
Pardubický kraj odkoupil Portmoneum, starat se
o něj budou odborníci z regionálního muzea

Šoféry mate zákaz u zámku
Dlouhodobá snaha vedení města v boji proti ka-
mionům skončila úspěchem. Zákaz vjezdu pro
tranzitní dopravu nad 12 tun v okolí první zá-
kladní školy, zámku a části města ve směru na
Českou Třebovou platí už více než měsíc. „Máme
velkou radost, že se zákazové značky podařilo
prosadit a od konce října jsou na svých místech.
Řidičům dáme čas, aby si to mezi sebou řekli 
a naučili se jezdit na Českou Třebovou přes Opa-
tov,” řekl k novince starosta Radomil Kašpar. 
Strážníci městské policie tak do konce roku 2016
mají řidiče na porušování zákazu pouze slovně
upozorňovat a nedávají jim pokuty. „To ostatně
není ani naším cílem. Ten zákaz je kvůli bezpečí
žáků I. základní školy a našich obyvatel. Také mi
nepřijde správné, aby tak blízko kolem památky
UNESCO jezdily denně desítky nákladních aut,”
dodal k tématu Radomil Kašpar. Podle dat získa-

Neohlášené cvičení
prověřilo policisty

Konec společenských
akcí v Lidovém domě

Renesanční perlu
už řidiči neminou

Litomyšlané ani turisté se však nemusí obávat,
že by přišli o možnost Portmoneum navštívit. 
O správu a provoz Musea Josefa Váchala se pro
kraj postarají pracovníci regionálního muzea.
Jeho ředitel René Klimeš si myslí, že pod novou
správou dojde ke zkvalitnění nabídky návštěvní-
kům. „Dosud bylo Portmoneum spravováno po
většinu času Ladislavem Horáčkem, který jej
koupil a zachránil. Měl k němu vřelý vztah a vě-
noval mu velkou péči. Po úmrtí tohoto velkého
mecenáše šlo všem zainteresovaným stranám
o zajištění dalšího provozu Portmonea jako ve-
řejnosti přístupné kulturní památky. To byl
hlavní důvod jeho nákupu Pardubickým krajem.
V budoucnu chceme v Portmoneu udělat profe-
sionální expozici, která nebude návštěvníky
pouze vzdělávat, ale měla by zapůsobit na jejich

smysly tak, že budou z muzea odcházet s poci-
tem, že se s Váchalem skutečně potkali,” uvedl
René Klimeš.
Přes zimu v Portmoneu dojde k dílčím úpravám
budovy i expozice. Do příští sezóny se pro náv-
štěvníky změní její první část, kde budou nově
zpracované texty o Josefu Váchalovi, Josefu
Portmanovi a zapomenut nebude ani Ladislav
Horáček. Texty budou koncipované tak, aby je
bylo možné časem doplnit audioprůvodci. 
V muzeu mají plány i na využití půdních prostor,
ale vše závisí na statickém posudku, který se
nyní zpracovává. V příštím roce se však návštěv-
níci ještě do těchto prostor nedostanou. Jedná
se také s Alešem Hvízdalem o obnovení camery
obscury v zahradě Portmonea. Pokud vše půjde
dobře, tak by měla být od jara opět v provozu.
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Unikátně vyzdobený dům
na ulici Terézy Novákové
změnil majitele. Portmo-
neum – Museum Josefa
Váchala koupil za 15 mi-
lionů korun Pardubický
kraj od dcer zesnulého
majitele a zakladatele
nakladatelství Paseka
Ladislava Horáčka. Sym-
bolický klíč od budovy
2. listopadu převzali
z rukou Anny Rezkové
Horáčkové a Kamily Ho-
rynové Horáčkové hejt-
man Pardubického kraje
Martin Netolický a jeho
první náměstek Roman
Línek.

Vážení spoluobčané,
právě čtete letošní poslední vydání Lilie
a s koncem roku již tradičně přichází čas
Vánoc a bilancování. Nebudu zde vyjme-
novávat vše, co se za posledních 12 mě-
síců udělalo, neudělalo a co plánujeme.
Na politiku máme celý zbytek roku a byla
by škoda si s ní kazit sváteční čas. Do
nadcházejících Vánoc vám všem jménem
zastupitelského sboru chci popřát klid,
mír a pokud možno rodinnou pohodu. Ať
už pod stromečkem naleznete cokoliv, do-
ufám, že vám dárky udělají radost a přes
těch několik dní volna naberete alespoň
trochu sil na novoroční oslavy. Již za pár
dnů přivítáme rok 2017. Moc bych si přál,
abyste jej, milí Litomyšlané, přišli spo-
lečně oslavit na Smetanovo náměstí, kde
se na Silvestra od 18 hodin můžete těšit
na tradiční ohňostroj a čočkovou polévku.
Doufám, že sedmička pro nás bude šťa-
stným číslem a příštími 365 dny nás
budou provázet úspěchy v osobním
i v pracovním životě, pohoda a také to
nejdůležitější – zdraví. Vážení Litomyš-
lané, užijte si Vánoce i Nový rok a ať se
vám vyplní vaše nejtajnější přání.

Za zastupitele města Litomyšle
Radomil Kašpar, starosta

Šťastné a klidné
Vánoce

Zpravodaj města Litomyšle

1. prosince 2016
Ročník XXVI.12

Zahrada by se do budoucna měla stát aktivně
využívanou součástí expozice. A samozřejmě
nebudou chybět zajímavé výstavy a program 
v rámci muzejní noci. V současné době je Mu-
seum Josefa Váchala zavřené, s výjimkou pře-
dem nahlášených skupin. 
Unikátnost Portmonea tkví především v umě-
lecké hodnotě výmalby dvou místností z 20. let
20. století od Josefa Váchala. „Dnes uznávaný
malíř pestrými barvami vypodobnil mnoho du-
chovních a náboženských témat, která postavil
vedle sebe tak, že divákovi přechází zrak a jen 
s pomocí vysvětlujícího komentáře má šanci se
dopátrat Váchalových úmyslů, vycházejících 
z jeho životních postojů a názorů na výtvarné
umění,” vysvětlil René Klimeš.
Hejtman Martin Netolický vyjádřil potěšení 
z toho, že se Museum Josefa Váchala zařadilo
mezi památky spravované krajem: „Portmo-
neum je ojedinělá památka evropského vý-
znamu a teprve díky Ladislavu Horáčkovi se
stala také ohromnou turistickou atrakcí. Bylo
jasné, že podobně osvícený majitel a filantrop
jako pan Horáček se bude hledat jen těžko, 
a proto jsem navrhl odkoupení.          strana 3 >

ných městskou policií v minulosti Vlčkovem
mezi 7. a 21. hodinou projíždělo ve směru na
Českou Třebovou kolem 60 velkých nákladních
vozů.  „Z toho bylo 30 kontejnerů, ale od insta-
lace dopravního značení došlo k poklesu ze-
jména u přepravců kontejnerů do Metransu,”
vysvětlil velitel Městské policie Litomyšl Karel
Rajman. 
Kromě upozorňování na nové značení musí
strážníci řidičům také často vysvětlovat, co zna-
mená ono slovní spojení „zákaz tranzitní do-
pravě nad 12 tun”. 
Řada motoristů mířících na Českou Třebovou
totiž v chápání tohoto výrazu tápe. „Některé ná-
zory řidičů, kterých se tento nový zákaz týká,
nejsou publikovatelné,” popsal současnou situ-
aci Karel Rajman.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí se zveřejněním záměru pro-

nájmu restaurace Na Plovárně č. p. 300 včetně
venkovní terasy. Minimální nabídnutá výše ná-
jemného 35.000 Kč/měsíc bez DPH v měsících
sezónního provozu, v ostatních měsících ná-
jemce nebude hradit nájemné. Nájemné bude
účtováno poměrnou částí podle skutečně ote-
vřených dní koupaliště v příslušném měsíci. Ná-
jemce bude hradit celoroční provozní náklady.
Nájemní smlouva na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemce bude mít možnost
dle potřeby zřídit další výdejní a prodejní místa
v areálu plovárny. Výběr nájemce bude dle nej-
vyšší nabídky nájemného. 

 RaM schvaluje na základě úpravy sazby hy-
potečního úvěru na 0,99 % výši nájemného 
v bytech objektů Z. Kopala 1161 a 1162 pro další
období 5 let.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle
č. 02/2016, o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání

veřejného prostranství v prostoru Smetanovo
nám., ul. Jiráskova, B. Němcové, Šmilovského,
R. Stříteského, Zámecká v období 3. 12. od 17.00
do 19.00 za účelem pořádání sportovní a chari-
tativní akce Andělský běh Naděje.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Středisko volného času Litomyšl” do
IROP. Max. výše dotace může dosáhnout až
90 % ze způsobilých výdajů akce. Předmětem
projektu jsou stavební úpravy domu č. p. 534
vč. pořízení nového vybavení pro zájmové 
a neformální vzdělávání. 

 V souladu s dodatkem ke zřizovací listině Zá-
mecké návrší, p.o. jmenuje Rada města Litomyšl
tyto členy kontrolní rady: Michal Kortyš, Markéta
Prokešová, Jana Vohralíková, Bohumil Bernášek
a Michaela Severová. Volební období člena kon-
trolní rady činí pět let.   

 RaM bere na vědomí zprávu o hodnocení na-
bídek na zakázku malého rozsahu „Tisk brožur
pro město Litomyšl”. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy H.R.G. spol. s. r. o.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení

nabídek na veřejnou zakázku na Dodávku "Zve-
dák pro CSP Litomyšl". Jako nejvýhodnější vy-
hodnotila nabídku firmy Solift, s.r.o. 

 RaM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu majetku mezi městem Litomyšl 
a Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany
Litomyšl. Předmětem převodu jsou varhany,
které byly umístěny ve svatební obřadní síni
RML, která po rekonstrukci budovy muzea za-
nikla a pro novou obřadní síň jsou nepoužitelné. 

 RaM stanoví paušální částku pro činnost
osadních výborů na rok 2017 ve výši 10.000 Kč,
částku na jednoho obyvatele místní části pro rok
2017 ve výši 35 Kč. Celkové finanční prostředky
na činnost osadních výborů pro rok 2017 budou
alokovány při sestavovaní rozpočtu na kapitole
12 podle výše uvedené směrnice a schváleny 
v rámci rozpočtu města pro rok 2017.

 RaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 7.000 Kč Českému sdružení přátel
betlémů z.s. na úhradu nákladů souvisejících se
zabezpečením dohledu na vystavené exponáty
během vánočních svátků v chrámu Nalezení sv.
Kříže. 

Více na www.litomysl.cz

Neohlášené cvičení prověřilo připravenost
policistů na teroristický útok
Ve čtvrtek 10. listopadu se z budov gymnázia 
a městského úřadu ozývala střelba a sténání ra-
něných. Naštěstí se však jednalo pouze o poli-
cejní cvičení, při kterém si strážci zákona
vyzkoušeli zásah proti šílenému střelci. Krátce
po dvanácté hodině odpoledne nejprve anonym
na lince 158 ohlásil střelbu v prostorách gymná-
zia. Na místo byly okamžitě vyslány hlídky, které
se nacházely v nejbližším okolí, a za několik
minut po ohlášení dorazilo k zásahu osm poli-
cistů. Ti prohledali školu a na místě zneškodnili
svého kolegu, který se vydával za maskovaného
střelce. Jeho řádění si vyžádalo jedenáct „zraně-
ných” z řad studentů. 
Z protější budovy městského úřadu začal krátce
na to po zasahujících policistech pálit druhý
maskovaný střelec. Na jeho dopadení velitel vy-
slal celkem patnáct strážců zákona, kteří střelce
zanedlouho eliminovali a zajistili i spolupacha-
tele. I v tomto případě stačil terorista během řá-
dění „zranit” jedenáct lidí. „Jednalo se o cvičení,
při kterém šlo především o to, dodržet stano-
vené předpisy a nacvičit velmi těžký zákrok na
veřejném místě. Policista musí odlišit pachatele
od ostatních osob a zneškodnit nebezpečí, které
jeho jednání vyvolá. Veškeré činnosti v místě
události jsou vykonávány s cvičnou zbraní 
a pouze značkovacím střelivem. Před samotným
útokem střelce byli informováni a poučeni žáci
všech tříd. Žádné nebezpečí jim tak nehrozilo,
ale byli součástí situace, kde si vyzkoušeli svou
reakci na nenadálé nebezpečí, se kterým se
ještě nesetkali. Cvičení se z hlediska taktických
zásad velmi povedlo a děkujeme všem zúčast-
něným za aktivní přístup,” dodal k akci policejní
mluvčí Petr Voldán.
O cvičení nebyli místní policisté ani obyvatelé Li-
tomyšle dopředu informováni, protože celá akce
byla v režimu utajení. O plánech Krajského ředi-
telství policie Pardubického kraje, které nácvik
proti střelcům naplánovalo, vědělo dopředu
jenom několik málo osob. Mezi ně patřila napří-
klad ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli Ivana Hynková. „Žákům nižšího stupně
jsme předem naplánovali aktivity v prostorách
zámeckého návrší. O celé akci s denním předsti-
hem vědělo jedenáct figurantů vybraných z řad
našich starších studentů. Všichni pedagogové 

a pracovníci školy byli informováni 10. listopadu
v 9:30 na poradě a naši studenti byli informo-
váni 20 minut před zahájením cvičení,” sdělila
k akci ředitelka. Zaměstnanci městského úřadu
se o události také dozvěděli jen pár desítek
minut před zásahem. „O akci jsme veřejnost ne-
mohli dopředu informovat, protože jsme byli vá-
záni mlčenlivostí. Díky tomuto utajení si však
policisté z Litomyšle a okolních měst bez pří-
pravy vyzkoušeli zásah proti šílenému střelci
v pro ně neznámých prostorách,” prohlásil ta-
jemník městského úřadu Bohuslav Pulgret. Cvi-
čení však vyvolalo i několik negativních reakcí od
obyvatel, kteří svou nespokojenost vyjádřili na
internetu i přímo ředitelce gymnázia. „Většina
rodičů si uvědomuje, že žijeme ve světě, kde po-
dobné hrozby nelze zcela vyloučit, a proto je
nutné mít dobře vycvičené bezpečnostní složky.

Snad i proto jsem zaznamenala jen několik ne-
gativních reakcí, kdy se rodiče a občan bydlící
v blízkosti gymnázia zlobili, že o této akci nevě-
děli s předstihem. Okruh osob, které byly o akci
informovány předem, byl ovšem jasně vymezen
Policií ČR,” sdělila Ivana Hynková. S nedostat-
kem informací měl problém i ředitel Speciální
základní školy Litomyšl Jan Janypka: „Chápu, že
akce byla tajná a nácvik takového zásahu je po-
třeba, ale mohli nám to dát vědět. Z hlediska in-
formování to mohlo být lépe připravené. Se
zástupci policie jsem se však sešel a vše jsme si
vyříkali," řekl. 
Jako figuranti s namaskovanými zraněními při
cvičení policistům pomohli studenti Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli a Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové. O jejich namaskování se
postaraly pracovnice ze svitavského spolku Čer-
veného kříže. -mv-

V pondělí 14. listopadu se konala valná hromada
svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko, který
sdružuje 41 obcí a měst v okolí Litomyšle. Valná
hromada projednala hospodaření svazku obcí
a také schválila plán činnosti na rok 2017. Mezi
hlavní aktivity Mikroregionu Litomyšlsko v roce
2017 bude patřit realizace projektu „Strategické
plánování a vzdělávání v Mikroregionu Litomyšl-
sko”. V rámci projektu bude zpracováno 27 roz-
vojových strategií pro členské obce, nová
strategie rozvoje mikroregionu a také bude zor-
ganizováno množství vzdělávacích akcí pro zá-
stupce obcí mikroregionu. Projekt vytvoří
podmínky pro kvalitnější přípravu a realizaci nej-
různějších záměrů v obcích mikroregionu a také
zlepší informovanost a dovednosti veřejné
správy v problematických oblastech.  Projekt, na
jehož realizaci získal svazek obcí 95% dotaci,
bude díky efektivnější veřejné správě přínosem
pro všechny občany mikroregionu.
    Miroslava Kubešová

Valná hromada
svazku obcí
Litomyšlska
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Portmoneum
odkoupil
Pardubický kraj

Litomyšlskou renesanční
perlu už řidiči neminou
Litomyšlský zámek a doprava. To je téma, které
se v minulých týdnech často probíralo. Od října
letošního roku jsou pomocí zákazových značek
od zámku odkláněni řidiči nákladních aut
s hmotností nad 12 tun. V listopadu se spojení
renesanční památky UNESCO a značek vrátilo,
ale v obměněné formě. Na několika místech Svi-
tavska se totiž objevila nová dopravní značení,
která řidiče neomylně nasměrují k litomyšl-
skému zámku. „Původně jsme instalaci řešili
s krajem a Klubem českých turistů, ale nevyšlo
to. Rozhodli jsme se proto jít vlastní cestou a po
několika letech tahanic s úřady se nám to ko-
nečně podařilo,” řekl místostarosta Michal Kor-
tyš. V blízkém okolí města bude celkem sedm
nových cedulí a budou mít dvě formy. Dvě velké
značky o rozměrech 2 x 1,5 metru se objeví v Ce-
rekvici nad Loučnou a v Janově. Menší varianta
má rozměr 1,1 x 0,3 metru a na silnicích jich bude
pět. Dvě menší značky už v době uzávěrky pro-

mání žádostí koncem ledna a května. Pro zbylé
oblasti je konečným termínem příjmu žádostí
pouze poslední leden 2017. Žádat je ale možné
shodně od 1. prosince 2016. Jednotlivé programy
naleznete na www.litomysl.cz v sekci Občan / Do-
tace z rozpočtu města, na úřední desce či na pří-
slušných odborech městského úřadu. Každý
dotační program má své formuláře žádosti o po-
skytnutí dotace – rozlišovat se musí i to, zda je ža-
datel právnická osoba, fyzická podnikající osoba či
fyzická osoba nepodnikající. Ten, jehož žádost ne-
spadá do vyhlášených dotačních programů, může
požádat o individuální dotaci, o které podle výše
dotace rozhoduje přímo Rada města Litomyšl, pří-
padně Zastupitelstvo města Litomyšl.   

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Velké změny v pravidlech pro poskytování dotací
se odehrály již v roce 2016. V systému poskyto-
vání dotací na rok 2017 jsou maximálně drobné
úpravy či doplnění.  
Předmětem hodnocení i nadále není pouze for-
mální a věcné posouzení žádosti, ale také obsa-
hová a ekonomická kvalita projektu. Přihlíženo
tedy bude opět k reálnému a průhlednému roz-
počtu, zajištění vícezdrojového financování, při-
měřenosti požadované výše grantu, účelnosti
využití či dosavadní činnosti žadatele. Důvodem
k vyřazení či neschválení žádosti může být její
podání po datu uzávěrky, její neúplnost, absence
požadovaných příloh, nedostatečná připrave-
nost projektu k realizaci a řada další věcí.  
Dotační programy pro rok 2017 jsou vyhlášeny
od začátku listopadu a podpoří pravidelnou
sportovní činnost, provozní výdaje sportovních
organizací, sociální oblast, výchovu a vzdělávání
a ostatní kulturní činnost v Litomyšli. Na každou
z těchto oblastí je „blokován” určitý balík peněz.
„V dotačním programu na podporu sociální ob-
lasti je předpokládaný objem peněžních pro-
středků ve výši 300 tisíc korun. Na provozní
výdaje sportovních organizací 1 milion 100 tisíc
korun. Na výchovu a vzdělávání je 100 tisíc
korun a na pravidelnou sportovní činnost mů-
žeme přispět 1 milionem 400 tisíci korunami,”
sděluje Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru
školství a sociální péče Městského úřadu Lito-
myšl. Na kulturní činnost je v návrhu rozpočtu
vyčleněno 650 tisíc korun.
Je nutné ale dodat, že finanční příspěvek města
nekryje celkové náklady projektu, ale může být
pouze jedním z možných zdrojů peněz. V pří-
padě kulturní činnosti pravidla stanovují maxi-
mální výši dotace na 50 tisíc korun s minimální
spoluúčastí žadatele 40 %. 
Každý z dotačních programů na rok 2017 se může
v určitých částech pravidel lišit. Například kulturní
činnost má dvě vyhlášená kola s uzávěrkami přijí-

Dotace z rozpočtu města na rok 2017

S dotacemi na pod-
loubí počítejte
Již dva roky mohou majitelé nemovitostí na
Smetanově náměstí žádat o dotaci na obnovu
podloubí a tuto pomoc město Litomyšl nabídne
i v roce 2017. Konkrétní podmínky se obyvatelé
dozvědí na začátku nového roku na webu města
a v lednovém vydání Lilie. „Hlavní novinku  do-
tačního programu však můžu prozradit už teď.
Nově budou moci zažádat o příspěvek na opravu
i majitelé domů, které nemají podloubí. Počítá se
také s příspěvkem na úpravy průčelí u všech
domů na Smetanově náměstí,” řekl místosta-
rosta Michal Kortyš. V letech 2015 a 2016 se 
v rozpočtu města našel dohromady jeden milion
korun, který měl obyvatelům pomoci při zkrášlo-
vání Smetanova náměstí. Minulý rok se  z přidě-
lených peněz vyplatilo 146 tisíc korun a letos byli
žadatelé ještě úspěšnější – souhrnná výše pří-
spěvků dosáhla na 156 tisíc korun. -az-

Poslední jednání zastupitelstva města v tomto
roce se uskuteční ve středu 14. prosince od 16
hodin v klenutém sálu zámeckého pivovaru. Na
programu bude kromě tradičních záležitostí,
jako jsou majetkoprávní věci a změny rozpočtu
města, také volba nového místostarosty a člena
Rady města Litomyšle. -az-

Poslední letošní
setkání zastupitelů

Otvírací doba
úřadu přes svátky
Městský úřad Litomyšl bude přes Vánoce ote-
vřený v pracovních dnech. Své záležitosti tak se
zaměstnanci můžete řešit do 23. prosince a pak
v období 27. – 30. prosince. V roce 2017 na úřad
můžete zajít od 2. ledna. -az-

sincové Lilie byly umístěné v České Třebové,
jedna ve Svitavách a zbývající dvě budou řidiče
na litomyšlský zámek upozorňovat při průjezdu
Poličkou. Na svých místech by měly být nejpoz-
ději do konce letošního roku. „Toto značení mají
všechny významné památky, jejich orientační
a propagační účel je nedocenitelný. V součas-
nosti jsou opravdovým základem propagace
památky a určitě pomohou i ke zvýšení návštěv-
nosti. Litomyšlský zámek je poslední památkou
UNESCO, které toto značení chybělo,” uvedla
k novince kastelánka zámku Zdeňka Kalová.
Litomyšlský zámek si do konce října letošního
roku přišlo prohlédnout 50 031 návštěvníků –
do tohoto čísla však nejsou započítané vánoční
akce, loni se konečný počet vyšplhal na 50 888
návštěvníků. V letošní sezóně došlo k obnově
velkého souboru původního biedermeierov-
ského nábytku, který doplnil tři sály zámku
a umožnil návštěvníkům prohlédnout si Dám-
ský hudební salon v podobě, jak vypadal ve 30.
a 40. letech 19. století. Novinkou letošní sezóny
byly Gurmánské prohlídky, naopak stálicí
potom zkrácené prohlídky zámkem Letní po-
zastavení pro ty, kteří pospíchají, ale rádi by
tuto památku alespoň v rychlosti navštívili.
V současné době probíhá oprava vybraných
podlah a restaurování mobiliáře. Velká pozor-
nost je věnována především přípravě projektů
Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu zaměřeného na revitalizaci vybraných
památek. O plánech na obnovu zámku a Pan-
ského domu budeme informovat v lednovém
vydání Lilie. 

