
Významné osobnosti si převzaly ceny 
města i čestné občanství

V pátek 21. října do piaristického chrámu dorazil
druhý z trojice zvonů, na které byla v roce 2014
uspořádána sbírka. Zvon se jmenuje svatý Vác-
lav, průměr jeho věnce je 1057 milimetrů a váží
úctyhodných 740 kilogramů. O výrobu se i jako
u prvního zvonu Panna Marie postarala Zvonař-
ská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku
u Přerova. Svatý Václav má stejně jako Panna
Marie unikátní zdobení. To bude mít na povrchu

i poslední zvon svatý Josef.  „Chtěli jsme mít aty-
pickou výzdobu, proto jsme se obrátili na brněn-
ského výtvarníka Václava Kočího, který pracuje
se speciálním typem písma a kóduje texty.
Každý z těch zvonů má na povrchu zakódova-
nou modlitbu příslušnému světci,” vysvětluje ve-
doucí Oddělení rozvoje Městského úřadu
Litomyšl Antonín Dokoupil. 
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Památník J. A. Komenského
je zpět

První Andělská neděle
bude 27. listopadu

Místostarosta Kortyš
míří do vedení kraje 

Ten dlouhodobě pracoval na technickém
zajištění stovek kulturních akcí ve
městě. Mimo jiné se podílel a podílí na
přípravách Smetanovy Litomyšle, Sta-
rodávných jarmarků, Adventních trhů,
Toulovcových prázdninových pátků,
Lázní ducha, Gastroslavností M. D. Ret-
tigové a řady dalších zpestření kultur-
ního života. 
„Mnozí lidé přijímají tyto akce a jejich
technicky dokonalé zabezpečení jako
samozřejmost. Nikdy bychom ovšem
neměli zapomínat, že za tím vším
někdo stojí,” připomněl obecenstvu 
v medailonu Vojtěch Stříteský. Josef Čejka
následně převzal Plaketu Rady města Litomyšle.
„Ocenění si upřímně vážím a děkuji za něj. Orga-
nizace společenských akcí vyžaduje pečlivou
přípravu a spolupráci řady lidí, které je potřeba
vyzdvihnout. Poděkování patří zejména partě
spolehlivých pracovníků městských služeb, stráž-

níkům městské policie pod vedením Karla
Rajmana a panu Jaroslavu Dvořákovi
z městského úřadu. Práce mě vždy tě-
šila a je mi ctí, že jsem mohl pracovat
pro jedno z nejkrásnějších českých

měst, naši Litomyšl,” řekl k ocenění
Josef Čejka. 
Jako druhý přišel na řadu páter František

Beneš. V Litomyšli působí od roku 1991
nejenom jako duchovní, ale také jako
neúnavný iniciátor oprav církevních
objektů ve městě a okolí. Jeho zájem se

netýká pouze velkých staveb, kterými
jsou například kostely Nalezení a Pový-

šení svatého Kříže, svaté Anny a Rozeslání
svatých Apoštolů, ale i těch menších. Svou po-
zornost věnoval znovuobnovení kapliček, zvonic
či božích muk, které dotváří neodmyslitelný ráz
litomyšlské krajiny. Za mimořádné zásluhy
o rozvoj duchovního i občanského života a vý-
znamný podíl na opravách mnoha církevních

832

Josef Čejka, František Beneš a Jiří Grygar. To jsou muži, kteří za svou činnost ve prospěch
Litomyšle a jejích obyvatel převzali 20. října za dlouhého potlesku publika nejvyšší městská
ocenění. Na slavnostní akt dorazily do zámecké jízdárny desítky hostů. Ti společně s hudeb-
níky z dechového tělesa Moravia Quintet vytvořili důstojnou atmosféru večera. Po promítání
krátkých medailonů se jako první pocty dočkal Josef Čejka.

Co se za uplynulých dvanáct měsíců
stihlo udělat? Jaké jsou plány města
v roce 2017? Plní zastupitelé program,
který před dvěma lety při nástupu do
funkcí voličům slibovali? Na tyto  a mnohé
další otázky se stejně jako loni můžete
dozvědět odpovědi na besedě s občany
s názvem „Dva roky poté a co dál?”
Ta se letos uskuteční 30. listopadu od 17
hodin v nově opravené zámecké kočá-
rovně v prostorách coworkingového cen-
tra a navazuje na akci uspořádanou
k prvnímu povolebnímu roku. „Tento způ-
sob komunikace se nám osvědčil. Po loň-
ské besedě, na které občané ukázali, že
mají o věci veřejné velký zájem, jsme se
rozhodli, že ji zopakujeme. I letos to ne-
hodláme pojmout jako chlubení se, ale
jako prezentaci toho, co se nám za uply-
nulých 12 měsíců povedlo či nepovedlo
splnit z našeho programu. Součástí se-
tkání samozřejmě bude i výhled do bu-
doucna a odpovědi na otázky, které tam
lidé vznesou. Tímto bych chtěl pozvat ši-
rokou veřejnost do kočárovny a doufám,
že se nás tam sejde co nejvíce,” říká sta-
rosta Radomil Kašpar. 
Na jednání budou zástupci vedení radnice 
i vedoucí odborů městského úřadu.
Otázky můžete klást přímo na místě, ale
lze je také poslat na e-mailovou adresu
michele.vojacek@litomysl.cz. Uzávěrka
pro přijímání vašich dotazů je 22. listo-
padu o půlnoci.                                    -mv-

Beseda s občany
o druhém
povolebním roku

Zpravodaj města Litomyšle

2. listopadu 2016
Ročník XXVI.11

památek tento duchovní, který neváhá vyměnit
sutanu za montérky, převzal Cenu purkmistra
Laška. „Přeji si, abychom nejenom plnili své po-
vinnosti, ale abychom dokázali udělat něco
navíc pro město, společnost a naši zemi,” pro-
hlásil na předávání cen František Beneš. 
Na závěr večera se alespoň symbolicky zvýšil
počet Litomyšlanů. Čestným občanem se totiž
za vynikající celoživotní vědeckou práci, občan-
ské postoje a mimořádný vztah k městu stal
známý astrofyzik Jiří Grygar. Ten se mimo jiné 
v roce 1991 zasloužil o to, že se stejné pocty
dočkal jeho učitel a zdejší rodák Zdeněk Kopal.
„Za 25 let, které uplynuly od mé první návštěvy,
jsem sledoval proměnu Litomyšle v českou perlu
mezi městy. Když mám možnost, tak cizincům
říkám, že Praha je prima, ale na druhé straně
musí jet do Litomyšle,” sdělil při předávání sym-
bolického klíče od města Jiří Grygar.             -mv-

Zvon svatý Václav je v chrámu,
čeká se už jen na Josefa
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s bezúplatným převodem dvou

náhrobků piaristických rektorů s litinovými kříži
z vlastnictví Římskokatolické farnosti do vlast-
nictví města. Po převodu a restaurování budou
navráceny ke zdi kostela Sv. Anny na hřbitově.

 RaM se seznámila s jednáním o možném
zainvestování II. etapy Na Prokopu - Lidická.
Vlastníci dotčených pozemků mají zájem 
o zainvestování a žádají o příspěvek města, za-
jištění zainvestování, příp. možnost splátek ná-
kladů na zainvestování. RaM souhlasí s dalším
jednáním.

 RaM stanovuje výši nájemného u nově uza-
víraných a obnovovaných nájemních smluv 
v městských bytech od 1. 1. 2017 (mimo objektů
ve správě odboru Městské lesy) takto:  
ubytovací prostory v objektu čp. 290 -
15 Kč/m2/měsíc; byty zvláštního určení v objek-
tech čp. 1126, 1150, 1155, 1161, 1162, 1180 - 45
Kč/m2/měsíc; ostatní byty v objektu čp. 1180
- 60 Kč/m2/měsíc; ostatní byty v objektech čp.
1155, 1162, 1163 smluvní nájemné; byty v objektu
čp. 1249 75 Kč/m2/měsíc; byty v ostatních objek-
tech 50 Kč/m2/měsíc.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt "Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli"
do Operačního programu Životní prostředí, XV.
Výzva, oblast podpory 4.4 – Zlepšit kvalitu pro-
středí v sídlech. Max. výše dotace 60 % uznatel-
ných nákladů. Projekt zahrnuje výsadbu zeleně
v podnikatelské zóně, obnovu zeleně v ulici

Zvláštní cena
v soutěži Park
desetiletí pro
Klášterní zahrady

9. května a ošetření zeleně ve vybraných lokali-
tách města.

 RaM souhlasí s rozšířením druhého kola vý-
běrového řízení na přidělení garážových stání
v objektu na ul. Z. Kopala o osoby s trvalým byd-
lištěm v ulici J. E. Purkyně.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku  „Informační systém
Zámeckého návrší” vyhotovený v souladu s vy-
danou řídící dokumentací. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy STORY DESIGN a.s.
RaM pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy s touto vybranou firmou.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Rekonstrukce strojovny ZS v Litomyšli
za účelem snížení množství chladiva R717” do
Operačního programu Životní prostředí. Max.
výše dotace může dosáhnout až 80% ze způso-
bilých výdajů akce.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu "Pořízení světelné
a zvukové techniky do Smetanova domu Lito-
myšl". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy AudioMaster CZ a.s.

 RaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 10.000 Vyšší odborné škole peda-
gogické a Střední pedagogické škole na úhradu
nákladů souvisejících s organizací celostátní
přehlídky přednesu, čtení a improvizace Poema
2016, který se bude konat ve dnech 2.- 5. listo-
padu 2016.

Více na www.litomysl.cz

Památník J. A. Komenského je zpět

Klášterní zahrady získaly v prestižní soutěži Park
desetiletí Zvláštní cenu. Porota mimo jiné oce-
nila začlenění nových prvků do historického
kontextu a jejich využívání pro kulturní a spole-
čenský život města. 
„Zvláštní cena pro Klášterní zahrady mě velmi
potěšila. Jsem rád, že členové odborné komise
při hodnocení přihlédli k tomu, že se naše Kláš-
terní zahrady staly místem setkávání i relaxace
obyvatel Litomyšle. Velké uznání samozřejmě
patří autorům projektu zahrad, kterými jsou Vác-
lav Babka, Radko Květ a Zdenek Sendler,” uvedl
starosta Radomil Kašpar.
Ojedinělou soutěžní přehlídku vyhlásilo profesní
sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně. Od-
borná porota navštívila patnáct parků v celé
České republice. Smyslem retrospektivní pře-
hlídky bylo upozornit na skutečnost, že dílo
tvůrce parku není nikdy hotové. Je třeba ho stále
tvůrčím způsobem rozvíjet, usměrňovat 
a především je nutné o parky pečovat. Porota se
zaměřila především na kvalitu péče a údržby i na
to, jak navržené řešení parku prověřil čas nebo
jak slouží veřejnosti.
Vítězem je Park Komenského ve Zlíně, druhé
místo získal park na Slovanském náměstí 
v Brně-Králově Poli. O třetí místo se podělil park
Mlýnská strouha v Plzni a revitalizace parku na
říčním ostrově Santos v Sušici. 
Do hlasování se kromě odborníků zapojila také
veřejnost, a to v anketě o Cenu veřejnosti na we-
bové stránce parkdesetileti.cz, kde jsou jednot-
livá díla  detailně představena. V očích veřejnosti
po několika týdnech hlasování zvítězil Balne-
opark Vincenze Priessnitze v Jeseníku, druhé
místo putuje do Sušice a třetí místo přisoudilo
hlasování veřejnosti parku na Slovanském ná-
městí v Brně. 
Klášterní zahrady v Litomyšli skončily v celko-
vém pořadí páté s 1180 hlasy. Do soutěže se za-
pojilo téměř osm tisíc hlasujících.                -red-

Po několika měsících se ve čtvrtek 13. října 2016
na své místo opět vrátil památník J. A. Komen-
ského. Známé dílo Zeměkoule – Orbisterrarum
z Komenského náměstí v Litomyšli zmizelo letos
na jaře. Důvodem byl havarijní stav památníku –
spáry v podstavci byly popraskané, výplně vy-
padané a texty na deskách z větší části neči-
telné. To už je však minulostí. „Možná to zvenku
nevypadalo, ale památník opravdu potřeboval
opravit. Podle restaurátorů k tomu došlo za pět
minut dvanáct. Když se totiž v 60. letech vrátil
pomník na své místo, tak při montáži došlo k ne-
citlivým zásahům, při kterých památník ztratil
tvar koule. Při tehdejším nadšení bohužel došlo
i k neodborným zásahům. Restaurátoři museli
mimo jiné na díle opravit 8 500 děr,” vysvětlil
Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje
Městského úřadu Litomyšl.
Při opravách našli uvnitř památníku kovovou
schránku, která v něm byla ukryta. Byl na ní vy-
obrazen litomyšlský městský znak, letopočet
1921 a iniciály J.A.K. Za asistence ředitele lito-
myšlského archivu Oldřicha Pakosty pak kon-
cem srpna letošního roku vyjmul starosta města
Radomil Kašpar písemnosti, které uchovávala.
„Nalezeny byly dva pamětní záznamy. Jeden 
z roku 1921, z doby, kdy byl pomník postaven
a odhalen, a pak z roku 1967, to znamená z doby,
kdy byl znovu odhalen. Záznamy vypovídají 

o tom, co vedlo ke stavbě pomníku, kteří lidé se
na tom účastnili a jsou tam také podepsáni,”
upřesnil tehdy Oldřich Pakosta.
Při usazení památníku do něj zástupci města
vložili novou kovovou schránku. Také ji zdobí in-
iciály J.A.K., ale místo znaku města se na ní na-
chází podobizna Jana Amose Komenského 
s letopočtem 2016. Nová schránka ukrývá nale-
zené historické dokumenty i soudobé listiny 
s popisem událostí spjatých s opravou pomníku.
Litomyšlský starosta Radomil Kašpar vyjádřil
potěšení z návratu díla zpět do města: „Jsem ve-
lice rád, že se památník po nucené pauze vrátil
zpět na své místo,” prohlásil. Opravy Komen-
ského „Zeměkoule” nepatřily mezi nejjedno-
dušší. „Byla to velmi náročná práce, protože se
to dělalo už poněkolikáté a ty plechy byly po-
užité a vytahané. Konstrukce předtím nebyla 
o pár centimetrů úplně přesná, což způsobilo
poměrně dost veliké potíže,” zhodnotil nároč-
nost oprav restaurátor Karel Holub.
Objekt památníku má tvar koule o průměru 2,5
metru. Záměr na jeho vybudování sahá do 20.
let minulého století. V Litomyšli však nevydržel
příliš dlouho. V roce 1943 byl demontován a na
své místo se vrátil až v roce 1967. Oprava stála
625 tisíc korun bez DPH, Program regenerace
Ministerstva kultury ČR pokryje částku 400 tisíci
korunami českých.                                          -mv-

Vedení města v současné době zvažuje, zda ne-
postavit novou hasičskou zbrojnici. Ta stávající
totiž nevyhovuje a na novou, která by mohla
vzniknout v průmyslové zóně, je možné získat
dotaci. „Zatím je vše ve fázi přípravy projektu,
ale touto možností se opravdu zabýváme. Stá-
vající zbrojnice na Lánech totiž neodpovídá po-
žadovaným parametrům, jde například o výšku
stropu, velikost šaten a hygienické zázemí. Re-
konstrukce budovy by stála nemalé peníze.
Proto zjišťujeme, zda by se za pomoci dotace
nedala vybudovat nová zbrojnice, například
v průmyslové zóně, kde by navíc měli hasiči lepší
napojení na silnici I/35,” prohlásil místostarosta
Michal Kortyš. O dotaci by město zažádalo do In-
tegrovaného regionálního Operačního programu
financovaného z evropských a národních zdrojů.
„Výše dotace je až 90 procent ze způsobilých
výdajů akce, ale není na ni ze zákona nárok, to
znamená, že projekt nemusí být podpořen,”
uvedl Jaromír Drábek z Oddělení projektů a do-
tací Městského úřadu Litomyšl. Aktuálně se pro-
věřují možnosti umístění nové stavby a projekt
se připravuje ve spolupráci s jednotkou dobro-
volných hasičů spadajících do kategorie JPO II,
radnicí a projektantem.                                 -mv-

Město zvažuje
novou hasičskou
zbrojnici
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Michal Kortyš míří do vedení kraje, v práci
pro Litomyšl chce však pokračovat i nadále

„Za ODS jsme dostali dvě křesla v radě. 
Z koaliční smlouvy vyplývá, že budu vykonávat
funkci náměstka hejtmana pro dopravu a kolega
Valtr z Chocně bude mít na starost zdravotnictví.
Voliči mi dali po celém kraji velkou důvěru, za
což jim chci moc poděkovat, a proto jsem se roz-
hodl funkci přijmout a budu rezignovat na funkci
místostarosty města,” vysvětlil Michal Kortyš. 
Místostarosta však doufá, že si i nadále zachová
funkci litomyšlského radního. „Netoužím po
funkcích, ale za ta léta mám tady rozdělanou
práci. Navíc jsou úkoly, které potřebuji předat
novému místostarostovi, aby byla zachována
kontinuita,” dodal Michal Kortyš. O tom, kdo jej
nahradí ve funkci, musí rozhodnout zastupitelé
města. K tomu pravděpodobně dojde na letoš-
ním posledním řádném zasedání zastupitelstva
14. prosince, pokud ovšem nebude svoláno mi-
mořádné jednání. Michal Kortyš chce, aby si
ODS, která v komunálních volbách v roce 2014
skončila druhá, udržela post místostarosty i po
jeho odchodu: „Když použiji selský rozum, tak by
na mé místo měl nastoupit člověk, který byl ve

volbách do městského zastupitelstva druhým 
v pořadí za ODS. Tím člověkem je Josef Janeček.
Pokud s tím bude koalice souhlasit, tak by se měl
stát místostarostou.”
Josef Janeček od roku 2000 působí jako krajský
zastupitel. V minulosti byl radním (2000–2004) 
a náměstkem hejtmana (2004–2008) zodpo-
vědným za zdravotnictví. V současnosti pracuje
na krajském úřadu v kontrolním oddělení. V Li-
tomyšli zároveň zastává post radního a před-
sedy mediálního výboru. To, že by se mohl stát
místostarostou Litomyšle, s kolegy řešil v teore-
tické rovině už před volbami. „Již v období tvorby
kandidátky jsme v litomyšlské ODS probírali nej-
různější varianty, které mohou po krajských vol-
bách nastat. Na možnost práce pro Litomyšl se
velmi těším,” prohlásil Josef Janeček.
Litomyšlský starosta Radomil Kašpar poukázal
na to, že Michal Kortyš může být na postu ná-
městka hejtmana pro Litomyšl silným partne-
rem. „Rád bych Michalovi pogratuloval,
poděkoval a popřál mu hodně štěstí v novém
působišti. Pevně věřím, že jeho nástupce bude

pracovat se stejným nasazením a umem jako
on. Jsem rád, že  v jeho osobě získáváme silného
spojence, protože oblast dopravy je jednou z klí-
čových gescí kraje a výstavba D35 je záležitostí,
která se našeho města bytostně dotýká. Navíc
doufám, že se nejedná o definitivní loučení a Mi-
chal bude pokračovat jako člen rady města,”
sdělil. Rezignace na funkci místostarosty však
neznamená, že Michal Kortyš v Litomyšli zcela
skončí: „Chtěl bych ujistit občany Litomyšle, že
úplně neodcházím. Nadále zde budu samo-
zřejmě žít a pracovat pro Litomyšl ve funkci za-
stupitele, a pokud budu zvolen, i jako radní
města.”
Michal Kortyš avizoval, že jeho prioritou coby
náměstka hejtmana je výstavba dálnice D35.
„Chceme prosadit, aby se samozřejmě začalo
pracovat co možná nejdříve. Důležité pro nás
také je, aby se brzy začalo dělat na obchvatu Li-
tomyšle a Vysokého Mýta. Možná dokonce dříve,
než začne stavba celého úseku samotné dál-
nice, protože se mohou objevit komplikace,
které zahájení stavby budou oddalovat,” uvedl
a na závěr dodal: „Co se týče resortu zdravot-
nictví v Pardubickém kraji, tak na něj máme
s Ladislavem Valtrem stejný názor. Budeme
společně hledat cestu ke stabilizaci a rozvoji ne-
mocnic našeho regionu.”                             -mv-

K volbám dorazilo 42 procent voličů
Volby do krajských zastupitelstev přilákaly ve
dnech 7. a 8. října méně než 50 procent voličů. 
V Litomyšli a integrovaných obcích k urnám do-
razilo přes 3 000 lidí z celkových více než 8 000.
Komisaři nakonec sečetli 3 376 obálek, což zna-
mená, že volební účast v Litomyšli byla podle
webu volby.cz 42,14 procent.  Na prvním místě
zde byla ODS s 25,94 procenty, za ní skončila Ko-
alice pro Pardubický kraj s 18,34 procenty. Třetí
příčka patří ANO 2011, pro které hlasovalo 13,45

procent voličů. Čtvrtá skončila ČSSD se ziskem
12,97 procent. Přes pětiprocentní hranici se do-
staly ještě TOP 09 (5,91), KSČM (5,61) a STAN
(5,01).
V Pardubickém kraji byla účast ještě nižší –
36,80 procenta. Na prvním místě se v rámci kraje
umístilo hnutí ANO 2011, kterému dalo hlas 19,17
procent voličů. Další pořadí je: ČSSD (18,01), KPK
(15,69), ODS (8,99), KSČM (8,36), STAN (5,62).

-red-

V Pardubickém kraji vládne čtyřkoalice

„Spolupráce ČSSD s KPK, ODS a STAN je koalicí
slušných a pracovitých lidí se zkušenostmi z ko-
munální a regionální politiky, kteří mají jasnou vizi,
kam kraj posouvat,” uvedl hejtman Martin Neto-
lický s tím, že strany sdílí náhled na další směřo-
vání kraje, a proto také nad všemi představenými
tezemi panuje absolutní shoda.
Mezi radními jsou čtyři nováčci s bohatými zku-

šenostmi z komunální politiky. Krajská rada bude
stejně jako v minulém období devítičlenná s tím,
že všichni radní budou uvolněni pro výkon své
funkce. Návrhy na personální obsazení byly před-
loženy na ustavujícím jednání Zastupitelstva Par-
dubického kraje v pátek 21. října. 
Hejtmanem kraje bude i nadále Martin Netolický
(ČSSD), který bude mít na starosti finance kraje.
V pozici 1. náměstka bude pokračovat Roman
Línek (KPK), který však bude mít na starost inves-
tice, majetek a kulturu. „Zdravotnictví budu i na-
dále sledovat z pozice člena valné hromady
a jsem k dispozici novému radnímu pro zdravot-
nictví s veškerými informacemi. Jsem rád, že je
v koaliční dohodě zakotveno i pokračování pro-
gramu Přátelské nemocnice, který jsem pomohl
nastartovat,” uvedl Línek. Novou tváří mezi kraj-
skými radními je Michal Kortyš z ODS, který je ná-
městkem hejtmana pro dopravu a dopravní
obslužnost.  Také oblast školství bude spravována
novým radním, kterým bude dosavadní místosta-
rosta Lanškrouna Bohumil Bernášek z ČSSD.
V pozici radního pro životní prostředí, zemědělství
a venkov pokračuje Václav Kroutil z ČSSD. Pokra-
čují také Pavel Šotola (KPK), který je zodpovědný
za sociální péči a neziskový sektor, a René Živný
(KPK), jehož gescí je sport, volnočasové aktivity,
cestovní ruch a informatika. Oblast zdravotnictví
převezme po Romanu Línkovi starosta Chocně
Ladislav Valtr z ODS a jedinou ženou v devítič-
lenné radě bude starostka Morašic Hana Štěpá-
nová za hnutí STAN, která bude mít na starost
oblast regionálního rozvoje, evropských fondů
a inovací. „Jako starostové chceme dbát na to, aby

se kraj rozvíjel ve všech částech a nezapomínalo
se na příhraniční nebo okrajové regiony. Proto
jsme také tuto gesci od počátku chtěli,” řekla
Hana Štěpánová.  Stejně jako v minulém období
budou pro výkon funkce uvolnění také dva čle-
nové zastupitelstva. Finanční výbor povede v ná-
sledujících čtyřech letech Jan Foldyna z KSČM
a kontrolní výbor připadne hnutí ANO 2011
v osobě Miroslava Jurenky.
Základní programové teze krajské čtyřkoalice jsou
rozděleny na jednotlivé oblasti od zdravotnictví
a sociálních věcí přes dopravu, školství až po ze-
mědělství nebo sport a cestovní ruch. Mezi pri-
ority v oblasti hospodaření kraje patří maximální
využití evropských fondů a dalších dostupných
zdrojů včetně státních dotací. 
V oblasti dopravy nepřekvapí urychlená výstavba

D35 v prvních dvou úsecích včetně přivaděčů
a následná realizace dalších úseků včetně nezbyt-
ných obchvatů měst a obcí na plánované trase.
Ve školství by měl pokračovat rozvoj úzké spolu-
práce středních škol se zaměstnavateli a profes-
ními sdruženími, tedy prvky takzvaného duálního
systému. Zdravotnictví se zaměřuje na zajištění
dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany
kraje s perspektivou rozvoje všech pěti nemocnic
ve stoprocentním vlastnictví kraje, dokončení sy-
stému jednotného řízení zdravotnictví v kraji
s ustálením modelu jedné akciové společnosti 
a pokračování v obnově techniky a vybavení ne-
mocnic akutní a následné péče, zdravotnické zá-
chranné služby a ostatních složek IZS. 
Sociální oblast se bude mimo jiné zaměřovat na

podporu terénních, ambulantních a pobytových
služeb pro seniory, postupné realizování transfor-
mace péče o ohrožené děti a pokračování v trans-
formaci pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením. Posílení dotačních mož-
ností by se měla dočkat oblast kultury a památ-
kové péče, stejně tak jako sport.                     -red- 

Výsledky
krajských voleb
2016 v Litomyšli

KPK = Koalice
pro Pardubický kraj
(KDU-ČSL + Nestra-
níci + SNK ED)

V pátek 14. října byla čtyřmi podpisy stvrzena spolupráce České strany sociálně demokratické,
Koalice pro Pardubický kraj, Občanské demokratické strany a hnutí Starostů a nezávislých ve
volebním období 2016–2020. Kromě Dohody o politickém uspořádání Pardubického kraje ve vo-
lebním období 2016–2020, jak se dokument oficiálně nazývá, byly představeny také základní
programové teze, které chce krajská koalice prosazovat.

Volební výsledek Občanské demokratické strany v letošních volbách do krajského zastupitelstva
se podepíše na personálním obsazení vedení města. Současný místostarosta Michal Kortyš, jenž
ve volbách kandidoval jako krajský lídr ODS, se totiž má stát uvolněným náměstkem pro dopravu
hejtmana Pardubického kraje. Hodlá proto rezignovat na pozici místostarosty města Litomyšl. 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 

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

Tak jako vloni, chystáme se i letos připomenout
17. listopadu ideály sametové revoluce. Sejít by-
chom se chtěli na……pro nás na náměstí Václava
Havla, které ale bohužel nebylo zastupitelstvem
schváleno, takže se sejdeme na „prostranství
před pivovarem na Jiráskově ulici”. Zní vám to
divně? Nám také a je nám opravdu líto, že Lito-
myšl nebyla a k naší lítosti už nebude prvním
městem v ČR, kde mohlo náměstí Václava Havla
být. Po setkání v loňském roce, kdy jsme jakoby
přejmenovali onen prostor, nám bylo vyčítáno,
že zneužíváme 17. listopad k vlastním politickým
cílům. Dokonce po upevnění happeningových

plastových cedulek s názvem „(Náměstí Václava
Havla)” volala městská policie, že na nás kdosi
chce podávat trestní oznámení….a zatím jsme
celou akci brali jako vtipné a neformální připo-
menutí požadavku na pojmenování onoho pro-
storu-náměstí po prvním českém prezidentovi,
bytostném demokratovi, filosofovi a světozná-
mém dramatikovi. I dnes si myslíme, že by to
bylo stále vhodné, ale mezi současnými zastu-
piteli má náš názor výrazně menšinou podporu.
Toto respektujeme, ale naše snahy nevzdáváme.
Takže přijďte si připomenout ideály roku 1989
i Mezinárodní den studentstva 17. 11. 2016 v 17:11

hodin na „prostranství před pivovarem na Jirá-
skově ulici”. Svíčky a vlajky s sebou, promluví či
zazpívá několik Litomyšlanů ve znamení „Lito-
myšl sobě”. Otevřeno bude i zámecké sklepení
se Srdcem pro Václava Havla.
Svoboda, demokracie, pospolitost, ale i zodpo-
vědnost, aktivita a starost o věci veřejné jsou
velmi aktuální i dnes a je dobré si to připomínat
napříč všemi generacemi. 17. 11. v 17:11 hodin
k tomu budeme mít dobrou příležitost. Vezměte
rodiče i děti a přijďte!

Daniel Brýdl, Generace 89 

SNK Generace 89

Děkujeme všem voličům, kteří v uplynulých kraj-
ských volbách podpořili kandidáty Komunistické

strany Čech a Moravy. Velice si vážíme vyslo-
vené důvěry, zvolení zastupitelé se budou snažit

svým mandátem přispět k rozvoji kraje.
za členy MěV KSČM Litomyšl Max Olšan

Komunistická strana Čech a Moravy

SNK Patriot
Vážení spoluobčané, v úvodu musím poděkovat
vám všem, kteří mně a Patrioty podporujete.
Čím dál tím častěji jsem oslovován s tím, že moji
práci sledujete a fandíte nám. Znamená to pro
mě mnoho a příjemně to vyvažuje mé „vykreslo-
vání” v městských médiích a na radnici. Odpo-
vězte si sami, kolikrát jste od nich slyšeli nebo
četli, poděkování, nebo pochvalu na moji
adresu? Ano, ti co mně pravidelně negativně ná-
lepkují jako člověka, který neustále kritizuje, jsou
sami schopni jenom negativních reakcí, bez
ohledu na to, co sděluji. Proč? Protože nemají
argumenty pro věcnou diskuzi a de facto jsem
jediným v zastupitelstvu, který prezentuje jiné
názory. Nebojím se mluvit o tom co je v nepo-
řádku, říkám, kudy utíkají peníze z rozpočtu.
Když kritizuji, jsem tvrdý a věcný. Nejsem, ale
jako oni a často vedení Města pochválím, nebo
poděkuji. Na minulém zastupitelstvu jsem ve-
dení Města poděkoval za bezbariérové úpravy
chodníků na ulici T.G. Masaryka. Než jsem mohl

požadavek na tyto úpravy vznést, byly práce
provedeny. A co jste se v Lilii dočetli? Nebyl jsem
zvolen do Finančního výboru po tom, co jsem
z něho byl odvolán. Nikde se ovšem nepsalo,
jaké byly mé argumenty. Svůj požadavek, aby Fi-
nanční výbor začal provádět kontrolní činnost,
jsem doložil dvěma odbornými stanovisky Minis-
terstva vnitra s odkazy na texty zákona a příruč-
kou pro zastupitele, kterou jsem „nafasoval” po
mém prvním zvolení do ZaM. Ano požadoval
jsem změnu a doložil ji věcnými argumenty. Ano
chtěl jsem ve výboru smysluplně pracovat. Ne-
bavilo mě předstírat činnost a ztrácet čas tím,
že si budu jako většina členů výboru, kteří na
rozdíl ode mě nebyli zvoleni do zastupitelstva,
„hrát na zastupitele”. V našem zastupitelstvu
tedy zvítězila možnost, kterou ve svých stano-
viscích připouští Ministerstvo vnitra. Finanční
výbor sice má provádět kontrolu hospodaření
s financemi a majetkem města, ale nic se ne-
děje, pokud ji neprovádí, když to nevadí zastu-

pitelstvu. Pokud vás bude někdo bulíkovat tvr-
zením, že Finanční výbor provádí kontrolu „klá-
bosením” nad rozpočtem, podívejte se na zápisy
na stránkách města. Jsou tam jenom zápisy
z jednání, nikoliv z kontrol, jak je například pro-
vádí Kontrolní výbor, který je dle zákona stejně
jako Finanční výbor výborem kontrolním. Dále
sem upozornil na nutnost zabezpečit chodník
mezi kruhovým objezdem a Penny marketem
betonovou stěnou. Auta tam poměrně často
končí na chodníku, nebo až na parkovišti Penny
marketu. Dříve tam bývala kovová svodidla.
V Lilii se o tomto mnou navrhnutém bodě psalo,
jako o „otázce, kterou ZaM řešilo”. Stejně tak se
na můj dotaz obratně psalo o penězích, které se
použijí na propagaci nového turistického zázemí.
Tím jsou vlastně nové veřejné záchodky. O čem
se vůbec nepsalo, je částka, která bude na pro-
pagaci použita. Doufám, že nyní sedíte, podle
vyjádření starosty to má být 250 tis. Kč. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Občanská demokratická strana
Vážení a milí spoluobčané, sousedé!
Nejprve dovolte, abych vám poděkoval za účast
ve volbách do zastupitelstva Pardubického
kraje. Byla nejvyšší ze všech měst kraje a o více
než 5% překročila celokrajský průměr.
Za druhé bych chtěl poděkovat i za množství
hlasů pro Občanskou demokratickou stranu,
která v Litomyšli přesvědčivě zvítězila, a v ne-
poslední řadě za preferenční hlasy, kterých jsme
s dalšími Litomyšlany – Josefem Janečkem a Pe-
trem Filou od vás dostali více než 800. I díky

těmto hlasům se Občanská demokratická strana
stala součástí koalice, která bude v příštích čty-
řech letech řídit kraj. A i díky nim jsem byl
v pátek 21. října zastupitelstvem zvolen náměst-
kem hejtmana a radním pro dopravu.
Především proto musím v nejbližších dnech re-
zignovat na post místostarosty našeho města.
Nedělám to s lehkým srdcem, protože těch
deset let, které jsem se jako starosta nebo
místostarosta podílel na rozvoji Litomyšle, se
nedá zapomenout. Samozřejmě jsme některé

věci mohli, i já osobně, udělat lépe, ale jsem si
jist, že pozitiva podstatně převyšují. Opouštím
post místostarosty, ale zůstávám vaším souse-
dem, spoluobčanem i zastupitelem města. Věřte
mi, že i jako náměstek hejtmana na Litomyšl ne-
zapomenu. Jsem si jist, že co je dobré pro Par-
dubický kraj, musí být dobré i pro Litomyšl.
Děkuji vám za všechno. A zachovejte mi přízeň. 

