
ArchiMyšl otevřela přístavbu 
a vzpomněla na Láďu Horáčka

Řidiči nedodržují rychlost.
Město v příštím roce přistoupí k měření
Město Litomyšl v současné době pracuje na pro-
jektu „Zklidnění dopravy ve městě Litomyšl”.
Jeho cílem je zajistit bezpečnost účastníků sil-
ničního provozu pomocí úsekového měření
rychlosti. Na vybraných místech by se tedy
v druhé polovině příštího roku měla začít kon-
trolovat rychlost. Tento projekt je v souladu
s programovým prohlášením zastupitelstva,
v němž je uvedeno jako priorita právě zklidnění
dopravy ve městě – zejména pak na silnici I/35. 
Podle orientačního měření rychlosti, které se
uskutečnilo na průtahu městem, se překročení
povolené „padesátky” dopustilo směrem z cen-

tra více jak 80 % řidičů. V opačném směru bylo
těchto vozidel více jak 70 %. „Měření bylo v uve-
dených úsecích provedeno v období 14 dnů. Po
jeho vyhodnocení a projednání dopravní komisí
a radou města jsme se rozhodli, že přistoupíme
ke zklidnění dopravy,” upřesňuje starosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. „Zatím byla vytipovaná
místa, která byla následné odsouhlasena Policií
ČR. Projekt se nyní bude zpracovávat, aby mohl
sloužit jako podklad pro výběrové řízení,” do-
plňuje vedoucí Odboru dopravy Městského
úřadu Litomyšl Kamil Hebelka. 
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Volné pozemky 
Na Prokopu

Město má svého
zahradního architekta

Andělské 
adventní neděle 

Klášterní zahrady mají občanku
V říjnu 1997 vyhlásilo město Lito-
myšl veřejnou soutěž, jejímž před-
mětem bylo „Architektonické
řešení prostoru Klášterních za-
hrad jako veřejného městského
parku či zahrady”. Cílem bylo vytvoření odpočin-
kového místa pro obyvatele i návštěvníky města
v centru zámeckého návrší. Soutěže se zúčast-
nilo 18 architektonických kanceláří; vítězem se
stali Zdenek Sendler, Radko Květ a Václav Babka
z Brna. Připomenout si původní Klášterní za-

hrady, samotnou rekonstrukci, je-
jich nový kabát, ale i další práce
tří brněnských architektů můžete
do 15. listopadu na výstavě v Re-
gionálním muzeu v Litomyšli.
Expozice byla zahájena právě

v rámci ArchiMyšle v pátek 2. října. Zdenek Se-
ndler ji okomentoval slovy: „Nechtěli jsme pre-
zentovat ateliérovou tvorbu, ale výstava má
ukázat aspekt toho, co není na parcích zazna-
menatelné foťákem. Nedělali jsme proto složité
dispozice, ale fotky, které mají navodit atmo-
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Po předchozích ročnících ArchiMyšle by se řeklo, že už nejde laťka posunout výše. Opak je
ale pravdou. Organizátorům se navíc podařilo skloubit oslavu i vzpomínku. Nechyběla tak
výstava a koncert k 15. výročí od otevření zrekonstruovaných Klášterních zahrad, veřejnosti
se poprvé otevřela přístavba piaristické koleje, vzpomínalo se na Ladislava Horáčka, ale ne-
chyběly ani tradiční akce Na pivo s architekty nebo architektonické prohlídky. 

Jaký byl první povolební rok a jaké jsou
plány, zazní na besedě s občany. Dojde
i na laminát 
Co se povedlo realizovat? Kde se opravo-
valo či stavělo? Jak se daří naplňovat pro-
gramové prohlášení zastupitelstva? Jaký
byl první rok od voleb? Na takové a další
otázky se bude snažit radnice odpovědět
na besedě s občany 18. listopadu od 17.00
hod. v zámecké jízdárně. 
Dne 5. listopadu 2014 složilo slib 23 nově
zvolených zastupitelů. Ti následně zvolili
starostu i místostarostu města Litomyšle.
Máme tedy za sebou první povolební rok.
Vedení radnice se proto rozhodlo občany
seznámit s tím, jaký byl. „Tuto akci po-
řádáme ne proto, abychom se chlubili,
ale abychom Litomyšlany informovali
o tom, jak se nám daří či nedaří pečovat
o město a městský majetek,” uvádí sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar a do-
dává: „Srdečně zvu občany Litomyšle.”
Na programu ale nebude jen uplynulý rok,
ale také plány do budoucna. Občané se
tedy dozvědí, co se právě připravuje nebo
na co se radnice chystá. 
Prostor bude samozřejmě dán i vám, ob-
čanům. Vaše dotazy zodpoví nejen vedení
radnice, ale budou přítomni i vedoucí jed-
notlivých odborů městského úřadu.
Pokud již nyní víte, na co byste se chtěli
zeptat, své dotazy můžete do 16. listo-
padu zasílat na e-mail: jana.bisova@lito-
mysl.cz.
Ovšem nebude se jen rekapitulovat. Od
18.00 hod. naváže na tuto besedu další,
která bude věnována laminátu. Přijede
autor architektonického řešení jízdárny,
kočárovny, dětského pavilonu a anglic-
kého parku architekt Jan Šépka. I zde
bude dán prostor dotazům a i tady platí
výše uvedená nabídka a e-mail.           -bj-

Beseda s občany
bude ohlédnutím 
i výhledem
do budoucna

sféru a něco říci. Je to lehký výběr, nic specific-
kého. Radek tady má své soukromé obrazy a já
s Václavem Babkou realizační akce od roku 1990
doteď, máloco je pouze projekt.” Litomyšlany by
ale mohly nejvíce zajímat Klášterní zahrady,
které jsou vyhledávaným místem odpočinku
i zábavy. „Jsou tak v TOP pěti našich realizacích.
To, že přežily a že přežily těch 15 let, je důležité.
Klášterní zahrady jsou ve své jednoduchosti na-
staveny tak, aby přečkaly i horší období. To je na
nich nejcennější. My si jich ceníme jako vzoro-
vého objektu, který jsme „hodili” do plenéru
ostatním, aby o nich mohli přemýšlet, proč ve
své jednoduchosti upoutají.                 > strana 7
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM schvaluje koupi ojetého devítimístného

dopravního automobilu Ford Tranzit 2.2. TDCi
pro JPO V - SDH Litomyšl Kornice. Kupní cena
192 999 Kč (částečně hrazeno z dotace). RaM
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 RaM se seznámila s informacemi o rekon-
strukci povrchu dvou tenisových kurtů a opra-
vou přetlakové nafukovací tenisové haly
a souhlasí s jejich provedením s tím, že povrch
kurtů bude nájemce investovat na vlastní ná-
klady bez odsouhlasení započítávání investice
proti nájemnému a oprava nafukovací haly
bude po doložení skutečně vynaložených ná-
kladů uznána a bude uzavřen dodatek s doho-
dou o uznání investice nájemce a dohodou
o započtení proti nájemnému.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
akci „Rekonstrukce zeleně v ulici 9. května v Li-
tomyšli” do Operačního programu Životní pro-
středí. Max. výše dotace je 60 % uznatelných
nákladů akce.

 RaM schvaluje zadávací dokumentaci a vzo-
rovou smlouvu o dílo pro výběrové řízení na
zhotovitele zakázky „Obnova nábřeží řeky
Loučné v Litomyšli” a souhlasí s vypsáním vý-
běrového řízení.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-

bídek na veřejnou zakázku na výrobu nábytku
„Obřadní síň”. Byla předložena jedna nabídka
firmou Agile s.r.o., Ústí nad Orlicí. RaM pově-
řuje starostu města uzavřením smlouvy
s touto firmou.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace z programu Podpora pro památky
UNESCO 2016. Obsahem žádosti je marketin-
gový projekt „Litomyšl znovuzrozená a pří-
pravy na oslavy 450 let od zahájení stavby
zámku”. Celkové náklady nepřesáhnou 480
tisíc Kč, předpokládaná výše dotace je max.
336 tisíc Kč (70 %). 

 RaM souhlasí s předáním herní sestavy
„Lubin” s laminátovou skluzavkou AGS 230
v pořizovací ceně 69 857,70 Kč do výpůjčky
I. mateřské škole Litomyšl.

 RaM bere na vědomí rezignaci Ing. Martiny
Červinkové na členství v pracovní skupině pro
oblast životního prostředí. RaM jmenuje
novým členem pracovní komise paní Barboru
Rezkovou, DiS.

 RaM nesouhlasí s provedením úpravy inte-
riéru bowlingové haly dle návrhu nájemce In-
vest Real Service s.r.o. zpracovaného firmou
SPORES s.r.o. Předpokládané náklady 214
810 Kč bez DPH. RaM požaduje zachování stá-
vajícího vzhledu stěn.

 RaM souhlasí s povolením uzavírek a zvlá-
štního užívání místní komunikace v ulici Jirá-
skova v termínech 29. 11., 6. 12., 13. 12. a 20. 12.

za účelem pořádání kulturních adventních
akcí. 

 RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
50 000 Kč společnosti Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a.s., pracoviště Litomyšlská ne-
mocnice na zabezpečení provozu rychlé
záchranné služby v Litomyšli. RaM schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. 

Více na www.litomysl.cz

Poskytovaní dotací
na rok 2016 se řídí
novými pravidly 
Z důvodu zákonných změn nebude poskytování
dotací pro rok 2016 tak snadné jako doposud.
Dotace mohou mít buď formu individuální do-
tace – poskytované na základě individuálních
žádostí – nebo programové dotace – poskyto-
vané na základě dotačních programů, ve kterých
město stanovuje různé podmínky pro přidělení
dotace. Dotační programy pro rok 2016 budou
vyhlášeny začátkem listopadu.
Město Litomyšl schválilo na rok 2016 dotační ti-
tuly na podporu následujících oblastí:
• Pravidelná sportovní činnosti: Jedná se o pod-
poru sportovních organizací v Litomyšli, které se
zabývají pravidelnou sportovní činností a syste-
matickou sportovní přípravou dětí a mládeže od
5 do 19 let (ročníky 2011-1997).
• Provozní výdaje sportovních organizací: Cílem
je podpora sportovních organizací v Litomyšli,
které se zabývají pravidelnou sportovní činností
a systematickou přípravou dětí, mládeže a do-
spělých.
• Sociální oblast: Podpora registrovaných soci-
álních služeb působících v Litomyšli nebo mající
klienty z Litomyšle. Podpora sociálně ohrože-
ných rodin s dětmi a mládeže, obětí domácího
násilí. Podpora osob se zdravotním postižením
a chronickým onemocněním, podpora seniorů.
Podpora sociálních a preventivních aktivit ná-
rodnostních menšin a etnických skupin (např.
terénní programy, poradenství atd.) Podpora ak-
tivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti
(např. přístup k zaměstnání, právům). Podpora
protidrogové politiky. Podpora aktivit prevence
kriminality a prevence sociálně patologických
jevů.
• Výchova a vzdělávání: Podpora zapojení rodičů
a širší komunity do života školy. Podpora ekolo-
gie a přírody v našem městě. Podpora objevo-
vání historie Litomyšle. Podpora mezigene-
račního soužití.
• Ostatní kulturní činnost v Litomyšli: Účelem
programu je podporovat doplňkovou kulturní
aktivitu ve městě Litomyšl a spolkový život.  
Jednotlivé programy naleznete je na www.lito-
mysl.cz v sekci Občan / Dotace z rozpočtu
města, na úřední desce či na příslušných odbo-
rech městského úřadu. Každý dotační program
bude mít své formuláře žádosti o poskytnutí do-
tace – rozlišovat se musí i to, zda je žadatel
právnická osoba, fyzická podnikající osoba či fy-
zická osoba nepodnikající. Věnujte prosím těmto
změnám velkou pozornost. Žádosti, které budou
podány na starých formulářích, budeme nuceni
vracet k přepracování. V prosincové Lilii vám
představíme jednotlivé programy podrobněji.
Termín uzávěrky přijímání žádostí u většiny pro-
gramů bude konec ledna 2016, program na pod-
poru ostatní kulturní činnosti bude mít ještě
jedno kolo – konec května 2016.          

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu a Milada Nádvorníková,

vedoucí odboru školství a sociální péče

V lokalitě Na Prokopu stále 
zůstávají volné pozemky k prodeji
Od 8. do 22. října bylo možné podávat žádosti
na koupi pozemků v lokalitě Na Prokopu – Li-
dická. Cena schválená zastupitelstvem byla
stanovena ve výši 840 Kč/m2 (zahrnuty jsou ná-
klady na zainvestování inženýrskými sítěmi)
plus smluvní pokuta ve výši 350 Kč/m2. Nako-
nec město přijalo 25 žádostí, ve kterých se ale
opakoval zájem pouze o některé parcely. Z na-
bízených patnácti pozemků byl v prvním kole
zájem o devět. Nakonec se jich z patnácti pro-
dalo 8, protože jeden vylosovaný zájemce po-
zemek odřekl. Neúspěšní žadatelé mají šanci ve
druhém kole. 

uvedl Aleš Velc. Vzhledem k tomu, že se pop-
távka překrývala, byly žádosti o jednotlivé po-
zemky zařazeny do losování. Spokojeno
nakonec bylo devět kupujících, respektive osm,
protože jeden žadatel pozemek odřekl. Někteří
projevili radost přímo na místě. „Malta už se
dělá,” reagoval s úsměvem Petr Jiříček. Sedm
parcel si tedy nikdo nekoupil. „Všechny stavební
pozemky, o které nebyl zájem, půjdou určitě do
druhého kola,” prohlásil starosta Litomyšle Ra-
domil Kašpar. Zájemci o koupi by proto měli sle-
dovat www.litomysl.cz, kde v sekci Podnikatel /
Nemovitosti na prodej budou zveřejněny po-
drobnosti prodeje. 
V úterý 27. října se pak mimořádně sešlo zastu-
pitelstvo města, aby schválilo prodeje vyloso-
vaným kupujícím. Zastupitel Radek Pulkrábek
kritizoval zvolená pravidla prodeje a to, že se
s majetkem města nenakládalo hospodárným
způsobem. „Za některé pozemky byli kupující
evidentně ochotni zaplatit více peněz. Mohli
jsme tak generovat zisk, abychom mohli zlevnit
pozemky, o které není takový zájem. Argu-
menty opozice byly správné,” reagoval Radek
Pulkrábek a dodal: „Od nového roku se nám
k pozemkům, o které není zájem, přidá DPH.
Doufám, že nebudeme muset snižovat cenu.”
Radek Pulkrábek byl v minulosti pro prodej nej-
vyšší nabídce, stejně jako zastupitel Miroslav
Nádvorník. „Několik účastníků prvního kola nám
potvrdilo, že by do něj nešli, pokud by se jed-
nalo o prodej nejvyšší nabídce,” prohlásil ale
Pavel Chadima, vedoucí Majetkoprávního oddě-
lení Městského úřadu Litomyšl. „Věříme, že se
všechny pozemky podaří prodat do konce
roku,” řekl s nadějí starosta.
Bezprostředně poté měli být zájemci vyzváni
k úhradě celé kupní ceny a celé zálohy na bu-
doucí smluvní pokutu bankovním převodem na
účet města. Následně s nimi bude uzavřena
kupní smlouva. Pokud kupující do čtyř let po-
staví a zkolaudují na pozemku rodinný dům,
budou jim zálohy na smluvní pokuty vráceny.

Text a foto Jana Bisová

V pátek 23. října se ve velké zasedací místnosti
sešla komise ve složení Radomil Kašpar, Pavel
Chadima, Josef Janeček, Lubomír Sršeň a Aleš
Velc, aby otevřela obálky s žádostmi o koupi
městských parcel pro výstavbu rodinných
domů. Žadatelé v nich mohli uvést zájem až o 4
pozemky, přičemž měli možnost stanovit pri-
ority, které jim přikládají. Ve vyhlášeném ter-
mínu na radnici dorazilo 25 obálek. „Obsah
žádosti číslo 1 až 7, 9 až 20 a 22 až 24 byl shle-
dán bez závad. V žádosti číslo 8 žadatel uvedl
pozemek, který nebyl předmětem nabídky
k prodeji. V žádosti číslo 21 a 25 byly uvedeny
pozemky, které nebyly předmětem nabídky
k prodeji. V ostatním žádosti závadné nebyly,”
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Ceník parkovného pro rok 2016 se nemění
Rada města Litomyšle na svém jednání 12. října
schválila ceník parkovného na rok 2016. Je stejný
jako v roce 2015. Systém i ceny se tedy pro řidiče
nemění. 
Základní parkovací známka stojí opět 300 Kč na
kalendářní rok. Platná je pouze s ve vozidle
umístěným parkovacím kotoučem, na němž je
označen čas začátku parkování. Touto známkou
řidič prokazuje zaplacení ceny parkovného na

dobu maximálně 120 minut od času nastave-
ného na parkovacím kotouči. K zakoupení není
třeba předkládat doklady. Známku je možné po-
řídit v Informačním centru Litomyšl. Nově bylo
přijato pravidlo, že ve vozidle může být viditelně
umístěn pouze jeden parkovací kotouč, aby byl
jednoznačně patrný čas začátku parkování.
Residenční parkovací známka stojí 600 Kč na
kalendářní rok a je určena pouze pro vozidla

v prokazatelném užívání osob s trvalým poby-
tem nebo majitelů nemovitostí ve zpoplatně-
ných zónách. Kupující předkládá technický
průkaz vozidla a občanský průkaz nebo výpis
z listu vlastnictví. Tuto parkovací známku je
možno zakoupit na služebně Městské policie Li-
tomyšl.
Poslední parkovací známkou je abonentní. Stojí
5 000 Kč na kalendářní rok a k jejímu zakoupení
není třeba předkládat doklady. Tuto parkovací
známku zakoupíte v Informačním centru Lito-
myšl.
Řidiči, kteří si nechtějí kupovat parkovací
známku, mohou využít parkovacích automatů.
Cena první hodiny je 10 Kč. Každá další hodina
stojí 30 Kč. Za celodenní parkování řidič zaplatí
100 Kč. 
Provozovatelům ubytovacích zařízení jsou k dis-
pozici parkovací lístky, které mohou poskytovat
svým klientům. Parkovací lístek od ubytovatele
je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení
s umístěním provozovny ve zpoplatněných zó-
nách. Parkovací lístky nakupuje provozovatel
ubytovacího zařízení, který předkládá doklad
o provozování ubytovací činnosti s umístěním
provozovny ve zpoplatněných zónách. Lístek je
platný pouze v případě vyplnění jeho předtiště-
ných údajů a s razítkem ubytovatele. K dispozici
jsou lístky hodinové za 10 Kč, denní za 50 Kč
a týdenní za 250 Kč. Parkovací lístky budou
v prodeji na služebně Městské policie Litomyšl.
Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené Parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením), osobu slu-
chově postiženou (označení O2) nebo lékaře ko-
najícího návštěvní službu za parkování neplatí.
Označení musí být viditelně umístěno ve vozidle.
Řidič vozidla, který se účastní svatebního ob-
řadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání. 
O bezplatném vydání parkovací známky rozho-
duje Rada města Litomyšle. 

-red-

Ulice 9. května dozná změn.
Dojít by mělo k nové výsadbě

Na budoucnost ulice 9. května, respektive saku-
rové aleje, kterou zde najdeme, jsou odlišné po-
hledy. Dokonce ani samotní obyvatelé této
lokality nejsou ve svých názorech jednotní. „To
místo je krásné, žádné takové v Litomyšli není,”
zaznělo z úst jedné z obyvatelek ulice. „Koš-
ťata,” nazval stromy další. Sama radnice se alejí
zabývá několik let. „Stav stromů v současné
době není dobrý. Máme na to řadu dendrologic-
kých průzkumů, poslední z letošního roku. Uka-
zuje se, že se blíží čas, kdy budeme muset
přistoupit k razantnímu řešení,” řekl starosta

Litomyšle Radomil Kašpar. Razantním řešením
není nic jiného než kácení. „Ve zprávě z dendro-
logického průzkumu je uveden každý strom
zvlášť a říká se v ní, že většina současných dřevin
vykazuje infekci v kosterním větvení, na bázi
kmene či na kmeni dřevokaznými houbami. V mi-
nulosti byly redukovány větve směřující nad při-
lehlou komunikaci a přitom došlo k narušení
stability stromů,” upřesnil místostarosta Lito-
myšle Michal Kortyš a dodal: „Zabývali jsme se
tím, zda stromy vykácet a znovu vysadit, ale tím
bychom neřešili ostatní problémy ulice. Další
možností bylo osadit pouze jednu stranu a dru-
hou ponechat na parkování, ale to jsme také ne-
chtěli. Zvolili jsme proto kompromis.” Tím je
snížení počtu stromů zhruba o pětinu (21 %) a vy-
tvoření parkovacích „zálivů”. „Stromy ve stádiu,
v jakém jsou, nebudou mládnout. Za mě ne
všechny jsou v havarijním stavu, ale když si to
dám na misku vah, tak mi z toho vyplývá zásah,
který je zpracovávaný a který byl jistě konzulto-
vaný. Není to téma jednoduché, jste na ty stromy
zvyklí, mají romantiku. Pokud jsou na to ale pe-
níze a společenská vůle, je dobré do toho vstou-
pit,” řekl městský zahradní architekt Zdenek
Sendler. Zároveň ale upozornil, že by k výsadbě
měly být vybrány kvalitní a perspektivní stromy. 

Řidiči nedodržují rychlost.
Město v příštím roce přistoupí k měření
strana 1 >
Radnice předpokládá, že projekt Zklidnění do-
pravy ve městě Litomyšl nezatíží rozpočet. „In-
stalací úsekového měření chceme zvýšit
bezpečnost chodců a chceme zajistit dodržování
rychlostních limitů,” reaguje předseda dopravní
komise Miroslav Nádvorník.
Na měřiče rychlosti tedy v polovině příštího roku
řidiči narazí na ulici T. G. Masaryka od křižovatky
s Dukelskou ulicí po odbočku na silnici č. I/35 ve
směru od kruhového objezdu a zároveň od od-
bočky u III. základní školy po křižovatku s Dukel-
skou ve směru ke kruhovému objezdu. „Na této
ulici nám jde především o děti, protože jsou zde
koncentrovány školy,” vysvětluje volbu této ko-
munikace starosta a pokračuje: „Rychlost
chceme měřit také na průtahu městem a na pří-
jezdu z Poličky i na výjezdu tamtéž.” Na Morav-
ské ulici se bude zaznamenávat rychlost v úseku
od křižovatky u sokolovny po areál firmy Story
Design (dvoupruh ve stoupání směr Svitavy)
a zároveň i v opačném směru (pruh v klesání
směr Vysoké Mýto). Dále pak na Sokolovské ulici
v úseku od areálu benzinové čerpací stanice („U
Rybárny”) po křižovatku u stavebnin Prima
(dvoupruh ve směru na Svitavy) a opět i v opač-
ném směru od křižovatky u viaduktu po benzi-

novou čerpací stanici (pruh ve směru na Vysoké
Mýto). Měřit se bude také na ulici J. E. Purkyně
od výjezdu z „Řetízku” po konec areálu Lito-
myšlské nemocnice (pruh ve směru do centra od
Poličky) a zároveň i v protisměru. „Osobně se
těším na zklidnění provozu zejména na výjezdu
na Svitavy, kde si řidiči projíždějící naším měs-
tem pletou vozovku se závodní dráhou. Věříme,
že zejména obyvatelé čtvrtí při ulici Moravská
úseková měření rychlosti uvítají,” říká Miroslav
Nádvorník. Měřiče ve formě bran budou zazna-
menávat rychlost v celých úsecích. Zaregistrují
vjezd a výjezd vozidla, jeho poznávací značku
i čas, za jakou dobu vozidlo trasu projelo. 
Při zjišťování a dokumentování přestupků musí
být záznamová zařízení pro měření rychlosti ob-
sluhována výlučně subjektem oprávněným
k provádění měření rychlosti vozidel, tedy policií
nebo obecní policií. Vedení řízení o přestupku
pak náleží výhradně příslušnému správnímu or-
gánu. Projednávání přestupků proti bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních komunika-
cích je výkonem státní správy a podle zákona
o silničním provozu je svěřeno obecním úřadům
obce s rozšířenou působností. 
O projektu vás budeme ještě informovat. 

-bj-

Dřeviny budou opět třešně pilovité, tedy sakury
Prunus serrulata ,Kanzan'. „Výška nasazení ko-
runy stávajících jedinců je cca 2-2,2 metru. Pro
budoucí výsadbu budou objednány stromy
s výškou nasazené koruny ve 2,5 metrech
za účelem snadné dopravní obslužnosti ulice.
Ze začátku bude tvar koruny vázovitý, později
dochází k rozevření úzkého tvaru v širokou ko-
runu, tedy v dnešní vzhled,” upřesnila pracov-
nice správy zeleně Městského úřadu Litomyšl
Barbora Rezková. Co se týká řešení parkování,
pak to by mělo tvořit 36 parkovacích míst. „Po
jedné straně zůstane alej zachovaná, spony
budou po 8 metrech. Na druhé straně až 16me-
trové rozestupy mezi stromy, kde se počítá
s parkovacím stáním. Dojde k předláždění
chodníků. Měla by být vyřešena i plocha pro
kontejnery. Předpokládá se i umístění laviček
a obnovíme veřejné osvětlení. Šířka komuni-
kace zůstane zachována,” vysvětlila Vladimíra
Neudertová z projektové a inženýrské kance-
láře KIP Litomyšl. 
Z řad veřejnosti pak padaly otázky, zda jde ká-
cení odvrátit, kdo bude o novou alej pečovat,
jaký je harmonogram prací, jak byl prováděný
dendrologický průzkum, co s ptáky, s parková-
ním a řada dalších. Podle slov Radomila Kašpara
může kácení odvrátit snad jen to, že nebudou
peníze. Město již podalo žádost o dotaci do Ope-
račního programu Životní prostředí. Maximálně
může na zeleň získat 800 tisíc korun z 1,3 mili-
onu korun, na úpravy ulice je pak potřeba dal-
ších 9 milionů korun. Případná realizace by měla
začít na podzim roku 2016 a dokončení projektu
se předpokládá na podzim roku 2017. Následnou
péči by dostala na starosti arboristická firma. 

Text a foto Jana Bisová

Ve středu 21. října se na litomyšlském gymnáziu uskutečnila debata o zvolené variantě obnovy
ulice 9. května. Zástupci radnice i projektové kanceláře byl představen návrh budoucí podoby
ulice a občané si mohli poslechnout i názor nového městského zahradního architekta Zdenka
Sendlera či městské architekty Zdeňky Vydrové. 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Forum 2000: V Praze se povídá, že v Litomyšli
to byl úspěch... 
Takhle to z pražské Nadace Forum 2000 napsali
do Litomyšle po nedělní panelové diskusi s ná-
zvem „Digitální demence”, která se uskutečnila
13. září v litomyšlském zámeckém pivovaru jako

partnerská akce pražské havlovské konference.
Podle pozitivních ohlasů zúčastněných hostů
můžeme i my Litomyšlané s Pražany souhlasit.
Manfred Spitzer, Václav Štětka a Ondřej Šteffl
pod vedením moderátorky paní Jasmin Sung
předestřeli asi stovce diváků velmi zajímavou

a nezřídka emotivní diskusi. Videozáznam ce-
lého večera je k zhlédnutí na stránkách www.ge-
nerace89.cz. Ještě jednou velice děkujeme všem
partnerům, sponzorům a mecenášům, díky nimž
se debata mohla uskutečnit. 

Eva Beňová

SNK Generace 89

Ztratí Litomyšl 
statut deseti-
tisícového města?

Neudržované úseky místních 
komunikací v zimním období 2015/2016
Rada města Litomyšle schválila na svém zase-
dání dne 12. října nařízení města Litomyšle
č. 03/15. Hlavní součástí tohoto nařízení je se-
znam úseků místních komunikací, na kterých
bude v období 2015/2016 prováděna zimní
údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude
prováděna vůbec. Oproti loňskému zimnímu ob-
dobí nedošlo k žádným změnám. 
U naprosté většiny níže uvedených komunikací
bude navíc zimní údržba prováděna, ale v jiné
časové posloupnosti než předpokládá Plán
zimní údržby. Zařazení je tedy spíše administra-
tivním aktem vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají prob-
lematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na
www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.
Po zkušenostech z minulého zimního období
chceme dále upozornit na to, že na základě
plánu zimní údržby není v silách správce komu-
nikací ošetřit všechny komunikace a chodníky
města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých
má město Litomyšl nebo Městské služby Lito-
myšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplat-
ňování nároků z případných úrazů odmítají
pojistné plnění v případě, že byl ze strany
správce komunikací dodržen plán zimní údržby.
Dochází potom k všestranně nepříjemným jed-
náním, včetně soudních řízení. Proto prosíme,
aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůso-
bili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu
komunikace. Plán zimní údržby předpokládá
také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná
komunikace ošetřena dříve, měl by ji chodec
přednostně použít.
Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o.
na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách,

aby zmírnily negativní důsledky zimního období
na život obyvatel města.
Neudržované úseky místních komunikací
1)   částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici

Na Lánech
2)  komunikace Moravská za LBTech
3)  parkoviště na sídlištích
4)  chodník - schody pod kostelem Šantovo ná-

městí
5)  komunikace a chodník Peciny - slepá ulice

směrem na Lidickou
6)  chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
7)  chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
8)  komunikace - sjezd ke krytým garážím

Z. Kopala 1155
9)  chodník - schody Tomíčkova-Vognerova
10) komunikace - skupinové garáže Dukelská
11) komunikace – skupinové garáže u HMD
12) částečně pojízdný chodník – spojovací ko-

munikace kolem rest. Za vodou
13) chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku

po křiž. s ul. Za Moštěním
14) chodník Moravská vedle I/35 od firmy Savos

po výjezd směr Svitavy
15) chodník – schody z Mařákova do Dukelská
16) spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařá-

kova pod čp. 278, 280
17) chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360 od

okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18) chodníky ul. Mařákova před čp. 1114–1116,

1111-1113 
19) spojovací chodník Partyzánská – J. E. Pur-

kyně kolem parku nemocnice 
20) chodník T. G. Masaryka před čp. 1123–587

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

LDNka by se mohla přestěhovat 
do areálu nemocnice 
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se
9. října sešel s vedením Litomyšlské nemocnice.
Tématem schůzky bylo hledání dalšího postupu
při řešení rekonstrukce oddělení interních oborů
a následný přesun LDN z objektu vily U Svaté
Kláry do těchto prostor.  V současné chvíli je bu-
dova interního pavilonu zateplená a jsou vymě-
něná okna. Nyní je však potřeba opravit
interiéry. Vedení nemocnice mělo podle slov
hejtmana doposud na rekonstrukci a stěhování
k dispozici zhruba 2,5 milionu korun. „Protože
jsem zastáncem toho, aby proběhla rekon-
strukce pořádně a nebylo již zapotřebí do ob-
jektu v dalších letech dále investovat, dohodli
jsme se, že by v roce 2016 došlo i k takové
úpravě interiérů, aby zahrnovala výměnu vnitř-
ních dveří, novou podlahovou krytinu, elektroin-
stalaci, obklady a dojít by mělo i k zakrytí
potrubního vedení v přízemí,” řekl po jednání

Martin Netolický. Celkově by tak úpravy měly
stát 6 milionů korun. Prostředí pro pacienty by
se výrazně zlepšilo. „Budoucí stav hlavně ne-
bude opět provizorní,” prohlásil hejtman. S na-
výšením částky a názorem hejtmana, že vznikne
důstojné a moderní prostředí pro pacienty i per-
sonál, souhlasí i vedení nemocnice.  Pokud dojde
ke schválení dotace a následnému výběrovému
řízení, tak by úpravy mohly začít na jaře roku
2016. „Samotné stěhování by proběhlo ve druhé
polovině roku 2016,” řekl mluvčí Pardubické kraj-
ské nemocnice Dušan Korel. 
Po přestěhování LDN d areálu nemocnice by vila
nemusela být prázdná na dlouho. Zájem o ni má
město Litomyšl. „Vítáme investici do interiéru in-
terny a o budovu „Kláry” zájem určitě máme,”
potvrdili dlouhodobý záměr starosta i místosta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar a Michal Kortyš. 

-pš-

Pro listopadovou rubriku „Zeptali jsme se za
vás” jsme tentokrát vybrali jeden z dotazů ve
Starostově odpovědně na webu města. Tím zá-
roveň připomínáme možnost klást dotazy právě
prostřednictvím formuláře pro dotaz starostovi.
Otázka byla následující: Když se tak podívám na
demografickou křivku obyvatel města Litomyšle,
je zřejmé, že počet obyvatel ve městě rok od
roku klesá. Lze se tedy důvodně obávat, že do
roka může počet klesnout natolik, že město
ztratí statut desetitisícového města. Nyní má Li-
tomyšl počet obyvatel 10 077, ale není to tak
dávno, co měla téměř 11 000 obyvatel (cca
10 700)! Uznejte sám, že je to velký úbytek, a co
si budeme povídat, výhody „desetitisícového”
města jsou nesporně větší než města pod deset
tisíc (zejména ekonomické výhody)! Dotaz tedy
zní, zda s tím město chce a bude něco dělat.
Radomil Kašpar, starosta Litomyšle: Ten pokles
není až tak dramatický. Ve statistikách se odráží
skutečnost, že jeden rok tam započítávají cizince
a další rok ne. Takže naše počty jsou skoro kon-
stantní. Daňové rozdíly závislé na počtu obyva-
tel jsou již také novelou Rozpočtového určení
daní, které přijal parlament, téměř setřeny. Kaž-
dopádně naše snaha je do Litomyšle získat nové
obyvatele. Těch nástrojů je několik. Hlavní jsou
ale dva - práce a bydlení. V obou případech se
snažíme být aktivní - viz podnikatelská zóna,
nová bytová výstavba U Nemocnice, Zelená alej,
Sluneční terasy atd. 
Vážení čtenáři, zvažujeme, s platností od ledno-
vého čísla, zrušení rubriky „Zeptali jsme se za
vás”. Jejím posláním bylo především zajišťovat
odpovědi na vaše dotazy na pracovníky radnice
a příspěvkových organizací města. Otázky jste
mohli klást prostřednictvím redakce Lilie. Bohu-
žel, za celé dva roky, kdy jsme rubriku vedli, tuto
možnost nikdo nevyužil. 

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Černobílá výstava fotografií •
O uprchlících v Novém kostele Církve bratrské •
ArchiMyšl 2015: Od pískovce k laminátu • Velké
dějiny zemí Koruny české uloženy na věky • Na
pivo s architekty • Přístavba piaristické koleje
dokončena • Z tiskové konference města Lito-
myšl • 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli v pěti
minutách • Oslavy 80 let hokeje v Litomyšli za-
čaly zápasem s reprezentačními legendami •
Krátké chladné zbraně v regionálním muzeu

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Městský zahradní architekt byl uveden do funkce

dané, městu nepomohly a zeleň tam koncepčně
vyřešena není a přitom stačilo, že za deset
minut by tam někdo nastavil koncepční pod-
mínky, které by museli investoři ctít. A mohlo to
vypadat jinak. Což je samozřejmě subjektivní
názor. 

 Je běžná funkce zahradního architekta ve
světě?
Tento styl práce je běžný. Někde mají funkci na
úřadě, jako například v Německu, kde je funkce
nezávislého krajináře. Tady to bude v mikromě-
řítku. Z Brna to není daleko, takže nevidím prob-
lém v časové náročnosti této funkce.