-red-, foto Radomil Kašpar
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Doufám, že začala další etapa v historii tohoto
domu, která ho ještě více otevře naší i zahraniční
veřejnosti,” uvedl k nákupu památky hejtman. 
Malíře a spisovatele Josefa Váchala (1884–1969)
do svého domu v Litomyšli pozval místní měst-
ský úředník Josef Portman (1893–1968). Byl váš-
nivým sběratelem bibliofilií, výtvarného umění
a také amatérským tiskařem. Váchala si zvláště
oblíbil a jeho velkým snem bylo sesbírat od Jo-
sefa Váchala všechny jeho díla a otevřít mu mu-
zeum – Váchaleum. Výmalba místností měla být
jen jednou z přípravných fází. Následoval vyře-
závaný nábytek, ovšem vytoužené sošky do vý-
klenku, u níž Portman požadoval „ďábelsky
svítící oči”, se již od malíře nedočkal. Oba muži
byli vznětlivých a umíněných povah a po něko-
lika roztržkách přestal Váchal s Portmanem ko-
munikovat. 
I tak ale Portman sbíral dál jeho práce. Jde tedy
o další zajímavou skutečnost – soukromník, sám
takřka bez prostředků, vynakládal peníze na vý-
malbu, nábytek a nákup děl malíře, kterého ob-
divoval. Sám, ač podivín a člověk bedlivě si
střežící své sbírky pod zámkem, plánoval otevřít
muzeum. Bohužel se mu to nikdy nepodařilo.
Muzeum otevřel až roku 1993 Ladislav Horáček,
zakladatel nakladatelství Paseka, kterému se tak
podařilo nejen splnit sen Josefu Portmanovi, ale
uskutečnit i Váchalovu románovou vizi – mu-
zeum nazval Portmoneum. Umělec za svůj život
vymaloval více stěn, ale žádná další se nezacho-
vala. Chodbu v domě, kde bydlel, byl nucen vy-
bílit před vystěhováním a malby z kostela v Soči
ve Slovinsku se zachovaly pouze ve fragmen-
tech. Tuto výzdobu provedl za svého působení
v armádě během první světové války.
Litomyšl se otevřením Váchalova muzea oboha-
tila o další kulturní perlu, avšak vděčí Ladislavu
Horáčkovi i za vznik restaurátorské školy.
S týmem restaurátorů se rozhodl zúročit nabité
zkušenosti při opravách Portmonea a založil
soukromou školu s tříletým pomaturitním stu-
diem. Dnes má toto škola akreditované vysoko-
školské vzdělávání a je jednou z fakult Univerzity
Pardubice. O malby v Portmoneu se dodnes
stará akademický malíř Jiří Látal, který se na je-
jich záchraně podílel a stál rovněž u zrodu školy.
S bývalým starostou Litomyšle Miroslavem
Brýdlem a Jaroslavem Venclem byl Horáček také
duchovním otcem hojně navštěvované akce
otvírání lázeňské sezóny v Litomyšli. Lázně
ducha mají svou předlohu také v Krvavém ro-
mánu od Josefa Váchala. -mv-
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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

Začal advent a nezadržitelně se blíží konec roku,
je tedy vhodný čas na rekapitulaci, co se  v roce
2016 povedlo a na co bychom rádi navázali 
v roce příštím. 
Už podruhé se v dubnu Generace 89 připojila 
k celorepublikové akci Ukliďme Česko, v rámci
které dobrovolníci z Litomyšle i z dalších okol-
ních obcí sbírali odpad v okolí cest, podél po-
toků, v městských lesích a parcích. Více jak tuna
odpadků skončila v pytlích, o které se postarali
zaměstnanci Správy a údržby silnic, kteří tak
celou akci podpořili. Těšíme se, že se příští rok
(konkrétně 8.dubna 2017) připojí i další nadšenci,
kterým není lhostejné, jak to kolem nás vypadá.
V průběhu června byl definitivně ukončen pro-
jekt Prima odpoledne, který se týkal dětí ze so-
ciálně potřebných rodin, rodin s dětmi 
v pěstounské péči, rodin cizinců žijících u nás.
Jedno odpoledne v týdnu mělo dítě možnost užít
si čas s velkým kamarádem – studentem peda-
gogické školy, ze kterého se postupem času 
v mnoha případech stal opravdový kamarád, se

kterým děti sdílely svoje radosti i smutky. Od
roku 2012 projektem prošlo 15 dětí, o které se
staralo zhruba 12 studentů, proběhlo asi 818
schůzek a celkem jsme tento projekt podpořili
částkou 81 800 Kč.
A odkud se vzaly peníze na podporu tohoto i dal-
ších našich projektů? Možná jste na schůzky při-
spěli i Vy sami tím, že jste se letos nebo 
v předchozích letech zúčastnili Bleších trhů,
které už šestým rokem po čtyři letní soboty opa-
nují  Toulovcovo náměstí. Jen tento rok nám pro-
dej obnošeného oblečení z takzvaného Větrání
šatníků a poplatky ze soukromého prodeje
přispěly do kasičky Blešího fondu částkou
22 727 Kč.
Určitě bychom rádi pokračovali v pořádání Far-
mářských trhů, které si našly své příznivce a těší
nás, že kromě nákupu čerstvé zeleniny bylinek,
sýrů a podobně je trh místem, kde se týden co
týden můžeme potkávat a jen tak si popovídat.
Podzim už druhým rokem patří vážnějším téma-
tům. Tento rok jsme se jako spolupořadatelé Li-

tomyšlského fóra zamýšleli ve veřejné debatě
nad tématem prezidentství, jestli se osvědčila
přímá volba, jaká je budoucnost institutu prezi-
dentství samotného, jak vést kampaně a vybírat
kandidáty.  Diskutovat přijeli diplomat Petr
Kolář, politička Zuzana Roithová, sociolog Jan
Hartl a další. Bylo potěšující vidět plný sál 
a především spoustu mladých tváří. 
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří si
spolu s námi přišli ve čtvrtek 17. listopadu připo-
menout a oslavit státní svátek. Chtěli bychom
znovu poděkovat všem muzikantům, všem, kteří
vystoupili se svými kratšími i delšími projevy,
které humorně i vážně odkazovaly k sametové
revoluci a připomněly tak, že svoboda stojí za
námahu i odříkání a že pokud o ni opravdu sto-
jíme, není možné pouze pasivně stát, ale že o ni
musíme znovu a znovu bojovat.
Do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.

Eva Novotná, Generace 89 

SNK Generace 89

Občanská demokratická strana
Vážení spoluobčané,  
až se starý rok potká s tím novým a neubráníme
se bilancování, těšme se z toho, co se nám po-
vedlo, a z případných neúspěchů si pak vez-
měme ponaučení. Do roku 2017 vkročme

s novými cíli, s elánem a se zdravým optimis-
mem. Já tímto děkuji všem za projevenou přízeň
na sklonku roku 2016. Moc si toho vážím.  
Milí Litomyšlané, přeji Vám krásné a klidné pro-
žití vánočních svátků a do nového roku 12 mě-

síců bez nemocí, 53 týdnů trpělivosti a tole-
rance, 365 dnů pohody, 8 760 hodin štěstí a ra-
dosti, 525 600 minut zdraví a 31 536 000 vteřin
lásky. 
Michal Kortyš, místostarosta

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
„NEJEN O VÁNOCÍCH ZAPALUJME SVĚTLA.
NEJEN O VÁNOCÍCH ZBAVME SRDCE LEDU.
VŽDYŤ SLAVNOST LÁSKY JE SLAVNOSTÍ VĚČ-
NOU.”   (Roland Leonhardt) 

Pokojné Vánoce a pokojný celý nový rok 2017
přejí všem Litomyšlanům a všem čtenářům Lilie  

Terezie Šmolíková
a zastupitelé za KDU-ČSL 

Česká strana sociálně demokratická
Vánoce, vánoce přicházejí. To jsme si určitě
všichni uvědomili už před několika týdny, když
jsme s úsměvným povzdechem objevili první vá-
noční zboží a dekorace v obchodech. V těchto
dnech je výzdoba a vánoční nabídka už přijí-
mána s větší vážností. Nastal adventní čas, čas
přípravy na nejkrásnější svátky v roce.
My starší často vzpomínáme na vánoční svátky
našeho dětství. Dětství v běžných rodinách. 
V čem to tenkrát bylo jiné? Vždyť jsme i my měli
vánoční prázdniny a předtím třídní nebo školní
vánoční besídky. Doma se peklo cukroví a my
jsme s radostí pomáhali, měli jsme výbornou ště-
drovečerní večeři a vánoční stromek a dárky

a pohodu. Během dnů volna jsme sáňkovali
(i v Litomyšli většinou ležel sníh), bruslili na Košíři,
na hřišti na plovárně nebo na hřištích u škol. Nav-
štěvovali jsme příbuzné a známé. Konec roku
jsme většinou trávili v rodinn&eac ute;m kruhu
a na Nový rok byl slavnostní oběd. V televizi byly
pohádky a zpátky do školy se ani nám nechtělo.
Bylo to jiné. Rodiče mívali s přípravou vánoc asi
velké starosti. Co – kde – jak sehnat. Na cukroví
se nakupovalo vážené máslo, v samoobsluhách
přijímali objednávky na majonézu a vánočku, 
v dlouhých frontách se stálo na ořechy, kokos,
mandarinky, pomeranče. Dostávali jsme a ode-
sílali spoustu vánočních pohlednic. Vánočními

dárky bývaly hlavně knihy, drobné hračky a po-
třebné oblečení. Vše bývalo mnohem skrom-
nější, ale i mnohem srdečnější a opravdovější.
Opravdu to bývalo jiné. ….
Přeji všem, abychom letošní přípravy a samotné
vánoční svátky všichni prožili v poklidu a bez
zbytečného stresu. Aby město pokryl krásný bílý
sníh, aby to neklouzalo. Abychom u zapálených
svíček na adventních věncích a u vánočních
stromků byli pospolu a s úctou vzpomněli na ty,
kteří tu s námi už nejsou. Abychom do roku 2017
vykročili tou správnou nohou, aby rok 2017 byl
šťastný a veselý.

Dana Kmošková, ČSSD 

Uzávěrka lednové
Lilie je posunuta
S ohledem na blížící se vánoční svátky upozorňu-
jeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka pod-
kladů pro lednové vydání Lilie bude již 18. pro-
since. Příspěvky a inzeráty, které budou redakci
doručeny po tomto datu, nebudou zveřejněny.

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 lis-
topadu 2016 • Pardubický kraj koupil Portmo-
neum • Záchrana chrámu piaristů • Nové tváře
starých soch • HC Litomyšl – HC Choceň •
Osudy sedláků na litomyšlsku • Zavření Lido-
vého domu • Tj Jiskra ve třetí lize stolního
tenisu • Litomyšlský den medu 2016 • a další
videa.

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
Z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky na
Smetanově náměstí č. p. 51 dojde ve středu dne
7. 12. 2016 v době od 8.00 do 12.00 hod. k plá-
nované odstávce dodávky vody v pravé části
Smetanova náměstí (od restaurace Slunce
kolem radniční věže až po hotel Zlatá Hvězda),
dále v Ropkově ulici a části ulice Vodní valy (od
č. p. 172 až k č. p. 765). Jednotlivé nemovitosti
dotčené odstávkou byly předem informovány
prostřednictvím letáků. V přilehlých částech
Smetanova náměstí by mohlo přechodně dojít
k lokálnímu zakalení vody v síti. Po ukončení

montážních prací bude provedeno odkalení vo-
dovodního řadu. V případě déletrvajících prob-
lémů volejte prosím pohotovostní linku 724 093
704. Děkujeme za pochopení.   Vodovody s r.o.

Odstávka vodovodu
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Od roku 2017 farní charita nepočítá s kulturním 
a společenským programem v Lidovém domě
V listopadovém vydání Lilie jste si mohli přečíst
dopis paní Petry Tesařové týkající se zvěstí
ohledně konce kulturního a společenského pro-
gramu v Lidovém domě. Ve stejném čísle byla
také otištěna reakce ředitelky Farní charity Lito-
myšl Věry Dvořákové, která učinila toto rozhod-
nutí. Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti
o toto téma jsme se rozhodli o plánech charity
informovat i v prosincovém vydání.

Od 1. ledna 2017 skutečně dojde k ukončení ve-
škerého kulturního a společenského programu
v Lidovém domě, který spravuje místní farní
charita. Tato změna se týká kurzů tance a spo-
lečenské výchovy, stejně jako večírků, předná-
šek a dalších akcí. Nedotkne se však provozu
restauračních zařízení, která jsou v budově Li-
dového domu v nájmu. „K tomuto kroku nás
vedla ekonomická náročnost – roční ztráta

z provozu Lidového domu  dosahuje částky 150
tisíc korun. Dále to, že je v Litomyšli dostatečná
nabídka dostupných prostor pro konání kultur-
ních a společenských akcí a v neposlední řadě
také to, že Lidový dům není bezbariérový,”
uvedla za Farní charitu Litomyšl ředitelka Věra
Dvořáková.
Starosta Radomil Kašpar ztráty Lidového domu
pro kulturní život obyvatel lituje, ale domnívá se,
že tento krok je vzhledem k finanční stránce pro-
vozu zcela logický: „Jestliže provoz Lidového
domu generuje pro charitu ztrátu, tak je logické
si položit otázku, zda je pořádání akcí v souladu
s posláním charity smysluplné. Tyto peníze pak
totiž chybí pro financování hlavního poslání cha-
rity, a to služby potřebným klientům. Myslím si,
že kapacity našich městských dostupných pro-
stor pro konání různých kulturních či společen-
ských událostí jsou i tak v Litomyšli nadmíru
dostatečné. Je mi však samozřejmě líto, že náš
„Liďák” nebude k dispozici, ale především je mi
to líto proto, že se dá předpokládat chátrání
onoho objektu. Zároveň si však pokládám
otázku, zda je věcí města, které má k dispozici
spoustu svého prostoru pro pořádání různých
akcí, dofinancovávat ztrátu Lidového domu.
Skoro si myslím, že tomu tak není” -mv-

Bezplatná poradna pro seniory a osoby
nad 50 let, které tíží dluhy a exekuce
Nezisková organizace Iuridicum Remedium za
podpory Ministerstva práce a sociálních věcí od
roku 2014 zdarma poskytuje advokátní poraden-
ství či zastoupení seniorům a osobám starším
50 let, kteří jsou ohroženi dluhy či exekucemi.
Lidé v Litomyšli mohou služeb této organizace
využít ve středu 14. prosince 2016.
Právě na tento den je naplánovaná takzvaná
mobilní advokátní poradna. Zasedací místnost 
v pátém patře budovy MěÚ Litomyšl J. E. Pur-
kyně 918 navštíví advokát, který seniorům 
a lidem nad 50 let zdarma poskytne poradenství
v oblasti dluhů a exekucí. Poradna začne v 10.00
a skončí v 16.00 hod. Délka jedné konzultace je
45 minut a zájemci se mají telefonicky objednat
na čísle 776 703 170.
Podle pracovníků Iuridicum Remedium patří se-
nioři ke skupině obyvatel, která je exekucemi vý-
razně ohrožena. „Pokud bychom vycházeli 
z čísel České správy sociálního zabezpečení,
kolik převážně starobních důchodů je postiženo
exekucí, tak je zřejmý růstový trend již řadu let.
Jestliže ještě v roce 2006 šlo o zhruba 30 tisíc
důchodů, tak v roce 2015 to již bylo 79 tisíc 
a k červnu 2016 již 84 tisíc. Dalších 44 tisíc dů-

chodů je pak tak nízkých, že je exekučními sráž-
kami nelze postihnout, ale Česká správa sociál-
ního zabezpečení u nich exekuční příkaz 
k provádění srážek eviduje,” vysvětlil právník or-
ganizace Jan Vobořil a dodal: „Našimi typickými
klienty jsou senioři, kteří si vzali nevýhodné
úvěry na krytí svých běžných potřeb a nezvládli
je splácet. Pokud je těchto úvěrů více, je na
místě přemýšlet o oddlužení. V řadě případů ale
není nutné přistupovat přímo k tomuto způsobu
řešení. Poskytování spotřebitelských úvěrů je
relativně dosti zákonem regulovaná oblast a lze
se bránit i poukázáním na chyby při uzavírání
smluv ze strany jejich poskytovatele, které třeba
znamenají neplatnost takové smlouvy nebo
podstatné snížení úročení.”
Vedoucí Odboru školství a sociální péče Měst-
ského úřadu Litomyšl Milada Nádvorníková or-
ganizování podobných akcí vítá. „Je to výborný
nápad, se zadluženými seniory se při práci bo-
hužel setkáváme,” prohlásila. Mobilní advokátní
poradna je jednorázovou akcí, ale zástupci Iuri-
dicum Remedium avizují, že pokud bude tento
projekt v budoucnu pokračovat, tak se do Lito-
myšle rádi vrátí. -red-

Kupony na MHD
jsou v prodeji
I v roce 2017 budou pro seniory z Litomyšle a in-
tegrovaných obcí starších 70 let platit zvýhod-
něné permanentky na městskou hromadnou
dopravu. Průkaz stojí 200 korun, platí na jeden
kalendářní rok a je nepřenosný. To však nezna-
mená, že jej nelze dát rodičům či prarodičům
jako vánoční dárek. Průkazku lze zakoupit na in-
formacích v přízemí budovy městského úřadu na
adrese Bří Šťastných 1000 a na odboru školství
a sociální péče na ulici J. E. Purkyně 918. Senior
si pak na jedno z těchto dvou míst zajde s do-
kladem o zaplacení a průkazem totožnosti 
a pracovníci městského úřadu mu pak vydají
jeho průkazku. O tom, že je MHD u seniorů oblí-
bené, mimo jiné svědčí počet držitelů perma-
nentky – v roce 2016 si ji zařídilo 127 lidí. -red-

Obyvatelé Lánské ulice se po letech
dočkají nové komunikace
Na sklonku loňského roku doručilo 31 obyvatel
Lánské ulice na městský úřad petici, v níž poža-
dovali opravu komunikace u jejich obydlí, která

byla o po výstavbě kanalizace, plynovodu a vo-
dovodu ve špatném stavu. 
Rada města se jejich návrhem zabývala a v sou-
časné době se na opravě pracuje. „Lidem jsme
slíbili, že s tím v roce 2016 začneme, a tak se
taky děje. Komunikace se v současné době
opravuje a vše by mělo být podle mých infor-
mací hotovo do poloviny prosince. Tento termín
se však odvíjí od počasí, takže musíme doufat,
že nám sněžení  nezkomplikuje situaci. Celé to
bude stát téměř 3,5 milionu korun a doufám, že
budou obyvatelé spokojení,” prohlásil místosta-
rosta Michal Kortyš.
Nespokojení obyvatelé Lánské ulice v petici
mimo jiné uvedli, že tamní cesta byla po rekon-
strukcích nezpevněná, takže za sucha byla ve-
lice prašná a při dešti zase blátivá. -red-

Litomyšl bude v roce 2017 srdeční záležitostí 
Hlavním marketingovým heslem našeho města
pro rok 2017 bude Litomyšl – srdeční záležitost.
Stejný titul zdobí i nástěnný kalendář na příští
rok. Na rozdíl od minulých let zde však nena-
jdete fotografie, ale malby. Respektive repro-
dukce několika překrásných obrazů našeho
města ze sbírek městské galerie a regionálního
muzea. Pro autory těchto obrazů bezesporu
musela být Litomyšl srdeční záležitostí – na je-
jich práci je to vidět. To samé lze říci i o architek-
tech, kteří se podílejí na soudobé tváři Litomyšle. 

Věříme, že Litomyšl je srdeční záležitostí i pro vás,
hrdé Litomyšlany. Téma tří srdcí nás v roce 2017
bude provázet i díky nové trojici živých zvonů,
které díky vaší velkorysosti budou v chrámu Na-
lezení sv. Kříže bít snad již o Velikonocích. Přesně
75 let poté, co byly ty poslední zrekvírovány. Jsme
si jistí, že jejich zvuk zahřeje srdce mnoha lidí…
Z velké lásky vyrostla i naše velká chlouba –
zámek. Vratislav z Pernštejna ho dal vystavět
pro svoji choť Marii Manrique de Lara. Ta zase do
Čech přivezla slavné Pražské jezulátko, jež má

v úctě velká část španělsky mluvícího světa.
K tomu, aby byla Litomyšl srdeční záležitostí
také pro návštěvníky našeho města, můžeme
přispět úplně všichni. Někteří z nás mají mož-
nost uspořádat akce, co opravdu chytnou za
srdce, ostatní mohou přispět k srdečné atmo-
sféře například dobrou radou, svým chováním či
třeba jen úsměvem. Tak tedy hurá do roku se
sedmičkou na konci – ať je šťastný!

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Slova moudrých: Čestní lidé mají mít
charakter spolehlivější než sama přísaha

Isokratés

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let –   Nádvorníková Emilie
               Havlíčková Věra
               Hurych František
85 let –   Kroužilová Marie
               Šimeček Mojmír, Pohodlí
90 let –   Motyčková Marie
               Šauerová Božena
91 let –    Pelikovský Lubomír
               Černý Zdeněk
93 let –   Hartmanová Anna
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Michal Demel, Polička – Eva Hápová, Po-
lička. Lukáš Brotánek, Praha – Zuzana Ša-
níková, Kutná Hora. Petr Dupák, Moravská
Třebová - Lenka Jurošková, Praha.
Roman Kmošek, Trstěnice -Tereza Var-
gová, Litomyšl. Kristian Šelestaj, Ukrajina
– Kateryna Trytynyčenko, Ukrajina.
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili
manželé Marie a Václav Severovi a man-
želé Marta a Jan Uhlířovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jaroslavem Nešporem (66 let)
Jarmilou Štikovou (70 let)
Marií Hýblovou (82 let)
Irenou Dvořákovou (85 let)
Josefem Applem (63 let)
Miladou Zandlerovou  (68 let) 
Vzpomínáme.

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

Věra Kučerová – KPOZ

V listopadu jsme přivítali následující mi-
minka:
Tereza Vacková, Adam Pecháček
Vít Bican, Karel Vopařil, Ema Vomáčková
Radim Šplouchal, Edita Jánišová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Tříkrálová sbírka v Litomyšli
„To je škoda, k nám nikdy Tři králové nedojdou,”
říkávají mi známí a kamarádi z různých částí Li-
tomyšle.  Chápu to a vím proč – vždyť letos půj-
deme už posedmé... Čtyřicet skupinek je na celé
město málo. A to i když někteří „králové” zvlád-
nou navštívit během dne obyvatele dokonce ně-
kolika panelových domů. Tak opáčím: „A co
nečekat doma a k Tříkrálovce se prostě připojit
jako koledníci a je to na tuty!” Vždyť další ročník
už se blíží – v našem městě a okolních obcích
proběhne v sobotu 7. ledna 2017.
Tříkrálová sbírka je stále tradičně největší dob-
rovolnickou akcí v České republice. Má svou
ustálenou podobu a pevná pravidla. Ti, co jsou
„nejvíce vidět”, to jsou skupinky tří králů (dob-
rovolníci – koledníci), procházející městy a ob-
cemi (domácnostmi, úřady, školami apod.)
s přáním štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou
o příspěvek do pokladničky. Úspěch této akce
tak závisí na aktivitě tisíců lidí a velkorysosti

a štědrosti navštívených či oslovených dárců.
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně ur-
čeny na pomoc lidem nemocným, se zdravot-
ním postižením, seniorům, rodičům s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným podle
předem schváleného klíče. V roce 2016 byly
tímto způsobem podpořeny sociální a zdravotní
služby litomyšlské farní charity úctyhodnou
částkou 452 145 Kč.  
Chcete se přidat jednorázově jako koledníci?
Ozvěte se, se vším vám rádi pomůžeme. (Kon-
takt: Marie Šnajdrová – tel: 732 803 709, email:
charita-kancelar@lit.cz.) Víte, že nebudete
doma, a přesto byste chtěli pomoci? Existují
i jiné způsoby – stačí si vybrat, který vám nej-
více vyhovuje. Poslat můžete například dárcov-
skou DMS. Rozhodněte se udělat dobrou věc
pro druhé – ať už každý zvlášť, nebo společně
se svými dětmi nebo kamarády. Stojí to za to. 
              Martina Soukupová, fundraising a PR

Vyznamenání plukovníka
in memoriam Bedřicha Dvořáka
Jedenáctého listopadu 2016 udělil
ministr obrany České republiky
Martin Stropnický plukovníku in
memoriam Bedřichu Dvořákovi
(1912–1973) Kříž obrany státu in
memoriam. Ve Slavnostní síni Ná-
rodního památníku na Vítkově
v Praze vyznamenání převzala
neteř jmenovaného paní Marie
Černíková. 
Rodák z Chotěnova u Litomyšle  se
stal letcem československé ar-
mády a po nacistické okupaci tzv.
druhé republiky odešel v roce 1939
spolu s přáteli do zahraničí bojovat
proti nacistickému Německu.
S letci Luftwaffe se utkával nej-
prve v napadené Francii, po její po-
rážce pak jako příslušník 312. čs.
stíhací perutě RAF v letecké bitvě
o Velkou Británii a následných le-
teckých soubojích nad okupova-
nou Evropou a Německem. Při
jednom z útoků na lodní doky
v Cherbourgu byl 3. 6. 1942 sestře-
len a po vyléčení zranění interno-
ván v zajateckém táboře Stalag
Luft III v Saganu u Zhořelce. Zde se
v noci z 24. na  25. 3. 1944 podílel

na slavném útěku 76 spojeneckých
leteckých důstojníků, původně jich
mělo uprchnout na 200/ vyhloube-
ným tunelem zvaným „Harry”; po
dopadení bylo na přímý rozkaz
Adolfa Hitlera 50 uprchlíků zavraž-
děno, zpopelněno a jejich popel
rozmetán (byl mezi nimi i Čechoslo-
vák F/O Arnošt Valenta). Zbylí dva
uprchlí Čechoslováci, F/O Ivo Ton-
der a F/Lt Bedřich Dvořák, po svém
dopadení a řádění nacistů se štěs-
tím přežili, když jejich zajatecký
tábor Oflag IVC v Colditzu dne 16. 4.
1945 osvobodila 63. divize 1 ame-
rické armády. 
Po návratu do vlasti (kdy přelet
československých stíhačů z Velké
Británie do Československa organi-
zoval právě škpt. Bedřich Dvořák)
zastával vysoké funkce na štábu
československého letectva, od roku
1946 pak v hodnosti majora pozici
velitele letecké základny v Pardubi-
cích. Po uchopení moci komunistic-
kou stranou v roce 1948 byl
degradován, vyloučen z armády
a zbaven služebního bytu a až do
odchodu do invalidního důchodu ve

PODĚKOVÁNÍ, VZPOMÍNKY
 Děkujeme panu řediteli Krejčímu a zaměst-

nancům Smetanova domu v Litomyšli, že na-
šemu nezávislému divadelnímu spolku Mopeadd
umožnili uvést ve Smetanově domě divadelní
představení Dětství Karla IV., které jsme zahráli
pro žáky základních škol litomyšlských i z blíz-
kého okolí. Těšíme se na další spolupráci.