Michal Kortyš, 
náměstek hejtmana Pardubického kraje

a dosluhující místostarosta naší krásné Litomyšle

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Vážení spoluobčané, rád bych Vám poděkoval za
podporu ve volbách do krajského zastupitelstva,
které se dostalo Koalici pro Pardubický kraj i mé
osobě. Přestože se nenaplnily naše ambice,
myslím si, že volby nakonec dopadly dobře. Sa-
motná Litomyšl bude zastoupena mojí osobou

a Michalem Kortyšem, kterého jsme zvolili za
náměstka pro dopravu. Ale nejenom to. V kraj-
ském zastupitelstvu je také řada našich zná-
mých kolegů či kolegyň z blízkého okolí, kteří se
pohybují v komunální politice, takže znají prob-
lémy naší části kraje. Pan hejtman ve své kandi-

dátské řeči konstatoval, že musíme v rámci
svého mandátu hledět na kraj jako celek a to
mohu slíbit, že se ve své práci budu snažit pro-
sazovat. Ještě jednou děkuji. 

Radomil Kašpar
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Zvon svatý Václav je v chrámu,
čeká se už jen na Josefa

Výběrové řízení na obsazení nových
parkovacích stání – druhé kolo
Na ulici Z. Kopala v blízkosti výstavby nových
bytových domů je v současné době dokončován
objekt 22 krytých garážových stání (spodní
patro) a 21 nekrytých garážových stání. Gará-
žová stání obou úrovní budou uzavřena zaříze-
ním ovládaným dálkovým ovladačem. RaM
stanovila svým usnesením 402/2016 tato zá-
kladní pravidla:
Přednostně pro potřeby nájemníků a majitelů
bytů čtyř nových bytových domů (tzv. městské
vily) v počtu 1 stání/byt, 
Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání ............. 500,- Kč/měsíc
včetně DPH
- nekrytá horní stání ................  300,- Kč/měsíc
včetně DPH
Na základě proběhlého výběrového řízení byli
vybráni zájemci na obsazení pouze 20 krytých
garážových stání a 1 nekrytého garážového
stání. Podle předchozích stanovených pravidel
tedy vyhlašuje město Litomyšl nové výběrové ří-
zení na zbývající 2 krytá stání a 20 nekrytých
stání, které bude určeno pro osoby, které bydlí
nebo budou bydlet na ulici Z. Kopala a J. E. Pur-
kyně bez konkretizace objektů bydlení (mohou
se tedy přihlásit i osoby, které již byly úspěšné
v prvním kole výběrového řízení) a bez omezení
počtu stání na byt.  V horním patře se předpo-
kládá i zřízení 2 parkovacích stání pro vozidla
označená O1 s větší šířkou stání.
Pro potřeby výběrového řízení na obsazení
těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl
tiskopis přihlášky, která je k dispozici na poda-
telně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 nebo na
www.litomysl.cz jako příloha informace o vyhlá-
šení výběrového řízení na hlavní stránce. Vy-
plněnou přihlášku je třeba odevzdat na MěÚ
Litomyšl do 21. 11. 2016. Pokud bude mít žadatel

zájem o větší počet stání, musí podat příslušný
počet přihlášek. Přidělení konkrétních parkovací
stání bude v případě většího zájmu vylosováno
a potvrzeno na jednání RaM. Pokud žadatel na
přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání,
bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté
stání, zařazen do losování nekrytých stání.
Pokud se ani v druhém kole výběrového řízení
nepodaří obsadit většinový počet nekrytých par-
kovacích stání, bude zváženo uvedení celé této
parkovací plochy k volnému veřejnému užívání.
Pro případy, kdy zájemce o garážové stání je
rozdílný od majitele nebo budoucího majitele
bytu, je třeba na přihlášku do výběrového řízení
uvést i jména vlastníků nebo budoucích vlast-
níků a získat i jejich podpis (to neplatí pro byty 
v majetku města). MěÚ bude totiž srovnávat
údaje uvedené na přihlášce s údaji v katastru
nemovitostí a s údaji, které jim poskytne deve-
loperská společnost prodávající byty ve vý-
stavbě. U městských bytů musí být žadatel
uveden v seznamu osob bydlících v bytě dle evi-
dence správce bytového fondu města.
Povinným údajem na přihlášce bude e-mailová
adresa nebo číslo telefonu žadatele, na které
bude podána zpráva o výsledcích výběrového ří-
zení a případný pokyn k uzavření nájemní
smlouvy. Pronájem garážových stání budou za-
jišťovat Městské služby Litomyšl stejně jako
u ostatních garážových objektů. Smlouvy budou
uzavírány a placení nájmu bude probíhat v roč-
ním režimu. Jejich obnovení bude závislé na
zájmu nájemce a placení nájemného. Vlastník ani
provozovatel garážových stání nebude zodpoví-
dat za škody na vozidle, které vzniknou v objektu
garážových stání v důsledku jednání jiné osoby,
ani za zcizení vozidel. Pavel Jiráň, 
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Příjezdu svatého Václava do piaristického
chrámu byl svědkem místostarosta Michal Kor-
tyš. Ten sdělil podrobnosti ohledně financování
pořízení živých zvonů: „První zvon Panna Maria
byl zaplacený ze sbírky našich občanů. Svatého
Václava platil pan Jiří Mach a poslední zvon s ná-
zvem svatý Josef se bude opět financovat ze
sbírky. Část sumy zatím chybí, v současnosti se
jedná o zhruba 40 tisíc korun, takže uvidíme, zda
ještě nenajdeme mecenáše.”
Na zvon, který ho stál bezmála půl milionu
korun, se přišel podívat i Jiří Mach, jenž svatého
Václava chce věnovat městu. „Je krásný, vidím
ho takhle kompletní poprvé, protože když jsem
se na něj byl podívat minule, tak ho právě vyrá-
běli,” nechal se slyšet mecenáš. Příjezdu zvonu
byl přítomný i štáb České televize.
Jiří Mach také štábu novinářů vysvětlil důvod,
proč výrobu zvonu financoval. „Mám rád církev
a nemám rád komunisty ani nacisty,” prohlásil. 
V současné době najdou zájemci v kostele Na-
lezení svatého Kříže na zámeckém návrší pouze
jeden ze dvojice vyrobených zvonů. Příjezdu
svatého Václava totiž ve čtvrtek 20. října před-
cházel odjezd Panny Marie. Téměř čtyřistakilo-
gramový zvon ve čtvrtek večer odvezli do
zvonařské dílny v Brodku, kde v současné době
dochází k drobným úpravám na povrchu. „Vý-
roba byla kvůli speciální výzdobě technologicky
náročná. Jelikož se na zvonu Panna Marie ně-
které postupy vyzkoušely, tak jsme se s výrob-
cem dohodli, že na tomto zvonu ještě udělá
drobné úpravy povrchu, aby všechny tři zvony
měly sjednocený vizuál,” uvedl k odjezdu Panny

Marie z Litomyšle Antonín Dokoupil. Vysvěcení
Panny Marie, svatého Václava a svatého Josefa
se v současné době plánuje na Velikonoce roku
2017. K této události se chystá speciální akce:
„Firma, která bude zvony zavěšovat, nám slíbila,
že je dokáže nainstalovat ještě v průběhu mše.
Takže by je lidé měli poprvé slyšet bít už při od-
chodu z kostela,” dodal Antonín Dokoupil.
O původní trojici zvonů Litomyšl přišla za druhé
světové války a nové kusy jsou pojmenované po
svých historických předchůdcích. Výroba Panny
Marie stála 256 tisíc korun. 
V kasičkách a na účtu sbírky bylo v říjnu připra-
veno 184 tisíc korun, přičemž výroba posledního
zvonu svatý Josef bude stát asi 220 tisíc.  Pokud
máte zájem, tak lze příspěvky poslat na účet
107-6430890207/0100.  Přispět můžete také do
speciálně označených kasiček, které se nachází
v budově MěÚ Litomyšl  Bří Šťastných 1000
a v Piaristickém chrámu. Uzavřít lze také daro-
vací smlouvu. -mv-

Rada města Litomyšle schválila na svém zase-
dání dne 12. 10. 2015 nařízení města Litomyšle
č. 03/2015. Hlavní součástí tohoto nařízení je se-
znam úseků místních komunikací, na kterých
bude prováděna zimní údržba mimo plán zimní
údržby nebo nebude prováděna vůbec.
Oproti loňskému zimnímu období nedošlo k žád-
ným změnám. 
U naprosté většiny níže uvedených komunikací
bude navíc zimní údržba zajištěna, ale v jiné ča-
sové posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
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 LB Tech
3   parkoviště v sídlištích
4   chodník – schody pod kostelem Šantovo ná-
městí
5   komunikace a chodník Peciny – slepá ulice
směrem na Lidickou
6   chodník – schody mezi čp.1143 a 1144
7   chodník u J.E.Purkyně 1143 a 1144
8   komunikace – sjezd ke krytým garážím Z.Ko-
pala 1155
9   chodník – schody Tomíčkova-Vognerova
10 komunikace – skupinové garáže Dukelská
11  komunikace – skupinové garáže u HMD
12 částečně pojízdný chodník – spojovací komu-
nikace 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 fmy 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. Purkyně
kolem parku nemocnice 
20 chodník T.G. Masaryka před čp. 1123 – 587

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství

Neudržované úseky
místních komunikací
v zimním období
2016/2017



6

ROZHOVOR
Z pracovního hlediska prožívá architektka
ZDEŇKA VYDROVÁ velice úspěšné období. Na
sklonku září vyhrála s Litomyšlí cenu Architekt
obci za dlouhodobou a úspěšnou spolupráci 
s městem. A další velký triumf na sebe nenechal
dlouho čekat. O měsíc později obdržela Cenu Mi-
nisterstva kultury v oblasti architektury za „dlou-
hodobou aktivní a koncepční činnost městské
architektky Litomyšle a otevření historického
města současné kvalitní architektuře”. Tento roz-
hovor vznikl krátce po získání  první zmíněné ceny
při letošní ArchiMyšli. Zdeňka Vydrová v něm oby-
vatelům města přibližuje svou dlouholetou práci,
které si necvičené oči ani nemusí všimnout.

Jak jste reagovala, když jste se dozvěděla,
že vás město přihlásilo do soutěže Architekt
obci?
Já jsem o tom vůbec nevěděla.

Jak je to možné?
Volala mi asistentka pana starosty, jestli pojedu
na předávání cen Architekt roku na ForArch do
Prahy. Řekla jsem si, že všude být nemusím, takže
jsem se jí omluvila. Za chvíli mi volal pan starosta
a říká: „Vy nepojedete na předávání cen? Ale
vždyť jste byla na jednu z nich nominována!”

Takže to na vás tak trochu „ušili”?
Ano, přesně tak. Bylo to pro mě překvapení. 
I výběr prací, kterými jsem tam byla představena,
byl volbou města. 

Jak první místo v soutěži Architekt obci vní-
máte? V tandemu s Litomyšlí jste ho získala
hned v prvním ročníku.
Důležité je, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Sdružení měst a obcí si uvědomují význam této
spolupráce, která může vést ke vzniku kvalitního
městského prostředí a architektury. Ocenění je
pro mne pochopitelně závazkem do další práce.
Zlepšení města z hlediska architektury a urba-
nismu je dlouhodobým procesem, v němž je
významná role samosprávy a spolupráce 
s městským architektem. Tato spolupráce se pro-
jevuje například v nastavování pravidel pro zá-
stavbu nového území. 

Mohla byste popsat projekty, se kterými
jste vyhrála? Prvním byla Mariánská ulice.
Na ulici Mariánskou jsem před pár lety zpracovala
regulační plán. Byla to regulace zástavby její pravé
strany směrem k zámeckému návrší. Když se po
ulici projdete, tak zjistíte, že stávající zástavba je
dost různorodá a v určité části se objevují význa-
mem méně hodnotné stavby ve vztahu k historic-
kému prostředí, jako jsou například garáže. Takže
s ohledem na to, že byl zámek a zámecký areál
prohlášen památkou UNESCO, jsme považovali za
důležité se tímto prostorem zabývat. Kvalita zá-
stavby totiž významně ovlivňuje charakter ulice.
Vznikl regulační plán, který se po projednání se
všemi vlastníky a po schválení stal závaznou po-
drobnou územně plánovací dokumentací. Na jeho
základě je nyní možné ve správním řízení vyžado-
vat dodržení prvků prostorové regulace, jako je
například uliční čára, výška římsy, charakter střech
a podobně. Těch limitů tam však není mnoho. 

A druhá práce?
Další prací byla úprava projektu protipovodňo-
vých opatření na řece Loučné, který zpracovala
jedna projekční kancelář. Týkalo se to úseku od
křižovatky s ulicí Mařákovou, ulice Partyzánské,
Benátské až k ulici Na Řetízku. Současně vznikla
diskuse o charakteru ulice Partyzánské v souvi-
slosti s projektem nového železářství a s řešením
navazujícího veřejného prostoru. 
Když se po této ulici projdete, tak vidíte, že je ne-
uspořádaná. Vozovka navazuje na travnaté plo-
chy, v některých částech chybí chodník, někde

Městská architektka Zdeňka Vydrová sbírá
úspěchy, ale trápí ji současný stav Pernštýnu

ulice T. G. Masaryka nově vzniklým objektem. Ar-
chitekti našli jednoduchou a působivou formu za-
střešení nástupišť a budovy supermarketu.
Uprostřed zůstává kvalitní veřejný prostor, který
je možné v budoucnu zastavět. Není to však ne-
zbytně nutné.

Na čem v Litomyšli pracujete v současné
době? Na co nového se mohou obyvatelé těšit?
Město připravuje domov pro seniory, což bude vý-
znamná investice a pravděpodobně se bude také
pokračovat na rozšíření obytné zástavby u nemoc-
nice. Mě osobně trápí problematika Pernštýnu. Je
to zajímavé a současně problematické území z po-
hledu jeho využití, téměř na vjezdu do města.
Jedná se o původní statek s objekty uspořádanými
kolem vnitřního dvora, jehož koncepce byla vybu-
dováním průtahu I/35 porušena. Myslím si, že má
velký potenciál stát se místem se specifickou
atmosférou a charakterem, může vyvolat další po-
zitivní změny v okolí včetně kultivace místa, pří-
stupu k řece podél břehu, s novou lávkou směrem
na Lány propojit širší území.  Důležitá však bude
koncepce přestavby, nalezení především vhodné
funkce a kvalita architektonického řešení. Součástí
areálu je barokní sýpka, která by se mohla stát vý-
znamným prvkem celé přestavby. Doufám, že ma-
jitelé a investoři tuto příležitost nepromarní.

Co je podstatou spolupráce dvojice archi-
tekt – město?
Je důležité, abychom koncepční záležitosti města
dokázali vzájemně korigovat a koordinovat. Důle-
žitá je také informovanost odborů, kterých se to
týká. Není to práce jen městského architekta a sa-
mosprávy, jsou tady lidé, kteří každodenně pracují
a na výsledku se významně podílejí. Takže si mys-
lím, že je důležité, abychom dokázali otevřeně
a věcně komunikovat. Role architekta je také ve
srozumitelném vysvětlování a obhajování záměrů.

Litomyšl je architekturou známá. Máme tu
řadu zajímavých staveb, které sbírají ocenění.
Myslíte si, že je to „jenom” tím, že se před těmi
pětadvaceti lety nastavila spolupráce, ze
které se teď těží?
Myslím si, že to není jenom setrvačnost. Velice si
cením, že dochází ke kontinuitě práce starostů,
kteří přebírají minulé projekty. Pokračují v nich
a přidávají nové.  Také se snaží, aby již realizované
stavby byly životaschopné.  To je důležité. Když si
uvědomíte, že se revitalizovaly objekty zámec-
kého návrší, tak je potřeba, aby nějakým způso-
bem žily, aby nebyly zátěží pro město.  Litomyšl
je dynamické město a myslím si, že je dobře, že
vytváří podmínky pro to, aby mladá generace zůs-
távala v Litomyšli. Podíl na tom má také atmo-
sféra ve městě. Množství projektů souvisí
s aktivním přístupem samosprávy k veřejným
věcem a naslouchání potřebám občanů. Je vidět,
že dobře fungující samospráva může přinášet
kvalitní výsledky i v oblasti architektury. Litomyšl
měla štěstí na dobré architekty, kteří většinou
vzešli ze soutěží stejně jako např. projekt úprav
nábřeží Loučné nebo domov pro seniory. To jsou
nové projety, kde pokračuje spolupráce města
s architekty. -red-

komunikace těsně míjí fasády domu a lidé vstupují
z rodinných domků přímo do silnice. Řešila jsem
tedy nejenom problematiku protipovodňových
úprav, ale i charakter ulice a navazujících ploch.
Cílem bylo zachovat přírodní prostředí včetně ve-
getace a současně umožnit přístup k řece, využí-
vat nábřeží k pobytu a k procházkám nebo 
k vizuálnímu kontaktu a zajistit kvalitní prostředí
ulice. 
Protipovodňové úpravy spočívaly v návrhu zdí,
které se posouvají blíže do ulice, tím pádem jsou
nižší a prostor podél řeky je více otevřený. 
V tomto území je jiná situace než v historickém
jádru, kde je řeka přeci jen více sevřená svým oko-
lím.  Součástí veřejného prostoru je i dětské
hřiště, navržené s drobnými vodními prvky, la-
vičky, můstky k vodě nebo pěšina nad terénem
podél řeky. Samozřejmostí je návrh komunikace,
chodníků, parkovacích stání, napojení soukro-
mých pozemků a vazba na technickou infrastruk-
turu. Musím zdůraznit, že návrhem je dodržena
požadovaná ochrana území. Diskusi na téma re-
vize protipovodňových opatření v ulici Partyzán-
ské vyvolali členové Generace 89, kteří se na mne
v této věci obrátili. 

V čem vlastně spočívá funkce městské ar-
chitektky?
S bývalým starostou Miroslavem Brýdlem jsme
zahájili práci diskusí o vztahu historické a moderní
architektury a její kvalitě a o způsobu usměrňo-
vání a přiměřené regulaci rozvoje města. Moje
práce spočívá v poskytování konzultací k urbanis-
tickému rozvoji města, sleduji připravované zá-
měry města z hlediska urbanistického 
a architektonického, zaujímám stanoviska k pro-
jekčním aktivitám soukromých investorů, posky-
tuji konzultace občanům a hájím zájmy města
především z pohledu kvality veřejného prostoru.
Chápu městského architekta jako komunikační
článek mezi obyvateli města, investory a radnicí.
Na počátku jsem se podílela na přípravě někte-
rých architektonických soutěží. Stále totiž existuje
otázka proč, co, jak a s kým stavět a k tomu nám
pomáhá proces přípravy a průběh architektonické
soutěže. Stavění v historickém prostředí je otáz-
kou prestiže. Za stavby samotné nese odpověd-
nost projektant nebo architekt, který je navrhuje.

Jak často do Litomyšle jezdíte?
Teď jezdím do Litomyšle jednou za čtrnáct dnů, 
v minulosti to bylo jednou týdně. Úkolů je samo-
zřejmě celá řada, takže komunikace dnes probíhá
i elektronicky.

Existují za pětadvacet let spolupráce pro-
jekty, které vám opravdu utkvěly v paměti?
Složitým úkolem byla přestavba předimenzova-
ného autobusového nádraží. Je příkladem kon-
cepčního přístupu města a regulace výstavby 
v blízkosti historického centra města a spolupráce
se soukromými investory. Jednalo se o komplexní
přestavbu s vytvořením kvalitního veřejného pro-
storu, na který navazuje budova autobusového
nádraží, zastávky autobusů se zastřešením, su-
permarket, parkoviště a park. Byla ukončena

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Záznam tiskové konference v říjnu
2016 • Reportáž z letošní ArchiMyšle • Nonstop
čtení v Týdnu knihoven • Made in Litomyšl • Ar-
cheologické objevy z minulých pěti let • Rekon-
strukce procesu Stříteský a spol. • Slavnostní
předání cen města a čestného občanství • Pří-
jezd zvonu svatý Václav • a další videa.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Program ArchiMyšle diváky pobavil světelnými
hrátkami i poučil o současné architektuře

Letošní ArchiMyšl začala v pá-
tek 30. září vernisážemi výstav.
V Galerii Pakosta byli předsta-
veni finalisté Ceny Klubu Za sta-
rou Prahu za rok 2015 – mezi
šesti vybranými nechyběl právě
ani objekt Galerie Pakosta od
architektky Zdeny Vydrové. Zahájení výstavy po-
jmenované Nové ve starém se zhostil historik
a teoretik umění a architektury Rostislav Švácha.
„Když se v historických městech staví novos-
tavby, tak mají město obohatit, a nikoliv ho zne-
tvořit nebo na něm parazitovat. To je naše
zásada. A abychom ji hlasitěji šířili, tak jsme před

poté se v kinu promítal doku-
mentární film o zesnulém archi-
tektu Davidu Kopeckém. 
Po projekci následovala beseda
s režisérkou dokumentu Bárou
Kopeckou, vdovou po předčasně
zesnulém architektovi. I přes-

tože publikum nebylo početné, bylo velmi ak-
tivní, vzdělané a dobře připravené.
Druhý den konání ArchiMyšle došlo na komen-
tované prohlídky, během kterých průvodkyně
zájemcům ukázaly krásy místního výtvarného
umění i moderní architektury. V sobotu odpo-
ledne se pak na přednášce znovu ujal slova Ros-

počínaje a Rittsteinovým autobusem konče.
Během akce došlo i ke křtu nového kalendáře
a architektka Zdeňka Vydrová společně se zá-
stupci města ukázala ocenění, které tandem
Zdeňka Vydrová – Litomyšl získal v soutěži Ar-
chitekt obci. K vítězství v prvním ročníku pak ar-
chitektka uvedla, že je ráda za dlouhodobou
spolupráci s městem a cena je pro ni závazkem
do další práce. Večer se pak v zámeckém parku
odehrála světelná show s názvem Krystaly
světla. Videoprojekce na lavičky přilákala desítky
lidí a tuto část programu si užily hlavně děti,
které po skončení pobíhaly kolem zámku okolo
pestrobarevných světel.
Nedělní program nenarušil ani déšť. Na komen-
tovanou prohlídku přeměny Vodních valů dora-
zila řada zájemců. Role průvodců se zhostili

Pátý ročník populární ArchiMyšle přilákal na přelomu září a října stovky návštěvníků. Ti oslavili
Světový den architektury besedami, přednáškami, výstavami a nechyběla ani světelná show.

Největší „Srdce pro region”
v Pardubickém kraji má Miroslav Brýdl 
V pondělí 17. října 2016 převzal emeritní sta-
rosta Miroslav Brýdl v Music Clubu Kotelna cenu
Srdce pro region. Vydavatelství KAM po Česku
se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence re-
dakce založit po dohodě s regionálními zástupci
cestovního ruchu a ve spolupráci s Asociací tu-
ristických informačních center ČR cenu pro
osobnosti, které se v minulosti zasadily o roz-
voj, popularizaci a propagaci dané turistické ob-
lasti, regionu nebo stály u zrodu významného
produktu v oblasti cestovního ruchu. Během
roku 2016 bude cena udělena celkem čtrnáct-
krát – vždy jednomu zástupci z jednoho kraje
České republiky. Mezi oceněnými je např. Hana
Maierová za Liberecký kraj, Petr Krč z Morav-

skoslezského kraje, Ivana Vopálková za Středo-
český kraj či Ivana Mahelová z Kraje Vysočina.
Na diplomu, který obdržel Miroslav Brýdl, se
mimo jiné dočtete: „Miroslav Brýdl byl prvním
porevolučním starostou města Litomyšl. Položil
základy kongresového cestovního ruchu, z jeho
přičinění byl litomyšlský zámecký areál zapsán
na seznam UNESCO (1999) a stál za obnovou
dnes nejnavštěvovanějšího místa ve městě –
Klášterních zahrad. Jako náměstek hejtmana byl
u příprav revitalizace zámeckého návrší. Sehrál
důležitou roli v rozvoji moderní architektury
města ve vyváženém souladu s jeho historic-
kými částmi. Z jeho iniciativy byla poprvé zorga-
nizována Smetanova výtvarná Litomyšl.
Významnou měrou přispěl k rozvoji projektu
Česká inspirace a sdružení České dědictví
UNESCO.” Podrobnější zdůvodnění nominace
najdete na www.litomysl.cz. Před samotným
předáním ceny zhlédli návštěvníci krátký doku-
ment s názvem „V Litomyšli neměníme směr, jen
občas střídáme starosty”, ve kterém David Vávra
klade všem porevolučním starostům otázky tý-
kající se moderní architektury. David Vávra byl
také prvním gratulantem, poblahopřát přišel
i současný starosta Radomil Kašpar. Teprve po
této malé slavnosti se naplno rozjelo předsta-
vení Besídka v podání Divadla Sklep.    

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu. Foto František Renza

lety založili tuto cenu,” vysvětlil podstatu sou-
těže historik. O cenu už dávno nebojují jen
stavby v hlavním městě, což dokládá i nominace
budovy Galerie Pakosta. Ta sice v klání nezvítě-
zila, ale Rostislava Šváchu nadchla: „Na galerii
od Zdeňky Vydrové si vážím vynikající volby mě-
řítka. Objem domu naprosto odpovídá objemu
okolní historické zástavby. V tomto ohledu ar-
chitektura výborně funguje ve svém kontextu.” 
Litomyšl bude mít v příštím ročníku Ceny Klubu
Za starou Prahu hned dvě želízka v ohni. „Našim
kritériím vyhovují další dva zdejší objekty –
vstupní pavilon muzejní budovy a knihovna fa-
kulty restaurování. Pavilon je dílo Josefa Ple-
skota a knihovnu navrhli architekti Burian 
a Křivinka, kteří shodou okolností vyhráli minulý
ročník,” prozradil profesor Švácha. V pátek došlo
také k zahájení výstavy Davida Vávry a Petra
Volfa s názvem Litomyšl: hlavní město současné
české architektury. Ve třech místnostech regi-
onálního muzea se až do 20. listopadu můžete
seznámit s tématy Veřejný prostor, Rekon-
strukce a Novostavby. Expozice zachycuje vý-
razný rozvoj moderní architektury v Litomyšli po
roce 1990, která městu zajistila celostátní pro-
slulost. „Litomyšl je hlavním městem současné
české architektury v této zemi. Není to ani
Praha, ani Brno. Když se zeptám architektů, kde
by chtěli stavět, tak říkají, že by chtěli mít něco
v Litomyšli. Mít barák v Praze nebo Brně je cel-
kem normální, ale prosadit se v Litomyšli, to je
pro architekta meta, která poukazuje na jeho vy-
spělost,” prohlásil na vernisáži Petr Volf. Krátce

tislav Švácha. V 17 hodin se sešly desítky lidí na
slavnostním otevření coworkingového centra
v kočárovně na zámeckém návrší. Nové centrum
pro sdílení pracovního prostředí si zájemci mohli
prohlédnout už od dopoledne při dnu otevře-
ných dveří. Vrcholem sobotního programu pak
bylo tradiční posezení u piva s architekty, kteří
s přítomnými besedovali o umění ve veřejném
prostoru – v diskuzi se probraly některé vý-
znamné a hodně diskutované počiny, laminátem

architekti Martin Rusina a Martin Frei, kteří jsou
pod návrhem podepsaní. Přítomní jim kladli do-
plňující otázky týkající se parkování, dětského
hřiště, okolí Smetanova domu a často diskuto-
vané červené zdi kolem Loučné. „Jsem rád, že
měli autoři odvahu mezi lidi přijít a diskutovat
s nimi,” prohlásil jeden z přítomných. V neděli
odpoledne ještě mohli zájemci navštívit komen-
tované prohlídky zámeckého návrší. 
-red-, foto František Renza, Michaela Severová
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První Andělská adventní neděle se slavnostním
rozsvícením vánočního stromu bude 27. listopadu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
s Andělským videomappingem a kapelou
Neřež
Vánoční strom, který budeme slavnostně roz-
svěcovat první adventní neděli – 27. listopadu –
od 17 hodin, bude opět zdobit prostranství mezi
chrámem Nalezení sv. Kříže, regionálním mu-
zeem a zámeckým areálem. Ani tentokrát ne-
bude chybět vystoupení dětských sborů Kvítek
a Lilium pod vedením Kristýny Cupasové a Hany
Vanišové. Slavnostní půlhodinku bude modero-
vat Daniel Kvasnička a slovo dostane samo-
zřejmě i další z duchovních správců církví
v Litomyšli – tentokrát nový farář římskokato-
lické církve Zdeněk Mach. Napětí před samot-
ným rozsvícením stromu ještě umocní Andělský
videomapping na některou z budov zámeckého
návrší. Videomapping je směr vizuálního umění,
které využívá projekci ve volném prostoru na
různé objekty či domy. KLUCIvespolek pro Lito-
myšl kromě Krátkého filmu o dlouhé historii Li-
tomyšle připravili také malý mapping na
litomyšlskou lavičku, který měl premiéru v rámci
letošní ArchiMyšle. Tento adventní Andělský vi-
deomapping by měl nejen navodit atmosféru
přicházejících Vánoc, ale také podtrhnout výji-
mečnou kvalitu místní architektury.
Ani letos vás neochudíme o parádní předvánoční
koncert. Určitě se vyplatí přijít již na 16.00 hodin
– v tu dobu zazní první tóny koncertu kapely
Neřež, potkáte zde jistě i řadu známých, kama-

rádů a připraveno bude také svařené vínko na
zahřátí. Skupina Neřež je volným pokračováním
slavné kapely Nerez, jejíž jádro tvořil autorský
trojúhelník Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál
a Vít Sázavský. Poslední dva jmenovaní založili
Neřež v roce 1998 a od té doby vydala kapela již
několik alb. Připomeňme také, že Neřež dopro-
vází více než deset let jednu z nejpopulárnějších
českých zpěvaček Marii Rottrovou a pyšní se
i autorstvím hudby k filmu Román pro muže či
kultovního seriálu Vinaři. V předvánoční atmo-
sféře jistě zazní i vánočně laděné písničky ze
skvělé desky Slavná věc. Druhá část koncertu
začne bezprostředně po rozsvícení vánočního
stromu – věříme, že i po této slavnostní události
spolu s námi pár chvil zůstanete.

První Andělská adventní neděle
– neděle dekorací a ozdob
První adventní neděli můžete zahájit účastí na
mši svaté či pobožnosti v některém z kostelů
a kazatelen litomyšlských církví. Ve 13.30 hodin
vás zveme na ekumenické setkání litomyšlských
církví a adventní varhanní matiné Petra Jiříčka do
chrámu Nalezení sv. Kříže, v rámci kterého bude
zapálena 1. adventní svíce. Od jedné do čtyř bude
v zámeckém infocentru tvořivá dílnička pro děti
s Ježíškovou poštou a v nové přístavbě piaris-
tické koleje Dětský koutek s bohatým progra-
mem (14.00 čtení pohádek s Andělkou, 14.30
loutkové divadlo Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
15.30 Vánoční zpívánky). Dílna zaměřená na vý-
robu vánočních ozdob bude od jedné do čtyř
v piaristické koleji a šití patchworku si můžete od
jedné do pěti vyzkoušet v regionálním muzeu.
Doporučujeme také komentovanou prohlídku
expozice Andělé na návrší, která začíná v chrámu
Nalezení sv. Kříže ve 14.00 hodin. Od rána mů-
žete v chrámu navštěvovat také výstavu bet-
lémů. Od jedné do pěti můžete v zámeckém
sklepení obdivovat skleněnou a korálkovou krásu
vánočních ozdob. 

A co nás čeká v prosinci?
Již teď pro vás připravujeme program i na další
Andělské adventní neděle. Oblíbený Adventní
trh včetně bohatého doprovodného programu
se bude v letošním roce konat v sobotu 10. pro-
since – také na zámeckém návrší. Bohatý bude
i Mikulášský víkend a ani na Štědrý den nebude
na zámeckém návrší pusto a prázdno. Již teď je
jisté, že adventní plakát bude mít opět desítky
položek a všem organizátorům za to děkujeme!
Podrobněji však až v prosincovém vydání Lilie.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

foto František Renza

Zámecké návrší má zcela jistě andělskou protekci. Jak jinak si vysvětlit znovuzrození tolika
objektů, příliv energie nejen na nová prostranství a řadu bohulibých akcí, které se zde pořádají?
Andělé se na návrší vrátili. Své „doma” mají v nově rekonstruovaném chrámu Nalezení svatého
Kříže – nejen v expozici Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na
Andělské vyhlídce. Anděle potkáte i na ulici – nevěříte? Přijďte se podívat na některou
z Andělských adventních nedělí. 