 Mluvíte o konkrétních případech ve městě.
Kde vidíte největší problém, na které místo je po-
třeba se zaměřit?
Tady není nic tragického. Město se dlouhodobě
kultivovaně vyvíjí. Necítím, že by tu byla nějaká
tragédie, která by se měla hasit jako velký požár.
Ve městě je to díky jeho vedení a Zdeně Vydrové,
která se stará o Litomyšl urbanisticky, čehož
součástí je starost o zeleň, dobré. Paní Červin-
ková také zvládala koncepčně věci docela dobře.
Takže je to nastavené a rozjeté a my k tomu bu-
deme přistupovat spíše v metodických krocích. 

 Co vás čeká v nejbližších dnech?

 Proč jste přijal nabídku na místo městského
zahradního architekta?
Jednak mám Litomyšl rád a jednak jsme tu zane-
chali stopu v podobě Klášterních zahrad a par-
číku před autobusovým nádražím. Jezdím sem do
okrasných školek, mám tu přátele a je mi tu
dobře. Navíc jsem stejně měl každý týden telefo-
nát z města s žádostí o radu, co s tím tam a co
s tím jinde. A já jsem sděloval svoje názory. Navíc
zástupci města přišli s tím, že to, co dělá Zdeňka
Vydrová v oblasti urbanismu a stavební architek-
tury, by bylo dobré nastavit i v oblasti zahradní
architektury. Ptali se mne, zda někoho neznám,
kdo by to mohl dělat, a já jsem přemýšlel. 

 Na co jste přišel?
Nakonec se mne zeptali, zda bych tuto práci ne-
chtěl dělat. Říkali: „Znáš to tady, stejně nám
pořád radíš, jezdíš sem a máš tady přátele.” Tak
jsem si řekl, že to je výzva, která by se neměla od-
mítat. Předpokládám, že to nebude příliš časově
náročné a že se dohodneme na nějakém systému
spolupráce. Předběžně jsem s panem místosta-
rostou domluvený. Spíše to bude akční systé-
mová pomoc pro různé typy zásahů. Od koncepcí
přes územní plán, aby zeleň nehrála druhou roli
a nebyla vytlačena. V Litomyšli je to dobře roz-
jeté. Jsou tady fenomenální věci z hlediska archi-
tektury a nějaké koncepce zeleně. Rozhodl jsem
se, že využiju zkušenosti a pomůžu. 

 Je toho potřeba v Litomyšli změnit hodně?
Potřebuje město zahradního architekta?
Litomyšl není úplně malé město. Moje pomoc
však nebude z hlediska finančního zatěžující.
Jsme domluveni, že já budu akčně říkat věci,
které budou v danou chvíli pro město potřeba.
Například, že tato alej má problém. Je možné ji
zachránit, asanovat, upravit, vyměnit? Budu
řešit věci denní potřeby na bázi: „přijeď, něco
potřebujeme”, až po dlouhodobé koncepce vý-
voje v dané části města. Například při příjezdu
od Svitav - ty krabice, které tam jsou nasklá-

Teď se chceme bavit o koncepční přípravě
a o tom, co bude náplní samotné funkce. Jaké
budou mantinely, pravomoci, což je strašně dů-
ležité. Předpokládám, že to bude poradenská
funkce. Já říkám něco, co se bude dále transfor-
movat v různých komisích. Teď mne však nic ne-
napadá, co by momentálně hořelo. 

 Klášterní zahrady, kterých jste spoluautor,
slaví v letošním roce 15 let od znovuotevření. Je
zde potřeba něco po těch letech změnit?
Zrovna v letošním roce to byla jedna z poraden-
ských činností, která spočívala v rehabilitaci par-
terů (záhonů) před piaristickou kolejí, kdy jsme
se rozhodli záhony zvýšit, květiny doplnit a pře-
sázet. Po pěti letech je potřeba vyměnit záhon
s trvalkami podél ulice Zámecké, který volá po
zásahu. Pak jsou tu také stromy, které evidentně
trpí tím, že jsou v nevhodné půdě a je jim po-
třeba pomoci. Zahrady jsou však ve slušné
formě a ve srovnání s jinými zahradami v České
republice jsou udržovány nadstandardně. Sou-
visí to se založením, které je jednoduché. Nej-
větší zásah bude opravdu u těch záhonů.

 K Litomyšli patří lilie. Myslíte, že bychom se
mohli dočkat těchto květin i jinde, než jen ve
znaku města?
Určitě. To je docela vážné téma. Pokud lilie pro-
vází město historicky, tak ji není problém použít
jako květinu někde konkrétně. Něco o ní říct, aby
to mělo i ten edukativní smysl. Za mě lilie klidně
může být.                                     Ptal se Petr Šilar

V sobotu 3. října byl v rámci litomyšlského svátku architektury ArchiMyšle 2015 slavnostně
uveden do funkce městského zahradního architekta Zdenek Sendler. V Litomyšli je známý jako
spoluautor obnovy Klášterních zahrad, které se v nové podobě otevřely v roce 2000. Při příle-
žitosti jeho návštěvy Litomyšle, kde také mimo jiné zahajoval spolu se svými kolegy Václavem
Babkou a Radko Květem výstavu v regionálním muzeu, jsme se ho zeptali na jeho nejbližší plány
se zelení ve městě. Jak bude spolupracovat s radnicí a také na to, zda vidí někde v Litomyšli
problém v oblasti zeleně.  

O titul Alej roku 2015 se
uchází i litomyšlská alej
O titul Alej roku 2015 se uchází i litomyšlská alej
Jsou krásné, teď na podzim oděny do barevného
hávu a každá má svůj příběh. Řeč je o alejích,
které aspirují na titul Alej roku 2015. Své želízko
v ohni má každý z českých i moravských krajů
a celkem výletníci do ankety nominovali 65 alejí.
Soutěže se účastní také alej ke sv. Anežce České
v Litomyšli. Vítězku vyberou lidé hlasováním na
webové stránce http://alejroku.cz, kde jsou také
popisy, fotografie a mapa přihlášených stromo-
řadí. Hlasy mohou lidé posílat až do 15. listo-
padu. Vyhlašovat se budou i nejoblíbenější
stromořadí v jednotlivých krajích. 
„Titul by měla získat alej, která je podle hlasu-
jících nejen nejkrásnější, ale má i nejsilnější pří-
běh doplněný o nejhezčí fotky. Do ankety lidé
přihlásili velmi rozmanité aleje. Mezi nomino-
vanými najdeme aleje okolo silnic, aleje lemu-
jící stezky k hradům a zámkům, aleje staleté
i čerstvě vysázené. Děkujeme lidem, že si stro-
mořadí všímají, chrání je, a dokonce vysazují
nová. Jsou totiž důležitá jak pro člověka, tak pro
přírodu samotnou,” přibližuje letošní ročník ve-
doucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Mar-
cela Klemensová z Arniky. Třeba taková alej ke
sv. Anežce České v Litomyšli je i pro samotné

Litomyšlany téměř neznámá. Málokdo ví, kde
by ji našel, i když místo trochu přibližuje socha
české patronky. Jde o romantickou cestu, na
kterou narazíme na konci Lidické ulice. Je lemo-
vaná mladou alejí smíšených listnatých stromů
(lípa, bříza, jeřáb, javor, jabloň...). Stezka je
vhodná jak pro pěší, tak i pro cyklisty, nebo ma-
minky s dětmi, zamilované, pejskaře, či seniory.
Od června letošního roku navíc kousek za Lito-
myšlí stojí u této cesty socha dcery českého
krále, svaté Anežky České, která odtud shlíží na
celé město. „Vznikla postupně po vybudování
takzvané eurostezky z Lidické ulice (Líbánky)
směrem na Suchou. Nedokážu říct přesně, jak
dlouho to je, ale řekl bych, že cesta slouží lidem
už víc než deset let,” uvedl pro Svitavský deník
Adam Novák, autor aleje ke sv. Anežce České,
a dodal: „Vím, že o ní příliš lidí neví, a proto
věřím, že snad tento způsob pomůže alej pa-
třičně zviditelnit a alej i nadále zvelebovat.”
Součástí ankety je i fotosoutěž, do které je za-
řazena první fotografie každé aleje nomino-
vané do ankety, ale i fotky přihlášené
samostatně. Nejkrásnější fotografie pak vybere
odborná porota složená z patronů ankety, zá-
stupců partnerů a fotografů.                      -red-

V zámeckém pivovaru se ve čtvrtek 15. října
uskutečnilo XI. setkání starostů a místostarostů
Pardubického kraje. V programu byly mezi té-
maty mimo jiné plánované investice Pardubic-
kého kraje, financování projektů v oblasti
životního prostření, hospodaření obcí, financo-
vání projektů dotovaných z EU, regulace ha-
zardu – obecní vyhlášky, veřejné zakázky a řada
dalších. „Krajské setkání pořádáme již podesáté
v tomto termínu a vždy s úspěchem a spokoje-
ností. Cestu si na něj pravidelně najde více jak
sto padesát starostek, starostů a zástupců sa-
mospráv,” upřesňuje Lukáš Tesař, majitel pořá-
dající společnosti Regionservis. 
Další setkání starostů a místostarostů Pardubic-
kého kraje se v Litomyšli uskuteční 20. října
2016.                  Text a foto Jana Bisová

Starostové 
z celého kraje se
sešli v Litomyšli

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Poděkování za udě-
lení Plakety Rady města Litomyšle • Středisko
integračních aktivit Česká Třebová pořádá den
otevřených dveří • Dotační programy v oblasti
sportu, volnočasových aktivit a cestovním ruchu
vyhlášeny • Hledá se žena činu!

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 7. 11. MUDr. Přichystalová
Ne 8. 11. MUDr. Mikulecká
So 14. 11. MUDr. Sláma
Ne 15. 11. MUDr. Sláma
Út 17. 11. MUDr. Jindrová
So 21. 11. MUDr. Paseková
Ne 22. 11. MUDr. Paseková
So 28. 11. MUDr. Sláma
Ne 29. 11. MUDr. Sláma
So 5. 12. MUDr. Kašparová
Ne 6. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 11. MUDr. Pešková
Ne 8. 11. MUDr. Pilařová
So 14. 11. MUDr. Sadílková
Ne 15. 11. MUDr. Švábová
Út 17. 11. MUDr. Beňová
So 21. 11. MUDr. Filová
Ne 22. 11. MUDr. Filová
So 28. 11. MUDr. Hájková
Ne 29. 11. MUDr. Jílková
So 5. 12. MUDr. Filová
Ne 6. 12. MUDr. Kopecká

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 11. U Nemocnice 461615617
Ne 8. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 11. U Slunce, 461 612 678
Ne 15. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 17. 11. U Nemocnice 461615617
So 21. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 22. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 11. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 29. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 5. 12. U Nemocnice 461615617
Ne 6. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 11. MUDr. Kopecká Eva 
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
14.-15. 11. MUDr. Kossler Pavel, 
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369,
17. 11. MUDr. Kosslerová Jitka,
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
21.-22. 11. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
28.-29. 11. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
5.-6. 12. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635

ROZPIS SLUŽEB
Ztráta milované osoby patří k životu, ale ne každý
se umí s úmrtím ve svém nejbližším okolí vyrovnat
sám. A právě těmto lidem se snaží pomoci profe-
sionálové z Asociace poradců pro pozůstalé.
Vznikla teprve v polovině letošního roku, ale
přesto má za sebou mnoho prospěšné práce. „Po-
zůstalí by neměli zůstávat ve svém zármutku
sami. Jsme tady proto, abychom jim pomohli,” říká
předsedkyně asociace Milada Nádvorníková z Li-
tomyšle. 
Tento typ poradenství nemá v České republice
tradici a informace o pomoci v nelehkých chvílích
života se dostává mezi veřejnost pomalu a po-
stupně. Počet těch, kteří mohou pomoci, a lidí,
kteří využívají služeb poradců, však postupně při-
bývá. „Každý z našich členů má svou poraden-
skou aktivitu a prostor, který může být různě
velký. Za sebe mohu říci, že u mne se počet pora-
denských hodin v současné době pohybuje v de-
sítkách,” upřesňuje využití služeb Milada
Nádvorníková. 
Zájemci o pomoc mají možnost vyhledat kontakt
na poradce, který by jim nejlépe vyhovoval nebo
bydlí v jejich blízkosti, na webových stránkách

V těžkých situacích se pozůstalí
mají na koho obrátit

www.poradci-pro-pozustale.cz. Dále probíhá ko-
munikace na osobní schůzce nebo pomocí tele-
fonu, elektronické pošty, a dokonce i na sociálních
sítích. „O pomoc poradce pro pozůstalé může po-
žádat kdokoli, kdo prožívá ztrátu spojenou se smrtí
blízké osoby. Tato ztráta se mohla odehrát v ne-
dávné době, ale také již před několika týdny, měsíci
či lety - ani to není výjimkou,” vysvětluje Milada
Nádvorníková. Na poradce se také obracejí přátelé
a známí pozůstalých, kteří by jim rádi pomohli, ale
neví jak.  Další skupinou jsou také učitelé, kteří mají
ve třídě dítě, kterému zemřel rodič, a oni nevědí,
jak s ním komunikovat a nezraňovat ho. 
Členy asociace jsou lidé nejrůznějších profesí, na-
příklad právníci, zdravotníci, sociální pracovníci,
psychologové, duchovní, pracovníci pohřebních
služeb. Kromě pomoci pozůstalým se starají o
profesní růst svých kolegů, spolupracují s orgány
veřejné správy a samosprávy, případně připomín-
kují legislativní normy z oblasti pohřebnictví.  
Pomoc pozůstalým je zpravidla zpoplatněna.
Existují však i výjimky. Například pokud nabízí ne-
mocnice tuto službu svým klientům nebo jejich
příbuzným.                                                            -pš-

Kulaté výročí setkání gynekologů
Již 10 let se schází ve druhé polovině září gyne-
kologové v Litomyšli. Toto podzimní setkání,
které se stalo tradicí, oslavilo letos jubileum.
Opět ve středu, nyní 23. září, se sešlo v hotelu
Zlatá hvězda velké množství specialistů - gy-
nekologů, aby si vyslechli odborné přednášky
ze svého oboru. Za uplynulých 10 let se stalo
toto setkání oblíbenou konferencí, které se
každoročně účastní více a více lékařů. Letos to
bylo již 80 odborníků, především z oblasti vý-
chodních Čech. Tímto se stala tato akce největ-
ším setkáním těchto lékařů z tohoto regionu.

Akci, jako každoročně, moderoval její zaklada-
tel, prim. MUDr. Harald Čadílek, nyní primář gy-
nekologicko-porodnického oddělení v Čáslavi
a poslední dlouholetý primář gynekologicko-
porodnického oddělení v Litomyšli. Akce se
účastní často přednostové klinik z fakultních
nemocnic. Na této akci dává primář Čadílek
vždy příležitost k získání ostruh v prezentaci na
odborném fóru i mladým lékařům, tak jako to
absolvovali jeho svěřenci v uplynulých letech.
Nyní tito kolegové působí na odděleních ve Svi-
tavách, Ústí nad Orlicí, Pardubicích či Hradci
Králové. Program na závěr jubilejního ročníku,
který již pořádá pouze jako soukromá osoba,
zpestřil svojí přednáškou významný sexuolog
MUDr. Radim Uzel.  Ačkoliv již nevede oddělení
ve zdejší nemocnici, svojí aktivitou ve svém
soukromém zařízení Grácie a pořádáním této
odborné akce gynekologů se stále snaží nejen
pro ženy z Litomyšlska, ale i pro prestiž našeho
města dělat maximum. Po skončení programu
přednášek k již neformální části večera zahrál
Karel Sax světové evergreeny, což navodilo zá-
věrečnou příjemnou atmosféru. Pak se již gy-
nekologové rozjeli v nočních hodinách domů
a zcela jistě si řekli s pořadatelem: „Na viděnou
za rok opět ve Hvězdě.”
Harald Čadílek, foto Ronald Christopher Čadílek

Zleva: dr. Khalak, prim. Kalousek, prim. Čadílek,
dr. Uzel, prim. Hensel, dr. Goebel

Litomyšlští restaurátoři knižní
vazbu umí
V pátek 25. září se v sále Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích uskutečnilo vyhlášení vý-
sledků Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní
prohlídky, předávaní cen vítězům a také vernisáž
soutěžních knižních vazeb. Do Budějovic v tento
den vyrazili také zástupci akademiků a studentů
Fakulty restaurování, Ateliéru restaurování a kon-
zervace papíru, knižní vazby a dokumentů Uni-
verzity Pardubice. Jmenovitě Ivan Kopáčik, Eva
Barbuščáková, Kateřina Samková, Eva Dryáková,
Irena Fortelná, Ondřej Zikl a Eliška Slezáková.
Šest ocenění nakonec putovalo do Litomyšle. 
Soutěž byla rozdělená do třech kategorií - Pra-
covníci archivů, Studenti restaurování střed-
ních a vysokých škol a Knihařky a knihaři
pracující mino archiv a působící na volné noze
nebo vyučující knižní vazbu, případně její re-

staurování. Přihlášeno bylo 96 knižních vazeb
z 8 zemí Evropy. Z 15 předaných ocenění jich 6
patří na fakultu restaurování. V kategorii stu-
dentů restaurování středních a vysokých škol
si do Litomyšle ceny odvezli: Eva Dryáková – 1.
místo za řemeslné zpracování knižní vazby
a zvláštní cenu předsedkyně Pobočky České in-
formační společnosti při Národním archivu, Ka-
teřina Samková – 1. místo za uměleckou knižní
vazbu. Za kategorii Knihařky a knihaři pracující
mimo archiv a působící na volné noze nebo vy-
učující knižní vazbu, případně její restaurování
byli oceněni: Mgr. BcA. Radomír Slovik – čestné
uznání za uměleckou knižní vazbu, MgA. Ivan
Kopáčik – zvláštní cena ředitele Odboru ar-
chivní zprávy a spisové služby MV ČR a zvláštní
cena ředitele Jihočeského muzea.              -red-

Světový den 
STOP dekubitům
Při příležitosti „Světového dne STOP dekubitům”
pořádá Litomyšlská nemocnice ve čtvrtek 19. lis-
topadu od 9.00 do 13.00 hod. v prostorách aler-
gologické ambulance pro veřejnost naučný
program na téma „Jak předcházet vzniku a jak
správně ošetřovat proleženiny (dekubity)”. Náv-
štěvníci se seznámí například se zásadami
správného polohování, s polohovacími pomůc-
kami, s materiály na vlhké hojení ran, s řešením
inkontinence. Taktéž mohou využít konzultaci se
zdravotně-sociální pracovnicí nebo rehabilitač-
ním pracovníkem.                   Adrian Nemšovský
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strana 1 > 
Nemusí být přecpané, obohacené o různé prvky
a atrakce, a přesto se tady člověk cítí dobře,”
prohlásil architekt Sendler. Ten byl zároveň v so-
botu 3. října uveden do funkce městského za-
hradního architekta. Více o jeho vizi a spolupráci
s městem naleznete v samostatném článku. 
Patnáctileté Klášterní zahrady také hostily kon-
cert Ivana Hlase a Norbi Kovacse, který byl spo-
jený s promítáním. Navíc světlo světa spatřily
nové buttony Klášterních zahrad. K dostání jsou
v infocentru, regionálním muzeu či v piaristic-
kém kostele. 

Přístavba piaristické koleje přivítala
první návštěvníky
Přístavba piaristické koleje, přesněji první nad-
zemní podlaží, kde se nachází budoucí Nová
městská síň, hostila první akci. Byla jí výstava
s názvem Místa architektonického vz(d)oru, po-
cházející z dílny Petra Volfa. První příležitost k je-
jímu zhlédnutí měli návštěvníci v sobotu 3. října,
kdy se uskutečnila vernisáž. Expozice obsaho-
vala přes stovku realizací, nejvíce jich měla Lito-
myšl. Zahájení výstavy, která trvala do konce
října, bylo zároveň příležitostí nahlédnout do
nové obřadní síně i univerzitní knihovny. Z te-
rasy se pak hostům naskytl krásný výhled na pi-
vovar a zámecký francouzský park. 

ještě třeba zapracovat na površích a bezbariéro-
vosti chodníků. 
Prostor dala moderátorka Pavlína Kvapilová
také veřejnosti. Padaly otázky na osvětlení, cy-
klostezky, biodiverzitu, ale také na laminát na
zámeckém návrší. „Nelíbí se mi laminátová ko-
ryta a lavičky. Do starého zámeckého parku ta-
kové prvky nepatří,” zaznělo z publika. „Laminát
může působit kontroverzně, protože to je nový
prvek. Celé město je historické, ale daří se tady
skloubit historickou a moderní architekturu. A to
byl záměr i v zahradách, v jízdárně i kočárovně.
My jsme dlouho hledali materiál, který by byl za-
jímavý a zvláštní a odpovídal té výjimečné situ-
aci zámeckého návrší,” reagoval autor návrhů
laminátových řešení architekt Jan Šépka a po-
kračoval: „Nakonec jsme se rozhodli pro laminát
v jantarové barvě, kdy ty prvky považujeme za
jakési šperky, které jsou rozesety právě v za-
hradě i jízdárně a navozují dojem výjimečných
předmětů.” Jeden ze studentů Letní školy archi-
tektury k laminátu prohlásil: „Ten materiál je na-
tolik abstraktní, že může evokovat nějaký šperk,
až zlato, které je v zámeckém prostředí běžné
a naopak je vhodně použité.” 
Více o laminátu na zámeckém návrší se bude
moci veřejnost dozvědět na besedě s architek-
tem Šépkou, která se uskuteční 18. listopadu od
18.00 hod. v zámecké jízdárně. 

Naplnili sen Ládi Horáčka.
Velké dějiny jsou uloženy v muzeu
Devatenáct svazků, 13 628 stran, 2 819 obrázků,
161 map… To je v číslech edice Velké dějiny zemí
Koruny české, která představuje první dokon-
čený projekt vydání kompletních dějin našich
zemí. Rozsáhlé svazky edice, jejichž autory jsou
renomovaní čeští historici, zahrnují politické,
hospodářské, sociální a kulturní dějiny od
počátků do roku 1945. Navazují tak na nedokon-
čené dílo Františka Palackého a prvorepubliko-
vého nakladatele Jana Laichtera. Tuto unikátní
edici se podařilo vydat Nakladatelství Paseka
Ladislava Horáčka. A právě Horáčkovým snem
bylo, aby se všech 19 svazků „zazdilo” v zrekon-
struovaném regionálním muzeu. Naplnění snu
se nedožil, jeho přání bylo však splněno krátce
po jeho smrti. „Litomyšl se stala druhým táto-
vým domovem. Jsem ráda, že v muzeu mohou
být Dějiny umístěny, protože to bylo jeho přání.
Kdyby tady byl, tak by řekl, že vedle mě a Kamily
jsou Dějiny jeho třetí dítě,” řekla dojatá dcera
a ředitelka Nakladatelství Paseka Anna Rezková
Horáčková, která se uložení knih v muzeu 3. října
osobně zúčastnila. „Na Velkých dějinách pracu-
jeme dál v rámci tematických svazků. Teď před
Vánoci by měl vyjít Stát. Jinak už vyšel svazek Ar-
chitektura, Cestovatelství a Lidová kultura,” do-
dala ředitelka Nakladatelství Paseka.  
Na Ladislava Horáčka se ovšem vzpomínalo
dále. Věnovaná mu byla beseda s názvem „Láďa
Horáček na startu litomyšlského zázraku”. Byl to
totiž právě on, kdo přivedl do Litomyšle krátce
po sametové revoluci architekta Mikuláše Hulce.

Ten se podílel jak na záchraně Portmonea, tak
zdařile restauroval pozůstatek hradebního
opevnění - Červenou věž. Na cestu architektury
tedy bylo v Litomyšli vykročeno. Součástí vzpo-
mínkového večera byla také projekce slavného
Krvavého románu a stejnojmenného filmu o Lá-
ďovi Horáčkovi z dílny Terezy Klůsové Brázdové.. 

Z ošklivého káčátka v nádhernou labuť 
během hodiny
V neděli 4. října se v piaristickém kostele Nale-
zení sv. Kříže promítal dokument, který vznikal
dlouhé čtyři roky. Zaznamenává proměnu
chrámu, který za tu dobu prošel revitalizací. Ta
se však netýkala pouze interiéru, ale i mobiliáře.
„Natáčeli jsme ho hlavně pro obyvatele Lito-
myšle, aby věděli, co se dělo s vybavením při re-
startování v restaurátorských dílnách a co se
dělo i uvnitř kostela. Zároveň jsme tento doku-
ment cílili i na laiky, aby se seznámili s tím, co
znamená záchrana kulturní památky, proč tuto
práci děláme a co je smyslem restaurování,” vy-
světlila Veronika Cinková z Národního památko-
vého ústavu, který vznik filmu financoval.
„Režisér Petr Horák s námi strávil čtyři roky
a podařilo se mu zachytit vše důležité,” dodala
Cinková. Původně měl mít dokument půl, maxi-
málně tři čtvrtě hodiny, ale nakonec se ukázalo,
že i to je málo. „Má 56 minut, protože nešlo
nikde ubrat. Jsou věci, které se tam nevešly,
přestože byly natočeny, nebo protože se z růz-
ných důvodů nedaly natočit. Restaurátoři měli
věci ve svých dílnách po celé republice,” uvedl
Petr Horák a pokračoval: „Film vypovídá o té
práci a jsem rád, že tam takový prostor restau-
rátoři dostali, protože se o nich málo ví.”
Dokument teď čeká cesta po filmových přehlíd-
kách zaměřených na umění. Národní památkový
ústav ho navíc vydává na DVD, které bude v pro-
deji ve všech informačních centrech NPÚ a snad
i v infocentrech v Litomyšli. 
V současné době je kostel perlou zámeckého
návrší. A to nejen jeho exteriér, ale i interiér,
který se během čtyř let „znovuzrodil” do krásy.
„Kostel je v majetku státu a do revitalizace byl
ve správě Národního památkového ústavu.
Město Litomyšl si ho vypůjčilo s cílem tuto do-
minantu obnovit a vrátit do života města. Po
dobu udržitelnosti projektu bude chrám spravo-
vat město Litomyšl prostřednictvím příspěvkové
organizace Zámecké návrší,” upřesnila vedoucí
Odboru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl Michaela Severová.
Letošní ArchiMyšl tedy nabídla skutečně pestrou
škálu akcí. Nechme se překvapit, co si pro nás
organizátoři připraví za rok. Dokážou se „vyšvih-
nout” ještě výše? 

Jana Bisová, foto J. Bisová a F. Renza

Na pivo s architekty 
Co funguje a co ne? Co by se ještě mělo udělat?
Tak v duchu těchto otázek se nesla beseda s ar-
chitekty, kteří ve většině hodnotili kladně sklou-
bení historické architektury s tou moderní. S tím
i kontinuální navazování vedení radnice, tak jak
se postupně střídalo. „Vstupovala jsem do role
městské architektky s tím, aby se zde spojovala
současná tvorba s historickou. Vždy jsem si my-
slela, že vstup současné tvorby bude citlivý
a harmonický k historickému dědictví, a tím ne-
myslím jen kostel nebo klášter, ale i městský
prostor,” uvedla městská architektka Zdeňka Vy-
drová. Ovšem architekti našli v Litomyšli i re-
zervy a místa, s nimiž by bylo třeba začít
pracovat. „Jezdil jsem do Litomyšle posledních
deset let od Poličky a teď jsem jel od Svitav
a zděsil jsem se toho vstupního ántré. Tam je re-
zerva v ekonomii veřejného prostoru a develo-
perských zástaveb. Možná je tam parketa i pro
tu zeleň,” prohlásil Zdenek Sendler. „Mám stejný
problém. Člověk, který přijíždí do města, vidí ty
stavební ,krabice´, ceduli Litomyšle, ale to město
tam necítíme. Potenciál je alespoň v jedné
drobné věci, a tou je vegetace. Když se s ní
začne pracovat, stane se zásadní,” doplnila
Zdeňka Vydrová. Další záležitostí do budoucna
je podle architektů také průtah městem nebo
pěší trasy. „Pěších tras je zde spousta. Dostanu
se z jedné strany města na druhou, nicméně
s větší vzdáleností od centra jejich síť klesá.
Právě tyto trasy dělají Litomyšl zajímavou. Hle-
dal bych je i na dalších místech,” řekl architekt
Marek Štěpán. Podle Zdeňky Vydrové je pak

ArchiMyšl otevřela přístavbu 
a vzpomněla na Láďu Horáčka

Město Litomyšl
nabízí na prodej 

pozemky
pro výstavbu 
rodinných domů
v lokalitě
Na Prokopu – Lidická

Podmínky prodeje a související 
podklady k prodeji pozemků 
jsou zveřejněny na úřední desce 
a na www.litomysl.cz v sekci 
Podnikatel - Nemovitosti na prodej. 
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Nejsem zastáncem dob minulých, kdy jsme se
báli promluvit, nemohli mít svůj názor, nemohli
cestovat, báli se jít do kostela či svobodně volit.
Jsem rád, že tato doba „temna” je již za námi. Ale
často a rád vzpomínám na okamžiky svého dět-
ství, na krásnou a čistou přírodu, vůni jehličí,
čisté řeky, potoky. Malebná políčka, remízky
a všude plno zvěře, půvabná údolí, lesy, hory.
Ladovy jara, léta, podzimy, zimy. Voňavý chlebí-
ček s kůrčičkou, mlíčko od kravičky, kozy či limo-
nádu v lahvičkách s porcelánovým uzávěrem. 
Dobu, kdy si lidé vážili i obyčejných věcí, každého
nového dne, každičkého rána, těšili se i z malič-
kostí. Kdy lidé měli k sobě blíž, vážili si jeden dru-
hého. O to víc je mi dnes někdy smutno – když
vidím dnešní svět. Kdy lidé mají k sobě hodně

daleko - každý se dnes žene za hmotnými statky
– luxusní auta, domy, byty i styl života. Kdo
nemá „značkové věci”, padá z kola ven a je za-
řazen někam na okraj. Lidé se již neposuzují
podle toho, co mají dobrého v sobě, ale dle toho,
kolik mají v bance či na jak vysokém společen-
ském měřítku jsou zasazeny jejich rodiny. Je
smutné, že dnešní lidské vztahy určuji finanční
položky.
Snad někdy procitneme a vrátíme se trošičku
k přírodě, obyčejným věcem, budeme se radovat
i z obyčejných věcí – prostě jen tak mít tu pravou
radost a potěšení. Radovat se z toho, že je
krásný den, svítí sluníčko a my jsme zdrávi a mů-
žeme ven do polí, luk, lesů…

Jára Stratílek, Litomyšl

Vzpomínka na léta minulá

Z DOPISŮ

Malé otevřené okénko do české a francouzské
kulturní zahrady aneb Veřejný dialog
Ráda bych nechala čtenáře nahlédnout do dvou
světů v oblasti kultury, a to do Francie, kde nyní
žiji, a poté také do východních Čech. Lokálka je
neziskový projekt pro všechny generace, ekolo-
gický, snažící se obohatit a oživit standartní
cestu vlakem mezi zastávkami Litomyšl a Cho-
ceň kulturním programem v zastávkách, přímo
ve vlaku, v nádražkách. Projekt je již třetím
rokem plně podporován Českými drahami.
V roce 2015 projekt Lokálka neobdržel zcela
žádné financování ani od města Litomyšl, ani od
města Vysoké Mýto z nám neznámých důvodů.
Téma: Konstruktivní veřejný dialog – mezi veřej-
ným organismem – radnicí, krajem a – tvůrcem
či tvůrčím spolkem. Pokud systém a lidé, kteří
disponují veřejnými dotacemi, nebudou reak-
tivní, budou odmítat komunikovat, podobné
akce se budou ztrácet nebo budou vznikat sty-
lem jako v minulosti český underground. Na-
opak. Výběrová řízení by se měla modernizovat,
otevírat, vést dialog. Ve Francii je zcela běžné,
že uchazeči o dotace představují své projekty
veřejně před komisí, kam může kdokoli přijít.
Pokud neuspěje, má právo na vzájemný dialog,
který mu objasní, proč neuspěl. Věc pro mne
zcela logická, přirozená, lidská, konstruktivní
a společensky zdravá. Na podobnou otázku
jsem na radnici v Litomyšli dostala tuto odpo-
věď: „No, pánům radním se to nějak nezdálo. To
je asi taky proto, že nejste odtud.” Zajímalo by
mě, jestli páni radní na podobné akce chodí či se
zajímají, aby porozuměli, když mají rozhodnout?
Nebo jestli jde pouze o ostych? Druhý argument,
že nejsem z Litomyšle, mne jako pravnučku Jo-
sefa Páty nechal již zcela bez komentáře. Ale
i kdyby to tak nebylo, nemyslím si, že by to mělo
hrát jakoukoli roli. Důležité přeci je, jaký máte
nápad a že máte chuť něco dělat a podpořit so-
ciální a kulturní život komunity. Nemusím být
přeci kvůli tomu ničí příbuzná či sousedka nebo
se jmenovat Čadík či Forman. Na Francii oceňuji
otevřenost a přístup ke kultuře jako takové.
I jako cizinka jsem měla možnost realizovat
mnoho uměleckých projektů s úctyhodnou fi-

nanční a organizační podporou. Evropská mobi-
lita je zde již něčím přirozeným a běžným. A pak
je tu Litomyšl, která své brány jen tak někomu
neotevře? To je přeci škoda. Ztrácím se tedy
v závěru v nějaké nejisté konverzaci, ze které
nevidím moc na konec, a debata končí: „Pokud
bude Lokálka součástí velkého evropského pro-
jektu, tak peníze dáme.” Přičemž se jedná stále
o tentýž projekt. Jde tedy ve finále o prestige
a veřejnou viditelnost. O ego. Letošní Lokálka
vznikla za podpory Pardub. kraje, z vlastní kapsy
a z veřejné sbírky příznivců z Čech i z Francie.
Hlavním sponzorem byl Novozélanďan Alberto
Ceccarelli. Ráda bych všechny, co mají pochyby
nebo strach z podobných akcí, pozvala na další
ročník projektu Lokálka, který se budeme opět
snažit realizovat v dobrém přátelském duchu
plném kreativity na cestě vlakem krajinou směr
Choceň a zpět.                        Tereza Koníčková, 

Spolek Ryba řvoucí - Projekt Lokálka

Odpověď:
Milá paní Terezo, 
nemohu s Vaším názorem prezentovaným
v článku souhlasit. Vypadá to, že Litomyšl není
schopná transparentně podporovat kulturu
„klasickou či tzv. jinou”. Mohu Vás ubezpečit,
že Litomyšl vkládá nemalé prostředky do „kul-
tury”. Je to řádově několik milionů korun neje-
nom do tzv. klasické kultury, ale i do jiných
moderních forem včetně undergroundu. To, že
jsme Váš projekt nepodpořili, má docela logické
vysvětlení: 1. S Vaší aktivitou nebyla žádná zku-
šenost ani radních, ani našich úředníků. 2. To,
že nejste z Litomyšle, je přece argument úplně
pravdivý (my jsme vázáni především aktivitami
litomyšlskými). Citace, že pokud byste byli sou-
částí evropského projektu, tak by ho radní pod-
pořili…, není pravdivá. 
Milá Terezo, je fajn, že děláte tyto aktivity, ale
je úplně normální, že radnice nemůže všechny
projekty podpořit.  

Radomil Kašpar, starosta

V Novém kostele se diskutovalo o uprchlících 
Otázce „Co je to za lidi?” se věnovali účastníci
diskuse 14. října v Novém kostele v Litomyšli.
Novinářky Markéta Kutilová a Magdalena So-
domková spolu s dobrovolníkem Dalimilem Pet-
rilákem hovořili na téma války v Sýrii a také
o lidech, kteří míří do Evropy za lepším životem.