Petra Sýkorová, Mopeaddivadlo
 Chtěla bych poděkovat pečovatelkám a paní

vedoucí z Charity Litomyšl za veškerou ochotu
(jsou moc hodné).                 Jarmila Kysilková

 Rád bych touto cestou poděkoval celému
týmu neurologického oddělení za příkladnou
péči, které se mi pokaždé dostává při hospitali-
zaci v Litomyšlské nemocnici. Chtěl bych podě-
kovat jak paní primářce Doležalové, tak i všem
ostatním lékařům, sestřičkám a sanitářům. Moc
si vážím péče, kterou mi zde pokaždé věnují
a upřímně oceňuji jejich ochotu a vstřícnost,
protože i přes jejich pracovní vytížení si pro mě
vždycky udělají čas, najdou úsměv a povzbudivé

slovo. Ještě jednou moc děkuji za všechno, co
děláte pro své pacienty!   Velmi si vážím práce
lékařů a zdravotního personálu, a proto přeji ne-
mocnici v Litomyšli hodně štěstí a sil do další
práce a hodně spokojených pacientů, jako jsem
já.  Kéž by i v jiných zdravotnických zařízeních
byl tak skvělý personál!                    Vladimír Kuna

 Poděkování náleží dvěma mladým lidem,
kteří mi nesdělili svoje jméno. Dne 10. listopadu
před naším bydlištěm nalezli moji peněženku,
kterou mi přinesli. Byly v ní především osobní
doklady. Velké díky! Oldřich Helan

 Děkujeme všem za projevy soustrasti, květi-
nové dary a účast na posledním rozloučení
s mým manželem Josefem Applem.

Alena Applová s rodinou

 Vzpomeňte s námi na naši dceru Ditu Juzo-
vou, která zemřela při dopravní nehodě školního
autobusu dne 3. prosince 1986. Vzpomínka na ni
zůstává v našich srdcích.                Ladislav Juza

věku 49 let (po prodělané mozkové příhodě
a operaci hlavy) se živil jako buldozerista. V roce
1968 zemřela jeho manželka a 29. 8. 1973 pak on
sám. Pohřben byl v Mladočově u Litomyšle. No-
sitel několika vojenských vyznamenání, mj. dvou
Československých válečných křížů 1939, fran-
couzského válečného kříže Croix de Guerre, Bri-
tish Star 1939–1945, Československé vojenské
pamětní medaile za účast ve válce v letech
1939–1945, se během svého života rehabilitace
nedočkal. 
Rehabilitován byl až po listopadu 1989 a s plat-
ností od 1. června 1991 povýšen do hodnosti plu-
kovníka in memoriam. Udělení Kříže obrany
státu ministrem obrany České republiky in me-
moriam v Den válečných veteránů je jistě za-
slouženým oceněním činů plk. i. m. Bedřicha
Dvořáka, které pro svobodu své vlasti vykonal. 

Oldřich Pakosta,
foto archiv Marie Černíkové
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205 let – 1. 12. 1811 se narodil Josef Valouch,
městský úředník, dramatik. Byl členem revoluč-
ního měšťanského výboru v roce 1848. Založil
Zpěvácký spolek Vlastimil. Autor dvou dramat:
Ajajka a Nathanaël a Obě Judity. 

175 let – 21. 12. 1841 se v Hořicích narodil Josef
Šťastný, stal se sboristou v Prozatímním di-
vadle, kde zpíval i pod taktovkou B. Smetany.
Roku 1871 odešel do Litomyšle, kde vyučoval
hudbu. Byl učitelem zpěvu na městské reálce 
a na gymnáziu. Aktivně se účastnil hudebního
života, byl sbormistrem Vlastimila, vychoval
řadu místních muzikantů. Otec významných ro-
dáků Karla, Břetislava a Oldřicha Šťastných.

115 let – 13. 12. 1901 se v Litomyšli narodil Josef
Koráb, malíř a grafik. Svoje náměty čerpal 
z města Litomyšle a okolí. V majetku muzea
a galerie je jeho velký obraz z roku 1959 k příle-
žitosti 700. výročí povýšení Litomyšle na město. 

80 let – 17. 12. 1936 zemřel v Litomyšli Josef
Dmych, malíř a grafik, kamenorytec, majitel ka-
menotiskárny na Hluchandě v Litomyšli, kde vy-
tvořil celou řadu plakátů, pozvánek, které sám
navrhoval. Nejznámější je plakát k otevření Sme-
tanova domu.

50 let – 28. 12. 1966 zemřel v Brně Vincenc Ma-
kovský, český akademický sochař, malíř, desig-
nér, profesor brněnské techniky a profesor
Akademie výtvarných umění v Praze, účastník
protinacistického odboje. Je autorem pomníku
Aloise Jiráska z roku 1959 na Olivetské hoře v Li-
tomyšli. 

50 let – 29. 12. 1966 zemřel v Praze Josef Kopal,
vysokoškolský učitel, vědec, překladatel, spiso-
vatel. V letech 1912 – 1920 vyučoval na litomyšl-
ském gymnáziu francouzštinu a němčinu. Otec
Zdeňka Kopala, významného astronoma, kte-
rému bylo uděleno čestné občanství města.

5 let – 20. 12. 2011 zemřel operní pěvec Václav
Zítek, který se na festivalu Smetanova Litomyšl
představil šestkrát. Byl především pěvcem sme-
tanovským, jako jediný z našich barytonistů měl
v repertoáru všech 10 rolí svého oboru v dílech
litomyšlského rodáka. Držitel Ceny Thálie za ce-
loživotní mistrovství. 

10 let – 10. prosince 2006 vyjely autobusy 
z nově zrekonstruovaného autobusového ná-
draží v Litomyšli. Nové autobusové nádraží
vzniklo podle návrhu rehabilitace a dostavby lo-
kality Bělidla, který zpracovala architektonická
kancelář RAW z Brna.

90 let – v prosinci 1926 byl zahájen provoz 
v nově zřízené tiskárně Josefa Dostála a J.
Štarmana v domě „Na Ostrově” v blízkosti hos-
tince Za Vodou. Vedle Augustovy tiskárny 
a Dmychovy litografie se jednalo o třetí typogra-
fický závod v Litomyšli. 

375 let – v roce 1641 dostala knihtiskárna, za-
ložená Bohušem Kostkou z Postupic, od hraběte
Harracha, arcibiskupa pražského, výsadu, že
každý majitel domu č. 182 (později Augustova ti-
skárna) může provozovat knihtiskařství, ať je
knihtiskařem vyučen, nebo ne. 

1035 let – první písemná zmínka o Litomyšli
se vztahuje k roku 981 a pochází z Kosmovy Kro-
niky české (vyšla ve 12. století), kdy měl na lito-
myšlském návrší stát strážní hrad, střežící
panství Slavníkovců.
                                    Připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

prosinec 2016
Kniha s názvem „Litomyšl 1259–2009, město
kultury a vzdělávání” byla vydána při příležitosti
oslav 750 let povýšení Litomyšle na město 
v roce 2009. Velmi rozsáhlé dějiny našeho
města od nejstarších dob pochází z pera Milana
Skřivánka, graficky se na nich podílel Jiří Lammel 
a fotografie pořídil Pavel Vopálka. Kniha byla
velmi brzy po svém slavnostním představení vy-
prodána. Ještě před tím však stihla získat pre-
stižní Cenu ministra kultury a Památníku
národního písemnictví v Praze – byla vyhlášena
nejkrásnější knihou v kategorii vědecká a od-
borná literatura.  
Po knize je stále poptávka, a proto se město Li-
tomyšl rozhodlo pro její reedici. „Těší nás, že se
od roku 2009 do současnosti v Litomyšli ode-
hrála řada dalších událostí, které do tohoto vy-
dání připojujeme alespoň obrazovou kronikou,”
dočtete se v doslovu podepsaném současným
starostou Radomilem Kašparem a místostaros-
tou Michalem Kortyšem. Vyjádření současného
vedení radnice pokračuje osobním přáním a po-
děkováním: „Byli bychom rádi, kdyby tato kniha

nalezla pozitivní ohlas a stala se nepostradatel-
nou součástí knihoven. Věříme, že potěší nejen
zájemce o dějiny Litomyšle, ale i čtenáře, kteří
se rádi dozvědí zajímavé skutečnosti z historie
města. Rádi bychom zároveň poděkovali našim
předchůdcům, kteří byli před námi v čele našeho
překrásného města – i díky jejich práci je na co
navazovat, i díky jejich píli a vytrvalosti můžeme
být na své město právem hrdí.”
Kniha bude ještě o 16 stránek obsáhlejší než její
první vydání. Těšit se můžete na 632 stran po-
drobných dějin Litomyšle. „V publikaci se mů-
žeme dozvědět o všem, co se tady kdy stalo,”
potvrzuje Lammel a přirovnává toto dílo k jakési
„kuchařce na použití města Litomyšle”. Kniha
však nezachycuje pouze Litomyšl v běhu dějin,
ale také její okolí. Doporučená prodejní cena
publikace bude stejná jako v případě prvního
vydání – 750 Kč. Kniha bude k dostání koncem
roku 2016 v litomyšlském infocentru, poté
v knihkupectvích.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Nejkrásnější česká kniha roku 2009
vyjde v druhém doplněném vydání

Nové knižní tituly v městské knihovně
Váňová Magda – Nebýt Sám, Deaver – Ocelový
polibek, Moriarty – Tři přání, Keleová-Vasilko –
Vůně života, Chapman – Dívka beze jména, Vi-
ewegh – Melouch, Szczygiel – Projekt: pravda,
Mankell – Ruka: Wallanderův svět, Chalupová –
Tyrkysové oko, Kubátová Táňa – Vrabčák, Nach-
tmanová – Zaťukej mi na srdce, Kearney – Ty, já
a ti druzí, Wiseman Ellen – Tmavé stěny Willardu,
Žerebcova – Deníky Poliny Žerebcovové, Gálik –
Jak jsem stopoval letadlo, Poláček Jan – Malo-
stranský ďábel, Heteša Petr – Infico, Valpy Fiona
– Láska po francouzsku, Kallentoft – Leon, Černá
– Santini: peklem duše k, May Peter – Umrlčí
cesta, Valpy Fiona – Vánoce po francouzsku, Hi-
gashida – A proto skáču: vnitřní, Tremayne – Ďá-
blova pečeť, Hájíček Jiří – Dešťová hůl, Faber

Michel – Kniha zvláštních nových, Ohlsson – Lo-
tosové blues, Catozzella – Nikdy neříkej, že se,
Jirásková – Zbláznila ses?, Robinson Kim – Roky
rýže a soli, Essbaum Jill – Hausfrau, Ellis Helen –
Americká hospodyňka, Spring Neil – Lovci
duchů, Hartl Patrik – Okamžiky štěstí, Scott Kylie
– Rocková hvězda: Stage, Scott Kylie – Rockové
sólo: Stage Dive, Taylor – Doktore, to se teda,
Paige Laurelin – Nalezená v tobě, Penny Louise
– Oživlý kámen: případy, Hals Anderson – Mluv,
Donaldson – Panství Edenbrooke, Laurens –
Pravda o lásce, Zappia – Uvnitř mé hlavy, Prokop
Josef – Václav IV. tajná kronika, Whitton Hana –
Z pamětí císařova, Prokop Josef – Zikmund Lu-
cemburský

Knížka pod stromeček
„Mami, kup mi tuhle knížku.” Možná tuto větu
občas slyšíte od svých potomků a zvažujete,
jestli jejich prosbě vyhovět. V knihkupectví se
pak ptáte: „Je to vhodná knížka pro jejich věk?”
A když vám na srdci leží duševní rozvoj vašich
dětí, tak alespoň jejím prolistováním zjišťujete,
jestli je to dobrá četba. Při knižní produkci v naší
zemi, kdy ročně vychází přibližně 15 tisíc titulů
knih, totiž vůbec není jednoduché orientovat se
v nabídce. A pokud alespoň trošku nesledujete
literaturu určenou dětem, vodítkem vám nebu-
dou ani jména spisovatelů. V knihkupectví vám

asi také poradí, ale je tu i další možnost. Zajděte
do litomyšlské knihovny a obraťte se s prosbou
o radu na knihovnice z dětského oddělení. Ty
znají současné spisovatele píšící kvalitní litera-
turu pro děti (často i osobně, díky besedám
autorů v knihovnách), znají oceněná literární díla
a také vědí, jaké knížky děti čtou a vyhledávají.
A pak už stačí zajít vytipovaný titul zakoupit
nebo objednat do knihkupectví. Knížka přece
pod vánočním stromečkem nemůže chybět!

Jana Kroulíková

Rok 2017 bude pravděpodobně dal-
ším rokem, kdy na Seznamu UNESCO
bude zapsáno dvanáct českých a mo-
ravských perel – tedy stejný počet pa-
mátek jako je měsíců v roce. Proto
jsme se již počtrnácté rozhodli vydat
nástěnný kalendář, který bude pre-
zentovat všechny památky UNESCO na území
České republiky. Podtitul letošního kalendáře zní
„Možná nevíte, že…”.
U každého měsíce na vás čeká kromě překrás-
ného obrázku ještě jedna zajímavost – dozvíte
se například, že ani jedno z osmi tisíc sgrafito-
vých psaníček na zámku v Litomyšli se neopa-

kuje, že Pražská památková rezer-
vace je nejen největší rezervací v ČR,
ale patří i k největším na světě, povy-
právíme i o mystických aspektech
poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého na Zelené hoře, o unikátní kost-
nici v Kutné Hoře či o tom, proč je

součástí sloupu Nejsvětější Trojice napodobe-
nina dělové koule. Kalendář si můžete prohléd-
nout a objednat na www.unesco-czech.cz/
e-shop, případně ve všech informačních cen-
trech měst UNESCO.

            Michaela Severová, výkonná ředitelka
Českého dědictví UNESCO

Kalendář UNESCO na rok 2017
s podtitulem „Možná nevíte, že…”
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Události ve fotografiích

Duke Vánoce. Od pátku 11. do neděle 13. listo-
padu si v ateliéru Duke Bohemia mohli náštěv-
níci dopředu navodit vánoční náladu. Na tradiční
výstavě Duke Vánoce byly k vidění keramické vý-
tvory, aranžmá od studentek SZTŠ i dřevění an-
dělé od Jiřího Štolby.

Outdoorový festival. V neděli 6. listopadu od-
startoval maraton dokumentů v rámci oblíbeného
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů.
O zahájení se postaral cestovatel Petr Mazal
z Poličky, který na kole projel Jižní Ameriku, Asii
i Afriku. Festival skončil 8. listopadu.

První Andělská adventní neděle. Na zámecké
návrší dorazily v podvečer 27. listopadu stovky lidí.
Přilákaly je koncerty, trhy a také zlatý hřeb první
Andělské adventní neděle – rozsvícení vánočního
stromu spojené s videomappingem. Přítomní se
pokochali projekcí na kostel Nalezení sv. Kříže,
k vidění byli andělé, čerti a další animace s vá-
noční tématikou. 

Oslava 17. listopadu. Desítky lidí oslavily na zá-
meckém návrší Mezinárodní den studenstva
a sametovou revoluci. Přítomní si společně za-
zpívali několik písní a zahřáli se u ohňů i stánku
s punčem. Nechyběly ani české vlajky a svíčky. 

Nové auto pro charitu. Farní charita Litomyšl
získala 16. listopadu pro své potřeby zbrusu nový
vůz Dacia Dokker. Na financování tohoto daru se
podílelo mnoho živnostníků a firem z okolí Lito-
myšle i město samotné. Přejeme mnoho ujetých
kilometrů bez nehod k lidem, kterým farní charita
pomáhá. 

Výstava patchworku. V sobotu 5. listopadu se
v prostorách muzea konala vernisáž výstavy
zdejšího patchworkového spolku.  Na výtvory
českých a nizozemských patchworkářek se mů-
žete do muzea zajít podívat do 22. ledna 2017.

Vánoční ozdoby. Prodejní výstava vánočních
ozdob začala v zámeckém sklepení 5. listopadu.
Výstava probíhá o víkendech až do 18. prosince.
Pro zájemce jsou připravené workshopy a sou-
částí výstavy je mimo jiné i tombola, ve které vy-
hrává každý los.

Inspekce radních. Členové rady v pondělí 21. lis-
topadu navštívili psí útulek v Pohodlí. Zde se za-
jímali o péči o zvířata, stav objektu a debata se
stočila i k případným nutným opravám. Dále se
byli podívat na čističku odpadních vod v Nedo-
šíně, kde se seznámili se základními principy
provozu.

Stop dekubitům. I letos připravili zaměstnanci
Litomyšlské nemocnice pro veřejnost osvětovou
akci Stop dekubitům, v níž chtěli 18. listopadu zá-
jemce informovat o trendech v boji proti prole-
ženinám. K vidění byly speciální pomůcky, lidé
také mohli využít konzultací se zdravotníky.

Litomyšl a pravopis velkých písmen po 17 letech – část 3.
U názvů vědeckovýzkumných, kulturních, popř.
tělovýchovných institucí se obvykle na rozdíl od
ulic, lékáren, restaurací a jiných objektů píše
první písmeno velké, aniž by se přihlíželo k obec-
ným  názvům  v textu, takže Státní zámek Li-
tomyšl, Galerie de Lara, Smetanův dům,
Regionální muzeum v Litomyšli, Muzeum dýmek
(v Proseči), ale kino Sokol.
Pravidla psaní církevních staveb jsou vcelku jed-
notná, i když také dost složitá. Kromě národního
klenotu Chrámu Svatého Víta se ostatní stavby
píší vcelku jednotně, u nás tedy (proboštský)
chrám Povýšení svatého Kříže, (piaristický)
chrám Nalezení svatého Kříže, kostel sv. Martina

v Dolním Újezdě (ale Svatý Martin ), kaple sv.
Jana Nepomuckého (ale Svatý Jan Nepomucký ),
kaple svaté Markéty, kaple svatého Josefa.
Složité to je s názvy církví. Pokud jde o ty sídlící
v Litomyšli, jejich oficiální názvy jsou Církev če-
skoslovenská husitská, Českobratrská církev
evangelická a Církev bratrská, dále např. sbor
Církve bratrské.  Dle pravidel se ale píše kato-
lická církev a pravoslavné církve jako názvy
obecné a vůbec se neřeší oficiální název naší
největší církve. Mimo pravidla tedy usuzuji, že
sice katolická církev, ale oficiálně Římskokato-
lická církev nebo Církev římskokatolická.
Kdybych měl na závěr shrnout své vcelku dlouhé

pojednání o pravidlech psaní velkých písmen
v Litomyšli, v okolí, či v jevech, které s naším
městem nějak souvisejí, mám dojem, že po-
slední úpravy pravidla příliš nezjednodušily, při-
pomenu ještě i to, co jsem uvedl na začátku, že
psaní některých názvů není jednoznačné, že se
mnohdy jedná spíše o můj výklad uvedených
jevů a že se  v některých případech mohou ob-
jevit i jiné pohledy na tuto problematiku. V kaž-
dém případě bychom se měli snažit zachovávat
jistou kulturu našeho jazyka, která dnes mnohdy
uvadá, a právě dodržování základních zásad i při
psaní velkých písmen by k tomu mohlo přispět.

Pavel Jirsa
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ROZHOVOR
Vánoce v listopadu? V ateliéru u Dudychů je to už
tradice. Tradiční bílá keramika, svícny, vázy nebo
krásné reliéfy od Jiřího Dudychy k vánočním svát-
kům v Litomyšli patří už mnoho let. V rozhovoru
otec a syn Dudychovi vzpomínají, jak tradice jejich
keramiky v Litomyšli vznikla. A na závěr přidali
jednu svou zvláštní vánoční tradici.

Jak se zrodila Dudychova keramika?
To bylo tak, že otec Alois Dudycha pocházel z Ma-
kova. Vyučil se ševcem, muzikantem, tesařem 
a vždycky tu práci opustil a jeho táta už nevěděl,
co s ním dělat. Měl opravdu velký talent. Nakonec
se rozhodl, že ho pošle na Slovensko do Modré 
u Bratislavy, kde byla velká výroba klasické ha-
bánské keramiky. A tam se chytil, začalo se mu to
líbit a školu úspěšně studoval. Prostě se v tom
našel. Jenže pak přišel Slovenský stát a musel se
vrátit domů. Tady si pronajal objekt, kde dnes sídlí
Keralit. Začali tam úspěšně dělat keramiku. To
byla malovaná keramika, ze začátku bílá, protože
tak ji znal z Modré. Postupně se ale vyvíjela jiným
směrem. Měl asi 35 zaměstnanců, jezdili tam na
léto studenti z UMPRUM z Prahy. Potom přišel Ví-
tězný únor a táta brzy skončil, asi tři neděle
potom. Táta o to přišel, dělal na kolejích
a všechno možné. Byl jsem třídní nepřítel, na
školu jsem se přihlásit nemohl. Lidi z výroby a táta
mě keramiku učili soukromě.

Sám jste chtěl nebo si otec přál, abyste po-
kračoval?
Byl to můj koníček a opravdu jsem ji chtěl dělat
sám. Táhlo mě to. Chtěl jsem původně být malí-
řem. To mi bylo asi 23 let. V 28 letech jsem viděl,
že se musím rozhodnout, co dál. Ale mezitím jsem
se vyučil důlním bagristou, elektrotechnikem 
a prošel svářečskými kurzy, dělal jsem na montá-
žích. Pak jsem nastoupil do Kovopolu a tam pro
to měli pochopení, pracoval jsem na čtyři hodiny
a keramiku jsem už dělal napůl profesionálně.
Abych se jí mohl věnovat naplno, tak jsem musel
do svazu. Prostě autoři přivezli jednou za dva roky
do Prahy svoje věci a komise je posoudila a řekla:
„Jo, tohle odpovídá vysokoškolské práci.” S velkou
slávou jsem tam svoji práci přivezl a neuspěl jsem.
A táta z toho měl strašnou legraci a říkal, že je to
dobře. Za dva roky jsem tam jel znova a bylo nás
tam asi 60 a pět vzali. To byl naprosto tvrdý výběr
a já jsem uspěl. Tak jsem šel okamžitě na volnou
nohu. Celkem se o mě nikdo nezajímal. Musel
jsem se uživit, dával jsem díla do galerií a fungo-
val jsem docela dobře. 

Byl to dobrý začátek? 
Ano, tehdy šla keramika na odbyt. Navázal jsem
na kombinaci lidovky a moderní keramiky. Po-
stupně jsem začal vystavovat. Moje práce se líbily,
výtvarnými komisemi vše procházelo. Kdyby ne-
byly kvalitní, tak by neprošly. Začalo se mi dařit,
postavil jsem dům… Pak přišel listopad 1989, to už
jsem byl roky na volné noze. Přišla za mnou ro-
dina syna, že to chtějí dělat taky. Moc jsem ne-

chtěl, ale pak teda že jo. Půjčili jsme si peníze 
a postavili ateliér. Dělal jsem návrhy a reliéfy, měli
jsme zaměstnance a dařilo se. Rodina syna se za-
čala zajímat o galerijní činnost a stalo se, že tady
paní Zoubková končila v Galerii de Lara, že se
bude starat jen o manžela Olbrama. Dohodli jsme
se a galerii syn s manželkou převzali.  

Pamatujete si, jak doma otec začínal?
Ne, já jsem byl malý kluk. Když nám to znárodnili
a přišli policajti, chodil jsem do první třídy. Ale už
předtím si to pamatuji, modeloval jsem, kreslil
něco jako komiksy na dětské soutěže… Tatínek se
k tomu dostal sám, měl mimořádný talent, hrál di-
vadlo, muziku… Byl by asi schopný dělat i ze
dřeva. Ono se říká keramika, ale je to částečně so-
chařina a malířství. 

Dnes děláte bílou keramiku, ale nebyla
dříve hnědá?
Vše od táty jsem jako mladej kluk zavrhnul a začal
jsem si dělat svoje. Na Litomyšlsku byla původně
úplně jiná keramika, užitková. Na Betlémě vyko-
pali staré pece, dodneška někde na půdách určitě
leží. Byla docela pěkná, hnědá, režná. Táta sem
zavedl bílou z Modré. A postupně se to začalo
měnit, červený střed a pak v 50. letech se začalo
dělat do černého pruhu a červená hlína. Pojem li-
tomyšlská keramika neexistoval, ten tady zavedl
otec. 