ZAMYŠLENÍ

Před adventem 2016

Některým lidem přetéká knihovna a je třeba pře-
brat, co zůstane a co půjde pryč. Jiní podobně
přebírají šatník. Plánujete obnovu kuchyně a ta
stará půjde pryč. Či měníte jen ledničku? Nebo
se rovnou stěhujete? Každému se zatřese svět,
když se má rozhodovat, co nechat a co zcela
jistě zlikvidovat. Faráři a vojáci se stěhují jednou
za čas a musí měnit i lidi. A to doslova bolí.
K novým přilnout, dosavadní svěřit svému ná-
stupci. Těžko se vybírá, který kontakt zůstane,
když je na novém místě třeba navazovat zcela
nové vztahy. 
Tím vším se na prahu letošního adventu dotý-
kám toho, o čem mluvil jednou Kristus Pán
takto: „Anebo je království nebeské jako síť,
která se spustí do moře a zahrne všecko možné;
když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co
je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyha-
zují ven.” 
On samozřejmě myslel na přelom dějin, na po-
slední selekci, při které běží mráz po zádech:
„Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, od-
dělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé
pece; tam bude pláč a skřípění zubů.” Přepisuju
to z Matoušova evangelia, kde se dělá pořádek
s božskou licencí Stvořitele a Pána… Proč nás to
tolik děsí? Protože známe podobné přebírání
dobrých a zlých ze své historie a současnosti.
Na konec dějin a na andělský výběr si hráli
mnozí. Ty tam a ty tam… A plot mezi ně! A vy-
hnat! A do plynu! Před několika dny, ještě v říjnu,
jsme si připomínali první transport Židů, který
vyjel do Lodže z pražského bubenečského ná-
draží před sedmdesáti pěti lety. Děsí nás to, pro-

tože je to vždycky šílené, když si na poslední
soudy hrají lidé. Když zaskakují za anděly a vy-
slovují poslední soudy. A nemusí to být s kuli-
sami katastrof. Stačí, aby se manžel vyslovil
o své ženě slovy hrdelního soudu. Znáte to?
Stačí: Je fakt nemožná! A naopak: S nim to nemá
cenu! Mluví se tak až příliš často konečnými
slovy o dětech, rodičích, učitelích a úřednících,
prodavačkách a sousedech, ale také o politi-
cích… 
Ta poslední licence by měla zůstat Pánu Bohu.
Ve stejném evangeliu, ve stejné třinácté kapi-
tole, jen o něco dále, řekl Ježíš svým učedníkům,
že „každý zákoník, který se stal učedníkem krá-
lovství nebeského, je jako hospodář, který vy-
náší ze svého pokladu nové i staré.” To je náš
úkol. V adventním čase začneme přebírat svůj
svět a s vděčností odkládáme to, čím jsme letos
prošli, co jsme užívali. Uklízíme, někdy dost ne-
milosrdně i ve svém kalendáři, ve svých vztazích.
Doznáváme, co jsme nestihli a co jsme mysleli
dobře, ale špatně to dopadlo. A je to moc dobře,
když děláme dočasné soudy a učíme se z minu-
losti a nacházíme nové výzvy a možnosti. A se
stejnou otevřeností děláme pořádek ve vztazích,
když milostivě přejeme novou šanci také dru-
hým, byť se nám to spolu nepovedlo. Tenhle svět
ještě potřebuje milost!
A proto se nesmíme plést andělům do práce. Až
to přijde, tak to přijde. Zatím radši nejmenovat
a předat tam nahoru. Protože budou poslední
soudy, ale ty budou soudit i nás! Ještě dnes tu
nejsou. Tak vynášejme staré a vyhledávejme
z pokladu moudrosti znovu nové a nové věci
a příležitosti. Žehnejme si navzájem. V této Lilii
tedy pěkně a zřetelně: Požehnaný advent roku
2016!                                          Daniel Kvasnička

V polovině října podalo město žádost o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí na cel-
kem tři projekty, díky kterým by v případě schvá-
lení měly být jednotlivé části Litomyšle zelenější.
První žádost se týká průmyslové zóny. „Pokud
bude dotace schválena, tak se podél Moravské
a Průmyslové ulice vysadí 69 kusů převážně do-
mácích druhů stromů, jako jsou javory, lípy, duby
a topoly. Cílem projektu, jehož návrh pochází 
z ateliéru architekta Zdenka Sendlera, je ozele-
nění průmyslové zóny, její zobytnění a zapojení
do volné krajiny. Dalším cílem je snížení praš-
nosti, hlučnosti, zlepšení kvality ovzduší a zvý-
šení biodiverzity,” uvedla Barbora Rezková ze
správy veřejné zeleně. 
Druhá žádost se týká asanace a následné vý-
sadby sakur s podsadbami růží a trvalek na ulici
9. května. V tomto případě se jedná o stejný
druh sakur, které v místě už jsou. Celkem se
v projektu počítá s výsadbou 79 těchto stromů.
Třetím návrhem, na který by město rádo získalo
dotaci, je návrh na ošetření stromů u sokolovny
a části aleje u čistírny odpadních vod v Nedo-
šíně. „Cílem opatření je prodloužení životnosti,
zajištění provozní bezpečnosti stromů a zacho-
vání důležitých biotopů pro živočichy, kteří zde
žijí,” dodala Barbora Rezková.
Během září a října došlo díky dotaci ze Státního
fondu životního prostředí k inventarizaci více
než 2 000 stromů na území města. Také došlo
k ošetření 44 významných starých stromů na
Smetanově a Toulovcově náměstí, Trstěnické
ulici nebo v Kornicích.                                   -red-

Bude Litomyšl
ještě zelenější?
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemoc-
nice, tel. 461 655 397
So 5. 11. MUDr. Kašparová
Ne 6. 11. MUDr. Jindrová
So 12. 11. MUDr. Tišlerová
Ne 13. 11. MUDr. Sláma
Čt 17 .11. MUDr. Slavík
So 19. 11. MUDr. Mikulecká
Ne 20. 11. MUDr. Sláma
So 26. 11. MUDr. Paseková
Ne 27. 11. MUDr. Paseková
So 3. 12. MUDr. Kašparová
Ne 4. 12. MUDr. Mikulecká

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 5. 11. MUDr. Pecinová
Ne 6. 11. MUDr. Pešková
So 12. 11. MUDr. Pilařová
Ne 13. 11. MUDr. Sadílková
Čt 17.11. MUDr. Beňová
So 19. 11. MUDr. Filová
Ne 20. 11. MUDr. Filová
So 26. 11. MUDr. Hájková
Ne 27. 11. MUDr. Jílková
So 3. 12. MUDr. Sadílková
Ne 4. 12. MUDr. Šíchová

Lékárny v době LSPP
soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 5. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 6. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 12. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 13. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Čt 17. 11. Na Špitálku, tel. 461 615 034
So 19. 11. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 20. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 26. 11. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 27. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 3. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 4. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
5. – 6. 11. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
12. – 13. 11. MDDr. Čermáková Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
17.11. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
19. – 20. 11. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
26. – 27. 11. zubní lékař Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
3. – 4. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524

ROZPIS SLUŽEBZahraniční cestovní kanceláře
jezdí do Litomyšle na prohlídky
Od loňského roku zaznamenáváme zvýšený
zájem o Litomyšl ze strany zahraničních novi-
nářů. Neméně důležité jsou četné návštěvy zá-
stupců zahraničních cestovních kanceláří
a agentur. 
Ve spolupráci s některými zahraničními zastou-
peními agentury CzechTourism a s nezbytnou
pomocí destinační společnosti Českomoravské
pomezí jsme i na podzim připravili celou řadu
presstripů a tzv. famtripů.
Nevšední bylo setkání se zástupci japonských
cestovních kanceláří, které do našeho města
doprovodila ředitelka zahraničního zastoupení
Japonsko Martina Cílková. Kromě zámku a Rod-
ného bytu Bedřicha Smetany je zaujala i mož-
nost ubytování přímo v památce UNESCO či
vyhlídka z chrámu Nalezení sv. Kříže. Litomyšl si
prohlédli i zástupci cestovních kanceláří a pří-
slušní ředitelé zahraničních zastoupení z Rakou-
ska, Francie, Holandska, Belgie, Litvy a Lotyšska.
Do každého famtripu se snažíme kromě prohlí-
dek památkových objektů zařazovat i ukázku
různých standardů ubytování či kulinářské spe-
ciality – velmi zajímavá je pro zástupce cestov-
ních kanceláří například možnost nabídnout
svým klientům workshop na výrobu českých
pralinek, ochutnávku piva Bedřichova jede-
náctka z místního minipivovaru či vína zrajícího
v zámeckém sklepení. Záležet jsme si dali také
na přípravě programu pro zástupce pěti nejvý-
znamnějších ruských agentur (Evroport, Vedi
Tour, More Travel, Salavat a Pac Group – vozící
klienty z Jekatěrinburgu, Čejlabinsku, Kazaně
a Moskvy). Také v Litomyšli se potvrdilo, že Ru-
sové milují červené střechy – pohled z vyhlídky
na hotelu Zlatá Hvězda naše hosty nadchl.
V tomto famtripu zbyl čas také na prezentaci
o Litomyšli, které se ujal pan starosta Radomil
Kašpar. Alespoň na fotografiích mohli tedy zá-
stupci ruských agentur vidět naše nejúspěšnější
kulturní akce. Večer se zúčastnili vernisáže vý-
stavy Litomyšl – hlavní město současné české
architektury, na které se seznámili i s Litomyšlí
moderní. Litomyšlské putování bylo zakončeno
pohledem na zámecký areál z Andělské vyhlídky. 

Po letní návštěvě novinářů ze Slovenska
a z New Yorku přijeli v září další američtí blog-
geři – Dan a Linda Bibb. Se zahraničním zastou-
pením v Berlíně jsme zorganizovali i individuální
presstrip pro hudebního kritika jednoho z nej-
větších deníků Die Welt, pana Manuela Bruga.
Hlavním jeho cílem bylo prohlédnout si histo-
rické divadlo v Litomyšli, ale byl otevřený i dal-
ším návrhů a kulturně-turistickým tipům. Proto
došlo k setkání se zástupci Smetanovy Lito-
myšle, kteří se o něj výborně postarali. Nedivili
bychom se, kdyby byl jedním z hostů příštího
ročníku našeho nejvýznamnějšího festivalu. Vě-
říme, že stejně tak i mnoho dalších zahraničních
návštěvníků. 

Ani v roce 2017 vás neochudíme o možnost ko-
chat se každý měsíc jiným litomyšlským obráz-
kem. I tentokrát pro vás město Litomyšl
připravilo nástěnný kalendář. Na rozdíl od minu-
lých let zde však nenajdete fotografie, ale malby.
Respektive reprodukce ně-
kolika překrásných obrazů
ze sbírek Městské galerie
Litomyšl a Regionálního
muzea v Litomyšli. 
Kromě těchto obrázků vás
čeká také krátké vyprávění
o každém umělci s důrazem
právě na jeho vztah k naší
Litomyšli. A na díla kterých
umělců se můžete těšit? Sa-
mozřejmě nechybí Josef Ma-
tička, Ludmila Jandová,
Bohdan Kopecký či Antonín
Dvořák. Zastoupeno je zde 
i dílo Karla Šťastného, Jana
Šplíchala, Františka Pečinky, Františka Malého,
Václava Martínka a Františka Motyčky. Najdete
zde také dvě díla neznámých autorů – Obsazení
piaristické koleje Švédy v roce 1643 a Hořící Li-
tomyšl. Poslední dvoustrana je věnována infor-
macím o Městské galerii Litomyšl, městské
obrazárně a regionálním muzeu, ale také pro-
jektu Víkend v Litomyšli začíná ve čtvrtek či sou-

pisu umění, které je umístěné ve veřejném pro-
storu.  
Kalendář v rámci ArchiMyšle pokřtila městská
architektka Zdeňka Vydrová. I pro ní se podle je-
jich slov po letech strávených s naším městem

Litomyšl stala srdeční zále-
žitostí. Tematicky se vše vý-
borně potkalo i díky tomu,
že hlavním mottem letošní
oslavy Světového dne archi-
tektury bylo Umění ve veřej-
ném prostoru. 
V rámci ArchiMyšle byl
představen i aktualizovaný
dotisk brožury Litomyšl –
moderní architektura. Tento
jednoduchý materiál před-
stavuje všechny nejdůleži-
tější stavby a rekonstrukce
od devadesátých let minu-
lého století. Díky jednodu-

ché mapce města, do které je zakresleno přes
dvacet realizací, je ideálním průvodcem po sou-
dobé moderní architektuře v Litomyšli. Brožura
vyšla v české a anglické mutaci a je zdarma 
k dispozici v informačních centrech, ale i jinde.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Litomyšl – srdeční záležitost 

Zámecké návrší
hledá technika!
Příspěvková organizace
Zámecké návrší vypisuje výběrové
řízení na pozici technik, údržbář. 
Nástup na plný pracovní úvazek 
od 1. ledna 2015.
Podrobné informace o výběrovém
řízení naleznete na 
www.zamecke-navrsi.cz/s/kontakty.
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2016.

A plánujeme dál. Na zahájení lázeňské sezóny
chtějí dorazit novináři z Polska. O Smetanovu Li-
tomyšl projevili zájem novináři z Jižní Koreje
a čeká nás i odložený presstrip ze Skandinávie.
Novinářskou cestu do Litomyšle připravuje do-
konce i Noemi Benešová-Guerrero, ředitelka za-
hraničního zastoupení v Číně. 
Děkujeme všem provozovatelům památkových
objektů i zástupcům hotelů a restaurací, že nám
při organizaci těchto akcí vycházejí vstříc. Vě-
říme, že se nám vložená energie mnohonásobně
vrátí.                                      

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slova moudrých: Jsou city, které se nedají
vyslovit jinak než mlčením            Petrarca

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Faltysová Hana
    Toman Vladimír, Kornice
85 let – Zavřelová Marie
    Vostruha Karel
    Kopecký Ladislav
90 let – Adamcová Božena MUDr.
    Komínková Marie
92 let – Franková Vlasta
    Severa František
94 let – Randáková Alena
95 let – Zeman Karel
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Sedláček, Suchá - Jana Abrahamová,
Pohodlí, Marek Urbánek, Moravská Tře-
bová – Hana Loskotová, Cerekvice n.
Loučnou, Pavel Tůma, Měšice – Zuzana
Červinková, Lanškroun, Radek Hendrych,
Chrudim – Martina Koutová, Chrudim,
Zdeněk Hamerský, Rohozná – Blanka Še-
dajová, Hradec n. Svitavou, Miloš Věne-
ček, Janov – Kamila Havranová, Janov,
Radek Zima, Valy – Petra Filová, Litomyšl,
Stanislav Holomek, Dolní Újezd – Kristýna
Stříteská, Dolní Újezd, Jiří Jeník, Litomyšl –
Ludmila Frodlová, Litomyšl, Ondřej Miku-
lecký, Čeperka – Petra Maršálková, Rtyně
v Podkrkonoší, Pavel Baar, Litomyšl –
Lucie Matejsková, Litomyšl, Milan Krejčí,
Litomyšl – Barbora Piknová, Litomyšl,
Aleš Lipavský, Desná – Blanka Famfulí-
ková, Desná, Marek Sedlinský, Makov –
Adriena Csocsová, Vysoké Mýto, Jan Mi-
kulecký, Sloupnice – Tereza Pyciaková,
Nová Paka
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Miluše a Václav Lázničkovi a Miro-
slava a Josef Štarmanovi z Litomyšle.
Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Anna a Josef Žabkovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Zdenkou Tošovskou (96 let)
Agnešou Konečnou (74 let)
Janem Vopařilem (90 let)
Adolfem Mráčkem (80 let)
Vzpomínáme.

Ve společenské kronice uvádí KPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas.   Věra Kučerová – KPOZ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků 
V měsíci říjnu jsme přivítali:
Matyáš Mlátilík, Viktorie Štosková, Johanka Ka-
linová, Tadeáš Půlkrábek, Gabriela Jandíková,
Vojtěch Škoda, Matyáš Valko, Matouš Doseděl,
Antonín Soušek, Sofie Dvořáková, Filip Havran,
Mia Barbořáková, Matěj Voříšek, Kristian Husby,
Linda Novotná, Lucie Vospělová

Členové komise pro občanské záležitosti v prů-
běhu roku navštěvují naše spoluobčany, kteří v
daném měsíci oslaví své životní výročí 80, 85,
90, 91, 92, 93, … let, s malým dárkem od vedení
města. Může se však stát, že jubilant není v evi-
denci, kterou máme k dispozici, a proto se obra-
címe na děti a příbuzné, aby nás s předstihem
kontaktovali a seznam jsme případně doplnili.
Podobně je tomu i při připomenutí výročí 50,
60,... let od uzavření manželství.
Děkujeme      Dana Kmošková, tel. 775 913 400

Věra Kučerová, tel. 461 615 750

Komise pro občan-
ské záležitosti

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Dne 21. 11. 2016 se Emílie Nádvorníková do-

žívá krásných 80 let, v květnu 2016 oslavil její
manžel Václav 84 let. Za celou rodinu děkujeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví, veselou
mysl a Boží požehnání.           Dcera Jana a Pavla,

syn Václav, vnoučata a pravnoučata. 
Tímto bych chtěla velice poděkovat internímu

oddělení Litomyšlské nemocnice za vzornou
péči o pacienty za vedení pana primáře Tomáše
Ducháčka a také paní doktorce Oravcové za
laskavost  i  starost.  Všem  sestřičkám  děkuji

za vzornou péči, velkou trpělivost a ochotu.
Vřelé díky a hodně úspěchů do další práce přeje

Jaroslava Klusoňová
Chtěla bych velice poděkovat Městské Galerii

Litomyšl za procházky (s) městem. Akci, kterou
zorganizovali pro občany Litomyšle, ale  vidět
byli i  přespolní. Největší dík patří průvodkyním
Terezce Jirouškové a Aničce Šubrtové, vždy
dobře  připravené podělit  se o všední i nevšední
zajímavosti města. Těším se, co připraví na příští
rok.                                                     Petra Fuksová

Týden paměti národa v Litomyšli se narodil
někdy v létě v rozhovoru se starostou. Konzul-
tovali jsme zajímavý souběh akcí, které se vešly
do jednoho týdne. A městský úřad tohle v Lito-
myšli umí a dovede pochopit. Teď myslím i ty
nejobyčejnější ochotné dělníky z městských slu-
žeb, kteří nám pomohli s panely výstavy společ-
nosti Post Bellum v Klášterních zahradách.
Tiskárna HRG je dovezla z Prahy taky nezištně.
A tak lidé od šestého října mohou procházet pří-
běh od legionářské minulosti až po sametový
přerod. Inscenace monstrprocesu se odehrála
66 let po realitě. A ještě teď vyznívala mrazivě.
Byla také vzpomínkou na proces „budislavských
Jánošíků”, jen o pár dní předcházející skupinu
rektora Stříteského. A všechno to bylo bizarní,
nejen obvinění bratra rektora a studentů. Jáno-
šíci se až při vyšetřování dozvěděli, že se jim tak
říká. A stejně překvapení byli ještě o deset let
později čtyři muži a kazatel Církve bratrské Ja-
roslav Polanský, kteří za náboženské písně do-
stali roky vězení natvrdo s důvodem rozvracení
republiky v roce 1962.
V plném sále mi došlo, že za deset let nebudou
možná živí pamětníci jak z řad souzených, tak
z řad svědků. Možná nebudeme ani my. Tahle
šance byla unikátní. Dále to bude historická sku-
tečnost, dobře popsaná historikem. Ale nutně už
povahy archivní. Z minulosti nás vytrhla debata
na gymnáziu, ke které přijel diplomat Petr Kolář.
Velvyslanec ve Švédsku, Irsku, Spojených stá-
tech a v Rusku se studentům věnoval rád, stejně
jako sociolog Jan Hartl v Poličce na gymnáziu.
Večer se k těm dvěma přidali ještě dva: Zuzana
Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví a eu-
roposlankyně, a také Václav Vacek, letohradský
kněz. Vedli rozhovor nad povahou prezidentství.
Prezident je symbolem podobným trůnu či
žezlu, a zároveň řemeslem. Vedli rozhovor ná-
ročně, zajímavě a dobře. Naléhavě jsme si uvě-
domili, že se propadáme do vášnivého volebního
kolotoče, v němž prezidentské volby budou hrát
vysokou notu už v příštím roce kampaní
a v lednu 2018 hlasováním.
Kongres zapsaného spolku Exulant probíhal
o poznání tišeji. Potomci pobělohorských exu-
lantů, usazení v zahraničí, po druhé světové
válce přicházeli zpět do vlasti jako noví vyhnanci

bez halasného vítání. Pokud mluvili ještě ně-
mecky, by vše Češi či Moravané, museli sbalit
své nejnutnější věci a prchat před polskými ban-
dami zpět do Čech. A tady také nebyli příliš ví-
táni. Mluvili totiž polsky nebo německy… Jen
lámaně česky. Směřovali do pohraničí, které se
dočišťovalo a pomalu osidlovalo. Ještě jejich po-
tomci mají dnes zvláštní pohled, vyjadřování
i vzpomínky. „Neopakovat!” říká si po poslou-
chání těch příběhů člověk… A zároveň ty příběhy,
vyřčené na konferenci polsky, německy a česky,
uzdravují. Pořád je co uzdravovat. Milé bylo, že
exulanti nemysleli jen na sebe. Přijeli i noví oby-
vatelé České republiky, Barmánci. Slyšeli jsme
také obsáhlé zprávy o práci evangelické církve
v Německu mezi imigranty v posledních letech.
K nám se v médiích dostávají jen přetečené in-
formace zlé i dobré. Tady byla realita.
Uzdravující byla i společná nedělní bohoslužba,
kterou otevíral v kostele Nalezení sv. Kříže řím-
skokatolický biskup Pavel Konzbul svým pozdra-
vem a místní administrátor farnosti Zdeněk
Mach čtením evangelia. Symbolické. Nakonec
jsme v kázání německého vrchního rady evan-
gelické církve slyšeli skutečnost, která na první
pohled nedochází: Apoštolové Pavel a Barnabáš
šli do Evropy z turecké Antiochie, jak bychom
řekli dnes. To je místo, kam z Jeruzaléma utekli
křesťané. Vlastně tam se jim poprvé začalo říkat
křesťané. A do Evropy vyslali Pavla a Barnabáše
dva černoši a jeden Asiat. Položili jim ruce na
hlavu, jak se dávalo pověření či dnes dává svě-
cení, a vyslali je do práce. A díky nim říkáme, že
jsme křesťanskou Evropou. Od exulantského
údělu se nemůžeme odpoutat. Proto jsme si
navzájem rádi podali chléb a víno jako posilu na
cestu. Proto jsme také svou sbírku z kostela vě-
novali německé evangelické církvi na práci s bě-
ženci.A Václava Hurta, evangelického faráře,
jsme vyslali na cestu na Ukrajinu, kam hned po
konferenci odjel. D. Kvasnička

Ohlédnutí za Týdnem paměti národa
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Paulík Ivo – Český ráj, Paulík Ivo – Východní
Čechy, Bächle-Helde – Léčivé obklady a zábaly,
Janáčková –  Poznej muže beze slov, Kryštopa,
Oleh  Ukrajina v měřítku 1:1, Krajiny srdce, Soros
Tivadar – Robinsoni na Sibiři, Trnková Klára –
České zvyky a tradice, Evják Jan – Svět skončil,
tak jsem, Očima elity :  lékařství, Očima elity :
film, Nekvapil – Bydlení slavných, Axelsson – Ne-
jmenuji se Miriam,  Bensen Clara – Nalehko : mi-
nimalistický, Stalmann – V srdci je spousta
místa, Machek – Dravec Mattoni, aneb, Shipman
Viola – Kouzelný náramek, Červenák –       Černý
Rogan. Přízraky na, Přibáň Michal – Všechno je
jenom dvakrát, Roberts Nora – Odchody a ná-
vraty, Štráfeldová – Trestankyně : příběh, Pivo-
dová – Dívka, kterou nikdo, Cohen – Mandlovník,

Prowse Amanda – Poppy Day, Zadinová – Přežít
svou smrt, Kundera Milan – Život je jinde, Harper
Tom – Černá řeka, Lindsay Jeff – Rudý příliv, Ga-
baldon – Vážka v jantaru, Kotleta – Velké prob-
lémy v Malém, Bradbury – Bořitel dějin, Jelínek
Jan – Jizvy na duši, Horáková Naďa – Tajemství
Anny z, Cimický Jan – Téměř jasný případ, Ryan
Chris – Váleční štváči : ve, Grmolec – Pod křídlem
anděla, Hannah Sophie – Zavřená truhla, Brown
Daniel – Hrdinové ve člunu  :, Roy Arundhatí –
Bůh maličkostí, Goffa Martin – Dítě v mlze, Ma-
léřová – Kdy se dotknout, Kirk Alana – Matka,
dcera, nebo já, Contreras – Papírová srdce, Jef-
feries – Plantážníkova žena, Hooper Kay – To
chce zloděje, Zheutlin – Záchranná pouť : jeden,
Taylor Kathryn – Panství Daringham Hall.

580 let – 7. 11. 1436 zemřel při dobývání Hradce
Králové Vilém Kostka z Postupic, válečník
a obratný diplomat. V letech 1432 až 1436 byl
hejtmanem v Litomyšli, v září 1436 mu císař Zi-
kmund Lucemburský přidělil Litomyšl dědičně.
Kostkové pak v Litomyšli a okolním panství vládli
bezmála sto let.
370 let – v roce 1646 zemřela Frebonie z Pern-
štejna, dědička litomyšlského panství, proslula
svou charitativní prací. Založila v Litomyšli pi-
aristickou řádovou kolej. Zakoupila domy a při-
lehlé pozemky na Olivetské hoře, aby se mohlo
začít s výstavbou koleje, kostela a školy, byla
poslední majitelkou Litomyšle z rodu Pernštejnů.
165 let – 21. 11. 1851 se narodil v Praze Hanuš
Svačina, rytec, malíř a grafik. Jeho Album Lito-
myšle vydalo v roce 1888 Veselíkovo knihkupectví.
135 let –  24. 11. 1881 se narodil Zdeněk Matěj
Kuděj, spisovatel a cestovatel, světoběžník,
tramp. Přítel Jaroslava Haška, autor knihy Ve
dvou se to lépe táhne, Zlý dědek z Vysočiny, Sa-
fiánská zima aj. Poslední roky života trávil v Li-
tomyšli, kde psal své vzpomínky na J. Haška
a začal psát svůj životopis, který nedokončil. Po-
hřben na litomyšlském hřbitově. 
110 let – 6. 11. 1906 zemřel Emanuel Bárta, pří-
rodopisec, geolog, paleontolog, profesor lito-
myšlské reálky a gymnázia, autor mnoha
publikací a studií. Člen obecního zastupitelstva
osady Záhraď, člen entomologické společnosti. 
75 let – 14. 11. 1941 zemřel v Litomyšli Bedřich
Dudycha, profesor průmyslové školy v Litomyšli,
veřejný pracovník, člen a činovník Sokola, zakla-
datel a jednatel Spolku Růžový palouček. 
45 let – 16. 11. 1971 zemřel na Dobříši Josef Ka-
inar, básník, textař, častý návštěvník Litomyšle
i Domu bratří Čapků (Dům PEN klubu) v Budislavi.
45 let – 23. 11. 1971 zemřel Rudolf Beneš, malíř,
krajinář, asistent prof. Kysely v Praze. Litomyšl-
ský rodák, každoroční návštěvník města, jehož
kresby obsahují i náměty z Litomyšle a okolí. 
15 let – 21. listopadu 2001 proběhlo na Smeta-
nově náměstí náročné osazení částí marián-
ského sloupu, které byly restaurovány studenty
pod vedením ak. sochaře Jiřího Novotného v díl-
nách Institutu restaurování a konzervačních
technik Litomyšl. 
140 let – roku 1876 přišla do Litomyšle se svým
mužem PhDr. Josefem Novákem, profesorem na
gymnáziu, spisovatelka Teréza Nováková, je
autorkou povídek, románů a pohádek s regionál-
ním zaměřením na okolí Litomyšle a Proseče,
představitelka realismu a tzv. venkovské prózy.
300 let – roku 1716 byl postaven mariánský
morový sloup se sochami Panny Marie, sv. Vác-
lava a sv. Jana Nepomuckého. Sloup postavený
podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho je
přes 11 metrů vysoký a vyjadřuje dík za to, že
město nebylo zasaženo morovou epidemií, jež
postihla Čechy v roce 1713.
375 let – 2. listopadu 1641 byl položen základní
kámen ke stavbě piaristické koleje na Olivet-
ské hoře.  O jeho stavbu se zasloužila poslední 
pernštejnská šlechtična Frebonie z Pernštejna.
O 3 roky později, v roce 1644, byla zahájena
výuka, Litomyšl se stala prvním sídlem piaristů
v Čechách. Připravila Lenka Backová
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Nabízím pronájem obchodních
prostor 105 metrů čtverečních

se dvěma výlohami v Litomyšli. 
Střed Smetanova náměstí, 

případně i s bytem.
Tel. 774 114 934

Osobnost známá jako učitel, městský úředník,
knihovník, ale také místní podivín, který do Lito-
myšle pozval Josefa Váchala (1884–1969) k vy-
malování svých dvou místností v dnešní budově
Portmonea – to byl Josef Portman (1893–1968).
Na co by se ale nemělo zapomínat, je jeho sbě-
ratelská vášeň a nemalý zájem o tisk krásné
knihy. V této souvislosti je potřeba očistit jeho
jméno a uvědomit si význam, který pro Litomyšl
má. 
O jeho obdivu ke krásné knize svědčí nejenom
vytříbená sběratelská, ale i tiskařská činnost, jež
ho učinila pokračovatelem tradice zakořeněné
ve městě už na počátku 16. století. Knihy vydával
často jen v jednom, či v několika málo výtiscích,
zato důmyslně propracovaných ať už v samot-
ném výběru literární předlohy, nebo ve volbě vý-
tvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke
spolupráci umělce nemalého významu, jako jsou
Jan Konůpek, Vojtěch Preissig, Milada Marešová,
Josef Čapek, ale i Odilon Redon nebo již zmíněný
Josef Váchal.
V letošním roce získal Památník národního pí-
semnictví v Praze grant na tříletý badatelský

projekt, jehož tématem je právě osobnost Josefa
Portmana. Primárně bude zpracována mimo-
řádně rozsáhlá Portmanova pozůstalost ve sbír-
kách této instituce, ale řešitelé projektu, v čele
s Vilmou Hubáčkovou, mají zájem zapojit do
projektu i další sbírky jiných institucí. Proto oslo-
vili mimo jiné i Městskou galerii Litomyšl, aby
poskytla pro tyto účely k nastudování desítky
děl, kterými tento sběratel knih a milovník umění
neskromně obdaroval sbírku města. A to jak
o díla Josefa Váchala, Jana Konůpka, Václava
Špály, Bohdana Kopeckého a mnoha dalších. 
V této souvislosti se proto obracíme i na vás
všechny, kteří uchováváte ve své paměti jakou-
koliv vzpomínku na Josefa Portmana, vlastníte
fotografie, dopisy či díla s ním spojená, abyste
se nebáli nás oslovit, a pomoci tak co nejdetail-
něji poznat osobnost mimořádně zajímavé po-
stavy, která dodnes neprávem spočívá ve stínu
Josefa Váchala. Budeme moc vděční za vaše pří-
spěvky a postřehy! Rádi si je vyslechneme buďto
přímo od vás, nebo je prosím zasílejte na ema-
ilovou adresu: jirouskova@galerie.litomysl.cz.