„Toto setkání jsme uspořádali proto, že je na
toto téma potřeba hovořit. Zatím vidíme popla-
šenou nediskusi, ve které se čehokoliv bojíme,
co by mohlo údajně zrušit naše svobody,” řekl li-
tomyšlský kazatel Církve bratrské Daniel Kvas-
nička. Zastává postoj, že je nutné spolupracovat

s každým člověkem, který potřebuje pomoc. Ne-
opomíná však, že je také potřeba dodržovat
platné zákony. „Strach je z principu špatný,”
dodal Daniel Kvasnička. 
První přednášející byla Markéta Kutilová, která
jako novinářka a humanitární pracovnice praco-
vala po celém světě. V Litomyšli prezentovala
fotografie z válkou postižené Sýrie. Popsala
nejen situaci v rozvrácené zemi, kde chybí vět-
šina věcí potřebných k životu, ale i důvody lidí,
kteří se rozhodnou odejít ze své země. Hlavním
důvodem je neustálý strach o život a také o bu-
doucnost dětí, které nemají v současné chvíli
šanci chodit do škol, normálně pracovat a zaklá-
dat rodiny. 

Magdalena Sodomková procestovala také de-
sítky zemí. V Litomyšli vyprávěla svoje zážitky
z cest, které s uprchlíky absolvovala. Ze Srbska
do Berlína a z ostrova Lesbos do Vídně. Na cestě
ji doprovázel fotograf Lâm Duc Hiên. „Po cestě
jsme si s uprchlíky povídali a zdokumentovali
jsme jejich exodus. Zjišťovali jsme, co je to za lidi
a proč se jich nemáme bát,” prozradila rodačka
z Proseče svůj pohled na danou problematiku.
Na otázku, jak příchozí do Evropy rozlišovat a jak
je nazývat, má jasnou odpověď. „To, jak je nazý-
váme, hovoří o nás samotných. Když jsme byli
v Berlíně v uprchlickém táboře se skupinou, kte-
rou jsme provázeli, tak přišli Němci s humani-
tární pomocí a ptali se: „Vy jste ti lidé, co tu
bydlí?” To na mne velice zapůsobilo. U nás jim
říkáme uprchlíci a utečenci. Maďaři jim říkají mi-
granti, to znamená, že absolutně neuznávají
fakt, že by ti lidé mohli být na útěku,” vysvětlila
Magdalena Sodomková. Ze svých cest přivezla
i zážitky z cely, do které byla umístěna za „pa-
šování lidí”. Dvojici novinářek doplnil Dalimil Pet-
rilák, který jako dobrovolník pomáhal uprchlíkům
na maďarsko-srbské hranici.
V dnešní době je k dispozici nespočetné množ-
ství informací o uprchlické vlně. Média se touto
problematikou zabývají dnes a denně. Jak však
rozlišit fakta od senzace? „Sledovat informaci,
odkud pochází, je klíčové. V poslední době tu
vznikla spousta různých webů, které se tváří
jako seriózní noviny, a přitom je to ruská propa-
ganda a ta šíří xenofobii,” vysvětlila Magdalena
Sodomková. Také se jí nelíbí, jak vykreslují
uprchlíky některá média. Už i výběr fotografií
a videí zvyšuje podle ní strach mezi lidmi. 
Na závěr se přítomní posluchači, kterých se
sešlo několik desítek, pustili s přednášejícími do
debaty, ze které si odnášeli informace o zážit-
cích ze setkání s lidmi, kteří putují za lepším ži-
votem. „Při těchto debatách neslýchám
nenávistné dotazy. Lidé, i když mají odlišný
názor, jsou ochotni mne vyslechnout. Na rozdíl
od sociálních sítí, kde mi mnozí vyhrožují a ozna-
čují mne za vlastizrádce. Pro mne jsou tato se-
tkání důkazem, že virtuální svět není odrazem
skutečnosti,” sdělila na závěr své poznatky z di-
skuse Magdalena Sodomková.  

Text a foto Petr Šilar
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V minulém čísle Lilie jsme zveřejnili ceny, které
získali vylosovaní účastníci soutěže o nejoblíbe-
nější místo v Litomyšli. Nyní zveřejňujeme jména
výherců: Václav Pechanec – lístky na libovolnou
akci do Music Clubu Kotelna, Pavla Brzlínková,
Nina Vlčko a Michal Krejsa - permanentka na
služby Fitcentra Fila, Radmila Trnková, Soňa
Pazderová Motyčková – knihy a propagační
předměty města Litomyšle, Marie Klusoňová –
dva lístky na libovolné představení Litomyšl-
ských hudebních večerů v sezóně 2015/2016,
Dalibor Doseděl – pivo Bedřichova jedenáctka
z minipivovaru Veselka, Tereza Ropková – ku-
chařka Když vaří múzy a láhev vína od Smeta-
novy Litomyšle, Petra Jetmarová – poukázku na
oběd do restaurace Rettigovka.
Prosíme všechny výherce, kteří si ještě nevy-
zvedli cenu, aby se přihlásili do redakce Lilie,
abychom se domluvili na převzetí výhry. Kontakt
je: petr.silar@litomysl.cz, 702 151 214, 461 653 308

Zámecké zahrady (5. místo, 8 hlasů)
„Dost lidí různého věku vyhledává toto místo,
kde nachází klid a únik od hektična dnešní
doby…” Takto se vyjádřila paní Plíšková, která
zahrady označila za nejoblíbenější místo v Lito-

myšli. Prostor v blízkosti zámku nebyl vždy oázou
klidu. Teprve až na konci 18. století byla západní
část zahrad přeměněna ve francouzský park a se-
verní část pak v anglický. Do té doby byly využí-
vány i pro hospodářské účely. Součástí
francouzské zahrady je kromě soch od Václava
Hendrycha také empírový zahradní altán s mal-
bami egyptské krajiny tradičně nazývaný salet.
Budova, ve které v současné době sídlí mateřská
škola, sloužila v minulosti jako dům pro správce
panství. Největší zajímavostí anglického parku je
pískovcová socha lva s nápisem „Frater fratri” čili
„Bratr bratru”, kterou nechal v roce 1808 zhotovit
hrabě Jiří Josef Valdštejn-Vartemberk na památku
svého bratra Františka, padlého v Itálii. Málokdo
ví, že se dříve v zahradách nacházely i fontány.
Zeleň byla i na dnešním prvním nádvoří, kde bylo
v roce 1857 postaveno brodidlo pro koně.

Historické centrum jako celek
(5. místo, 8 hlasů)
„Nejde vybrat jediné konkrétní místo. Je to geni-
ální kombinace a propojení starého s novým. Je
to atmosféra, která je jedinečná a těžko se ně-
komu předává slovy či jinak. Je to empatický pří-
stup vůči přirozenému prostředí a jeho citlivá

kultivace, která se musí zažít, aby člověk pocho-
pil.” Těmito slovy odůvodnila Monika Tvarohová
nominaci historického centra Litomyšle do an-
kety. V České republice je na seznamu měst-
ských památkových rezervací čtyřicet míst. Ve
svitavském okrese je to Litomyšl a Moravská
Třebová. Zatímco historické jádro Litomyšle bylo
zapsáno do seznamu už v roce 1965 (zámek byl
prohlášen za národní kulturní památku v roce
1962), tak například Olomouc v roce 1971, a Brno
dokonce v roce 1989. 

Nedošínský háj (4. místo 9 hlasů)
Původně bylo toto místo zámeckou oborou na-
zývanou „Vratička”. Na počátku 19. století zde
vznikl romantický park, ve kterém byly posta-
veny četné stavby. Z nich se dochovala ka-
menná kaplička sv. Antonína nad pramenem.
Toto místo je oblíbeným výletním místem pro Li-
tomyšlany. V minulosti to platilo obzvlášť. Až do
roku 1856 byl Nedošínský háj místem, kde se
odehrávaly studentské majálesy. Inspiraci zde
našel i Alois Jirásek pro svou knihu Filosofská
historie. V současné době je to přírodní rezer-
vace, která má rozlohu více než třicet hektarů.
Byla zřízena pro ochranu dubohabrového lesa
a je též významnou ornitologickou lokalitou. Při
procházce hájem narazíte na informační tabule,
na kterých si můžete přečíst mnoho zajímavého
o místní přírodě. Při troše štěstí potkáte i méně
obvyklé živočichy, mezi které jistě patří netopýr
vrápenec malý.                                                 -red-

Filantropická burza přinesla spoustu radosti
Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj
pořádají s přispěním sponzorů již čtvrtým rokem
Burzu filantropie. Tato akce je určena pro nezi-
skové organizace, které potřebují peníze na své
projekty. V Litomyšli se tato akce konala 21. října.
O přízeň donátorů se ucházelo pět projektů ze
svitavského okresu. Z Litomyšle se prezentovaly
farní charita a Generace 89. Dalšími byly Ob-
lastní charita Polička, Charita Svitavy a Spolek
archaických nadšenců.
„Byli jsme rádi, že jsme se na Burze filantropie
vůbec ocitli. V minulých letech jsme se o to ně-
kolikrát pokoušeli se stejným projektem, ale
vyšlo to až letos. Překvapila nás příjemná atmo-
sféra a ocenili jsme taky skvělou organizaci,”
řekla Olga Radimecká z Generace 89. Ta spolu
se svými kolegy představila projekt „Prima od-
poledne”. Je připraven pro děti, které jsou ze
znevýhodněných rodin, aby trávily smysluplně
a aktivně svůj volný čas. Sdružení získalo nako-
nec více peněz, než o které žádalo. Celkově se
jednalo o 17 200 korun. „Znamená to pro nás, že
budeme moci do projektu přizvat více dětí a na-
koupit několik permanentek do bazénu,” vysvět-
lila Olga Radimecká, jak využijí získané peníze.
Kromě nich děti také dostanou i věci na výtvar-
nou činnost, která je u nich velmi populární. 
Farní Charita Litomyšl uspěla se svými projekty
už v minulých letech. Tento rok žádala o peníze
na vylepšení prostor pro pečovatele z respitní
péče, které je unikátním zařízením tohoto typu na
Litomyšlsku. „Letošní rok nás překvapila opravdu
velice pěkná atmosféra plná pochopení a snahy

pomoci. Na projekt máme vyčíslenou částku 126
000 korun. Na burze filantropie jsme dostali přes
50 000 a s jedním donátorem ještě jednáme,”
zhodnotil akci Jakub Mašek, který projekt „Když
se nadechnu, zvládnu víc” prezentoval. 
Trošku nečekaně získala šek i společnost Komu-
niké, která provozuje restauraci Rettigovka. Od
rádia Černá Hora získala deset tisíc korun na me-
diální kampaň. „Divoká karta nás velmi překvapila.
Dárci děkujeme a těšíme se na plodnou spolu-
práci,” sdělila za organizaci Alena Fiedlerová. 
Donátoři z regionálních firem, města Litomyšl
a Pardubického kraje na jejich vznik přispěli dary
v celkové hodnotě 295 000 korun. Litomyšlské
setkání přineslo kromě nových kontaktů, zkuše-
ností a peněz i spoustu nových nápadů. „Burza
opět ukázala, že když se dokážeme spojit, tak se
může narodit řada zajímavých projektů, přičemž

se potvrdilo, že neziskovky jsou schopny za
málo peněz udělat spoustu dobrého. Smyslem
burzy je také se společně sejít, zjistit, kdo, co
dělá a vymyslet reálnou spolupráci všech, co si
mohou navzájem pomoci,” prohlásil Pavel Šo-
tola, radní Pardubického kraje zodpovědný za
sociální péči a neziskový sektor. Ten také vy-
zdvihl aktivní účast starosty Litomyšle Radomila
Kašpara. Podle slov radního Pavla Šotoly není
obvyklé, že se zástupci měst, ve kterých se
burzy na území kraje konají, účastní. „Chtěl bych
poděkovat všem donátorům i vám za vaši čin-
nost, kterou děláte. Je to velmi záslužné,” pro-
nesl na stranu všech neziskových organizací
Radomil Kašpar. Město Litomyšl podpořilo pro-
jekt charity částkou patnáct  tisíc korun a tři ti-
síce získala Generace 89

Text a foto Petr Šilar

Soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli zná vítěze

Skauti opět pomáhali
Tradiční 24hodinový štafetový běh Lánská
hučka a sbírka „Postavme školu v Africe” - tyto
dvě akce byly opět spojeny do jedné. Běh za-
počal 2. října a po velkých výkonech běžců se
naběhalo 280 km. Od sponzorů jsme za každý
naběhnutý kilometr dostali peníze, které jsme
v hodnotě 6 204 Kč připsali na konto sbírky.
Poděkování za sponzoring patří nejen těm,
kteří podpořili sbírku koupí placky na batoh, ale
především Marii Kladivové, Jiřímu Jakubcovi
a Radimu Lipavskému, kteří sponzorovali běh. 

Za skautské středisko Nikola Girčáková
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Slova moudrých: Přítel je ten, na koho ne-
zapomene, ani když na čas zmizí z našeho
života. J. Werich

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Josef Bartoš, Václav Lipavský,
Karel Klejch, Hedvika Hauptová
85 let – Božena Havlová, František Hloušek
91 let – František Severa
93 let – Alena Randáková
96 let – Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Doroženský, Dlouhá Třebová – Mi-
chaela Klumparová, Dlouhá Třebová, Milan
Flídr, Litomyšl – Nikola Vašková, Sedliště,
Michal Bartoš, Janov – Yvona Kazdová, Li-
tomyšl, Michal Turek, Praha – Zuzana Bres-
tová, Litomyšl, Karel Soukup, Litomyšl –
Jana Hynková, Sedliště, Filip Leksa, Sloup-
nice – Kateřina Dostálová, Litomyšl, Jiří
Hanuš, Svitavy – Kateřina Štejfová, Turnov,
Lukáš Vaňous, Ústí nad Orlicí – Helena Pe-
trová, Ústí nad Orlicí, Pavel Klusoň, Čistá –
Iveta Hondlová, Benátky, Miroslav Stoklasa,
Tisová – Jaroslava Uhrová, Tisová, Alexandr
Fousek, Litomyšl – Simona Rubáčková,
Kuks, Martin Hašek, Němčice – Eliška Hon-
zíková, Benátky, Jan Ryšan, Bohuňovice –
Kateřina Václavů, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Jiřina a Vítězslav Hanzlovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Evou Benešovou (81 let), Petrem Dvořákem
(70let), Jiřím Starým (37 let)
Vzpomínáme.            Věra Kučerová, SPOZ

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

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chtěla bych moc poděkovat Litomyšlské ne-

mocnici, kde jsem byla na operaci, za vynikající
péči všech lékařů a zdravotních sester pod ve-
dením pana primáře Marka Serbáka. Dále paní
doktorce Alexandře Šerfelové a celému chirur-
gickému oddělení A, kde je o každého vzorně
postaráno. Díky. Díky. Díky.              Marie Zelená

 Dne 28. listopadu si připomeneme sté výročí

od narození Litomyšlana Jaroslava Dvořáka.
Válku strávil v plném nasazení a po jejím skon-
čení pracoval u Jana Kočery. Důchodový věk nej-
raději trávil na Černé hoře procházkami se psem
a dýmkou. Bohužel už není mezi námi, a tak
každý, kdo jej znal a měl jej rád, nechť na něj
vzpomeneme. 

Jménem rodiny nejstarší syn Josef Dvořák

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

O pozvaných na hostinu
nou, kdy jsou hosté dopředu hostitelem pozváni
a informováni o tom, co pro ně chystá, a pak
vlastní oznámení služebníka, že hostina je již na-
chystána a vše je už připraveno. Nikdo z těch
dopředu pozvaných však najednou nemá čas –
všichni dají přednost svým vlastním věcem před
jedinečným zážitkem společenství, ve kterém
nejde jen o tělesné nasycení, ale také o vzá-
jemně sdílenou radost a porozumění.
Začátkem listopadu vzpomínáme na své zesnulé
blízké. Možná i vy mezi nimi máte někoho, kdo
vás měl rád a komu za mnohé vděčíte, ale jehož
pozvání jste promarnili a také třeba propásli po-
slední dobrou příležitost k setkání, kterou jste
v tomto světě a čase měli. Mně se to stalo s mou
prababičkou Marií, jejíž návštěvu jsem odkládal,
až jsem ji nakonec už nestihl. Kdo jste to zažili,
víte, že je to něco vážnějšího než jen propadlý
lístek na hezký koncert či do divadla nebo na
sportovní utkání. Avšak nejen v soukromí, i jako
Češi v širší rodině ostatních evropských národů
právě teď prožíváme důležitý čas. Čas, kdy se
rozhodujeme mezi uzavřeností ve vlastním stra-
chu a otevřeností pro naději, která se dotýká
nejen nás, ale i druhých.  Půjdeme sobecky jen
za svými vlastními věcmi, anebo rozpoznáme, že
také v těch dnešních lidech na cestách a u ohrad
se nám nabízí příležitost k jedinečnému setkání?
Nebudou ti původně nepozvaní na tom nakonec
lépe než my, kteří své pozvání necháme propad-
nout? A jestliže říkáme, že ty utíkající před smrtí
nikdo nepozval, kdo potom pozval k životu nás?
Nezapomeňme na to, že i my jsme v tomto světě
a čase jen poutníky, jakkoli se nám nyní zdá
pevná půda pod našima nohama i střecha nad

Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval
mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého
služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, vše už je
připraveno.” A začali se jeden jako druhý vymlou-
vat. První mu řekl: „Koupil jsem pole a musím se
na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.”
Druhý řekl: „Koupil jsem pět párů volů a jdu je vy-
zkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.” Další řekl:
„Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.” Služebník
se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán
domu rozhněval a řekl svému služebníku: „Vyjdi
rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem
chudé, zmrzačené, slepé a chromé.” A služebník
řekl: „Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je
místo.” Pán řekl služebníku: „Vyjdi za lidmi na
cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se
můj dům naplnil. Neboť vám pravím: Nikdo z těch
mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.” (Lu-
kášovo evangelium 14, 16-24)
Hostina, společné jídlo je v biblickém světě vý-
razem nejen společenství mezi lidmi, ale i spo-
lečenství mezi lidmi a Bohem. I když příběh sám
je vzat z tehdejšího palestinského života, ta hos-
tina v něm je znamením jedinečné příležitosti,
kterou můžeme podobně jako ti dopředu po-
zvaní promarnit. Dnes bychom se asi vymlouvali
na jiné věci, místo na pole bychom šli koukat na
televizi nebo na obrazovku počítače, místo pěti
párů volů bychom nejspíš vyzkoušeli koně pod
kapotou nového auta, snad jen ta výmluva na
manželství a rodinu by zůstala stejná. Jistě není
náhodné ani to, že pozvání na hostinu v tom Je-
žíšově podobenství má dvě fáze – první příprav-

ZAMYŠLENÍ

Poděkování za udělení Plakety Rady města
Dovolte mi, abych vyjádřil poděkování za udělení
Plakety rady města Litomyšle. Vážím si tohoto
ocenění a bude mi ctí ho sdílet se všemi svými
přáteli, kteří se podíleli a podílejí na mezikultur-
ních výměnách s Japonskem.
Poprvé jsem zavítal do Litomyšle v roce 1999 na
Mezinárodní hudební festival Smetanova Lito-
myšl. Festival na mě okamžitě udělal dojem nejen
tím, že se konal v prostředí nádherného renesanč-
ního zámku, ale také ovzduším, ve kterém bylo
cítit hudební nadšení organizátorů a nikoliv jindy
často všudypřítomný komerční zájem. Festival mě
naprosto okouzlil a od té doby jsem každoročně
zval své přátele, aby se jej účastnili.
Než jsem ukončil svou činnost v Praze a vrátil se
do Japonska, setkal jsem se na festivalu po jed-
nom představení večer za svitu měsíce v Kláš-
terních zahradách u vína s tehdejším starostou
města Litomyšle panem Brýdlem a se svým přít-
elem panem Piknou a mluvil jsem o tom, jak
jsem si zamiloval toto město. Slíbil jsem, že až
se vrátím do Japonska, rád bych vytvořil most
mezi Litomyšlí a Japonskem. Po návratu ve mně
ten slib zůstal a pomalu jsem začal přemýšlet,
jak to všechno udělat.  
V současné době každoročně v březnu do Lito-
myšle přijíždějí koncertovat mladí japonští hu-
debníci, v květnu se pak konají Gastronomické
slavnosti, kde už se pro mé přátele stalo zvykem

mít stánek s japonským jídlem, který se těší ne-
malé oblibě. V červnu pak přijíždí mnoho Ja-
ponců na Mezinárodní hudební festival
Smetanova Litomyšl a v září se konají koncerty
Mezinárodního hudebního festivalu Mladá
Praha. Most mezi Litomyšlí a Českou republikou
nabývá stále krásnějších tvarů. Od mého slibu
vybudovat tento most uplynulo již 14 let. A po-
pravdě řečeno, nemusel jsem se do ničeho nutit.
Pociťoval jsem jen čirou radost a získal pravé
přátele. Mám pocit, že Litomyšl je mé české
rodné město. A to je ten největší dárek, jakého
se mi mohlo dostat.
Valnou část svého života jsem strávil jako pro-
středník mezi Japonskem a Evropou. Na sklonku
svého života se snažím vytvářet most mezi Japon-
skem a Českou republikou. A město Litomyšl je
jedním z jeho pilířů. Přál bych si, abych ho mohl
vytvářet s Vámi všemi. V procesu společného tvo-
ření můžeme lépe pochopit jedinečný japonský
pohled a vytvářet místo, kde by oba pohledy ko-
existovaly v míru. Pro mě není větší radosti.

Velvyslanec dobré vůle města Litomyšle 
Kazutami Ando

Text pana Anda byl zaslán jako několikastrán-
kový článek, což nebylo v souladu s pravidly Lilie.
Plné znění poděkování naleznete v Co se do Lilie
nevešlo na webu města. 

naší hlavou. Jako křesťané věříme, že v Kristově
lásce se nám všem dostalo pozvání na hostinu
– ne ledajakou, ale královskou, svatební, nebe-
skou. To pozvání můžeme odmítnout, ale jestliže
je přijmeme, pak i nás promění v radostné slu-
žebníky, kteří si je přece nemohou nechat jen
pro sebe. Štěpán Klásek,

farář Církve československé husitské

Rádi bychom se omluvili paní učitelce
Zdeně Laurinové a žákům 3.B z 1. základní
školy v Litomyšli za článek, který vyšel v říj-
novém vydání Lilie. Otištěn byl na str. 24
s titulkem Cestou odpadu v Litomyšli. Text
byl do redakce Lilie zaslán pracovnicí měst-
ského úřadu a bylo pod ním uvedeno jméno
paní učitelky jako autorky. Paní Laurinová
rozhodně není jeho autorkou a nepodíleli se
na něm ani žáci 3.B. Článek neprošel jazy-
kovou korekturou a jsou v něm pravopisné
chyby, za které se rovněž omlouváme. 

Za redakci Lilie Petr Šilar
a Jana Bisová, za odbor místního 

a silničního hospodářství Jana Foltová

Omluva
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180 let - 29. 11. 1835 se narodil ANTONÍN TILLE,
ředitel gymnázia (1873–1881), později se stal
zemským školním radou, autor učebnic pro školy.
160 let - 27. 11. 1855 se narodil v Luži FRANTI-
ŠEK FERINA, učitel a ředitel školy v Morašicích.
Jeho zájmem byla geologie. Svoji sbírku odkázal
muzeu v Litomyšli. Je pohřben v Litomyšli.
125 let - 30. 11. 1890 zemřel v Kozlově FRANTI-
ŠEK EMANUEL WELZ, filozof, vlastenec, vycho-
vatel ve šlechtických rodinách. Přítel F. M.
Klácela a B. Němcové. Rodák litomyšlský.
90 let - 11. 11. 1925 se v Litomyšli narodil LUBOŠ
ŠPERL, grafik, výtvarník, ilustrátor. Zemřel
v roce 1994.
55 let - 17. 11. 1960 zemřel v Litomyšli ANTONÍN
TOMÍČEK, poštovní úředník, spisovatel a histo-
rik. Autor velkého počtu historických článků
a knih z litomyšlského okolí.
35 let - 4. 11. 1980 zemřel v Železném Brodě
ALOIS METELÁK, sklářský výtvarník. Působil
před tím na Zemské průmyslové škole v Lito-
myšli a rád se do města vracel. Navrhl plastiku
– kouli na paměť J. A. Komenského před budo-
vou pedagogické školy a také pomník na Růžo-
vém paloučku. Na místním hřbitově jsou jeho
některé výtvarné práce.

220 let - Zajímavé údaje jsou z roku 1795
o počtu obyvatel města Litomyšl. Na gruntech
městských 3 187 duší. Na gruntech zámeckých 
1 990 duší (podle zprávy v časopisu Od Trstě-
nické stezky v roce 1929).
86 let - Prezident republiky T. G. Masaryk nav-
štívil Litomyšl u příležitosti zahájení Krajinské vý-
stavy východních Čech. Bylo to ve středu 9. 7.
1929. Při plánované cestě do východních Čech
navštívil Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl a Svitavy.
129 let - Spisovatel Alois Jirásek se stal čest-
ným členem Sokola Litomyšl. Čestný titul mu
předali 27. 5. 1886. Pamětní list pro něho připra-
vil Mikuláš Aleš.
Připravil Miroslav Škrdla, podle zpracovaných

jmenných údajů pana Miroslava Sobotky  

Nové knižní tituly v městské knihovně
Mankell - O krok pozadu, Vaňková - Království
na prodej, Doerr Anthony - Jsou světla, která ne-
vidíme, Keleová-Vasilko – Nataša, Glines Abbi -
Za hranicí nevinnosti, Destin -Ten den jsem se
rozhodl, Palahniuk - Tvé překrásné já, Niven -
Všechny malé zázraky, Kraus Ivan - Klub šampi-
onů, DeMille – Panter, Bauer Jan - Císař táhne do
války, Černá - Eliška Přemyslovna, Whitehouse
- Než jsme se poznali, Grebe Camilla - Obchod-
ník z Omsku, Uher - Severní nábřeží, Tomášková
- Vražda za zásluhy, Ward J. R. - Padlí andělé,
Lynn J. - Vzdej se mi, Prowse Amanda - Z lásky
k vám, Preston - Ztracený ostrov, Singh Nalini -
Ledové pohlazení, Towle Samanta – Bouřlivák,
Nachtmanová - Hodinová manželka Eva, Vaculík
- Jsme v nebi, Cartland - Král bez srdce, Sorren-
tino – Mládí, Beranová - Poslední nosorožec,
Lehmann - Butik Astor Place, Pittnerová - Ze zá-
visti, Javořická - Tři sestry, Uher - Stopa do mi-
nulosti, Gerhardsen - Gideonův kruh, Jerome
Jerome - O psech, zlodějích, Thomas Samuel -

listopad 2015
KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

Služebná a vrah, Pečenková – Světlo, Davouze
Marta - Vypadni z mýho života!, Kovářová -
Mrtvá z golfového hřiště, Perkins - Isla a šťastné
konce, Ashford Jane - Manželství s cizincem,
Quick Amanda - Nikomu nevěř, Koktavá Petra,
Kam na výlety s kočárkem na Moravě, Enders Gi-
ulia - Střevo není tabu, Forejt Luboš - Podruhé
do světa, Gordon Thomas - Škola bez poraže-
ných, Koláček Luboš - Český ráj, Braden Gregg -
Bod obratu, Přibyl Hugo - Lidské potřeby ve
stáří, Midler Paul - Made in Čína, Turner Kelly -
Nejste bezmocní, Guillaud - Relaxace v mateř-
ské škole, Čermáková - Vojta Dyk, Němeček
Josef - Chrudimsku a Hlinecku po roce 1948,
Vondrušková - Řemesla a výroba, Panoch Pavel
– Hradec Králové, Davis William - Život bez pše-
nice, Fišera Zdeněk - Opevněné kostely I. díl
a Opevněné kostely II. díl, Katz Sandor - Síla pří-
rodní fermentace, Holzförster - Řez ovocných
stromů, Erne Andrea - Vše o autech

Hledáme svědomitého člověka se zájmem o his-
torii, který by od příštího roku připravoval ru-
briku KALENDÁRIUM LITOMYŠLE. Zájemci se
mohou hlásit na adresu lilie@litomysl.cz nebo
na kontakty uvedené v tiráži Lilie.

Výzva čtenářům Lilie

Bilance „Týdne knihoven 2015”
Motto letošního Týdne knihoven znělo „Zažijte
knihovnu jinak”. I přes pestrý program se ne
všechny připravené akce setkaly s patřičným
ohlasem. Tady je stručná bilance: registraci za
snížený poplatek využilo v dospělém oddělení
31 a v oddělení pro děti 10 osob. Je potěšitelné,
že tuto možnost využili především studenti
středních škol ve městě.
V pondělí se do Velkého říjnového společného
čtení zapojilo 251 osob, převážně žáků 
a studentů místních základních a středních
škol, tedy o 50 více než vloni. Mladší děti četly
z knížek Karla a Josefa Čapkových Dášeňka
a Povídání o pejskovi a kočičce, další si vybrali
Říkání o víle Amálce, Pipi Dlouhou punčochu
a nechyběly ani Pohádky B. Němcové. Studenti
gymnázia a střední pedagogické školy sáhli po
Povídkách K. Čapka. Zkrátka nepřišli ani oby-
vatelé DPS a klienti denního stacionáře Ruka
pro život, o.p.s., pro které kolegyně připravila
Hrátky s pamětí a audioknihou. 
V úterý dopoledne se knihovna změnila ve vý-
tvarnou dílnu, na které děti spolu s ilustrátorem
a spisovatelem Jiřím Fixlem vytvářeli ilustrace
ke knížce V. Vančury „Kubula a Kuba Kubikula”.
Podnětné rady ohledně vznikajících obrázků po-
mohly nejen dětem, ale i paním učitelkám. 
Velkou středeční atrakcí byl tradiční průvod
knihovnic, učitelek a dětí z 1. stupně ZŠ v mas-
kách. Tentokrát se zapojilo 8 tříd (220 dětí),
které si po společném průvodu mohly v kni-
hovně poslechnout vyprávění chovatele samo-
jedů p. Lněničky a také zhlédnout divadelní
představení O princezně solimánské, které pro
ně sehráli žáci dramatického oboru ZUŠ pod
vedením Jany Paulové
Ve čtvrtek jsme odměnili účastníky literární
a výtvarné soutěže „Karel Čapek nejen dětem”.

V literární soutěži se velmi dobře umístili žáci
ZŠ Trstěnice a Cerekvice, ve výtvarné zas žáci
ZŠ Němčice, Sebranice, Lubná a Morašice. Z li-
tomyšlských škol se úspěšně zapojila 1. zá-
kladní škola, ZŠ U školek a také speciální škola.
Po vyhodnocení přišla na řadu ještě vypravěč-
ská soutěž. Odpoledne se pak uskutečnila i ne-
tradiční prohlídka knihovny, při které se
účastníci dostali na místa běžně nepřístupná,
např. do skladů, do věže nebo na půdu. Škoda,
že zájem o ní byl tak malý. Ještě méně zájemců
si přišlo do knihovny zacvičit jógu pod vedením
zkušené cvičitelky paní Marie Novotné. 
Službu „Stačí zavolat” využily během Týdne
knihoven tři obecní knihovny, a i když jsme
během Týdne knihoven rodičům umožnili re-
gistraci 2. a dalších dětí do knihovny zdarma,
tuto nabídku využila jen jedna rodina.
Na závěr ještě připomínka, že informaci o ak-
cích v rámci Týdne knihoven jste mohli najít
nejen v Lilii, ale i na naší webové stránce, tj.
www.litomysl.cz /knihovna. 

Jana Kroulíková, foto Zdislava Šťovíčková

Městská galerie
má své webovky
Městská galerie Litomyšl konečně spouští své
webové stránky. Dosud jsme komunikovali
pouze přes Facebook, kde se naši návštěvníci
dozvídali veškeré novinky a zajímavosti z gale-
rie. Od začátku října si už mohou projít naše
stránky www.galerie.litomysl.cz.
Naleznou na nich jak informace o probíhajících
i již minulých výstavách, ucelený seznam po-
zvánek na akce pro školy i veřejnost, na ko-
mentované prohlídky či výtvarné dílny. Dále si
můžete pročíst velmi podrobnou historii ob-
jektů, ve kterých městská galerie sídlí, a kterou
bylo třeba vybádat. Zajímavé je dozvědět se
i o odborných činnostech, kterými se naše
instituce zabývá.
K dohledání jsou i výroční zprávy, dokumenty
založení galerie, tiskové zprávy i fotografie
z výstav. V brzké době se zde objeví také sbírky
on-line pro badatele a jiné instituce.
A další milou součástí webu litomyšlské galerie
je i e-shop s publikacemi, pohlednicemi či na-
šimi plackami.                                Zuzana Černá

Organizátoři lázní ducha jsou již od léta zava-
leny dotazy, kdy že se bude v roce 2016 konat
Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny. Zapište
si do svých diářů, že poslední víkend v dubnu
2016 se zcela jistě vyplatí být v Litomyšli, pro-
tože jen tady a tento víkend budete mít mož-
nost zažít atmosféru první republiky a v šatech
po babičce či dědečkovi hrát spolu s námi „hru
na lázně”. Organizační výbor lázní ducha v čele
s Jaroslavem Venclem a Miroslavem Brýdlem
se sešel již několikrát. Program Zahájení lito-
myšlské lázeňské sezóny bude startovat ve
středu 27. dubna a vyvrcholí v neděli 1. května

2016. Prostor budou mít opět profesionální
i amatérské hudební a taneční skupiny či kdo-
koli, kdo umí pobavit lidi. Pokud tedy umíte
hrát, zpívat, tančit, žonglovat a chcete se ak-
tivně zapojit do Zahájení 5. litomyšlské lázeň-
ské sezóny, ozvěte se nám ideálně do konce
listopadu. Během prosince připravíme první
programový leták tak, abychom stihli již led-
nové veletrhy cestovního ruchu. Svoji účast
můžete nahlásit na mailové adrese laznedu-
cha@litomysl.cz, těšíme se na vás!    

Michaela Severová, 
členka organizačního výboru lázní ducha

Zahájení 5. lázeňské sezóny proběhne
30. dubna 2016 - přidáte se?
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Šumavské hvozdy
dvakrát rájem 
litomyšlských 
důchodců
Agilní svaz důchodců ze Smetanova města pod
vedením Radka Borka pořádá jakožto stěžejní
akci roku turistický pětidenní zájezd po vlas-
tech českých. Po (namátkou) Jizerských horách,
Jeseníkách, Krkonoších přišla letos na řadu Šu-
mava. Zájem byl opět takový, že se uskutečnily
dva plné turnusy, vždy od pondělí do pátku.
Ubytování s polopenzí bylo zajištěno v hotelu
Jenišov u Horní Plané. Hned při cestě přišla na
řadu zastávka u Lipenského jezera, výjezd la-
novkou k areálu Stezky korunami stromů, zpět
k autobusu po svých. Druhý den do Kubovy
Hutě, kde je nejvýše položená zastávka Če-
ských drah v republice. Odtud pěšky pěkným
„stoupákem” na Boubín s rozhlednou a jinou
cestou zpět. Ve středu následovala prohlídka
kláštera ve Vyšším Brodě, ve kterém se ode-
hrává děj poslední Smetanovy opery Čertova
stěna. Odpoledne pak výlet do příhraničního
rakouského města Bad Leonfelden. Ve čtvrtek
pěší túra z Nové Pece kolem Schwarzenber-
ského kanálu na Plešné jezero. Poslední den se
zastávkou na zámku Hluboká a obědem v Nové
Včelnici pak zdařilé dvě akce příjezdem do Li-
tomyšle zakončil. Co za rok? V plánu je Česko-
saské Švýcarsko. Uvidíme.         Zdeněk Vandas

DDM ve člunu
Kdo zná humoristický román Tři muži ve člunu
od anglického spisovatele Jeroma Klapky Je-
roma, musí souhlasit, že plavba na řece je zá-
bava. Ten, kdo sjel jakoukoliv českou řeku, může
říct, že je to nejromantičtější dovolená spjatá s
přírodou. Ten přímý kontakt s řekou je jednoduše
parádní. V dnešní době je to i taková nutnost,
sjet Vltavu nebo Berounku jednou za prázdniny.
Řekněte sami, kdo nebyl alespoň jednou na řece.
Těch lidí, co řeknou ne, je opravdu málo. Ale teď
si představte, že vezmete raft nebo plastovou
kánoi a vydáte se do Prahy na Vltavu. Jo, a ještě
v září. Bláznovství? „Totální nesmyls!” řeknete
si. V žádném případě! To je totiž akce „Přes tři
jezy”, která se koná už několik let. Představte si
stovky lodí, co se každý rok na konci září vydá-
vají na Vltavu (za každého počasí) a ukončují tím
vodáckou sezónu. Díky Domu dětí a mládeže a
rodině Kličkových jsme to mohli letos zažít i my
z Litomyšle. Vypravil se jeden celý autobus. Byl
plný, 50 lidí, co chtěli zažít dobrodružství sjet Vl-
tavu od Císařské louky až k právnické fakultě.