V současné době jste hodně činný pro
město. Z vašeho ateliéru pochází korunka pro
miss majáles, symbolické klíče pro čestné ob-
čany a další díla. 
To se tak postupně stalo. Když něco potřebují, tak
přijdou a udělám návrh nebo si přímo řeknou, co
to má být. Třeba cenu pro čestného občana jsem
sám navrhnul. 

Co pro vás práce pro město znamená? 
Dost se mi to líbí a vážím si jí. Není to časté, ale
rád jim vyhovím. Většinou je to tak měsíc práce,
návrh zraje a vyvíjí se. Dost dělám i zakázky pro
interiéry, větší plastiky jsou v hotelu Zlatá Hvězda
i jinde. 

V ateliéru pracuje s keramikem a sochařem Jiřím
Dudychou i jeho syn Jiří. Věnuje se především ma-
nažerské práci a na starosti má čtyři galerie. 

Navázal jste na otce. Taky vás to táhlo od-
malička ke keramice? 

Jiří Dudycha: Chtěl jsem být malířem,
ale keramika mě táhla odmalička

Ne. Já jsem původním povoláním učitel českého
jazyka. Nikdy jsem keramiku dělat nechtěl, ani 
s uměním jsem nic nechtěl mít. 

Bylo toho doma moc? 
Přesně tak (smích). Bylo to pořád a nechtělo se
mi. Utekl jsem ke kantořině, ale pak jsem zjistil, že
keramika bude menší zlo než učitelství. Takže
jsme založili ateliér. Táta mě posadil za hrnčířský
kruh a řekl: „Učební obor trvá tři roky, za tři měsíce
chci vidět kloudný věci.” Začal jsem točit a dělat 
v ateliéru. Tou dobou jsem ale omarodil, takže
jsem musel fyzickou práci omezit a přesunout se
k manažerské činnosti. 

Nechtěl jste se po začátcích u hrnčířského
kruhu raději vrátit za katedru? 
To jsem opravdu nikdy nechtěl. Ta práce se mi za-
líbila. Málo platné, že jsem v tom vyrůstal a byl
proti tomu zaujatý, ale semínko bylo zaseto 
a opravdu se mi to líbí. Máme nyní tři galerie 
a jednu virtuální. Je to život, v němž jsem vyrůstal,
znám autory a příznivce umění. Jsem v tom doma. 

Kde všude máte nyní galerie? 
V Litomyšli, AD galerii v Praze a Galerii Barbaru 
v Hradci Králové. A ještě jednu internetovou, která
zahrnuje díla ze všech tří galerií. V nich vystavu-
jeme keramiku otce a navíc přes 300 dalších
autorů. V Litomyšli jsou nyní k vidění díla tatínka
a ještě Michala Plíhala, který se věnuje raku kera-
mice. Galerii v Hradci Králové jsme převzali díky
letitému přátelství s bývalou majitelkou, která šla
do penze. V Praze zanikla galerie a bylo vyhlášeno
výběrové řízení na místo. Do úzkého výběru jsme
se dostali my, lékárna a nějaký fastfood.  Pomohla
nám náhoda, kdy se na Praze 1 „vzbouřili” obyva-
telé, že tam zanikají stará místa, kam chodili. Naší
galerii se tam daří a je to díky místu, protože tam
je přes 40 let na tom místě kumšt. 

Jak funguje spolupráce otec a syn? 
OTEC: Dobře, doplňujeme se. Mám zpětnou
vazbu. Opatrně mi řeknou, co se líbí nebo zase
neprodává. 

Našli jste v rodině další pokračovatele? 
SYN: U našeho syna probíhá stejný proces jako
u všech Dudychů. Ještě mu kousek chybí, je mu
25 let, ale ve třiceti zvolí menší zlo než cokoliv ji-
ného, to znamená kumšt. Dělá sice už u nás, ale
je v gastronomii. Ale moc ho to netáhne. Prodává
v galerii a pomáhá nám. 

Jaké máte plány na příští rok? 
OTEC: Čekají mě velké zakázky v Brandýse nad
Orlicí, kde léčí metodou infinity. Vytvářím pro ně
díla v duchu kombinace moderní medicíny
s jógou. Opravdu to na nemocné působí. Ředitelka
se snaží, aby i prostředí lidi přivedlo na jiné myš-
lenky, takže jsem musel nastudovat buddhismus.
To jsou velké plány a jinak dokud budu fungovat,
nápady přicházejí.  Musí se na nich makat. Někdy
říkám, že to už nepůjde a pak se vše rozběhne. 

Co vás čeká v galerii? 
SYN: Nechceme rozšiřovat o další galerie, ale
chceme pokračovat v nastolené linii. Neuhýbat od
kvality a v té získávat autory. Chceme jména,
která nejdou do špatné galerie. 

Máte nějakého vysněného autora? 
SYN: Měli jsme pana Borna, Zoubka. Plánovali
jsme samostatnou výstavu Olbrama Zoubka v AD
Galerii v Praze, ale on už svoji činnost omezuje,
speciálně výstavní, je to už pro něj náročné.

Blíží se Vánoce… Máte nějakou „dudychov-
skou” vánoční tradici?
Máme, ale je taková… Na první svátek vánoční
máme vždy vinné klobásy a kdysi dávno jsem
koupil nějaké pivo, pak bylo všude zavřené. Zbyl
mi doma jen černý porter, který se ke klobásám
absolutně nehodí, ale dali jsme si ho. A od té doby
každý rok, i když je to gastronomický zločin, ale
my to tak na Vánoce máme.

-red-, foto Iveta Nádvorníková

strana 1 >
Zákaz pro tranzit je v novele pravidel silničního
provozu definován následovně: „Za tranzitní ná-
kladní dopravu se nepovažuje užití pozemní ko-
munikace a) nezbytné pro dosažení místa
nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla,
sídla, provozovny nebo bydliště dopravce nebo
bydliště  řidiče, b) složkami integrovaného zá-
chranného systému, c) nezbytné pro plnění
úkolů ozbrojených sil České republiky a ozbro-
jených sil jiného státu.”

„To podle našeho výkladu znamená, že pokud
účel jízdy kamionu je na území měst Česká Tře-
bová, Litomyšl a obcí na spojovací trase,  je jeho
průjezd zmíněnou trasou zcela legální v obou
směrech. Pro vozidla směřující na překladiště
METRANS to neplatí, neboť překladiště neleží na
katastru města Česká Třebová, ale samostatné
obce Rybník, která na spojovací trase neleží,”
vysvětlil vedoucí odboru místního a silničního
hospodářství Pavel Jiráň.

-mv-

Šoféry mate zákaz u zámku
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 12.    MUDr. Kašparová
Ne 4. 12.    MUDr. Mikulecká
So 10. 12.   MUDr. Tišlerová
Ne 11. 12.   MUDr. Paseková
So. 17. 12.   MUDr. Slavík
Ne 18. 12.  MUDr. Sláma
So 24. 12.  MUDr. Přichystalová
Ne 25. 12.  MUDr. Sláma
Po 26. 12.  MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 12.    MUDr. Sadílková
Ne 4. 12.    MUDr. Šíchová
So 10. 12.   MUDr. Papoušková
Ne 11. 12.   MUDr. Pecinová
So 17. 12.    MUDr. Švábová
Ne 18. 12.  MUDr. Pilařová
So 24. 12.  MUDr. Kopecká
Ne 25. 12.  MUDr. Mareš
Po 26. 12.  MUDr. Filová
So 31. 12    MUDr. Filová
Ne 1. 1.       MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 12.    U Nemocnice, 461 615 617
Ne 4. 12.    Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10. 12.   U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 11. 12.   Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 12.    U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 18. 12.  Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 12.  U Anďěla strážce, 461 615 457
Ne 25. 12.  Ústavní lékárna, 461 655 530
Po 26. 12.  U Slunce, 461 612 678
Ne 1. 1.       Sanatio, 461 311 909

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3. – 4. 12.  MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
10. – 11. 12. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25,  606 182 715
17. – 18. 12. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
24. 12.        MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
25. 12.        MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
26. 12.        MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
27. 12.        MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
28. 12.        MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
29. 12.        MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
30. 12.       MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
31. 12.        MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
1. 1.             MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
7. – 8. 1.     MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501

ROZPIS SLUŽEB

Den medu v Litomyšli
Farní charita Litomyšl ve spolupráci s místní zá-
kladní organizací Českého svazu včelařů po-
slední předadventní neděli uspořádala již VII.
den medu, který zástupům spokojených náv-
štěvníků litomyšlského Lidového domu opět
představil stánky včelařů a dalších výrobců
vkusného sortimentu, tvořivé dílny DDM Lito-
myšl a bohatý kulturní program. Celodenní pro-
gram moderoval Dominik Kalivoda, který 
s kolegyní Petrou každou celou hodinu losoval
malé sponzorské dárky. Hlavně však uváděl
účinkující s výtečným programem, ve kterém vy-
stoupil mj. dětský pěvecký sbor Kvítek, lidový
soubor Heblata a saxofonové kvarteto p. Kazdy
ze ZUŠ Litomyšl, dětský sbor ze ZUŠ Dolní Újezd

a litomyšlský Sbor paní a dívek – oba pod vede-
ním paní Kubátové.
Včelaři tentokrát přispěli dvěma novinkami. Děti
měly možnost s využitím názorných bannerů
soutěžit ve znalostech o včelách a včelařství 
a na konci je čekala sladká odměna. Členové
včelařského spolku, kteří letos s lektorem Stani-
slavem Tomšíčkem absolvovali „Malou včelař-
skou akademii”, byli na pódiu slavnostně
pasováni na včelaře, k čemuž předseda Jiří Bro-
keš využil nové včelařské „právo”, které se stává
prvním z „klenotů” spolku. 
Tradiční soutěžní ochutnávka medu měla 16
vzorků ve 3 kategoriích: Absolutní vítěz a nej-
lepší medovicový med – Radek Vodstrčil (Nová
Ves u Jarošova). Nejlepší květový med – Jan Vo-
pálka (Litomyšl). Nejlepší pastovaný med –
Josef Tesárek (Litomyšl). Pořadatelé děkují
všem, kteří akci jakýmkoli způsobem podpořili
nebo se podíleli na její organizaci. Velké podě-
kování patří všem pedagogům a žákům ZUŠ Li-
tomyšl a ZUŠ Dolní Újezd, pracovníkům DDM
Litomyšl, Zemědělskému družstvu Dolní Újezd
za skleničky medu pro všechny účinkující, kteří
se vystřídali na podiu, obci Lubná a všem part-
nerům, kteří poskytli drobné dárky pro návštěv-
níky akce. Foto z akce najdete na webu Farní
charity Litomyšl. 

Jindřich Petr, Hana Šauerová,
foto Oldřich Kladivo

Je opravdu málo těch,
kteří budou spaseni?

Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří
budou spaseni?” On jim odpověděl:  „Snažte se
vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám,
se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Ja-
kmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře
a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře
a volat: ,Pane, otevři nám.' Tu on vám odpoví:
,Neznám vás, odkud jste!' Pak budete říkat: ,Jedli
jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!' On
však odpoví: ,Neznám vás, odkud jste. Odstupte
ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.'
Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abra-
hama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím
království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou
od východu i západu, od severu i jihu, a budou
stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední,
kteří budou první, a jsou první, kteří budou po-
slední." (Lukášovo evangelium 13:23-30)
Stojí dnes lidé o to, aby byli spaseni? (Spása
zn. záchranu pro věčný život s Bohem, který je
láska.) Stojí lidé o to žít plný a krásný život?
Kdyby si velká většina nemyslela vlivem různých
světonázorů, že je to utopie, pak jistě ano. Žel
vypadá to, že otázka položená Ježíši Kristu před
cca dvěma tisíci lety je stále aktuální. Cesta k pl-
nému a věčnému životu v dokonalém novém
světě a v přítomnosti láskyplného a spravedli-
vého Boha totiž vede přes úzkou bránu, do které
se nevejde lidská pýcha, nadutost, mocenská
chtivost, lidská sláva, vychloubání, namyšlenost,
chamtivost, láska k penězům, bezpráví, nepra-
vost, sobectví a egoismus, starání se jen o sebe
a své věci, vědomé konání špatností a zlých
věcí…, seznam by mohl pokračovat ještě dlouho.

Co se však do té úzké brány vejde? Bible nám na
to dává tuto odpověď: „… přemýšlejte o všem, co
je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se pova-
žuje za ctnost a co sklízí pochvalu.” (Fp. 4:8)
Úzká cesta je pro ty, kteří vzali Boha za slovo
a uvěřili mu jako děti. „Vsadili na jistotu” ve
smyslu citátu Blaise Pascala: „Važme zisky
a ztráty, v sázce na to, že Bůh je. Uvažme obě
možnosti: pokud vyhrajete, získáte všechno,
pokud prohrajete, neztratíte nic. Vsaďte tedy na
to, že Bůh je, bez váhání.” Tento citát bychom
mohli parafrázovat i tímto způsobem: „Vírou
v Boha člověk nemůže nic ztratit, může pouze
nekonečně vyhrát. Absencí víry člověk nic nezí-
ská. Věřit je proto sázka na jistotu.”
Každý člověk se ve svém životě rozhoduje pro či
proti. Nepřeji nikomu, aby nakonec zjistil, že by
chtěl dovnitř, ale stojí před zavřenými dveřmi,
jak o tom hovoří úsek Lukášova evangelia. Prob-
lém lidí, kteří zůstanou před dveřmi nepředsta-
vitelně nádherného a úžasného nového světa,
je v tom, že „vsadili na špatnou kartu”, že se
špatně rozhodli a že vůbec neznají Boha, který
je stvořil. Odmítli ho, nechtěli s ním žít – a má je
k tomu snad Bůh nutit? Ne, to on nedělá, ale
touží po tom, aby s ním chtěli lidé žít, protože se
do něj zamilovali, že si zamilovali jeho povahu
a zjistili, že Bůh je tou nejúžasnější bytostí
v celém vesmíru.
Je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? To
nevím, ale vím, že i ten nejposlednější z lidí
v tomto světě může být první v Božím království.
Chceš být mezi nimi? Rozhodnutí můžeš udělat
hned teď.                                  

Čestmír Šťovíček,
kazatel Církve adventistů sedmého dne

ZAMYŠLENÍ

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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60 let chirurgické léčby šilhání v Litomyšli

Na nové působiště přišel z I. oční kliniky UK
v Praze, kde získal široké základy v oční chirurgii
včetně znalostí operativy šilhání. Součástí vý-
konů očního oddělení proto bylo od jeho ote-
vření i provádění oslabení a posílení zevních
okohybných svalů. Pan primář byl velmi pilným
ambulantním lékařem, ale také operatérem. Po
zakončení celodenní ambulantní práce odcházel
ještě na operační sál, kde v podvečer navazoval
na operační program kolegů chirurgů. 
V roce otevření očního oddělení je lékařský tým
nového oddělení rozšířen o absolventku Lékař-
ské fakulty UK v Praze Dr. Blanku Brůnovou,
pozdější profesorku očního lékařství. Profesorka
Brůnová působila v Litomyšli do první atestace
(1960). Součástí její postgraduální, předatestační
přípravy byly i asistence u operací šilhání. V roce
1986 převzala od profesorky Heleny Lomíčkové
vedení Dětské oční kliniky FN a 3. LF UK v Mo-
tole. Paní profesorka byla první předsedkyní
České strabologické asociace a nyní je čestnou
předsedkyní České společnosti dětské oftalmo-
logie a strabologie. Dalšími spolupracovnicemi
prim. Kavky a příležitostnými operatérkami šil-
havých pacientů byla MUDr. Marta Smutná a od
roku 1961 MUDr. Ida Vitvarová, která v roce 1984
převzala od MUDr. Jiřího Kavky litomyšlský oční
primariát. 
V počátcích očního oddělení se strabismy ope-
rovaly především u školních dětí (obr. 2). K seší-
vání okohybných svalů se používalo hedvábí.
Nejprve se navlékalo do speciálních oček na
konci chirurgických jehel. I ty nejtenčí však příliš
nevyhovovaly, stehové otvory byly neúměrně ši-

roké a jejich použití bylo provázeno cytickou re-
akcí v místě stehu. Podstatné zlepšení přinesl
rok 1966, od kterého byly používány atrauma-
tické jehly, jejichž průřez odpovídal průměru
hedvábného vlákna, které bylo do nich jedním
koncem vlepené. Vývojem prošla i technika sta-
vění krvácení v průběhu operací. Předchůdcem
jemných bipolárních elektrokauterisačních pin-
zet byly kovové sondy, jejichž rozšířené konce
se před termokauterizací nažhavovaly v pla-
menu svíčky. 
S poválečným vývojem anesteziologie souvisely
i změny v technice znecitlivění při strabochirur-
gii. Prvotní obavy z uspávání malých dětí vedly
k operacím pouze v místním znecitlivění. Vzpo-
mínky tehdejších pacientů na jejich operaci ne-
jsou kupodivu nijak negativní. Později lékaři
chirurgického oddělení, kteří jako součást svého
oboru pacienty také uspávali, získali i u malých
dětí dostatek zkušeností s inhalační narkozou
oxidem dusným (ten byl pro své psychotropní
účinky slangově označován jako „rajský plyn”).
Mohli tak oftalmologům pomoci přejít k jemněj-
ším výkonům v celkové anestezii. Výrazným po-
sunem v bezpečnosti anesteziologie v Litomyšli
bylo zavedení halotanové inhalační anestezie
prim. MUDr. Grulichem v roce 1972. Kanyly zavá-
děné přímo do dýchacích cest podstatně zmen-
šily rozsah, ve kterém anesteziologická technika
(dýchací maska) zakrývala obličej a oftalmolo-
gům umožnily pohodlnější přístup k očím. 
Strabologii jako své hlavní disciplíně se od osm-
desátých let věnovala MUDr. Jana Benešová.
Zavedla moderní operační postupy jako pro-

dloužení okohybných svalů podle Gonina a Hol-
wicha místo standardního přešívání svalového
úponu dále od rohovky. Prosté odstřižení dol-
ního šikmého svalu bylo nahrazeno posunem
a přišitím jeho úponu na jinou část bělimy.  Ke
zmenšení vertikálního šilhání byla zavedena po-
dobná operace podle Finka. Operatéři začali
standardně používat zvětšovací optické po-
můcky. U obzvláště delikátních operací se nově
využíval i operační mikroskop. Společně s prim.
MUDr. Idou Vitvarovou a později s prim.
MUDr. Vladimírem Liškou, Ph.D., (od roku 1995)
zavedli používání moderních mikrochirurgických
nástrojů, šicích materiálů a dezinfekčních pro-
středků. 
Jako součást III. symposia dětské oftalmologie byl
v Litomyšli v roce 2000 uspořádán seminář
o moderních chirurgických postupech. Součástí
byly i komentované přímé přenosy z operačního
sálu do kongresového centra. Hlavním operaté-
rem byl prof. Dr. Emilio Carlo Campos z italské
Boloni, tehdejší předseda Evropské strabologické
asociace (obr. 3). Podle jeho rad byl změněn stan-
dard předoperační přípravy. Přestaly se dětem
stříhat řasy a začala se používat průhledná folie,
která řasy dočasně přilepila mimo operační pole
ke kůži víček. Změnily se také postupy poope-
rační péče, především krytí operovaných očí.
Obvaz obou očí, který byl pro děti velmi nepří-
jemný, byl zcela zrušen a nahrazen častější po-
operační aplikací antibiotických kapek a mastí.  
Současný pokrok chirurgické techniky a materi-
álů, ale především vývoj moderních anesteziolo-
gických postupů a farmak umožňuje provádět
šetrné operace šilhání v celkovém znecitlivění
bez nutnosti následující hospitalizace. Operanti
tak po třech hodinách opouštějí centrum ambu-
lantní chirurgie a další pooperační péči absolvují
v ambulantním režimu. 

Miroslav Dostálek, Jana Benešová,
foto archiv autorů

Interní oddělení Litomyšlské nemocnice
Interní medicína neboli vnitřní lékařství je obor
zabývající se diagnostikou a nechirurgickou léč-
bou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých.
Pokrok v lékařství vedl k obrovskému rozšíření
poznatků o vnitřních chorobách, současně s tím
došlo k vyčlenění jednotlivých specializací podle
orgánových systémů (kardiolog se stará o srdce,
angiolog o cévy, diabetolog o pacienty s cukrov-
kou, onkolog o pacienty s nádory…). Na interním
oddělení se přesto setkáváme se všemi diagnó-
zami a se specialisty spolupracujeme.
Interní oddělení Litomyšlské nemocnice je situ-
ováno do samostatně stojícího interního pavi-
lonu a má část lůžkovou a ambulantní
(představení jednotlivých ambulancí přineseme
v dalším článku). Interní pavilon, původně kon-
cipovaný jako infekční oddělení po tyfové epide-

mii, pochází z roku 1938. Kromě interny se v něm
v průběhu let vystřídala neurologie, rehabilitace
a kožní oddělení, v osmdesátých letech minu-
lého století byly dva z pokojů na oddělení pře-
budovány snahou primáře Bílého v pokoj
s intenzivní péčí a poté byla v roce 1999 pod ve-
dením primáře Hejnice otevřena interní JIP.
V současné době je interní pavilon rozčleněn na
dvě patra a suterén. Ambulance interních oborů
a JIP se nacházejí v suterénu, lůžkové interní od-
dělení je ve druhém patře. Standardní oddělení
přitom disponuje celkem 45 lůžky, jednotka in-
tenzivní péče má lůžek pět a k tomu jedno lůžko
příjmové. 
Na oddělení pracuje celkem 7 lékařů a 29 se-
ster. Ročně je hospitalizováno bezmála 2.300
pacientů, z toho 500 na JIP. Jednotka intenzivní

péče byla v roce 2015 za primáře Dunaje nově
kompletně přístrojově vybavena. Intenzivní
péče je zaměřena především na pacienty
s akutním srdečním onemocněním, pacienty se
sepsí a dalšími komplikacemi interních chorob,
kdy hrozí, či došlo k selhání některé ze základ-
ních životních funkcí. Standardní oddělení je
rozděleno na dvě poloviny, a to zvlášť pro muže
a pro ženy, hospitalizováni jsou pacienti, jejichž
stav je natolik vážný, že neumožňuje ambu-
lantní léčbu.
Po zateplení budovy interního pavilonu v roce
2015 je v současné době připraven projekt na
kompletní rekonstrukci vnitřních prostor inter-
ního pavilonu, rekonstrukce ambulance a pří-
prava prostor pro přesun LDN již probíhá.