Tereza Jiroušková

Portman nebyl jenom kamarád Váchala

Dobročinné projekty mohou letos již
počtvrté bojovat o čtvrt milionu korun
Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci pří-
rody nebo lidé v nouzi – ti všichni se letos již
počtvrté mohou ucházet o jednorázovou fi-
nanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250
tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Svitavy,
kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele
projektu, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ,
nebo sousedního Ústí nad Orlicí. Doposud spo-
lečnost podpořila už na 24 regionálních projektů
ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu.
Přihlášky do grantu je možné podávat prostřed-
nictvím webových stránek společnosti, a to od
20. října 2016 do 20. ledna příštího roku.
Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit
jak jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení
pečující o hendikepované nebo sociálně znevý-
hodněné osoby, a to například na nákup zdra-
votních pomůcek, zajištění léčby či vybavení
sociálních domů. O finanční podporu lze žádat
také na poli kultury, kde je možné získat příspě-
vek např. na konkrétní divadelní představení
nebo kulturní akce pro děti a mládež či seniory.
V oblasti sportu se o grant mohou ucházet dět-
ská nebo juniorská sdružení působící ve všech
výkonnostních třídách, a to na nákup dresů
a sportovního vybavení nebo také na účast ve
sportovních soutěžích. V rámci ekologie pak
příspěvek může být poskytován třeba na vý-
sadbu zeleně, ochranu zraněných zvířat, čištění
řek nebo zarybnění.
V minulých letech směřovala finanční podpora

na Litomyšlsku například na výstavbu azylového
domu pro matky s dětmi nebo nákup rehabili-
tačních a jezdeckých pomůcek pro Hiporehabi-
litaci Baneta, která pomáhá dětem s mozkovou
obrnou, autismem či Downovým syndromem
pomocí rehabilitace jízdou na koni. Každý rok
grant pomáhá i rodině Petry Hánělové, která
díky němu může zajistit asistenta-pedagoga pro
svého syna Tomáška, jenž trpí poruchou autis-
tického spektra. V neposlední řadě podpořil lito-
myšlský závod i ekologický projekt rekonstrukce
zimoviště pro zraněná zvířata v Záchranné sta-
nici zvířat Zelené Vendolí. „Největší zájem jsme
v minulosti zaznamenali u projektů ze sociální
oblasti a sportu. Naopak nejméně přihlášených
bylo z oblasti ekologie. Věříme, že tento ročník
bude co do zaměření žádostí ještě pestřejší,
a těšíme se, že budeme moci podpořit další
smysluplné projekty v našem regionu,” říká
Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.
Vítězové Adfors Grantu 2017 budou vybráni
grantovou komisí na základě předchozího hla-
sování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů
a neziskových organizací z okresů Svitavy a Ústí
nad Orlicí se o grant každoročně mohou ucházet
také žadatelé z Moravského Krumlova a ze Zno-
jemska, kde má společnost druhý výrobní závod.
Pro přihlášení se do projektu stačí vyplnit žádost
a čestné prohlášení, které naleznete na webo-
vých stránkách společnosti, kde také najdete ve-
škeré další informace o projektu.               -red-
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„Nechci točit jak na běžícím pásu”
Bílá pastelka je celostátní veřejná sbírka na pod-
poru speciálních služeb pro nevidomé a slabo-
zraké. Každoročně se do ulic vydávají
dobrovolníci s kasičkami, kteří prodávají bílé
pastelky. Potkat jsme je mohli i letos 12. října
a nechyběli ani v Litomyšli. Zároveň na podporu
sbírky vznikl oficiální videospot, pod kterým je
podepsaný Litomyšlan Tomáš Čermák. Zhléd-
nout ho můžete na youtube nebo Facebooku
Bílé pastelky.  
Kameraman a scénárista Tomáš Čermák si
s myšlenkou natočit spot o nevidomých pohrával
dlouho. „Nápad vznikl již před mnoha lety, kdy se
mi zdál sen o nevidomé dívce, která maluje. Sen
jsem si zapsal a začal o tom přemýšlet. Ale když
vstoupila do hry Bílá pastelka, tak se musel scé-
nář dost upravit. Paradoxem je, že z původního
scénáře nezůstalo vůbec nic,” prozrazuje Tomáš
Čermák a pokračuje: „Natáčení trvalo 5 dní a to
na schodech u Loučné v Litomyšli.” Nejtěžší prý
bylo přinutit kachny, aby propluly před kamerou,
což nakonec nevyšlo.  
Kromě Tomáše Čermáka se na spotu podílela
také Ilona Suchá, která ztvárnila nevidomou ma-
lířku, Jana Bisová upravila komentář a Kateřina
Macková ho namluvila. „Reakce Bílé pastelky mě
překvapila. Spot se jim velmi líbí. Výkonná ředi-
telka je jím nadšená, stejně tak i viceprezident.
Dokonce jsme společně s herečkou pozvaní na
Slavnostní koncert Bílé pastelky, který se koná
v prosinci ve Španělském sále Pražského hradu,”
říká s úsměvem Tomáš Čermák, který už plánuje
další natáčení. Chystá spot, tentokrát pro celo-
republikové sdružení na pomoc dětem, a také má
v plánu videoklip. „U kratších věcí se dá více sou-

středit na kvalitní zpracování a na odvyprávění
promyšleného příběhu, který je vždy na prvním
místě,” vysvětluje své zaujetí pro tento druh na-
táčení Tomáš Čermák a dodává: „Ono u filmování
nejde o to nějak to napsat, nějak to natočit, pří-
padně si to zjednodušit, aby už to bylo natočeno,
a jdeme zase na další natáčení. Například
u spotu pro Bílou pastelku jsem málem utopil na-
táčecí techniku, protože jsem si vymyslel záběr
– jízdu těsně nad hladinou řeky, a ještě aby v tom
záběru propluly kačeny. Velice efektní záběr, ale
také složitější na natočení. A to je to, co mě láká.”
Jak sám říká, nechce točit jak na běžícím pásu,
ale vybírat si pouze témata, která ho lákají či za-
jímají. Více se soustředí na kvalitní příběh a zpra-
cování. Nejde mu proto ve výsledku o celkovou
délku natočené věci.  
Ještě před Bílou pastelkou natočil Tomáš Čer-
mák třeba videoklip Zmatky pro mladé, začínající
zpěvačky Míšu & Katy.                      Jana Bisová

Týden knihoven je pro každou knihovnu vizitkou
její invence, pracovitosti, soudržnosti a také spo-
lupráce s veřejností a kulturními a vzdělávacími
institucemi města. Jeho náplň se chystá i měsíce
dopředu, spisovatele si na besedy v Týdnu kni-
hoven zveme někdy už od jara. A pak je ještě po-
třeba pracovníky „vyladit” a motivovat k tomu,
abychom celý program zvládli s co největším fy-
zickým i psychickým nasazením. A pak už ne-
zbývá než čekat, jakou odezvu bude naše
celotýdenní práce mít. 
Před zahájením TK jsme náš vchod do knihovny
ozdobili břízkou, na které se houpaly obálky
knih. Tedy ne skutečné obálky, ale ty, které pro
nás nakreslily děti z litomyšlských škol i okolí.
Každý kolemjdoucí tak mohl zjistit, jaké knížky
mají dnešní děti rády a co čtou.
Pondělí – do nonstop  čtení, které je pravidelnou
součástí našeho TK, se zapojilo 9 tříd z Lito-
myšle a okolí. Vinou zapomnětlivosti jedné paní
učitelky a tím pádem „výpadku” 1 třídy letos
četlo pouhých 134 osob. 
Úterý – „Litomyšlský literární AZ kvíz”, který při-
pravila naše kolegyně, trenérka paměti ing. Iva
Pekníková, oslovil především seniory, kteří si při-
šli oživit svoje znalosti místních reálií a litera-
tury. Na dětském oddělení se vyráběly záložky
do knih
Středa – navzdory nepříznivému počasí se usku-
tečnil tradiční průvod v maskách, který tento-
kráte připomínal dobu panování Karla IV. Zdařilé
převleky dětí i knihovnic můžete posoudit sami
na našem facebooku. Po průvodu následovaly
hrátky v knihovně. Spanilé panny, rytíři a také
venkovský lid si mohli zatančit, osvědčit si svoji
mušku při lovu „medvěda”, navrhnout si vzor na
vyšívání a vybarvit si ho, zjistit, jak jsou na tom
s poznáváním vůní koření a bylin, střílet kuší na
terč a věnovat se i ušlechtilé zábavě – hudební

hře na nejrůznější rytmické nástroje. A tím to
ještě neskončilo. Besedovat s dětmi přijela spi-
sovatelka a scénáristka Daniela Fischerová.
Čtvrtek – odpoledne bylo věnováno vyhodno-
cení literární a výtvarné soutěže „Po stopách cí-
saře a krále”. Vítězným dětem a třídním
kolektivům jsme předali pěkné knižní a jiné ceny.
Na závěr jsme je vyzvali, ať si projdou interiér
knihovny a seznámí se s pracemi svých konku-
rentů. Výtvarnými pracemi jsme totiž vyzdobili
jak dětské oddělení, tak i chodbu v patře kni-
hovny. Pak následovala vypravěčská soutěž,
letos velmi chabě obsazená, takže si ceny od-
nesli všichni 3 soutěžící. Vedoucí dramatického
kroužku litomyšlské ZUŠ (jinak též předsedkyně
hodnotitelské komise) jim na cestu přidala rady,
jak vylepšit svůj projev.
Pátek – na tento den jsme připravili další la-
hůdky. Pro děti to byly besedy se spoluautorkou
knihy „Karel IV. v kouzelném kukátku”  Barborou
Botkovou, která názorně předvedla, co obnáší
práce ilustrátora. Děti si díky tomu mj. uvědo-
mily, že ilustrátor musí znát i reálie doby, o které
kniha pojednává. Páteční podvečer jsme věno-
vali Karlu IV., a připomněli jsme si tak letošní
700. výročí jeho narození. Přednášku „Karel IV.
a Itálie” si pro nás připravil místní rodák, historik
a také scénárista pořadu „Sedm pečetí Karla IV.”
ThDr. et Mgr. Pavel Helan.
V sobotu skončila naše týdenní amnestie od re-
gistračního poplatku a my jsme si pak sečetli, že
ji využilo celkem 82 osob. Žádná z výše zmiňo-
vaných akcí, až na středeční průvod, neomezila
běžný provoz knihovny. Naopak byly „přidanou
hodnotou” pro všechny naše čtenáře a návštěv-
níky.
Uf! A všechny pracovnice knihovny ve zdraví
přežily Týden knihoven.

Jana Kroulíková

Týden knihoven v litomyšlské
knihovně den po dni

Made in Litomyšl je název nového spolku, do
něhož se může zapojit každý, kdo je s Litomyšlí
nějak spjatý nebo v ní tvoří, a je na své výtvory
a místo, kde žije, hrdý. Za vznikem uskupení stojí
několik úspěšných lidí tvořících v Litomyšli, přes-
něji jde o představitele tiskárny HRG, Českých
pralinek a firmy young_block. Ti spolek také 5.
října 2016 v zaplněném coworkingovém centru
v Kočárovně poprvé představili široké veřejnosti.
Na akci dorazili potencionální členové, partneři
i zástupci města a městských organizací.
Cílem Made in Litomyšl je volné spojení firem
a lidí, kteří mají vztah k Litomyšli a jsou něčím
originální, nabízí zajímavé produkty nebo posky-
tují netradiční služby. „Hodně jsme diskutovali
o tom, že to není jen o výrobcích, ale i o služ-
bách. Takže se členy mohou stát i lidé a subjekty,
kteří přímo nic nevyrábí," řekl na představení
spolku Daniel Brýdl. Členové spolku by si navzá-
jem měli pomáhat a vzájemně se propagovat.
Členové spolku budou bezplatně používat logo
Made in Litomyšl, což opět pomůže k jejich pro-
pagaci, o níž se zaslouží i webové stránky
spolku. „Umístění loga Made in Litomyšl na vý-
robek, obal, tiskovinu nebo na webové stránky
má pravidla určená logo manuálem, který při-
hlášeným členům zašleme. Záleží na každém
členovi, jakou formu propagace spolku a umís-
tení loga zvolí. Jestli bude grafiku toho konkrét-
ního, produktu, obalu nebo tiskoviny vytvářet
subjekt mimo spolek Made in Litomyšl a obal
bude vyrábět například HRG nebo jiná tiskárna
není tak důležité. Důležitá je možnost oslovit pro

Made in Litomyšl
má spojovat

výše uvedené činnosti členy spolku Made in Li-
tomyšl. Chci tím říct, že členství ve spolku samo-
zřejmě nezavazuje oslovovat pro určité činnosti
pouze další členy spolku, pokud se ale členové
mezi sebou na spolupráci dohodnou, budeme
mít z toho radost,” uvedl ředitel spolku Made in
Litomyšli David Edlman.
Na úvodním setkání představili své společnosti
právě tři zakládající členové spolku a základním
představení svých firem projdou i nově přihlá-
šení členové na další schůzce, která je napláno-
vána na 18. ledna příštího roku. Do spolku má
každý možnost se přihlásit, což se 
i potvrdilo na úvodním setkání, kdy během ve-
čera vyplnilo přihlášky několik firem i jednot-
livců. „ K 18. říjnu máme celkem 18 přihlášených
členů, včetně tří zakládajících. Dále asi devět
dalších žádostí o členství je někde mezi zájemci
a další potencionální subjekty průběžně oslovu-
jeme,” dodal David Edlman.
K oficiálnímu založení spolku došlo 29. února
a jeho členové by se chtěli scházet čtyřikrát
ročně, ale v plánu jsou i další možné projekty –
bude záležet pouze na členech, s jakou aktivitou
pod hlavičkou spolku přijdou – fantazii se
v Made in Litomyšl meze nekladou.               -az-
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Po stopách let minulých – díl 57
Nucené loučení s památníky

SERIÁL

V říjnu 2016 se po zásahu restaurátorů do Lito-
myšle vrátil památník J. A. Komenského. Nebyla
to jeho první absence. V červenci roku 1943 totiž

z Litomyšle zmizela řada dalších děl, která byla
vyrobena z tehdy nedostatečných surovin potřeb-
ných pro válečný průmysl. Pojďme si připome-

nout, jak snímání bust a pomníků vypadalo.
Ve spolupráci s Martinem Boštíkem 

připravil Michele Vojáček

V hledáčku se ocitla pamětní deska Julia Mařáka Takto probíhala první demontáž památníku J. A. Komenského v Litomyšli.

Jedním z míst, odkud mizely památníky, byl i hostinec Buřvalka. Pryč odtud musela pamětní deska Aloise Jiráska

Snímání busty Václava Prokeše Pamětní deska M. D. Rettigové Pátračům se nevyhnula ani výzdoba na rodném
domu Františka Braunera

Litomyšl a pravopis velkých písmen po 17 letech – část 2.

V listopadovém vydání Lilie přinášíme druhý díl
češtinářského okénka.
S velkým písmenem se píší názvy států, zemí, ob-
lastí, takže také Litomyšlsko, Svitavsko, Poličsko,
ale i příslušníci těchto míst, tedy Litomyšlan (nebo
Litomyšlák ), Moravskotřebovák, atd. Tyto výrazy
znějí často ne úplně přirozeně, a tedy se příliš ne-
používají (Osečan z Osíka, Čisťan nebo Čisťák?
z Čisté, Trstěničan či Trstěničák atp. Pozor na vý-
razy typu Litomyšlští (ve smyslu obyvatelé Lito-
myšle), Svitavští, Vysokomýtští, ale litomyšlští
žáci, litomyšlský starosta.
Problém by neměly činit názvy útvarů členitosti
zemského povrchu a vodstva, tedy řeka Loučná,
Třebovské stěny, Velký Košíř, Toulovcovy maštale.
Také Černá hora jako vyvýšenina u Litomyšle, po-
dobně jako Černá hora např. v Krkonoších, ale
pozor, Černá Hora jako jihoslovanský stát se píše
s oběma písmeny velkými, příručka uvádí kvůli od-
lišení. Podobná nejasnost by mohla nastat v Praze,
všichni známe bitvu na Bílé hoře (tedy na praž-

ském kopci), ale v těchto místech leží dnes měst-
ská část, a to je Bílá Hora!
Velký pozor na psaní názvu našeho kraje a naproti
tomu některých svátečních dnů. Zatímco je správně
Pondělí velikonoční i Velikonoční pondělí, Boží hod
i Hod boží, tak je Pardubický kraj nebo kraj Pardu-
bický! (jenom pro zajímavost toto platí u 12 českých
krajů, ale dva názvy se píší možná pro někoho pře-
kvapivě – Kraj Vysočina a hlavní město Praha!).
Zastupitelské sbory, úřady. Tento bod je obzvláště
komplikovaný, v podstatě se vychází z toho, že
název samostatného orgánu se píše s velkým pís-
menem, ale všechny jeho složky, tedy výbory, od-
bory, komise s písmenem malým. Tedy orgán
státní správy je Městský úřad Litomyšl a samo-
správy je Město Litomyšl, Rada města Litomyšle,
Zastupitelstvo města Litomyšle. Ale vedle toho
dopravní komise, komise pro sport, mládež a tě-
lovýchovu, odbor školství a sociální péče, sekreta-
riát. Bez udání místa se pak píší vždy písmena
malá, tedy pracuje na městském úřadě, šel na za-
stupitelstvo, čekáme na rozhodnutí rady města.
Pokud jste příznivci biatlonu, velká část české
sportovní veřejnosti sledovala boj Gabriely Souka-

lové o celkové vítězství ve světovém poháru. Při-
znám, že i mě překvapilo, že jak jsem vyčetl z aka-
demické příručky, získala jeden Velký křišťálový
globus (nebo Křišťálový globus) a k tomu tři Malé
křišťálové globy.
Ale zpět do Litomyšle. Dost nepřehledná situace je
u názvů škol. Základní východisko zní tak, že pokud
je uveden oficiální název školy, píše se první pís-
meno velké, tedy Základní škola Litomyšl, T. G. Ma-
saryka 1145, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
ale chodí na základní školu v Litomyšli, litomyšlské
gymnázium. Co je nyní nové, zatímco je správně
Základní škola Osík (tak zní její oficiální název dle
zařazení do sítě škol), mělo by se vedle toho psát
základní škola v Osíku jako označení neoficiální.
A tedy také chodí do základní školy v Osíku.
Podobná pravidla jako u jiných názvů platí pro
názvy zastávek, stanic. Litomyšl má bohatou síť
zastávek MHD, jejichž názvy se píší s prvním vel-
kým písmenem i u slov, která ve městě v jiném
kontextu fungují jako označení obecná, tedy na-
příklad zastávky U Nemocnice, Vlakové nádraží,
Na Výsluní, Sokolovna, Poliklinika, Zámek.

Pavel Jirsa

SERIÁL
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Události ve fotografiích

Návštěva hodnotící komise. Dne 6. října dora-
zila do Litomyšle odborná porota soutěže Park
desetiletí, aby si prohlédla Klášterní zahrady. Při
setkání zástupci města členům poroty odpově-
děli na jejich dotazy, které mimo jiné směřovaly
na využívání parku a jeho správu. Došlo i na
osobní vzpomínky spjaté s přeměnou areálu
a jeho otevření.

Průvod v maskách. V rámci týdne knihoven se
5. října o půl deváté ráno vydali na cestu po
Smetanově náměstí účastníci průvodu v mas-
kách. Akce měla téma „Čechy za vlády Karla IV."
a byla součástí Týdne knihoven. Na cestu se
pěkně vyparádily nejenom děti.

Balonky pro Václava Havla. Krátce po 17 ho-
dině dorazili 5. října k zámku lidé, kteří si připom-
něli památku Václava Havla. Ten by v ten den
oslavil 80. narozeniny. U Havlovy lavičky pak
v dešti do vzduchu vypustili balonky.

Zahájení Týdne paměti národa. V Klášterních
zahradách jste si v říjnu možná všimli panelů, na
kterých byly popsané vybrané události z nedáv-
ných československých dějin. Dne 10. října se
u nich uskutečnilo slavnostní zahájení Týdne pa-
měti národa.

Rekonstrukce monstrprocesu Stříteský a spol.
V úterý 11. října se Smetanův dům po 66 letech
opět proměnil v soudní síň. V říjnu roku 1950 se
za zdmi budovy odehrál známý monstrproces
Stříteský a spol. Za „spolčování se za účelem zni-
čení a rozvracení lidově demokratického zřízení
zaručeného ústavou” bylo tehdy obviněno 24
osob. Nejmladšímu z devíti mladistvých bylo
tehdy pouze 16 a konečný součet vynesených
trestů byl 220,5 let. Posluchači Právnické fakulty
UK si pro přítomné připravili divadelní rekon-
strukci tohoto procesu a dopoledne se na vy-
stoupení přišli podívat žáci a studenti
litomyšlských škol. Představení pro širokou ve-
řejnost se odehrálo večer a následovala beseda
s pamětníky.

Výtvarná Litomyšl ´16. Tradiční výstava, kde se
představuje současná tvorba 56 umělců, začala
8. října. V městské galerii můžete spatřit jak
tvorbu začínajících mladých výtvarníků, tak
i profesionálů.

Návštěva biskupa. V sobotu 15. října přijel do
města titulární litomyšlský biskup Pavel Konzbul.
Nejprve na něj čekala prohlídka města – mimo
jiné navštívil piaristický chrám a zámek. V neděli
ráno se pak zúčastnil ekumenické bohoslužby
a mše svaté, kde převzal symbolický klíč od
města.

Oslava jubilea. V úterý 18. října měli Karel
a Anna Zemanovi velké výročí. Od jejich svatby
totiž uplynulo přesně 74 let a pan Karel navíc ne-
dávno oslavil své 95. narozeniny. Do domova
pro seniory jim zamířila popřát početná dele-
gace, v níž nechyběli členové rodiny, krajský
radní Pavel Šotola, litomyšlský starosta Radomil
Kašpar, jeho protějšek z Dolního Újezdu Stani-
slav Hladík a pracovnice Centra sociální pomoci
města Litomyšl. Oslavencům gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví a štěstí!

Zákaz pro kamiony. Dlouhodobá snaha vedení
města 26. října skončila úspěchem. Dopravní
značka zakazující vjezd nákladní dopravě nad 12
tun k první základní škole a litomyšlskému
zámku už je na svém místě u světelné křižovatky. 

Hold Československu. Desítky lidí zamířily 28.
října k sokolovně. U tamního památníku se ko-
nala pietní akce, při které si účastníci připomněli
vznik Československa v roce 1918.

Zábavná historie. Regionální muzeum připra-
vilo na Mezinárodní den archeologie poutavý
program. Lidé tak 15. října mohli mimo jiné vidět
živé obrazy ze života pravěkých lovců.
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Lidový dům bez společenského života?
Vždycky jsem si myslela, že církve a charity jsou
tu pro lidi, ale bohužel jsem se zmýlila, když
jsem se před pár dny dozvěděla, že ředitelka
Farní charity Litomyšl paní Bc. Věra Dvořáková
rozhodla, že se od Nového roku nebudou v Lido-
vém domě v Litomyšli konat žádné společenské
akce! A nestátní nezisková organizace snad už 
z názvu není určená pro zisk.  
Na stránkách města je uvedeno, že Lidový dům
je historická společenská budova a na stránkách
Farní charity Litomyšl zase stojí, že kromě po-
skytování sociálních a sociálně – zdravotních
služeb provozuje charita spolkový Lidový dům,
který, mimo provozního zázemí FCH Litomyšl,
slouží jako funkční zázemí pro aktivity místních
organizací, spolků a církví a jejich organizací,
které přispívají k zachování tradic, upevňují lo-
kální identitu a mezilidské vztahy. Tato činnost
má více než  osmdesátiletou tradici. Za tímto
účelem byla také stavba v letech 1921 – 1922 na
podnět mnoha spolků vybudována. Pravidelně
se přitom v Lidovém domě konají akce: Odpo-
lední čaje, Základní taneční kurz pro mládež 
a Taneční pro dospělé. Bohužel od Nového roku

to bude minulostí a zůstane jen budova, kterou
je možné obdivovat pouze zvenčí, zatímco zev-
nitř se dá očekávat, že vlivem nevyužívání bude
chátrat. Proto už jen z principu a odkazu gene-
race před námi by měl být účel budovy zacho-
ván! Jak snadné je ničit něco, co naši předkové
pracně budovali.  
Nehledě na to, že už i samotné služby farní
charity jsou pro lidi v posledních měsících ne-
dostupné! Noví žadatelé jsou odmítáni, protože
charita trpí  nedostatkem personálu, a nové
klienty tedy nepřijímají. Bohužel adekvátní ná-
hrada nikde v dosahu není! LDN není nafuko-
vací a může hospitalizovat jen určité pacienty,
ačkoliv nejednou z důvodu plných kapacit do-
movů důchodců v Litomyšli i okolí a absence
odlehčovacích a sociálně – zdravotních služeb
hospitalizuje pacienty, kteří by přitom dávno
mohli být v domácím prostředí, DD apod. Bo-
hužel všichni odpovědní se tváří, jak se nám
v Litomyšli krásně žije, ale já se bohužel začí-
nám pomalu, ale jistě bát stáří... Stáří v Lito-
myšli. Je mi z toho smutno... 

Petra Tesařová

Reakce Farní charity v Litomyšli
Vážená paní Tesařová, 
nejen jako člověk, ale také jako ředitelka Farní
charity v Litomyšli, se musím denně rozhodovat
a nést zodpovědnost za mnohdy složitá řešení.
K rozhodnutí nevyužívat od ledna roku 2017 bu-
dovu Lidového domu ke kulturním a společen-
ským akcím vedla nejen mnohaletá náročná
ekonomická stránka provozu, ale také bariéro-
vost budovy a nakonec fakt, že existuje dosta-
tečná nabídka a dostupnost jiných prostor ve
městě, které naopak po využití volají a mohou
přinést takovým akcím novou tvář. Jsme připra-
veni provozovatelům těchto zařízení předat své
zkušenosti a podpořit je tak v zachování těch
akcí, které jsou považovány za zajímavé a pří-
nosné. 
Je mylné se domnívat, že budova Lidového
domu bude nevyužitá a vlivem toho bude chát-
rat. Všechny prostory budou nadále funkčně vy-
užívány a budou sloužit zdravotním a sociálním
službám. Plánujeme sem opět vrátit Půjčovnu
kompenzačních pomůcek, které jsme díky laska-

vosti pana Rady mohli doposud skladovat v jeho
prostorách. Dále se chceme zaměřit na zkvalit-
nění provozu Charitního šatníku, léta provozo-
vaného za obětavé pomoci řady dobrovolnic
v ne zcela vyhovujícím skladovacím prostoru. 
Závěrem si dovolím poznamenat, že je nespra-
vedlivé hovořit o tom, že služby Farní charity
jsou v posledních měsících nedostupné. Jediná
služba, která v současnosti nemůže přijímat
všechny zájemce, je Charitní ošetřovatelská
služba – tedy domácí zdravotní péče. Přiznávám,
že stejně jako všechna ostatní zdravotnická za-
řízení, nemocnicemi počínaje přes ambulance
a LDN konče, se potýkáme s nedostatkem kva-
lifikovaných zdravotních sester. Nepatřím k těm,
kdo by uměli s jistotou ukázat prstem na ty, kdo
jsou za potíže našeho zdravotnictví odpovědní.
Jsem si však jistá, že všichni moji kolegové, zdra-
votní sestry, pečovatelky, sociální pracovníci
i dobrovolníci, se ze všech sil snaží, abychom
toto obtížené období překlenuli.

S úctou Věra Dvořáková

V úterý 11. října proběhla ve Smetanově domě di-
vadelní rekonstrukce litomyšlského monstrpro-
cesu Stříteský a spol. Rozhodně stojí za to si
připomínat události, které nám ukazují zrůdnost
režimu, který připravil o mnoho let svobody stu-
denty místních škol ve vymyšleném procesu.
Mne se to dotýká o to více, protože mezi odsou-

zenými byl můj strýc Jiří Kopřiva, otec mé man-
želky Jan Pech a její strýc Miroslav Matějka. Z vy-
právění vím dost, jak trpěly rodiny odsouzených
a samotní odsouzení i po propuštění. Co jsem
ale nevěděl, jaký měl sice nepřímý, ale myslím,
že dosti podstatný podíl na rozsudky náš
„slavný” rodák Zdeněk Nejedlý, který nazýval
studenty klubkem zmijí a žádal příkladné potres-
tání.
Proto o to více nechápu postoj našich radních
a zastupitelů námi zvolených, kteří dodnes ne-
chávají stát sochu tohoto myslitele před 1. ZŠ
i přes protesty politických vězňů, kterých si prý
nesmírně váží a obdivují jejich statečnost.
Je na čase najít odvahu tuto sochu přestěhovat,
např. do parku za Smetanův dům nebo před rad-
nici, pokud k ní představitelé města mají tak
silný citový vztah. 
Kdo z našich zastupitelů by si nechal na očích
sochu někoho, kdo se přičinil o žalářování jejich
nejbližších?
Najděte prosím sílu ke skutku a uctěte památku
i těch, kteří se těchto časů nedožili.

Václav Kovář

Vzpomínka na monstrproces
Stříteský a spol.

Navázání meziná-
rodní spolupráce
esperantistů
Začátkem září mi napsala Teresa Pomorska
z Polska, zda 40 účastníků setkání v Duszniki –
Zdróji  může 16. 9. navštívit Svitavy s Muzeem
esperanta a Litomyšl. Členové svitavského klubu
zajistili restauraci v Litomyšli pro společný oběd
a setkání s dalšími esperantisty z okolí. Kromě
českých esperantistů přijela i Liba Gabalda
s manželem, která bydlí v Paříži. Petr Jonáš nás
provedl po městských památkách, ukázal vý-
znamné historické domy, prohlédli jsme si
zámek. Poklonili jsme se památce esperant-
ského spisovatele Karla Píče a na jeho hrob po-
ložili kytičku. Mezi účastníky byl i Robert
Kamiński, který pro UEA  eviduje esperantské
objekty. A hrob Karla Píče mezi světové espe-
rantské objekty určitě patří. Prohlídku Svitav za-
jistila Marie Minářová, která vypomáhala
s překladem do esperanta i v Litomyšli. Více
o Svitavách se návštěvníci dozvěděli z filmu,
který byl do esperanta přeložen. To Teresu inspi-
rovalo k návrhu, že společně s místním klubem
uspořádá několikadenní mezinárodní setkání
přímo ve Svitavách. Byli nadšeni prohlídkou Ot-
tendorferova domu a krásnou akustikou sálu.
Svým průvodcům společně zazpívali. Přípravy
na setkání již začaly. Než rozešleme pozvánky
do světa, musí být vše zajištěno. 

Libuše Dvořáková

Jak vzácný může být první dětský úsměv? To, co
je pro mnohé samozřejmé, může být pro jiné
malý zázrak. Své o tom ví i rodiče dvouleté
Klárky Rejmanové z Dolního Újezdu. Holčička se
totiž narodila s celkovým rozštěpem rtu, patra
a čelisti a vzácným syndromem. Právě na pod-
poru dětí s rozštěpem uspořádali Jana a Jan Rej-
manovi, rodiče Klárky, Běh za novým úsměvem,
který byl součástí celorepublikového seriálu.
V Dolním Újezdu se pro rozštěpové děti běželo
v sobotu 15. října a na startu stálo i mnoho lidí
z Litomyšle. Maminka Klárky byla z účasti nad-
šená, protože se zúčastnilo 279 běžců. Do ka-
sičky pro děti s rozštěpem se vybralo 26 278
korun. Díky všem!
Pokud jste běh nestihli a chcete Klárce pomoci,
máte šanci. Až do konce června 2017 se totiž
koná sbírka víček z plastových lahví. „Klárka se
narodila se syndromem, který zpomaluje její
vývoj. Neumí vše co její vrstevníci, ale opravdu
se hodně snaží. Jezdíme na rehabilitace, na hip-
poterapii a má i speciální výživu. Je to náročné,”
přiznává Jana Rejmanová, maminka Klárky. 
Sběrná místa jsou v Dolním Újezdu a několik jich
je také v Litomyšli: ZŠ Zámecká Litomyšl, MŠ Zá-
mecká Litomyšl,MŠ Lidická Litomyšl , Nehtové
studio Renata Janecká – Smetanovo náměstí
106, MŠ Sedliště. 

-red-, foto Iveta Nádvorníková

Pomozte sbírat
víčka pro Klárku

Šití péřových dek a polštářů.
Čištění parou, desinfekce.

Výběr z více druhů sypkoviny.

M. Šimková • Tyršova 237 • Litomyšl
Tel. 461 613 200

Čištění peří
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Studentská výměna mezi Gymnáziem Litomyšl
a německým Gymnasiem Landau an der Isar.
Pondělní odpoledne 19. září dorazili naši noví přá-
telé z partnerského gymnázia v dolním Bavorsku,
které jsme dosud znali jen z e-mailů nebo z face-
booku. Patnáct studentů a dva učitelé s námi
strávili celý následující týden. 
Hned v úterý naše hosty provedli budovou gym-
názia studenti semináře Nj. Ani studenti Fj nezů-
stali stranou – připravili jim zážitek veskrze
francouzský, tudíž gurmánský – vynikající sva-
činku v podobě „crepés”, a poté přizvali své ně-
mecké kolegy k odpolednímu programu Dnů
frankofonie, které právě na naší škole probíhaly.
A tak se jedno německé a jedno česko-německé
družstvo popasovalo s našimi francouzštináři na
turnaji v pétanque. Následovala neformální be-
seda s panem Peterem Poliererem, který vypra-
voval o své práci učitele, o životě v Bavorsku,
o podobě německého školství a mimo jiné vyvrá-
til studentům mnohá klišé panující o německé
mentalitě.
Ve středu byl na programu celodenní výlet do Mo-
ravského krasu. Nechyběla samozřejmě projížďka
na podzemní řece Punkvě a prohlídka propasti
Macochy. 
Čtvrteční dopoledne bylo vyhrazeno společné
výuce. Rozvrh na tento den začínal hudební výcho-
vou a nácvikem písně „Není nutno”. Za notné pě-
vecké podpory kvartánů a nadějné kapely z též
třídy statečně hráli a česky zpívali i všichni němečtí
studenti. Největší ohlas z celého dopoledne ve
škole měly právem fyzikální pokusy dr. Šlégra
a jeho asistenta Jindry. Výuku završila společná
němčina a angličtina, která proběhla ve veselém
duchu her a jazykolamů, aby zahraniční partneři
okusili úskalí naší mateřštiny. Odpoledne jsme vě-
novali historii a litomyšlským památkám, neboť
jsme si dobře vědomi, že se v našem městě máme
čím chlubit. Po prohlídce piaristického chrámu
a zámeckého návrší, komentované skvělým Danem
Dezortem, studentem 7.P, jsme navštívili zámek
a Červenou věž v prostorách pardubické univerzity
a pomyslnou závěrečnou tečku jsme udělali v Kláš-
terních zahradách, kde právě probíhala prezentace
květinových vazeb zahradnické školy.