Přes tři jezy, pod Karlovým mostem za vydat-
ného povzbuzování Pražanů a nevěřících turistů.
Krásné počasí, neuvěřitelný zážitek vidět Prahu
z lodi. Respektive z nafukovacího raftu. Děti byly
nadšené, dospělí mačkali slzy štěstím. Jedno-
duše nejlepší zážitek na světě! Děkujeme DDM
a těšíme se na příští rok.
Leoš, Vojta a Fanda Tupcovi, foto Leoš Tupec

Jak se dělá televize 
aneb setkání školních televizí 
Ve dnech 15. až 17. října se v Příbrami konalo již
čtvrté setkání školních televizních štábů z celé
České republiky. Jednou ze čtrnácti televizí ze
základních a středních škol byla i naše školní te-
levize Dvojka 2 TV ze Základní školy U Školek.
Pořádající Gym TV spolu s Českou televizí připra-
vily pro všechny zúčastněné bohatý a pestrý
program, kdy besedy se známými osobnostmi
České televize střídaly přednášky a workshopy
s profesionály ze svých oborů.
Své zkušenosti budoucím televizním redakto-
rům a moderátorům předával jeden z průvodců
hlavní zpravodajské relace Události Jakub Že-
lezný. „Byl to velký zážitek potkat se s televi-
zními špičkami, jako je televizní rosnička Taťána
Míková či moderátor Václav Moravec. Překvapilo
mě, jak se tyto osobnosti chovaly normálně a jak
moc jsou inteligentní,” říká kameraman Pavel
Chadima. Filip Špinka dodává: „Úžasné bylo se-
tkání s nejlepším hokejovým komentátorem
Robertem Zárubou, pobavil nás svými legendár-
ními hláškami, ochotně nám odpověděl na
všechno, co nás zajímalo.” Během setkání svoji
tvorbu představily i jednotlivé štáby školních te-
levizí. „Překvapilo mě, kolik školních televizí se
zúčastnilo a že tolik mladých lidí je ochotno tvo-
řit téměř profesionální zprávy, protože vím, kolik
hodin je za tím práce,” uznale říká moderátorka
Dvojka 2 TV Michaela Janecká. Rozdíly ve fungo-
vání komerční a veřejnoprávní televize objasnil
a další cenné rady ochotně poskytl reportér
Tomáš Drahoňovský. „Pan Drahoňovský mi

během rozhovoru poradil, že na nervozitu nej-
lépe funguje kvalitní a zodpovědná příprava, že
se nemá nic uspěchat,” shrnuje své dojmy Ža-
neta Belfi. „Ze setkání si odvážím nejen mnoho
krásných zážitků, ale především mnoho zkuše-
ností, které teď budeme moci využít u nás ve
škole při tvorbě našich pořadů,” hodnotí celou
akci jedna z moderátorek Lucie Jůzová. 
Náš štáb během tohoto setkání nezahálel a po-
řídil mnoho exkluzivních rozhovorů se všemi
vzácnými hosty. Velkou reportáž z této akce mů-
žete zhlédnout na stránkách školy www.lito-
mysl.cz/2zs v sekci školní televize – speciály
nebo přímo na našem youtube kanálu Dvojka 2
TV.

Za Štáb Dvojka 2 TV text a foto Jan Coufal

Žákyně Michaela Janecká při rozhovoru s moderá-
torem ČT Václavem Moravcem.

Restaurátoři přeložili knihu Salvadora
Muñoze Viñase. Na trhu prý chyběla
V pondělí 12. října se v nové knihovně Fakulty re-
staurování Univerzity Pardubice, která se nachází
v přístavbě piaristické koleje, uskutečnilo diskusní
setkání s profesorem Salvadorem Muñozem
Viñasem z Universitat Politècnica de València,
spojené s křtem českého vydání jeho knihy Con-
temporary Theory Of Conservation. Diskuse se
dotkla problematiky, jež tvoří hlavní myšlenku vy-
dávané publikace, současné teorie restaurování
a konzervování. Na českém překladu a vydání
knihy se podílela sama litomyšlská fakulta.
„Profesorova publikace Contemporary Theory Of
Conservation představuje jeden ze základních
odborných studijních materiálů používaných na
fakultě ve výuce budoucích restaurátorů. Dosud
však neexistoval český překlad a studenti museli
pracovat s odborným, mnohdy složitým, anglic-
kým textem. Díky fakultnímu projektu DOCEO
PRO CULTURA, Inovace vzdělávacích procesů
fakulty restaurování, se nám podařilo text pře-
ložit do češtiny a publikaci na závěr projektu
vydat,” komentuje jeden z důvodů návštěvy pro-
fesora Viñase v Litomyšli PhDr. Tomáš Kupka,
proděkan pro studium, pedagogickou činnost
a rozvoj Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice. Na překladatele BcA. Martinu Polákovou,
studentku fakulty restaurování, a doc. Jaroslava
J. Alta, akad. mal., který zároveň provedl odbor-
nou korekturu textu, přitom čekal nesnadný
úkol. „Když jsme se s Martinou knihu snažili po
obsahové stránce rozlousknout, tak jsme zjišťo-
vali, že se jedná o knihu, která u nás schází. Ve
chvíli, kdy část publikace přeložila, uvědomili
jsme si, že bychom překladem mohli zaplnit me-
zeru na trhu s odbornými publikacemi s restau-
rátorskou problematikou. Přesto nám to trvalo
několik let, než jsme to dali dohromady,” říká Ja-
roslav Alt. Vedle odborných statí kniha obsahuje
interpretace a úvahy, mnohdy až filosofické,
které autor pojímá z různých úhlů pohledu. Jejich
význam musel být co nejpřesněji vystihnut, zá-

roveň i vyjádřen tak, aby byl pro odborného čte-
náře zcela pochopitelný.  
V rámci dalšího programu, který trval až do
středy 14. října, navštívil v pondělí odpoledne
profesor Muñoz Viñas pracoviště fakulty včetně
zmodernizovaných ateliérů v piaristické koleji.
V úterý ho čekalo setkání se studenty fakulty
v ateliéru restaurování uměleckých děl na pa-
píru. Studenti zde na zrestaurovaných objektech
předvedli a představili techniky své práce
a problémy, které řeší. Odpoledne se profesor
Viñas v doprovodu vedoucích ateliéru restauro-
vání kamene a ateliéru restaurování nástěnné
malby a sgrafita podíval do kostela v Křenově,
kde studenti a odborníci z fakulty restaurování
provádějí náročné restaurátorské práce.      -red-

Vás zve na tradiční

SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ

konané ve dnech
11. – 15. listopadu 2015

Těšíme se na Vaši návštěvu

Rezervace na tel. čísle 
461 615 338; 734 670 355
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Události ve fotografiích

Litomyšl součástí veletrhu Památky: Od
čtvrtka 22. do pátku 23. října hostily Křižíkovy
pavilony  na Výstavišti v pražských Holešovicích
čtvrtý ročník veletrhu Památky. Ani tentokrát
zde nechyběla expozice měst a obcí, která mají
na svém území památku UNESCO.

Text a foto Michaela Severová

Den otevřených dveří v SAINT-GOBAIN AD-
FORS: Největší podnik v Litomyšli otevřel v so-
botu 10. října své brány. Bohatý doprovodný
program a hlavně prohlídku výrobních prostor si
nenechalo ujít 2138 návštěvníku. Ti čekali
mnohdy i desítky minut, neboť zájem byl
opravdu obrovský. Celá akce byla uspořádána
u příležitosti výročí 350 let od založení skupiny
Saint-Gobain, které je litomyšlská továrna sou-
částí.

Poradní sbor pro oblast cestovního ruchu za-
vítal na zámecké návrší: Ve středu 21. října se
konalo výjezdní setkání poradního sboru pro ob-
last cestovního ruchu. Krajský radní René Živný
pozval své kolegy do Litomyšle, konkrétně na
zámecké návrší. Po krátkém jednání si členové
poradního sboru prohlédli archeologické vyko-
pávky v regionálním muzeu, revitalizovaný
chrám Nalezení sv. Kříže, přístavbu piaristické
koleje, zámecké sklepení, sály zámeckého pivo-
varu a jízdárnu i nové apartmány. Zdar jednání
přišel popřát starosta Radomil Kašpar, průvod-
cem po zámeckém návrší byl místostarosta Mi-
chal Kortyš.            Text a foto Michaela Severová

Minipivovar měl druhé narozeniny: Litomyšl-
ský minipivovar Veselka slavil v sobotu 17. října
druhé narozeniny. Pro „gratulanty” bylo připra-
veno pivní putování, hudební i divadelní vystou-
pení, jídlo a hlavně pivo z domácí produkce.
Speciálně pro tuto příležitost uvařil sládek Jiří
Kohák třináctistupňové tmavé pivo. Ochuzeni
však nebyli ani milovníci, dnes již tradiční, Bedři-
chovy jedenáctky, která sklízí úspěchy v soutěž-
ních klání po celé České republice. 

Litomyšlské gymnázium slavilo 375 let od
svého založení: Gymnázium Aloise Jiráska v Li-
tomyšli připravilo k oslavám velmi pestrý pro-
gram. Začal 8. října koncertem vokálního
souboru Gentlemen Singers. Škola pro své stu-
denty a pro veřejnost uspořádala volejbalový
turnaj, divadelní představení nebo průvod k soše
Aloise Jiráska a bývalé budově  gymnázia (dneš-
nímu regionálnímu muzeu), kde byla pokřtěna
publikace Galerie osobností. Hlavní program byl
připraven na sobotu. Kdokoliv mohl navštívit bu-
dovu gymnázia, prohlédnout si učebny, výstavy
tabel, fotografií, učebních pomůcek anebo
zhlédnout fyzikální pokusy. Otevřena byla i vy-
hlídka na věži. Slavnosti zakončila nedělní mše
v kostele Povýšení svatého Kříže.

Fanoušci motokrosu se bavili při ORION-TAU-
RUS TRANS Motoshow: Fanoušci motokrosu si
první říjnovou sobotu přišli v Litomyšli na své. Na
Smetanově náměstí se mohli potkat s jezdci
předních závodních týmů. Za Buksa/Ados KTM
to byli například Sulivan Jaulin nebo Bence Szvo-
boda. Hlavní hvězdou byl úřadující motokrosový
mistr České republiky Martin Michek. Za domácí
Orion Racing KTM se početnému publiku před-
stavili mimo jiné Petr Bartoš, Jonáš Nedvěd, Jana
Zdeňková. Závodníci potěšili zájemce o auto-
gramy. Nechyběly ani závodní stroje. O hudební
vystoupení se postaral zpěvák Martin Maxa.

Mezioborová konference se konala pojede-
nácté: Litomyšlská nemocnice uspořádala v so-
botu 10. října v prostorách zámeckého pivovaru
mezioborovou konferenci na téma „Právo a etika
v léčebně-ošetřovatelské péči. Ortopedie.” Více
než 130 účastníků si vyslechlo 11 přednášek na
daná témata. Většinu účastníků konference tvo-
řili nelékařští pracovníci z Litomyšle a okolí. Kon-
ference se konala pod záštitou města Litomyšl.

Stále ve vzduchu: Holandská letecká společ-
nost KLM začala před lety označovat své stroje
jmény památek UNESCO. Jak dokazuje tato fo-
tografie, „Litomysl Castle”, tedy zámek Litomyšl,
je stále ve vzduchu. A to již téměř deset let. 

H.R.G. má nejen digitální divizi, ale i streetar-
tovou stěnu: V pondělí 5. října se v tiskárně
H.R.G. Litomyšl uskutečnilo slavnostní otevření
digitální divize spojené s odhalení streetartové
stěny Jitky Kopejtkové. Tato fotografka svou
tvůrčí činnost zaměřuje na autentické zachycení
strhaných plakátů na oficiálních i neoficiálních
plakátovacích plochách v ulicích měst. „Na ulici
už 20 let fotografuji strhané plakáty a do toho
jsem si občas někde vytvořila graffiti, nějaké ša-
blony, to je také vidět na této stěně,” řekla Jitka
Kopejtková. „Nám se toto téma líbilo, protože
my ty plakáty tiskneme,” vysvětlil Leoš Tupec, ře-
ditel a jednatel tiskárny H.R.G.
V rámci otevření digitální divize byl zároveň pří-
tomným představen i samotný proces digitál-
ního tisku. „Rozšiřování možností ofsetových
tiskáren o digitální tisk je na trhu určitým tren-
dem. Byli jsme jedni z posledních, to ale určitě
není důvodem, že jsme do toho šli. Z analýzy
nám vyplynulo, že máme hodně zakázek do 500
archů, což byl právě impuls, abychom začali na
trhu hledat vhodné digitální produkční zařízení,”
prohlásil pro Noviny pro grafický průmysl Leoš
Tupec.
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Po stopách let minulých – díl 47
Dnešní náměstí

SERIÁL

Místo budovy bývalého národního výboru nás vítá
moderní prodejna firmy Kubík s kulturními pro-
story v poschodí. 

Také je několik prodejen ve městě s praktickými
kovovými výrobky.

Moderní drogerie na náměstí má velký výběr
a není jediná.

Informační středisko je návštěvníkům připraveno
posloužit.

Stolky k posezení jsou na celém náměstí k občer-
stvení hostů.

Prodejen zeleniny je ve městě několik a mají stále
co nabízet.

Místo bývalé hospůdky je dnes v celém domě mo-
derní oční zařízení.

V bývalé prodejně potravin je dnes textilní pro-
dejna.

Nově zřízená stanice městské policie je také k dis-
pozici na náměstí.

Několik prodejen vlastní na náměstí také vietnam-
ští obchodníci.

Vedle hotelu Hvězda je odborná prodejna barev. Litomyšl je městem sportu, a tak nechybí několik
sportovních prodejen.

Pamatujete se na náměstí v Litomyšli před 30
lety? Většina obchodů byla jen na jedné straně,
šedivá výzdoba, málo zajímavé zboží a fronty.

Postupně se situace lepšila, obchody mají své
majitele, výběr je lepší a zejména potravinářské
markety se předhánějí v nabídce. Ale hlavně se

zlepšila úroveň bydlení v domech. Projděte se
dnes po Smetanově náměstí a porovnejte. Ně-
kolik snímků ze současné doby představujeme.

Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Klavírní oddělení je co do počtu žáků i peda-
gogů největším oddělením na škole. Monotónní
papouškování stejně monotónních nekoneč-
ných etud, které ještě dnes mnohým rodičům
tvoří hudební podklad nočních můr, je již dáv-
nou minulostí, a že nuda na hodinách rozhodně
nehrozí, lze vyčíst i z výrazu kantorů uvolněně
pózujících na fotografii.
Vlevo stojící usměvavou dámou je vedoucí kla-
vírního oddělení Zdeňka Bulvová, jež základy
pianistické hry vštípila celým generacím lito-
myšlských občanů. Kdo by neznal energické
taktování v ozvěnách se nesoucí útrobami
školy. „On to ***** (označení pro exkrement)
na dvě půlky prostě nerozdělí!” durdí se nato
za dveřmi a jde znovu do boje. „Výborně, Pe-
píčku, je vidět, že jsi trénoval!” 

Múzám naslouchat
je fuška, proto 
zbystři, je tu Zuška”

Rekonstrukce budov za desítky
milionů byla dokončena
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
má za sebou úspěšnou rekonstrukci a zateplení
šesti budov. Jedná se například o jídelnu, tělo-
cvičnu či pracovnu pro chovatele. Náklady se vy-
šplhaly na bezmála dvacet milionů korun. Vše
bylo financováno s pomocí peněz z grantů Ev-
ropské unie a Pardubického kraje. „K tomu je
nutné připočítat školní investice do zateplení
stropů a nového osvětlení,” řekl ředitel školy Ivo
Jiránek. Novotou září i hlavní budova zahradnic-
kých oborů. V dohledné době by se oprav mohla
dočkat i funkcionalistická budova technické
školy. Přispěl k tomu fakt, že Evropská unie vy-
psala grant, ze kterého je možné opravit i histo-
ricky chráněné stavby. „V letošním roce tak
škola připravuje projekt za šest set tisíc korun.

Pokud jej krajský úřad vyhodnotí jako přínosný,
tak by se mohlo začít s rekonstrukcí na podzim
příštího roku,” prozradil Ivo Jiránek. Investice je
odhadnuta na třicet milionů korun. „Budou po-
užity materiály, se kterými budou souhlasit pa-
mátkáři. Nebudeme používat například žádná
plastová okna nebo dveře,” dodal ředitel školy.
Kromě toho, že se jedna z největších škol v Par-
dubickém kraji stará o svůj hmotný majetek, tak
se jí daří i ve školních aktivitách. V říjnu spolu-
pořádala Mistrovství České republiky v orbě,
které se konalo v Dolním Újezdu za účasti stu-
dentů školy. Ti se umístili na předních místech
ve své kategorii. Úspěšní byli i reprezentanti dal-
ších oborů, kteří zabodovali na Mistrovství Slo-
venska ve floristice nebo v soutěži Lipová
ratolest. Díky novým učebnám pro chovatele se
daří i cizokrajným živočichům, jejichž počty škola
s úspěchem navyšuje. „Za poslední rok nám při-
bylo odhadem třicet nových druhů a 60 až 70%
se začíná rozmnožovat. Je to však běh na dlouho
trať,” sdělil k chloubě školy ředitel Ivo Jiránek.
Chovatelské úspěchy nejsou samozřejmostí, na-
příklad pro horské druhy bylo potřeba vybavit
učebny klimatizací, neboť se jedná o živočichy
náchylné na změny teplot. Navíc se na unikátní
odchovy čeká i několik let. Například žáby a hadi
dospívají po dvou a více letech. Za pozitivní lze
určitě považovat po mnoha letech i nárůst počtu
studentů technických oborů.

Text a foto Petr Šilar

Další v řadě je Veronika Jandová, která po své
mamince Mileně, na fotografii s úsměvem Mony
Lisy uzavírající klaviaturu, zdědila nejen trpěli-
vost a neotřelý smích otřásající budovou, ale
také lásku k učení. „O mně klidně napiš, že já
jsem se pro svou profesi narodila,” potřásá Míla
Jandová hlavou před zrcadlem a poté mě mateř-
sky pohladí po začínající pleši. Radostně a při-
tom pevně své „fis” v rukou třímá Iveta
Benešová, což také poměrně přesně vystihuje
její pedagogický přístup. „Už mám křeč,” úpí při
fotografování a poté s klávesou švihne o zem.
To Maruška Jovbaková drží jako beran a bodejť
by ne, vždyť myšlenka živé klaviatury pochází
z její hlavy. „Akorát mám vlasy ve víku,” mračí
se posléze nad fotografií. „No nic, musím letět,”
balí se do boa a je ta tam. Zůstala jen vůně fran-
couzského parfému. Pomyslnou třešničkou na
dortu je pak Marie Heylová. Kdo nahlédl do její
třídy, možná pohledem zavadil o velkorysá tabla
táhnoucí se po jedné ze stěn, z nichž se usmívá
řada pianistů a varhaníků působících v profesi-
onální umělecké sféře. „No, něco ti řeknu,”
zchladí mě s noblesou sobě vlastní Zdeňka, když
jí ukazuji neumělý pokus o vlastní absolventské
tablo, „mně to spíš připadá jako výstava opic.”
Tak či onak, Maruška je pedagog par excellence. 
Snímek doplňuje dvojice kantorů, kteří před po-
klidem pedagogických kratochvílí dali přednost
byrokratickým dobrodružstvím ve vedení školy.
Místo uchu lahodícímu preludování tak za
dveřmi vpravo sedící zastupující ředitelky Mar-
kéty Hegrové můžeme slyšet zuřivé vytí skar-
tovačky a u zástupce Petra Jiříčka stejně zuřivě
znějící zívání tolik typické pro vedoucí posty. Že
ne všechny myšlenky paní ředitelky skončí
v nenasytném skartovacím systému, budiž dů-
kazem následující slova: „V klavírním oddělení
máme vzdělané fundované pedagogy, kteří
svou práci milují. Nejvíce si však cením jejich
lidských vlastností, toho, že tvoří skvělý kolek-
tiv, a co je zejména důležité, že…”  Zbytek slov
zanikl v drnčení skartovačky.
Příště se můžete těšit na výtvarný obor.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto Ludmila Pavlišová

Noční bojovka na téma 
psychiatrické léčebny nadchla
Spolupráce se zahraničím patří v Pedagogické
škole Litomyšl k již tradičním a osvědčeným ak-
tivitám. Na samém počátku uplynulého měsíce
se dvacetičlenná skupina žáků a studentů vrátila
z výměnného pobytu v německém Schlaubetal,
kde se zúčastnili pravidelného seznamovacího
týdne s výraznými prvky prožitkové pedagogiky.
„Naši studenti vynikali zejména ve sportovních
disciplínách a zazářili i během závěrečného ve-
čera, kdy každá třída připravila vlastní patnácti-
minutový program pro ostatní,” hodnotí setkání
Jana Macková, vyučující německého jazyka na
pedagogické škole, která skupinu doprovázela.
„Naši připravili ukázku hudebně pohybové vý-
chovy v mateřské škole, mazurku pro starší děti
a ukázku z tanečních hodin,” doplňuje Jana Mac-
ková. Nutno podotknout, že dle jejích slov Lito-
myšlští zvedli ostatní ze židlí a sklidili velký
aplaus. „Zdálo se mně, že německým studentům
u některých aktivit chyběla motivace, i když se
snažili zapojit,” míní Petra Osecká z prvního roč-
níku Vyšší odborné školy pedagogické. Na čem
se ale všichni bez výhrad shodli, byl neopakova-
telný zážitek ze sjíždění po laně přes propast, le-
zení po bednách a precizně zorganizované noční
hry na téma psychiatrické léčebny. „Bylo dobře,
že jsme vycházeli v malých skupinkách a ne

Dvacetičlenná skupinka studentů a žáků z Peda-
gogické školy Litomyšl si výměnný pobyt v Německu
užila. Ověřili si nejenom znalosti německého jazyka,
ale přijeli obohaceni o řadu zážitků z připraveného
programu.

sami,” říká Leona Kopecká, studentka třetího
ročníku Vyšší odborné školy pedagogické, která
se rovněž pobytu v Německu zúčastnila. „Zí-
skala jsem nové kontakty na dopisování ve vol-
ných chvílích. Příští rok se projektu zúčastním
moc ráda znovu,” míní Petra a vyjadřuje tak
názor i ostatních žáků a studentů.

Zuzana Fruniová, foto Jana Macková

Ještě jednou trochu historie z II. MŠ 
Na jaře jsme slavili 50. výročí založení naší
školy. Užily si děti, jejich rodiče, navštívili nás
lidé z města i bývalé pracovnice. Ještě než vy-
kročíme do další padesátky, chceme připome-
nout něco z minulosti.
Slavnostní otevření společného zařízení Jeslí
a Mateřské školy v Litomyšli se konalo v sobotu
13. 11. 1965, provoz byl zahájen v pondělí 15. 11.
1965. Toto zařízení provozoval tehdejší Národní
podnik Vertex. Ředitelkou byla jmenována paní
Jarmila Bártová, zástupkyní ředitelky paní Eva

Štiková, vedoucí sestra jeslí. Obě instituce
spolu úzce spolupracovaly. To byla výhoda pro
děti, které přestupovaly po dosažení věku tří let
do MŠ, ale i pro jejich rodiče, neboť adaptace
dětí probíhala většinou bez problémů. Změna
nastala v roce 2006, kdy byly jesle zrušeny. Pa-
desátku tak oslavila mateřská škola sama.
Poslední dobou se zvyšuje zájem rodičů o umís-
tění dětí mladších tří let do kolektivního zařízení.
Bude historie jeslí ještě někdy pokračovat?

za učitelky II. MŠ v Litomyšli Věra Víchová
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Mezinárodní partnerské výměny
z různých úhlů pohledu

Nabízíme nejprve pohled dětí: 
Petra Vacková, žákyně 9.A: Z mého pohledu byl
výměnný pobyt velkým zážitkem. Nejen že jsem
si v praxi vyzkoušela své dovednosti angličtiny
a němčiny, ale také jsem se dozvěděla něco
o Německu.  Díky korespondenci s mými němec-
kými kamarády vím, že i pro ně byl výměnný
pobyt výbornou zkušeností a rozhodně bychom
si to všichni rádi zopakovali. 
Anna Dostálková, žákyně 8.A: S německými ka-
marády jsme si užili spoustu legrace a zábavy.
Některým se sice stýskalo po domově, ale my
jsme dělali vše, aby se jim u nás líbilo a aby si
pobyt v České republice jaksepatří užili. Věřím,
že pro všechny zúčastněné to byl velký zážitek
a přínos do jejich života. Poznali jsme nové ka-
marády a mohli jsme si zkusit, co obnáší part-
nerská výměna.
Michaela Janecká, žákyně 8.A: Když jsem poprvé
uviděla naši  Leu, trochu jsem se polekala. Na par-
kovišti totiž stála malá, hubená, blonďatá holčička.
Řekla jsem si, ta určitě nebude jíst, nebude se
s námi bavit a bude stydlivá. Naštěstí byla naše
Lea naprosto v pohodě. Nejvíce jí zachutnala naše
domácí meruňková marmeláda. Na konci návštěvy
už si o ni řekla i v češtině. Bavila se s námi ně-
mecky, anglicky a učili jsme ji i některá slova česky.
Žádná stydlivka to nebyla, pusy nám jely od rána

do večera. A jestli se jí u nás líbilo? Určitě ano, pro-
tože Lea píše a píše, kdy může zase přijet.  

A nyní pohled rodičů: 
Lenka a Jirka Vackovi: Dcera je velmi natěšená
a nedočkavá... Rodiče spíš pociťují obavy. Bude
se nám dobře komunikovat v cizím jazyce? Bude
se dívčině u nás líbit a poskytneme jí to, co ona
očekává?  A je to tady.  Přivezli jsme si sympa-
tickou slečnu. Celkově mají tak naplněný
a pestrý program, že všechno zvládáme v po-
hodě a s úsměvem. Byli jsme součástí úžasného
projektu a obdivujeme organizátory. Děkujeme!
Hana Janecká: Oceňuji obrovské lidské nasazení,
s jakým se zhostila celá škola týdenního výměn-
ného pobytu německých žáků u nás. Myslím si,
že energie, čas i odhodlání připravit takovýto
projekt byly zúročeny ve šťastných tvářích všech
zúčastněných po týdnu v našem městě. Tato vý-
měna obohatila nejen moji dceru, ale i celou ro-
dinu. Všem, kteří akci připravili, patří velký dík.               
Mgr. Kateřina Dostálková: První týden v říjnu
jsme mohli do naší rodiny přijmout třináctiletou
Elišku z Německa. Nevěděli jsme, co nás čeká, ale
nervozita z nás opadla  během prvních chvil už
na nádraží a při společné večeři doma bylo jasné,
že k nám Eliška „zapadla”. Naše škola, která vý-
měnný pobyt pečlivě naplánovala a zorganizo-

vala, připravila pro české a německé děti velmi
pestrý program. Každý večer se děti vracely
domů spokojené a se spoustou zážitků. Poslední
večer byl pro děti rozlučkový. Když jsem pro naše
holky přijela, nebyl ještě program u konce, tak
jsem mohla vidět loučení učitelů a dětí na vlastní
oči. Dojala mě velmi srdečná atmosféra, nefalšo-
vaná kamarádská objetí a slzičky v očích dětí i do-
spělých. Byl to moc pěkný týden, přínosný pro
naše děti a obohacující pro celou rodinu.
Dalena Beníšková: Do letošního roku pro mne
jako člena pedagogického sboru byla tradiční
partnerská výměna spojena především s pra-
covními povinnostmi. Milé setkání s německými
kolegy, s žáky, které jsem celý týden potkávala
ve škole i v hodinách, závěrečné posezení s ro-
diči, diskotéka…  Letos ale bylo vše trochu jinak.
Na vlastní kůži jsem poznala a pochopila, jak je
týden pro žáky i rodiče, kteří ubytují německé
žáky, náročný. Klobouk dolů i před kolegyní Len-
kou Ondráčkovou – tohle vše zorganizovat a být
celý týden v plném nasazení, to nemůže být jen
pracovní, ale i srdeční záležitost. Jako rodič mám
velkou radost z toho, že se moje dcera během
tohoto týdne nestyděla mluvit německy ani an-
glicky a že se spolužáky ve svém volnu dokázali
o německé kamarády se postarat. Byla to dobrá
škola nejenom pro ni, ale i pro mě. Lovit slovíčka
někde v dálce v paměti bylo někdy náročné, ale
zároveň zábavné a motivující. Loučení bylo emo-
tivní, slzám se málokdo ubránil, což je důkazem
toho, že setkání stálo za to. 
Nezbývá než dodat, že bychom rádi poděkovali
všem rodičům, kteří se zapojili a bez kterých by
tento projekt nebylo možné uskutečnit. 

Lenka Ondráčková
PLACENÁ INZERCE

Od založení pedagogického vzdělávání v Litomyšli uplynulo
110 let. Slavili malí i velcí, absolventi i současní studenti
Pedagogická škola slavila. Oslava to byla velko-
lepá a důstojná, jak se na stodesátnici sluší. Sa-
motný Apollón vyjel svým zlatým vozem na
oblohu, aby se podíval na to lidské hemžení, mi-
losrdně vyslal k zemi sluneční paprsky a zařadil
se tak k mnohým gratulantům. Učitelé, žáci, stu-
denti i litomyšlská veřejnost si totiž první říjnový
pátek připomněli 110. výročí založení pedagogic-
kého vzdělávání ve Smetanově rodišti. V boha-
tém programu bylo co vybírat. Nejenom k vidění
byly didaktické pomůcky a hračky, zájemci si
mohli prohlédnout výstavu výtvarných prací
žáků, v Galerii na půdě byla otevřena výstava,
která originálním pojetím pohyblivými tančícími
postavami vyjadřovala množství absolventů,
kteří vzešli z této alma mater. Mezi gratulanty
nechyběl ani hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, náměstkyně hejtmana zodpovědná za
školství, kulturu a památkovou péči Jana Perni-
cová či starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Pro-
gram byl bohatý a velký prostor v něm byl
věnován těm nejmenším, dětem z mateřských

škol a školních družin. V Klášterních zahradách
pro ně byla připravena řada sportovních disci-
plín, které malí sportovci plnili s velkým nasaze-
ním. Za nejlepší výkony v běhu na dvacet metrů,
ve skoku přes rozbouřenou řeku či v hodu míč-
kem je pak čekala medailová ocenění. V Klenu-
tém sále litomyšlského zámku se zase
odehrávalo pohádkové představení O rozmařilé
hraběnce, které bylo určeno nejenom pro děti
z mateřských škol, ale také pro 1. a 2. třídy škol
základních. „Dopolední představení se uskuteč-
nilo celkem třikrát, bylo plné písniček s živou
hudbou a zpěváky, dějových překvapení
a zvratů,” konstatuje vyučující dramatické vý-
chovy v pedagogické škole Kristýna Dušková,
která pohádku se studenty vyšší odborné školy
nastudovala a dodává: „Děti postavám v po-
hádce pomáhaly přes různé překážky a svou ve-
selou náladou a tleskáním naplnily třikrát celý
sál.” Dospělým divákům pak bylo určeno podve-
černí představení NANOdivadla (Několik Asi Nor-
málních Občanů). Jednalo se o autorské
představení inscenace Soumrak světů Matěje

Šefrny, rovněž učitele dramatické výchovy. Ten
se také chopil režie, napsal k scénáři hudbu. „Jde
o příběh krále, učitele, kováře a obyčejného
muže, kterým se zhroutí svět a požádají o radu
Kašpárka, o tom, jak vypadá svět, ve kterém se
moci chopí Ruda s Fandou a začnou provozovat
,demogracii´,” vysvětluje podstatu představení
jeho autor. Oslavu „Pajdáku” si snad ani již nelze
představit bez vystoupení smíšeného pěvec-
kého sboru KOS. Z rukou zpěváků obdrželo ve-
dení školy květiny jako poděkování za podporu,
které se Kosákům dostává. Pedagogická škola
Litomyšl je jedinou školou v republice, na které
se po celých 110 let vzdělávají pedagogové. Po
Praze a Brně se jedná o třetí nejstarší výchovné
zařízení tohoto typu. Stávající ředitel školy Sta-
nislav Leníček je v jejím čele již od roku 1993,
v pozici zástupce školy je Olga Kusá dokonce
o dva roky déle. To jsou statistická fakta, před
kterými nelze jinak než smeknout. Takováto pro-
fesní věrnost je již dnes spíše výjimkou.
Zuzana Fruniová, foto archiv pedagogické školy

Malování na obličej patří vždy k oblíbeným zá-
bavám dětí. V tomto případě se několika tahy
stali z „obyčejných” kluků piráti.

Vedení školy obdrželo během koncertu smíše-
ného pěveckého sboru KOS květiny jako podě-
kování za podporu, které se Kosákům dostává.

Klášterní zahrady se během oslav 110. výročí za-
ložení pedagogického vzdělávání v Litomyšli
staly místem sportovních klání těch nejmenších.