Tomáš Ducháček

Prim MUDr. Jiří Kavka s dětskými operanty
(80. léta)

Prim MUDr. Jiří Kavka  a MUDr. Jana Benešová na
operačním sále 

Prof. Dr. Emilio Carlo Campos (přední řada vlevo)
v auditoriu III. Symposia dětské oftalmologie
v Litomyšli, 18. – 20. května 2000

V letech 1947 až 1956 byl vedle první litomyšlské nemocniční budovy z roku 1874 a interního
pavilonu z roku 1938 vybudován nový monoblok okresní nemocnice. Jeho provoz byl slavnostně
zahájen 27. října 1956 za účasti místních politických a mocenských špiček, ale především
pod patronátem litomyšlského rodáka, prvního poválečného ministra kultury a vzdělávání
prof. Zdeňka Nejedlého, který se o rozvoj nemocnice velmi zasazoval. O týden později, 1. listo-
padu 1956, bylo v monobloku otevřeno oční oddělení, jehož prvním primářem byl s ročním před-
stihem (již 1. 7. 1955) jmenován MUDr. Jiří Kavka.
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Konference Nové tváře starých soch přilákala
do Litomyšle odborníky na historii i restaurování
Minulý měsíc do Litomyšle zavítaly desítky his-
toriků a restaurátorů. Cílem jejich cesty se stal
klenutý sál zámeckého pivovaru, kde se 7. listo-
padu uskutečnila mezioborová konference Nové
tváře starých soch. Hlavním tématem odbor-
ného setkání byly možnosti prezentace a rozví-
jení historického dědictví, které by se daly
shrnout do otázky: Jak dnes máme nakládat se
svěřenými poklady, aby nezůstaly jen zajíma-
vými položkami v muzeálních vitrínách?
Své názory a teze přijely ostatním účastníkům
představit uznávané kapacity z mnoha vědních
oborů – mezi přítomnými nechyběli například
děkan Fakulty restaurování v Litomyšli Univer-
zity Pardubice Karol Bayer, historička umění Mi-
chaela Ottová, architekt Josef Pleskot, historik
a teolog Tomáš Petráček, architekt a vedoucí
Centra teologie a umění při KTF UK Norbert
Schmidt a restaurátor Jaroslav J. Alt.
Vzhledem k místu konání se diskutující nemohli
vyhnout Madoně z Osíku, kterou již od léta mů-
žete obdivovat v piaristickém chrámu. Tato
soška z lipového dřeva před šesti lety vyvolala
v akademických kruzích vzrušení. Ukázalo se
totiž, že byla vyrobena mezi 10. a 12. století na-
šeho letopočtu, a je tedy nejstarší dřevořezbou
v Čechách. Nález historika Pavola Černého,
který dílo objevil na půdě jednoho domu v Osíku,
vzbudil zájem i kvůli svému stavu. Těla Madony
i Ježíška jsou překvapivě zachovalá, což se
ovšem nedá říct o tváři Matky boží. Obličej soše
někdo zničil pravděpodobně záměrně a až letos

jí ho „vrátil” Josef Pleskot. „Kdybych to poeticky
shrnul, tak nám šlo o to se pokusit vyjmout
mrtvý předmět ze skladiště minulosti a instalo-
vat ho tak, aby znovu promlouval a neoslovoval
jen racionální složku člověka, ale i tu emoci-
onální. O tom, zda se nám to podařilo, či nepo-
dařilo, si budeme dnes povídat,” představil
koncept výstavy Tvář jeden z autorů Norbert
Schmidt.
V následných panelových diskuzích promluvila
řada odborníků na různá témata spjatá s péčí
o historické dědictví. Debatovalo se například
o různých technikách konzervace a restaurování
památek, přičemž vystupující neopomněli ani
oblast prevence. Následovala diskuze nad stře-
dověkým uměním. „Omílanou pravdou je, že
středověké dílo vzniklo ke komunikaci lidí se
světci, případně i Bohem, tudíž je jeho přenesení

ze sakrálního prostoru do muzejního změnou
statusu. Případně se hovoří o tom, že muzeum
není schopné dílu dodat kontext nebo jej rekon-
struovat. Jsem si jistý, že kontext nelze rekon-
struovat a vlastně bychom se o to ani neměli
snažit,” prohlásil v tezi k tomuto bodu diskuze
historik umění Martin Vaněk. V posledním bloku
přítomní řešili „nový život” starých památek.
„Doufejme, že konference se odehraje v přátel-
ském prostředí,” odstartoval odlehčeně tento
bod architekt Josef Pleskot, který dále zavzpo-
mínal na svou motivaci při tvorbě nového obli-
čeje Madony z Osíku. 
„Konference na odborné úrovni otevřela řadu
zajímavých otázek spojených s prezentací a re-
staurováním movitých i nemovitých památek
a moderními přístupy k této problematice. Jsme
rádi, že se konference mohla uskutečnit právě
v Litomyšli, kde téma potkávání se nového
umění se starým velmi silně rezonuje. Část kon-
ference byla zároveň odborným zhodnocením
projektu Tvář – příběh ztracení a touha znovu-
nalézání, který byl jedním z nejzajímavějších kul-
turních počinů na Zámeckém návrší v letošní
turistické sezóně.” uvedla Petra Jiráňová ze Zá-
meckého návrší. 
To se spolu s Fakultou restaurování Univerzity
Pardubice a Centrem pro teologii a umění při
KTF Univerzity Karlovy ujalo organizace konfe-
rence. Připomeňme, že Madona z Osíka a projekt
Tvář bude v kryptě chrámu Nalezení sv. Kříže
k vidění již pouze do 1. ledna 2017. -mv-

Zpříjemněte si konec letošního roku ochutnáv-
kou některých gurmánských lázeňských pra-
menů. Již jen do konce roku můžete sbírat
razítka a díky této duši povzbuzující činnosti
i vyhrát některou z lákavých cen. Celkem dva-
cítka restaurací připravila pro lázeňské hosty za-
jímavé nápoje či pokrmy za jejichž konzumaci
můžete získat razítko do svých hracích karet.
Stačí ochutnat sedm pramenů, nasbírat sedm

razítek a zaslat vyplněnou hrací kartu mailem na
adresu lazneducha@litomysl.cz, případně po-
štou nebo osobně na město Litomyšl, odbor kul-
tury a cestovního ruchu (Bří Šťastných 1000,
Litomyšl). Do losování o hodnotné ceny budou
zařazeni ti, kteří zašlou správně vyplněnou hrací
kartu nejpozději do 31. prosince 2016. Vítěze od-
měníme hodnotnými cenami poslední dubnovou
sobotu 2017, v rámci Zahájení 6. litomyšlské lá-

zeňské sezóny. Výherci budou o výhře informo-
váni minimálně 15 dní před konáním akce. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Hrací kartu najdete v srpnové Lilii na str. 21
(ke stažení na www.litomysl.cz / Občan / Lilie /
ke stažení v PDF / číslo 8/2016). 

Celoroční soutěž Lázeňské prameny 2016 jde do finále!

1. Pramen Zdeňka Kopala – Bobo Cafe - čer-
stvě presovaná šťáva s mladým ječmenem a zá-
kuskem (bezlepkový dezert rozplývající se na
jazyku nazvaný Andělská roláda)
2. Pramen Terézy Novákové – Restaurace
a Minipivovar Veselka - originální litomyšlské
pivo - nefiltrované a nepasterizované
3. Klášterní pramen – Restaurace Pod Klášte-
rem - kvasnicové pivo Erdinger z německého ro-
dinného pivovaru
4. Gold Caffé Special – Caffé Gold Bar -
espresso, mléčná pěna, čokoládová příchuť
a čokoládové cookies (kávový nápoj podávaný

s čokoládovou sušenkou)
5. Pramen Bedřicha Smetany – Zámecké skle-
pení - víno Chateau Litomyšl
6. Nevinný střik – Kavárna Mandala – (ne)vinný
střik s příchutí fialky nebo levandule 
7. Pramen Josefa Váchala – Literární kavárna
Na Sklípku – pivo Pilsner Urquell 
8. Živý pramen
Muzejní kavárna „Rócafé” – Fresh - čerstvě liso-
vaná, antistresová šťáva, (složení: jablko,
okurka, řapíkatý celer) nebo kávový speciál
9. Pramen M. D. Rettigové – Cocco Caffé –
horká čokoláda (53 %) se šlehačkou 

10. Pramen Matěje Kuděje – Hostinec U Čer-
ného orla – Holba – ryzí pivo z hor (10⁰, 11⁰ Šerák
nebo 12⁰)  
11. Prokešův pramen – Antik Hotel Sofia – košer
slivovice nebo bulharská vínovice – rakija, oboje
s vtipem pro tento den
12. Pramen Julia Mařáka – Kavárna Julius Mařák
- Mařákovo cappucino s malinovým dortem
13. Pramen Boženy Němcové – Hotel Zlatá
Hvězda - Lahodný osvěžující nápoj se šumivým
vínem, lesními plody a kapkou bylinkového
aperitivu
14. Pramen rektora Stříteského – Klášterní
sklípek - Aperolspritz (tradiční koktejl Prosecca
a Aperolu s výjimečnou nahořklou chutí pome-
ranče namíchaný podle původní italské receptury)
15. Pramen biskupa Jana Augusty – Vinotéka
Milanova Pod zámkem - Švihák lázeňský - aneb
Řez vínem a k zakousnutí Lázeňský utopenec
neboli Utopenec, jak má být
16. Podzemní Jiráskův pramen mládí
Cafebar Underground - Sex on the beach
17. Kávový pramen – Café Kafíčko - výběrová
káva až z daleké exotické Papuy – Nové Guineje
18. Pramen hraběnky Marie Manrique de
Lara y Mendoza – Rettigovka - řepný mok na
očistný tok (čerstvá řepná šťáva)
19. Pramen piaristů – Vinotéka Soudek – pohá-
rek vína na zahřátí i k osvěžení 
20. Pramen Bohdana Kopeckého – Vinotéka
Tašner – malířova paleta fortifikovaných vín
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Společnost Adfors Saint Gobain otevřela v Litomyšli
novou výrobní halu a bude nabírat zaměstnance
V úterý 1. listopadu 2016 litomyšlský závod spo-
lečnosti Saint-Gobain Adfors CZ oficiálně otevřel
novou výrobní halu. Přípravy její výstavby zapo-
čaly v dubnu tohoto roku a již po dvou měsících
byl spuštěn zkušební provoz. Plného provozu se
hala dočká postupně během tohoto měsíce. Nej-
větší zaměstnavatel v okrese Svitavy rozšířením
závodu posiluje své řady o zhruba 30 nových
pracovníků především dělnických profesí. Šanci
získat práci v regionu mají např. tkadleny, seři-
zovači nebo elektrikáři. V následujících měsících
pak společnost očekává růst až o dalších 70 za-
městnanců.

Přestože si Svitavsko z hlediska nezaměstna-
nosti stojí dle posledních informací Českého sta-
tistického úřadu z okresů Pardubického kraje
nejhůře, litomyšlský závod si z pohledu vývoje
počtu zaměstnanců drží stabilně rostoucí trend.
Investice do rozšiřování výrobní kapacity vedly
za poslední dva roky k navýšení počtu zaměst-
nanců celkem o 222 osob. „Jsme rádi, že jsme
otevřením nové haly mohli nabídnout práci od-
borníkům z našeho regionu. V současnosti
máme již na 1800 kmenových zaměstnanců, při-
čemž v následujících měsících očekáváme ná-
růst zhruba o dalších sedmdesát,” uvedl Miloš
Pavliš, generální ředitel společnosti Adfors.
Spuštěním nové haly dosáhne litomyšlský závod
výrazného rozšíření výrobní kapacity, které
umožní navýšení produkce sklovláknitých mate-
riálů o 30 procent. Posílí zejména finální pro-
dukce tzv. perlinky, která je důležitou součástí
fasádních systémů a vnitřních omítek. „V otázce
investic se vždy snažíme být velmi zodpovědní.
V minulých letech jsme v reakci na rostoucí pop-
távku investovali nejprve do rozšiřování sklář-
ských van, letos pak byla nutná výstavba nové
haly pro zajištění dalších tkalcoven. Investice do
technologického zázemí překročily v tomto roce
půl miliardy korun, což nám umožní další stabilní

růst,” dodává Pavel Semirád, ředitel závodu v Li-
tomyšli.
Starosta Radomil Kašpar při slavnostním ote-
vření nové haly firmě popřál hodně úspěchů do
budoucna: „Adfors je nejvýznamnějším zaměst-
navatelem v našem městě a jedním z největších
v celém kraji. Je tedy logické, že když se dobře
daří společnosti, tak se mají dobře i zaměstnanci
– naši obyvatelé. Tudíž společnosti coby město
přejeme hodně úspěchů v podnikání a doufáme,
že růst Adforsu bude nejenom u nás v Litomyšli
i nadále pokračovat.” -red-,   foto archiv Adfors

Litomyšl ve finále ceny za architekturu
Do 1. ročníku soutěžní přehlídky České komory
architektů (ČKA), jež byla otevřena architekto-
nickým realizacím za posledních 5 let, se jich při-
hlásilo hned 475.  Ostře sledovanou Hlavní cenu
získal dům a ateliér Zen-Houses od libereckého
architekta Petra Stolína. Do finále České ceny za
architekturu dále mezinárodní odborná porota
„poslala” sedm dalších projektů – mezi nejlepší
se mimo jiné dostal i projekt z Litomyšle.
Vítěz i finalisté se etablovali z řad 63 nominova-
ných projektů, které ČKA představila v červnu
tohoto roku. Do finále České ceny za architek-
turu dále postoupila poměrně široká škála
projektů. Jedná se například o revitalizace 
a rekonstrukce stávajících prostor či veřejných
prostranství. Porotu nadchla také dvě díla archi-
tekta Josefa Pleskota. Jsou jimi rozsáhlé úpravy
industriální oblasti Dolních Vítkovic (AP atelier,
2015) a revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli (AP atelier, 2014). 
Finalistou 1. ročníku České ceny za architekturu
jsou také dvě výrazné stavby: klášter Nový Dvůr
(Atelier Soukup Opl Švehla, 2014) a Krkonošské

centrum environmentálního vzdělávání ve
Vrchlabí (Petr Hájek Architekti, 2014). Za dvě
velmi zdařilé rekonstrukce mezinárodní porota
považuje úpravy Vily Tugendhat v Brně (ARCH-
TEAM a RAW, 2012) či Tři věže – zateplení obec-
ních budov s urbanistickým přesahem
v Líbeznicích (Atelier M1 architekti, 2014). Jako
významný a velmi zdařilý zásah do veřejného
prostoru, který navíc vznikl na základě architek-
tonické soutěže, porota shledala revitalizaci Ga-
hurova prospektu ve Zlíně (ellement, 2013). 
„Prvotní návrhy na řešení místa a program byly
zásadně změněny, jakmile byly zpřístupněny vý-
sledky historicky důležitého archeologického
průzkumu. Výsledná omezení přinutila klienta 
i architekta, aby pozměnili strategii. Nové kom-
plexní řešení zahrnovalo všechny aspekty 
a kombinovalo nový interní program spolu
s úpravami okolních ulic; jediné a umírněné
gesto – minimální zásahy – jako odpověď na
řadu složitých programových a kontextových
vazeb,” stojí v hodnocení poroty k revitalizaci zá-
meckého návrší. -red-

DNE 1. PROSINCE JSME ZAHÁJILI 

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Adresa: NÁDRAŽNÍ 1217, LITOMYŠL
Tel. 603 255 747, 732 906 291

E-mail: les.lit@email.cz,
tomas.marousek@seznam.cz

www.zahradaales.cz

Potraviny KASAL s.r.o. 
PŘIJME PRODAVAČKU 

do obchodu na Smetanově náměstí

Informace na tel. 724 308 531

Člen zahrádkové osady ČZS Litomyšl – Zaháj
nabízí dobře udržovanou zahrádku

s chatkou,ovocnými stromy a velkým
foliovníkem pro radost, odpočinek či užitek.

Vhodné zejména pro mladé rodiny či aktivní
seniory. Informace tel.608 711 968.

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

PROFESIONÁLNÍ ÚKLIDOVÁ FIRMA 
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 

NA HLAVNÍ I VEDLEJŠÍ
PRACOVNÍ POMĚR

NABÍZÍME ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ 
OHODNOCENÍ

Více informací na: www.profi-servis.cz 
případně na telefonu  777 022 604
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Zamykání zahrady
3. 11. 2016 proběhlo na II. MŠ (vertexové) zamy-
kání zahrady s lampionovým průvodem. Po krát-
kém vystoupení dětí naše paní kuchařky – babky
kořenářky – podávaly dětem švestkový elixír. Ani
na rodiče se nezapomnělo. Po 17. hodině jsme
všichni společně rozsvítili lampióny 
i lucerničky a vyrazili po okolí mateřské školy.
Další akce se uskuteční 1. 12. 2016 v 16 hodin 
v prostorách MŠ. Čeká vás zpívání u rozsvíce-
ného stromečku s překvapením. Přijďte mezi
nás společně si zazpívat. Bližší informace na
stránkách www.2ms.litomysl.net 

Ivana Mlejnková 

2. listopadu byly dušičky. Kromě toho však do Li-
tomyšle po 18 letech zavítala „Poema” – národní
přehlídka přednesu, čtení a improvizovaného
vyprávění. Poema už půl století putuje po peda-
gogických školách ČR; letošní, litomyšlský ročník
byl přesně 49. v pořadí. 
Pedagogická poema – to je třídenní setkání
lidí, kteří mají rádi krásu mluveného slova, za-
jímavé a smysluplné texty a jejich předávání.
Takových lidí se přitom na litomyšlské pře-
hlídce sešlo velké množství. Jak v řadách sou-
těžících středoškoláků (jichž bylo přes 60),
pedagogů a odborných lektorů, tak především
také v publiku. To bylo velmi barevné a různo-
rodé, stejně tak, jako byl barevný a různorodý
program Poemy. 
Slavnostní zahájení, na nějž si našlo cestu
mnoho vzácných hostů v čele s krajským radním
pro školství Bohumilem Bernáškem a starostou
města Litomyšle Radomilem Kašparem, vy-
vrcholilo divadelním představením Soumrak
světů z autorské dílny Matěje Karla Šefrny. 
Druhý den na účastníky-žáky i účastníky-učitele
čekaly literární a dramatické workshopy, vedené
celkem 9 renomovanými lektory profesionály.
Večer se pak v prostorách zámecké jízdárny
představil známý český písničkář, spisovatel
a filmař Vladimír Merta.

Vlastní soutěžní přehlídka směřovala ke dvěma
různým věkovým skupinám. Interpretační a im-
provizační umění soutěžících mohly ve Smeta-
nově domě ocenit nejprve děti z mateřských
škol, posléze též středoškolští studenti – vrstev-
níci a kamarádi soutěžících žáků. 
Slavnostní zakončení, jemuž byl přítomen mj.
senátor Parlamentu ČR Radko Martínek, nabídlo

drobnou ochutnávku toho, co všechno soutěžící
umí, dále proběhlo nezbytné vyhlášení výsledků
a zároveň malý koncert KOSu, smíšeného pě-
veckého sboru a chlouby pedagogické školy v Li-
tomyšli. 
Pomyslnou tečku za příběhem letošní Poemy
udělali kluci z kapely WxP, kteří na Domově mlá-
deže VOŠP a SPgŠ zahráli účastníkům „na dob-
rou noc”. A pak už Pegas, symbol básnické
fantazie i letošní přehlídky, roztáhl svá křídla
a vznesl se do výše. Září mezi hvězdami noční
oblohy a čeká, až ho k sobě zase někdo přivábí.
Můžete to být třeba Vy! Může ale být, že si
Pegas počká… a zjeví se až příští rok na Pedago-
gické poemě 2017 v severočeském Mostě.
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pe-
dagogická škola Litomyšl děkuje účastníkům,
lektorům a všem, kteří se podíleli na úspěšné re-
alizaci Poemy. Za přispění a podporu bychom
rádi poděkovali městu Litomyšl, Pardubickému
kraji, Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy a dalším sponzorům.

Jan Vávra, VOŠP a SPgŠ Litomyšl,
foto archiv školy

Na křídlech Pegasa aneb Svátek
krásného slova na pedagogické škole

Současný stav inkluze v ORP Litomyšl

Cílem projektu „Cestou vzájemného porozumění
ve vzdělávání v ORP Litomyšl” je podpora rov-
ného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrov-
nání příležitostí dětí ze socioekonomicky
a kulturně odlišného prostředí v lokalitě ORP
města Litomyšl. K tomu je zapotřebí zajistit do-
statek kvalitních odborníků v oblastni inkluziv-
ního vzdělávání, zvyšovat jejich kompetence
a odbornost pro práci s dětmi vyžadujícími spe-
ciální přístup. Třeba podoktnout, že speciální pří-
stup je potřebný i pro nadané děti, neboť
hromadný přístup k žákům v proinkluzivní škole
neexistuje. Naopak je každý žák vnímán jednot-
livě a důraz je kladen na individuální přístup.
S tím od 1. září 2016 pomáhají jak na základních,
tak i na mateřských školách koordinátoři, men-
toři a školní asistenti. Koordinátor je zoodpo-
vědný za zavádění a podporu inkluzivního
vzdělávání na své škole. Mentoři metodicky
vedou školního asistenta a operativně ho přidě-
lují k asistování v určené třídě. Školní asistent

pomáhá při práci s dětmi se speciálními vzdělá-
vacími potřebami, poskytuje podporu učiteli při
organizační činnosti ve vyučování a podporuje
rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní
výuky. Za bezmála 3 měsíce fungování hodnotí
koordinátoři ze základních škol pozice školních
asistentů jako jednoznačně přínosné. Vyzdvihují
právě prostor, který jim vznikl díky pomoci škol-
ního asistenta při organizaci výuky, pro individu-
ální přístup a pochopení potřeb žáků.
V mateřských školách mají zkušenosti obdobné.
Pro paní učitelky je hlavně důležité, že se zvýšila
bezpečnost ve třídách s větším počtem dětí pod
3 roky. Také si pochvalují, že se mohou pouštět
do více činností s nejmenšími dětmi, což rozvíjí
jejich schopnosti a učí samostatnosti.  Celkově
mají pocit, že se atmosféra s příchodem školních
asistentů zklidnila, a jak poznamenala jedna paní
učitelka, mají čas si s dětmi jen tak povídat. 
Další aktivitou projektu jsou Kluby neformálního
vzdělávání. Již několik týdnů funguje každý pra-

covní den od 8 do 12 hod. Klub neformálního před-
školního vzdělávání, tzv. Klubík, v Rodinném cen-
tru Litomyšl, který je určen pro děti z celého ORP
Litomyšl, které nenavštěvují mateřskou školu. 
Zde si i třeba společně s rodiči mohou osvojovat
návyky a činnosti, se kterými se zatím nesetkaly,
a při opakovaných návštěvách je přijímají za své.
Pro žáky základních škol byl zřízen v prostorách
DDM Litomyšl Klub neformálního základního
vzdělávání. Děti zde každý všední den od 12 do
16 hod. mohou trávit čas různými volnočasovými
aktivitami, které pro ně organizačně zajišťuje
pedagogická pracovnice nebo si třeba napsat
domací úkoly, zahrát společenské hry či si jen
popovídat s novými kamarády.
Od 1. října 2016 také projekt zajišťuje doučování
žáků ohrožených neúspěchem prostřednictvím
individuálních konzultantů a pro podporu čte-
nářství, matematické gramotnosti a rozvoje ci-
zího jazyka je posílena nabídka vzdělávacích
kroužků.
Začátkem roku 2017 přibude aktivita s názvem
„Starší kamarád”, kdy úspěšný absolvent zá-
kladní školy bude vytvářet podmínky pro smys-
luplnou společnou aktivitu se žákem té
konkrétní školy.
Praxe z posledních týdnů ukazuje, že tam kde
školy pozitivně přijímají změny, se daří vytvářet
přátelské a podnětné prostředí, které je příno-
sem všem, nejen dětem se speciálními vzdělá-
vacími potřebami.

Petra Bulvová, manažerka publicity a osvěty

Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem projektu s názvem „Cestou vzájemného porozu-
mění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl”. Tento projekt, jehož způsobilé náklady budou
téměř 73 miliónu korun, je podpořen z 85% z Evropského sociálního fondu, z 10% ze státního
rozpočtu a zbytek z obecních rozpočtů. Realizace projektu byla zahájena 1. července 2016
a bude ukončena 30. června 2019.