Společný program se chýlil ke konci, a proto jsme
se snažili pro poslední den týdne připravit pestrý
program. Ranní dvě hodiny si studenti vyzkoušeli
roli chemiků. Radost jsme udělali především dív-
kám, protože si vyrobily svůj vlastní levandulový
parfém a otestovaly nezávadnost (či závadnost?)
používané kosmetiky. Zbytek dopoledne jsme si
užili ve cvičné kuchyňce 3. ZŠ. Studentky z 8.P si
připravily bramborové degustační menu a před-
vedly se jako perspektivní hospodyňky podle
vzoru M. D. Rettigové. Podávalo se vepřo-bram-
boro-knedlo-zelo, bramboráky, bramborové
placky, lupínky, švestkové knedlíky a kanapky.  
Rozlučková párty, zorganizovaná studenty 3.A
Pavlem Kovářem a Káťou Mackovou, byla velmi
rozmanitá – promítal se film Dominika Kalivody,
zavzpomínali jsme na celý prožitý týden u společ-
ných fotografií a zasoutěžili si při vědomostním
kvízu o Litomyšli a okolí. A pak už hry s balónky,
tanec a loučení. To opravdové nastalo ale až v so-
botu při odjezdu, neboť nás čekala ještě prohlídka
naší starobylé stověžaté matičky Prahy.
Sobotu večer už trávili všichni ve svých domovech
se svými zážitky a vzpomínkami a s myšlenkou,
co nás asi čeká při naší červnové návštěvě v Ba-
vorsku.
Za podporu projektu bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným studentům, rodičům, kolegům a ve-
dení naší školy. Finančně celou akci zaštítili rodiče

žáků zapojených do výměny, litomyšlské gymná-
zium, OPS gymnázia a Česko – německý fond bu-
doucnosti, podporující aktivity vedoucí
k prohloubení jazykového vzdělávání a spolupráci
mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo.                                  Helena Dvořáková

Základní škola T. G. Masaryka v Litomyšli se
letos snaží žáky oslovit programem Hodina po-
hybu navíc. Projekt pochází z ministerstva škol-
ství, které ho i financuje, a proto je pro děti
zdarma. „Smyslem programu je, aby se děti hý-
baly a pod kůži se jim dostávaly různé sporty,
jako jsou házená, volejbal, basketbal, fotbal,
bruslení nebo ragby,” uvedla učitelka Zuzana
Veselíková, která s dětmi na extra hodinách
cvičí. Hodiny pohybu navíc se děti účastní
v rámci školní družiny od října. Program na škole
navštěvují žáci od první do třetí třídy. V součas-
nosti se jedná o zhruba šedesát žáků. Dětem se
program líbí a ve škole čekají na zpětnou vazbu
od rodičů. „Teď jsme rodičům rozdávali dota-
zníky, abychom zjistili jejich prvotní očekávání.
Na konci roku budeme rozdávat dotazníky, zda
projekt splnil představy dětí i rodičů,” dodala Zu-
zana Veselíková.                                              -az-

I hodina sportování
stojí za to

Vedení Školamyšle pozvalo v sobotu 15. října ro-
diče a děti do školy, aby společně strávili dopo-
ledne výukou a rodiče si mohli sami vyzkoušet,
jak jejich děti tráví ve škole čas. V plánu byla i di-
skuze rodičů a pedagogů. Příjemně strávené so-
botní dopoledne opravdu nemělo s kdysi
neoblíbenou pracovní sobotou nic společného.
S úderem osmé hodiny započala výuka ranním
kruhem. Děti a ohebnější rodiče se pohodlně
usadili na koberci a ti méně pružní si začali hle-
dat nejpříjemnější polohu. První částí rozvrhu
byla čtenářská dílna, ve které si děti spolu s ro-
diči vybraly knihu a z té si předčítaly. Po vyprá-
vění o obsahu úryvků ze zvolených knih
následovala další společná aktivita – štítkování
hřbetů knih ve školní knihovně barevnými samo-
lepkami, aby i čtenáři začátečníci na první po-
hled poznali, po kterém titulu sáhnout.
Po přestávce se všichni sešli v centrech aktivit
se společným tématem Člověk a čas. Dospělí se
se zájmem pustili do přípravy úkolu, zatímco
děti poznaly, že nadšení rodičů je dostatečně
velké na to, aby si samy mohly trochu odpoči-
nout po náročné přestávce. Rodiče si za asis-
tence dětí vyzkoušeli spolupráci v centru,
pochopení zadání, přípravu práce a komunikaci
s ostatními a takto poznali, jak každodenně pra-
cují jejich děti a co jim to přináší. Minimálně sa-

mostatnost, pochopení zadání, komunikaci ve
skupině, kreativitu při vymýšlení i plnění úkolů.
Při následujícím hodnotícím kruhu děti s pomocí
rodičů představily výsledky své práce a tím uza-
vřely oficiální dopolední výuku. Aktivní zapojení
děti do společné diskuze nad výsledky práce
bylo pro rodiče tím nejlepším důkazem, že škola
děti posouvá viditelně vpřed ve vzájemné komu-
nikaci, diskuzi nad tématem, získaných vědo-
mostech a prezentaci své práce. I ti nejmladší
žáci dokážou sami aplikovat vědomosti z jedné
oblasti i do jiných a nedělá jim problémy si zí-
skané zkušenosti propojit a hovořit o nich.
Děti se nakonec vypravily s družinou na čerstvý
vzduch, zatímco rodiče se sešli v učebně s pe-
dagogy na hodinovou diskuzi týkající se provozu
školy, praktických záležitostí výuky, programu
školy a aktivit na nejbližší týdny. Na pořadu byly
detaily týkající se lyžařského a plaveckého vý-
cviku, výlety, provoz družiny, využití sdílených
tabulek pro zaznamenávání účasti dětí na škol-
ních akcích nebo zapisování odchodů z družiny.
Rodičovská sobota svůj účel splnila – rodiče i
děti se spolu s pedagogy potkali v pohodové
atmosféře a mnoho z rodičů se osobně opět
ujistilo, že volba Školamyšle pro studium jejich
dítěte byla volbou správnou.

David Edlman, rodič

Školamyšl – Rodičovská sobota
nerovná se Pracovní sobota

Ve středu 5. října se v rámci Maratonu čtení
uskutečnila beseda se spisovatelkou a scéná-
ristkou Danielou Fischerovou, nositelkou ceny
Zlatá stuha 2015 za knihu Pohoršovna. Tento
titul byl vybrán i do katalogu Nejlepší knihy
dětem 2015, který vydává SKN a česká sekce
IBBY. Řeč ale nebyla jen o této humorné knize,
která pojednává o škole, ve které se malá stra-
šidýlka učí být zlými a mstivými strašidly. Mno-
hem víc času věnovala paní spisovatelka svým
básničkám a jazykovým hříčkám, především ze
své poslední knížky Tetovaná teta. Také jim pře-
četla jednu z půvabných Duhových pohádek.
A také si s dětmi povídala o světě kolem nás.
V závěru došlo i na dotazy dětí, např. kolik tužek
vypsala při psaní svých knížek. Do školy se
všech 82 dětí, které se zúčastnily dvou besed,
vracely s podepsanými knížkami, autogramem
spisovatelky na papírku a jazykolamem o sviš-
tích v hlavě. 
Za děti i paní učitelky chceme ještě poděkovat
Svazu knihovníků a informačních pracovníků
a projektu Čtení pomáhá, díky kterým se autoři
kvalitní literatury pro děti setkávají v knihovnách
se svými čtenáři.                              J. Kroulíková

Tetovaná teta
a jiné básničky pro
malé i větší dětičky



v Litomyšli v listopadu 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 11. Út 10.00 Zdravé nakupování jídla – povídání • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 Konec masopustu – abonentní divadelní představení, Východočeské divadlo Pardubice, od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 11. St 17.00 Seminář alikvótního zpěvu – s Danielem Plecháčkem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Free Wednesday – středeční taneční párty a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 11. Čt 9.00 Toulky Litomyšlí s rytířem Toulovcem – nutná rezervace předem na tel. 777 637 888 • Klášterní zahrady tel. 777 637 888
14.30 LU3V: Století československého fotbalu. Sport jako sociální fenomén – přednáší Mgr. Jan Lomíček • Lidový dům tel. 461 612 068
19.00 Maok – jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin slovenského zpěváka a multiinstrumentalisty, 250 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
19.00 Otázky nad naší křesťanskou identitou – přednáška prof. RNDr. Jana Bednáře, Csc. • Gymnázium A. Jiráska – aula tel. 461 612 263

4. 11. Pá 19.30 548. LHV: Trio pro klarinet, violoncello a klavír – koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Eddie Stoilow – koncert, afterpárty, 160 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Pretty Woman vol. 2 – dance music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 11. So 14.00 Patchwork voní barvami – vernisáž výstavy Spolku patchworku Litomyšl • regionální muzeum tel. 461 615 287
18.00 Richard Pachman – koncert skladatele, zpěváka, "Českého Vangelise", 150 a 190 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 739 018 692 
19.00 Country večer – k tanci a poslechu hrají Countrymen • Hostinec U Párů tel. 774 708 270
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Back To The Future – retro a dance music, hudba 80. let až po součanost, dj Laaw • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

6. 11. Ne 14.00  Jak jsem přežil Asiii a Afriku na kole –  zahájení MFOF přednáškou Petra Mazala • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
16.30 Koncert duchovní hudby – varhany a zpěv • Husův sbor tel. 724 704 977

7. 11. Po 10.00-17.00 Nové tváře starých soch – mezioborová konference u příležitosti výstavy Tvář • Zámecký pivovar tel. 777 100 897
17.00 Stopy Lucemburků v Litomyšli – přednáška Mgr. Petra Kočího ve spolupráci s NPÚ Pardubice • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00  Jak správně pečovat o pleť v zimě – 1. dostaveníčko s Jafro • rodinné centrum  tel. 607 605 720  

8. 11. Út 9.00 a 17.00  Rozsviťte lampiony – výroba lampionů • rodinné centrum  tel. 607 605 720
16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.00 Houslový recitál Josefa Špačka – koncert, vstupné dobrovolné • Zámecká jízdárna tel. 461 615 061

9. 11. St 17.00 Mami, tati, bude ze mě školák? – beseda se školním psycholožkou • Základní škola Zámecká tel. 461 612 385
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Čtení z nových knih • Na Sklípku tel. 461 614 723
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 Kamelot a Laďa Kerndl – koncert, vstupné 220 a 260 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday – středeční taneční párty a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 11. Čt 13.00 Listonoš vítr čaruje, pohádkový příběh maluje – čtení a vyprávění babičky Aničky • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Relaxační zvuková koupel – v léčivé energii s Lucií Čapkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Koncert pro dvoje housle, violoncello a varhany – koncert • Husův sbor tel. 724 704 977

11. 11. Pá 17.00 Svatomartinský lampionový průvod • zahrada 1. MŠ Zámecká  tel. 607 605 720  
18.00 O Kouzelné tužce – divadelní pohádka • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Status Quo revival – výroční koncert, vstup zdarma • Lidový dům tel. 461 612 628
19.30 Smím prosit?... – abonentní divadelní představení, uvádí Činoherní studio Bouře, od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Krucipüsk – koncert, afterpárty, vstupné 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Svatomartinský mejdan – dance music, dj Pegas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

12. 11. So 17.00 Taneční kurz pro mládež – 8. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663
20.00 Bára Poláková – koncert, vstupenky na tento koncert jsou již vyprodány • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland – house music, djs Biodan, Tibiza, Luckie, Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 11. Ne 14.00 O chytrém Honzovi – pohádku nejen pro děti uvádí Divadelní spolek Vostřebal, vstupné 30/50 Kč • Lidový dům tel. 731 460 663
15.00 O křišťálovém srdci – pohádku pro děti uvádí CziDivadlo Praha, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

14. 11. Po 17.00 Lidová architektura králického venkova – přednáška Mgr. Jiřího Švece • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00-20.00 Kurz háčkování pro začátečníky – cena 100 Kč, přihlášky do 10. 11. • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.30 Za všechno si můžeme sami aneb jak si vytvořit krásný život – přednáška s K. Šramlem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.30 Úplňkové setkání a meditace – doprovázená zvuky gongu s Danou Colledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

15. 11. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
16. 11. St 20.00 Free Wednesday – středeční taneční párty a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
17. 11. Čt 17:11 Připomenutí Sametové revoluce – připomínka Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinár. dne studenstva • Zámecké návrší tel. 602 202 580
18. 11. Pá 9.00 Výklady karet s Naděždou Iždinskou – po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

20.00 Dan Bárta + En.dru – koncert, afterpárty, vstupné 300 Kč předprodej / 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Classixxx Unlimited – club & house music, djs Leemac & Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 11. So 8.30 Podzimní setkání manželských párů – sebevědomí, dobrý základ pro váš život, přihlášky do 11. 11. • Nový kostel Církve bratrské
14.00-18.00 Seminář Reiki 2. stupeň – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00 Johana Pulgretová: Kresby a malby – vernisáž výstavy • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
17.00 Taneční kurz pro mládež – 9. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Le Mix de PMC – club & dance music, dj PMC • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

20. 11. Ne 9.00-17.00 Litomyšlský den medu – VII. ročník – prezentace včelařů z litomyšlského regionu s doprov. programem • Lidový dům tel. 731 460 663
18.00 Varhanní koncert – účinkují: O. Mucha a A. Tomanková, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977

21. 11. Po 16.00-20.00 Pletení bez jehlic – tento kurz vám rozšíří obzory v oboru pletení, cena 350 Kč, přihlášky do 17. 11. • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.00  Adventní aranžování – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720  
17.00 Osudy sedláků na Litomyšlsku, Poličsku a Vysokomýtsku – přednáška Josefa Němečka • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Židovská mystika a její specifika – přednáška • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338



22. 11. Út 8.30 a 17.00  Pečení a zdobení perníků do mikulášských balíčků • rodinné centrum  tel. 607 605 720  
18.00 Listování: Stop – spoluúčinkuje Tomáš Poláček, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 11. St 17.00 KJČ: Rožmberkové a jižní Čechy – přednáška Jany Kroulíkové • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708
17.30 Proč jsme nemocní? – přednáška mongolské šamanky Bairy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Arteterapie – poznej sám sebe prostřednictvím výtvarné tvorby s Radkou Vejrychovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Spontánní tanec ve zvukové koupeli – program s Lucií Čapkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – středeční taneční párty a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 11. Čt 9.00-16.00 Podzimní výstava ve stacionáři • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
14.30 LU3V: Z Tyršova domu na výsluní světového aerobiku – přednáší Mgr. Jan Lomíček • Lidový dům tel. 603 140 109
18.00 Zaparkuj v kočárovně: Tomáš Hajzler – vstup zdarma • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897

25. 11. Pá 19.00 Harmonika –  hraje Zdeněk Šejbl • Hostinec U Párů tel. 774 708 270
20.00 F.O.B. + Confidance + Procrastination – spoluúčinkuje Tomáš Poláček, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Mojito Addiction – dance music, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 11. So 8.30-11.30 Den pro dětskou knihu – bohatý program • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Taneční kurz pro mládež – 10. lekce, rodičovská prodloužená • Lidový dům tel. 731 460 663
16.00 Vernisáž výstavy betlémů – s četbou povídek, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
18.00 Pianothéka Richarda Pogody za doprovodu M. Švihálka – večer starých šlágrů • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
20.00 Tenkrát v Kotelně s kapelami Cwrkot a Ponny Expres – country večírek • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Saturday Night Fever – dance music, dj Fugas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

27. 11. Ne 13.00-17.00 Andělská adventní neděle – neděle dekorací a ozdob • Zámecké návrší tel. 777 100 897
13.00-17.00 "Noc a den" v muzeu – šicí dílna pro veřejnost • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 Kateřinské odpolední čaje – hraje Malý taneční orchestr Česká Třebová • Lidový dům tel. 731 460 663
17.00  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s Andělským videomappingem • Zámecké návrší
16.00 a 17.30 Neřež - koncert • Zámecké návrší tel. 461 653 333  

28. 11. Po 17.00 Kavkaz – cestopisná přednáška ing. Radka Šindeláře • Městská knihovna tel. 461 612 068
29. 11. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
30. 11. St 08.30-16.30 Vánoce v knihovně – zdobení perníčků, adventní vazby, dárky z textilu a papíru, vánoční přání, aj. • Městská knihovna tel. 461 612 068

20.00 Free Wednesday – středeční taneční párty a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
2. 12. Pá 18.00 Písmák z Chmelíka – promítání filmu Evy Lammelové a debata s Antonínem Hurychem • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897

20.00 Atmo music + Lipo – koncert, afterpárty, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 12. So 10.00-17.00 Když Vánoce klepou na dveře – tvořivé dílny • Smetanův Smetanův dům tel. 607 605 720

14.00 Krásné vztahy – vzdělávací a prožitkový seminář s RNDr. Ivanou Jakubíkovu • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 Taneční kurz pro mládež – 11. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663
20.00 Sto zvířat – koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč předprodej / 230 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

4. 12. Ne 10.00 a 15.00 Mikulášská jízda parním vlakem • Vlakové nádraží ČD • odjezd z Litomyšle tel. 972 322 146
13.00-17.00 Andělská adventní neděle – neděle Mikulášská • Zámecké návrší tel. 777 100 897
13.00-17.00 Povídej, jak se kreslí knížka – výtvarná dílna s výtvarníkem Ondřejem Moučkou • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 Stanislav Bubeníček: Litomyšlský fotograf, spisovatel a humorista – vernisáž výstavy  • regionální muzeum tel. 461 615 287
19.30 Drahá Mathilda – abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo U Valšů, vstupné od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

Předprodej vstupenek v IC Litomyšl (tel. 461 612 161) a 1 hod před začátkem v kině, rezervace na www.kinolitomysl.cz  

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Út 1. 11. Ve jménu krve – film USA, akční/thriller, 90 min, titulky, 100 Kč
St, Čt 2., 3. 11. Instalatér z Tuchlovic – film ČR, komedie, 90 min, 100 Kč
Pá  4. 11. Mötley Crüe: Poslední koncert – projekce koncertu, 140 min, 190 Kč
So  5. 11. Doctor Strange ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 115 min, 140 Kč
Ne  6. 11. Doctor Strange – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 115 min, titulky, 120 Kč
Út, St  8., 9. 11. American Honey – film USA/Velká Británie, drama/road movie, 160 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 10., 11. 11. Komici s.r.o. The Tour – film ČR, road movie/komedie, 100 min, 100 Kč
So, Ne 12., 13. 11.  Zúčtování – film USA, drama, 130 min, titulky, 110 Kč
Út, St 15., 16. 11.   Pohádky pro Emu – film ČR, romantický/komedie, 110 min, 120 Kč
Čt 17. 11. Dokument: Bratříček Karel – film ČR/Polsko, dokumentární, 100 min, 100 Kč
Pá 18. 11. Tenkrát v ráji – film ČR/Slovensko, drama, 100 min, 120 Kč
So 19. 11. Fantastická zvířata a kde je najít ve 3D – film VB/USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 135 min, 150 Kč
Ne 20. 11. Fantastická zvířata a kde je najít – film VB/USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 135 min, titulky, 130 Kč
Út 22. 11.        od 19.00 Vincenzo Bellini: Norma – opera v kině, záznam, české titulky, 250 Kč
St 23. 11.  FK: Cesta do fantazie – film Japonsko, animovaný/dobrodružný/fantasy/rodinný, 125 min, titulky, 80 Kč
Čt 24. 11. Bezva ženská na krku – film ČR, komedie, 100 min, 110 Kč
Pá 25. 11. Odvrácená strana měsíce – film Německo/Lucembursko, thriller, 100 min, titulky, 110 Kč
So, Ne 26., 27. 11. Příchozí – film USA, drama/mysteriózní/sci-fi/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Út, St 29., 30. 11. Noční zvířata – ffilm USA, drama/thriller, 115 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá  1., 2. 12.  Hologram pro krále – film VB/Německo/Francie/USA, 100 min, titulky, 110 Kč
So  3. 12.  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti ve 3D – film USA, fantasy, 100 min, 120 Kč
Ne  4. 12.  Dítě Bridget Jonesové – film VB/USA/Irsko, komedie/romantický, 120 min, 100 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 5., 6.11. Lichožrouti – film ČR/Slovensko, animovaný/rodinný, 90 min, 110 Kč
So 12. 11. Trollové ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 130 Kč
Ne 13. 11.  Trollové – film USA, animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
So 19. 11. Obr Dobr ve 3D – film VB/Kanada/Velká Británie, 120 min, 110 Kč
Ne 20. 11.  Obr Dobr – film VB/Kanada/Velká Británie, 120 min, 90 Kč
Po 21. 11.           od 9.30 Za kamarády 6 – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min, 30 Kč
So 26. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa ve 3D – film USA, animovaný/akční/dobrodružný, 90 min, 140 Kč
Ne 27. 11. Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa – film USA, animovaný/akční/dobrodružný, 90 min, 120 Kč
So, Ne  3., 4. 12.  Anděl Páně 2 – film ČR, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL



2. 11. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
5. 11. So 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Česká Třebová – OP minižactva U11 • Hala TJ Jiskra
     10.00 Turnaj Českého poháru 2016 ve Stiga hokeji – turnaj ve stolním hokeji • Lidový dům
     14.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí B – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora

6. 11. Ne 9.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jablonec nad Nisou – liga kadatek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
     11.00, 12.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižáků U13 • Městská sportovní hala při III. ZŠ

7. 11. Po 17.30 Minikopaná – SK Litomyšl vs. SK Slavia, Combo vs. Sokol Sloupnice, Sokol Tokyjo vs. Restaurace U Kolji, Mlaďáci vs. K2 Mechatronics, Sedliště vs. Slavoj Ahoj • Městský stadion Černá hora

12. 11. So 15.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl A vs. TJ Sokol Studená – 3. liga mužů • Hala TJ Jiskra
13. 11. Ne 10.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl A vs. TJ Jiskra Havlíčkův Brod – 3. liga mužů • Hala TJ Jiskra
     17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

14. 11. Po 17.30 Minikopaná – Sedliště vs. SK Litomyšl, AC Dárečci vs. K2 Mechatronics, Sokol Tokyjo vs. Combo, SK Slavia vs. Restaurace U Kolji, Slavoj Ahoj vs. Mlaďáci • Městský stadion Černá hora¨

20. 11. Ne 9.00 a 11.15 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Havlíčkův Brod – divize žáků U15 • Hala TJ Jiskra
     17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
     17.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ

26. 11. So 9.00 a 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Česká Třebová – OP minižáků U12 • Hala TJ Jiskra
30. 11. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 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 následné poraden-
ství. 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 • K2 HI-
KING • HATHAJÓGA • JUMPING • MIX PRO ŽENY • FLOWIN •
BOSU • PORT DE BRAS • TRX
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal, plá-
žový volejbal, nohejbal
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-22.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz
Soukromá taneční škola Scarlett, tel.: 732 608 654
• Út 14.30-16.00  scénický tanec pro děti od 10-15 let
• Út 16:15-17.00  taneční a pohybové hry pro děti od 3-5 let
• Út 17.00-18.30  výuka klasického tance pro děti od 10 let
• Čt 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 8-10 let
• Pá 14.00-15.30  scénický tanec pro děti od 5-8 let
Další info: www.scarlett-dance.cz

 Smetanovo náměstí 77, vchod z průchodu
vedle drogerie DM
Akreditovaná cvičitelka jógy II. stupně Petra Poláková
• Jóga pro seniory Čt 9.30-10.30
• Jóga pro děti Út 15.00-16.00 
• Hathajoga I. Út 18.00-19.30 
• Jóga pro ženy Út 16.30-17.30
Další informace: www.anahatayoga.cz, tel. 732 851 002, 
e-mail: anahatayoga.polakova@gmail.com
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každý druhý čtvrtek (7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. 2016, 16. 1.
2017, 30. 1.)
• 16.00-16.45 rodiče s dětmi (3-5 let) – pouze 1 měsíčně
• 17.00-17.45 děti (6-10 let) 
• 18.00-19.15 začátečníci (11-100 let)
• 19.00-20.30 mírně pokročilí
Další info: Alžběta Jasanská Melkusová, tel. 606 728 504,
zemezneni.webnode.cz
Jóga s Janou Krejzovou
• 18.00-19.30 (pondělí 14. 11. a 28. 11.) 
Kurz zaměřený na vědomou práci s tělem a dechem, asány, de-
chová cvičení, pránájámu, relaxaci...
Nepravidelné akce:
• 4. 11. od 19.00  Loonadance s Jarkou Voleskou – tel. 731 474 953
• 9. 11. od 17.30  Kontaktní improvizace – lekce moderního
tance se Zitou Pavlišovou (www.druna.cz)
• 24. 11. od 18.00  Mohendžodára – tantrická jóga pro ženy
s Danielou Krynkovou (www.mohendzodaro.cz)
• 1. 12. od 17.30  Kontaktní improvizace – lekce moderního
tance se Zitou Pavlišovou (www.druna.cz

Taneční sál ZUŠ – Tunel
Kurz ORIENTÁLNÍHO TANCE s Taneční školou Amor.
• Čt 18.30 
Další info: Adriena Morávková, tel. 728 684 634,

www.amor-orient.com
Pilates
• St  19.00
Další info: Jarka Voleská, tel. 731 474 953,
jarka.voleska@gmail.com

 Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 588 586
Sauna
• Po 17.00-21.30 bez omezení  • Út 16.00-21.00 ženy
• St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• Čt 17.00-22.00 bez omezení
• Pá 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• So Zavřeno • Ne 16.00-21.00 bez omezení

 KARATE-DO Litomyš
• od 6 do 11 let – pohybový program Cesta malého bojovníka
St a Pá 15.30-17.00 (hala TJ Jiskra)
• od 11 do 15 let a od 16 let – tréninky karate-do a moderní
sebeobrany – Po a St 17.30-19.00 (tělocvična ZŠ U Školek)
Další info: Petr Janda (tel. 732 163 054), Jiří Smékal 
(smekal.karate@seznam.cz), www.karate-litomysl.cz

 Basketbalový klub Litomyšl
Pro děti ve věku 5-9 let ve spolupráci s DDM probíhá spor-
tovní přípravka, zaměřená na rozvoj pohybových schopností
a obratnosti dítěte
• děti 5-7 let – Čt 15.30-16.30 (tělocvična ZŠ U Školek)
• děti 7-9 let – Čt 15.30-17.00 (městská sportovní hala)
• děti 9-11 let – Út 17.00-18.30 (hala TJ Jiskra), Čt 15.30-17.00
(městská sportovní hala)
Další info: Martin Šorf, tel. 602 335 513

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení:
• So, Ne 13.30-15.30

SPORT, CVIČENÍ

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 19. 11. Česko-rakouské hvězdy – výstava 5. Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá a Ne 12-17, So 10-17
do 20. 11. Litomyšl: hlavní město současné české architektury – reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra Volfa • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 26. 11 Karel Těšínský: Monotypy a obraz – výstava • Galerie Kroupa • Po-Pá 10-18, So 10-16
do 27. 11. Výtvarná Litomyšl ´16 – tradiční výstava, kde se představí současná tvorba 56 umělců • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 31. 12. Zašitá krása aneb Patchwork trochu jinak – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 31. 12. Tvář – Příběh ztracení a touha znovunalézání • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 14-18
do 8. 1. Příroda Litomyšlska – jehličnatý les – malá výstava rostlin, hub a živočichů typických pro jehlič. les • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 1. 11 do 30. 11 Od K.H. Máchy k básníkům dneška – výstava, která představí známé i méně známé básníky • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 5. 11. do 6. 11. XV. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
od 5. 11. do 30. 11 Jiří Vedral: Obrazy a obrázky – výstava • Café Kafíčko
od 5. 11. do 18. 12 Na stromečku zvoneček, pod stromečkem dáreček – prodejní vánoční výstava, workshop, svařené víno • Zámecké sklepení • So-Ne 13-17
od 6. 11. do 8. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • 16.00
od 6. 11. do 22. 1. Patchwork voní barvami – výstava patchworkových dek, dekorací, quiltů, polštářů, hraček aj. • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 6. 11. do 23. 12 Výstava obrazů s názvem "Milý Ježíšku" je vtipnou nápovědou, co si koupit pod stromeček • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
od 7. 11. do 7. 11 Svatomartinská husa • Restaurace Karlov • 11.00
od 7. 11. do 13. 11 Svatomartinská nabídka – od pondělí do pátku polední menu, o víkendu Svatomartinské menu • Restaurace Veselka • 11.00
od 10. 11. do 13. 11 Svatomartinská husa • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 11. 11. do 13. 11 Duke Vánoce – novinky z ateliéru sochaře Jiřího Dudychy, květinové aranže SZaTŠ Litomyšl, řezba Tomáše Štolby • Ateliér Duke Bohemia • Po-Pá 10-17
od 12. 11. do 13. 11.  Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou • rodinné centrum • So, Ne  9-17
od 12. 11. do 13. 11.  Víte jak zníte? – víkendový seminář s Ladislavou Písničkou Svobodovou • Centrum Spontanea
od 20. 11. do 30. 1.  Johana Pulgretová: Kresby a malby – výstava • Kavárna Mandala
od 3. 12. do 7. 12. Vyrobeno s láskou - Handmade Christmas - přijďte si vyrobit vánoční dárky a inspirujte se zajím. výtv. technikami, vstup zdarma • zámek Litomyšl • 10 - 16



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

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

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

Aktuálně: Prodej stolních kalendářů na rok 2017.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                                 5. 11. 19.00                Rozmarný duch – líbezná duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami • divadelní sál sokolovny
                                                 10. 11.  17.00              Otec vlasti: Karel IV. – přednáší církevní historik a kněz doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. • Multifunkční dům v Bystrém
                                                 12. 11. 20.00              Svatohubertská zábava – hraje skupina Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně, vstupné 50 Kč • sokolovna
DOLNÍ ÚJEZD                       12. 11. 20.00              Pouťová zábava – v retro stylu 70. a 80. léta, hraje RUFUS a DJ Tomáš Janků • sokolovna
                                                 20. 11. 9-17                Adventní prodejní výstava – nakoupit můžete vánoční dárky, ozdoby, výzdoby, medové výrobky, šperky  • sokolovna Dolní Újezd
                                                 27. 11. 17.00               Rozsvěcení vánočního stromu – pořádá kulturní komise • před ZŠ Dolní Újezd
JEDLOVÁ                               20. 11. 13-17               Vánoční prodejní výstava • sokolovna
OLDŘIŠ                               5. 11. 8-9                    TURNAJ v LICITOVANÉM MARIÁŠI – pod záštitou starosty obce • ve staré mateřské škole č.p. 47
                                            26. 11. 18 a 20           Promítání filmů pro děti a dospělé v Orlovně – pro děti od 18.00 hod a pro dospělé od 20.00 hod. 

POLIČKA                            2. 11.  19.00                Bratři Ebenové – Čas holin • Velký sál Tylova domu 
                                            19. 11. – 18. 1.             Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – výstava • Centrum Bohuslava Martinů
                                                 26. 11. 17.00               Slavnostní rozsvícení vánočního stromu • Palackého náměstí
POMEZÍ                                 11. 11.                          Vítání sv. Martina • areál u ZŠ horní
                                            26. 11.                            Vánoční inspirace • kulturní dům Pomezí

SEBRANICE                       5. 11. 9.30-12.30        Kundalini jóga – cvičení zaměřené na lymfu s názvem „Zázračná lymfa“, cena 300 Kč • kulturní dům
                                            11. 11. 18.00              Přednáška spolku Prales Dětem – organizace Prales Dětem přestaví projekt Green Life  vstupné dobrovolné • obecní úřad
                                                 20. 11. 8-16                Adventní výstava – pořádá Alena Portlová, možnost nákupu adventních věnců, svícnů a vánočních doplňků • jídelna ZŠ v Sebranicích

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE
LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             11. 11. 17.00                Lampionový průvod – vstupné 30 Kč • Svitavské náměstí, park Jana Palacha
                                             18. 11. 18.00              Koncert pro Slané děti & Vzpomínkový večer na J. Břenka – výtěžek věnován na léčbu pacientům s cystickou fibrózou • Fabrika
                                             23. 11. 19.00              Vlasta Redl a Naše nová kapela – Předprodej vstupenek od 10. 10. v recepci Fabriky, vstupné 300 Kč • Fabrika
POLIČKA                             2. 11. 19.00                  Bratři Ebenové – Čas holin  • Velký sál Tylova domu 
                                             19. 11.-18. 1. 11.00    Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám…– výstava • Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
                                                 26. 11. 17.00              Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ     9. 11. 19.00                Koncert bluegrassové skupiny MONOGRAM • dvorana muzea
                                             27. 11. 10-17.00         Adventní jarmark a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
                                             28. 11. 19.00              Lháři – Britská divadelní komedie o citlivých policistech. V hlavní roli Václav Kopta• kinosál muzea
VYSOKÉ MÝTO                    12. 11. 20.00             VOXEL + POKÁČ – společné turné s názvem „VOXEL + POKÁČ – TOUR, CO SEDNE“! • Klubová scéna M-klubu
                                             26. 11. 16.30               Vánoční Kujebácký jarmark – Řemeslný jarmark, bohatý kulturní program a slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

více na www.ceskomoravskepomezi.cz

více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ           11. 11.                         Martin na bílém koni – Bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze Martina tradičně pod Bílou věž. • Velké náměstí 
CHEB                                       26. 11.                         Narozeninový mejdan Radia Egrensis – Radio Egrensis letos na podzim oslaví už 25 let. • KC Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC      26.-27. 11.                   Jindřichohradecké Jihohrátky aneb Dejte děti do jeslí  – nový festival betlémů • Muzeum Jindřichohradecka + centrum města
KUTNÁ HORA                    12. 11.                           Svatomartinské hody – největší přehlídka svatomartinských vín a restaurací ve středních Čechách • GASK
POLIČKA                             19. 11.–18. 1.               Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – výstava • Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
TELČ                                    24. 11. – 15. 1.           Nad betlémem svítí hvězda – výstava betlémů s dopr. programem každou adventní neděli 14.-16.00 • Městská galerie Hasičský dům
TŘEBOŇ                              6. 11.                             Třeboň Rožmberská – 650 let – Zahájení výstavy k výročí slavného šlechtického rodu. Do konce února 2017 • dům Štěpánka Netolického

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci
akce pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace
včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu, na www.litomysl.cz. Změna programu vyhrazena.

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Oslavy 70. let od založení Základní
umělecké školy B. Smetany v Litomyšli
„Že by zase přijel řezník s krůtama?” dumal
hlouček postarších dam na konci litomyšlského
podloubí nad početným davem razícím si cestu
k Smetanovu domu a obličeje procházejících
plné očekávání a zvědavosti rozjitřily už tak buj-
nou fantazii. „Už vím, holky, má koncert Kája
Gott!” zvolala vítězoslavně jedna a hned se dala
do pohupování v bocích: „Ó, má lejdy karneval...”
„I mlč, ty hloupá!” okřikla ji druhá, „ to spíš Vě-
ruška Špinarová anebo ten mladej hezounek, no
jak se jmenuje, Cval!” „Pche,” ušklíbla se jiná,
„takovýho lidu, leda by k tomu prodával ještě ty
krůty!” „To je jedno!” rozhodla ta první, „tam
každopádně nesmíme chybět!” A rozběhli se za
davem. Slavnostní koncert v pátek 14. října ve
Smetanově domě skutečně přilákal početné pu-
blikum. O takřka dvouhodinovou nadílku pe-
strého programu, během nějž si bylo možné
zaklimbat snad jen o přestávkách mezi jednotli-
vými čísly, a to ještě pod vlivem silných farmak,
se postarala všechna čtyři oddělení školy: hu-
dební, výtvarné, dramatické a taneční. Koho by
snad neuspokojily virtuózní a hudebně vyvážené
výkony současných i bývalých absolventů, mohl

pookřát nad plátny žáků Šárky Frankové, a komu
by snad výstup LDO nezvýšil tep, byl do infark-
tového stavu zaručeně přiveden rafinovanými
pohyby do stříbra oděných tanečnic. 
„Žádné šolichání. Když oslavy, tak se vší pará-
dou!” řekli si ve vedení ZUŠ a místo jednoho kon-
certu naplánovali hned čtyři! Tím prvním 7. října
v aule litomyšlského gymnázia se dostálo milé
povinnosti oslavit pět let od založení dětského
lidového souboru Heblata. Láhve bouchaly také
o dva týdny později v Lidovém domě na výroč-
ním koncertu Bigbandu pana učitele Libora
Kazdy. Oblíbený swingový orchestr si zde při-
pomněl neuvěřitelných dvacet let své existence!
V sobotu 15. října zůstaly obě budovy ZUŠ ote-
vřené. Nebylo to vinou roztržité školnice, ani ho-
dinami navíc méně talentovaným, ale
příznivcům školy, pamětníkům i náhodným ko-
lemjdoucím byla v rámci akce „Den otevřených
dveří” nabídnuta možnost nahlédnout do uče-
ben, zavzpomínat nad starými fotografiemi na
nástěnkách a živou hudbu linoucí se z atria zapít
douškem dobrého moku v improvizované ka-
várně. Vyvrcholením dne byl bezesporu učitel-
ský koncert v novém sále, první v historii školy!
Úvod a závěr programu patřil pěveckému sboru
pedagogů Vox kix. Mohutný potlesk střídaný se
salvami smíchu pak svědčil o spokojenosti obe-
censtva. „Bylo to prostě výborné”, zářila spoko-
jeností po vystoupení jedna posluchačka.
„Ukázali jste, že jste lidi!” A tak my, homo sapi-
ens z umělecké školy, děkujeme všem za pod-
poru a již teď se těšíme na osmdesátku!