Od 5. do 10. října pobývaly v Litomyšli na Základní škole U Školek děti z partnerských škol
v Burgsinu a Gemündenu. My učitelé jsme o přínosu těchto výměn přesvědčeni, ale zajímal nás
názor ostatních zúčastněných. 



v Litomyšli v listopadu 2015?
3. 11. Út 10-11 a 17-18 Haloweenské tvoření • rodinné centrum  tel. 607 605 720

16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
18.00 Návrat Kaleidoskopu Jana Rejžka - poslechový pořad renomovaného hudebního kritika, 50 Kč • zámecká jízdárna tel. 727 878 444

4. 11. St 10.00 Haloweenské zpívánky • rodinné centrum  tel. 607 605 720
17.30 Učení o „Já jsem" - přednáška Mgr. Jany Pražanové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Koncert z díla J. S. Bacha - na varhany a cembalo hraje Ondřej Mucha • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

5. 11. Čt 19.00-22.00 Tančírna - neformální tančírna, občerstevní zajištěno, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar tel. 461 653 491
19.30 Kolega Mela Gibsona - abonentní divadelní představení, uvádí Divadelní spolek Frída, vstupné 300 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239

6. 11. Pá 20.00 Krucipüsk - koncert, afterpárty, 250 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rodrigův výběr 110 % - současné hity, oldies a klubový výběr, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

7. 11. So 17.00 Arnold Bartůněk: Komorní sochy a kresby - vernisáž výstavy, konané u příležitosti autorova životního jubilea • dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 9. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

17.30 Lehkost bytí - vernisáž výstavy obrazů Petry Vávrové • Kavárna Mandala   tel. 733 518 267
20.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 3. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Party v mafiánském kabátu - současné a filmové hity, dj Lukáš Mercl, 60 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

9. 11. Po 17.30 Fyzioterapie dětí v Litomyšli - Miloš Matejov • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 541. LHV: Štěpán Rak „Cesta do pohádky" - koncert Štěpána Raka (kytara), 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 11. Út 8.30-11.30 Šijeme tepláčky pro naše dětičky • rodinné centrum tel. 607 605 720
9.00-15.45 Úvod do problematiky dětí s poruchou chování v kolektivu - PhDr. A. Dědečková, akreditovaný kurz, cena 990 Kč • Rettigovka tel. 608 965 123

9.00 a 11.00 Besedy se spisovatelkou Ivou Pekárkovou • III. ZŠ tel. 461 612 356
16.30 Interní večírek • sál ZUŠ  tel. 461 612 628
17.00 New York není taková džungle jako Praha - beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00-19.00 Rozsviťte lamipiony - výroba lampionů • rodinné centrum tel. 607 605 720
11. 11. St 17.00 Svatomartinský lampionový průvod • sraz na Toulovcově náměstí před rodinným centrem tel. 607 605 720

18.00 Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce - hraje divadlo Koňmo • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Mylo Glenn & Roy Seed, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

12. 11. Čt 14.00 Když prší - čtení a vyprávění babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068
14.30-17.00 LU3V: Princezna Šeretnebti a její rodina - přednáší PhDr. Hana Vymazalová, PhD. • Lidový dům tel. 603 140 109

18.30 Z popelnice do lednice - promítání filmu tradičního festivalu Jeden svět • Kavárna Mandala  tel.733 518 267
19.00-22.00 Tančírna - neformální tančírna, občerstevní zajištěno, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar   tel. 727 878 444

13. 11. Pá 20.00 Deníček moderního fotra 2 - autorské čtení Dominika Landsmana • Kavárna Pohádka tel. 775 320 903
20.00 Medvěd 009 + Dědovy blechy - koncert, afterpárty, 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Oldies Turbo - hity 80. a 90. let, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

14. 11. So 17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 10. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 4. lekce, učitel tance Ing. 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 Houseland - house party, djs Orbith, Luckie, Glenn a Parrot • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

15. 11. Ne 15.00 Vodnická pohádka „Jak se vodníci usadili v Čechách" - uvádí Divadýlko MRAK (Havl. Brod), 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
16. 11. Po 8.30-13.00 Mikulášské balíčky - pečení a zdobení perníčků • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Lidé kolem Karla Čapka - přednáška doc. PhDr. Jany Bartůňkové, CSc. • městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Míchání osobního harmonizačního aroma-parfému • rodinné centrum tel. 607 605 720

18. 11. St 15.30 Putování po Čechách - další z cyklu vyprávění Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 612 068
17.00 Beseda s občany o prvním povolebním roce - od 18.00 následuje beseda o laminátu s arch. J. Šepkou • zámecká jízdárna tel. 461 653 308

20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
19. 11. Čt 9.00 Numerologická poradna - s Alenou Vrškovou Zoubkovou, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

9.00-13.00 Světový den Stop dekubitům - naučný program jak předcházet vzniku a jak ošetřovat proleženiny • Litomyšlská nemocnie tel. 461 655 111
17.00 KJČ: Napoleon a život v empíru - přednáška Heleny Slepičkové a Dity Hégrové • restaurace U Slunce tel. 461 612 068
18.30 Říkejte mi Kuču - promítání filmu tradičního festivalu Jeden svět • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267

Francouzský svátek Le Beaujolais Nouveau • restaurace Bohém a kavárna Muuza v hotelu Aplaus tel. 461 614 901
20. 11. Pá 9.00-15.00 Výtvarné tvoření tradičně i netradičně - workshop se Zdenou Štefanidesovou • rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Trendy 2015 - módní přehlídka, pořádá Konfekce NONN • Smetanův dům tel. 461 614 752
19.30 Skautský ples „Na statku" - k tanci hraje skupina Reflex, vstupné 110/120 Kč • Lidový dům

20.00 Lake Malawi - koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Le Mix P.M.C. Live - současné hity, djs P.M.C. vs. Dj Ass, 80 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

21. 11. So 21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 EDM Choice - Edm Crew, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

22. 11. Ne 9.30 Blešák - bleší trh, nutné přihlášení předem • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267
9.00-17.00 Den medu - ochutnávky medů, včelí produkty, výrobky tradičních řemesel, doprovodný kulturní program • Lidový dům tel. 461 619 183

23. 11. Po 16.00 Adventní aranžování - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
24. 11. Út 9.00-16.00 Podzimní výstava - 5. předvánoční výstava, ukázky a prodej výrobků uživatelů stacionáře • denní stacionář  tel. 461 312 412

10-12 a 17-19 Korálkový strom - tvoření • rodinné centrum  tel. 607 605 720
17.00 Seznam ohrožených památek aneb památky „na indexu" - přednáška ing. arch. J. Svobodové • městská knihovna tel. 461 612 068

25. 11. St 10.00-12.00 Andělé - knihovna pro mrňata, pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Tak do tance, studenti! - dj Saurus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Knižní čtvrtek ve středu • Na sklípku tel. 461 614 723
19.00 Radek Jaroš: Moje cesta za korunou Himálaje - promítání s vyprávěním o cestě ke 14 nejvyšším vrcholům světa • Lidový dům tel. 461 619 183
19.30 Podzimní koncert Dechového orchestru Smetanova domu Litomyšl - koncert, host Josef Jiskra, 90 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Mylo Glenn & Roy Seed, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
26. 11. Čt 14.30 LU3V: Nejnovější české nálezy v egyptských šachtových hrobkách - přednáší prof. PhDr. L. Bareš, CSc. • Lidový dům tel. 603 140 109

17.00 Za krajany na Ukrajině - svědectví Václava Hurta • Husův sbor                                        tel. 724 704 977
27. 11. Pá 20.00 Tata/Bojs - koncert, afterpárty, 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21.00 Oldies movember EDT - hity 80. a 90. let, dj Ass • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
28. 11. So 16.00 Vernisáž výstavy betlémů s četbou povídek E. Martina v podání B. Mlýnka • Husův sbor     tel. 724 704 977

17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 11. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
18.30 Andrew Sychra - hudebník a textař, koncert • Kavárna Mandala  tel. 733 518 267

20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 5. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Music párty - dj Magdi-da, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Funky beauty night - djs Glenn, Parrot a hosté, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

29. 11. Ne 8.00-16.00 Adventní trh - stánky s vánočním zbožím a občerstvením, doprovodný hudební program na pódiu tel. 775 653 315
10.00 a 16.42 Mikulášská jízda parním vlakem - odjezdy v 10.00 a 16:42, příjezdy do Litomyšle v 8:54 a 14.46 • vlakové nádraží

14.00 Adventní odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Studio - Mix Libchavy • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Výstava historických i současných betlémů - vernisáž výstavy betlémů • kostel Nalezení sv. Kříže tel. 607 868 089
15.00 Jako zlatá zrnka v písku - beseda a představení vzpomínkové knihy Anny Matičkové • regionální muzeum tel. 461 615 287



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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno:   Po-Pá 8.30-17.00 • So 9.00-12.00 • Ne zavřeno

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim
a Colosseum. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Nově v prodeji: stolní a nástěnné kalendáře na rok 2016, diáře 2016

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 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

29. 11. 16.00 a 17.30 Tomáš Kočko + orchestr - koncert, vstup volný • zámecké návrší tel. 461 613 239
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu • zámecké návrší tel. 461 613 239

30. 11. Po 18.00 Večer pro violu a klavír - Daniel Jun na klavír, violista a skladatel Jiří Kabát • sál ZUŠ tel. 461 612 628
1. 12. Út 10-12 a 17-19 Výroba pytlíků na Mikulášskou nadílku • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Lidová architektura Pardubického kraje - přednáška Mgr. Jiřího Švece ve spolupráci s NPÚ Pardubice • městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 Sex pro pokročilé - abonentní divadelní představení, uvádí Studio DVA Praha, vstupné 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 12. St 8.30-16.30 Vánoce v knihovně - zdobení perníčků, adventní vazby, dárky z textilu a papíru, vánoční přání, aj. • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Snow film fest - přehlídka světových i domácích filmů o zimních sportovních šílenostech, 30 a 60 Kč • zámecký pivovar tel. 727 878 444

3. 12. Čt 14.30-17.00 Slavnostní zakončení 16. ročníku Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům tel. 603 140 109
4. 12. Pá 10.00 Přijde k nám čert a Mikuláš • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Umění ne/mrzne - vernisáž vánoční instalace L. Řemínkové a slavnostní odhalení dvojlistu z neznámého graduálu • dům U Rytířů tel. 461 614 765
20.00 Hentai Corporation - koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 12. So 17.00 Mikuláš pod hvězdou - každoroční podvečer s čertem a Mikulášem • hotel Zlatá Hvězda tel. 725 806 240
17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 12. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 6. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út, St 3., 4. 11. Celebrity - film ČR, 103 min., 120 Kč
Čt 5. 11. Marťan - film USA, 134 min., T., 110 Kč
Pá, So 6., 7. 11. Spectre - film Velká Británie / USA, 120 min, T., 120 Kč
Ne 8. 11. Ztraceni v Mnichově - film ČR, 105 min., 120 Kč
Út, St 10., 11. 11. Dokonalý šéf - film USA, 110 Kč, 100 min., T. 
Čt 12. 11. Paranormal activity: The Ghost Dimension ve 3D - 130 Kč, 90 min., T.
Pá 13. 11. Paranormal activity: The Ghost Dimension - 110 Kč, 90 min., T. 
So, Ne 14., 15. 11. Fakjů pane učiteli 2 - film Německo, 115 min., 120 Kč
Út 17. 11. od 19.00  Don Pasguale - opera v kině, 250 Kč
St 18. 11. Everest - film Velká Británie / USA, 125 min., T., 100 Kč
Čt 19. 11. Filmový klub: Eizenštejn v Guanajuatu - 90 min., 70 Kč
Pá 20. 11. Hunger games: Síla vzdoru 2. část - film USA, 120 min., T., 120 Kč
So 21. 11. Hunger games: Síla vzdoru 2. část ve 3D - 120 min., T., 150 Kč
Ne 22. 11. Steve Jobs - film USA, 122 min., T., 120 Kč
Út, St 24., 25. 11. Sicario: Nájemný vrah - film USA, 121 min., T., 110 Kč

Čt 26. 11. Muž na laně - film USA, 100 min., T., 100 Kč
Pá 27. 11. Husí kůže - film USA, 103 min., T., 110 Kč
So 28. 11. Husí kůže ve 3D - film USA, 103 min., 140 Kč
Ne 29. 11. Gangster Ka: Afričan - film ČR, 100 min., 130 Kč
Út, St 1., 2. 12. Black Mass: Špinavá hra - film USA, 123 min., T., 110 Kč
Čt 3. 12. Aldabra: Byl jednou jeden ostrov - film ČR, 80 min., 110 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 7. 11.  Snoopy a Charlie Brown: Peanuts ve filmu ve 3D - 90 min., 130 Kč
Ne 8. 11.  Snoopy a Charlie Brown: Peanuts ve filmu - 90 min., 115 Kč
Pá 13. 11. od 13.00 V hlavě - film USA, 100 min., 50 Kč
So 14. 11.  Hotel Transylvania 2 ve 3D - film USA, 90 min., 130 Kč 
Ne 15. 11.  Hotel Transylvania 2 - film USA, 90 min., 100 Kč 
So 21. 11.  Proč jsem nesnědl svého taťku ve 3D - film Francie, 95 min., 130 Kč
Ne 22. 11.  Proč jsem nesnědl svého taťku - film Francie, 95 min., 105 Kč
Po 23. 11. od 9.30 Pohádky pro kočku - pásmo pohádek pro nejmenší, 75 min., 30 Kč
So, Ne 28., 29. 11. Mrkáček Bill - film Austrálie, animovaný, 90 min., 90 Kč

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 15. 11. Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 15. 11. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli. Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk Sendler - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
do 8. 11. Zdeněk Sýkora 95: Grafické listy 1993-2011 - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17 
do 21. 11. Česko-polské hvězdy - výstava 4. ročníku Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17, So 10-17 
přes zimu Černobílá výstava fotografií - Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla
od 2. 11. do 31. 1. Marie Kolářová: Holka modrooká - výstava obrazů • Antik Hotel Sofia • denně
do 4. 12. Významné dny podzimu - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 2., 3., 4. a 6. 11. Výroba lampionů • rodinné centrum • 8.30-10.00 a 10.45-13.00
od 7. 11. do 8. 11. Astrovíkend - esoterický festival, www.astrovikend.cz • zámecký pivovar • So 9-18 a Ne 10-17  
od 7. 11. do 20. 12. Tradiční ozdoby z Podkrkonoší - výstava • zámecké sklepení • pouze So-Ne 13-16
od 8. 11. do 31. 1. Arnold Bartůněk: Komorní sochy a kresby - výstava u příležitosti autorova životního jubilea • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 9. 11. do 15. 11. Svatomartinská husa - rezervace na tel. 461 613 417, 603 971 763 • restaurace Karlov • od 11.00
od 11. 11. do 15. 11. Svatomartinská husa - rezervace na tel. 461 614 901 • hotel Aplaus • od 11.00
od 11. 11. do 15. 11. Svatomartinské hodování - rezervace na tel. 461 615 338 a 734 670 355 • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00
od 11. 11. do 15. 11. Svatomartinská husička - rezervace na tel. 464 601 710, 766 887 719 • restaurace Veselka • od 11.00
od 13. 11. do 16. 11. Duke Vánoce - novinky z ateliéru, novinky sochaře Jiřího Dudychy, aranže SZaTŠ Litomyšl, řezbářská práce • ateliér DUKE • 9-17
od 18. 11. do 19. 11. Zvěřinové hody • Restaurace Lidový dům 
od 21. 11. do 24. 1. Zmatené peníze - interaktivní numizmaticko-výtvarná výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17  
od 26. 11. do 27. 11. Vůně adventu v Rettigovce - prodejní výstava klientů Oblastní charity Nové Hrady • Rettigovka • 9-17
28. a 29. 11., 5. a 6. 12. Adventní architektonické prohlídky zámeckého návrší • kostel Nalezení sv. Kříže • od 15.00
od 29. 11. do 28. 2. Litomyšl na ledě - výstava připomene dějiny litomyšlského hokejového klubu a jeho úspěchy • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 29. 11. do 20. 12. Výstava historických i současných betlémů • kostel Nalezení sv. Kříže • otevřeno Pá 14-18, So-Ne 10-18
od 4. 12. do 6. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné - proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem, www.pekelnekralovstvi.cz • zámecké sklepení 
od 5. 12. do 6. 1. Umění ne/mrzne - vánoční instalace L. Řemínkové • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
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Za angličtinou do Londýna: Týden v britské
metropoli měli studenti zadarmo
Londýn – město, kde se v jedinečném mixu mísí
tradice s moderní dobou. Kde můžete natrefit na
kultury z celého světa, a přesto je všude cítit ty-
picky britská atmosféra. Právě tam vyrazilo na
necelý týden 21 studentů soukromé školy TRA-
DING CENTRE v Litomyšli. A díky penězům z Ev-
ropské unie byl celý výlet zadarmo.
Londýn je město, které své návštěvníky nepřes-
tává bavit. Před Národní galerií stojí početný
dav. Prakticky denně tu totiž vystupují pouliční
umělci, kteří si svým talentem nezadají ani s ma-
líři, jejichž díla visí na zdech galerie. Od ikonic-
kého Trafalgarského náměstí je to asi 10 minut
pěšky do čínské čtvrti, která vypadá tak trochu
jako jiný svět. O odsud je to zase kousek na ná-
městí Piccadilly, které víc než cokoliv připomíná
New York.
Tam také studenti dostávají rozchod. My jako
dozor hlavně doufáme, aby se v tom mumraji
neztratili a úspěšně se vrátili na místo srazu.
Naši studenti jsou naštěstí šikovní, není s nimi
skoro žádná starost a je na ně v zásadě spoleh.
Víme, že i když se někde ztratí, tak se bez prob-
lémů zvládnou místních zeptat na cestu.
Druhý den si ráno zajedeme do Brightonu –
města na jižním pobřeží Anglie. I zde mají stu-
denti volno – většina z nich neomylně míří do
Primarku – módního řetězce, který je znám
svými nízkými cenami. Odpoledne už je čas
výuky. Studenti tráví dva dny po sobě, celkově

9 hodin, s rodilými mluvčími – Zachem a Lolitou.
Drobná Asiatka je z našich žáků nadšená – a ti
jsou zase na oplátku nadšení Lolitou. Prváci se
se Zachem sžívají trochu složitěji a někteří pro-
hlašují, že až teď doceňují paní učitelku anglič-
tiny na Tradingu.
Celkově si ale všichni zájezd užívají. Anglie nám
připravila pro sebe netypické počasí – slunce
a jasnou oblohu. Až poslední den se dostavuje
typická mlha, které nám ale nijak nekazí zážitky
z památek, jako je katedrála svatého Pavla, pev-

nost Tower nebo slavný Tower Bridge. Londýn
se navíc bude Tradingu držet i v následujících
měsících. V listopadu se sem totiž chystají tře-
ťáci a čtvrťáci – ale ne jako turisté a studenti, ale
jako stážisté. Protože - kde je lepší získávat pra-
covní zkušenosti než v jednom z největších fi-
nančních center světa? I oni budou mít celý
pobyt zadarmo díky dotaci, kterou naše škola
dostala z Evropské unie. Věříme, že tuto příleži-
tost využijí na plno.
Znalost jazyků a zkušenosti ze zahraničí poklá-
dáme na naší škole za ohromně důležité, ob-
zvlášť v dnešním čím dál víc propojeném světě.
Proto se budeme i v budoucích letech našim
studentům snažit otevřít tyto možnosti.

Ing. Ivana Zemanová, ředitelka školy

Plné ruce práce
Právě takový byl název výstavy, která probíhala
od soboty 3. října na více než čtyřiceti místech
po celé České republice. V Litomyšli jste si ji
mohli prohlédnout v anglickém parku zámec-
kých zahrad. Jejími pořadateli byly Základní
škola Zámecká a Zámecké návrší Litomyšl. Náv-
štěvníci se zde dozvěděli, co je to kojot nebo
roya, jak vypadají kávovníky či kávová zrna, jak
se káva zpracovává a mnoho dalšího. Autorem

fotografií na plakátech byl Stanislav Komínek
z organizace NaZemi, který navštívil pěstitele
kávy v Guatemale a Mexiku. Během svého po-
bytu zkoumal, jaké dopady na jejich životy má
zapojení do fairtradových družstev. 
Vernisáž výstavy byla doplněna nabídkou fair-
tradových výrobků a informacemi o základních
principech fair trade. Žáci také odpovídali na
otázky, proč se podporou spravedlivého ob-
chodu ve škole zabýváme. Během dne se lidé
mohli podílet na tvorbě vzkazu pro fairtradové
pěstitele. O výrobě kávy, jejím pražení i způsobu
přípravy pak po celý den hovořil Josef Jílek z ka-
várny Ro Cafe. Malí návštěvníci si mohli vyhrát
v herně Zámeckého návrší. 
Fairtradová káva od pěstitelů z Afriky, Asie a La-
tinské Ameriky je již běžně dostupná i v České
republice. V roce 2013 jsme u nás vypili čtrnáct
milionů šálků a spotřeba stále roste. Vyzkou-
šejte ji, možná vám také zachutná.

Text a foto Stanislav Švejcar

„Angličtina je bránou do světa,”
vědí na III. ZŠ
Nedávno minulé, ale i současné a nastávající ob-
dobí je na tzv. modré škole zasvěceno kromě ji-
ného především cizím jazykům, vždyť dnes platí,
že kdo umí anglicky, ten se dokáže prosadit na
trhu práce. Dopomáhají nám k tomu ve značné
míře tzv. evropské finance.
O prázdninách jsme mohli vyslat dvě učitelky
angličtiny na dvoutýdenní intenzivní kurz do ir-
ského Dublinu, kde se mohly samy zdokonalit,
aby se tím zvýšila kvalita výuky na naší škole.
V návaznosti na to jsme na konci října vyjeli s 28
žáky na týdenní pobyt spojený se studiem na
anglických školách. Dojmy a další podrobnější
informace v příštím čísle Lilie.
Stále pokračuje minulý projekt, v jehož rámci
chodí pravidelně na školu vyučovat rodilí mluvčí.
V současné době to jsou Aaron Husby, Ivan Ni-
cholas Pachl a Belinda Christensen. Kromě toho
na škole učí výtvarnou výchovu v anglickém vy-
učovacím jazyce další rodilá mluvčí s českými
kořeny Dagmar Betty Bradac.
Pro více než 100 starších žáků jsme dále zakou-
pili programy na výuku angličtiny metodou tzv.
blended-learningu. V podstatě to znamená, že
každý žák má rozpracovaný svůj vlastní pro-
gram, podle kterého postupuje, může s ním pra-
covat i doma, postupuje vlastním tempem a své
výsledky včetně porozumění i výslovnosti kon-
zultuje s externí lektorkou.
Touto metodou kromě toho pracuje i v rámci
svého sebevzdělávání 10 učitelů.

A jako pravidelně bude škola v únoru pořadate-
lem okresního kola olympiády v anglickém ja-
zyce.
Doufáme, že veškeré uvedené aktivity a finance
s tím spojené dopadnou na úrodnou půdu a pří-
prava našich žáků v angličtině bude na vysoké
úrovni.                             Pavel Jirsa, ředitel III. ZŠ

Prodám RD v Mikulči,
po kompletní rekonstrukci,

cena 1.900 000 Kč,
tel. 723 023 023.
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POZVÁNKY 

Na koncertě pojmenovaném „Večer pro violu
a klavír” zazní průřez hudebním vývojem od
baroka až po 21. století. Klavírista Daniel Jun,
který před téměř deseti lety absolvoval ZUŠ
v Litomyšli a nyní studuje magisterský program
na HF JAMU v Brně, se na tomto koncertě před-
staví ve spolupráci s předním českým violistou
a skladatelem mladé generace Jiřím Kabátem.
Na programu zazní skladby pro sólovou violu
i sólový klavír, ve stěžejních částech programu
však oba nástroje zazní současně. V průběhu
večera nebude chybět mistrovský kontrapunkt
J. S. Bacha, opomenuty nebudou ani zpěvné
melodie F. Schuberta, virtuózní pasáže F. Liszta
či jazzově inspirované motivy J. Nováka. Na sa-
motný závěr koncertu pak zazní Variace na
Dvořákovo téma pro violu a klavír od Jiřího Ka-
báta, který s touto skladbou vyhrál cenu abso-
lutního vítěze druhého ročníku Mezinárodní
skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. 
Koncert se uskuteční v sále ZUŠ B. Smetany Li-
tomyšl v pondělí 30. listopadu od 18.00 hodin. 
Srdečně zveme.

Daniel Jun a Markéta Hegrová 

Večer pro violu 
a klavír

Dechový orchestr oslaví narozeniny
s jubilantem Josefem Jiskrou
Tradiční podzimní koncert Dechového orches-
tru Smetanova domu v Litomyšli, který se koná
25. listopadu v 19.30 hodin ve velkém sále
Smetanova domu, má letos slavnostní podtext.
Je totiž věnován 80. výročí narození Josefa Jis-
kry, významného skladatele, dirigenta a učitele
hudby, rodáka z Benátek. Přestože Josef Jiskra
žije již dlouhá léta v Německé spolkové repub-
lice, má bohaté a trvalé kontakty s českou kul-
turou a dechovými orchestry obzvláště. Tak
tomu je i v případě Dechového orchestru v Li-
tomyšli, kam pravidelně zajíždí a pojí ho i
osobní přátelství s mnoha členy orchestru
včetně současného dirigenta Jiřího Tomáška.
Je ctí tohoto orchestru věnovat svůj koncert
umělci, který z Litomyšle pochází a který se k
tradici české dechovky hlásí a obohacuje ji v
zahraničním kontextu. Dirigent Jiří Tomášek
připravil a nastudoval s orchestrem reprezen-
tativní program, v jehož první části zazní slavné
skladby českých skladatelů jako Jindřicha Pra-

večka, Oskara Nedbala, Jindřicha Brejška, Karla
Bělohoubka a Ludvíka Podéště. Ve druhé části
koncertu pak zazní skladby jubilanta, a to jak
koncertní, skladby pro sólové nástroje, tak i
písně v lidovém tónu. Pozvání ke spolupráci na
tomto slavnostním večeru přijali známí umělci
ze slavné Moravěnky – zpěvák Jiří Helán, který
bude též posluchače provázet večerem mluve-
ným slovem, a trumpetista Jaroslav Jiráček,
který se představí jako sólista. Uslyšíme i
mladé vynikající zpěváky, sopranistku Janu
Ženkovou a tenoristu Václava Boštíka. U diri-
gentského pultu uvidíme vedle Jiřího Tomáška
jistě i jubilanta Josefa Jiskru.
Jediným přáním orchestru je, aby koncert při-
vedl do velkého sálu Smetanova domu co nej-
vyšší počet posluchačů, kterým udělá radost
setkání s profesionálními i amatérskými umělci
české dechové hudby a též s jubilujícím Jose-
fem Jiskrou samotným.

Jiří Tomášek

Bratři Ebenové ve Smetanově domě
V předvánočním čase 17. prosince od 19.30
hodin Smetanův dům přivítá vzácné hosty, ro-
dinu Ebenů. Bratři Ebenové - Marek, Kryštof
a David připravili nový koncertní program s ná-
zvem Čas holin. V roce 2014 jeho vydáním zá-
roveň oslavili 30 let od vydání prvního alba
„Malé písně do tmy” (1984), které v té době bylo
svým přístupem na české hudební scéně zcela
ojedinělé. Synové významného hudebního
skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali
klasické hudební vzdělání, zároveň však vstře-
bávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové
muziky. Svou schopností čerpat ze všech
těchto zdrojů a uměním používat různé neob-
vyklé hudební nástroje vznikl absolutně netra-
diční, na české scéně nenapodobitelný

„ebenovský zvuk”. Navíc ve spojení s výjimeč-
nými texty Marka byli Bratři Ebenové pro fol-
kovou scénu zjevením. 
V říjnu 2014 vyšlo aktuální album „Čas holin”,
ve kterém kromě tria bratří Ebenových – tedy
Marka, Kryštofa a Davida, tvoří kapelu rytmika
působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mi-
šíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří
Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické
a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně
doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaro-
mír Honzák.
Vstupenky v prodeji v Informačním centru Li-
tomyšl (tel. 461 612 161) nebo hodinu před kon-
certem v pokladně Smetanova domu. Cena
vstupenek 340 a 290 Kč.                  Leoš Krejčí

První listopadový víkend bude v Kavárně Mandala
patřit umění. V sobotu 7. listopadu od 17.30 hod.
se pro návštěvníky otevře výstava obrazů Petry
Vávrové, která má název Lehkost bytí. Uvidíte
kombinované techniky - kresby, malby a různo-
rodé materiály. Velice zajímavý je fakt, že vý-
tvarné práce vznikly na míru prostorům Kavárny
Mandala. Jde o snové záležitosti ze světa autorky,
vrstvené vlastním, originálním přístupem a jem-
nou osobitostí. Dílo výtvarnice obsahuje i různo-
rodé formáty, které mohou souviset se
zobrazovaným tématem. Obrazy budou v kavárně
instalovány celý měsíc. Klavírní doprovod bude
mít na starost muzikantka Hanka Kosnovská. 
Další listopadovou peckou a náloží je promítání
snímků z oblasti lidskoprávní tématiky v rámci
už tradičního festivalu Jeden svět. První sní-
mek, který se bude promítat 12. listopadu od
18.30 hod., má název „Z popelnice do lednice”
od německého autora Valentina Thurna. Film je
z roku 2011 a pojednává o dnešním vztahu lidí
k potravinám, respektive o zbytečném plýtvání
jídlem. Druhým filmem z dramaturgie Jednoho
světa bude americký snímek „Říkejte mi Kuču”
z roku 2012. Jde o uhrančivý portrét ugand-
ského gay aktivisty, který se nechtěl smířit
s náladami ve společnosti. Promítán bude dne
19. listopadu od 18.30 hod.
Pro šmejdily a shánčlivé, zkrátka pro všechny,
kteří mají rádi různé věci, knihy a veteš je tu

dobrá zpráva. Chystáme pro vás bleší trh. Plá-
novaný termín akce, kdy se uskuteční „blešák”,
je 22. listopadu od 9.30 hod. Potřebujeme od
vás, abyste nám nahlásili, že chcete přijít a že
máte věci, které rádi postoupíte. Potřebujeme
vědět, kolik vás přijde, takže tato akce je
vlastně na přání, podle zájmu, v závislosti na
předchozí rezervaci. Chcete si pořídit dárek na
Vánoce a nebo někomu takový dar zprostřed-
kovat? Potom je to pro vás ta správná pobídka.
V neděli 22. listopadu od 9.30 hod. bude ka-
várna otevřená pouze pro účely této akce a ne-
bude v ní obvyklý provoz. Nezapomeňte,
rezervace předem na emailu filova.mandala@
email.cz nebo na telefonu 733 518 267. 
Sobotní večer v termínu 28. listopadu od 18.30
hod. zavítá do Kavárny Mandala zpěvák, hu-
debník a textař Andrew Sychra, původem z Vy-
sokého Mýta. Jeho hudba jde charakterizovat
jako pestrá skrumáž mnoha žánrů, které kom-
binuje, mísí a synteticky tříbí. Jde především
o Indie, Folk, Alternative… Andrew si sám skládá
hudbu i texty. Známá je i jeho koncertní spolu-
práce s Jamesem Harriesem, uznávaným hu-
debníkem z Anglie, který složil hudbu pro film
Bobule. 
Sledujte nás na Facebooku, kde se dozvíte
ještě více. Přeji vám pěkný podzim, nejen
s Mandalou.

Veronika Filová, Kavárna Mandala

Listopadová Mandala nabídne každý
týden akci. Stačí si jen vybrat a přijít

V letošním roce uplynulo již 330 let od narození
jednoho z největších hudebních géniů všech
dob Johanna Sebastiana Bacha. Tento rodák
z německého Eisenachu a vrcholný tvůrce ba-
rokní hudby měl značný vliv i na další hudební
vývoj v linii k W. A. Mozartovi a L. van Beetho-
venovi a dnes se nám zdá neuvěřitelné, že po
Bachově úmrtí r. 1750 upadlo jeho dílo téměř
v zapomenutí, než je znovu pro širokou poslu-
chačskou veřejnost objevil Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Bachovo skladatelské umění si
připomeneme varhanním a cembalovým kon-
certem Ondřeje Muchy v Husově sboru na Tou-
lovcově náměstí ve středu 4. listopadu v 18.00
hod.                          Za Náboženskou obec CČSH 

v Litomyšli srdečně zve Štěpán Klásek, farář 

Bachovský koncert
v Husově sboru

Karkulka se jmenovala podle čepičky. Nebyla
tedy čepička podle holčičky, ale holčička podle
čepičky! Jsou snad vlci opravdu kanibalové?
Zeptal se někdy někdo starého vlka, jak to ten-
krát opravdu bylo? Kdo vlastně co sežral a kdo
že je skutečný hrdina? A není nakonec noto-
ricky známá verze této pohádky pouhou bul-
vární pomluvou? Nejnovější pohádka divadelní
společnosti Koňmo přináší konečně autentické
svědectví starého vlka o tom, jak to s Karkulkou
doopravdy bylo.
Diváky od 3 do 100 let zveme na originální di-
vadelní zpracování známé pohádky do Husova
sboru na Toulovcově náměstí ve středu 11. lis-
topadu večer v 18.00 hod. Herecko-muzikant-
ská dvojice Pavel Šmíd a Vít Schuster vás
v představení, které kombinuje hru s marione-
tami (loutky jsou z dílny řezbáře Jana Růžičky),
činohru a živě provedené písně, určitě ne-
zklame. Vstupné je jako obvykle v Husově
sboru dobrovolné.

Za Náboženskou obec CČSH 
v Litomyšli Štěpán Klásek, farář 

Vyprávění starého
vlka aneb pravda 
o Karkulce
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Nenechte si ujít Den medu
Poprvé v Litomyšli s nápa-
dem uspořádat přehlídku
práce včelařů a všeho, co
souvisí s medem, přišli orga-
nizátoři z Farní charity v Lito-
myšli už v roce 2010. Stala se
z toho vyhledávaná tradice
a letos už připravují její šestý
ročník. Litomyšlský VI. Den
medu se bude konat v neděli
22. listopadu od 9 do 17
hodin v sále Lidového domu. 
Na co se můžete těšit?
Ochutnávat a vybírat budete
ten nejlepší letošní med. Ur-
čitě si vyberete i z široké na-
bídky dalších včelařských
produktů. Chybět nebude ani
vyprávění místních včelařů a živé včelstvo, kde
děti každý rok rády při jeho pozorování hledají
stále putující královnu. Na své si přijde každý

člen rodiny. Pro děti jsou při-
praveny navíc různé kreativní
dílny, hlavolamy a staveb-
nice, pro velké zase možnost
vybrat si pro radost něco
pěkného do domácnosti
nebo na sebe. 
Celým programem vás bude
z podia provádět zkušený
moderátor, který vám před-
staví vystupující hudební
soubory a upozorní vás na
možnosti vyhrát pěkné
věcné ceny. Včelaření
a všechno kolem medu má
prostě svoje kouzlo. Nene-
chte si proto ani ten letošní
Den medu ujít. Těšíme se na

vás. Vstup na celodenní akci je volný.
Text a foto Martina Soukupová, 

Farní charita Litomyšl

přijme

strojníky do výroby
• obsluha linky V1
• obsluha linky V2
• obsluha skládacích strojů
• obsluha výsekových strojů
• obsluha řezačky papíru

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424, kopecky@hrg.cz

tiskaře
• tisk na vícebarvových 

ofsetových strojích B1
• tiskové stroje Heidelberg 

a Komori
• disperzní lakování

Třísměnný provoz po – pá
Nástup možný po dohodě

údržbáře
• seřizování strojů ve výrobě
• opravy strojů ve výrobě
• opravy budov
• výroba náhradních dílů
• práce v údržbářské dílně 

(práce všeho druhu)
• práce elektro – vyhláška 

50 výhodou

Dvousměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Ondřej Lukáš, 
tel. 602 648 780, lukas@hrg.cz

www.hrg.cz

Pravidelnou předzvěstí Vánoc je v Litomyšli
akce ateliéru Duke Bohemia. Známá je řadu let
pod názvem Duke Vánoce. Ty letošní se v ate-
liéru vedle vlakového nádraží uskuteční od 13.
do 16. listopadu. Těšit se můžete na novinky
sochaře Jiřího Dudychy, ale i na květinová
aranžmá studentů Střední zahradnické a tech-
nické školy Litomyšl nebo doprovodný program
v podobě řezbáře Jana Strejciuse.
Už vloni zkusili Dudychovi výstavu protáhnout
od pátku do pondělí a osvědčilo se. „Lidé to
uvítali. Další důvod, který nás k tomu vedl, bylo
i to, že aranžmá z rostlých květin tuto dobu vy-
drží. No a nám bylo líto výtvory po tak krátké
době zrušit,” vysvětluje Jiří K. Dudycha, který
zároveň prozrazuje, co se pro návštěvníky při-
pravuje. „Na výstavu chystá sochař Jiří Dudy-
cha vánoční vázy, misky a svícny inspirované
noční oblohou. Větší slavnostní vázy na luxusní
květiny jsou zase inspirované japonskou ikeba-
nou. Krásnou atmosféru vykouzlí však i bez
květin. V autorské tvorbě Jiřího Dudychy budou

rovněž hodiny. Budou větší, mystické. Inspirací
je čas v krajině, čas, který přichází a přináší
dobré zprávy. Na 3D reliéfech bude opět jako
hlavní motiv příroda – stromy a struktury.”
Nové tvary velmi žádaných keramických hodin
jsou tentokrát aplikovány i na hodiny s kyvad-
lem. Dekorovány budou přírodními motivy
a najdeme na nich třeba strom či měsíc.
Své místo na výstavě u Dudychových si už
našly i doprovodné programy. Letos se do Li-
tomyšle chystá řezbář Jan Stejcius z Chlumce
nad Cidlinou. „Je to autor, jehož díla je možné
vidět i v našich galeriích. On osobně bude přít-
omen v sobotu a neděli,” upřesňuje Jiří K. Du-
dycha. K tomu nebudou chybět květinová
aranžmá keramiky od studentů zahradnické
školy. 
Prohlédnout si vánoční výstavu u Dudychů
mohou i školy. Je jim vyhrazen pátek a pondělí.
Případné objednání exkurze je možné rezervo-
vat na čísle 603 247 078. 