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 



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

2. 12. Pá 17.00 Vincenc Bittner: Království přírody – vernisáž výstavy • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Andělé – vernisáž instalace Jany Kolářové, vystoupí Schola gregoriana litomyšlensis • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Písmák ze Chmelíku – 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
21.00 Miss – dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 12. So 10.00-17.00 Když Vánoce klepou na dveře – vánoční dílny, patchwork, promítání pohádek pro děti, vánoční menu • 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
21.00 Houseland a 5. narozeniny klubu – house music • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 12. Ne 10.00 a 15.00 Mikulášská jízda parním vlakem – odjezdy z Litomyšle v 10.00 a 15.00, odjezdy z Chocně 7:51 a 12:51 • Vlakové nádraží ČD tel. 972 322 146
13.00-17.00 Andělská adventní neděle – neděle Mikulášská – malý adventní trh, kulturní program, dílny, aj. • 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 • Regionální muzeum tel. 461 615 287
16.00 O léčivých pyramidách a jejich příznivém vlivu na lidské zdraví – přednáška L. Šternástkové • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
16.00 Mikuláš a sluchátko – divadelní představení Divadla Mopeadd • Husův sbor tel. 724 704 977
19.30 Drahá Mathilda – abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo U Valšů, vstupné od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

5. 12. Po 10.00 Centrem chodí čert a Mikuláš • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Mikuláš před Hvězdou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
17.00 Městské památkové zóny v Pardubickém kraji – přednáška Mgr. Z. Vařekové a ing. S. Kudláčka • Městská knihovna tel. 461 612 068

6. 12. Út 17.00 Monology Milana Kundery – pásmo veršů v podání studentů SpgŠ pod vedením prof. M. Světlíkové • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Jmenovky na dárky – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30 Vánoční vystoupení Taneční školy Scarlett – děti do 3 let zdarma, děti do 15 let 40 Kč a dospělí 100 Kč • Smetanův dům tel. 732 608 654
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

7. 12. St 9.00 Výklady karet – Emilie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Willy Russell: Shirley Valentine – divadelní hra se Simonou Stašovou, vstupné 330 – 390 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 365
19.00 Knižní čtvrtek ve středu: Vánoce s knihou • Na Sklípku tel. 461 614 723 
19.00 Adventní koncert Slávka Klecandra • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 WAF & WxP podzim/zima tour 2016 – koncert, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 12. Čt 17.00 Intuitivní koncert s meditací – a povídáním s Janou Rabasovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Zaparkuj v kočárovně: Petr Drahoš – grafické otázky, které by měly zaznít před každým projektem, zdarma • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897
20.00 Na stojáka live – Arnošt Frauenberg, Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev, 200 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

9. 12. Pá 20.00 Circus Problem + Malalata – koncert, afterpárty, 160 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Party s radiem Kiss – dj Chose Martinez • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 12. So 8.00-16.00 Andělský adventní trh – stánky s vánočním zbožím a občerstvením, doprovodný program na podiu • Zámecké návrší tel. 461 653 333
9.00-18.00 Sebehodnota a síla ženy – seminář ŽenaŽiva s Lucií Žilkayovou a Hanou Simonovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
9.30-12.00 Vánoční grafická dílna – suchá jehla, linoryt, monotyp • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
11.00 Mužský pěvecký sbor a Martin Kubát – koncert • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 615 594
17.00 Benefiční adventní koncert Daniela Hůlky – D. Hůlka s pěveckým sborem Lilium, 290 Kč • Piaristický chrám tel. 461 312 655
17.00 Taneční kurz pro mládež – 12. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663
18.00 Fuzzy2102 – tak trochu speciální adventní akustický koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
21.00 Rotoped – taneční zábava, 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Be Fashion – fashion party, dj Don Marquez • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 12. Ne 13.00-17.00 Andělská adventní neděle – neděle chutí a vůní – malý adventní trh, kulturní program, dílny aj. • Zámecké návrší tel. 777 100 897
13.00-17.00 Zimní radovánky v muzeu – dětská herna nejen pro malé návštěvníky • Regionální muzeum tel. 461 615 287
16.30 Adventní koncert Litomyšlské scholy • evangelický kostel Na Lánech tel. 461 615 058
17.00 Pravda o syrové stravě – paní Plačková a její dlouholetá zkušenost se syrovou stravou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert – vystoupí Parkoviště pro velbloudy & hosté • Zámecká jízdárna tel.723 743 760

12. 12. Po 16.30 Vánoční koncert dětských pěveckých sborů • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
17.00 Mongolsko, Čína, Kyrgyzstán, Tádžikistán – cestopisná přednáška Petra Mazala • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Domácí lázně a péče o nohy provoněná zázvorem • rodinné centrum tel. 607 605 720 
19.30 549. LHV: Prague Cello Quartet – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
18.00 Koruna světa – přednáška Radka Jaroše • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897
18.00 Maria Matka páně – litomyšlské sympozium na závěr výstavy Madony z Osíku nazvané Tvář • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897

13. 12. Út 17.00 Zdobení vánočního svícínku – tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Slavnostní vánoční koncert sboru KOS • Smetanův dům tel. 461 615 705
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Úplňkové meditační setkání – s Danou Coledge • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 

14. 12. St 16.30 Interní večírek – v sále • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.00 KJČ: Vánoční schůzka – četba půvabných vzpomínek Františka Nepila a připomenutí končícího roku • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708
18.00 Vánoční andělské pohlazení po duši – přednáška s meditací s Iris a Daliborem Faltou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Michal Prokop a Framus 5 – koncert, vstupné 270 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 12. Čt 18.00 Zaparkuj v kočárovně: Pavel Kraemer – nové trendy, které pronikají do českého školství, zdarma • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897
16. 12. Pá 20.16 Koncert pro tu chvíli – koncert v podání převážně litomyšlských interpretů, 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



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

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Čt, Pá 1., 2. 12.  Hologram pro krále – film VB/Německo/Francie/USA, 100 min, titulky, 110 Kč
So 3. 12.  Sirotčinec slečny Peregrinové ve 3D – film USA, dabing, 100 min, 120 Kč
Ne 4. 12.  Dítě Bridget Jonesové – film VB/USA, komedie/romantický, 120 min, 100 Kč
Út 6. 12. Instalatér z Tuchlovic – film ČR, komedie, 90 min, 90 Kč
St 7. 12.  Americká idyla – film USA, drama, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt 8. 12.  Inferno – film USA, mysteriózní/thriller, 125 min, titulky, 100 Kč
Pá 9. 12.  Doctor Strange ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 115 min, 130 Kč
So 10. 12.  Underworld: Krvavé války ve 3D – film USA, akční/horor, 100 min, titulky, 140 Kč
Ne 11. 12.  Underworld: Krvavé války – film USA, akční/horor, 100 min, titulky, 120 Kč
Út, St 13., 14. 12.  Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny – film USA/Austrálie, drama/válečný/životopisný, 135 min, titulky, 110 min
Čt 15. 12.  Pohádky pro Emu – film ČR, romantický/komedie, 110 min, 100 Kč
Pá, Ne 16., 18. 12.  Rogue One: Star Wars Story – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 135 min, 130 Kč
So. 17. 12.  Rogue One: Star Wars Story ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 135 min, 150 Kč
Út, St 20., 21. 12.  Santa je pořád úchyl! – film USA, komedie, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 22., 23. 12.  Pařba o Vánocích – film USA, komedie, 110 min, titulky, 110 Kč
Po, Út 26., 27. 12.  Manžel na hodinu – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
St 28. 12.  Rogue One: Star Wars Story ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 135 min, 150 Kč
Čt 29. 12.  Rogue One: Star Wars Story – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 135 min, 130 Kč
Pá 30. 12.  Anděl Páně 2 – film ČR, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, 90 min, 100 Kč
Út 3. 1. 2017 Bezva ženská na krku – film ČR, komedie, 100 min, 100 Kč
St 4. 1. 2017 Tenkrát v ráji – film ČR/SR, drama, 100 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 3., 4. 12.  Anděl Páně 2 – film ČR, pohádka/komedie/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
So, Ne 10., 11. 12.   Lichožrouti – film ČR/SR, animovaný/rodinný, 90 min, 100 Kč 
Po 12. 12.          od 9.30  Pohádky pod stromeček – pásmo pohádek pro nejmenší, 60 min, 30 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

16. 12. 17.00 Předvánoční koncert žáků ZUŠ – flétny a kytary • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Ektor – koncert, vstupné 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 After with Rodrigo – ostřílený dj Rodrigo a jeho legendární afterpárty • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 12. So 15.30 Arteterapie – poznej sám sebe prostřednictvím výtvarné tvorby s Radkou Vejrychovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.30 Večer s country kapelou Ponny Expres • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
19.00 Taneční kurz pro mládež – závěrečný ples – hraje Combo 2 • Lidový dům tel. 731 460 663
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Push the Button – house music, djs Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 12. Ne 13.00-17.00 Andělská adventní neděle – neděle tradic a řemesel – malý adventní trh, dílny aj. • Zámecké návrší tel. 777 100 897
13.00-17.00 Kouzlo vánočních hvězd – výtvarná dílna s korálky, látkami, papírem atd. • Regionální muzeum tel. 461 615 287
13.00-19.00 Vzpomínání u Srdce pro Václava Havla • Zámecké sklepení tel. 461 612 575
14.00 Koledování u betléma • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
15.00 Vánoční pohádka aneb O Vánocích a zakleté čepičářce – Divadýlko Mrak, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.00 Království přírody Vincence Bittnera – komentovaná prohlídka výstavy • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 Bohdan Holomíček: Mikropříběhy ze života Václava Havla – fotoprojekce • Zámecký pivovar tel. 461 612 575

19. 12. Po 16.00 Vánoční posezení – rezervujte si místo předem • rodinné centrum tel. 607 605 720 
17.00 Vánoční koncert – v sále • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.30 Vánoční koncert Janka Ledeckého – vstupné 350 – 440 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 12. Út 17.00 Pečeme vánočky • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
19.30 Vánoční koncert Dolnovanky – na programu bude plno staro-nových písní a koled, vstupné 100 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 12. St 18.00 Rituál loučení se starým rokem a oslava zimního slunovratu – s H. Uřídilovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Free Wednesday – dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 12. Čt 18.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční – Spojené litomyšlské sbory, LSO, solisté, diriguje D. Lukáš, 50 Kč • Kostel Povýšení sv. Křížetel. 461 615 594
23. 12. Pá 21.00 Back To The Future – Mejdan, který startuje v 80. letech a končí současnými hity, dj Laaw • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24. 12. So 13.30 Štědrovečerní koledování – zpívání se skupinou Věneband, skauti přivezou Betlémské světlo • Regionální muzeum tel. 461 615 287

22.00 Štědrovečerní párty – dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24.00 Půlnoční vánoční bohoslužba • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 263

25. 12. Ne 21.00 Štěpánská párty – mejdan, který startuje v 80. letech a končí současnými hity, dj Laaw • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
21.00 Štěpánská v Kotelně – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

26. 12.Po 9.00 Tři královny jdou do Betléma – dětská vánoční hra • Husův sbor tel. 724 704 977
27. 12. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, afterpárty, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
28. 12. St 18.00 Sváteční zpívání manter a bhadžanů – s chrudimskými Mantrovníky • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Silvestr nanečisto se skupinou Countrymeni • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
20.00 Silvestr nanečisto: Machos Burritos – koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 12. Čt 21.00 Válka dýdžejů – Souboj djs o vaši taneční přízeň, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
30. 12. Pá 14.00-20.00 Silvestrovské odpolední čaje – hraje Duo Mix Libchavy • Lidový dům tel. 731 460 663

21.00 Classixxx New Year´s Warm Up – to nejlepší z clubové music • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
31. 12. So 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj – s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333

19.00 Silvestr na Veselce – dj, disco, soutěže a tanec, občerstvení zajištěno, vstup zdarma • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
19.30 Silvestr Pod Klášterem – hraje Cimbálovka Beskyd • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
21.00 New Year´s Eve Party – silvestrovská párty, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 1. Ne 11.00-14.30 Novoroční brunch • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
2. 1. Po 13.00-16.00 Novoroční zápolení v deskových hrách – hravé odpoledne pro děti od 6 let • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 31. 12. Tvář – Příběh ztracení a touha znovunalézání – Madona z Osíka • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 14-18
do 8. 1. Příroda Litomyšlska – jehličnatý les – malá výstava rostlin, hub a živočichů • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 31. 12. Zašitá krása aneb Patchwork trochu jinak – výstava quiltů skupiny X-XII Ten to Twelve • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 18. 12. Na stromečku zvoneček, pod stromečkem dáreček – výstava ozdob, vánoční tombola, workshop, svařené víno • Zámecké sklepení • So-Ne 13-17
do 22. 1. Patchwork voní barvami – výstava patchworkových dek, dekorací, quiltů, polštářů, hraček atd. • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 23. 12. Milý Ježíšku – výstava obrazů s názvem "Milý Ježíšku" je vtipnou nápovědou, co si koupit pod stromeček • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
do 31. 1. Johana Pulgretová: Kresby a malby – výstava, autorka se ve své tvorbě zaměřuje na témata figury a portrétu • Kavárna Mandala
do 2. 2. Výstava betlémů • Husův sbor • Út a Čt 8.30-11.30, při bohoslužbách a akcích
do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů – • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • Pá 14-18, So a Ne 10-18, od 26. 12. denně 10-18
od 1. 12. do 2. 1. Vánoční inspirace – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné 2016 – proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem pro děti v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
od 2. 12. do 31. 2. Výstava obrazů – Hedvábné mandaly Lenky Jílkové – výstava • Rócafe
od 3. 12. do 28. 2. Vincenc Bittner: Království přírody – výstava • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 3. 12. do 4. 12 . Vyrobeno s láskou – Handmade Christmas – přijďte si vyrobit vánoční dárky a inspirujte se výtvarnými technikami • Státní zámek Litomyšl • 10-16
od 3. 12. do 6. 1. Andělé – vánoční instalace litomyšlské fotografky Jany Kolářové • Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 6. 12. do 12. 1. Stanislav Bubeníček, litomyšlský fotograf, spisovatel a humorista – výstava • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 10. 12. do 11. 12. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou • rodinné centrum • So-Ne 9- 17
od 13. 12. do 5. 3. Zimní radovánky v muzeu – dětská herna nejen pro malé návštěvníky • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 17. 12. do 18. 12. Mezinárodní výstava Vánoční floristiky a zemědělské techniky • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl • So, Ne 9-17 a Po 8-14
od 19. 12 do 23. 12. Sváteční menu • Hotel Aplaus • 11.00

KAM ZA SPORTEM
3. 12. So 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BVK Holice – OP minižáků U13 • Hala TJ Jiskra
      13.00, 14.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl B vs. Sokol HK B – OP minižáků U12 • Hala TJ Jiskra
      17.00 Andělský běh naděje noční Litomyšlí – pro všechny věkové kategorie včetně rodinných týmů • Smetanovo náměstí
4. 12. Ne 9.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl B vs. TJ Sokol Borová B – Krajská soutěž. • Hala TJ Jiskra
      9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Baskeťáci Josefov B – OP minižáků U11 • Hala TJ Jiskra
      13.30 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl B vs. TJ Slovan Moravská Třebová B – Krajská soutěž. • Hala TJ Jiskra
      17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
7. 12. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
14. 12. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Ledeč nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
17. 12. So 17.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Brandýs nad Labem – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
18. 12. Ne 9.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. USK Praha B – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
26. 12. – 1.1. 2017 České šachové Vánoce 2016 – 18. ročník mezinárodního vánočního šachového turnaje • Domov mládeže při SPgŠ a VOŠ

Pá 16. 12.          od 13.00  Hledá se Dory – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 105 min, 50 Kč
So 17. 12.  Trollové ve 3D – film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/USA, 90 min, 130 Kč
Ne 18. 12.  Trollové – film USA, animovaný/dobrodružný/fantasy/USA, 90 min, 110 Kč
Po 26. 12.  Zpívej – film USA, animovaný/muzikál/komedie/rodinný, 90 min, 120 Kč

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

Zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení: každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30

 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
www.stratilek.cz/spinning.html

 FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního sta-
dionu:
• K2 HIKING • TRX • AEROBIC • BOSU • PORT DE BRAS •
JUMPING • MIX PRO ŽENY • FUN DANCE • POWER JÓGA •
CVIČENÍ PRO DĚTI
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-20.00
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:
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: Helena Peterová, tel. 732 608 654,
www.scarlett-dance.cz

 Centrum Spontanea, Smetanovo nám. 77, Litomyšl
vchod z průchodu vedle drogerie DM , tel. 605 147 812
Joga s Petrou Polákovou
• Jóga pro seniory – čtvrtek od 9.30-10.30
• Jóga pro ženy – úterý od 16.30-17.30
• Hathajoga – úterý od 18.00-19.30
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, www.ana-
hatayoga.cz
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každý druhý čtvrtek (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, ze-
mezneni.webnode.cz
Nepravidelné akce:
• 1. 12. od 17.30  Kontaktní improvizace – lekce moderního
tance se Zitou Pavlišovou (www.druna.cz)
• 12. 12. od 18.00  Jóga s Janou Krejzovou
• 15. 12. od 18.00  Mohendžodár – tantrická jóga pro ženy
s Danielou Krynkovou (www.mohendzodaro.cz)
• 16. 12. od 19.00  Loonadance s Jarkou Voleskou -
- tel. 731 474 953

 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 Litomyšl,
• 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

SPORT, CVIČENÍ



LITOMYŠL                 viz kalendář akcí 
SVITAVY                     4. 12. 9.00-16.00  2. adventní neděle: Vánoce ve Svitavách - jarmark, dílna pro děti, bleší trh aj. • nám. Míru, městské muzeum, muzeum esperanta, Fabrika
                                    11. 12. 15.00           Já to jsem: Vánoční příběh – vstupné 80 Kč • Divadlo Trám
                                    15. 12. 19.00          Václav Neckář & Bacily – koncert s Pueri Guadentes a smyčcovým kvartetem, vstupné 390 Kč (pro členy KPH 200 Kč) • Fabrika
MORAV. TŘEBOVÁ   3. 12. 9.00-16.00  Mikulášský jarmark • budova muzea a před muzeem
                                    11. 12. 19.00          Adventní koncert Františka Nedvěda • dvorana muzea
                                        15. 12. 19.00          Vánoční koncert Swingového orchestru Františka Zeleného a jeho hostů • dvorana muzea
VYSOKÉ MÝTO         4. 12.                         Mikulášský vlak tažený parní lokomotivou – bude jezdit na trase Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl a zpět
                                        5. 12.                         Mikuláš, andělé a čerti se svým koňským spřežením • nám. Přemysla Otakara II. před Hejhalovou cukrárnou
                                        18. 12.                       Zlatý kujebácký jarmark • nám. Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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 STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: Prodej kalendářů 2017, diářů 2017, parkovacích a dálničních známek 2017.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
BYSTRÉ 1. 12. 15.30 Pohádkotour – výprava za pohádkou pro všechny zvídavé děti – předškolního a mladšího školního věku • Městská knihovna 

3. 12. 19.00 Dobře rozehraná partie – komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, předprodej lístků v IC Bystré • divadelní sál sokolovny
5. 12. 17.00 Mikulášská nadílka – program pro děti, setkání Mikulášů a čertů, mikulášské říkanky aj. občerstvení zajištěno • před zdravotním střediskem
15. 12. 16.30 a 18.00   Vánoční koncert – ZUŠ Bystré zve všechny na vánoční koncert • taneční sál ZUŠ 
21. 12. 17.00 Vánoční koncert – ZŠ Bystré zve všechny na tradiční vánoční koncert, pěvecké i divadelní vystoupení žáků a vánoční trh • divadelní sál sokolovny 

BOROVÁ 3. 12. 17.30 Čert nikdy nespí – pohádka, účinkuje Divadelní spolek Tyl Polička • sokolovna
11. 12. 14.00 Borovské adventní troubení – adventní odpoledne pro všechny věkové skupiny • areál sokolovny
17. 12. 16.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, scénické provedení – členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze • evangelický kostel v Borové

DOLNÍ ÚJEZD 2. 12. 18.00 Parkoviště pro velbloudy – vánoční koncert, vstupné dobrovolné • kostel sv. Martina
3. 12. 20.00 Pekelně Mikulášská zábava – vstupné 60 Kč, stylové maska a jiné havěti vstup zdarma • sokolovna Dolní Újezd
11. 12. 17.00 Adventní koncert ZUŠ Dolní Újezd • kostel sv. Martina
14. 12. 18.00 Česko zpívá koledy – zpívá celý Újezd• před ZŠ Dolní Újezd
18. 12. 17 a 19 Vánoční koncert plný vánočních melodií – hudební skupina DÚVÁ • sokolovna Dolní Újezd

LUBNÁ 10. 12. 10.00 Prodejní vánoční výstava – kulturní program od 13.30, ve vestibulu ukázka uměleckých řemesel •Skalka Lubná
OLDŘIŠ 23. 12. 18.00 Zpívání u rozsvíceného stromečku

30. 12. 20.00 Předsilvestrovský ples – hraje Combo 2• Orlovna
POLIČKA 3. 12. 13-15 Adventní dílna v Centru Bohuslava Martinů – výroba betlému, cena je 40,- Kč a součástí je návštěva vánoční výstavy

5. 12. 19.00 Hana Zagorová a Petr Rezek – koncert • Tylův dům
8. 12. 19.00 Guarneri Trio Prague – koncert, Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello • Tylův dům
10. 12. 17-15  Adventní dílna v CBM – výroba vrkočů a polazů, přineste si s sebou hrneček nebo květináč, cena je 40,- Kč a součástí je návštěva vánoční výstavy.

POMEZÍ 5. 12. 17.00 Peklo v hasičárně 
10. 12. 15.00 Vánoční koncert – J. J. Ryba – Česká mše vánoční • kostel sv. Jiří
17. 12. 16.00 Zpívání u vánočního stromu 

SEBRANICE 3. 12. 14.00 Otevření nové  Křížové cesty ve Vysokém lese – pořádá Spolek archaických nadšenců • v osadě Vysoký Les
4. 12. 15.00 Do nebíčka-do peklíčka – představení pro děti, vstupné dobrovolné • v jídelně Agro družstva Sebranice
10. 12. 9-13 Kurz výroby ozdob ze slámy – vede Dáša Kuncová, cena 300 Kč • Sebranice č. p. 8
18. 12. 16.30 Vánoční koncert – žáci ZUŠ Dolní Újezd zazpívají pásmo vánočních koled • kostel sv. Mikuláše
29. 12. 18.00 Předsilvestrovské posezení – zahraje Vepřo knedlo zelo, předtančení dětí a žen • kulturní dům
31. 12. 19.00 Silvestrovský ohňostroj • u kapličky na Pohoře

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE
LITOMYŠL                     viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 3. 12. Malý advent na statku – lidová tvorba, pečení chleba a sirobových buchtiček, Pohádky za pecí, zpívání u jesliček • Šrámkův statek
CHEB 11. 12. III. adventní koncert – Edita Adlerová – Světové Vánoce – slavnostní koncert • Kostel sv. Kláry v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC 10.-11. 12. Adventní dny na st. hradu a zámku – v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií. Celý víkend vánoční trhy v centru města.
KUTNÁ HORA 10. 12. Advent na Hrádku – doprovodný program: koledy, tvořivé dílny pro děti, divadélko a vánoční jarmark
POLIČKA do 18. 1. 2017 Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – výstava • Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
TELČ 24. 11.-15. 1. 2017 Nad Betlémem vyšla hvězda – výstava jihlavských betlémů, dorovodný program každou adventní neděli • Městská galerie Hasičský dům
TŘEBOŇ 14. 12. Vánoce u Dubulíků – zábavné tvořivé odpoledne s Mildou Dubulíkem, vstup zdarma • Dům přírody Třeboňska 
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Žáci III.ZŠ na studijním pobytu
v Německu 6. – 12. 11. 2016
V neděli 6. 11. časně ráno se skupina 24 dětí a tří
pedagogů sešla na vlakovém nádraží v České
Třebové, odkud jsme se vydali na cestu do Ně-
mecka. Po příjezdu do Limbachu nám batohy
odvezli auty a my jsme se vydali pěšky do areálu
AWO Limbach, kde jsme se ubytovali.
V pondělí jsme měli lesní rallye. Při hře začalo
sněžit, a tak jsme byli všichni od bláta, protože
to hned na zemi tálo. Po obědě přijela první sku-
pina německých dětí. Hráli jsme s nimi hru v hale
a pak bylo kreativní odpoledne, kdy jsme si vy-
robili hedvábný šátek nebo svíčku. Večer jsme
před spaním ještě hráli vybíjenou.
V úterý jsme jeli na výlet do Zwickau. Tam jsme
šli na minigolf a pit-pat. To bylo něco jako golf
a kulečník dohromady. Potom jsme jeli na bobo-
vou dráhu a dobludiště a společně s Němci od-
jeli zpět. Bylo to s nimi fajn. Ve středu jsme lezli
na horolezeckou stěnu. Nejlepší bylo, když jsme
si na stěně předávali předměty a nesměli jsme
my ani ty předměty spadnout. Odpoledne přijela
druhá skupina německých dětí. Hráli jsme pár
her a pak jsme šli na hedvábí. Obarvovali jsme
hedvábné šátky a to se všem moc povedlo. Po
večeři jsme se sešli v hale, kde pro nás byla při-
pravena olympiáda – plnění různých úkolů. Ve
čtvrtek jsme všichni jeli na další výlet do muzea
kosmonautiky, pak na skokanský můstek a na-
konec do bazénu. V muzeu mě bavilo nejvíce
kino, na můstku to bylo, jako kdybychom jeli na
bobové dráze, jen to jelo samo a my nic neřídili.

V bazénu byly super vlny a tobogány. V areálu
jsme se rozloučili s druhou partou Němců, i oni
byli moc fajn. V pátek jsme měli biatlon. Vyzkou-
šeli jsme si střílení z laserové pušky vestoje
i vleže. Odpoledne jsme se vydali do centra Lim-
bachu koupit si něco dobrého a také něco rodi-
čům a sourozencům. Cestou jsme všichni
promrzli, takže po návratu jsme šli hrát vybíje-
nou, aby nám bylo tepleji. V sobotu jsme vstávali
brzy, abychom to všechno stihli. Sbalili jsme se,
uklidili pokoje, vydali se na cestu k vlaku a ces-
tovali jsme z Limbachu přes Cheb a Prahu do
České Třebové, kde už na nás čekali rodiče. Mys-
lím, že se tento výlet moc povedl a děkujeme
naší škole, že jsme tam mohli jet.

Klára Merglová, 9.třída, III. ZŠ

12. listopadu proběhl v ČR 4. ročník Národní po-
travinové sbírky. Letos poprvé i v Litomyšli.
Chystat se na štědrost dárců jsme se my, dob-
rovolníci, začali v 7:30 hod. Průběžně se nás 
v Bille do 20 hod. vystřídalo celkem 9. Nápo-
mocni nám byli i zaměstnanci Billy, zajímali se,
jak akce probíhá, nosili nám další a další krabice,
prostě nám to s nimi klapalo, za což jim patří ve-
liký dík. 
Zpočátku jsme váhali, zda bude akce díky po-
měrně malé propagaci úspěšná. Zažili jsme 
v minulých letech obrovské úspěchy v Pardubi-
cích, v Hradci, ale co Litomyšl?…. Můžeme říct,
že jsme byli překvapeni? Vlastně ani ne. Tušili
jsme, že i v Litomyšli to bude super. A nemýlili
jsme se! Naši milí spoluobčané, díky! Akce měla
velký ohlas, mnoho z vás ji ocenilo. A podržte se
– díky vaší štědrosti se podařilo shromáždit
708 kg potravin, které už jsou ve skladě Potra-
vinové banky v Chotovicích. Moc děkujeme

všem, co darovali, a za mě velké DÍKY dobrovol-
níkům, kteří bez nároku na odměnu věnovali
svůj čas (a většinou i darovali potraviny). Těším
se na příští rok, opět si to užijeme.                                                                  

Alena Fiedlerová, koordinátor sbírky
v Bille Litomyšl, foto Alena Fiedlerová

Jsou v Litomyšli filantropové? 