Petr Jiříček, foto archiv

Heblata slavila...

Lidový soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha Sme-
tany v Litomyšli oslavil své páté narozeniny.
Víte, co znamenají heblata, nebo také někdy hej-
badla? Ve staročeském litomyšlském nářečí to
jsou kvasnice... a za ten název, by byla M. D. Ret-
tigová určitě ráda.  
Lidovou písní, zpěvem, ale i tancem byl naplněn
v pátek 7. 10. 2016 výroční koncert v aule Gym-
názia A. Jiráska v Litomyšli. Jako milí hosté na
koncertě vystoupily: dětský soubor Sejkorky Sla-
tiňany, sbor Paní a dívek z Litomyšle a kořením
programu byl tubista Metoděj Dvořák z Květné.
V lidovém souboru Heblata se vystřídala za
dobu své existence spousta muzikantů. Velké
poděkování za příjemné chvíle strávené na spo-
lečných zkouškách a koncertech patří součas-
ným členům: Elišce Rejmanové, Michaele
Masopustové, Viktorii Štochlové, Andrejce Ma-
touškové, Kristýně Kysilkové, Janu Brýdlovi. Dě-
kuji též bývalým členům, kteří si s námi na
koncertě zahráli i zavzpomínali: Terezce
a Anežce Štanclovým, Josefu Jirečkovi, Cyrilu
Střasákovi a Vláďovi Kykalovi.  
Smyslem lidového souboru Heblata je oživit
krásu lidové hudby, spolu s litomyšlským kro-
jem, což se Heblatům daří a snad ještě dlouho
bude.                 Ladislava Blajdová, foto archiv

Hledáme dobrovolníky do denního stacionáře
Ruka pro život o.p.s. společně s Dobrovolnickým
centrem při Farní charitě Litomyšl hledá dobro-
volníky do Denního stacionáře v Litomyšli.  Denní
stacionář poskytuje sociální službu lidem s poru-
chou autistického spektra, s mentálním a kombi-
novaným postižením a seniorům.  Provozní doba
je každý všední den v čase od 7.30 – 16.00 hod.
Hlavní náplní práce dobrovolníka bude poskyto-
vání podpory uživatelům služby při aktivitách
v prostorách i mimo prostory Denního staci-
onáře Litomyšl (např. při výletech, výtvarných
činnostech, aktivitách zaměřených na rozvoj
kognitivních funkcí apod.) a pomoc s přípravou
těchto aktivit. Budeme rádi i za pomoc s orga-
nizací mimořádných akcí a při dalších mimořád-
ných událostech. Uvítáme pomoc především
v dopoledních hodinách a v době prázdnin.
Zájemci se mohou hlásit na tel. číslech 739 963
625 (Ria Slušná – Ruka pro život o.p.s.) nebo 732
803 709 (Marie Šnajdrová – Dobrovolnické cen-
trum). Máte chuť nám pomoci? Těšíme se na
Vás! Ria Slušná

Hledáme dobrovol-
níky do denního
stacionáře

Litomyšl – Prodej provozního areálu bývalé společ-
nosti PLS při výjezdu z města směrem na Morašice.
Zpevněné plochy, parkoviště, dvoupodlažní admini-
strativní budova s podkrovím, lakovna, zámečnická
dílna, truhlárna, sklady, ocelokolna. Napojení možné
na veškeré sítě, včetně internetu a pevné linky (nyní
odpojeno). PENB G. Č. 1286. Cena: informace v RK
Dolní Újezd – prodej rodinného domu 2+1 s garáží
v obci s výbornou občanskou vybaveností. Do domu
je přiveden plyn, elektr. energie a veřejný vodovod.
Možnost napojení odpadů na kanalizaci u domu.
PENB G. Č.1294. Cena: 350 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytové jednotky 2+kk a nebyto-
vých jednotek (128 m2, 75 m2) v budově na ulici
Havlíčkova ve 3. a 4. NP ve zděné budově administra-
tivního charakteru v centru města. PENB G.
Č. 1285. Cena: informace v RK
Litomyšl – prodej pozemku 4542 m2 určeného ke
kolektivní bytové výstavbě v zajímavé lokalitě Černá
Hora, v těsné blízkosti internátu Pedagogické školy.
Č. 1301.  Cena: 2.350.000 Kč
Tržek u Litomyšle – prodej rodinného domu se
dvěma byty 3+1, zahradou o výměře 1573 m2 v okra-
jové části obce, 4 km od Litomyšle, v blízkosti Nedo-
šínský háj, dobrá občanská vybavenost. PENB G.
Č. 1057. Cena: 1.490.000,- Kč
Pazucha – prodej pozemk. parcely 1467 m2 v centru
obce, cca 3 km od Litomyšle. Územním plánem je lo-
kalita určena pro zástavbu vesnického charakteru.
Sítě jsou vedeny na hranici pozemku.
Č. 1191. Cena: 300.000,- Kč
Cerekvice n.L. – prodej řadového RD 5+1 s garáží
a zahradou 275 m2 v původním stavu. Topení
ústřední na tuhá paliva, plyn. přípojka u domu. Vý-
borná občanská vybavenost obce. PENB G.
Č.1226. Cena: 499.000,- Kč
Pazucha u Litomyšle – prodej rodinného domu se
zahradou o výměře 1.569 m2 v insolvenčním řízení.
Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Dojezd do
Litomyšle (ca. 4 km), lze využít i MHD. PENB G.
Č. 1283. Cena: 950.000,- Kč 
Němčice (okr. SY) – prodej nebo pronájem objektu
vhodného pro zázemí společnosti. Rozsáhlá rekon-
strukce realizována v r. 2009 – 2010 (nová plastová
okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn). PENB G.
Č. 1254. Cena: 5.5 mil Kč
Strakov u Litomyšle – prodej udržované chaty se
zahradou k rekreaci i dennímu užívání. Chata je na-
pojena na elektrickou energii a veřejný vodovod.
Slunné a klidné místo. Dojezd do Litomyšle (cca
5 km). Č. 1292. Cena: 450.000,- Kč
Osík u Litomyšle – prodej venkovského stavení se
zahradou na okraji obce. Dům je vyklizený a vhodný
k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod ve-
řejný, odpady možno napojit na kanalizaci. PENB G.
Č. 1293. Cena: 950.000,- Kč 

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

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupujeme i nábytek plastový vše až do r. 1960.

Dále máme zájem o obrazy, vojenské věci,
lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle, basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579.  Email je p.mencik@centrum.cz
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: Kavárna Mandala
chystá v listopadu novou vernisáž a první ad-
ventní koncert • Přednáška Za všechno si mů-
žeme sami aneb jak si vytvořit krásný život •
Pozvánka do Dolního Újezdu • Kamarád Arfík
ukazuje život v pěstounských rodinách
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Hosty prvního listopadového Koncertu duchovní
hudby v Husově sboru na Toulovcově náměstí
v neděli 6. listopadu od 16.30 hod. budou varha-
nice a pěvkyně, absolventky Semináře církevní
hudby Evangelické akademie Andrea Boháčová,
Eva Čejková, Hana Kubíková a Jaroslava Praža-
nová. V jejich podání uslyšíme skladby
N. Bruhnse, J. G. Walthera, M. Schütze, F. Tun-
dera, N. Warrena a L. Moravetze.
Druhý listopadový koncert v Husově sboru, Kon-
cert pro dvoje housle, violoncello a varhany, se
uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu od 18.00 hod.
Spolu s varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou
přijede do Litomyšle houslista Pavel Hůla, dvoj-
násobný vítěz Kociánovy houslové soutěže
a nyní předseda její poroty, a manželé Lucie
(housle) a Martin (violoncello) Sedlákovi, tvořící
České smyčcové duo. V tomto zajímavém ná-
strojovém obsazení zazní chrámové sonáty
A. Vivaldiho, G. B. Vitaliho a W. A. Mozarta a Ma-
ličkosti (Bagatelles) A. Dvořáka. 
Do třetice nás v listopadu v Husově sboru čeká
Varhanní koncert v neděli 20. listopadu od 18.00
hod. V podání varhaníků Ondřeje Muchy a Anny
Tomankové uslyšíme sólové skladby J. S.
Bacha, M. Weckmanna a D. Zipoliho a skladby
pro dva hráče, jejichž autory jsou G. F. Händel,
W. A. Mozart a A. Hesse.
Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné.
Srdečně vás zve a na setkání s vámi se těší

Štěpán Klásek, farář

Tři koncerty
v Husově sboru

Mezinárodní festival outdoorových
filmů posedmé v Kotelně
Od neděle 6. do úterý 8. listopadu bude Music
Club Kotelna patřit outdoroovým filmům. První
blok filmů začíná vždy v 16 hodin, další potom
v 18 a 20 hodin. Litomyšl se tak zařadí mezi asi
50 míst v České republice a na Slovenku, kde se
další ročník tohoto festivalu koná. Filmaři z jed-
nadvaceti zemí světa přihlásili do této soutěžní
přehlídky celkem 115 filmů a spotů. „Paleta filmů
je opět velmi pestrá. Každý si přijde na své,”
uvádí Jiří Kráčalík, ředitel Mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů. Jako obvykle dostanou
zasloužený prostor snímky z vysokohorského
prostředí plné napětí a emocí, ale v programu
budou mít důležité zastoupení také unikátní
filmy, které svou sociální nebo ekologickou te-
matikou přesahují hranice outdooru. 
Dobrá zpráva přichází i z domácí produkce out-
doorových filmů. Letos jsou pro návštěvníky při-
praveny hned dvě světové premiéry od českých
filmařů. První z nich je nový film Tomáše Galáska
The Elements o třech extrémních sportech
a třech neobyčejných lidech představujících tři
živly. Zbývající živel je v každém z nich. Tento
film je v Litomyšli zařazen hned do prvního ne-
dělního bloku. Druhou světovou premiérou je
nová Roadtrip movie Tomáše Krause ze zimních
X-Games v Aspenu 2016 s olympijskou šampi-
onkou ve Snowboardcrossu Evou Samkovou.
Snímek zachycuje částečně i zákulisí a podporu
celého teamu. Na tento dokument se můžete
v Kotelně podívat v rámci úterního posledního
bloku od 20.00 hodin.
Směsice filmů v jednotlivých blocích je zajímavá
nejen žánrově – čekají nás dobrodružné a ex-
trémní sportovní filmy, horolezecké, horské,
vodní filmy, cestopisy – ale také díky délce
spotů. Nejkratší film, který letos v Music Clubu
Kotelna uvidíte, trvá 2 minuty, nejdelší 99 minut.  
V Litomyšli jsme si již zvykli, že o pomyslný
vstup do světa adrenalinu se vždy stará nějaká

zajímavá osobnost – několikrát to byl nejúspěš-
nější český horolezec současnosti Radek Jaroš,
poslední dva roky jsme sledovali kroky litomyšl-
ského Pavla Burdy, který v loňském roce
úspěšně zdolal Manaslu.Tentokrát si v neděli
6. listopadu můžete ve 14 hodin přijít poslech-
nout vyprávění Petra Mazala o tom, jak přežil
Asii a Afriku na kole. Od 16 hodin nás čeká již
první blok filmů. Vstupné je stejně jako v minu-
lých letech 50 Kč, předprodej vstupenek probíhá
v Knihkupectví Paseka na Smetanově náměstí.
Vstupenky pořídíte také před zahájením projekcí
přímo na místě. Pořadatelství se opět ujalo
město Litomyšl ve spolupráci s Music Clubem
Kotelna.  Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,
foto František Renza
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V neděli 20. listopadu přijďte do Lidového domu
provoněného medem, medovinou, včelím vo-
skem, ale také domácí zabíjačkou a sladkými
dobrotami z domácí cukrárny.
Dospělí i děti vždy rádi ochutnávají medy, které
do soutěže přihlásili místní včelaři, a vybírají ten
svůj nejlepší. Také se zájmem pozorují živé včel-
stvo v proskleném úle a poslouchají zkušenosti
včelařů. Můžete si vybrat něco pro potěšení
sebe a svých blízkých z výrobků tradičních ře-
mesel anebo si vyrobit vlastní dárek v tvořivých
dílnách Domu dětí a mládeže Litomyšl.

Letos bude navíc pro děti připravena pozná-
vací soutěž o včelách se sladkou odměnou na
konci, ale možná že i jejich doprovod zjistí leda-
cos nového o životě včel a včelaření. 

Celým programem vás bude provázet zkušený
moderátor, rozdá dárky pro návštěvníky a uvede
hudební soubory. 

Dopoledne od 10 hod. vystoupí sbory ze ZUŠ
Litomyšl, odpoledne ve 13 hod. děti ze ZUŠ Dolní
Újezd, které zazpívají mimo jiné včelařskou Ódu
na radost u příležitosti slavnostního zakončení
Malé včelařské akademie, kterou místní svaz
včelařů pořádal v letošním roce pro své členy. A
právě na Dnu medu ocení její absolventy. V 15
hod. si poslechneme naše milé dámy ze Sboru
paní a dívek pod vedením sbormistryně paní Ku-
bátové.
Přijďte nasát adventní atmosféru, těšíme se na
vás!       Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl

Den medu
v Lidovém domě
posedmé

Opera: Belliniho Norma v kině Sokol
V úterý 22. listopadu od 19.00 hodin bude lito-
myšlské kino Sokol promítat záznam operního
představení londýnské Royal Opera House: Vin-
cenzo Bellini – Norma. V dramatickém příběhu
z antické Galie se sváří vášnivá láska i nenávist. 

V hlavních rolích se představí jeden z nejvýrazněj-
ších tenorů 21. století, maltský pěvec Joseph Cal-
leja a věhlasná italská mezzosopranistka Sonia
Ganassi. Záznam představení je promítán s če-
skými titulky. Vstupné 250 Kč. Prokop Souček

Ve středu 9. listopadu od 19.30 hodin vystoupí
ve Smetanově domě Roman Horký se skupinou
Kamelot a „český Frank Sinatra” Laďa Kerndl.
Na dvojkoncertě zazní písně z nového alba Babí
léto, největší hity skupiny Kamelot i několik ever-
greenů světové jazzové či swingové hudby v po-
dání Ladi Kerndla a Kamelotu.
Vstupné I. pořadí – 260,- Kč / II. pořadí –
220,- Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru Li-
tomyšl, tel.: 461 612 161 nebo online na
www.smetanuvdum.cz . Pořádá Smetanův dům
Litomyšl.

Prokop Souček, foto archiv interpretů

Skupina Kamelot
a Laďa Kerndl
ve Smetanově domě

Divadelní spolek Vostřebal z Benátek pro vás za-
hraje v neděli 13. listopadu v Lidovém domě Li-
tomyšl pohádku pro děti i dospělé. Představení
začíná ve 14  hodin. 
Letos jsme pro vás připravili pohádku „O chyt-
rém Honzovi”, ve které Honza za pomoci svých
přátel přemůže draka a získá tím ruku uvězněné
princezny nebo uvězněných princezen? 
Členové souboru Vostřebal z Benátek se těší na
vaši účast.                                          Jitka Balská 

Pohádka pro děti
i dospělé

V pátek 11. listopadu sice není jisté, zda svatý
Martin přijede na bílém koni, ale přijedou mezi
nás dva muzikanti a herci Jiří Vedral a Jiří Plhák s
divadelní pohádkou „O kouzelné tužce”, kterou
budou v Husově sboru na Toulovcově náměstí
hrát od 18.00 hod. Bude to na závěr svatomar-
tinského lampiónového průvodu pořádaného
Rodinným centrem a 1. mateřskou školou v Li-
tomyšli, ale srdečně jsou zváni i všichni ostatní,
kteří se třeba lampiónového průvodu ne-
zúčastní. Vstupné na divadelní pohádku je dob-
rovolné. Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Pohádka
„O kouzelné tužce”
v Husově sboru
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S přibývajícím podzimem se blíží adventní čas se
svou neopakovatelnou atmosférou. Již tradičně

se poslední sobotu před adventem litomyšlské
gymnázium zaplní vůní vánočního cukroví, sví-
ček a koření, prostě všeho, co k Vánocům patří.
Jako každý rok na vás bude mimo jiné čekat
francouzská kavárna s výbornými dezerty
a kávou, anglická čajovna s (nejen) tradičním
černým čajem a pivo vám natočí v pravé ně-
mecké hospodě. Neochudíme vás ani o vlastno-
ručně vyráběné vánoční dekorace, šperky,
cukroví a mnohé další výrobky našich studentů,
kteří celý výtěžek věnují na konkrétní charitativní
účel. Samozřejmě toho na vás čeká mnohem
více, tak si nenechte ujít tento předvánoční cha-
ritativní „jarmark” a přijďte 26. listopadu 2016 od
9 do 16 hodin podpořit dobrou věc a přispět na
ty, kdo to opravdu potřebují. Těšíme se na vás! 

Adéla Nazdravetská

Zveme vás na Charity Day aneb
Charitativní den na našem gymnáziu!

První listopadový víkend bude
v muzeu pro veřejnost nově ote-
vřena výstava Patchwork voní
barvami  Spolku  patchworku
Litomyšl ve spolupráci s holand-
skými patchworkářkami z Ro-
denu. Švadlenky z obou spolků
vám představí novinky ze svojí
tvorby. Uvidíte deky, drobné de-
korace, quilty, polštáře, hračky
a mnoho dalšího. Věřte nebo ne,
ale v letošním roce se litomyšl-
ské patchworkářky společně
sešly již na 108. dílně. Cílem
spolku je sdružovat všechny
„spřízněné duše” se zájmen o šití
patchworku a quiling, ale také se zájmen o ruční
práce. Svůj koníček nadšené švadlenky propa-
gují a rozšiřují, kde se dá. Například na pravidel-
ných šicích dílnách, výstavách a předváděcích
akcích nejen pro členky, ale také pro širokou ve-
řejnost. Jsme proto velmi rádi, že vás můžeme
pozvat do ateliéru muzea na Barevné šicí dílny
určené školám a široké veřejnosti. První ad-
ventní neděli 27. listopadu od 13-17 hodin vás na-

učíme jednu z oblíbených patch-
workových rychlotechnik pod
poetickým názvem „Noc a den”.
Šití je určeno pro dvanáct švad-
lenek z řad veřejnosti a je po-
třeba se přihlásit předem.
Smutní nemusí být ani ti, na
které nezbude místo k šití. Dílna
bude po celou dobu otevřena ši-
roké veřejnosti. Můžete se přijít
podívat, jak se šije quilt, a pří-
padně si vytvořit malou patch-
workovou drobnost. Termíny
šicích dílen pro školy a podrob-
nější informace k dílně „Noc
a den” najdete na stránkách

muzea www.rml.cz a www.patchwork.lit.cz.
K výstavě nabízíme i Procházky výstavou s lek-
tory z muzea, kteří vás provedou světem patch-
worku. Změna programu vyhrazena! 
Výstava se koná od 6. listopadu 2016 do 22.
ledna 2017. Na vaší návštěvu se těší členky
Spolku patchworku Litomyšl a lektorky z muzea. 

Renata Kmošková, Regionální muzeum 
v Litomyšli, foto:archiv

Nejen „Noc a den” v muzeu

Při včasné objednávce sleva.
Tel. 724 225 497

FB: Domácí cukrárna Lubná u Poličky 

DOMÁCÍ CUKRÁRNA LUBNÁ
přijímá objednávky na

Nabízím práci z domu
na 6 až 8 hodin, to znamená v rozmezí

od 8 do 12 tisíc korun, a to jak v Pardubickém regionu,
tak v regionu Vysočina.

Informace najdete na webových stránkách,
nenabízíme brigádu, ale dlouhodobou spolupráci:
http://www.podnikejzdomova.cz/cernamenclova,

tel:  773 637 697. Eva Černá Menclová 

Prodám byt 3+kk,
ve fázi výstavby, 

u nemocnice v Litomyšli. 
Dům B2, 4. NP, výtah, balkon, JZ.

Dokončení 8/2017.
Cena info na tel.  604 281 169

Pro mladé klienty hledám 
ke koupi byt 2+1 v Litomyšli.

Tel.: 734 255 150

V neděli 4. prosince v 14
hodin se v regionálním
muzeu uskuteční vernisáž
výstavy  o životě  a díle
litomyšlského advokáta,
spisovatele, amatérského
fotografa a filmaře, hudeb-
níka, esperantisty a velkého
humoristy JUDr. Stanislava
Bubeníčka (1904–1979). Ten
byl v roce 1950 z politických
důvodů nucen zanechat ad-
vokátní praxe a vystřídal
celou řadu zaměstnání od
lesního dělníka přes elektri-
káře, recepčního až po klarinetistu v kapelách
cirkusů Čechie a Humberto. Výstava představí
Bubeníčkovy osudy, jeho literární dílo a výběr ze
snímků, které pořídil v Litomyšli v době druhé
světové války.
Na vernisáži bude představena jeho kniha dět-
ských vyprávění o staré Litomyšli Povídej, dědo,
jaks byls malejs, v níž vylíčil očima dítěte život
ve městě před první světovou válkou a připojil
několik svých pohádek. Toto unikátní dílo, které

sepsal v roce 1971 pro svá
vnoučata, je mimořádně vy-
dařeným spojením popisu
městských reálií s viděním
světa očima malého rozpus-
tilého kluka. Jedním dechem
se v něm můžete dovědět
o tom, jak fungoval němý
biograf, či kdo v Litomyšli
vlastnil první automobil,
a zároveň se zasmát líčení
nedělní bitvy Záhraďanů
a Podkosteláků. Kniha je do-
plněna studií o životě a díle
autora, poznámkovým apa-

rátem a doprovozena ilustracemi litomyšlských
reálií, jež pro ni vytvořil místní výtvarník Ondřej
Moučka. 
Autorem grafické úpravy knihy, kterou vydává
Regionální muzeum v Litomyšli a tiskárna
H.R.G., spol. s r. o., ve spolupráci s nakladatel-
stvím Arbor vitae, je Jiří Lammel. 
Knížka bude skvělým vánočním dárkem (nejen)
pro děti. 

Martin Boštík, foto archiv

Výstava o Stanislavu Bubeníčkovi a představení
jeho knihy dětských vyprávění o staré Litomyšli 
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Na stromeček zvoneček,
pod stromečkem dáreček 
I letos se mohou návštěvníci zámeckého skle-
pení v Litomyšli těšit o víkendech od 5. listopadu
do 18. prosince na skleněnou a korálkovou krásu
vánočních ozdob. Opět je mezi sochy Olbrama
Zoubka dodají firmy Ozdoba CZ ze Dvora Krá-
lové a Rautis z Poniklé. Na ozdoby do sklepení
můžete přijít od 13.00 do 17.00 hod. Otevřeno
bude také ve čtvrtek 17. listopadu. 
Sály zámeckého sklepení zaplní voňavé stromky,
které ale tentokrát nebudou všechny „oděny” do
pohádkových příběhů jako v minulých letech. To
však vůbec nevadí, protože na každého hosta,
který si zakoupí lístek do tomboly, čeká dáreček.
„Návštěvník bude mít možnost zakoupit si lístek,
který bude vždy výherní. Podle čísla vylosova-
ného lístku si pak vyhledá stejně označený stro-
meček a může si hned pod ním vybrat dáreček,”
prozrazuje vedoucí zámeckého sklepení Ivana
Baarová. Jeden ze stromků ale pohádkový bude.
Děti pod ním najdou úkoly, za jejichž splnění do-
stanou odměnu. Navíc budou připraveny works-
hopy zdobení skleněných ozdob nebo výroby

ozdob z korálků. Dospělí se zdarma zahřejí sva-
řeným vínem, všichni si pak mohou pochutnat
na domácím cukroví.  
Prodejní výstava nebude přístupná o víkendu 3.
a 4. prosince, kdy zámecké sklepení ovládnou
čerti.

Text a foto Jana Bisová, Smetanova Litomyšl

Zámecké sklepení v moci pekelné
Od 2. do 5. prosince 2016 se opět ocitne Zá-
mecké sklepení v Litomyšli v moci pekelné. Pe-
kelná kniha hříchů se celý rok úspěšně plnila.
Lucifer si radostně mne ruce a už se těší na
všechny dušičky, které má v evidenci. Tady
Evička si nečistí zoubky, Frantík si nedělá úkoly
do školy, Julinka nechce ve školce papat… To
bude úrodička. Ale děti, nebojte se, pohádky
mají obvykle dobrý konec.  
Čertiska v čele s Luciferem, andílci a sv. Mikuláš
budou návštěvníky bavit během padesátky
představení.  V rámci patnáctiminutové pro-
hlídky pekelných slují čekají na zatracené duše
různé nástrahy. „Pokud ale budou upřímně lito-
vat svých hříchů, dojdou ke spáse a prožijí ra-
dost, když dostanou druhou šanci, aby na
povrchu zemském své chyby napravily,” říká
Ivana Voříšková ze Smetanovy Litomyšle, o.p.s.,
která akci spoluorganizuje. Program je vhodný
pro statečné děti od 6 let či pro trapiče jakého-
koli věku.  Návštěvu pekla je možné rezervovat
od 1. listopadu na www.pekelnekralovstvi.cz. Na
každý vypsaný termín bude k dispozici 30 vstu-
penek (on-line vždy 24 lístků).  Ovšem i ti, kteří
si termín nerezervují, mohou do pekla zajít. Na
místě bude na každý čas 6 lístků. O volných mís-
tech budou organizátoři informovat také pro-
střednictvím FB Zámecké sklepení Litomyšl. 

Zámek v Litomyšli zve všechny šikovné malé
i velké návštěvníky na novou kulturní akci s ná-
zvem Vyrobeno s láskou aneb Handmade
Christmas. Setkání se uskuteční v renesančních
sálech zámku 3. a 4. prosince 2016, vždy od 10
do 16 hodin.
Jestli máte každoroční problém s vánočními
dárky, zkuste je letos vyrobit sami. Třeba se in-
spirujete zajímavými výtvarnými technikami
nebo si je přímo vyzkoušíte na nové kulturní akci
s názvem Vyrobeno s láskou aneb Handmade
Christmas. 
Jednotliví výtvarníci vás rádi uvítají ve dnech 3.
a 4. prosince 2016 vždy od 10 do 16 hodin v re-
nesančních sálech v přízemí litomyšlského
zámku. Akce je bezbariérově přístupná.

Připravena je také Ježíškova dílna pro malé ši-
kulky a na zahřátí originální zámecký punč podle
historického receptu. Vyrobeno s láskou je pří-
stupné zdarma, jen výroba dětských dárků v Je-
žíškově dílně je zpoplatněna. Partnerem akce je
český výrobce psacích a kreslicích potřeb Cen-
tropen. Více na www.zamek-litomysl.cz.
Během těchto dní se návštěvníci mohou těšit
také na mikulášské Sklepení v moci pekelné –
jednotlivé časy představení a více podrobností
naleznou zájemci na http://www.pekelnekralov-
stvi.cz/.  
V neděli 4. prosince 2016 bude připraven také
malý adventní jarmark v předzámčí a v další
části zámeckého sklepení výstava skleněných
vánočních ozdob.                        Zdeňka Kalová

Na zámku můžete sami
vyrábět vánoční dárky

Písmák ze
Chmelíku
Eva Lammelová uvádí film Písmák ze Chmelíku
a zve vás na debatu s Antonínem Hurychem. 
2. 12. 2016 od 18 hodin v coworkingovém centru
Kočárovna na Zámeckém návrší v Litomyšli. 
„Začínal jsem jako malý chlapec u svého dě-

dečka. Dědeček voněl včelami, voskem, medem,
úlem… Včely jsou úžasné, mají v sobě pevný řád.
Člověk se v jejich blízkosti cítí šťastný... My vče-
lám jen pomáháme, nemůžeme je měnit, ani by
se nám to nepodařilo... Já se dnes starám o čty-
řicet včelstev… Včely umí využít každou chvilku,
dokonale hospodaří s časem a mají v sobě za-
kódováno, že příležitosti se už nikdy nevracejí.”
Film je o tom
…, že člověk může díky přijatým výzvám objevit
své skryté schopnosti.
…, jak je naplňující dělat něco pro místo, ve kte-
rém žijeme.
…, jak je ohleduplné myslet na další generace.
…, jak je inspirující vnímat historii místa, ve které
žijeme.
…, že vše je možné, pokud člověk dělá něco, v co
opravdu věří.                                   Petra Jiráňová

Podzimní koncerty GAJ Litomyšl pořádá již řadu
let a nejinak tomu bude i letos. Po loňském slav-
nostním koncertu, na kterém zazněla vokální
hudba, interpretovaná souborem  Gentlemen
Singers, jsme ve spolupráci s Houslovou školou
A. Rychnovské pozvali do Litomyšle na zámecké
návrší zástupce mladé generace skvělých hous-
listů Josefa Špačka.
Ten nejprve sbíral zkušenosti ve světě (Curtis In-
stitute of Music ve Philadelphii a newyorská Ju-
illiard School). Po mnoha úspěších ve velkých
mezinárodních soutěžích se v roce 2012 stal jed-
ním z finalistů Mezinárodní soutěže královny
Alžběty v Bruselu. Od roku 2011 působí jako kon-
certní mistr České filharmonie a věnuje se také
své sólové dráze. Spolupracoval s mnoha vý-
znamnými dirigenty, např. J. Bělohlávkem, J. Hrů-
šou, Ch. Eschenbachem, M. Honeckem,
R. Goodmanem či A. Fischem. 
Vydal několik CD se sólovými nahrávkami i ve
spolupráci s Českou filharmonií. J. Špaček hraje
na housle vyrobené v roce 1855 v dílně Jeana-
Batista Vuillauma.
Houslový recitál Josefa Špačka za klavírního do-
provodu Miroslava Sekery se uskuteční 8. listo-
padu 2016 v 19. 00 hod. v zámecké jízdárně.
Srdečně zveme všechny milovníky krásné
hudby. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Ivana Pulgretová

Houslista Josef
Špaček v Litomyšli 

České sdružení přátel betlémů – Betlémáři Lito-
myšlská a Dům dětí a mládeže v Litomyšli
vás srdečně zvou na tradiční „Výstavu historic-
kých i současných beltlémů” vyrobených z lipo-
vého dřeva, papíru, kukuřičného šustí
a keramiky. Výstava se koná v Piaristickém
chrámu Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší
v Litomyšli od 27.11.2016 do 1.1.2017 a bude zpřís-
tupněna 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, která se bude konat
v sobotu 26.11.2016 v 17:00 hodin. Těšíme se na
vaši návštěvu.

Výstava betlémů

Navíc návštěvníci, kteří se 3. a 4. prosince
úspěšně dostanou z pekla, mohou zavítat také
na kreativní veletrh na zámku s názvem Vyro-
beno s láskou – Handmade Christmas, kde bude
možné si vyrobit vlastní ozdoby nebo se inspi-
rovat na vánoční dárky. Součástí akce bude také
dětská dílna. Na zahřátí se chystá nejen origi-
nální zámecký punč.   
Akci Zámecké sklepení v moci pekelné společně
pořádají Smetanova Litomyšl, o.p.s., Dům dětí
a mládeže Litomyšl, Smetanův dům a Státní
zámek Litomyšl.  

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, 
foto Jaroslav Horák
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I letos se v ateliéru Duke Bohemia nedaleko vla-
kového nádraží chystá tradiční vánoční výstava
s názvem Duke Vánoce. Od pátku 11. do neděle 13.
listopadu se mezi 10 a 17 hodinou můžete přijít
podívat na keramiku z dílny Jiřího Dudychy,
aranžmá od studentů Střední zahradnické a tech-
nické školy Litomyšl a na řezbářské umění výtvar-
níka Jiřího Štolby. Novinkou letošního programu
jsou 3D reliéfy, hrnky v kubistickém stylu nebo re-
prezentativní vázy. „Výstava je veřejná, je pří-
stupná všem a zdarma. V pátek jsou zvány školy,
kdy mohu krátce přiblížit historii keramiky ať už
z hlediska vývoje v Litomyšli, nebo vývoje obecně.
Stejně tak je zajímavá debata o vlastní tvorbě ke-
ramiky. Zájemce prosím, aby se mi ohlásili pře-
dem na číslo 603 247 078,” říká Jiří Dudycha.  -az-

Duke Vánoce

Prodej zahrady s ovocnými
stromy a rybníkem

Nabízím k prodeji zahradu v klidné části Litomyšle 
o výměře 2. 779 m2 v osobním vlastnictví. 

Na pozemku je nová plechová garáž, přivedena voda.
Krásné klidné prostředí, 10 min. od centra města, 

za starou plovárnou. Cena: 370 000,- Kč
tel. 724 778 963

Nabízím pronájem obchodních
prostor 105 metrů čtverečních

se dvěma výlohami v Litomyšli. 
Střed Smetanova náměstí, 

případně i s bytem.
Tel. 774 114 934

PIZZERIA
BELLA NAPOLI 

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

Nabízí zvýhodněné POLEDNÍ MENU
11.00 – 14.00 hodin (možnost i s sebou)

PONDĚLÍ – šťastné pondělí
PIZZY Ø32 cm dle nabídky pouze za 79,- Kč

ÚTERÝ – PÁTEK
PIZZY Ø32 cm za zvýhodněnou cenu již od 60,-Kč

(z každé pizzy z jídelního lístku MÍNUS 30,- Kč)
Zeleninová polévka MINESTRONE za 29,- Kč

(k hlavnímu jídlu za 19,- Kč)

AKCE NA PIZZY S SEBOU!!
PONDĚLÍ – PÁTEK 16.30 – 20.30 hodin

(na každou pizzu Ø32 cm s sebou MÍNUS 30,- Kč!)
PIZZA JIŽ OD 60,- Kč

Akce nejsou platné o svátcích.

Hledám podnájem 2+1
v Litomyšli. Tel. 731 352 662

Od 1. adventní neděle 27. listopadu až do Hrom-
nic 2. února se bude v předsálí Husova sboru
v Litomyšli a v jeho dalších prostorách opět
konat výstava papírových betlémů. Její vernisáž
proběhne v předvečer 1. adventní neděle v so-
botu 26. listopadu v 16.00 hod. a vystoupí na ní
Benjamin Mlýnek s četbou povídek Eduarda
Martina. Výstava bude přístupná v době nejrůz-
nějších setkání, která se v Husově sboru konají,
v úředních hodinách farního úřadu v úterý a ve
čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod. anebo i kdykoli
jindy po domluvě na tel. 724 704 977. Vstupné je
dobrovolné a bude věnováno na údržbu varhan.
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli

Štěpán Klásek, farář

Vernisáž výstavy
betlémů
v Husově sboru

Ruka pro život 
zve na výstavu
Ruka pro život o.p.s. Vás srdečně zve na v pořadí
již šestou předvánoční výstavu. Ta bude již tra-
dičně spojená nejenom s ukázkou, ale přede-
vším s prodejem výrobků uživatelů našeho
denního stacionáře. Výstava se uskuteční ve
čtvrtek 24. listopadu 2016 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 multifunkčních
dílnách, které si návštěvníci výstavy mohou za-
koupit třeba jako malou pozornost pod vánoční
stromeček nebo jen jako dárek pro radost. Vy-
užijte tedy této příležitosti a přijďte se k nám po-
dívat.                     Za Ruku pro život Ria Slušná

Andělské adventní neděle
na zámeckém návrší 

Otevřeno bude také v zámeckém sklepení, kde se
můžete již tradičně těšit na výstavu vánočních
ozdob. Stejně jako v loňském roce budou ad-
ventní neděle rozděleny tematicky.  První ad-
ventní neděli se můžete těšit kromě rozsvícení
vánočního stromu také na téma dekorace
a ozdoby. Druhou adventní neděli, Mikulášskou,
zcela ovládnou čerti, andělé a Mikuláš, setkat se
s nimi můžete také například v zámeckém skle-
pení, které bude zcela v moci pekelné.  O třetí ad-
ventní neděli si naplno vychutnáme chutě a vůně
adventu a čtvrtá nám připomene tradice a ře-
mesla spojená s vánočním časem. Přijďte o ne-
dělích na návrší na svařáček či horkou čokoládu
a vychutnejte si tak Litomyšl adventní.

Petra Jiráňová

O adventních nedělích můžete letos opět strávit
příjemná odpoledne na zámeckém návrší v an-
dělské společnosti. K adventní pohodě jistě při-
spěje vánoční hudba a vystoupení na pódiu před
chrámem Nalezení sv. Kříže, výstava betlémů,
dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný kulturní
program.  Stejně jako v loňském roce budeme za-
hajovat každou neděli zapálením svíce na ad-
ventním věnci v piaristickém chrámu. Tento
symbolický akt doprovodí pravidelná varhanní
matiné Petra Jiříčka a sváteční slovo litomyšl-
ských duchovních. V kostele dále budete moci
navštívit také komentované prohlídky výstavy
betlémů a expozice Andělé na návrší. Na pódiu
se můžete těšit na vystoupení místních kapel,
sborů, souborů a škol. Mezi jinými vystoupí na-
příklad lidový soubor Heblata, žáci 2. základní
školy Litomyšl, Jana a Iva Věnečkovy, Litomyšlská
schola nebo kapela Four in van. Novinkou letoš-
ního roku je rozšíření programu do dalších pro-
stor na zámeckém návrší. Kromě informačního
centra, kde jste se již v loňském roce mohli ohřát
u tvořivých dílniček pro děti, bude pro děti dále
připraven také program v nové přístavbě piaris-
tické koleje. V tomto „dětském koutku” bude po
celé odpoledne probíhat čtení pohádek, hudební
workshopy s názvem Vánoční zpívánky a hrané
pohádky. Kouzlo Vánoc na vás dýchne také v pi-
aristické koleji, kde budou každou neděli připra-
veny dílny a tvoření pro všechny generace
připomínající vánoční tradice a lidovou tvořivost.
Speciální výtvarné a tvořivé dílny si pro adventní
odpoledne připravilo také regionální muzeum.

Stejně jako v minulých letech pořádá i tentokrát
Smetanův dům tradiční kurz tance a společen-
ské výchovy. V roce 2017 mu budou vévodit
rytmy Latinské Ameriky, stranou nezůstanou ani
standardní tance a další „specialitky”.
Zápis do kurzu je možné učinit až do středy 30.
listopadu 2016 v Informačním centru Litomyšl
na Smetanově náměstí, tel. 461 612 161.
Kurz zahrnuje 13 lekcí včetně dvou prodlouže-
ných a Věnečku. Kurz proběhne od 17. ledna do
2. března 2017 ve Smetanově domě Litomyšl.
Výuku tance povedou profesionální taneční in-
struktoři manželé Martina a Aleš Novákovi, kteří
od roku 1991 velmi úspěšně vedou Taneční školu
Besta v Chrudimi. Cena kurzovného 1300 Kč.

Prokop Souček, Smetanův dům

Zápis do tanečních
pokračuje

Pohádka
O křišťálovém srdci
V neděli 13. listopadu od 15.00 hodin uvede
Smetanův dům další dětské představení z cyklu
pohádkové neděle. Tentokrát se malí diváci a je-
jich rodiče mohou těšit na soubor CziDivadla
Praha, který přijede s pohádkou O křišťálovém
srdci. „Uvidíte, jak snadno může dobro podleh-
nout zlu, jak chamtivost vítězí nad skromností
a pokorou a jak může zloba ničit lásku. To vše se
děje, dokud se tomu hlavní hrdinka Alžbětka
nepostaví čelem,” láká k návštěvě představení
vedoucí souboru Hana Czivišová. 
Délka představení: 50-60 minut. Vstupné
70,- Kč. Vstupenky k dostání on-line na
www.smetanuvdum.cz nebo hodinu před před-
stavením v pokladně Smetanova domu.

Prokop Souček
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Devátá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2016
se koná ve středu 23. 11. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška Jany Kroulíkové 
„Rožmberkové a jižní Čechy”. Srdečně zveme
všechny členy i další zájemce.       J. Kroulíková

Schůze Kroužku
JihočechůKontaktní improvizace je forma tance, která roz-

víjí cítění dotyku s druhým. Je založená na ko-
munikaci dvou se pohybujících těl ve fyzickém
kontaktu a vytváření jejich vzájemného dialogu
skrze fyzický pohyb, kdy dochází k přenášení
váhy a předávání energie mezi partnery. Dá-
váme si zde vzájemně oporu, vedeme a nechá-
váme se vést a dáváme energii vzlétnout. Učíme
se zde více o našich volbách kontaktu s druhým,
a jak se jej budeme dotýkat a jaký způsob do-
tyku na to budeme chtít použít. Jak se například
k partnerovi budeme chtít dostat od technik,
jako je rolování, opírání se o sebe a dávání si
vzájemné podpory, k technikám pádu a zvedání
druhého s vyvinutím co nejmenší síly.
Kontaktní tanec oceňuje přítomný okamžik
a každou chvíli strávenou v důvěře s naším part-
nerem. Učíme se zde něco o impulzech, které
nás vedou v kontaktu s tím druhým. Můžeme
například vést a býti vedeni, někdy velmi dyna-

micky a někdy budeme chtít setrvávat v medi-
tativním a klidném duchu. Je to hravá a volná
forma pohybu, kdy si sami korigujeme naše po-
hyby a určujeme si své hranice nebo je naopak
odbouráváme. Je to spontánní fyzický dialog
dvou těl, která mohou být spolu jen v tichosti
nebo mohou být ve velkém energetickém víru
pohybu, kde se věří jen základním instinktům.
Je mnoho způsobů, jak se dotknout. V běžném
životě, stejně tak jako v kontaktní improvizaci
většinou používáme jen několik z celé možné
škály. Kvalita doteku rozhoduje o tom, jak part-
ner bude reagovat, nakolik dojde k propojení
a co z toho vzejde. Budeme se učit, jak se vyma-
nit z běžných zaběhnutých kolejí. Vyvarovat se
nudného opakování svých zaběhaných vzorců.
Budeme se snažit v sobě objevovat celou škálu
podob doteku od lehkého po velmi dynamický.
Budeme se při tanci učit s pocitem volnosti, bez
námahy a velmi plynule uvolňovat fyzické bloky
v tělech. Kontaktní improvizace je i způsob bytí
spolu a způsob komunikace. Zde budeme zkou-
mat potenciál doteku, objevovat svoji schopnost
prožívat cokoli skrze dotek, sdělovat cokoli do-
tekem, sdílet prostor, pohyb a emoci. Budeme
se učit, kdy vést partnera a kdy můžeme být pa-
sívní, kdy je čas jít nahoru a kdy dolů, jak zved-
nout druhého, kde se jej dotknout, kdy se
zastavit a kdy zůstat v tichosti. Učíme se zde ne-
pospíchat a netlačit, ale dávat možnost volby
druhému. Když bude naše mysl a tělo ve spojení
s jejich moudrostí, tak se každý okamžik projeví
jako opravdový.
Lektorka: Zita Pavlišová (www.druna.cz)
Datum a místo konání: 9. listopadu a 1. prosince
vždy od 17:30 hod., Centrum Spontanea.
Rezervace předem nutná.
Další informace a rezervace na tel. 605 147 812
nebo na e-mailu milam28@seznam.cz

Mila Bohunická

Kurz Kontaktní improvizace

Vzdělávací a prožit-
kový seminář 
„Krásné vztahy”
Co můžeme udělat, aby byl hezký – partnerský
vztah, vztah k rodičům, k dětem, vztah k sobě
samému? Prověříte kvalitu vašich vztahů. Dovíte
se osvědčené postupy zlepšování vztahů. Po-
znáte důležité zákony vztahů. Opustíte zastaralá
přesvědčení. Posílíte vztah k sobě.
Lektorka RNDr. Ivana Jakubíková (www.rodinne-
terapie.cz) používá při své práci metody rodin-
ných konstelací a mentálního programování.
Datum a místo: 3. 12. 2016 ve 14h, Centrum
Spontanea
Další informace a rezervace na tel. 605 147 812
nebo na e-mailu milam28@seznam.cz

Mila Bohunická

POZVÁNKY 

DDM Litomyšl
zve
Kurz háčkování pro začátečníky se uskuteční
v pondělí 14. listopadu od 17:00 – 20:00 hod.
V našem kurzu háčkování si rozšíříte své doved-
nosti, zručnost a naučíte se vytvářet nové prak-
tické věcičky. Háčkovat budeme moderním
způsobem, ukážeme vám, jak se zorientovat
v návodech, a pomůžeme vám vytvořit první vý-
robek. Kurz je otevřen pro děti od 10 let a do-
spělé. Zájemci si budou moci zakoupit návody
na další tvoření od lektorky Haliny Krapkové,
která vás bude kurzem provázet.
Cena kurzu 100,- obsahuje veškerý použitý ma-
teriál a potřeby.
Prosím zájemce, aby se hlásili do 10. 11. na
adrese kmoskova@ddm.litomysl.cz, nebo na tel.:
734 505 805
    
Pletení bez jehlic v pondělí 21. listopadu od
16:00 – 20:00 hod.
Přijďte si do DDM Litomyšl vytvořit teplou zimní
čepici. Tento kurz vám rozšíří obzory v oboru
pletení. Tvořit budeme netradičním způsobem
na pletacích kruzích bez použití jehlic. Naučíte
se základním technikám a můžete si vyzkoušet
jednoduché vzorování v pruzích. Hotové čepice
ozdobit střapci nebo bambulí. Kurz je vhodný
pro děti od 10 let a dospělé.
Cena kurzu 350,- obsahuje veškerý použitý ma-
teriál, zapůjčení potřeb a vedení zkušenou lek-
torkou Eliškou Žilovou Václavíkovou. Na místě
budou k dispozici také pomůcky k zakoupení.
Prosím zájemce, aby se hlásili do 17. 11. na adrese
kmoskova@ddm.litomysl.cz, nebo na tel.: 734
505 805. 

Anna Kmošková

Dobré sebevědomí
manželských párů
V podobném čase jako loni se v Novém kostele
Církve bratrské v Litomyšli sejdou manželské
páry s lektory, aby si osvěžily důležitou oblast
svého vztahu. Řada problémů a nedorozumění
v soukromém životě, ale i ve společnosti – církev
nevyjímaje – má kořeny v nějakým způsobem
narušeném sebevědomí jednotlivců.
Do Litomyšle přijede v sobotu 19.11.2016 lektor-
ský pár manželů Sedláčkových, psycholožka
z Karlovy univerzity a umělecký knihař, vydava-
tel, přidá se k nim Václav Vacek, římskokatolický
kněz z Letohradu, a sekundovat mu bude do-
mácí z Nového kostela Církve bratrské. Pozvání
na čas od 8:30 do 16:00 hod. k výkladu, disku-
sím, tichu, bohoslužbě vděčnosti a smíření platí
pro církevníky i necírkevníky. Pro ty, kteří jsou
v pohodě a dělají si prevenci, i pro ty, kteří nalé-
havě hledají. Přihlášky v kostelech a farnostech,
protože to chystáme zase spolu, nebo na emailu
zmena@novykostel.cz

Daniel Kvasnička
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CO VÁS ČEKÁ:
• jednoduché práce

na dokončujícím zpracování

POŽADUJEME:
• manuální zručnost
• samostatnost
• chuť učit se novým věcemKONTAKT: Josef Kopecký

tel. 606 627 424
josef.kopecky@hrg.cz

CO VÁM V H.R.G. NABÍZÍME:
• příjemné pracovní prostředí

a smysluplnou práci
• práci na plný úvazek v české

a rodinné společnosti
• stabilitu a prosperitu neustále

se rozvíjející firmy
• možnost se aktivně podílet

na výši své mzdy

CO VÁS ČEKÁ:
• plánování tras vozidel

a expedici zboží
• dohlížení na dodržování

termínů, nakládek, vykládek
• komunikace s řidiči,

dopravci i klienty
• řešení problémů během přepravy

přitiskněte se k nám!

přijme

• dispečera / dispečerku dopravy

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup dle dohody

CO VÁS ČEKÁ:
• úklid v prostorách tiskárny H.R.G.

POŽADUJEME:
• smysl pro pořádek
• dobrý zdravotní stav
• spolehlivostKONTAKT:

Hana Flídrová,  tel. 461 552 511,  hana.flidrova@hrg.cz
Jan Kodýtek,  tel. 602 144 377,  jan.kodytek@hrg.cz

Pouze ranní směna Po - Pá,
plný úvazek, nástup od ledna 2017

POŽADUJEME:
• komunikativnost

a optimistický přístup
• praxi v logistice
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost NJ nebo AJ výhodou
• psaní všemi deseti

velkou výhodou

Pouze ranní směna Po - Pá
Nástup možný ihned

KONTAKT: Jan Kodýtek
tel. 602 144 377
jan.kodytek@hrg.cz

• uklízečky

• strojníky (i ženy)
• ženy na pomocné práce v ruční knihárně

www.hrg.cz
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S blížícím se koncem roku se vždy bilancuje,
hodnotí a plánuje. Nejinak tomu je u Klubu dů-
chodců Litomyšl, organizace, která sdružuje
téměř dvě stovky seniorů z našeho města a nej-
bližšího okolí.
V roce 2016 měli naši aktivní senioři opět mož-
nost něco nového zažít a vidět. Obrovský zájem
byl jako každoročně o ozdravné pobyty na Pod-
hájské, wellness pobyt v Sezimově Ústí. Jedno-
denní výlety byly letos směřovány do Dvora
Králové a na hrad Kuks, další do Prachovských
skal. Následovaly dva týdenní pobytové zájezdy
do Českého Švýcarska a tajný výlet – letos na
hrad Karlštejn – a opravdu tajný byl pro stovku
účastníků až téměř pod samotný hrad. Kromě
toho se senioři mají možnost pravidelně scházet
v „klubu” v zasedací místnosti městského úřadu
a všichni členové jednou za rok vše zhodnotí
a prodiskutují na členské schůzi.
To vše díky výboru klubu a hlavně díky velké
a obětavé práci předsedy klubu pana Radka
Borka. Ten většinu akcí vymyslí, naplánuje, per-
fektně připraví, s úsměvem a lehkostí absolvuje,
zhodnotí a s elánem plánuje další.
Za všechny spokojené účastníky jednotlivých
akcí: „Radku – děkujeme!”       Dana Kmošková 

Klub důchodců
bilancuje
uplynulý rok

Skvosty UNESCO najdete i na 5. ročníku veletrhu
Památky – muzea - řemesla  
Od pátku 4. do soboty 5. listopadu
bude Průmyslový palác na Výstavišti
v pražských Holešovicích hostit jubi-
lejní pátý ročník veletrhu Památky –
muzea – řemesla 2016. Ani tentokrát
nebude na veletrhu s podtitulem
Dejme minulosti budoucnost chybět
expozice měst a obcí, která mají na
svém území památku UNESCO doplněná lákadly
do měst České inspirace.    
Veletrhy nezasahují pouze do oblasti památkové
péče, záchrany a konverze historického dědictví
a do sféry projektování a stavitelství, ale také re-
staurátorství a uměleckého řemesla, muzejnictví,
představí se tu nové materiály a technologie, za-
jímavé projekty, interaktivní ukázky, workshopy…
. Expozice nabídnou i možnosti cestování po pa-
mátkových objektech a výstavy navazující na
konference a semináře s tématy „Památky v době
Lucemburské“, „Industriální stopy“, „Vila Tugend-
hat“, „Unikátní hodinky PRIM Karel IV. - odkaz
velkého panovníka“, „Cechy a tradiční řemesla“,
„Studentské architektonické návrhy na obnovu
památek“, „Církevní památky“ a mnoho dalšího.

Představí se více jak 120 vystavova-
telů, téměř na všech stáncích budou
k dispozici i praktické ukázky a po-
radenství. Z celé řady pozoruhod-
ných jmenujme určitě informacemi
nabitý stánek krajů ČR, rozsáhlou
expozici Národního památkového
ústavu i Městské knihovny v Praze,

pozoruhodné prezentace Arcibiskupství praž-
ského a dalších diecézí, Církve československé
husitské a Federace židovských obcí, ale i Aso-
ciace muzeí a galerií ČR s přímou účastí muzeí;
zajímavé novinky od řady výrobců a dodavatelů
staveb, např. HOCHTIEF, Siemens, MC - Bauche-
mie, Reframo KZK, Kuběnský, ČKAIT, QC FLO-
ORS, Hlavní město Praha, Městská část Prahy 8,
Město Kadaň, DRONPRO, Petr Švamberg – vi-
tráže, Jaromír Hajský – historická dlažba, Ladi-
slav Sluka - gotický nábytek, Bohumil Žloutek –
stavba, ladění a rekonstrukce varhan, ale i ře-
meslnické cechy - Cech kamnářů, Cech malířů
a lakýrníků, Cech klempířů, pokrývačů a tesařů,
Cech obkladačů, Cech českých vinařů, Cech
kamnářů nebo přehlídku škol např. České vy-

soké učení technické – Fakulta architektury,
Ústav památkové péče, Univerzita Pardubice -
Fakulta restaurování, Akademie výtvarných
umění, SPŠ kamenická Hořice, SPŠ technická
Praha, SPŠ stavební Zlín. S postupem obnovy
kulturního dědictví seznámí také Klub za starou
Prahu, Institut pro památky, Kotěrovo centrum
architektury, Institut pro památky, České dědic-
tví UNESCO, Asociace majitelů hradů a zámků,
Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR, Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska, TUR Šluknovsko, Rudolfinea,
Montanregion Krušné hory, a další. 
Ve dvou přednáškových sálech je navíc připra-
ven opravdu pozoruhodný, návštěvníkům volně
přístupný program konferencí, přednášek, di-
skuzí a prezentací, ale také doprovodné výstavy.
Více na www.incheba.cz/pamatky 

Otevírací doba: pátek a sobota 10:00 – 18:00 
Vstupné: 150 Kč (plné vstupné), 50 Kč (zlevněné
– předregistrace a důchodci). Děti do 15 let, dr-
žitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně doprovodu
ZDARMA. 
Skupina studentů s doprovodem – studenti
ZDARMA, doprovod plné vstupné.

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

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
LITOMYŠL
Snad každý z nás už něco o čínské medicíně za-
slechl. Preventivni a léčebný holisticky program,
který spolehlive funguje již více než 5000 let.
Společně Vás zveme do relaxačního centra
Savitar, kde nabízíme tyto nové služby. Nale-
znete zde odborníky, kteří Vám poradí, jak je
možné pomoci k postupnému zlepšení Vašeho
zdravotního stavu, nemoci, bolesti či emočního
rozpoložení.
Používané techniky jako akupresura, laserová
stimulace akupunkturních bodů, aurikuloterapie,
moxa, baňkování, thajská masáž, Bachova kvě-
tinová terapie, fytoterapie či dietetické poraden-
ství podle principu čínske mediciny Vám
napomohou na cestě za zdravím nejenom fyzic-
kým, ale i duševním.
Hledáte-li individuálnií přístup, profesionalitu,
příjemné prostředí a možnost podívat se na svůj
problem z jiného úhlu pohledu, který Vás bere
v potaz jako celek, a snahu řešit příčinu Vašeho
neduhu, prosím, obraťte se na nás.
Bolesti hlavy, migrény, poruchy spánku, stres,
astma, alergie, akné, ekzémy, lupenka, kompli-
kace trávicího traktu jako nadýmáni, pálení žáhy,
chronická zácpa, dále záněty močových cest,

inkontinence, pomočování u děti, premenstru-
ační syndrom, neplodnost, menopauza a bolesti
zad, kloubů ci chronická únava, to vše a mno-
hem více se dá čínskou medicínou obrátit k lep-
šímu.
Nejste si jistí, zda je čínská medicína vhodná
právě pro Vás? Každou středu poskytujeme,
dle objednání, konzultace zdarma.

Na případné dotazy Ráda Vám odpoví:
Klára Krnávkova
Expert v bioenergetické akupunktuře a tradiční
čínské medicíně
(akreditace Universita Santiago de Compostela
- Španělsko)
(praxe od roku 2007)

Kde nás najdete?
Relaxačni centrum Savitar
Braunerovo namesti 202
Litomyšl 570 01
tel. 737 153 910

webové stránky
http://www.cinskamedicina-litomysl.cz

PLACENÁ INZERCE
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Turistům se
v Litomyšli líbí 
Informační centrum Litomyšl patří letošní
návštěvností k druhému nejnavštěvovanějšímu
infocentru v Pardubickém kraji, hned za Pardu-
bicemi.  K poslednímu září statisticky návštěv-
nost litomyšlského infocentra  stoupla oproti
loňskému  roku o 2 500 zákazníků, to znamená,
že se počtem blíží k 80 000 návštěvníkům.
V době, kdy je provozovna infocentra na náměstí
otevřena, tak vyžádá radu nebo využije služby
denně v průměru 350 osob.  Z toho jsou při-
bližně ze 70% občané města a okolí a z 30% tu-
risté.  Rovněž v sezónní pobočce infocentra na
zámku jsme zaznamenali zvýšenou návštěvnost
oproti loňskému roku. 
Během letošní turistické sezóny využilo průvod-
covské služby historickým jádrem města při-
bližně 1500 osob, tj. stejný počet turistů jako
v roce předchozím, jen složení turistů se pozmě-
nilo. Oproti loňsku se o 300 osob zvýšil počet
odprůvodcovaných  zahraničních turistů.  Větši-
nou to byli japonští turisté, kteří chtěli vidět ro-
diště Bedřicha Smetany a vše co je s hudebním
skladatelem spojené.  Do Litomyšle přijelo více
polských a ruských turistů, zaznamenali jsme
návštěvy i z daleké  Jižní Koreji, Taiwanu, Kosta-
riky nebo Šalamounových ostrovů.
Mezi nejžádanější služby infocentra patří prodej
vstupenek na kulturní a sportovní akce po celé
ČR. Novinkou je prodej abonmá do Smetanova
domu na divadelní představení, Litomyšlské hu-
dební večery i abonmá na taneční kurzy. Nově
jsou v prodeji zážitkové dárkové poukazy, které
umožní vychutnat zájemcům atmosféru našeho
malebného města.
Na závěr několik citací z návštěvní knihy info-
centra, které nás Litomyšlany jistě potěší:
„Litomyšl – opravdu nádherné město, atmo-
sféra, historie…. A ten kostel je prostě neuvěři-
telný!! Děkujeme, přijedeme zase” Turistky
z Prahy
„Litomyšl, Olomouc, Český Krumlov, tři nejkrás-
nější města u nás.” Oloumoučák
„Litomyšl je krásná!! Spousta originálních lavi-
ček! Obešli jsme tolik hospod, kolik se jich jen
obejít dalo. Chutnal nám Bedřich a Plzeň
z tanku.” H+M z Křemže
„Celý den jsme chodili a s otevřenou pusou zírali,
jak může být takové malé město krásné a plné
kultury... Určitě tu nejsme naposledy.” T a J  ze
Vsetína
„Litomyšl je krásná nejen svými památkami, ale
také pohodovými a pohostinnými obyvateli.
Vždy se budeme rády vracet.”  E+L    Ostravsko

Blanka Brýdlová, 
Informační centrum Litomyšl

Historie
balónového
létání 
V rámci našeho výročí pětileté vzduchoplavby
nad Litomyšli si dovolujeme představit výběr ně-
kterých významných mezníků historie balóno-
vého létání, jejíž součástí se může stát každý
z nás.                                                    Petr Kovář,

www.balonylitomysl.cz

Prodám pěkný udržovaný
přízemní RD v Litomyšli

na ul. Sluneční o dispozici 4+kk, 108 m2, 
možnost půdní vestavby, se zahradou s ovocnými stromy.

Pozemek 603 m2, PENB G, RK nevolat!
Cena 2.180.000 Kč, Tel.: 606 023 778

PLACENÁ INZERCE
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1.andělská
adventní
neděle 27. listopadu 20016

na zámeckém návrší
v Litomyšli 

13.30 / chrám Nalezení sv. Kříže
Ekumenické setkání litomyšlských církví a adventní varhanní matiné Petra Jiříčka 

14.00 / chrám Nalezení sv. Kříže
Andělé na návrší – komentovaná prohlídka  

14.00 / Nová městská síň v přístavbě piaristické koleje
Čtení pohádek s Andělkou

14.30 / Nová městská síň v přístavbě piaristické koleje
Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Loutkové divadlo Kozlík

15.30 / Nová městská síň v přístavbě piaristické koleje
Vánoční zpívánky 

17.00 / před chrámem Nalezení sv. Kříže 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s Andělským videomappingem 
vystoupí pěvecké sbory ZUŠ B. Smetany Kvítek a Lilium 

16.00 a 17.30 / před chrámem Nalezení sv. Kříže 
Neřež – koncert
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Letos již podruhé uspořádal Spolek leteckých
modelářů Litomyšl 24. 9. soutěž létajících histo-
rických modelů letadel. Zúčastnilo se jí 14 soutě-
žících, kteří měli možnost své výkony předvést
v 10 různých kategoriích. Někteří soutěžící zvládli
během vyhrazeného času pro soutěž odlétat
i čtyři kategorie. Mezi ně patřil i hlavní aktér celé
akce Květoslav Štorek z pořádajícího spolku,
který v jedné z kategorií je vicemistrem České re-
publiky pro rok 2016. Soutěž probíhala za
ideálního modelářského počasí, byl slabý vítr,
skoro jasno, teplota 20º C, prostě krásné babí
léto. A tak byli soutěžící i pořadatelé spokojeni,
protože soutěže, které jsme pořádali v minulosti,
většinou provázel chlad a silný vítr, který mode-
lům tohoto typu moc nesvědčí. No, a co to je
vlastně historický model letadla? Je to replika pů-
vodní konstrukce modelů vzniklých v minulém
století. Model může být oproti originálu přesně
zvětšen nebo zmenšen, musí být ale zhotoven
pouze z materiálů, které byly v dané době k dis-
pozici, nesmí se používat žádné lamináty, uhlík
a podobně. Model musí být označen svým ná-
zvem, rokem vzniku originálu a jménem konstru-
ktéra. Modely jsou poháněny spalovacími
motorky buď původních konstrukcí, nebo jejich
replikami. U některých kategorií pravidla povolují
i pohon elektromotorem. Všechny kategorie ale
mají jedno společné, mohou být ovládány dálko-
vým RC ovládáním, a pokud je pilot-modelář ši-
kovný, tak podle pravidel model musí přistát ve
vyznačeném prostoru, jinak je let anulován. Pro
každou kategorii je stanoven počet startů, letový
čas, pořadí se tvoří z celkového součtu naléta-

Soutěž
historických
modelů letadel

ných vteřin. Původní modely létaly jako volně lé-
tající bez jakéhokoli ovládání a při větru dokázaly
svým majitelům uletět i hodně daleko, takže mo-
deláři museli být i fyzicky zdatní. Soutěžící měli
možnost se v průběhu závodů posilnit výtečným
domácím gulášem. Akci navštívili i diváci z Lito-
myšle a širokého okolí. Slavnostní vyhlášení vý-
sledků tří nejlepších v každé kategorii provedl
předseda spolku Jarda Dufek s předáním diplomů
a věcných cen. Účastníkům celého klání se ve Vl-
kově líbilo a přislíbili účast na příštích soutěžích
historiků. Fotografie z celé akce je možno zhléd-
nout na stránkách www.modelarilitomysl.cz.

Petr Janoušek, foto Milan Hýbl
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V říjnu skončila atletická sezona na dráze. Po-
sledními závody jsou většinou víceboje. V Ústí
nad Orlicí se konaly krajské přebory v desetiboji
a 2. místo mezi muži obsadil Jirka Jakoubek,
který letos bohužel v soutěži družstev nezávo-
dil. Solidních výkonů dosáhl hlavně ve skocích-
dálka (622), výška (172), tyč (330) a ve své
hlavní disciplíně 110 m překážek (16,55). Celkem
5397 bodů. Ivan Strnad absolvoval v Praze
mistrovství ČR v klasickém pětiboji veteránů
opět vítězně ve své kategorii. Nejkvalitnější
výkon předvedl v disku (38,91). 

Dorostenci měli příležitost soutěžit za své
střední školy v poháru. Okresní kolo se konalo
v Litomyšli, ale studentům místních škol se ne-
podařilo probojovat do krajského kola. Atletické
sektory na těchto školách buď zanikly, nebo za-
rostly travou a stadion je pro ně daleko. Kde
jsou ty časy, kdy naši středoškoláci závodili v Li-
tomyšli nejen v atletice, ale hráli kopanou,
hokej, házenou, šachy za místní oddíly, i když
přišli na internáty ze vzdálených míst celého
kraje. Z našich dorostenců zazářil vítězstvím
a osobním rekordem koulař Kamil Novotný
(13,20). Litomyšlští dorostenci však v krajském
finále v Ústí nad Orlicí nechyběli, postoupili
tam, ale jako studenti škol z České Třebové,
Chocně a dosáhli tam zajímavých výkonů.
Vzhledem k tomu, že nebyla použita elektro-
nická časomíra, jsou však časy sprinterů poně-
kud zkreslené. 100 m – Voříšek (11,7) Petrů
(12,2), 400 m – Heger (56,0) výška – Zítko (160),
dálka – Zítko (556), Petrů (514), koule – Vostřel
(11,76) Vilček (11,42). V říjnu končí s příznivým
počasím i tréninky na stadionu a postupně  bu-
deme využívat cvičební hodiny v tělocvičnách.
Informace o jejich rozvrhu pro pravidelné tré-
nování najdete ve vývěsní skřínce na náměstí.   

Petr Jonáš

Atletické okénkoMatador Petr Bartoš nakonec třetí!
Motokrosová sezona domácího šampionátu
Buksa/Ados motokros 2016 je u svého konce.
V neděli 2. října spadl letos naposledy startovací
rošt na dráze mistrovsví světa v Lokti u Karlo-
vých Varů. V hlavní kategorii MX1 byl před závo-
dem známý pouze staronový mistr (Martin
Michek, Buksa/Ados KTM Team), ale o druhé
a třetí místo celkového pořadí se muselo ještě
tvrdě bojovat. Finálový podnik velmi zdramati-
zoval zkušený matador litomyšlského družstva
Orion KTM Racing – Petr Bartoš, který bojovnou
jízdou s mladými soupeři divákům dokazoval,
proč u nás i v sedmatřiceti letech patří stále
k nejlepším. Nakonec cílem prolétl šestý a třetí,
což mu v Lokti vyneslo celkovou třetí příčku,
před ním bylo duo Vašek Kovář a Martin Michek.
A protože do Lokte nedorazil jeden z favoritů –
Petr Smítka, tak Bartoš se v konečné klasifikaci
republikového seriálu posunul na bronzovou
medaili.
Maďarský zástupce Bence Szvoboda sice na zá-
padě Čech kraloval ve třídě MX2, ovšem titul ob-
hájil francouzský rychlík Salivan Jaulin
(Buksa/Ados KTM Team). Po vážném zranění ra-
mene zabojoval zde již naplno 8. místem Jonáš
Nedvěd (23), jedoucí v dresu Orion. V ženské ku-
batuře se radovala zaslouženě z prvního titulu
Barbora Laňková (Action Racing, Suzuki), závod-
nice Orionu – Andrea Kloubková a Jana Zdeňková
tady kvůli zranění chyběly. Skupinu Veterán
jasně ovládl Moravák – Martin Žerava (Luka
Team, Suzuki), úspěšný pilot Orionu Slovák Ivan
Černý si při minulém klání v Opatově poranil
nohu a z tohoto důvodu do Lokte nakonec nedo-
razil. Přesto v mezinárodním mistrovství obsadil
pěkný třetí „flek”.
Letošní sezona je tedy minulostí, naši borci se
rozhodně ve velké konkurenci neztratili. Velezku-
šený Bartoš navíc obhájil evropského vicemistra,
k tomu ještě přidal druhou pozici ve slovenském

šampionátu. Letos měl smůlu mladý reprezen-
tant Orionu Jonáš Nedvěd, který podstatnou část
roku promarodil. Hodně mrzí ošklivý pád Andrey
Kloubkové v jihočeské Kaplici, neboť do té doby
zajížděla výsledky bez problémů v elitní desítce.
Veterán Ivan Černý, podobně jako jeho stájový
kolega Bartoš v Česku, bral bronz, tak stihl ještě
doma na Slovensku zajistit pro východočeský
tým stříbrnou pozici.
Konečné výsledky seriálu MMČR – třída MX1:
1. M. Michek (CZE) – 322b., 2. J. Romančík (CZE)
– 248b., 3. P. Bartoš (CZE, Orion) – 244b. MX2: 1.
S. Jaulin (FRA) – 300b., 2. B. Szvoboda (HUN) –
278b., 3. M. Krč (CZE) – 264b., ... 18. J. Nedvěd
(CZE, Orion) – 65b., ... 23. D. Poláš (SVK, Orion) –
47b. Ženy: 1. B. Laňková (CZE) – 329b., 2. K. Vít-
ková (CZE) – 269b., 3. M. Mlýnková (CZE) – 255b.,
... 15. A. Kloubková (CZE, Orion) – 63b., ... 20. J.
Zdeňková (CZE, Orion) – 42b. Veterán: 1. M. Že-
rava (CZE) – 295b., 2. J. Pach (CZE) – 260b., 3.
I. Černý (SVK, Orion) – 237b., ... 14. A. Suchánek
(CZE, Orion) – 75b., ... 35. M. Runkas (CZE, Orion)
– 17b., ... 52. T. Voženílek (CZE) – 4b. Veterán nad
50: 1. P. Kormunda (CZE) – 296b., ... 10. J. Vávra
(CZE, Orion) – 61b.