-bj-

Čtyřdenní Duke Vánoce se blíží

Ruka pro život o.p.s. zve nejen všechny občany
města Litomyšle, ale také z blízkého okolí na
v pořadí již pátou předvánoční výstavu. Ta bude
již tradičně spojená nejenom s ukázkou, ale
především s prodejem výrobků uživatelů na-
šeho Denního stacionáře a Sociálně aktivizač-
ních služeb pro seniory. Výstava se uskuteční
v úterý 26. listopadu 2015 v prostorách Ruky
pro život o.p.s. na adrese J. E. Purkyně č. p. 1150
v čase od 9 do 16 hod. K vidění budou zejména
výrobky dárkového charakteru vyrobené
v rámci terapeutických aktivit v našich multi-
funkčních dílnách, které si návštěvníci výstavy
mohou zakoupit třeba jako malou pozornost
pod vánoční stromeček nebo jen jako dárek pro
radost.
Zároveň bychom čtenáře Lilie rádi informovali,
že v obou denních stacionářích jsou volná
místa pro nové uživatele. Zejména ve skupině
seniorů rádi uvítáme nové zájemce. Pro pří-
jemně strávený čas v prostředí mimo domov
jim je nabídnut specifický prostor včetně odpo-
činkové zóny. Uživatelé z této skupiny se věnují
převážně udržení schopností v oblasti sebe-
obsluhy, zařazeny jsou aktivity se záměrem
opakování dovedností a znalostí, trénování pa-

měti, procvičování motoriky. Důraz je kladený
na vyváženou skladbu dne včetně zařazení
času pro relaxaci, odpočinek, pohyb a pobyt ve
venkovních prostorách s krátkou procházkou. 
Využijte tedy příležitosti výstavy a přijďte se
k nám porozhlédnout. Nabídka návštěvy je také
pro zájemce z řad osob blízkých seniorů. Rádi
vám zodpovíme vaše dotazy a seznámíme
s průběhem dne v naší službě.

Za Ruku pro život se na vaši návštěvu těší
Ria Slušná, foto Jana Bisová

Ruka pro život zve 
na předvánoční výstavu

Nahlédněte do základů aromaterapie a umí-
chejte si svůj vlastní parfém, toaletní vodu.
Najít pro sebe to, co nám bude vonět, je složitý,
ale krásný proces. Čich otevírá emoce a díky
němu můžeme poznávat archeotypy uložené
hluboko v duši. Pravý parfém má hlavu, srdce
a tělo a jeho míchání bývá přirovnáváno ke
komponování hudby či malování obrazu. Hu-
dební analogie je nejpřesnější. Jde o symfonii
vůní a koncert éterických olejů.
Těším se na vás v pondělí 16. listopadu v 17.30
hodin v Rodinném centru Litomyšl, Toulovcovo
náměstí 1163, Litomyšl,  popustíme uzdu fan-
tazie, kombinatoriky a intuice nám napoví. Prů-
vodkyní alchymií přípravy parfému vám bude
Irenka Kopecká.
Za Rodinné centrum Litomyšl Petra Benešová

Výroba osobního
harmonizačního
parfému
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„Od dětství miluji pohádky. Jednak proto, že
v nich zpravidla - oproti běžnému životu - zví-
tězí dobro nad zlem, a jednak prostě proto, že
jsou krásné. Ke svým sedmdesátinám jsem se
rozhodl dát si dárek v podobě celovečerní kon-
certní suity s názvem Cesta do pohádky. Hu-
dební řečí zde budu vyprávět jak slavné
pohádkové příběhy (jako např. Malá mořská
víla či Alenka v říši divů), tak budu oslavovat
pohádkové bytosti, jakými jsou třeba kůň Zla-
tohřívák, nebude samozřejmě chybět ani šašek
a král, nebo prostě zazní hudba s pohádkovou
tématikou, jakou je boj zla a dobra nebo síla
lásky. Věřím, že tento nový cyklus bude přiná-
šet radost nejen dětem, nýbrž i dospělým,” říká
Štěpán Rak.
Štěpán Rak v sobě spojuje profese skladatele
a interpreta svých vlastních skladeb a v obou
se mu podařilo dosáhnout světového ohlasu.
Již během svého studia na sebe výrazně upo-
zornil svou neuvěřitelnou technickou bravurou,
nesmírnou tvůrčí imaginací a zcela ojedinělými
improvizačními schopnostmi, které mu dovolují
hrát v jakémkoli stylu a žánru.
Prof. Štěpán Rak se v roce 1982 zasloužil o za-
ložení oboru kytara na AMU v Praze, kde byl
také prezidentem republiky v roce 2000 jme-
nován historicky prvním vysokoškolským
profesorem tohoto oboru. Jeho pětiprstová

technika, jíž vyučuje po celém světě, se stala
doslova legendou, stejně tak jako tzv. Rakovo
tremolo etherna. Díky osudovému setkání
s osobností prof. Štěpána Urbana (1913-1974)
se začal Štěpán Rak také naplno věnovat kom-
pozici. Je autorem celé řady komorních i sym-
fonických děl, zejména však skladeb pro
sólovou koncertní kytaru, jež jsou součástí stá-
lého koncertního repertoáru předních světo-
vých interpretů. Díky své unikátní kytarové
technice a naprosto převratnému pojetí hry se
velmi rychle stal jedním z nejvyhledávanějších
a nejvytíženějších pedagogů současného
světa. Je pravidelně zván na koncertní a před-
nášková turné předních světových univerzit.
Na svých častých zahraničních cestách vystu-
puje rovněž v programech televizních a rozhla-
sových stanic.
Štěpán Rak je osobností, která si své poslu-
chače podmaní intenzitou prožitku, interpre-
tačním mistrovstvím a absolutním splynutím
interpreta a skladatele v jedné osobě s duší
hudby. 
Srdečně vás zveme na koncert Štěpána Raka,
který se bude konat v pondělí 9. listopadu 2015
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.

Jiřina Macháčková

Cesta do pohádky se Štěpánem Rakem

Na zámecké návrší se vrátili andělé. Své „doma”
mají v nově rekonstruovaném chrámu Nalezení
svatého Kříže – nejen v expozici Andělé na ná-
vrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale
i na Andělské vyhlídce. Při zvláštních událostech
však andělé přivolávají posily a vydávají se za
námi i do ulic Litomyšle. Advent i Vánoce mimo-
řádné události bezesporu jsou, a proto můžeme
doufat, že s námi v tomto výjimečném čase tito
boží poslové opravdu budou. A abychom si je
v rámci letošního adventu opravdu užili, rozhodli
jsme se letošní neděle nazvat Nedělemi anděl-
skými a připravit pro vás bohatý program po
všechny čtyři adventní neděle.

Adventní trh 
První Andělská neděle 29. listopadu bude ve
znamení rozsvícení první adventní svíce na ad-
ventním věnci (v rámci slavnostní mše svaté
v piaristickém chrámu v 10.15 hod.), slavnostního
rozsvícení vánočního stromu, kterému bude
předcházet celodenní adventní trh. Adventní trh
bude na zámeckém návrší od 8 do 16 hodin. „Do
Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí
a vísek z celých Čech i Moravy. Stánky budou
umístěny již od budovy České pošty až k zámec-
kému infocentru,” říká organizátor trhů Jaroslav
Dvořák a láká nás dále: „Samotní autoři přivezou
své zboží, např. adventní věnce, keramiku, ma-
lované a perličkové vánoční ozdoby, formičky,
čepice, kožešiny, slaměné ozdoby, sklo, perníky,
šperky, ubrusy, betlémy, medy, svíčky, drobnosti
pro radost i hračky a další výrobky ze dřeva,
proutí, cínu, ovčí vlny, textilu, kůže, krajky i hed-
vábí. Chybět nebudou ani vánoční dobroty, jako
třeba medovina, svařené víno či punč. Zavoní
nejen jehličí a vonné věnečky, ale také trdelník,
štramberské uši, koláčky, hořické trubičky, gri-
lované sýry a další dobroty. Občerstvení budou
ve svém stánku zajišťovat i restaurace Veselka
a U Kolji, Pekařství Říha a krčma paní Lucie Klap-
čové (klobásy, uzená žebra, steaky, halušky
atd.), mykologové budou vařit dokonce pravý

kotlíkový houbový guláš,” slibuje Jaroslav Dvo-
řák. Na pódiu před piaristickým chrámem se vy-
střídá celá řada účinkujících: pěvecký sbor
Vlastimil (9.30-10.00 hod.), folková skupina X̌ilt
(11.30-12.45 hod.), hudební skupina Náhoda
(13.00-14.30 hod.), dětský pěvecký sbor Červá-
nek ZŠ Proseč (14.45-15.15 hod.). Od 16 hodin nás
čeká první část koncertu „z dovozu” – zahraje
nám dvojnásobný držitel ceny Anděl za album
roku - Tomáš Kočko s Orchestrem. Žánrově mů-
žeme hudbu této skupiny zařadit mezi world
music, výrazně inspirovanou moravskou tradiční
hudbou. Zvuk kapely je akustický, poučený roc-
kem, etnickou hudbou i jazzem. Tematické
album Koleda je v mnoha recenzích označováno
jako nejpovedenější vánoční album posledních
let, tak se přijďte přesvědčit.
A ještě malé upozornění. Jiráskova ulice bude
tento den celá uzavřena.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
Vánoční strom, který budeme slavnostně roz-
svěcovat první adventní neděli od 17 hodin, bude
opět zdobit prostranství mezi chrámem Nale-
zení sv. Kříže, regionálním muzeem a zámeckým
areálem. Ani tentokrát nebude chybět vystou-
pení dětských sborů Kvítek a Lilium pod vedením
Lucie Vavřínové (Kratochvílové) a zazpívá také
sbor Vox Humana Petra Jiříčka. Slavnostní půl-

hodinku bude moderovat Daniel Kvasnička
a slovo dostane samozřejmě i další z duchovních
správců církví v Litomyšli. Připraveno máme
i překvapení, ale vydržte a neptejte se jaké, jinak
to nebude překvapení… Věříme, že po rozsvícení
vánočního stromu s námi ještě zůstanete, čeká
nás totiž druhá polovina koncertu Tomáše
Kočko s Orchestrem a zcela jistě řada známých
a kamarádů i dobré svařené vínko na zahřátí.

A co nás čeká další Andělské adventní neděle?
Kluziště, jako mají ve Vídni, tu sice mít nebu-
deme. Ale věříme, že jinak si atmosféra našeho
adventu s tou vídeňskou nijak nezadá. Každá
z dalších adventních nedělí bude mít své téma
a svůj doprovodný program. Druhá Andělská ad-
ventní neděle bude nedělí dekorací a ozdob, třetí
nedělí chutí a vůní a ta poslední nedělí tradic
a řemesel. Na podrobnější informace si však bu-
dete muset počkat. Zcela jistě je však najdete
v prosincové Lilii.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

foto František Renza

Andělské adventní neděle 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

Snow film fest
2015
Nejlepší filmy o zimních outdoorových sportech
a špičkový freerider Robin Kaleta v Litomyšli.
Výběr špičkových světových i domácích filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení, snowbo-
ardingu, snow-kitingu a dalších zimních šílenos-
tech. Živá setkání s jejich představiteli. Sníh, led,
adrenalin, klídek, kámoši a pivko = Snow film
fest 2015. Přehlídka nejlepších zimních filmů se
během listopadu a prosince rozjede do více jak
200 českých a slovenských měst. Hostit ji bude
i Litomyšl. A to první prosincovou středu v zá-
meckém pivovaru od 19 hodin. „Zveme nejen na
špičkové outdoorové filmy, ale také na možnost
,pokecat si´ s jedním z nejlepších českých freeri-
derů - Robinem Kaletou,” říká o festivalu David
Zandler, ředitel Zámeckého návrší, které festival
pořádá. A právě Robin Kaleta je bezesporu nej-
větším tahákem, kvůli kterému se do zámec-
kého pivovaru stojí za to vypravit. Je hlavním
představitelem jednoho z promítaných filmů
a adrenalin je už jen jeho vyprávění o zážitcích
B.A.S.E. jumpingu a freeridu.  Pokud tedy jste
alespoň minimální příznivci zimních sportů, roz-
hodně se vyplatí přijít. Info o promítaných fil-
mech na www.SnowFilm.cz, aktuality na FB
Zámeckého návrší.                          Karel Telecký

Skautský ples 
„na statku”
S velkou radostí a nadšením vás zveme na
skautský ples, který se již tradičně koná na pod-
zim, tentokrát 20. listopadu. Brány Lidového
domu se vám otevřou v 19.30 hod. Neméně dů-
ležitým místem je knihkupectví Paseka, kde si
můžete od 9. do 19. listopadu zakoupit lístky
(prodej bude probíhat i na místě). Letošní téma
je, jak je u skautů zvykem, tradičně netradiční.
Jakým způsobem ztvárníte či neztvárníte dané
téma, je jen na vás. Další informace se můžete
dozvědět na webových stránkách litomyšlského
skautského střediska litomysl.skauting.cz nebo
na Facebooku v událostech: Skautský ples „na
statku”.          Za přípravný tým Nikola Girčáková
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Městská galerie se rozhodla vytvořit tradici
„vánočních dárků” pro své návštěvníky, ale
i umělce tím, že každý rok svěří vánoční vý-
zdobu galerie a její PF jednomu z výtvarníků.
Letošní „první ročník” je v rukách mladé ma-
lířky, studentky AVU, Lenky Řemínkové, jejíž
neotřelé pojetí vánoční výzdoby – instalace
UMĚNÍ NE–MRZNE bude pro veřejnost odha-
leno v domě U Rytířů v pátek 4. prosince v 17.00
hodin.
Během slavnostního „rozsvěcení” – vernisáže
bude i představen nově objevený dvojlist z ne-
známého graduálu. Dosud tajemstvím zaha-
lený dvojlist je několik let v centru
badatelského zájmu – věnují se mu kunsthis-
torici, muzikologové, historici i restaurátoři.
A právě během vernisáže nás s výsledky dosa-
vadního bádání seznámí historik Vojtěch Ve-
čere, který slavnostní odhalení uvede. Vánoční
zpěv zaznamenaný na pergamenovém dvoj-
listu během vernisáže dokonce zazní v podání
Vítka Večeře a jeho přátel.
Dvojlist pravděpodobně patřil do reprezenta-
tivní zpěvní knihy, což dokládá barevná bohatě
zdobená ornamentální výzdoba na jeho krajích
a především počáteční iniciála s vyobrazením
Krista. Návštěvníci budou moci tento dvojlist,
pocházející ze sbírek litomyšlské galerie i vá-
noční instalaci Lenky Řemínkové v domě U Ry-
tířů zhlédnout až do 6. ledna 2016.

Zuzana Tomanová

Vernisáž spojí 
s novou tradicí 

Ve čtvrtek 26. listopadu v 17.00 hod. vás srdečně
zveme do Husova sboru na Toulovcově náměstí
k pořadu, při němž se slovem i obrazem vypra-
víme za našimi krajany na Ukrajině. Litomyšlský
evangelický bratr farář Václav Hurt nám vydá
svědectví o své letošní cestě do Bohemky, české
evangelické obce v Mykolajivské oblasti na jižní
Ukrajině, kterou v roce 1905 založili potomci če-
ských pobělohorských evangelických exulantů.
Seznámí nás nejen s historií této obce v pohnu-
tých dobách minulého století, ale také s jejím

současným životem. Po vzniku nezávislé Ukra-
jiny v roce 1991 byl již v únoru 1992 v Bohemce
obnoven český nezávislý evangelický bratrský
sbor, který úzce spolupracuje s Českobratrskou
církví evangelickou a v roce 1996 zde byla ote-
vřena i nově postavená Betlémská kaple, která
je dnes centrem duchovního i kulturního života
této obce. Bratr farář V. Hurt jistě rád zodpoví
i vaše dotazy k současné situaci a atmosféře na
Ukrajině.                     Za Náboženskou obec CČSH 

v Litomyšli Štěpán Klásek, farář 

Za krajany na Ukrajině

Z příběhu, který mají zájemci možnost slyšet ve
středu 18. listopadu v 19 hodin v aule Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli, bude zajisté mrazit. Na
pozvání litomyšlské pobočky České křesťanské
akademie do Litomyšle zavítá Věra Sosnarová
a pohovoří o devatenácti letech prožitých v so-
větských koncentračních táborech. 
Čtyřiaosmdesátiletá Věra Sosnarová pochází
z Brna. Podle informací z webu pametnaroda.cz
její matka Ljuba po první světové válce, ve svých
14 letech, emigrovala ze SSSR. Když Rudá ar-
máda v roce 1945 dorazila do Brna, podle sovět-
ských úřadů byla Věřina matka uprchlým
sovětským občanem. To znamenalo pro celou
rodinu tragédii. Vojáci zatkli Věru, její mladší se-
stru Naďu i matku Ljubu a vzápětí je transpor-
tovali na Sibiř.
Matka přežila v krutých podmínkách sibiřské tajgy
jen tři měsíce. Obě sestry strávily celkem osm let

v lesních lágrech a dalších téměř dvanáct let
v různých dolech, továrnách a také na lodi na
zpracování ryb. V roce 1961 náhodou potkaly
předsedu ruského kolchozu, který měl kontakt
s JZD ve Znojmě. Po čtyřech letech se mu podařilo
dojednat povolení k návratu sester do Českoslo-
venska. Při odjezdu ze SSSR musely obě sestry
podepsat, že nikdy nebudou mluvit o tom, co pro-
žily a viděly. Totéž musely podepsat ihned po pří-
jezdu do vlasti a také odevzdat veškeré
dokumenty. Vše o jejich minulosti muselo zmizet.
Až do roku 1974 se Věra Sosnarová musela každý
měsíc hlásit v Brně na policii a opakovaně pode-
pisovat, že bude o gulagu mlčet. 
Životnímu příběhu Věry Sosnarové se věnuje
kniha Krvavé jahody, kterou si zájemci budou
moci na místě zakoupit.

RNDr. Anna Klusoňová, 
členka místní pobočky ČKA

Žena, která přežila gulag

V neděli 29. listopadu v 15 hodin se v Regionál-
ním muzeu v Litomyšli uskuteční představení
knihy Anny Matičkové Jako zlatá zrnka v písku,
kterou vydalo muzeum ve spolupráci s naklada-
telstvím Arbor vitae. Při této příležitosti se bude
konat beseda s dvěma hosty. Prvním z nich je
PhDr. Zdeněk Karel Slabý, významný český spi-
sovatel, který v roce 2009 obdržel za celoživotní
práci s dětskou knihou hlavní cenu nakladatel-
ství Albatros a v roce 2014 byl za svůj přínos li-
teratuře pro děti a mládež oceněn Zlatou stuhou
české sekce IBBY. Spolu s ním se besedy
zúčastní profesor pražské právnické fakulty Vác-
lav Pavlíček, dlouholetý přítel Matičkových, který
je naším předním znalcem ústavního práva. 
V letech 1983–1985 připravil k vydání pražský
spisovatel Zdeněk Karel Slabý vzpomínky Anny
Matičkové, manželky malíře Josefa Matičky, na
její životní osudy. Ke čtenářům si toto pozoru-
hodné životní svědectví našlo cestu až po dlou-
hých třiceti letech. Čas však nic nezkrátil na jeho
zajímavosti a závažnosti. 
PhDr. Anna Matičková, rozená Theinová (1897–
1985), pocházela z litomyšlské židovské rodiny.
Jako privatistka navštěvovala litomyšlské gym-
názium a byla první dívkou vůbec, která na něm
v roce 1917 odmaturovala. Poté studovala ve
Vídni a v Praze filozofii. V roce 1923 se provdala
za Josefa Matičku. Spolu pak snášeli všechna
protivenství doby, především nacistickou perze-
kuci a posléze i komunistické antisemitské ta-
žení. Oba po válce vstoupili do KSČ s nadějí, že
internacionální dělnické hnutí do budoucna za-
brání jakékoli rasové nesnášenlivosti, v čemž se
však zmýlili. Po několikaleté práci novinářky
a zaměstnankyně sekretariátu ÚV KSČ, odkud
byla pro svůj původ přinucena odejít, přijala za-
městnání v antikvariátu, v němž pracovala až do
svého penzionování. 

Slabého zpracování jejích vzpomínek podává
vhled do života židovské rodiny na malém
městě, osudů jejích příslušníků a příbuzných
v širém okolí či pocitů jedince hledajícího v moři
neklidu své ukotvení. Pojednává i o rodinných
přátelích Matičkových, mezi které patřila plejáda
českých spisovatelů a výtvarníků. Je hluboce hu-
manistickým poselstvím, které je schopno svou

autenticitou oslovit i dnes všechny generace
čtenářů. 
Kniha je doplněna fotografiemi a opatřena
podrobným poznámkovým aparátem, který na-
pomáhá hlubšímu objasnění popisovaných po-
stav, míst a vyprávěných dějů. Grafická úprava
publikace je dílem Jiřího Lammela.

Martin Boštík

Představení vzpomínkové knihy Anny Matičkové
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České sdružení přátel betlémů – Betlémáři Lito-
myšlska a Dům dětí a mládeže v Litomyšli vás
srdečně zvou na tradiční „Výstavu historických
i současných betlémů”, vyrobených z lipového
dřeva, papíru a keramiky. Nejstarším exponátem
bude chmelický betlém z roku 1864. Výstava se
koná v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže na
zámeckém návrší v Litomyšli od 29. listopadu do
20. prosince a bude zpřístupněna vždy v pátek
od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu a neděli od
10.00 do 18.00 hodin. Zveme vás na vernisáž
v neděli 29. listopadu v 15.00 hodin. Těšíme se
na vaší návštěvu.     Text a foto Vojtěch Hurych, 

Betlémáři Litomyšlska 

Výstava betlémů

POZVÁNKY 

Ve sklepení vyroste les 
pohádkových vánočních stromků
Od soboty zaplní jeden ze sálů zámeckého skle-
pení v Litomyšli voňavé stromky ozdobené tra-
dičními skleněnými vánočními ozdobami
z Podkrkonoší tak, aby každý připomínal příběh
z některé pohádky. Děti pod stromečkem najdou
malé dárky, dospělí se zdarma zahřejí svařeným
vínem a všichni společně si mohou vyzkoušet
nazdobit skleněné koule třpytivým práškem. Vý-
stava bude otevřena pouze o víkendech od
13.00 do 16.00 hod. od 7. listopadu do 20. pro-
since kromě 5. a 6. prosince, kdy zámecké skle-
pení propadne moci pekelné.

Barbora Krejčí, foto Jana Bisová

Vůně adventu 
v Rettigovce
Vůně adventu – to je název výstavy, kterou mů-
žete potěšit své oko, mysl a ještě udělat dobrý
skutek. A dobré skutky přece k období před Vá-
nocemi patří. Kam a na co vás zveme? 
Rettigovka už vstoupila do povědomí lidí jako re-
staurace, kde pracují lidé s hendikepem. Funguje
i jako tréninkové pracoviště pro klienty Oblastní
charity Nové Hrady. A právě tito lidé pro vás při-
pravili prodejní výstavu. Můžete se potěšit po-
hledem na adventní věnce, keramické sošky,
svíčky, textilní hračky či vánoční dekorace. Vý-
robky si můžete zkrášlit svůj domov nebo pře-
kvapit své blízké. Budeme se na vás těšit
v prvním patře Rettigovky ve dnech 26. a 27. lis-
topadu. Přijďte si odpočinout od předvánočního
úklidu a pečení a nalaďte se na sváteční dny. 

Text a foto Alena Fiedlerová Vojtovi Vrchotovi z Litomyšle pomůže letošní
ročník festivalu Hudba pomáhá. Organizátoři si
dali za cíl zajistit pro něho speciální léčebné te-
rapie v lázních Klimkovice. A i vy se k nim můžete
připojit. Výtěžek z koncertů, které se během lis-
topadu a prosince odehrají v Litomyšli, Moraši-
cích a ve Vysokém Mýtě poslouží k financování
velmi nákladných léčebných terapií, které doká-
žou výrazně pomoci i lidem s tak těžkým posti-
žením, jako má Vojta.  Ten bude moci zabojovat
s těžkou formou dětské mozkové obrny a stane
se mnohem soběstačnějším. Hudba pomáhá vás
tak zve na svá představení a doufá, že spolu s ní
pomůžete Vojtovi, aby „jel sám za sebe“. 
Více na www.hudbapomaha.cz.

Karel Telecký

Hudba pro Vojtu
Vrchotu

Pouze 15 lidí na světě dosáhlo všech vrcholů nad
8000 metrů bez použití kyslíku a výškových no-
sičů. Nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš
je jedním z nich. Jako první Čech zdolal v roce
2014 po desítkách expedic poslední ze 14 hima-
lájských osmitisícovek. O své dvacetileté cestě
vzhůru za „Korunou Himaláje”, o umanutosti,
o zdolávání limitů, ale také o kompromisech
a ceně, kterou mohou mimořádné osobní vý-
kony stát, bude vyprávět, promítat videa a fotky
v Lidovém domě v Litomyšli ve středu 25. listo-
padu od 19.00 hodin.  Srdečně zveme.

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl

Cesta Radka Jaroše
za „Korunou Himaláje”

Zámecké sklepení
propadne moci 
pekelné
Slyšeli jste o slávě pekelného království ve skle-
pení litomyšlského zámku? Pak pro vás máme
skvělou zprávu! Sklepení se od 4. do 6. prosince
zaplní pekelnou pakáží! Nepropadne-li duše be-
zelstných návštěvníků Luciferovi a jeho straš-
ným služebníkům, poznají také království
nebeské. Návštěvníky čeká patnáctiminutová
prohlídka pekelných slují plných čertů a zatra-
cených duší. Pocítíte hrůzu a beznaděj. Pokud
ale budete upřímně litovat svých hříchů, dojdete
ke spáse a prožijete radost, když dostanete dru-
hou šanci, abyste na povrchu zemském své
chyby napravili. 
Program je vhodný pro statečné děti od 6 let či
pro trapiče jakéhokoli věku. Návštěvu pekla do-
poručujeme rezervovat předem na www.pekel-
nekralovstvi.cz.                               Barbora Krejčí

O výstavě Regionálního muzea v Litomyšli Zma-
tené peníze jsme již informovali v říjnové Lilii.
Teď již tedy jen krátce. Interaktivní numizmatic-
kou expozici o zmatcích ve financích států za-
pojených do první světové války (nouzovky,
kolkování, hyperinflace, poukázky ze zajatec-
kých táborů apod.) a o tématech na tehdejších
platidlech – historii, pověstech, komiksech, hu-
moru a různých kuriozitách…můžete navštívit od
21. listopadu do 24. ledna. Výstava je zajímavá
nejen jako připomínka stoletého výročí první
světové války, ale také stálou aktuálností témat
(hospodářská krize, uprchlíci). Součástí výstavy
je bohatý doprovodný program – výtvarná dílna
(tvorba vlastní měny), magnetické skládačky,
převlékání do kostýmů (a focení v nich) nebo
třeba originální společenské hry.
Třeba takovou originální stolní hru z prostředí
zázemí první světové války a černého trhu Jak
se stát keťasem, která je součástí výstavy, si
můžete volně stáhnout z webu muzea:
www.rml.cz/cs/informace/promuzea/zmatene-
penize/ketas.html. Stejně jako u jiných obchod-
ních her podobných Monopolům nebo Dostihům
je i u Keťase k dokonalému ovládnutí principů
hry a nalezení správné vítězné strategie potřeba
více času. Na výstavě je možné si hru „naživo
osahat”, ale to nemusí stačit. Každý, koho hra
zaujala, si ji může zdarma stáhnout a vyrobit
doma s pomocí běžné barevné tiskárny.     -red-

Zmatené peníze

Vezměte své děti
na jízdu parním
vlakem
O poslední listopadové neděli 29. listopadu mů-
žete vzít své děti na zajímavou cestu Mikuláš-
ským parním vlakem, pořádanou ČD ROC
Pardubice a partnery. Vlak bude jezdit na trati
Choceň - Litomyšl a zpět. Do Litomyšle přijede
vlak poprvé v 8.00 hodin a odjede v 10.00 hodin.
Podruhé dorazí v 14.46 hodin a odjede v 16.42
hodin. Podrobnější časy naleznete na plakátech,
v jízdním řádu či na IDOSu. Ve vlacích bude pro-
cházet Mikuláš, anděl a čerti, kterých by se zlo-
bivé děti měly začít bát.  V čele vlaku pojede
parní lokomotiva řady 423.009 jménem Líza, vy-
robená roku 1922, která poveze historickou sou-
pravu sestavenou z vozů Rybák.  Občerstvení
během cesty bude pro dospělé i děti zajištěno
v bufetovém voze. 

Text a foto Martin Pelikán
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Vernisáž výstavy Arnold Bartůněk – komorní
sochy a kresby se uskuteční mimořádně v so-
botu 7. listopadu v 17.00 hodin v domě U Rytířů.
Zájemci ji mohou navštívit až do 31. ledna 2016.
Výstava, konaná u příležitosti autorova život-
ního jubilea, představí jeho tvorbu od 80. let 20.
století až po současnost. Sochařská díla budou
doplněna o kresby z let 2011–2012 a velkoformá-
tové fotografie, které návštěvníka symbolicky
provedou nejvýraznějšími instalacemi jeho prací
přímo v prostoru. 
Hlavní téma Bartůňkovy tvorby je konstantní, je
jím figura, převážné ženské tělo. Venuše, pro-
cházející dějinami umění v nesčetných varian-
tách zpodobnění, pro něho nikdy nepřestala být
výzvou pro naplnění toho nejvyššího ideálu –
ideálu krásy. Tvary těla dnes již redukuje až na
základní, téměř abstraktní linie. Sochy vytváří
z opuky, bronzu a mramoru, v současné době
pracuje především s kvalitním italským carrar-
ským mramorem. A právě materiál, ze kterého
své sochy tvoří, výrazně ovlivňuje výslednou po-
dobu děl. Jak sám říká: „Každý odlišný druh ka-
mene si říká o jiný specifický postup při svém
opracování a o finální prezentaci povrchu. Je po-
třeba jen naslouchat a s láskou a entuziasmem
vedenými dotyky přetvářet jeho hmotu do du-
chovní formy. Mým cílem a ideálem zůstává ta-

ková podoba kompozice a plasticity, kdy se
socha ve svém světelně optickém působení jeví
jakoby odhmotněle, jako bychom ani nepociťo-
vali její pozemskou tíži.”
Přestože se Arnold Bartůněk (1955) narodil
v Praze, od roku 1983 žije a tvoří v Litomyšli, kam
ho přivedla spolupráce se skupinou vedenou Ol-
bramem Zoubkem, s níž se ještě jako student
pražské akademie výtvarných umění podílel na
obnově sgrafitového pláště litomyšlského
zámku. Restaurování se vedle sochařské tvorby
věnuje dosud. V roce 1993 stál i u zrodu Školy
restaurování a konzervačních technik v Litomyšli
(dnešní Fakulta restaurování UPa), kde i násle-
dující dva roky pedagogicky působil. 
Dlouhodobě spolupracuje s předními českými
architekty, mimo jiné s Alešem Burianem, Gus-
tavem Křivinkou či Zdeňkou Vydrovou, archi-
tekty, kteří výrazně ovlivnili současnou tvář
města Litomyšl. S jeho tvorbou se můžeme se-
tkat v Litomyšli - v zahradě hotelu Sofia, v atriu
internátu střední pedagogické školy, před re-
staurací U Kolji, ale také například v areálu Fa-
kulty informačních technologií VUT v Brně.

Zuzana Tomanová

Sochař Arnold Bartůněk představí 
průřez svojí tvorbou

POZVÁNKY 

Letošní adventní trh bude z náměstí přesunut na
zámecké návrší (do Jiráskovy ulice) a spojen
s rozsvěcením vánočního stromu 29. 11. 2015.
Naší myšlenkou je adventní trhy v Litomyšli pro-
táhnout do všech dalších nedělí a začít zde sta-
vět tradici podobnou trhům v Olomouci, Brně či
Praze. 
Jako hlavní aktéry však chceme oslovit hlavně
vás, Litomyšlany. Místní vinárny, kavárny, květi-
nářství, řemeslníky, prodejce dárkových před-
mětů, ale i šikovné výtvarníky, studenty, spolky,
kroužky a další organizace. Program by neměl
být jen o stáncích. Další výzva tedy směřuje
k hudebníkům, kteří by si chtěli na návrší zahrát.
Ke školám a kroužkům, které by mohly vystoupit
se svým představením, a ke všem ostatním, kteří
by zde chtěli realizovat svůj nápad. Aby naše li-
tomyšlské adventní neděle mohly být prostorem
pro příjemné setkání sousedů u svařáku, mís-
tem, kde se lze pochlubit svými výrobky, po-
slechnout si hudbu, zhlédnout nejrůznější
vánoční představení apod.
Ve spolupráci se SZaTŠ například chystáme

burzu dárků ve fortně nebo předváděčku vánoč-
ních dekorací. S partou místních ochotníků diva-
delní přestavení s živým betlémem. Kavárny
vymýšlejí speciální vánoční punče, místní betle-
máři přislíbili výstavu betlémů a Svaz chovatelů
přiveze dětem ukázat živá zvířata.
Přidanou hodnotou trhů v Litomyšli je i jejich te-
matické zaměření. První neděli budeme rozsvě-
cet vánoční strom, 1. svíčku na adventním věnci
v chrámu Nalezení sv. Kříže a otevřeme zde i vý-
stavu betlémů. Druhou se zaměříme na vánoční
dekorace a ozdoby, třetí věnujeme vánočním ná-
pojům a pochutinám. Poslední, čtvrtá, bude tra-
diční a nabídne vánoční zvyky, řemesla a živá
domácí zvířata. 
Vám všem, které vize tohoto vánočního pro-
gramu zaujala, proto nabízíme otevřený prostor
pro seberealizaci a prosíme vás o spolupráci. Ať
už stánek, kulturní program, nebo jakýkoli další
nápad rozhodně uvítáme.
Dotazy a hlavně větu „Chci se přidat” piště na
mail info@zamecke-navrsi.cz nebo volejte
723743760.                                     Petra Jiráňová

Adventní neděle na návrší

Toto je výrok spisovatelky, novinářky a překla-
datelky Ivy Pekárkové (* 15. února 1963, Praha),
která prožila skoro půl svého života v emigraci.
Tam vyzkoušela různá povolání, pracovala
např. jako barmanka, sociální pracovnice nebo
v New Yorku coby taxikářka. Svoje pestré zá-
žitky pak vtělila do svých knih, které v překla-
dech vyšly i ve Spojených státech, Velké
Británii, Německu, Španělsku či Slovinsku. S je-
jími osobitými názory, podloženými řadou
osobních zkušeností, se můžete seznámit
třeba na jejím blogu, který má na stránkách
iDnes.cz od května 2008. Anebo se můžete
s touto zajímavou a nevšední ženou osobně
setkat na besedě v Městské knihovně v Lito-
myšli dne 10. listopadu od 17.00 hodin.

Jana Kroulíková

„New York není 
taková džungle
jako Praha”

PŘENECHÁM PRONÁJEM
ZAVEDENÉ RESTAURACE

se zařízením a terasou v Litomyšli.
Další info po telefonické dohodě. 

Volat jen vážní zájemci. 
Tel. 603 283 080

PRODEJ MEDU
DOVEZU

Tel. 732 532 483 nebo 604 727 452

Litomyšl – pronájem nebyt. prostor v přízemí a II. NP
v centru města se zavedenou mléčnou jídelnou. Před-
nostně převzetí stávajícího provozu s veškerým vyba-
vením. Č. 1185. Cena: 35 000,- Kč/měsíc
Džbánov – prodej RD původně hájenky se zahradou.
Kompletní rekonstrukce v r. 2007, topení ÚT na dřevo.
Dům na samotě u lesa s krásným výhledem do okolí,do-
jezd do V.Mýta (4 km). PENB E/365.
Č. 1183. Cena: 2.850.000,- Kč
Budislav – prodej staršího RD 2+1 v klidné lokalitě v ob-
líbené turistické oblasti. Nová plast. okna, ÚT na plyn,
v podkroví možnost půdní vestavby, zahrada 1186 m2.
PENB G. Č. 1163. Cena k jednání: 790.000,- Kč
Karle – prodej moderního RD 6+1 z r.2001 s garážovým
stáním pro 3 osobní auta. ÚT na tuhá paliva – kotel auto-
mat s obsluhou 1x denně. Dům je zateplen, okna plas-
tová, zahrada 3046 m2. PENB D/222.
Č. 1167. Cena: info v RK
Osík u Litomyšle – prodej chalupy s 2 obytnými částmi
(2+kk a 1+1) po částečné rekonstrukci. Možnost půdní
vestavby. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení.
PENB G. Č. 1124.  SLEVA!   Cena: 1 490 000,- Kč
Strážná – prodej menší rekreační chalupy v klidné obci
na pomezí Orlických hor. Chalupa po částečné rekon-
strukci, napojena na el.energii, vlastní studna. K domu
je zahrada 299 m2. Možno i k trvalému bydlení. PENB G.
Č. 1138. Cena: 490 000,- Kč
Opatovec u Svitav – prodej pozemku o výměře 858 m2

na kraji obce. Voda a elektřina jsou na pozemku, plyn na
hranici pozemku, kanalizace se řeší čističkou. Vhodný
ke stavbě RD.  Č. 1131. Cena: 550 000,- Kč
Tržek u Litomyšle – prodej RD se dvěma byty 3+1, za-
hradou 1573 m2, v okrajové části obce 4 km od Lito-
myšle. V obci dobrá občanská vybavenost, krásné
prostředí i k rekreaci. 
Č. 1057. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2),
dvě podlaží, možnost využít podkroví. Je zpracována
projektová dokumentace k přestavbě. Výhodná poloha
u státní silnice – dobře viditelné místo. PENB G
Č. 869. SLEVA! Cena k jednání: 1 800 000,- Kč
Dolní Sloupnice – prodej dvougeneračního domu 5+2,
v dobrém stavu, s menší zahradou, vytápění ústřední
plynové, částečně zrekonstruováno. PENB G
Č. 1173.  Cena: 1 490 000,- Kč
Vanice u Vysokého Mýta – prodej zainvestovaného po-
zemku určeného ke stavbě rodinného domu o výměře
1381 m2 v malé obci 2 km od Vysokého Mýta, za zahra-
dou louky, pole, lesy.
Č. 1168. Výrazná sleva! Cena: 420 000,- Kč
Dolní Újezd – prodej udržovaného RD 3+1 s uzavřeným
dvorkem, garáží a terasovitou zahradou 522 m2. Napo-
jen na veřejný vodovod, elektřinu, plyn. přípojka a kana-
lizace u domu. PENB G.
Č.1170. Cena: 1 250 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68 m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3. NP,
plast.okna, nová kuch.linka, vytápění spol.plyn.kotlem.
PENB-C/ 118. Č.1154. Cena: info v RK

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

V sobotu 12. prosince od 9.30 do 12.00 hodin
bude v domě U Rytířů probíhat vánoční vý-
tvarná dílna „Balím to”. Máte úžasné vánoční
dárky ve skříni, ale chybí jim stejně úžasný
obal? V dílně městské galerie si budete moci
vyrobit originální vámi potištěné balicí papíry,
originální krabičky, jmenovky na dárky i vánoční
zdoby. K potisknutí balicích papírů využijeme
malířské válečky, vytvoříme tak originální
dekor. Díky rozmanitosti válečků si budete
moci vybrat elegantní vzory i retro vzory, které
měly v kuchyních vaše babičky nebo tetičky.
Pojďte si vytvořit papíry, krabičky i jmenovky,
ve kterých se vaše dárky budou pod stromeč-
kem rozhodně vyjímat.         Zuzana Tomanová

Zabalte dárek 
originálně

P O P T Á V K A
HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY

• rodinné domy v Litomyšli a okolí
• byty v Litomyšli ke koupi i k pronájmu



24

Prodejna ZOB SHOPU je umístěna v centru
Smetanova náměstí a nabízí sušené ovoce,
ořechy, výběrové plantážní kávy a čaje z celého
světa, sortiment pro děti, či dokonce müsli,
které si můžete sami vymyslet a namíchat. Při-
pravena jsou originální balení a zboží na vá-
noční pečení a vaření za akční ceny. Najdete
nás také na facebooku (www.facebook.com/
zobshop). Budeme se těšit na návštěvu. 

Bc. Ludmila Gerčáková
PLACENÁ INZERCE

VÁNOCE 
V ZOB SHOPU

Novosvětská 
pro mimořádné
osobnosti
V sobotu 31. října se
v pražském Obecním
domě udílely Ceny
Charity Česká repub-
lika. Ve Smetanově
síni Obecního domu
tuto cenu převzala
také paní Marcela
Renzová, vrchní se-
stra Charitní ošetřo-
vatelské služby Farní charity v Litomyšli.
Paní Renzová k ocenění dodává: „Byla jsem
velmi překvapená, navíc nejsem ráda středem
pozornosti a nemám ráda takové velké oficiální
akce. Z ocenění mám opravdu radost a vážím
si jej. Na slavnostní večer, spojený s předsta-
vením Dvořákovy Novosvětské v podání Sym-
fonického orchestru hl. m. Prahy FOK, mne
doprovodila velká část mé rodiny.” 
Slavnostní ocenění byla předána vybraným
osobnostem, které se mimořádně zasloužily
o rozvoj charitního díla, za účasti kardinála Do-
minika Duky, arcibiskupa pražského, prezidenta
Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Cha-
rity ČR pana Lukáše Curyla.

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl,
foto archiv Charity

Zveme vás na 

ZVĚŘINOVÉ
HODY

18. – 19. 11. 2015
RESTAURACE LIDOVÝ DŮM

Na vaši návštěvu se těší 
Petr Šmejda s kolektivem 

Dovoz čerstvých chlazených
lososů do Litomyšle

je ve čtvrtek 19. listopadu.
Uzávěrka objednávek 

na www.pratele-lososa.cz je 8. listopadu.
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 U příležitosti zářijových dožínkových oslav
vyhlásilo informační středisko AGROVENKOV ve
spolupráci s Pardubickým krajem výsledky le-
tošního ročníku soutěže o MLS Pardubického
kraje. Odborná komise vybírala ze 119 výrobků
od 36 výrobců ve čtyřech kategoriích. Celkem 31
výrobkům přidělila logo MLS 2015. V kategorii
Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky logo
získala i litomyšlská Veselka za pivovarský chléb.

 Společnost OREDO nedávno spustila infor-
mační tabule na vybraných zastávkách v Pardu-
bickém a Královéhradeckém kraji. Nyní je
doplnila internetová aplikace a nová linka call
centra. Cestující tak mohou na internetu i tele-
fonicky zjistit aktuální informace o poloze jed-
notlivých spojů a jejich případném zpoždění.
„Telefonní linka call centra integrovaného do-
pravního systému IREDO funguje na novém te-
lefonním čísle 491 580 333. Cestující si mohou
aktuální informace vyhledat také na interneto-
vých informačních tabulích, které zobrazují k vy-
brané zastávce nejenom aktuální jízdní řády
autobusové dopravy, ale i aktuální polohu auto-
busů,” říká Jiří Pálka, jednatel společnosti
OREDO. Tyto informační tabule jsou dostupné
na stránce tabule.oredo.cz. Zobrazují mapu
a přehled spojů i tras, informace o spojení a po-
loze autobusu a zastávkové jízdní řády.

 Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity
v Brně si v září připomněla 30. výročí vyhlášení
samostatné fakulty v Lednici. Při této příležitosti
bylo oceněno celkem dvaadvacet osobností a je-
denáct institucí, které významně přispěly k roz-
voji oboru a jsou neodmyslitelně spjaté se
zahradnickou fakultou. Mezi oceněnými byla
i Střední škola zahradnická a technická Litomyšl,
která se tak postavila po bok význačných insti-
tucí, jako je například výzkumný ústav v Průho-
nicích. „Je to pro nás obrovské ocenění,”
prohlásil ředitel litomyšlské školy Ivo Jiránek.

 Asociace českých a slovenských zinkoven po-
řádala již třetí ročník soutěže pro architekty
a projektanty o nejvýznamnější stavbu s užitím
žárově pozinkované oceli CZECH and SLOVAK
GALVANIZING AWARD 2015. Do soutěže byly při-
hlášeny projekty – stavby, které byly na území
České nebo Slovenské republiky dokončeny
v období mezi 1. lednem 2012 až 31. prosincem
2014. Mezi nominovanými stavbami nechyběl
Dětský pavilón, který je umístěn na zámeckém
návrší v Litomyšli, od architekta Jana Šépky.
Stavba se neumístila mezi pěti nejlepšími pro-
jekty, a Jan Šépka tak neobhájil prvenství z před-

Krátce chozího ročníku soutěže. Při posuzování všech
přihlášených staveb se hodnotil celkový vzhled
stavby, originalita a „viditelnost” použité žárově
pozinkované oceli.

 Americký velvyslanec v České republice An-
drew Schapiro navštívil v září Pardubice. Při této
příležitosti řekl: „Jsem v České republice asi rok
a snažím se trávit co nejvíc času mimo Prahu.
Ne že by se mi snad Praha nelíbila, ale pokud
chce člověk porozumět zemi, musí navštívit i jiná
místa než hlavní město.” Podle slov náměstka
hejtmana Romana Línka by měl Andrew Scha-
piro navštívit v budoucnu Litomyšl.

 Velitelé hasičských stanic v Pardubickém kraji
si převzali v Pardubicích v pondělí 31. srpna
v rámci projektu Technika, technologie a pro-
středky Hasičského záchranného sboru Pardu-
bického kraje pro efektivní zásah nové vybavení.
Osmašedesát kusů techniky v celkové hodnotě
více jak jedenáct milionů korun bylo spolufinan-
cováno z fondů Evropské unie. Jednalo se napří-
klad o automobily, tlakové lahve protichemické
ochranné oděvy, termokamery. Mezi technikou
byly i vyprošťovací sady na dopravní nehody,
které dostaly jednotky ze stanic Holice, Vysoké
Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Dů-
vodem jsou jejich časté zásahy na silnici I/35.
O potřebnosti svědčí i fakt, že ji od převzetí již
několikrát využily. O letošní prázdninách měli
hasiči napilno nejen na pozemních komunika-
cích. V Pardubickém kraji zaznamenali celkem
1496 výjezdů, z toho bylo 247 požárů. Což je
číslo bezmála dvojnásobně vyšší oproti loň-
skému roku. V okrese Svitavy to bylo šedesát
dva výjezdů k ohni oproti loňským třiceti. Lito-
myšlští hasiči vyjeli v červenci a srpnu k dvaač-
tyřiceti událostem a z toho čtyřikrát to bylo
k požárům. 

 V říjnu Infocentrum Litomyšl spoluorganizo-
valo návštěvu Litomyšle v rámci presstripu „Krá-
lovéhradecko a východní Čechy” pro skupinu
novinářů z Itálie, Polska, Čech i Slovenska. No-
vináři navštívili nejzajímavější zákoutí města
a z Litomyšle odjížděli nadšeni. Výstupem této
cesty budou články o Litomyšli v časopisech, no-
vinách, které mají nalákat další turisty do na-
šeho malebného města.

 Pan místostarosta Michal Kortyš přivítal v Li-
tomyšli na jednodenní návštěvě nového ředitele
japonského Czech Tourismu pana Kiyonobu
Yoshida spolu s dvěma největšími touroperátory
z Japonska. Městem i nejdůležitějšími paměti-
hodnostmi provedla skupinku v angličtině zku-
šená průvodkyně z informačního centra. Cílem
návštěvy je poznat města UNESCO, která touro-
perátoři v příštím roce zahrnou do své nabídky

Místo výkonu práce: Město Litomyšl
Předpokládaný termín výběrového 
řízení: listopad 2015
Předpokládaný nástup do funkce:
1. ledna 2016
Jmenování na dobu určitou šesti let
s možností se o pozici ucházet znovu.

Požadavky na uchazeče:
• SŠ vzdělání 
• alespoň 2 roky praxe v řídící funkci 

(sociální oblast výhodou)
• znalost problematiky příspěvkových

organizací, základní přehled o ekono-
mických zásadách řízení příspěvkové
organizace, orientace v souvisejících
právních předpisech (zejména zákon
č. 108/2006 Sb., zákon č. 250/2000 Sb.
a zákon č. 128/2000 Sb.)

• vítány zkušenosti s projekty – získávání
finančních prostředků z fondů EU
a grantů

• dobré organizační, řídící a komunikační
schopnosti i vystupování

• uživatelská znalost operačního pro-
gramu MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)

• jazykové znalosti výhodou
• občanská a morální bezúhonnost
• řidičský průkaz skupiny B

Očekáváme:
• schopnost efektivní komunikace,

smysl pro týmovou práci, schopnost
motivace zaměstnanců

• vysokou flexibilitu a spolehlivost,
rozhodnost, odpovědnost, analytické
myšlení

• vysoké pracovní nasazení a schopnost
práce v zátěžových situacích

Nabízíme:
• platové zařazení dle nařízení vlády

č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů,
platová třída č. 12, platový stupeň podle
uznané praxe, příplatek za vedení,
osobní příplatek podle 
dosahovaných výsledků

• možnost pracovní seberealizace 
a dalšího osobního rozvoje

Podání přihlášky: 
Náležitosti přihlášky včetně přehledu 
potřebných dokladů a způsob podání 
přihlášky naleznete na
www.litomysl.cz / O městě / Aktuality /
Zprávy z městského úřadu / 
Výběrové řízení na obsazení funkce 
ředitel/ředitelka Centra sociální pomoci

Termín pro podání přihlášek: 30. 11. 2015

Bližší informace podají: 
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník, 
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 310
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství a sociální péče,
MÚ Litomyšl, tel. 461 653 350

MĚSTO LITOMYŠL
jako zřizovatel

VYHLAŠUJE OPAKOVANĚ 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ FUNKCE

ŘEDITEL/ŘEDITELKA 
příspěvkové organizace města Litomyšle 

CENTRUM
SOCIÁLNÍ POMOCI,
se sídlem Zámecká 500, 570 01 Litomyšl

České dědictví UNESCO připravilo hned dva druhy
kalendářů. 
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2016
s podtitulem Památky UNESCO stárnou do krásy.
K zajímavým historickým fotografiím nabízíme ak-
tuální pohledy na památky UNESCO – stejné místo,
pouze jiný čas.  
STOLNÍ KALENDÁŘ 2016
Přidanou hodnotou tohoto kalendáře jsou po-
zvánky na kulturní akce ve městech UNESCO.
Oba kalendáře si budete již brzy moci prohlédnout
a objednat v e-shopu na stránkách www.unesco-
czech.cz nebo zakoupit v informačních centrech
měst UNESCO. Firmám nabízíme množstevní slevu
a při větším odběru také přítisk firemního loga na
spodní kartón nástěnného kalendáře. 

Památky UNESCO vás provedou
celým rokem 2016 
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Pronajmu byt 2+1 
(kuch. linka, zděné byt. jádro) na ul. 17. listopadu,

volný v průběhu listopadu. Cena 7 500 Kč
včetně všech poplatků. Tel. 724 165 980.

Zveme všechny , kteří se chtějí bavit, na

SILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ
do nově rekonstruovaných,
originálních prostorů
Restaurace Pod Klášterem
v Litomyšli, dne 31.12. 2015 od 19 hod.

Hrát Vám bude Cimbálovka „BESKYD“.
Všechny chmury roku 2015 nechte doma,
vezměte s sebou dobrou náladu
a přijďte se pobavit.

Rezervace na telefonu 461 615 901, 
nebo osobně v Restauraci Pod Klášterem.
Srdečně zvou Líba a Jindřich Částkovi

Vydařený Pochod rytíře Toulovce
Jako vždy poslední sobotu měsíce září uspořá-
dal litomyšlský klub turistů Pochod rytíře Tou-
lovce. Na 550 účastníků využilo nad očekávání
pěkného počasí a vydalo se na trasu dlouhou
8 (tradičně nejvyšší zájem, protože šlapalo
hodně dětí), 15 nebo 30 kilometrů. Po jejich ab-
solvování na každého z nich čekal pamětní list
a medaile od organizátorů akce a občerstvení.
To zajistil personál litomyšlské restaurace Ve-
selka ve formě houbového guláše, klobásy, li-
tomyšlského pivečka Bedřichovy jedenáctky či
jiných dobrot.

O počet ročníků těchto turistických akcí se
vedou spory a přesné číslo už nikdo asi nezjistí.
Tradice začala někdy v 70. letech minulého sto-
letí, kdy byl start v litomyšlské sokolovně, cho-
dilo se do Vranic a jinou cestou zpět. Trasa
měřila dobrých 45 kilometrů a vedla převážně
po silnici, takže zájem postupně opadal. Po-
chod byl obnoven ve druhé polovině 80. let (ko-
lega pan Vavřín míní, že to bylo v roce 1987), po
několika letech došlo k druhé pauze. Doložen
je rok 1998, od té doby se akce pořádá už pra-
videlně. Letos to byl tedy osmnáctý (doložený)
ročník.                                          Zdeněk Vandas

Jak se tvoří  hudební hřiště 
Sochařsky ztvárněné herní
prvky pro připravované hřiště
na Vodních valech v Litomyšli
si návštěvníci vyzkoušejí v příš-
tím roce. Jaké budou, poodhalí
krátká reportáž přímo z ateli-
eru autorů Pavly Scerankové
a Dušana Zahoranského, kte-
rou najdete na webu města Li-
tomyšle v sekci Turista & volný
čas / Litomyšl multimediálně / Ke stažení.
Společným jmenovatelem těchto atypických
herních prvků je zvuk jako upomínka na slav-
ného litomyšlského rodáka Bedřicha Smetanu.
Na některé z objektů si bude možné přímo za-

hrát, jiné rozezvučíte pohybem
nebo jejich souvislost se zvu-
kem připomene už pouhý tvar.
Nové hřiště je součástí projektu
obnovy nábřeží řeky Loučné
v Litomyšli, zahrnující nábřežní
část ulice Vodní valy a park
u Smetanova domu. Přípravy
na realizační fázi projektu nyní
vrcholí. Během podzimu bude

znám dodavatel stavby, který uspěje ve výběro-
vém řízení. Se stavebními úpravami se začne
pravděpodobně v únoru 2016.                                

Text a foto Jana Říhová, 
projektová specialistka

Prodám byt 3+1, cca 140 m2

ve II. NP prvorepublikové vily se zahradou.
Krásná lokalita. Cena dohodou. 

Tel. 604 958 876. 
K dispozici je nemovitost i jako celek. 

IROP: Nové možnosti
pro žadatele a příjemce
Integrovaný regionální operační program nabízí
široké možnosti pro financování regionální infra-
struktury po celé České republice. Výzvy pro po-
dávání projektových žádostí jsou vypisovány
průběžně již od července, letos je plánováno cel-
kem devatenáct výzev, v roce 2016 se počítá
s dalšími téměř padesáti výzvami.
Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR), zprostředkujícím subjektem
je Centrum pro regionální rozvoj České repu-

bliky. Podrobné informace o programu jsou
k dispozici na stránce www.dotaceeu.cz/irop.
Současně je v každém regionu k dispozici kon-
taktní osoba Centra pro regionální rozvoj, která
je připravena poskytnout informace k programu
i k možným projektovým záměrům. Kontaktní
osobou pro Pardubický kraj je Ing. Markéta Kup-
cová, kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle
735 157 810 či e-mailem na kupcova@crr.cz.

Ing. Markéta Kupcová

Pronajmu řadovou garáž 
na ul. Jeřábka, 500 Kč měsíčně.

Tel.: 702 437 584

AJURVÉDSKÉ TERAPIE TARANI
SALON MANGALA

Adéla Šebőková, tel. 739 299 255
R. Stříteského 185, Litomyšl

Na předvánoční knižní pulty přichází nová kniha
Josefa Němečka s obsahem černé kroniky od
Pardubic až po Svojanov s titulem „V polích u Mi-
kulovic nalezeno hořící tělo obchodníka Kamila
Pacovského z Pardubic”. Autor využil bohatého
materiálu ve státních archivech a zpráv ze sou-
dních procesů v dobovém regionálním tisku v le-
tech 1919-1933.
Z regionu Litomyšlska se budou mít čtenáři
možnost seznámit s projednáváním otcovraždy
litomyšlského okresního zastupitele Josefa Opa-
řila z Nové Vsi u Jarošova, stejného zločinu v Le-
zníku, vyšetřování rodinných příslušníků
z podezření vraždy Václava Kopeckého v Lubné
či soudního procesu s vdovcem Františkem Zin-
dulkou z Osíka, obžalovaného z incestu.
Dá se předpokládat, že největším překvapením
budou informace z obce Horky u Litomyšle, pu-
blikované ze soudních spisů krajského porotního
soudu v Chrudimi v roce 1925, uveřejněné s ti-

tulkem „Učitel František Vítek nebyl za znásil-
nění žákyně Hudečkové a další mravnostní de-
likty odsouzen”. Snad s trochou úsměvu na
rtech se dají posuzovat důvody hospodské
rvačky mezi řezníkem Josefem Peřinou z Poříčí
a obchodníkem Janem Jirušem z Horního Újezdu,
při které v Sýkorově hospodě řezník Peřina
málem přišel o oko.
Z velkých kauz projednávaných u krajského
soudu v Chrudimi stojí za zmínku bratrovražda
v Dolní Rovni z popudu švagrové, smrt třemi ra-
nami sekáčkem do hlavy údajného milence své
ženy řezníkem Václavem Pavlišem v Řepníkách
nebo velká semtínská katastrofa s utajenou
předehrou.
V knize je 42 samostatných příběhů a z dobo-
vého regionálního tisku další desítky projedná-
vaných trestných činů a přestupků. Prodej
v Litomyšli v Knihkupectví Paseka a Faltysově
knihkupectví.                                  Josef Němeček

Černá kronika od Pardubic 
až po Svojanov

Vás zve na 4. ročník 

VÁNOČNÍHO
TURNAJE

V MARIÁŠI
konaný dne

28. listopadu 2015 
Začátek: 13.00 (registrace od 12.00)

Rezervace na tel. čísle 
461 615 338; 734 670 355
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Jsme společnost zabývající se lisováním plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

V současné době hledáme zaměstnance 
do nepřetržitého provozu na následující pozice:

• OBSLUHA LISU
• PRACOVNÍK SMĚNOVÉ 

KVALITY
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH 

STROJŮ
Podrobnější informace o volných pracovních místech
naleznete na našich stránkách www.williplast.cz

Kontakt:
Ludmila Štarmanová, tel.: 605 888 159. Své životopisy
zasílejte na e-mail: personalni@williplast.cz

VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.,
Nedošín 132, Litomyšl

přijme pracovníka na pozici  

GRAFIK
Požadujeme:
• Praxi v oboru (reklamní agentury,

grafická studia,…)
• Flexibilitu, spolehlivost, zodpovědnost,

schopnost samostatného uvažování
a tvorby vlastních návrhů

• Pokročilou znalost základních grafických
programů: Adobe (Photoshop, InDesign,
Illustrator, Flash) Corel DRAW
Výhodou znalost předtiskové přípravy
dat, typografických pravidel atd.

• Řidičský průkaz sk. B výhodou
• Základní znalost AJ

Nabízíme:
Pracovní poměr na plný úvazek
Možnost samostatné a tvůrčí práce
Odpovídající platové ohodnocení 
s motivujícím prémiovým systémem

Životopisy a portfolio s prezentací prací 
zasílejte na e-mail: dslegr@orion.lit.cz

PIZZERIA
BELLA NAPOLI 

PIZZA

40%
mínus

POLEDNÍ MENU
pondělí až pátek od 11 do 14 hodin

Pizza již od 54,- Kč
průměr 32 cm
Možno i s sebou!

AKCE LISTOPAD
• Každý večer od 17.00 – 21.00 hodin

mínus 30% na pizzu S SEBOU!
• Každý večer od 17.00 – 21.00 hodin

ke každé celé pizze při konzumaci 
v pizzerii 0,5l Plzeň zdarma!

Přijmeme servírku a pomocnou sílu 
do kuchyně. Info přímo v provozovně 

nebo na tel. 461 612 767

Smetanovo nám. 91, Litomyšl • Tel. 461 612 767

KOMINICTVÍ
DOLEŽAL • DOLNÍ ÚJEZD
Provádíme: Tel. 737 027 632
• správa o kontrole komínu 300 Kč 
• čištění 100 Kč • vložkování • frézování 
• prohlídky kamerou • komínové napoleony
www.klempirstvi-kominictvi.cz
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Třetí místo na mistrovství 
republiky žáků a juniorů 
Dne 26. září se konalo v Hořicích v Podkrkonoší
mistrovství volně létajících modelů. Po veřejných
a krajské soutěži se z Letecko-modelářského
klubu Litomyšl nominoval jako jediný Jaroslav
Halouska (na fotografii vpravo). Svým výkonem
obsadil dvě kategorie, F1A větroně o rozpětí více
jak 2 metry a váze více než 410 gramů. Ve vět-
roni byl již ostříleným kozákem. V kategorii F1B
modely startují pomocí gumového svazku váhy

30 gramů, který roztáčí vrtuli. Tímto způsobem
modely dosahují výšky 30 metrů a více. Jako Ju-
nior musel v obou kategoriích splňovat maxi-
mální limit letu, čas 180 vteřin (3 minuty) a 5
startů. Tento model vážící 220 gramů o rozpětí
1,6 metrů.
Po 8 letech své modelářské činnosti dosáhl
svého vytouženého úspěchu a stanul v kategorii
gumáků na 3. místě v republice. To určitě stojí
za pozornost. Tuto kategorii létal letos poprvé
a dostavilo se štěstí a úspěch.
V kategorii větroňů se mu tolik nedařilo, špič-
kový model mu vlétl do mraků a odletěl směrem
na Krkonoše. Zbývající starty dolétal s náhrad-
ním modelem. Jeho konečný výsledek v této ka-
tegorii se posunul až do druhé poloviny
startovního pole. Musím podotknout, že tam lé-
talo 123 soutěžících z této republiky. Tímto způ-
sobem propaguje sportovní zdatnost a rozšiřuje
obzor modelářství a letectví. 
Z mé strany mu patří poděkování za jeho aktivitu
a houževnatost v rámci sportovního ducha
v této činnosti.  Letu zdar! 

Jindřich Krčmář LMK, foto Petr Vašina

Plavecká soutěž měst 2015
Ve středu 7. října se Litomyšl zapojila do 24. roč-
níku celorepublikové soutěže „Plavecká soutěž
měst 2015”. Plavalo se od 7 do 20 hodin a za od-
plavaných 100 m volným způsobem bez startov-
ního skoku každý obdržel dle věku a výkonu
určitý počet bodů podle tabulek této soutěže.
Součtem nejúspěšnějších 250 plavců jsme zí-
skali 4931 bodů a umístili se na pěkném 4. místě
v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel, za Berou-
nem, Kravařemi a Rakovníkem. Celkové výsledky
jsou k dispozici na www.info-sport.cz. V loňském
roce jsme byli úspěšnější, obdrželi jsme bronz.

Přesto děkujeme všem účastníkům za podporu
akce. Jde především o propagaci plavání a to se
nám společnými silami určitě podařilo. Díky patří
školám – MŠ Benátky (12), MŠ Jiráskova (14), MŠ
Lidická (9), MŠ Janov (10), MŠ Osík (12), ZŠ Zá-
mecká (30), ZŠ Němčice (9), ZŠ U Školek (54), ZŠ
Janov (9), ZŠ Speciální (11), VOŠ a SPGŠ (52),
Gymnázium A. Jiráska (27), SZaTŠ (15), dále dě-

kujeme dětem z plaveckého oddílu Sports Team
(21), seniorům (14) i veřejnosti. Tímto vás zároveň
zveme opět první říjnovou středu 5. 10. 2016 na
další ročník této soutěže. Zvláštní pozvání patří
seniorům, neboť v Litomyšli máme velký poten-
ciál v této věkové kategorii – spoustu bývalých
závodních plavců a výborných kondičních
plavců. Přejeme jen hodně zdraví, abychom se
mohli potkávat v litomyšlském bazénu co nej-
častěji.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl 

Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Novomanželé koupí menší
rodinný domek se zahradou. 

Tel: 734 313 232.
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
• 4. listopadu od 19.00 hod. / Fabrika
Commedia dell´arte
Inscenaci vytvořili v r. 1995 herci brněnského HaDi-
vadla a Divadla Husa na provázku ve spolupráci s re-
žisérem Z. Duškem jako vlastní „zábavné”
představení. 
• 9. listopadu od 19.00 hod. / Fabrika
Rudy Linka Trio - „Acoustic & Electric” - koncert
Trio nejznámějšího českého jazzmana v USA, kte-
rému se podařilo prosadit na newyorské jazzové
scéně.  R. Linka – kytara, Ch. van Beest – baskytara,
N. Edwards - bicí
• 25. listopadu od 19.00 hod. /  Fabrika
The Backwards Tour 20 let - koncert
Strhující výlet do hudební minulosti plné nezapome-
nutelných hitů pro několik generací fanoušků Beatles.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 10. listopadu od 19.00 hod. / Tylův dům
Deštivé dny - divadlo
Hrají : R. Krajčo, D. Švehlík
• 15. listopadu od 14.30 hod. / Tylův dům
Michal na hraní - dětské představení.
• 18. listopadu od 19.00 hod. / Tylův dům
Pavel Šporcl + Gipsy Fire - koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 12. listopadu od 19.30 hod. / dvorana muzea
Listování - scénické čtení
Čtení novely švédské spisovatele J. Karlssona. Těšte
se na švihlou skandinávskou psycho-grotesku!
• 24. listopadu od 19.00 hod. / kinosál muzea
Manželský čtyřúhelník - divadlo
Hrají: M. Kraus, M. Badinková, D. Homolová a D. Rous.

VYSOKÉ MÝTO
• 14. listopadu od 20.00 hod. /M-klub
MYDY RABYCAD/ELECTRO SWING VEČER/HUDBA
POMÁHÁ
Benefiční večer nabitý electro swingem.
• 23.–27. listopadu / Regionální muzeum 
XII. ročník cestovatelského festivalu Okolo světa
• 28. listopadu / nám. Přemysla Otakara II.
Vánoční Kujebácký jarmark
Řemeslný jarmark s vánoční tématikou, rozsvícení
vánočního stromu, kulturní program.
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

Dne 17. října se v obci Pohodlí po dlouhých 32 le-
tech znovu konaly v rámci hry Plamen Závody
požárnické všestrannosti (ZPV) okresu Svitavy.
V disciplínách střelba ze vzduchovky, základy to-
pografie, uzlování, základy první pomoci, po-
žární ochrana a překonání překážky po
vodorovném laně se navzájem utkalo 29 pětič-
lenných hlídek mladších žáků a 26 hlídek star-
ších žáků. S lehce odlišnými disciplínami svoje
dovednosti pak poměřilo 11 družstev a 20 jed-
notlivců v kategorii dorost. Celkem se tedy ZPV
zúčastnilo 431 dětí a dorostenců, 89 vedoucích
soutěžních kolektivů a 34 rozhodčích ve štábu.
Soutěž proběhla bez větších komplikací a i po-
časí docela přálo. Na pokračování hry Plamen si
musíme ovšem počkat až na přelom května
a června 2016, kdy se bude konat pokračování
ZPV a to dvoudenní soutěž v disciplínách hry
Plamen. Místo pořádání akce upřesní Okresní
sdružení hasičů během jara. 

Mladí hasiči 
závodili v Pohodlí

Mladší fotbalová přípravka 
naskočila na vítěznou vlnu 
V rámci třetího kola okresní soutěže mladších
přípravek jsme v neděli 20. září sehráli další tur-
naj na travnatém hřišti v Čisté. Našimi soupeři
byly týmy z Čisté, Bystrého a Jaroměřic. Kluci
odehráli zatím nejlepší turnaj a ve všech zápa-
sech dosáhli vítězství s celkovým skóre 28:3.
Zvláště pak poslední zápas s týmem Čisté měl
vysoké fotbalové parametry a byl jedním z na-
šich zatím nejlepších utkání, které jsme v této
sezóně odehráli. 

Ve čtvrtém kole jsme pak na hřišti Horního
Újezdu narazili na týmy Březové, Horního Újezdu
a Bystrého. Všechny zápasy jsme vyhráli a se
skóre 14:8 jsme po turnajovém vítězství v Čisté
přidali do vítězného náhrdelníku další korálek
V neděli 11. října hostila Litomyšl páté kolo
okresní soutěže. Na domácím hřišti jsme porov-
nali síly s týmy Horního Újezdu, Borové a Jaro-
měřic. V mrazivém počasí podali naši hráči
výkon na hranici svých možností a po zásluze
celý turnaj ovládli se skóre 21:5.
Chtěl bych vyzdvihnout výkony všech zúčast-
něných kluků a věřím, že naše výkonnost bude
i nadále stoupat a že dosažené výsledky budou
pozitivní motivací hráčů při tréninku.
Na závěr bych chtěl poděkovat divákům, kteří
nám na všech turnajích vytvořili parádní fotba-
lovou kulisu.
Více informací o fungování mladší přípravky se
dozvíte na stránkách: www.mp-litomysl.web-
node.cz. Hezký zbytek fotbalového podzimu
přejí trenéři.   Antonín Hloušek, Vladimír Knap, 

foto Iva Hloušková

Školička badmintonu 
v Osíku

Oddíl badmintonu nově otevírá tuto sezónu ško-
ličku badmintonu pro děti z 1., 2. a 3. tříd, vždy
v pondělí a ve středu od 18-19 hodin v hale za ZŠ
Osík. Zahrát si můžou přijít i starší děti a dospělí,
ale i z Litomyšle. V oddíle máme amatérské i re-
gistrované hráče, za 20 let činnosti máme z re-
publikových turnajů 15 medailí včetně dvou
mistrovských titulů z MČR a ze 14 mezinárodních
turnajů máme 4 poháry za 1. místo. Naši nejlepší
hráči jsou na republikovém žebříčku na 5. místě
v kategorii U15 a na 35. místě v kategorii dospě-
lých, letos jsme také měli hráče na letní Olympi-
ádě dětí a mládeže (viz foto). Náš nejlepší hráč
je v širším reprezentačním výběru. Přijďte si vy-
zkoušet nejrychlejší raketový sport, u kterého
zapojíte celé tělo i hlavu, ale taky se skvěle po-
bavíte.          Karel Kundera, foto Tomáš Seibert

Inzerce
Darujeme malého pejska 8 let. Babička, která
měla náhlou nehodu, se již nemůže o něj sta-
rat. Je zvyklý být doma, kříženec dlouhostrs-
tého jezevčíka. Byl přinesen z útulku a my
nemáme to srdce ho vrátit zpět do klece. Vice
info na 733 733 932 • Prodám levně  jablka bez
chemického postřiku z mé zahrady. Tel.: 607
744 568 • Hledám ustájení - odchov pro půlroč-
ního hřebce. Děkuji za nabídky, Karlíková (tel.
777 787 276) • Nabízím 2 běžky velmi levně.
Cena dohodou. Dále 2 krabice CD – různé, za
250 Kč. Dále nabízím velký retro kočárek z 80.
let za 500 Kč. Tel. 739 307 646 • Nabídněte do
malého bytu malou vitrínu skleniček z 50.-60.
let, dobový. Tel. 739 307 646.