Petr Kovář, foto Radek Lavička

Najdete nás na facebooku!
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Házená na SZTŠ v Litomyšli
V ročníku 2013 jsme uveřejnili článek a fotografii
dorosteneckého hokejového družstva, které
v sezoně 1962 – 63, tedy před 50 léty, zvítězilo
v krajském přeboru a také hrálo kvalifikaci v Ústí
nad Labem o postup do dorostenecké ligy. Druž-
stvo tvořili převážně studenti Střední zeměděl-
ské technické školy v Litomyšli.  Tito a další měli
zájem i mimo zimní období pravidelně soutěžit
či hrát tehdy v nějaké soutěži – přeboru. Před
odjezdem na prázdniny jsem jim slíbil, že se o to
pokusím. Po pravidelném zahájení nového škol-
ního roku 1963 – 64 v hale školy jsme se sešli
a oznámil jsem jim, že příští sobotu je čeká první
mistrovské utkání dorosteneckého krajského
přeboru v házené s Ledčí nad Sázavou.
Hřiště jsme nalajnovali na škvárovém cvičném
fotbalovém hřišti na stadionu. Branky jsme měli
již dříve vyrobené a používané na školním hřišti.
Hrálo se na soupisku, registrace byly vyřízeny
dodatečně. Naši hráči-studenti hráli toto první
mistrovské utkání tak nějak basketbalově, čistě,
ne tvrdě, a tak prohráli. Konec sezony však vy-
zněl v jejich prospěch a krajský přebor vyhráli.
Následovala kvalifikace o Dorosteneckou ligu
krajských vítězů českých krajů v Třeboni, kterou
také vyhráli. V následujícím ročníku čekala stu-
denty SZTŠ z Litomyšle dorostenecká liga. Po-
něvadž je Litomyšl blízko hranic Moravy, byli
jsme zařazeni do moravské skupiny, hoši si tedy
zahráli s kluby s velkou tradicí.  Ve skupině bylo
osm účastníků. Brno dvakrát, Olomouc, Zlín
(Gottwaldov), Zubří, Frýdek Místek a Karviná.
Tehdy se hrálo všechno venku. Hoši skončili
šestí, sestupovala tři poslední družstva, nové
dobré nástupce schopné hrát dorosteneckou
ligu jsme neměli. I tak to bylo pro studenty něco
ojedinělého, připomínající středoškolský a vyso-
koškolský sport v USA. Opravu zajišťovala a pla-
tila TJ Jiskra, vybavení bylo školní.
V 60. letech pořádalo Československo
mistrovství světa v házené mužů. Naše doroste-
necké družstvo sehrálo spolu s několika dalšími
mužstvy kraje předzápasy před jednotlivými
hlavními utkáními. V Pardubicích se hrála jedna
skupina na zimním stadionu. Naše družstvo zí-
skalo od pořadatelů diplom, na kterém byli pode-
psáni účastníci této skupiny (dokonce i Japonci
svým písmem).
V následujícím roce se utvořilo družstvo pro
krajský dorostenecký přebor a zbylé studenty
z „ligového” družstva doplnili dospělí hráči z Li-
tomyšle a hrála se krajská soutěž. Byli to Pavel
Knotek, syn Dr. Knotkové, profesorky na SZTŠ,

dále M. Rendla, syn profesora na gymnáziu,
a později všestranný sportovec a tělocvikář
Standa Cimburek. Družstvo mužů existovalo ale
jen jednu sezonu. V té době jsme také svépo-
mocí začali budovat školní stadionek. Podzimní
část se hrála na starém hřišti, kde dnes stojí vý-
uková hala a tělocvična, jaro se hrálo již na
novém, rychle vybudovaném hřišti. Ve školním
roce 1966 – 67 už tu bylo nové dorostenecké
družstvo dokonce z jedné třídy. Od opětovného
zařazení do dorostenecké ligy je odsunula teh-
dejší změna ve věkové kategorii. Hráli tedy v po-
sledním roce studia krajský přebor. Byli
rovnocennými soupeři např. tehdejší Rudé
hvězdě Pardubice. Náš vynikající brankář Dušek
tehdy v Pardubicích chytil 23 jasných akcí. Hrála
se rovnocenná, vítězná utkání v Náchodě, Tur-
nově a Jičíně. To už bylo v době, kdy se zaváděl
pětidenní pracovní týden. Tato situace měla za
následek ukončení házenkářské činnosti.
To poslední družstvo si zahrálo úspěšně i na řadě
turnajů v Jihlavě s tehdejším hokejovým druž-
stvem. Nastříleli mnoho branek i tehdejšímu re-
prezentačnímu brankáři. Společně se školními
volejbalisty, kteří pod vedením tehdy vychovatele
Vladimíra Ondráčka, každoročně udržovali kon-
takt s odbíjenkáři na nynější zemědělské univer-
zitě, byli pozváni k utkání s družstvem Suchdola
v místě vysoké školy. Toto družstvo vedl tehdy re-
prezentační brankář házené Mareš. Ten se snažil
dostat celé družstvo házenkářů do Dukly. Podařilo
se to u několika z nich, kteří nepokračovali ve stu-
diu na vysoké škole. Již začátkem byli zváni na
vojnu do některých útvarových Dukel. Již dříve
uváděný brankář Dušek hrál stále za Dvůr Králové,
a to ještě i se svým synem. Trenér Dvora ještě po
létech nemohl pochopit, jak před léty „zetešáci”
mohli jeho dobře trénované družstvo v Litomyšli

V noci z 8. na 9. října jste měli možnost vidět či
potkat v Litomyšli a jejím okolí podivné osoby
s rozsvícenými čelovkami a batohy na zádech.
Byli to účastníci noční outdoorové hry TULÁK,
kterou pořádal Dům dětí a mládeže v Litomyšli.
Úkolem "tuláků" bylo vyřešit v době od 18. hodin
večer do 6. hodin ráno 11 na sebe navazujících
zapeklitých šifer a dosáhnout tak cíle. Tématem
letošního Tuláka se stali roboti a jejich snaha
ovládnout svět. 
Jsme moc rádi, že jsme se tohoto dobrodružství
zúčastnili a díky tomu zažili náročnou, ale krás-

TULÁK – noční outdoorová
šifrovací hra

nou noční hru. Zajímavé, různorodé a velmi peč-
livě připravené úkoly prověřily naše logické uva-
žování i obyčejný selský rozum. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat organizátorům Hance
Plíhalové Šafaříkové, Petrovi Jandovi a dalším
z Domu dětí a mládeže a Evě a Kačce z Centra
volného času Mikádo z Vysokého Mýta za jejich
práci na přípravě a organizaci celé hry. Ač jsme
byli jedním z týmů, kterým se do cíle dorazit ne-
podařilo, shodli jsme se, že se už teď těšíme na
další ročník soutěže a doufáme, že letos nabyté
zkušenosti zúročíme.                   Jindřich Klička 

TJ Jiskra Litomyšl pořádá
v sobotu 26.11. 2016
tradiční zájezd za nákupy do Polska. 

Odjezd 26.11. v 7.00 od hotelu
Zlatá hvězda. Návrat do Litomyšle
kolem 15. hodiny.  Cena: 160,- 
Závazné přihlášky do 23.11. v kanceláři
TJ Jiskra Litomyšl nebo 461 618 672,
775 913 400

S Jiskrou za nákupy
do Polska (Kudowa Zdroj)

na nově vybudovaném škvárovém hřišti porazit
ne házenkářským skóre 5:3! 
Na toto hezké období života si „hoši”, téměř
sedmdesátníci, zavzpomínali na sjezdu. Ono ob-
dobí dokumentuje již jen pár fotografií, část do-
kumentů v archivu a několik málo pamětníků
absolventů  SZTŠ, která svým pojetím navazo-
vala na Masarykovu zemskou průmyslovou
školu. Nemohu nevzpomenout na tehdejšího vy-
chovatele Vladimíra Ondráčka, který na škole
vychoval několik generací odbíjenkářů a to
i v době, kdy musel školu po šedesátém osmém
roce opustit. Stále ještě hrají jeho „hoši” jako ve-
teráni v různých soutěžích!
SZTŠ – pokračovatelka Masarykovy zemské prů-
myslové školy měla a stále si zachovává vyso-
kou odbornou kvalitu a měla v minulosti
i sportovní kvalitu. 

František Staněk, foto archiv

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Přijďte podpořit stolní hokejisty
do Lidového domu!
S novým školním rokem tradičně začal i nový
ročník Českého poháru ve stolním táhlovém ho-
keji. Klub Stiga HC Benátky, který v červnu za
svůj název přidal zkratku z. s. a zažívá hodně
změn ve svém životě, navázal na loňské úspě-
chy 6. příčkou na úvodním turnaji v Teplýšovi-
cích. Další kolo přivedlo startující až do Plzně,
kde se v poli 51 účastníků snažila o úspěch pě-
tice Benátských, z nichž se po základních skupi-
nách do elitního Áčka opět probojovala dvojice
hráčů. Pozici lídra týmu obhájil Michal Boštík,
který se v osmifinále play-off postavil vítězi
předchozího turnaje ČP Zdeňku Matouškovi ml.

(HCS Žabka Praha) a po porážce 0:3 na zápasy
obsadil 15. místo. Zdeněk Lopaur, jenž v A-sku-
pině tentokrát vystřídal Roberta Ježe, v nesmírně
vyrovnaném poli, kde mezi 20. a 24. hráčem byl
rozdíl 1 bod, obsadil 22. příčku. V Béčku se z na-
šich hráčů nejvíce dařilo Tomáši Buckovi, který
ve čtvrtfinále vyřadil Ježe 3:1, v semifinále pod-
lehl Vladimíru Krausovi (Absolut Desperation)
0:3 a svými body za 28. místo pomohl klubu
opět na 6. pozici; Jež skončil 30. Náš jediný zá-
stupce v Céčku David Hejnoch skončil 4. ve sku-
pině a 46. celkově. Litomyšlský Patrik Petr (THC
Stiga Elites) v základní skupině i v Áčku skončil
za svým mladším klubovým kolegou Michalem
Kobrlem, ale ve vyřazovacích bojích prokázal
zkušenosti, když vyřadil Davida Šmída (THC
Stiga Svitavy 93) 3:1, Jana Dryáka (Big Band) 3:0,
Jiřího Chylíka ml. (HCS Žabka Praha) 3:0 a ve fi-
nále si stejně snadno poradil s Matouškem! Třetí
místo obsadil Lukáš Turoň (THC Třinec). Prů-
běžné pořadí ČP 2016/2017: 1. Matoušek, 2.
Turoň, 3. Chylík, 12. Boštík, 21. Jež (10. veterán),
22. Lopaur, 25. Bucek, 35. Hejnoch, 37. P. Petr,
Benátky drží 6. místo. Příští turnaj pořádáme 5.
11. na domácí půdě a těšíme se, že si do Lido-
vého domu v Litomyšli přijdete zahrát a povzbu-
dit nás!                                                Jindřich Petr

Vyhlášení vítězů soutěže
Stratílkův triatlon
Dne 17. 10. 2016 proběhlo v Litomyšli slavnostní
vyhlášení vítězů dlouhodobé vědomostní soutěže,
které se mohli zúčastnit všichni zákazníci Domu
sportu Stratílek. Soutěž připravili pracovníci to-
hoto renomovaného cyklistického a sportovního
ochodu, který má pobočky kromě Litomyšle
i v Hradci Králové a Poličce. Ve svých prodejnách
nabízí odborný přístup podpořený téměř 25letými
zkušenostmi v oboru a samozřejmě i velice pestrý
sortiment zboží – od jízdních kol a cyklistických
doplňků přes široký výběr zboží pro zimní sporty,
turistiku a všechny ostatní volnočasové aktivity.
Principem soutěže bylo správně odpovědět každý
týden na jednu otázku z oblasti cyklistiky. Témata
byla pestrá a uhodnout správné odpovědi nebylo
jednoduché, přestože se vždy nabízely tři mož-
nosti, z nichž jedna byla správná. Otázek bylo cel-
kem 20, tudíž akce probíhala již od května
letošního roku. Vítězem se stal ten, kdo soutěž
pečlivě sledoval a nasbíral nejvíce správných od-
povědí. Odpovídalo se prostřednictvím internetu
na stránkách www.stratilek.cz a také pomocí pa-
pírových formulářů na kamenných pobočkách. 
Zvítězila Kateřina Bočková, která se může těšit
z hlavní výhry – zbrusu nového horského kola Au-
thor Spirit 2016 v hodnotě 18.990,--Kč. Tento
sportovní bike je postaven na moderních 27,5” ko-
lech a disponuje speciálně tvarovaným rámem,
olejovou uzamykatelnou vidlici a hydraulickými
kotoučovými brzdami. Na druhém a třetím místě
se umístili Pavel Boček, resp. Václav Jachim, kteří

získali speciální cyklistické batohy Author Breeze
a Author Cyclone. Tyto batohy mají dobře odvě-
traný zádový systém, mnoho praktických kapes
na nářadí, doklady a další drobnosti, možnost
uchycení cyklistické přilby a mnoho dalších vychy-
távek pro nadšené cyklisty. 
Na slavnostním vyhlášení se setkali nejúspěšnější
soutěžící se spolumajitelkou obchodu paní Vero-
nikou Samkovou – Stratílkovou, která všem šťa-
stným výhercům poblahopřála k cenné výhře.
Vyjádřila rovněž respekt k hlubokým znalostem
všech úspěšných účastníků, kteří se dokázali
úspěšně poprat s místy opravdu záludnými otáz-
kami.
Gratulujeme tímto všem výhercům a zároveň dě-
kujeme všem ostatním, kteří se do naší soutěže
zapojili. Přestože nevyhráli, zábavnou formou si
rozšířili svoje znalosti ve stále populárnějším
sportovním odvětví. Poděkování patří též našemu
partnerovi – firmě Universe Agency spol. s.r.o. –
výrobci jízdních kol a doplňků značky AUTHOR.

Veronika Samková – Stratílková

Turistika
přilákala davy
Turistického putování v okolí skal a lesů rytíře
Toulovce se letos zúčastnilo téměř 800 zaregi-
strovaných turistů. Počasí znovu přálo, všichni
dorazili do cíle s příjemnou náladou a od rytíře
a jeho ženy obdrželi pamětní list s medailí účast-
níka. Z registračních lístků je zřejmé, že nejmlad-
ším účastníkem pochodu byl malý Vojta a Evička
(2016), naopak nejstarší účastnice uvedla rok
narození 1929. K příjemné atmosféře v cíli při-
spěla kapela Ahaswer, dobré jídlo a pití. Přestože
na houby byl letošní rok hodně skoupý – odbor-
níci na malé výstavě několik zajímavých kousků
přesto předvedli.
V krásné přírodě vzdálené jen několik kilometrů
od Litomyšle se bude konat pochod i příští rok –
poslední sobotu v září – 24. 9. 2017.

Za pořadatele Dana Kmošková

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

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

Opravy starých pomníků. Zaměření, 
návrh a cenová kalkulace zdarma.

Dále vyrábíme: levné pečící kameny
panelové hrobky, plotové desky včetně

sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA

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

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:
• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel

• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky - diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Inzerce
Máte doma věci, které již nevyužíváte, ale ještě
jsou pěkné a funkční? Již nemusí končit u kon-
tejneru, ten vám za ně nic nedá. U nás dostanete
symbolickou 1 Kč za kus. Ať je to oblečení, obuv,
hračky, domácí potřeby, nádobí, osvětlení,
elektro nebo drobný nábytek atd. Najdete nás
v uličce za prodejnou Stratílek, Šmilovského 197
v Litomyšli. Kratochvílová 

Říjnové parkurové závody v Suché
První říjnový víkend se v Suché u Litomyšle
v areálu Jiřího Skřivana konaly poslední závody
sezony 2016 a zároveň se rozdělovaly medaile
OMVČO v kategoriích mladí jezdci, ženy, senioři,
pony a novinkou pro tento rok bylo oblastní
mistrovství v kategorii družstev. 
Sobotní parkurové klání zahájil parkur s postup-
nou obtížností do 90 cm, ve kterém zvítězila do-
mácí Ivana Halvová s Quisan. Následoval parkur
stupně „Z” na limitovaný čas, ve kterém byla nej-
blíže limitu 64s Natálie Jiroutková a Zarani Eliza-
beth (Showpal Equiteam).
Třetí soutěží byl parkur stupně „ZL”, otevřená
soutěž a zároveň první kolo družstev. Dvě druž-
stva z osmi celkových dosáhla po prvním kole na
čisté konto – Ciprovy Rock n´Rollky (Vladimíra Pe-
chanová, Vladislava Ciprová, Edita Jerie, Adéla
Bergerová) a družstvo Z Valdštejnské obory (Petr
Vančura, Václav Mládek, Aneta Bartková, Gabriela
Slavíková). Na třetí místo se po prvním kole usadili
Puberťáci ve složení Jiří Skřivan ml., Pavla Bene-
šová, Denisa Menšíková a Lucie Šrámková, kteří
měli ve výsledku jednu chybu (4 tr. body).
V otevřené soutěži „ZL” zvítězila domácí Dana Be-
ranová a Mozaika B.
Na parkuru „L**” se v mistrovské soutěži utkaly
jezdkyně v kategorii žen o medaile z OMVČO.

Pouze dvě dokázaly překonat nástrahy parkuru
Romana Falty bez chyb a postoupit do rozeska-
kování. Obě chybovaly, ale rychleji v cíli byla Ště-
pánka Zavoralová v sedle Antey I (JK Hřebčín
Suchá) a pověsila si tak na krk zlatou medaili.
Druhá dokončila Lucie Horská a La Corde´L (Stáj
Equira). Stupínek vítězů doplnila Vladislava Ci-
prová a Růženka 2 (JS Pastviny Pilníkov). 
V otevřené soutěži na parkuru „L**” zvítězil jez-
dec, který jako jediný absolvoval rozeskakování
čistě, nedávný vítěz Českého skokového poháru,
Rudolf Doležal a Falino (JK Hřebčín Suchá).
Šest mladých jezdců – respektive tři, ale s více
koňmi, se utkalo o medaile ve své věkové katego-
rii na parkuru stupně „S*”. Nejúspěšnější byl Jiří
Skřivan mladší a Jolie du Defey (Stáj Manon), který
dosáhl na lepší čas v rozeskakování než druhá Ka-
teřina Málková a Dedijtje (SS Málek). Jiří Skřivan
obsadil ještě třetí místo se svým druhým koněm
Diusem, se kterým se však v rozeskakování ne-
vyhnul jedné chybě.
Senioři o medaile závodili na parkuru „S**”. Opět
pouze dvě dvojice dokončily základní parkur bez
chyb a rozeskakovaly se o nejvyšší post. Nakonec
jediný čistý parkur v podání Miloslava Příhody (JK
Flamenco Sloupno) rozhodl o vítězi. Druhý s chy-
bou v rozeskakování dokončil Pavel Vachutka
s Cadillac (JK Pegas), třetí byl Jiří Skřivan a Con
Cosmos (Stáj Manon).
Pořadí na prvních třech místech v otevřené sou-
těži „S**” zůstalo stejné jako v soutěži mistrovské. 
Nedělní program odstartovali jezdci na ponících
Pony handicapem „ZP” na limitovaný čas, ve kte-
rém byla nejblíže limitu Eliška Mazurová a Bert 3
(JK Hřebčín Suchá). Jejich odchylka od stanove-
ného času byla 0,01 sekundy.
Jezdci 8-12 let soutěžili o medaile při Pony handi-
capu „ZP”. Šest jich postoupilo přes základní kolo
do rozeskakování, ve kterém byla nejrychlejší do-

mácí Anna Dubová a Blesk 22 a zaslouženě tak
zvítězila. Stříbro si domů odvezl Josef Kubias
a Bohemian Flora (JK Dolní Přím), bronz Leticia Sa-
fari v sedle Iron Lady Moonlight (JK Žižkovec).
Pro jezdce od 13-16 let byl nachystán Pony han-
dicap „ZLP”. Zvítězila opět domácí dvojice – Adéla
Škeříková a Bred 2. Druhá byla Sára Stuchlíková
a Běla (JK Dolní Přím), na třetí stupínek vyskočila
Eliška Mazurová a Bert 3.
Před druhým kolem družstev byl vypsán ještě par-
kur stupně „Z” na limitovaný čas, ve kterém se nej-
více přiblížila limitu Zdeňka Bílá a Corini (JKHS).
Druhé kolo soutěže družstev bylo napínavé až do
posledního jezdce. Čisté konto i ve druhém kole
udrželo družstvo Z Valdštejnské obory a potvrdilo
tak své místo na stupni nejvyšším. Bezchybný vý-
sledek po druhém kole se povedl i družstvu Puber-
ťáků a vývoj soutěže jim zajistil stříbrnou pozici.
O bronzovou medaili se rozeskakovala družstva
s osmi trestnými body po dvou kolech: Ciprovy
Rock n´Rollky a Blonďáci ve složení Kateřina Mál-
ková, Robert Novotný, Jiří Skřivan a Pavel Čapek.
Ciprovy Rock n´Rollky nastoupily do druhého kola
ve třech a ztratily výhodu škrtu nejhoršího vý-
sledku – po rozeskakování měly 14 trestných bodů
a musely se smířit s čtvrtou pozicí.
V otevřené soutěži „ZL” zvítězila bezchybným
parkurem a s nejrychlejším časem Anna Siatková
sedlající Levádu 3 (JK Orličky).
Nejvyšší soutěží nedělního programu byl parkur
stupně „L*”, klasická skoková soutěž s rozeska-
kováním. Sedm dvojic překonalo základní parkur
bez zaváhání a rozeskakovalo se o finanční do-
tace. Nejrychleji v cíli byl Jiří Skřivan a Daddy´s
Dinky Boy, druhá byla Vladimíra Pechanová a Riva
Riva (JS Pastviny Pilníkov), třetí Dušan Simovski
a HD Zero Waste, reprezentující HD Horse Centre.
Děkujeme všem za účast!

Za stáj Manon Michaela Javůrková
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Finálový Nascar: Doubek v Belgii na „bedně”!
Na legendární závodní dráze v belgickém Zolderu
vyvrcholil 8. – 9. října letošní šestidílný seriál
NASCAR WHELEN EURO SERIES. Na startu po-
chopitelně nemohl chybět automobilový závod-
ník Martin Doubek z litomyšlského týmu Orion
Racing. Sobotní program načaly tréninkové jízdy,
po nich následovaly důležité měřené, o postavení
na startovací rovince. Odpoledne byla nejdříve na
řadě prestižní kubatura ELITE 1, kde Martin odpálil
jako dvanáctý, potom se dostal ještě na 10. místo,
ale v pátém kole byl sestřelen z dráhy jedním ze
soupeřů. Doubek tak musel předčasně s poško-
zeným vozem zamířit do boxu, kde mechanici ra-
kouské stáje RENAUER měli plné ruce práce dát
jeho Ford Mustang dohromady. Kluci odvedli
opravdu brilantní výkon, skoro půl auta vyměnili
za pouhé tři hodiny, neboť následovala další
runda – tentokrát třída ELITE 2. Zde na dlouhých
16 kol se Martin prodral po startu nejdříve na
čtvrtou pozici, ve třetím okruhu už přijel třetí a do
konce rozjížďky sváděl tvrdý boj o udržení této
skvělé příčky! Nakonec prolétl cílovou rovinkou
v dvěstěpadesátikilometrové rychlosti na třetím
místě a po smolném prvním motu mohl zamířit
k stupňům vítězů! Pecka – Martin se tak poprvé
v dvouleté činnosti EORO NASCAR SÉRIE mohl se

svým týmem radovat v Zolderu z první „bedny”.
Následující den na řadu přišly druhé rozjížďky,
nejdříve zástupci skupiny ELITE 2. Doubek po prv-
ním kole přijel tentokrát až jako devátý, posléze
bylo na dráze několik kolizí – vyjet musel i safety
car, po třech plouživých okruzích  následoval re-
start. Martin se nevzdal, zajížděl nejrychlejší kola
závodu a v cíli to dalo později pěkný šestý flek.
Úplně na samotný závěr nedělního odpoledne
(mimochodem na American Festival Zolder dora-
zilo asi 30 tisíc příznivců) přišla na řadu hlavní ku-
batura ELITE 1. Po nezaviněném karambolu

z první jízdy nastupoval Doubek na start až jako
16. Postupně se ovšem posouval startovním
polem dopředu a v cíli byl nakonec klasifikován
jako jedenáctý.
„Jsem nesmírně šťasten – hlavně za sobotu, kdy
jsem po bojovném výkonu získal bronzový stupí-
nek. Příští sezonu bych chtěl opět zůstat v této
sérii, navíc jeden podnik zavítá k nám do Česka,
okruh má hostit v září Most. Zvažuji také ještě jiné
možné varianty, takže v podstatě po sezoně se
uvidí," nastínil situaci po závodě v Belgii spoko-
jený Martin Doubek.
Pořadí: Elite 1 – 1. závod: 1. Kumpen (Bel./Chevro-
let SS); 2. Gabillon (Fr./Ford Mustang), 3. Rocca
(It./Chevrolet SS), … 23. Doubek (ČR/Ford Mus-
tang). 2. závod: 1. Gabillon; 2. Goosens (Bel./Ford
Mustang), 3. Day (Izrael/Chevrolet SS), … 11. Do-
ubek. Konečné pořadí: 1. Kumpen 581; 2. Gabillon
550; 3. Day 532; … 23. Doubek 190. Bodovalo 37
jezdců.  Elite 2 – 1. závod: 1. Gardel (Švýc./Chevro-
let SS), 2. Ferrando (Fr./Ford Mustang), 3. Doubek.
2. závod: 1. S. Longin (Bel./Chevrolet SS), 2. Tineo
Arroyo (Šp./Chevrolet SS), 3. Geltrude (It./Ford
Mustang); … 6. Doubek. Konečné pořadí: 1. S. Lon-
gin 650; 2. Gardel 604; 3. Ferrando 590; … 8. Dou-
bek 500. Bodovalo 35 jezdců.   Petr Kovář

Možná to zní jako bláznivý dětský sen mladých
basketbalistů z Litomyšle, hrát nejlepší ligu
světa, severoamerickou NBA. Právě tento sen se
však patnáctce dětí z prvního stupně Základní
školy Zámecká na podzim plní, byť jde pouze
o tzv. Junior NBA League. 
O co se vlastně jedná? NBA připravila projekt pro
děti do 12 let, který běží v desítkách zemí po
celém světě. Letos se do projektu zapojila
i Česká basketbalová federace, a tak mohou děti
z celé naší republiky od října do prosince zápolit
na turnajích, které kopírují slavnou soutěž. Re-
publika je rozdělena do šesti divizí a v každé
z nich je pět základních škol, které oblékají dres
vylosovaného týmu NBA. Základní škola Zá-
mecká, která se do projektu také zapojila a jejíž
sestavu tvoří hráči a hráčky místního klubu AD-
FORS Basket Litomyšl, si během tiskové konfe-
rence v Praze vylosovala příslušnost ke klubu
Milwaukee Bucks. Právě v tradičních zelených
dresech s jelenem na prsou odehráli žáci první
ze tří turnajů centrální divize, kterou zastupují
východní Čechy, a nevedli si vůbec zle. Naopak
se jim dařilo na výbornou, všechny tři zápasy vy-
hráli, a mají tak nakročeno do konferenčního fi-
nále, které je na programu v listopadu v Brně. 
Celá akce je velmi zajímavým zpestřením v ba-
sketbalové sezoně a děti mají možnost hrát
v dresech svých oblíbených týmů, které mohou
jinak sledovat pouze v televizi nebo na internetu.
Širší patnáctičlenná nominace, která zažívá
atmosféru zápasů NBA, čítá tato jména: Adam
Kubíček, Tomáš Sedláček, Ondřej Vomáčka,
Jonáš Brýdl, František a Vojtěch Tupcovi, Daniel
Král, Jakub Martiník, Denisa Hloušková, Michaela
Tomšů, Berenika Gultová, Michal Broulík, Lukáš
Pavliš, Adam Karlík a David Kubíček. 
Držte těmto klukům a holkám palce i na dalších
dvou turnajích a pak především na konferenč-
ním finále.                                          Martin Šorf

Litomyšlští
basketbalisté
v NBA? 

V plavecké soutěži měst Litomyšl
reprezentovalo 426 účastníků
V letošním roce se uskutečnil již 25. ročník Pla-
vecké soutěže měst. Do akce se ve středu 5.
října zapojil i krytý bazén v Litomyšli. Tento rok
šlo o jejich pátou účast v této soutěži. Soutěžilo
se od 7 do 20 hodin. V bazénu plavali od osmi
do tří hodin žáci ze školek a škol a od tří odpo-
ledne do devíti večer byl bazén otevřen pro ši-
rokou veřejnost. Litomyšl soutěžila v kategorii
měst do 20 tisíc obyvatel a s 5 742 body se
umístila na krásném třetím místě z celkem jede-
nácti přihlášených měst z celé republiky.
Všem zúčastněným, kterých bylo letos 426,
patří velký dík za reprezentaci města Litomyšl
v této soutěži. Navíc se navýšil jejich počet
o rovných sedmdesát soutěžících. V roce 2015
se zúčastnilo 356 plavců. Pokud bychom šli ještě
dál, tak v roce 2014 plavalo za město 414 plavců,
v roce 2013 to bylo 314 plavců a v roce 2012 sou-
těžilo 252 účastníků. Letos se do akce zapojily
čtyři mateřské školky (Benátky, Lidická Litomyšl,
Janov a Jiráskova Litomyšl), šest základních škol
(ZŠ U Školek Litomyšl – 51 plavců, ZŠ TGM Lito-
myšl – 30 plavců, ZŠ Osík – 10 plavců, ZŠ Janov
20 – plavců, Speciální ZŠ – 14 plavců, ZŠ Čistá –

15 plavců) a čtyři střední školy (SPGŠ – 63
plavců, GAJ – 17 plavců, SZaTŠ – 14 plavců).
Kromě dětí ze škol a školek se zapojila i veřej-
nost. „Z veřejnosti plavalo letos 128 plavců,
z toho 31 seniorů, vloni to bylo pouze 14 seniorů.
Cennými body též přispělo 29 dětí z plaveckého
oddílu Sports Team. Velké díky za účast a pod-
poru patří všem – školákům, pedagogům, seni-
orům i ostatní veřejnosti,” uvedla vedoucí
plavecké školy v Litomyšli Dagmar Marková.
Nejlepší čas, minutu a deset vteřin, zaplaval pat-
náctiletý žák Základní školy U Školek Litomyšl
Lukáš Kurka. Mezi nejmladší účastníky soutěže
patřily čtyřleté děti Adrianka Hanzlová, Simonka
Korejtková, Norbert Nývlt, Eliška Fišerová,
Adélka Jiskrová a Radek Poláček. „Nejstarší
účastnicí se stala 78 letá paní Miloslava Saquová
z Litomyšle a nejstarším účastníkem byl 72 letý
pan Jan Král z Dolního Újezdu,” doplnila Dagmar
Marková. Dnes už tradiční republikovou akci po-
řádají od roku 1992. Do soutěže se mohou zapo-
jit všechny věkové kategorie od dětí
předškolního věku až po důchodce. Pravidla jsou
jednoduchá, je třeba zaplavat trať 100 metrů
dlouhou libovolným plaveckým stylem. Body do
soutěže se přičítají podle tabulky a rozhoduje
kategorie, věk a zaplavaný čas.                     -az-

Seriál Styl Šampionátu 2016, který pořádá Česká
jezdecká federace, se odehrával v rámci dva-
nácti kol stylových soutěží Českého skokového
poháru. Celkem bodovalo 80 juniorských dvojic
a z výsledků jednotlivých kol se započítávalo
šest nejlepších umístění. Konečné pořadí Stylo-
vého Šampionátu 2016 – 1. Vegrichtová Denisa
111 b., 2. Vingrálková Sára 110 b. a 3. Skřivan
Jiří ml. 108 b. Slavnostní dekorování proběhlo při
podzimním finále Českého skokového poháru
v Olomouci. Miroslava Skřivanová

Jiří Skřivan ml. 
třetí ve Stylovém
šampionátu