Advokátka
Mgr. Yvona Bartošová

Nabízím právní
služby pro občany

i podnikatele
v oblasti občanského,

obchodního, rodinného, 
pracovního 

a trestního práva.

Tel: +420 605 360 893
Email: yvona.bartosova@gmail.com

www.advokatka-litomysl.cz

Vedoucí mládeže SDH Pohodlí Roman Křivka dě-
kuje všem zúčastněným družstvům a jejich do-
provodu za ukázkové sportovní chování během
soutěže, městu Litomyšl, Městským službám Li-
tomyšl a Městské policii Litomyšl za podporu,
Sboru dobrovolných hasičů z Nové Vsi za pomoc
při organizaci a všem lidem, kteří se podíleli na
organizačním zabezpečení těchto závodů. Jmé-
nem celého sboru bych pak chtěl poděkovat Ro-
manovi za jeho nápad pořádat okresní kolo ZPV,
nasazení a za vynaložené úsilí při organizaci
soutěže. 

Václav Dvořák, SDH Pohodlí, foto Petr Šilar
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Titul mistra republiky v orbě obhájil Václav Milík
42. mistrovství České republiky v orbě, které se
uskutečnilo 10. října na poli u Dolního Újezdu na
Litomyšlsku, zná své vítěze. Prestižní akci nav-
štívilo odhadem 5 tisíc lidí.
Jedním z pořadatelů mistrovství byla Střední za-
hradnická a technická škola Litomyšl. Pro ni zna-
mená spolupráce na tak velké soutěži především
prestiž a zviditelnění se v republikovém měřítku.
„Je to vyústění naší čtyřleté účasti na této soutěži,
kdy se počet reprezentujících studentů stále zvy-
šoval až na letošní stav sedmi souprav. Navíc jeli
ještě další tři absolventi naší školy,” uvedl Lukáš
Staněk, učitel ze Střední školy zahradnické a tech-
nické Litomyšl. Díky mistrovství se navíc prohlou-
bila spolupráce školy, zemědělského družstva
a obce, která je nutná pro další rozvoj regionu.
„Výsledky studentů, z nichž někteří se soutěže
zúčastnili počtvrté, hodnotím výborně. Jan Boštík,
červnový mistr kraje v orbě, obsadil vynikající
druhé místo v kategorii juniorů a celkově mezi do-
spělými byl na perfektním pátém místě z 21 sou-
těžících. S přihlédnutím ke konkurenci
pravidelných závodníků, kteří na mistrovství jezdí
mnoho let, je to výborný výsledek. Krásných vý-
sledků dosáhli i Adam Křesťan a již absolvent Pa-
trik Chromý,” dodal Lukáš Staněk.
Mistrovství v Dolním Újezdu zahájil ministr ze-
mědělství Marian Jurečka. „Půda nás provází
celý život více, než si uvědomujeme. Málo  a ne-
dostatečně se staráme o půdu, o její kvalitu a in-
vestice do půdy do budoucna. Myslím, že moc
nesledujeme, zda půda degraduje. To vidím jako
velký úkol pro všechny, kteří v zemědělství pra-
cují, i pro ministerstvo zemědělství. Chystáme
změny, abychom aspekty ochrany půdy posílili,”
uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Mistrovství v orbě považuje za důležitou disci-
plínu. „Když se podíváme, co vše umožní mo-
derní technologie, GPS systémy. Je možné si

klidně hodit i v kombajnu nohy na volant, za-
pnout  autopilota a jedeme... U kypřící práce ale
žádná GPS nepomůže. Je to na člověku, jak umí
seřídit pluh a ovládat traktor  s pluhem dohro-
mady,” dodal ministr Jurečka. 
Republikové soutěže v Dolním Újezdu se zúčast-
nil rekordní počet oráčů v historii mistrovství. Na
pole jich vyjelo na pět desítek. Práci s pluhem
předvedli farmáři, zaměstnanci zemědělských
podniků i studenti zemědělských škol. Přítomni
byli již potřinácté také oráči s pluhy taženými
koňmi, mezi nimi jedna žena. Jednadvacet oráčů
se utkalo v hlavní kategorii klasických dvourad-

ličných pluhů. Titul obhájil několikanásobný
mistr republiky Václav Milík s traktorem Zetor
z týmu Agros Kojice z Kojic na Pardubicku. Pě-
tapadesátiletý Václav Milík české orbě vládne již
od roku 2003. Nejlepší oráči si vybojovali účast
na mistrovství světa v orbě, které se koná příští
rok v Anglii, případně se zúčastní mistrovství Ev-
ropy ve Skotsku. Početné zastoupení na
mistrovství měli junioři, studenti středních ze-
mědělských škol. Diváci viděli orat sedmnáct ju-
niorů, a to ze škol Litomyšl, Benešov, Čáslav,
Podbořany a Kamenice pod Lipou. 

Iveta Nádvorníková, PR MČR v orbě

Po třech letech půstu se do Litomyšle pro stolní
tenis vrátila ligová soutěž. Muži vyhráli v minulé
sezóně krajskou divizi a posunuli se pro sezónu
2015/2016 do 3. ligy skupiny D. Do sestavy se vrá-
til z hostování v Holicích Jirka Táborský a ze So-
kola Chrudim do Jiskry přestoupil Honza Rohlík,
nejlepší hráč druhého týmu loňské krajské divize.
Stálými členy áčka mužů jsou Tomáš Křepelka
a Radek Šesták, z dalších míst mohou do sestavy
naskočit Jirka Dostál, Martin Sochor a další hráči
B týmu (startuje v krajské soutěži). Ligová soutěž
skupiny D litomyšlský kolektiv zařadila většinově
k soupeřům z jižní Moravy, tedy do sestavy druž-
stev, která je hráčům Jiskry většinově známá.
Soutěž má za sebou již dvě soutěžní kola, což
obnáší 4 utkání – dvakrát doma, dvakrát na sou-
peřových stolech. V domácím prostředí získalo
áčko dva body za remízu 9-9 s Tišnovem, na-
opak nestačilo na Znojmo-Únanov, s kterým
prohrálo 5-10. Druhé kolo startovali litomyšlští

hráči v Řeznovicích (hernu mají v Moravském
Krumlově), cílem bylo přivést jedno vítězství. To
se zdařilo, když Jiskra přehrála Řeznovice B 10-
7. Proti lepšímu týmu domácích však Litomyšl
neuspěla, ačkoli byl začátek utkání vyrovnaný,
celkový výsledek byl nakonec úspěšný pro hos-
titele v poměru 10-3. Litomyšlský kolektiv se
zatím opírá především o výkony Honzy Rohlíka,
který získává pravidelně body a je jedničkou
týmu. Zdatně mu sekunduje Jirka Táborský, oba
se stali oporami družstva. Radek Šesták zatím
střídá výborné výkony a bodové úspěchy s ne-
zdary, Tomáš Křepelka plní roli čtyřky, ale více
bodů v zisku si jistě schovává na důležitá utkání
v bojích o záchranu. Tohoto cíle by hráči Lito-
myšle v nabité soutěži rádi dosáhli. Znamená to
především vítězit s papírově slabšími soupeři
a občas obrat i někoho z favoritů. Obojí se jistě
v dlouhé sezóně několikrát dokáže.  

Karel Štarman, předseda oddílu ST

Ligová soutěž stolních tenistů 
se opět rozběhla
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 20.- 21. listopadu / Kino Bio Central 
Cinema Open 2015 - Festival představí nezávislý
proud české kinematografie - nejlepší české snímky,
díla současných autorů a nových talentů. Filmové
osobnosti, vzdělávací dílny a další program.

CHEB
• 14. listopadu / ZDCH Cheb
Noc divadel - 3. ročník mezinárodního projektu.

JINDŘICHŮV HRADEC
• 11. listopadu / náměstí Míru
Svatomartinské hodování - Příjezd Martina na
bílém koni na náměstí Míru, ochutnávka svatomar-
tinských menu v jindřichohradeckých restauracích.

KUTNÁ HORA
• 14. listopadu 14.00–18.00 hod. / GASK
Svatomartinské hody
Přijďte degustovat více jak 100 vzorků Svatomartin-
ských vín a ochutnat speciality nejen ze svatomar-
tinských hus. Kulturním program pro celou rodinu.

POLIČKA
• 28. listopadu 2015 - 17. ledna 2016 / CBM
Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
Výstava věnující se rozvoji pivovarnictví za posled-
ních 100 let. Dobové hospoda s pípami, sudy, džbány
i s místem k posezení. Degustace piv.

TELČ
• 7.-8. listopadu 
Vysočinou k Telči a Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic
Turistické pochody Klubu českých turistů v Telči,
www.kcttelc.cz. Za každého počasí.

TŘEBOŇ
• 28. listopadu
Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu 
s programem 

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Vstup basketbalistek do ligy kadetek 
Liga kadetek U17 začala pro litomyšlské dívky
nad očekávání dobře. V úvodním zápase sezony
jsme v sobotu 3. října po urputném boji vydřeli
cenné vítězství na palubovce Žďáru nad Sáza-
vou, který jsme přetlačili až v prodloužení v po-
měru 50:46. O den později jsme zavítali do Brna,
kde na nás čekal jeden z favoritů celé soutěže,
a to béčko extraligových Žabovřesk. I přes po-
rážku 48:59 se za svůj výkon rozhodně nemu-
síme stydět. Dokázali jsme si, že i s takto
kvalitními týmy dokážeme hrát vyrovnanou par-
tii. 
Dva týdny nato jsme se poprvé představili do-
mácímu publiku a představení to bylo opravdu
ve velkém stylu. V sobotu 17. října jsme před pěk-
nou návštěvou v městské hale hostili další
béčko, tentokrát SBŠ Ostrava. Po počátečním
oťukávání jsme od 4. minuty přebrali otěže zá-
pasu jasně do svých rukou a na palubovce začali
dominovat. Především naše aktivní celoplošná
obrana dělala soupeři velké starosti, a když se k
tomu přidalo i úspěšné zakončování ze všech
vzdáleností, byla vysoká výhra v poměru 84:46
na světě. Druhý den jsme nastupovali proti

Frýdku Místku se stejnými pokyny jako před-
chozí den. Děvčata předvedla podobně koncen-
trovaný, aktivní a bojovný výkon jako v sobotu,
a tak jsme se mohli radovat z další přesvědčivé
výhry, tentokrát 76:28. 
Mezi největší pozitiva patří zajisté vyrovnanost
celého našeho kádru. Když se někomu nedaří
střelecky, tak se dokáže prosadit někdo jiný, což
je velice cenné a pro soupeře samozřejmě těžko
čitelné a bránitelné. Naopak jisté rezervy vidíme
v rychlém protiútoku a i přes poměrně slušnou
defenzívu v předchozích zápasech bychom ur-
čitě dokázali bránit ještě o něco lépe.
Po čtyřech odehraných kolech jsme tedy na ak-
tuální 5. příčce s bilancí tří výher proti jediné po-
rážce. Nyní nás čeká série těžkých venkovních
zápasů, ve kterých se teprve ukáže, jaké vlastně
mohou být ambice tohoto týmu. Hlavní cíl však
zůstává stejný, a to udržení soutěže i pro příští
sezonu. Držte holkám palce a přijďte je do měst-
ské haly podpořit v dalších ligových kláních. Nej-
bližší domácí zápasy sehrajeme o víkendu 28. -
29. listopadu.

Martin Šorf, předseda klubu

Olga Šípková na Litex aerobic show
V sobotu 21. listopadu přivítáme v Městské spor-
tovní hale v Litomyšli účastníky jubilejního 10.
ročníku sportovní akce Litex aerobic show. Akce

se stala vyhledávanou všemi, co mají rádi nená-
silné spojení pohybu, podmanivé hudby, zábavy
a relaxace. Když se ostatních ptáme, proč nav-
štívili právě Litomyšl, většinou zazní jasná od-
pověď: „Super akce! Skvělé místo i čas, spousta
dárečků od partnerů akce, zbrusu nová kolekce
Litex a hlavně úžasná atmosféra, kterou nám
zajišťují již tradičně vynikající čeští i slovenští
TOP lektoři.”
Program sobotního dne je opravdu pestrý. Těšit
se můžeme na taneční lekce v podání uznáva-
ných lektorů Romana Ondráška, Lenky Velínské,
Olgy Šípkové, Zuzany Švíkové, Daniely Čavojec
Česnekové, Lucie Tvrdoňové, Jany Uhlířové a Vi-
léma Matyáše. Nebude chybět ani posilovací
lekce DEEP WORK v podání Lei Grančič, oblíbené
lektorky ze Slovenska.

Karel Jandík, foto archiv Litex 

Martin Doubek si vyzkoušel 
závody s elitními jezdci
Litomyšlský rodák Martin Doubek (20) se blýskl
svým výkonem v závěrečném podniku evropské
série NASCAR 2015, které se uskutečnilo na le-
gendární dráze v belgickém Zolderu. Tyhle zá-
vody sice tak nějak patří k Americe, ale jezdí se
i v Evropě. Závodník Orionu Litomyšl Racing
letos skočil jako nováček do tohoto prestižního
klání, oťukal se, získal důležité zkušenosti a ty
chtěl zúročit při finálovém dějství šampionátu
v Belgii.
Martin jezdí Nascar Whelen Euro Series - Elite 2
s vozem Ford Mustang (540 koní) a v sobotním
představení dosáhl na devátou pozici. Druhý den
se zdravě naštval a sobotní výsledek ještě o dvě
příčky vylepšil. To ale nebylo zdaleka vše.
Mladý Doubek zde totiž dostal šanci (za dosa-
žené výsledky) jet navíc i prestižní třídu Nascar
Elite 1, kde jsou ovšem již ostřílení, velezkušení
borci (profíci). Protože se ale nezúčastnil kvali-
fikace (kolize kubatury), musel tím pádem na
start až jako poslední. Pochopitelně Martinovi již
o nic nešlo a možná právě kvůli tomu se posou-
val jezdeckým polem dopředu takovým způso-
bem, že v depu různých týmů způsobil svým
nasazením - předjížděním značný rozruch. Cílem
nakonec prosvištěl jako desátý z dvaadvaceti pi-
lotů. „Byla to pro mě ohromná šance ukázat se
v elitní společnosti, od začátku jsem do toho
bušil, co to šlo. Předjel jsem dvanáct dravců,

kteří mi nedali nic zadarmo. Byl to pro mě letos
jednoznačně nejlepší úspěch v Nascar, již nyní
mám několik dobrých nabídek od různých týmů
k testování. Za své dosažené výkony chci podě-
kovat manažéru Luďku Řezníčkovi, který mně
pomohl nastavit podmínky v rakouském týmu
Motorsport Renauer, důležité rady mně dával
i během jízdy,” povídal nadšený Doubek.
Pro příští rok má Martin nemalé plány - chtěl by
přirozeně pokračovat v Nascar - Elite 1 a Elite 2,
zde už ukázat natvrdo, co v něm je, a k tomu
zkusit štěstí v dalším zajímavém seriálu Lambo
Super Trofeo 2016.

Za Orion Litomyšl Racing Petr Kovář, 
foto archiv Orion Litomyšl Racing

Strojírenská společnost
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., Litomyšl
rozšiřuje svůj pracovní tým a

přijme
do trvalého pracovního poměru tyto profese:

• konstruktér
• technolog
• lakýrník
• svářeč CO 2,
• svářeč CO 2 – svářecí praktik
• obráběč kovů
• obsluha NC strojů
• soustružník
• obsluha vrtačky VR4
• zámečník - dělení materiálu
• operátor ve výrobě – elektrikář
• strojní údržbář
• provozní údržbář budov

(zkrácený pracovní poměr) 

Profesní životopisy zašlete na adresu 
rejsova@automotive.cz
Telefon: 461 618 555 nebo 724 557 761 
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 18.30, 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/spinning.html

 Fitcentru FILA u zimního stadionu, tel. 777
288 770

FIT-LINE Lucie Jandíková:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ”
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING • MIX PRO ŽENY
• FLOWIN • BOSU • PORT DE BRAS • TRX
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sauna ,  Trstěnická 982, tel. 777 947 718
• Po zavřeno 
• Út 17.30-21.30 bez omezení (od 3.11)
• 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 16.00-22.00 bez omezení
www.areal-sokolovna.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
nohejbal
• Po-Ne 8.00-22.00
Více informací na tel. 603 342 345 a na www.sportcen-
trum-litomyšl.cz

 Taneční škola AMOR
Kurz orientálního (břišního) tance. • Čt 18.30 
Více na na: www.amor-orient.com. Tanec je ženám do-
poručován gynekology, ortopedy i neurology. Bolí vás
záda? Tak to je právě pohyb pro vás. Bližší informace:
a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634.

 Rodinné centrum, tel. 721 344 217
• Čt 16.30-17.30 Rehabilitační cvičení s prvky jógy

 ZUŠ – Tunel
(taneční sál Základní umělecké školy B.S. Litomyšl) 
PILATES – pojďte probudit svá těla
• St od 19.00 do 20.00
Info email: jarka.voleska@gmail.com

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
• So, Ne 13.30-15.30 • Út 17. 11. 13:30-15:30

SPORT, CVIČENÍ

Z minikopané 
V pondělí 19. října proběhlo už 7. kolo ligy mini-
kopané v Litomyšli pro sezonu 2015/2016. Na
čele tabulky jsou od počátku usazeni finalisté
minulého ročníku Sokol Tokyjo a SK Litomyšl.
Tyto dva týmy ztratily 2 body pouze jednou ab-
solvovanou remízou. Letošní podzimní sezona
minikopané se hraje až do 16. listopadu. Proto
neváhejte a přijďte se podívat každé pondělí od
17.30 hodin na hřiště pod Černou horou. Po-
drobné informace o průběhu ligy naleznete na
webu Minikopané Litomyšl: www.minikopana-
litomysl.cz.                                               Jiří Gult

Tak jak to již bývá zvykem - závěr motokrosové
sezony obstarávají závody tříčlenných jezdec-
kých týmů. Letošní termín připadl na motokro-
sovou dráhu v Horním Újezdě u Litomyšle a na
dva tisíce přítomných diváků viděly rozhodně
opět velice dramatická zápolení v tomto zajíma-
vém klání. Do Újezda se sjelo na 22 soutěžních
družstev z celé republiky, některé dokonce po-
sílené o skvělé zahraniční hvězdy. Jelo se jako
vždy systémem na tři rozjížďky v každé po dvou
zástupcích jednoho týmu a nejhorší dosažený
výsledek družstva se na závěr ruší. Z tohoto po-
hledu podali nejlepší a vyrovnaný výkon (což
v družstvech vždy rozhoduje) zástupci meziná-
rodního seskupení Osička MX v sestavě Neu-
gebauer, Dán - Olsen, Litevec - Jasikonis

a zaslouženě brali
zlaté medaile. Orion
Racing Litomyšl zde
postavil dvě družstva
- kluci bojovali, ale na
domácí trati jsme měli
tentokrát docela
hodně smůly. Naši
jezdci zaznamenali
totiž hned v úvodu
několik pádů a to
v podstatě rozhodlo

o tom, že jsme skončili tentokrát bodově těsně
pod stupni vítězů na čtvrtém, respektive pátém
místě. Sestavu Orionu Litomyšl 1 tvořili Bartoš
(na fotografii), Krč, Michalec, ve dvojce startovali
Nedvěd, Gregor a výborný Maďar Szvoboda.
Letošní motokrosová sezona je tedy již minu-
lostí. Nyní si naši závodníci dají lehkou pauzu,
v které si někteří dají do pořádku své zdraví (do-
léčí zranění), někteří naopak využijí dobré po-
větrnostní podmínky k trénování na novou
jezdeckou sezonu. Za tým bych chtěl poděkovat
našim borcům za dosažené letošní výsledky, fa-
nouškům za podporu, majitelům a partnerům za
přízeň v letošním roce.

Za Orion Litomyšl Racing Petr Kovář, 
foto Radek Lavička

Motokrosová 
sezóna skončila 
v Horním Újezdě 

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz

Stiga hokejisté nezahálejí
Klub Stiga HC Benátky uspořádal další 2 kola Lito-
myšlského poháru ve stolním táhlovém hokeji
v DDM Litomyšl. V září vyhrál Michal Boštík před
Robertem Ježem a Zdeňkem Lopaurem. Největší
odpor kladl Boštíkovi Tomáš Jedlička, který v se-
mifinále vedl už 2:1 na zápasy, ale pak favoritovi
neodolal a ve skupině o 5. místo skončil až za no-
váčkem turnaje Davidem Dvořáčkem. Říjnový tur-
naj měl na bedně stejné pořadí, byť Jež si postup
do semifinále vybojoval až remízou v posledním
zápase základní skupiny. Pak ještě prohrával s Lo-
paurem 0:2, ale v prodloužení 3. zápasu „utekl
hrobníkovi z lopaty” a sérii otočil. Díky tomu před
posledními 2 koly sice ztrácí, ale naděje umírá po-
slední: 1. Michal Boštík 340b., 2. Robert Jež 320, 3.
Jindřich Petr 216, 4. Zdeněk Lopaur 195, 5. Tomáš
Jedlička 180, 6. Jiří Junek 166, 7. Tomáš Halama 148
(všichni Stiga HC Benátky) – celkem 20 účastníků. 
Úvodní kolo Českého poháru 2015/2016 se konalo
v Teplýšovicích a z 60 účastníků bylo hned 8
z klubu Stiga HC Benátky. Turnaj se z našich hráčů
nejlépe vydařil Boštíkovi, který ze základní sku-
piny do Áčka prošel až z poslední postupové pří-
čky, z 10. příčky šel do play-off proti Adamu
Zielinskému (Big Band Praha), a přestože tento-
krát ještě prohrál a skončil 11., zapsal svůj 2. nej-
lepší výsledek v seriálu. V Béčku se do play-off
probojovali Lopaur s Jedličkou, ale oba svým
čtvrtfinálovým soupeřům podlehli a pro 6. pozici

klubu připsali 31. + 32. místo. Za nimi skončili 33.
Jež, 42. Dvořáček, 52. J. Petr, 55. Junek a 58.
Zeman. V turnaji zvítězil Yevhen Levdansky (THC
Stiga Elites) před Lukášem Turoněm (THC Třinec).
Turoň bohužel musel na vlak na cestu do dale-
kého Třince, a finále tak nemohl hrát. Třetí místo
získal Patrik Petr (THC Stiga Elites) z Litomyšle.
Na turnaji WTHT ve slovinské Kranji se mezi 36
účastníky neztratila ani trojice hráčů klubu Stiga
HC Benátky. Dvořáček se dostal až do play-off,
kde však tvrdě narazil na budoucího vítěze Mi-
chala Hviždě (THC Stiga Elites), a skončil 16., 19.
místo obsadil Jedlička a 23. Junek. Gratulujeme
a děkujeme za výbornou reprezentaci

Text a foto Jindřich Petr
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Legendy českého hokeje přijely hrát do Litomyšle
Poslední zářijový podvečer patřil na zimním sta-
dionu hokejovým legendám. V přátelském
utkání se v rámci oslav 80. výročí založení ho-
kejového klubu v Litomyšli utkali VETERÁNI HC
Litomyšl proti VETERÁNŮM České republiky.
Téměř šest set diváků mohlo vidět v akci zlaté
hochy z Nagana i několikanásobné mistry světa
či extraligy. Soupeři jim byli hráči, kteří reprezen-
tovali a reprezentují Litomyšl. V klidném tempu
bylo k vidění mnoho gólů a skvělých hokejových
„parádiček”. O první přestávce byli uvedeni do
hokejové síně slávy litomyšlského klubu ti, kteří
se nesmazatelně zapsali do jeho historie: Jaro-
slav Kudrnáč, Miroslav Mlejnek, Miroslav Starý,
Zdeněk Hanus ml., Stanislav Petraš, Vilém Nonn,
Zdeněk Hanus st. Po utkání, s výsledkem 9:14 ve
prospěch hvězdného výběru České republiky, se
fanoušci fotili se svými oblíbenci a měli také
možnost získat cenné autogramy. Utkáním pro-
vázel Libor Bouček. „I přes počáteční zdržení lze
akci hodnotit jako vydařenou. Utkání bylo krás-

ným zážitkem pro diváky, spokojení byli i hráči
obou týmů,” vyjádřil se k utkání předseda lito-
myšlského hokejového oddílu Petr Fila.

VETERÁNI HC Litomyšl vs. VETERÁNI České
republiky 9:14 (3:6,1:6,5:2)
Góly domácí: M. Joudal (2x), Z. Joudal (2x), T.
Srnka (2x), M. Voleský, O. Šeda, S. Petraš
Góly hosté: O. Janecký (2x), Z. Eichenman (2x),
Jan Peterek (2x), J. Krásný (2x), F. Kaberle, J. Ze-
lenka, D. Moravec, T. Kucharčík, J. Nedvěd, R.
Žemlička
Utkání řídili: M. Sedlák, M. Mergl, D. Kolář
Sestava domácí: Pavel Pavlíček, Jiří Doseděl, Jiří
Portlík, Marek Kalivoda, Petr Moták, Petr Pešina,
Tomáš Srnka, Petr Voříšek, Jan Velinský, Petr
Kvasnička, Martin Joudal, Vojtěch Lustyk, Ondřej
Šeda, Martin Voleský, Zdeněk Joudal, Lukáš
Matys, Stanislav Petraš (C)
Sestava hosté: Martin Altrichter, Marcel Kučera,
František Kaberle, Libor Procházka, Bedřich

SMART PŮJČKA
STAČÍ JEDNOU ZAVOLAT! 840 111 177  

Od 5 000 do 50 000 Kč na dobu 8 a 13 měsíců.
Peníze doručíme až do domu. 
SMART půjčka je rychlá hotovost
s maximální diskrétností!

Zprostředkovatelskou činnost vykonávám výhradně pro jednoho věřitele. 

TEL. OZ: 603 211 136

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme: • měření EMISÍ LPG + BA
• seřízení řídících jednotek LPG
• revize LPG • roční servis

• výměna plynových filtrů LPG
• renovace zažloutlých světlometů

• zimní  prohlídky
• příprava na STK, odvoz  na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Sčerban (C), Milan Chalupa, Jaroslav Nedvěd,
Josef Řezníček, Richard Žemlička, Tomáš Ku-
charčík, Jiří Zelenka, Otakar Janecký, Martin Hos-
ták, David Pospíšil, David Moravec, Jan Peterek,
Zdeněk Eichenman, Radek Hampf, Jiří Krásný,
Zdeněk Kořínek                    Text a foto Petr Šilar
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Podzimní závody na Suché
První říjnovou sobotu se v areálu Jiřího Skři-
vana v Suché u Litomyšle konaly poslední jez-
decké závody letošní sezony. Na programu dne
byly nejen klasické soutěže, ale i soutěže spa-
dající pod oblastní mistrovství – to se konalo
v kategoriích ženy, mladí jezdci a senioři. 
Čtvrtá soutěž byla první soutěží mistrovskou.
Na parkuru stupně „L**” se rozhodovalo
o mistryni východočeské oblasti mezi ženami.
Pouze dvě jezdkyně dokončily parkur bez
chyby a rozhodlo rozeskakování – ve prospěch
Martiny Šoupalové a La Legion, jelikož Zuzana
Plundrová v sedle Lappentiho (JS Plundra),
která startovala v rozeskakování jako první,
jednou chybovala. Martině tedy stačilo zajet
čistý parkur, aby se stala mistryní VČO v kate-
gorii žen. Zuzana Plundrová obdržela stříbrnou
medaili, na třetí místo ještě dosáhla nejrychlejší
jezdkyně s jednou chybou Petra Poláčková.
Toto dvouhvězdové L se jelo zároveň i jako ote-
vřená soutěž, kde nenechal nikoho na pochy-
bách Jiří Skřivan, když v sedle Tenerife´s Allegreta
dokončil bez chyb a v nejrychlejším čase.
Následovalo rozhodování o medailích pro
mladé jezdce na parkuru „S*”. Tři jezdci se
probojovali do rozeskakování. Jako první do
rozeskakování nastupoval Ondřej Málek
s Cornilsem (Sportovní stáj Málek), který pro-
létl parkurem v čase 43,18s. Druhá startovala
Vanda Tmějová a Žilien Taurus Trans (JKHS),
která bohužel dvakrát zaváhala. Ve svých
rukou měla vše Kateřina Málková s Chintou
(Sportovní stáj Málek), která sice zajela čistě,
ovšem pomaleji než stájový kolega. Zlato
i stříbro tedy putovaly k Málkovým, bronz zů-

stal v rukou domácí Vandy Tmějové.
Vrcholem pozdního odpoledne byl parkur
stupně „S**”, který se jel jako otevřená
i mistrovská soutěž seniorů. Pouze dva jezdci
přešli parkur stavitele Romana Falty bez chyb
– Jiří Skřivan a Aleš Richter (JK Stáj Machovi). Jiří
do rozeskakování vstoupil jako první s Kallisto
a nasadil laťku na bezchybný parkur a čas lehce
přes 40 sekund. Aleš Richter se rozhodl nestar-
tovat, a tudíž zlato připadlo řediteli závodů Ji-
římu Skřivanovi a Kallisto, stříbro Aleši
Richterovi a Viktorii 8. Třetí místo a bronzová
medaile patřily nejrychlejšímu jezdci s jednou
chybou – Jiřímu Skřivanovi a Flying Star 1.  
Parkurová sezona v areálu Jízdárny Suchá je
u konce. Přes zimu se ale budou konat veřejné
tréninky, soustřední a spoustu akcí pro děti.
Děkujeme za účast na podzimních závodech
a na viděnou na Suché!

Text a foto Michaela Javůrková 

V závěru září a začátkem října končí atletická se-
zona provozovaná na venkovních stadionech. Le-
tošní litomyšlská byla úspěšná.
Družstvo mužů setrvalo v 1. lize a litomyšlský at-
letický oddíl si udržuje stále postavení ve špičce
české atletiky. Historicky ve II. a I. lize se Litomyšl
utkala s desítkami klubů z celých Čech. Z našich
bývalých soupeřů pouze Hvězdě Pardubice a Ko-
línu se podařilo postoupit do extraligy. Prvoligo-
vou soutěž udržely kromě našich letošních
soupeřů ještě v jiné skupině Bílina, Třebíč, Stará
Boleslav. Ve II. lize za námi zůstaly USK, Stodůlky,
Jeseniova z Prahy, Mladá Boleslav, Ústí nad Orlicí,
Čáslav, Jičín, Jihlava, Vlašim, v krajských přebo-
rech pokračují Chrudim, Týniště, Nová Paka,
Rumburk, Děčín, Kutná Hora, Trutnov, Sázava, AC
Pardubice. Svitavy po sestupu z II. ligy dokonce
družstvo mužů nemají a jejich atleti hostují v Po-
ličce, M. Třebové apod.
Radost máme z výsledků žákovských družstev,
z nichž nejlépe skončily mladší žákyně, na 2.
místě v krajském přeboru družstev.
Poslední letošní závody: Pavel Baar se v Ústí nad
Orlicí stal krajským přeborníkem v desetiboji (z
výkonů - 100 m 11,63, 400 m 52,14, 110 m př. 15,72,
výška 184, dálka 690, oštěp - 55,85). Ivo Strnad
v Praze na Kotlářce vyhrál pětiboj veteránů (za
zmínku stojí 480 dálka, disk 37,29).
Jáchym Kovář obsadil 3. místo mezi juniory v tra-
dičním silničním běhu Běchovice - Praha a v dresu
AC Pardubice absolvoval i finále republikové sou-
těže družstev a byl 3. na 5 km (15:53,70).
Posledním významnějším závodem na našem
stadionu bylo krajské finále soutěže středních
škol. Účastníkem bylo i družstvo chlapců z mí-
stního gymnázia a mezi startujícími byli i naši
současní i bývalí atleti v dresu svých škol z Chru-
dimi, Pardubic, České Třebové.           Petr Jonáš

Atletické okénko

1. 11.                Ne        10.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. TJ Sokol Vracov – 3LM • hala TJ Jiskra
7. 11.               So        9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Česká Třebová – KS • hala TJ Jiskra
                                    9.30 a 11.15       Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. Jiskra Ústí nad Orlicí – krajský přebor st. a ml. žáků • městský stadion
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Lanškroun B – KS • hala TJ Jiskra
                                       15.30                   Basketbal: BK Litomyšl vs. Jiskra Hořice – VČL žen • městská sportovní hala
                                       18.00                   Basketbal: BK Litomyšl vs. BSK Jičín – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
8. 11.               Ne        9.00                   Basketbal: BK Litomyšl vs. Slovan Litoměřice – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
                                      14.00-17.00      Skáče celá rodina aneb Neseď doma – zábavná akce DDM, vstupné v předprodeji/na místě 120 Kč/150 Kč děti, 80 Kč dospělý doprovod • sportovní hala
14.11.              So        13.00                 Veřejný trénink • Jízdárna Suchá
                                      14.00                 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji – 11. kolo • dům dětí a mládeže
                                    13.00-22.00     SnowDŽIBoarding vol.3 – Punk poježdění na sněhu z odmražený lednice• Lidový dům
14.-15. 11.                   9.00                   Stolní tenis: BTM mládeže VČ kraje • hala TJ Jiskra
15. 11.             Ne       17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
21. 11.             So        9.00                   10. Litex aerobic show s Olgou Šípkovou – Sobota plná sportu, zábavy a relaxace • městská sportovní hala  
                                    9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Sudslava – KS • hala TJ Jiskra
                                    9.00-18.00       Turnaj Českého poháru 2015/2016 ve STIGA hokeji – 3. kolo, diváci mají vstup zdarma • Lidový dům
                                    10.00 a 12.00   Basketbal: BK Litomyšl vs. Kara Trutnov – OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra
                                    13.00                 Veřejný trénink • Jízdárna Suchá
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Vysoké Mýto – KS • hala TJ Jiskra
22. 11.             Ne       17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Ledeč nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
28. 11.             So        9.00 a 11.00     Basketbal: BK Litomyšl B vs. BK Pardubice – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
                                    11.00                  Basketbal: BK Litomyšl vs. BK Prosek – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
                                    13.00                 Drezurní veřejný trénink • Jízdárna Suchá
                                    13.00 a 15.00   Basketbal: BK Litomyšl A vs. Sokol Nová Paka – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
                                    15.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Šarovy – 3LM • hala TJ Jiskra
29. 11.             Ne       8.00 a 10.00    Basketbal: BK Litomyšl vs. TJ Svitavy – divize žáků U15 • hala TJ Jiskra
                                    10.00                 Basketbal: BK Litomyšl vs. Basket Říčany – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
                                    10.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. TJ Jiskra Strážnice – 3LM • hala TJ Jiskra
                                    12.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FTC Vysoké Mýto – Pardubická liga přípravek • městská sportovní hala
                                    12.00 a 13.30   Basketbal: BK Litomyšl B vs. Kara Trutnov – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
                                    14.15                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Orel Přelouč – Pardubická liga přípravek • městská sportovní hala
                                    15.30 a 17.00    Basketbal: BK Litomyšl A vs. SK Týniště n. O. – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra 
                                    17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
5. 12.              So        9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Orlice – KS • hala TJ Jiskra
                                    11.00                  Mikulášská veselice pro děti v maskách • Jízdárna Suchá
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Choceň C – KS • hala TJ Jiskra
6. 12.               Ne       17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion