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vážená redakce zpravodaje Lilie!
Moc vám děkuji za uveřejnění článku pana Vác-
lava Kováře, který reagoval na divadelní před-
stavení pražských studentů právnické fakulty 
o monstrprocesu se studenty z Litomyšle a okolí
z 50. let minulého století. Sama jsem na před-
stavení ve Smetanově domě 11. 10. 2016 byla 
a ocenila jsem velmi snahu a umění studentů.
Připojuji se k názoru pana Kováře a zejména 
z morálního hlediska podporuji „uklizení” sochy
Zdeňka Nejedlého do méně frekventovaného
místa. Mělo by jít skutečně pouze o umění so-
chaře, nikoli o vzpomínku na člověka, socha by
tedy mohla být například i v muzejních prosto-
rách, apod. Soudruh Nejedlý se v souvislosti 
s obžalobou nevinných studentů choval a vyja-
dřoval tak vulgárně, že to nepatří do demokra-
tické civilizované společnosti. 

Mezi ty, které nazýval (mimo jiné) klubkem zmijí
a které chtěl zničit, patřil i můj dědeček Miloslav
Bulva, který v 17 letech pouze přechovával letáky
proti komunistickému Svazu mládeže, kam byli
tehdy studenti nuceni vstupovat. Protože
všichni mladí lidé postižení vězeňskými tresty 
a jejich rodiny po celou dobu socialismu nesli
nespravedlivý cejch toho, že něco udělali
špatně, bylo by zadostiučiněním, kdyby tehdejší
ministr školství neměl ve veřejném prostoru
(před školou!) svou sochu. Vždyť soudruh Ne-
jedlý místo rozvoje a podpory mládeže tuto mlá-
dež svými vyjádřeními šikanoval a podporoval
nenávist vůči ní. 
Jsem hrdá na to, že jsem z Litomyšle, ale socha
komunistického politika moji hrdost kazí, byť to
byl také rodák z Litomyšle.

Petra Novotná, rozená Baarová

Socha soudruha Nejedlého v Litomyšli

Hledáte smysluplnou práci? 
My hledáme pracovníky s chutí pomáhat. 

Centrum sociální pomoci Litomyšl 
(Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) 

hledá do svého týmu

pracovníky
v sociálních službách.

Podmínkou je trestní bezúhonnost,
min. základní vzdělání, 

odpovídající zdravotní stav, tolerance, empatie.
Jde o směnný provoz, převážně

7–19 h, 19–7 h (noční). 

Nabízíme nástupní plat min. 15.200,- Kč,
příspěvky ve výši 1.200 – 3.700,- Kč. 

Po zapracování získáte osobní příplatek,
v rámci nadstandartních

pracovních výkonů další odměny. 
Dovolená 5–6 týdnů, obědy za 15,- Kč, 

ochranné pomůcky, příspěvek
na rehabilitační péči.  

Bližší informace na tel. 602 520 707,
reditel@csplitomysl.cz

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

Vodní Valy 162, Litomyšl, 

přijímá objednávky
na vánoční cukroví 

do 12.12. 2016 
(tel. 774 603 007). 

Bobo Cafe zároveň děkuje všem zákazníkům
za přízeň a přeje do nového roku hlavně
hodně zdraví a spoustu sladkých nálad. 

PRODÁM EXKLUZIVNÍ
POZEMEK V LITOMYŠLI

v lokalitě L. Jandové
Nedaleko autobus. nádraží, nemocnice

i nákupního centra BILLA.
Cena a info na tel. 725 779 898.

RK nevolat.
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Oslavy konce roku:
tradiční polévka i ohňostroj
Konec roku v Litomyšli je již řadu let neodmysli-
telně spjatý s dětským ohňostrojem a rozlévá-
ním čočkové polévky. A této tradice si můžete
31. prosince od 18 hodin přijít užít i letos. Jako
první bude na řadě ohňostroj, který potěší neje-
nom malé návštěvníky. Pokud chcete mít dobrý
výhled na dění na obloze i odpalování rachejtlí,
tak raději přijďte s předstihem. Náměstí se totiž
v minulých letech vždy rychle zaplnilo. A pokud

by vám při explozivní show vyhládlo, tak nezou-
fejte. Pro letošek je připraveno 550 porcí pravé
čočkové polévky a věříme, že ze 165 objedna-
ných litrů nic nezbude. „Připravují ji pro nás na
Vertexu a je vždy skutečně vynikající,” nechal se
slyšet starosta Radomil Kašpar. K zakousnutí si
pak můžete dát vdolek s mákem. Tohoto pečiva
bude připravených 800 kusů. Těšíme se na vaši
návštěvu.                                                        -red-

Adventní trh
Při třetí adventní sobotě (10. 12.) bude město po-
řádat v době od 8 do 16 hodin Adventní trh, opět
na zámeckém návrší.
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí
a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou
své zboží, např. adventní věnce, keramiku, ma-
lované a perličkové vánoční ozdoby, formičky,
čepice, kožešiny, slaměné ozdoby, cukrovinky,
kabelky, košíky, sklo, perníky, šperky a bižuterii,
trička, ubrusy, betlémy, medy, svíčky, drobnosti
pro radost i hračky a další výrobky ze dřeva, pe-
digu, proutí, cínu, drátu, ovčí vlny, textilu, kůže,
krajky i hedvábí. Stánkový prodej také samo-
zřejmě nabídne široký sortiment občerstvení,
nebudou chybět frgály, medovina, svařené víno
a punč. Zavoní jehličí, vonné věnečky, trdelník,
štramberské uši, koláčky, hořické trubičky, gri-
lované sýry a další dobroty. Občerstvení budou
ve svém stánku zajišťovat občerstvení pana Lu-
ňáka, pekařství Říha a krčma paní Klapčové (klo-
básy, uzená žebra, steaky, halušky atd.),
mykologové budou vařit kotlíkový houbový
guláš.
Před piaristických chrámem na připraveném
pódiu bude připraven hudební program:
9.30 hod. –  dětský sbor Červánek ZŠ Proseč
10.15 hod. – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
11.00 hod. – piaristický kostel – Varhanní intro-
dukce Martina Kubáta, Adventní mše Petra
Ebena v podání Mužského pěveckého sboru Li-
tomyšl, na varhany doprovází Martin Kubát
11.30 hod. – folková skupina XILT Litomyšl
13.00 hod. – skupina Volnost Česká Třebová
14.00 hod. – Sbor paní a dívek Litomyšl
15.00 hod. – hudební soubor DúVá Dolní Újezd

Jaroslav Dvořák

Betlémské světlo v Litomyšli
Stejně tak jako každý rok, i letos do Litomyšle
dovezou skauti Betlémské světlo, světlo zažeh-
nuté v místě narození Ježíše Krista, tedy v Bet-
lémě. Tento novodobý zvyk se k nám dostal již
před 27lety ze sousedního Rakouska, kde vznikl
jakožto poděkování nadaci Světlo ve tmě, která
se věnuje zrakově hendikepovaným lidem.
Cílem celé akce je spolu se světlem šířit do světa
radost a pokoj, všimnout si lidí v našem okolí,
kteří jsou osamoceni a třeba potřebují naši
pomoc. Ne nadarmo tedy zní motto letošního
ročníku „Odvážně vytvářet mír”.
Jak světlo získat? Světlo budeme rozdávat v ne-
děli 18. 12. v kostele Povýšení sv. Kříže v čase bo-

hoslužeb a dále na Štědrý den odpoledne od
14.00 hod. v piaristickém chrámu Nalezení sv.
Kříže, během vánočního koledování kapely Vě-
neband. Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničku
na přenesení světla. Na Štědrý den budou skauti
také roznášet Betlémské světlo do domovů dů-
chodců a lidem, kteří si pro něj nemohou přijít.
Pokud tedy o Betlémské světlo máte zájem
a nemůžete si pro něj přijít nebo o někom tako-
vém víte, dejte nám vědět na email
michal@lit.cz nebo na telefon 731 260 733,
světlo vám rádi přineseme.

Michal Kopecký, litomyšlské skautské
středisko a 4. skautský oddíl Ostříži

Maria Matka Páně
Zveme vás na Litomyšlské sympozium na závěr
výstavy Madony z Osíka nazvané Tvář – Příběh
ztracení a touha znovunalézání
13. 12. 2016 v 18.00 hodin v Coworking Kočá-
rovně Zámeckého návrší v Litomyšli.
K rozhovoru přispějí litomyšlští duchovní křes-
ťanských církví s těmito tématy:
Štěpán Klásek, Československá církev husitská
– Maria v písních.  Zdeněk Mach, Římskokato-
lická církev – Panna Maria ve spiritualitě Díla Ma-
riina – Hnutí fokoláre. Čestmír Šťovíček, Církev
adventistů sedmého dne – Marie matka Pána Je-
žíše Krista – co o ní říká Bible. Václav Hurt, Če-
skobratrská církev evangelická – Kritický pohled
na mariánskou úctu. Daniel Kvasnička, Církev
bratrská – Úcta k Panně Marii v Jednotě bratrské
a další kolegové. 
Po příspěvcích bude následovat moderovaná di-
skuse. Už samotné názvy patnáctiminutových
příspěvků ukazují, jak nelehké a zajímavé cesty
měla Marie, matka Pána Ježíše, v lidských příbě-
zích. Od svého putování do Betléma ke sčítání,
na útěku a v bolesti pod křížem. Podobně kom-
plikované to má v našich křesťanských tradicích.
Vstup na sympozium je pro každého volný. Po-
řádají Zámecké návrší, p.o. a křesťanské církve
v Litomyšli.                               Daniel Kvasnička

Plnou parou s Mikulášem
Vlak tažený parní lokomotivou nabídne v neděli
4. prosince dětem i dospělým opět netradiční
zážitek. O jízdu  mikulášským vlakem je každý
rok velký zájem, o čemž svědčí vždy plné vagóny
rodin s dětmi. A na své si přijdou i milovníci his-
torických lokomotiv. Vlak na trati mezi Litomyšlí
a Chocní letos potáhne lokomotiva 423.009
(Velký Býček). „Lokomotiva  423.009 „Velký
bejček” byla vyrobena v roce 1922. Působila na
tratích jihozápadních Čech. V 70. letech doslu-
hovala na vlečkách. V 80. letech ji získaly zpět
ČSD s určením pro historický provoz,” přibližuje
Richard Řehák z Regionálního obchodního cen-
tra Českých drah v Pardubicích. Cestující se sve-
zou v historických vozech Rybák. „Kapacita

soupravy je zhruba 275 míst k sezení. Tradičně
bývají vagóny zcela plné,” dodává Richard
Řehák. Zájem potvrzuje i Hana Kovářová, která
jezdívá mikulášským vlakem každý rok se svými
vnoučaty. „V době, kdy všichni jezdíme přede-
vším auty, je to krásný zážitek nejen pro děti.
Když zahouká lokomotiva a vypustí páru, vrátím
se v duchu do dětství, kdy jsme jezdívali vlakem
s naším dědou,” říká starší žena. 
Děti ve vlaku se mohou těšit nejen na Mikuláše
s anděly a čerty, ale také na tradiční nadílku. Ve
vlaku se podává drobné občerstvení. Na trať
mezi Litomyšlí a Chocní vyjede mikulášský vlak
dopoledne i odpoledne. Z Litomyšle odjíždí v 10
hodin a druhý v 15 hodin. Mikulášské jízdy mají
v Pardubickém kraji dlouhou tradici. Na trati
Choceň-Vysoké Mýto-Litomyšl jezdí od roku
1997.                    -red-, foto Iveta Nádvorníková

Bobo adventní neděle
Bobo Cafe, Vodní Valy 162, Litomyšl srdečně zve
na již tradiční poslech nejen vánoční hudby. Mů-
žete se těšit na vystoupení s klavírem, houslemi
či flétnou a zároveň ochutnat bobo cukroví, vá-
noční punč...
Těšíme se na Vás 4. 12., 11. 12., 18. 12. vždy od
14.00 hod. do 18.00 hod.  
Rezervace na tel. čísle 774 603 007 

Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl opět pozve Miku-
láše a čerta na Mikulášskou nadílku v pondělí
5.prosince od 16.30 hodin na terase před Hote-
lem Zlatá Hvězda. 
Nechejte děti  přednést básničku nebo zazpívat
andělovi, dospělí se mohou zahřát svařeným
vínem.  Alena Žroutová

Mikuláš pod Hvězdou
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Jaroš a Kolbaba, dva velké cestovatelské
pořady na Zámeckém návrší
V prosinci a lednu se na Zámeckém návrší můžete
těšit na dva velké cestovatelské pořady. Prvním
z nich bude přednáška známého horolezce Radka
Jaroše Expedice 2016: DENALI & ELBRUS – Koruna
světa již 13. 12. od 18.00 hodin v zámecké jízdárně,
která nabízí mimořádně velkou projekční plochu
6 x 8 metrů. Jistě si tak naplno užijete snímky
z Koruny světa a prvních dvou expedic Radka
Jaroše na nejvyšší vrcholy všech světadílů naší
planety. Horolezec přiblíží průběh výstupu a dra-
matické události na Denali, které shrnuje násle-
dovně: „Cesta za medvědy, velryby a mořský
kajak. Aljaška v celé své kráse. Dlouhých 3 500 km
na kolech pod nejvyšší vrchol Evropy. Dvanáct
zemí, silnice, řeky, moře, hory... To jsou nástrahy,
se kterými jsme se vyrovnávali na expedici před
výstupem na kavkazský Elbrus.” 

Další velkou diashow zažije zámecká jízdárna již
24. 1. 2017 od 19.00 hodin. Do Litomyšle tento-
krát zavítá Jiří Kolbaba s pořadem Ostrov Bali –
můj druhý domov. „Na rozhraní Tichého a Indic-
kého oceánu, uprostřed indonéského souost-
roví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný
ostrov Bali. Tři miliony hinduistů prezentují kaž-
dodenně svoji víru četnými oslavami, průvody 
a modlitbami. Navštívíme chrámy, domácnosti,
rybářské vesnice, hory, jezera i okolní ostrovy.
Čeká nás návštěva ojedinělého místa plného
krásných lidí s bohatým duchovním životem, os-
trova, který nemá na této planetě obdoby,” láká
na svou show Jiří Kolbaba. 
Vstupenky na oba pořady jsou dostupné v před-
prodeji v IC Litomyšl.

Karel Telecký

Bohdan Holomíček: Mikropříběhy
ze života Václava Havla 
S Václavem a Olgou Havlovými se fotograf Boh-
dan Holomíček seznámil už v roce 1974. Od té
doby je pojilo celoživotní přátelství. Zároveň se
stal dokumentátorem společenských a kultur-
ních událostí nejen na jejich venkovském sídle
Hrádečku v Podkrkonoší. Při příležitosti 5. výročí
úmrtí prvního českého prezidenta Bohdan Ho-
lomíček formou projekce svých fotografií před-
staví Václava Havla jako člověka, občana,
disidenta. Prostor dostane i část dosud nezve-
řejněných fotografií ze Setkání sedmi prezidentů
v Litomyšli v roce 1994. 
Snímky ze života Václava Havla Holomíček před-
staví v neděli 18. prosince od 17.00 hod. v zámec-
kém pivovaru v Litomyšli. 
V souvislosti s Holomíčkovou tvorbou se často
mluví o fotografickém deníku se subjektivním
pohledem na nedávné české dějiny, kdy každá
fotografie je samostatným mikropříběhem. Ten
v rámci projekce navíc autor doprovodí svými
vzpomínkami a komentářem. Holomíček totiž
nafotil nespočet lidí, od těch „obyčejných” až po
známé osobnosti disentu. „Zajímám se 
o všechny lidi,” odpověděl Bohdan Holomíček na
otázku Českého rozhlasu, co ho zaujalo právě na
osobnosti Václava Havla. „A protože jsem nevě-
děl, kdo to je ani že píše, tak jsem na to takhle
nemyslel. Člověk se zajímal o to všechno, co se
kolem něj děje normálně, tak to bylo příjemné
zpestření,” dodal Holomíček. Své pobývání ve
společnosti osobností neoficiální kultury pak
hodnotil slovy: „Měl jsem dost velký předstih, že

jsem u toho byl, a velké štěstí. Já si toho hrozně
vážím. Ono to tak přirozeně vyplynulo samo, ale
bohužel mně je líto, že jsem toho nestihl víc.” Fo-
tograf Bohdan Holomíček je živou legendou.
Jeho jméno vyslovují teoretici fotografie jedním
dechem se jmény jako Koudelka, Kratochvíl,
Tmej. Fotoaparát prakticky neodkládá a jeho ob-
jektiv zaměřuje všude tam, kde je život. 
Ve výroční den úmrtí si budou moci lidé připo-
menout Václava Havla také u voskové plastiky
ve tvaru srdce ve sklepení litomyšlského zámku.
Expozice bude v neděli 18. prosince  otevřena od
13.00 do 19.00 hod., od 16.00 hod. budou pří-
tomni i autoři proslaveného díla Lukáš Gavlov-
ský a Roman Švejda. 

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o.p.s., 
foto Bohdan Holomíček

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
Nabízíme:
• vedení účetnictví

a zpracování daňové evidence
• zpracování daňového přiznání
• komunikace s úřady
Ing. Klára Uttendorfská, Polička
Tel.: 731 912 396, 702 194 325
Email: k.utte@seznam.cz

Předvánoční Koncert pro tu chvíli:
Mother's Angels, Zdeněk Bína a další... 
V pátek 16. prosince 2016 se od 20.16 hodin
uskuteční ve Smetanově domě v Litomyšli před-
vánoční Koncert pro tu chvíli. Večer plný hudby
doprovodí mluveným slovem Václav Upír Krejčí.
Uslyšíte písně mnoha žánrů, od šansonu přes
pop až po jazz, v podání převážně litomyšlských
interpretů. 
Publiku se představí Marcela Bártová, litomyšl-
ská lékárnice, zaměřená na repertoár britské
zpěvačky Adele, kterou doprovodí skvělý pi-
anista a hudební vědec Jan Hrodek. Dále vy-
stoupí Zdeněk Bína, andělský muzikant, jazzman
a frontman nedávno obnovené kapely -123

minut. Akordeon rozezní zpěvák  Václav Boštík.
Dále se můžete těšit na nádherný hlas učitelky
a zpěvačky Ivanky Kolářové. Svoji ordinaci vy-
mění „pro tu chvíli” za pódium i  Dagmar Krpči-
arová. Operní pěvec a ředitel Smetanova domu
Leoš Krejčí zase opustí klasický repertoár a ujme
se písně Franka Sinatry. 
Publikum potěší také houslistka a zpěvačka Jana
Věnečková a čtyři skvělí kamarádi Jakub, Johny,
Petr a Oťas. Právě ty můžete znát jako  skupinu
Mother's Angels, jež se postará o jedno ze dvou
večerních  překvapení. Těšíme se na vás. 

Dagmar Krpčiarová

LITOMYŠL – prodej udržovaného rodinného domu
s dispozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra
města s garáží a zahradou a klenutými prostory v su-
terénu. Pozemky celkem 785 m2. PENB G.
Č. 1189. Cena: 2 410 000 Kč
LITOMYŠL – Prodej provozního areálu bývalé spo-
lečnosti PLS při výjezdu z města směrem na Mora-
šice. Zpevněné plochy, parkoviště, dvoupodlaž.
admin. budova s podkrovím, lakovna, zámečnická
dílna, truhlárna, sklady, ocelokolna. Napojení možné
na veškeré sítě, včetně internetu a pevné linky (nyní
odpojeno). Spolupráce s GAVLAS s.r.o., PENB G
Č. 1286. Cena: informace v RK
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 E/263
Č. 1226. Cena: 499.000,- Kč
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
ČISTÁ U LITOMYŠLE - prodej pozemkové parcely
o výměře 2846 m2, vhodné k všestrannému užívání.
Napojení na sítě v dosahu 100 m. Přístup po travnaté
obecní cestě. Č. 1300. Cena: 570.000,- Kč
LITOMYŠL – prodej pozemku 805 m2 pro výstavbu
rodinného domu v zajímavé klidné části města cca
10 minut pěšky od centra města, možnost napojení
na všechny sítě, na pozemku garáž.
Č. 1297. Cena: 969.000,- Kč
PAZUCHA – prodej pozemk. parcely 1500 m2 v cen-
tru obce, cca 3 km od Litomyšle. Územním plánem
je lokalita určena pro zástavbu vesnického chara-
kteru. Sítě jsou vedeny na hranici pozemku.
Č. 1191. Cena: 300.000,- Kč
ČESKÁ TŘEBOVÁ – prodej panelového bytu v druž-
stevním vlastnictví o dispozici 4+1 ve IV. NP s výta-
hem. Byt se nachází v okrajové části sídliště s velmi
dobrou občanskou vybaveností pro rodinný život.
PENB D/129. Č. 1298. Cena: 1.590.000,- Kč
STRAKOV U LITOMYŠLE – prodej udržované chaty
se zahradou k rekreaci i dennímu užívání. Chata je
napojena 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, vodo-
vod veřejný, odpady možno napojit na kanalizaci.
PENB G. Č. 1293. Cena: 950.000,- Kč 
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2
s výlohou v přízemí zděného domu v ulici vedoucí
k hlavnímu náměstí. Vhodné pro obchod nebo
služby. PENB G. Č.1257. Cena: dohodou

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolu-
práci a přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní spo-
kojenosti a pracovních úspěchů v novém roce 2017.

kolektiv Realitní a znalecké kanceláře
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.

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
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Vánoční dárek
sboru Kos
I letos chystají KOSáci v čase adventu koncert
pro litomyšlskou veřejnost. Po nabitém podzim-
ním programu, ve kterém stihli vystoupit např.
v novojičínském divadle, několikrát v Litomyšli,
ale také na českém velvyslanectví ve Vídni, se
na svůj tradiční vánoční koncert těší. Tentokrát
však bude laděn slavnostně. 
Pěvecký sbor pedagogické školy totiž v letošní
sezóně slaví 15 let existence smíšené sestavy.
Sobě i svým příznivcům k této příležitosti nadělí
dárek v podobě nového CD. Na koncertě tak
kromě vánočních písní zazní také ukázky z no-
vého alba vzpomínek. Hostem večera bude ka-
pela WxP, připomenutím jedné hezké vzpomínky
bude také společné vystoupení s hosty z USA.
Slavnostní vánoční koncert se uskuteční v úterý
13. 12. od 18 hodin ve velkém sále Smetanova
domu. Přijďte se vánočně naladit a slavit s námi,
jste srdečně zváni! Milan Motl, foto KOS

Koncert dětského klubu Hobit
Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na
vánoční koncert dětského hudebního klubu
Hobit, který se bude konat v sobotu 10. 12. od 16
hodin v Novém kostele Církve bratrské v Lito-
myšli. Přijďte mezi nás poslechnout si nejen vá-
noční písničky v podání malých hobitů, ale
i větších hudebníků. Po koncertě se můžou
všechny děti těšit na překvapení pod stromeč-

kem. Bude se také konat malý vánoční jarmark,
na který hobiti navyráběli mnoho dobrot a jiných
krásných věcí, které si budete moci prohlédnout
a třeba i odnést domů. Děti z klubu se touto ces-
tou rozhodly pomoci malému Matýskovi, který
je po transplantaci kostní dřeně. Přijďte si odpo-
činout a podpořit dobrou věc.

Kateřina Macková

Štědrý den – 24. prosince ve 23.00  – Půlnoční
Hod Boží vánoční – 25. prosince v 9.00  – Svá-
teční vánoční bohoslužba
Prvomučedníka Štěpána – 26. prosince v 9.00
– Dětská vánoční hra „Třikrálovny jdou do Bet-
léma”
Starý rok – 31. prosince v 17.00 – Pobožnost se
svátostí pokání a losováním biblických hesel
Nový rok – 1. ledna v 9.00 – Novoroční boho-
služba. Štěpán Klásek

Vánoce v Husově
sboru v Litomyšli 

Simona Stašová opět
pro litomyšlskou speciální školu
Známá herečka Simona Stašová
opět vystoupí pro litomyšlskou
speciální školu. Představení Shir-
ley Valentine se odehraje  7. 12.
v 19. hodin ve Smetanově domě. 

 O tom, že jste úspěšná he-
rečka, není pochyb. Vy se však
velmi aktivně angažujete
v několika charitativních pro-
jektech, kterým propůjčujete
svoji tvář. 
Jak člověk stárne, uvědomuje si
všechny souvislosti nejen svého
života. Pokládám se za ženu,
která měla ve svém životě velké
štěstí. Mám zdravé dva syny
a ve svých jednašedesáti letech
oba rodiče, kteří jsou stále v plné síle, mám
práci, která mě baví, a tak bych za to všechno
chtěla tam nahoru poděkovat. A jak to udělat,
než dobrými skutky. Proto jsem si vybrala cha-
ritativní sdružení, která navštěvuji a můžu se za
ně stoprocentně postavit. 

 Před lety jste se stala patronkou i Speci-
ální základní školy v Litomyšli. To není zase
tak obvyklé, většinou i v charitě, co se týká
uměleckých kruhů, platí „pragocentrismus”.

Statut speciálních škol je téma
samo o sobě. Zvláště v dnešní
době tzv. inkluze, kdy hrozí jejich
zrušení. Přitom děti, které je nav-
štěvují, jsou šťastné, rozvíjí se. To
v běžných základních školách
nemohou, protože různá ome-
zení, se kterými přišly na svět, je
brzdí. Současná legislativa dovolí
přeřadit dítě do speciální školy
pouze v případě, že jeho IQ je
pod hranici sedmdesát bodů.
Jenže sedmdesátku má šim-
panz… Litomyšlská speciální
škola je naprosto výjimečná ve
způsobu práce s dětmi, které po-
třebují osobitý přístup. 

Jde pomoc veřejně známých osob v charita-
tivních projektech opravdu z jejich srdce nebo
to prostě patří k profesi a k dobrému image?
Ať to každý dělá z jakéhokoli důvodu, hlavně že
to dělá a že svůj čas věnuje potřebným. Když už
má jednou někdo známý obličej, tak ať taky
k dobrému slouží i těm druhým, ne jenom jemu
samotnému. Jsem v tomto ohledu pyšná na
Čechy, protože my máme srdce a umíme po-
moci.                              Pavel Sršeň, foto archiv

Zaparkujte v Coworkingu Kočárovna
Nově otevřený coworkingový prostor na zámec-
kém návrší nabízí v rámci svého podzimního
přednáškového cyklu dvě velmi zajímavá se-
tkání. Využít jich lze pro získání informací, které
se zaručeně hodí při rozjezdu vlastních projektů,
ale i k prozkoumání moderních pracovních pro-
stor, které kočárovna nabízí. 
30 nejen grafických otázek můžete přijít řešit s
Petrem Drahošem. Grafikem, který s klientem o
zadání nejdřív celkem dlouho přemýšlí. Co po-
třebují grafici při zadání slyšet a jak vlastně pře-

mýšlet při tvorbě vizuální identity svého pro-
jektu, přijďte zjistit ve čtvrtek 8. 12.   
O týden později (15. 12.) do coworku přijede za-
kladatel Institutu pro podporu inovativního
vzdělávání Pavel Kraemer. Ten představí nové
trendy, které pronikají do českého školství. Zep-
tat se ho můžete třeba na to, proč se tak děje,
který proud je pro koho dobrý nebo jestli se al-
ternativním školám opravdu daří dosahovat
svých ideálů. Přednášky začínají v 18 hodin,
vstup na ně je zdarma. Karel Telecký

Se Čtyřlístkem do školy
III. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl zve předškolní
děti na několik setkání, která škola připravila ve
spolupráci s vydavateli populárního Čtyřlístku.

Děti si budou moci po čtyři večery přijít vyzkou-
šet různé činnosti, nad každou z nich bude mít
patronát jedna živá! postavička Čtyřlístku.
Nejprve vás pozveme ve čtvrtek 8. prosince od
16.30 hod. na Vánoční tvoření s Fifinkou. Děti si
budou moci vyrobit a odnést několik vánočních
dárků, seznámit se se školou i s budoucími uči-
telkami 1. tříd a také si vyzkoušet  práci s multi-
mediálními tabulemi, které jsou ve všech třídách.
Následně budeme v lednu počítat s kocourem
Myšpulínem, v únoru cvičit se zajícem Pinďou 
a v březnu si budeme hrát a zpívat s Bobíkem 
v pohádkovém světě.
Těšíme se na vás. Přijďte se  podívat do školy,
vše možné si vyzkoušet a ochutnat příjemnou,
pozitivní atmosféru, která na naší modré škole
vládne.                           Pavel Jirsa, ředitel školy

Všechny bohoslužby v Litomyšli se budou konat
v kapitulním kostele Povýšení sv. kříže, kromě
půlnoční, která bude v Piaristickém kostele a Sil-
vestra, kdy bude mše sv. ve 23.15 hodin v kapli
sv. Markéty na faře. Na Štědrý den bude mše sv.
v 16.00 hod. pro rodiny s dětmi. Ostatní bohos-
lužby vždy v kostele dané obce.
Litomyšl • 24. 12. od 16.00, 22.00 a půlnoční
mše bude v Piaristickém kostele, 25. a 26. 12. od
7.35, 10.15 a 17.45, 26. 12., 31. 12. od 16.00 a 23.15.
V novém roce 1. 1. 2017 od 7.35, 10.15 a 17.45.
Čistá • 24. 12. od 16.00, 25. a 26. 12. od 9.00.
V novém roce 1. 1. 2017 od 9.00.
Morašice • 24. 12. od 22.00, 25. a 26. 12. od 7.45,
31. 12. od 8.00. V novém roce 1. 1. 2017 od 7.45.
Makov • 24. 12. od 17.30, 25. 12. od 10:15.
V novém roce 1. 1. 2017 od 10.30.
Cerekvice • 24. 12. od 17.30, 25., 26. a 31. 12. od
9.00. V novém roce 1. 1. 2017 od 9.00.

Zdeněk Mach

Bohoslužby
Vánoce, Silvestr
2016 a Nový rok
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Hudba pomáhá již podesáté,
tentokrát osmileté Míše
10. ročník benefičního festivalu Hudba pomáhá
má opět jednu ze svých „zastávek” také v Lito-
myšli. Kapela Parkoviště pro velbloudy, která
s festivalem dlouhodobě spolupracuje, k sobě
tento rok přizvala smyčcové kvarteto a zpěváky
Anežku Jiskrovou a Pavla Horníčka. Benefiční vá-
noční koncert, který každoročně vyprodává zá-
meckou jízdárnu, slibuje tak i letos skvělý
zážitek. 
Výtěžek ze vstupného aktuálního ročníku bude
věnován osmileté Míše Mikulecké. Ta se narodila
o dva a půl měsíce dříve, což způsobilo kompli-
kace v jejím vývoji. „Již od narození musela mít
Michalka v hlavičce zavedený speciální strojek,
který jí odvádí přebytečný mozkomíšní mok. Dal-
ším z následků je hematom, který má Míša
v hlavě. Ten je jedním z důvodů celkového opož-
děného vývoje,"uvedla Míšina maminka. Míša,

které lékaři stanovili diagnózu střední mentální
retardace, má aktuálně problémy s chůzí. Zís-
kané prostředky tedy poslouží k financování
specializovaného pobytu v lázních Klimkovice,
který jí umožní, aby mohla dále chodit „po
svých”. A právě z Klimkovic se na konci listopadu
vrátil Vojta Vrchota. Chlapec z Litomyšle, kte-
rému Hudba pomáhá pomohla v loňském roce.
A protože cvičil opravdu poctivě, výsledky po-
bytu určitě poznáte, až se potkáte na ulici.
Vánoční koncert festivalu Hudba pomáhá pro-
běhne v neděli 11. 12. v 18.00 hod. v zámecké jíz-
dárně. Vstupenky pořídíte na místě. Podpořit
Míšu můžete i na webu www.hudbapomaha.cz,
kde najdete  i dokument o desetiletém fungo-
vání festivalu nebo speciální edici srdcožek –
puntíkatých pomáhacích ponožek.

Karel Telecký

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

V pondělí  2. ledna 2017  se  od  13 do 16 hod.
v DDM  Litomyšl uskuteční pro děti od 6 let
hravé odpoledne. Přichystány budou  známé
i netradiční stolní deskové hry. Přijďte si odpo-
činout od počítačů a zpříjemnit si zbytek zimních
prázdnin se svými kamarády. Těšíme se na vás. 

Za tým DDM  Petr Janda, 
janda@ddm.litomysl.cz

Novoroční zápolení
v deskových hrách

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

12. 12. 2016 od 9.00 do 16.00
na Smetanově nám. u České spořitelny

13. a 14. 12. 2016 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15

Sraz otužilců
Otužilci pojďme zas do toho skočit, na Starce
17. 12. 2016 ve 14.00. Dobrou náladu a záchranný
kruh s sebou, koupání na vlastní nebezpečí.

Zdeněk Huták a Jiří Jakubec

Vánoční instalace Jany Kolářové
v Městské galerii Litomyšl
Městská galerie každoročně spolupracuje na své
vánoční výzdobě s litomyšlským výtvarníkem. 
V tomto roce se můžete těšit na instalaci foto-
grafky Jany Kolářové, která přímo pro tuto příle-
žitost vytvořila soubor Andělé. Slavnostní
vernisáž vánoční instalace se uskuteční v pátek
2. prosince v 17.00 před domem U Rytířů. Během
vernisáže vystoupí hudební soubor Schola gre-
goriana litomyšlensis.
Proč právě Andělé? Na to odpovídá sama
autorka: „Anděl je mystická nadpřirozená du-
chovní bytost, která by měla být podřízena Bohu
či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.

Takto se o andělech zmiňují odborné knihy 
a fakta, jenže, co když je Anděl váš nejbližší?
Lidé se snaží najít své strážce na různých mís-
tech, v různých náboženstvích, přitom ten pravý
strážce, ten váš anděl, je vám blíž, než si myslíte.
K příležitosti blížících se Vánoc se Andělé obje-
vují častěji, neboť se nám snaží dodat dary ra-
dosti a lásky.”
Tímto by chtěla také Městská galerie Litomyšl
poděkovat svým návštěvníků, podporovatelům
a spolupracovníkům za přízeň a popřát jim do
roku 2017 mnoho krásných chvil nejen s umě-
ním. Zuzana Tomanová

Adventní koncert Slávka Klecandra
v Husově sboru
Ve středu 7. prosince v 19.00 hod. se v Husově
sboru v Litomyšli uskuteční adventní koncert
písničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka sku-
piny Oboroh Slávka Klecandra. Sólové vystupo-
vání mu – na rozdíl od hraní s kapelou –
umožňuje určitou volnost. Ačkoli má každé jeho
vystoupení jisté proporce a stavbu, lze je oka-
mžitě přizpůsobovat situaci, náladě i prostředí.
V čase adventním a v kostele vypadá vystoupení

trochu jinak než uprostřed léta pod širým nebem
na festivalu na plovárně. Slávek koncertuje
s pomocí kvalitní aparatury, několika kytar růz-
ných ladění a foukacích harmonik, a jak sám
říká, jde mu o to, aby na jeho sólových recitálech
i u písní známých z nahrávek s Oborohem nebo
s jinými muzikantskými přáteli nespadla instru-
mentální stránka do roviny jednoduchých do-
provodů, nýbrž aby sama nesla hudební sdělení.
Hudební redaktor Milan Tesař o něm napsal: „A
když se vám někdy podaří slyšet Slávka živě
a samotného, budete překvapeni, kolik muziky
dokáže ještě dnes jeden člověk s kytarou udě-
lat.” Přijďte se o tom přesvědčit 7. 12. do Husova
sboru. 

Za Náboženskou obec CČSH
Štěpán Klásek, farář 
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POZVÁNKY 

Výstava více než 70 obrazů cizokrajných rostlin
a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera
(1794–1866) v sobě propojí umění i přírodní vědy
a poodhalí osudy doposud neznámé litomyšlské
rodiny, jejíž členové se věnovali výtvarnému
umění a svým talentem se proslavili nejen u nás,
ale třeba i ve Vídni. Vernisáž výstavy se usku-
teční v pátek 2. prosince v 17.00 hod. před
domem U Rytířů.
Přestože nebylo cestování do vzdálených zemí
v 1. polovině 19. století tak dostupné jako dnes,
byl zájem o mimoevropský svět obrovský. Členy
objevitelských výprav se stále častěji stávali ma-
líři, kteří v době před vynálezem a rozšířením fo-
tografie přinášeli informace o podobě dalekých
zemí a života v nich. Jejich práce pak inspirovaly
další umělce, kteří je hojně kopírovali. Mimo ev-
ropský kontinent pravděpodobně necestoval ani
Vincenc Bittner, syn litomyšlského perníkáře
a vídeňský c.k. úředník, přesto je autorem roz-
sáhlé kolekce obrazů zachycujících exotickou
faunu i flóru. Inspiraci nacházel v odborných pří-
rodovědných knihách, mj. i v dílech Johanna
Baptisty von Spixe, který stál v čele první rakou-
ské expedice do Brazílie (1817–1820) a popsal ve
své době neznámé druhy jihoamerických zvířat.
Proč se Vincenc Bittner zabýval ušlechtilou,
avšak velmi pracnou malbou akvarelů a kvašů,
nevíme. Předpokládáme, že na jeho výtvarné
aktivity mělo vliv rodinné prostředí.  Vždyť hned
jeho dva starší sourozenci – Johann (1779–1853)
a Norbert (1787–1851) – studovali na vídeňské
Akademii výtvarných umění a profesně se věno-
vali architektuře i výtvarné tvorbě.
Koncepce výstavy má mnoho linií. Seznámí vás
s částí rozsáhlé kolekce sbírky města, s jejími
osudy i autorem samotným. Díky odborným pří-
rodovědným popiskám vás zavede do tropic-

kého prostředí křehkých a vznešených orchidejí
i do pestrobarevného světa exotické fauny. Roz-
sáhlá tvůrčí a interaktivní část vám umožní tvořit
přímo ve výstavní expozici. Z barevných papírů
si japonskou technikou origami můžete složit
tvary zvířat či rostlin a vytvořit tak malý dárek
pro sebe a své blízké. Výstava je určená všem
věkovým kategoriím, které mají chuť si hrát i po-
znávat. 

Doprovodný program:
Komentované prohlídky s autorkou výstavy:
18. 12. a 5. 2. v 15.00;  26. 1. v 17.30
Výtvarná dílna pro veřejnost: Zvířátka a květiny
z papíru – japonská technika origami: 14. 1. od
9.30, pro všechny věkové kategorie, veškerý ma-
teriál připraven v galerii
Prohlídku s výtvarnou dílnou pro školky, školy
a skupiny s dětmi objednávejte předem na to-
manova@galerie.litomysl.cz,  telefonním čísle
461 614 765nebo na FB Městská galerie Lito-
myšl. 

Zuzana Tomanová, foto archiv galerie

Království přírody
Vincence Bittnera

Koncert Prague Cello Quartet
Srdečně vás zveme na koncert Prague Cello
Quartet, který se bude konat v pondělí 12. pro-
since 2016 v 19.30 hodin ve Smetanově domě
v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudebních ve-
čerů.  
Čtveřice mladých umělců (Jan Zemen, Petr Špa-
ček, Ivan Vokáč, Jan Zvěřina) toho má společ-
ného více, než by se mohlo na první pohled zdát.
Každý z nich je profesionálním violoncellistou,
absolventem pražské hudební akademie. Všichni
za sebou mají také studium hudby v zahraničí
a četné účasti na prestižních domácích i zahra-
ničních soutěžích a festivalech. Především však
společně tvoří originální a v České republice
zcela unikátní uskupení s názvem Prague Cello
Quartet. Toto kvarteto debutovalo na podzim
roku 2006 v Praze v paláci Žofín. Postupně vy-

tvořili repertoár skladeb, přičemž každý z hráčů
do souboru přinesl své oblíbené melodie. I proto
rozsah skladeb, které Prague Cello Quartet pos-
luchačům nabízí, obsahuje díla skladatelských
mistrů klasické hudby, jazzovou tvorbu, hity nej-
známějších moderních světových skupin, ale
i známé kousky filmové hudby – a to vše v origi-
nální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich ná-
stroje. Hybnou silou kvarteta je potřeba tvořit.
Originálně, bezprostředně, s radostí a zároveň
kvalitně, o čemž vypovídá i fakt, že kvarteto
každý rok účinkuje na stále větším počtu kon-
certů jak u nás, tak i v zahraničí. Jejich fanoušci
oceňují známé melodie v netradiční úpravě, bez-
prostřednost mladých umělců, chuť experimen-
tovat a také smysl pro vtip a překvapení. 

Jiřina Macháčková 

V prosinci se v Husově sboru v Litomyšli na Tou-
lovcově náměstí uskuteční dvě charitativní diva-
delní představení pro diváky všech věkových
kategorií, ale především pro rodiny s dětmi. Tím
prvním bude na 2. adventní neděli 4. prosince
v 16.00 hod. pohádka „Mikuláš a sluchátko“ v po-
dání Divadla Mopeadd. Výtěžek z tohoto předsta-
vení půjde prostřednictvím Charity na pomoc
jedné konkrétní sociálně potřebné rodině.
Tím druhým představením bude již tradiční dět-
ská vánoční hra v podání dětí z Husova sboru na

svátek mučedníka Štěpána v pondělí 26. pro-
since v 9.00 hod. dopoledne s názvem „Tři krá-
lovny jdou do Betléma“. Jak již název napovídá,
bude o tom, jak se zpráva o narození Ježíše
Krista dostala do říše pohádek ke Sněhurce, Po-
pelce a Růžence. Dobrovolné vstupné z tohoto
představení půjde zase na podporu projektů Di-
akonie a misie Církve československé husitské.
Na obě představení vás srdečně zve

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Dvě divadelní představení
v Husově sboru

Rok 2016 ve Spolku
patchworku
Konec roku je čas bilancování a plánování a dě-
láme to i my ve Spolku patchworku Litomyšl.
Jsme organizací, která v současné době sdružuje
třicet členek z Pardubického a Jihomoravského
kraje.
V uplynulém roce jsme se sešly na jedenácti ši-
cích dílnách v útulných prostorech učebny pra-
covních činností na ZŠ TGM v Litomyšli. Pane
řediteli, děkujeme! Vyhlásily jsme dva veřejné
swapy, viz patchwork.lit.cz, a uspořádaly dílnu
Noc a den pro veřejnost. Naše členky vystavo-
valy na celonárodní výstavě v Praze-Dubči a me-
zinárodní výstavě v holandském Rodenu.
V červnu se šest z nás vydalo na návštěvu na-
šich holandských patchworkových přítelkyň.
Celý rok se nesl v duchu příprav na výstavu
Patchwork voní barvami, která právě probíhá do
22. ledna 2017 v Regionálním muzeu v Litomyšli. 
To vše díky velké a obětavé práci naší předsed-
kyně Kláry Beránkové, která je také pokladní
a tiskovou mluvčí našeho spolku. Každou akci
pečlivě naplánuje, zorganizuje, absolvuje
s úsměvem, případně tlumočí, hlídá její hladký
průběh i zhodnotí. Klárko, jsme rády, že spolu
s tebou můžeme „volný čas trávit činností, která
dál přináší radost ostatním“. Děkujeme! 
A nedá mi nepoděkovat za neocenitelnou práci

naší neúnavné člence výboru Ivě Dvořákové,
která v nedávné době oslavila neuvěřitelné
„kulatiny“. Ivo, moc děkujeme a přejeme ti do
dalších let pevné zdraví, a abys tím „patchwor-
kovým bláznem“, jak říkáš ty sama, byla co nej-
déle!

Za všechny spokojené členky Spolku patch-
worku Litomyšl Monika Rambousková

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Pracovník (operátor) ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost,

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní 

dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů
• jednosměnný provoz

Technik ve výrobě
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace zakázkové výroby
• ŘP skupiny B
• jednosměnný provoz

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC

(3D modelování)
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• jednosměnný provoz

Projektový Manager 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• vedení projektů
• jednosměnný provoz

Nástup možný ihned
Zajímavé finanční ohodnocení
Firemní benefity

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz 
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová
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2.andělská neděle 4. prosince 2016
Neděle Mikulášská
13.00 Taneční a hudební vystoupení žáků ZŠ U Školek / Andělské pódium
13.30 Zapálení 2. adventní svíce, adventní varhanní matiné Petra Jiříčka,

sváteční slovo Zdeňka Macha / chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Andělé na návrší – komentovaná prohlídka /

chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Stanislav Bubeníček, Litomyšlský fotograf, spisovatel

a humorista – vernisáž výstavy a představení jeho knihy 
dětských vyprávění o staré Litomyšli / regionální muzeum

14.00 Čtení pohádek s Andělkou / Nová městská síň
14.10 The Cousins – koncert/ Andělské pódium
14.30 Brzy přijde Mikuláš – loutkové divadlo Srdíčko / Nová městská síň
15.30 Vánoční zpívánky / Nová městská síň
15.30 Litomyšlská schola / Andělské pódium
16.20 Vyhlášení soutěže Vánoční putování s Andělkou / Andělské pódium
16.30 Varhanní recitál Adély Venclové / chrám Nalezení sv. Kříže
17.00 Výstava betlémů – komentovaná prohlídka /

chrám Nalezení sv. Kříže

Probíhající akce:
9 –17 Patchwork voní barvami – výstava a prodej / regionální muzeum

10 –16 Vyrobeno s láskou – kreativní vánoční veletrh / zámek 
10 –18 Výstava betlémů / chrám Nalezení sv. Kříže
13 –16 Malý adventní trh / Jiráskova ulice
13 –16 Tvořivé dílničky pro děti, Ježíškova pošta / zámecké IC
13 –16 Kouzlo Vánoc – tvoření pro všechny generace / piaristická kolej
13 –16.20 Vánoční putování s Andělkou – rodinná hra / zámecké návrší 
13 –17 Povídej, jak se kreslí knížka – výtvar. dílna pro širokou veřejnost /

regionální muzeum
13 –18.00 Tvář – Madona z Osíka / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
13 –19.20 Zámecké sklepení v moci pekelné / zámecké sklepení

3.andělská neděle 11. prosince 2016
Neděle chutí a vůní
13.00 Dětský sbor Lubenika / Andělské pódium
13.30 Zapálení 3. adventní svíce, adventní varhanní matiné Petra Jiříčka,

sváteční slovo Štěpána Kláska / chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Andělé na návrší – komentovaná prohlídka /

chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Čtení pohádek s Andělkou / Nová městská síň
14.10 Heblata / Andělské pódium
14.30 O Luciáškovi – loutkové divadlo Kozlík / Nová městská síň
15.30 Vánoční zpívánky / Nová městská síň
15.30 Jana a Iva Věnečkovy / Andělské pódium
16.20 Vyhlášení soutěže Vánoční putování s Andělkou / Andělské pódium
16.30 Varhanní recitál Dagmar Lapáčkové / chrám Nalezení sv. Kříže
17.00 Výstava betlémů – koment. prohlídka / chrám Nalezení sv. Kříže
18.00 Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert / zámecká jízdárna

Probíhající akce:
9 –17 Patchwork voní barvami – výstava a prodej / regionální muzeum
9 –17 Zimní radovánky v muzeu - otevření zimní dětské herny

a odpoledne se Stiga hokejem pro širokou veřejnost /
regionální muzeum

10 –18 Výstava betlémů / chrám Nalezení sv. Kříže
13 –16 Malý adventní trh / Jiráskova ulice
13 –16 Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC
13 –16 Kouzlo Vánoc – tvoření pro všechny generace / piaristická kolej
13 –16.20 Vánoční putování s Andělkou – rodinná hra / zámecké návrší 
13 –17 Na stromečku zvoneček, pod stromečkem dáreček – prodejní 

výstava vánočních ozdob s tombolou / zámecké sklepení
13 –18 Tvář – Madona z Osíka / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže

4.andělská neděle 18. prosince 2016
Neděle tradic a řemesel
13.00 Hudební vystoupení ZUŠ D. Újezd – Morašice / Andělské pódium
13.30 Zapálení 4. adventní svíce, adventní varhanní matiné Petra Jiříčka,

sváteční slovo Václava Hurta / chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Andělé na návrší – komentovaná prohlídka /

chrám Nalezení sv. Kříže
14.00 Čtení pohádek s Andělkou / Nová městská síň
14.10 Unsere Gruppe – kapela z Církve bratrské / Andělské pódium
14.30 Pohádka žáků ZUŠ Litomyšl / Nová městská síň
15.30 Four in van / Andělské pódium
15.30 Vánoční zpívánky / Nová městská síň
16.20 Vyhlášení soutěže Vánoční putování s Andělkou /Andělské pódium 
16.30 Varhanní recitál Evy Čejkové / chrám Nalezení sv. Kříže 
17.00 Výstava betlémů – komentovaná prohlídka /

chrám Nalezení sv. Kříže
17.00 Mikropříběhy ze života Václava Havla – fotograf Bohdan

Holomíček / zámecký pivovar

Probíhající akce:
9 –17 Patchwork voní barvami – výstava a prodej / regionální muzeum

10 –18 Výstava betlémů / chrám Nalezení sv. Kříže
13 –16 Malý adventní trh / Jiráskova ulice
13 –16 Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC
13 –16 Kouzlo Vánoc – tvoření pro všechny generace / piaristická kolej
13 –16 Ochutnávka moštů / zámecké sklepení
13 –16.20 Vánoční putování s Andělkou – rodinná hra / zámecké návrší 
13 –17 Kouzlo vánočních hvězd – výtvarná dílna pro širokou veřejnost /

regionální muzeum
13 –17 Na stromečku zvoneček, pod stromečkem dáreček – prodejní 

výstava vánočních ozdob s tombolou / zámecké sklepení
13 –18 Tvář – Madona z Osíka / krypta chrámu Nalezení sv. Kříže

Litomyšl
znovuzrozená

Seznam všech akcí naleznete na www.litomysl.cz.
Bohatý program připravujeme také na Štědrý den – sledujte plakáty a www.litomysl.cz

Andělské pódium – před chrámem Nalezení sv. Kříže
Nová městská síň – v přístavbě piaristické koleje

andělské
adventní
neděle na zámeckém

návrší
v Litomyšli

Pořádají: Město Litomyšl • Zámecké návrší, p.o. • Regionální muzeum v Litomyšli
Evropské školicí centrum, o.p.s. • Smetanova Litomyšl, o.p.s. • Smetanův dům Litomyšl
ZUŠ Bedřicha Smetany • SZaTŠ Litomyšl • Litomyšlské církve • Betlemáři Litomyšlska



vánoční dárek,
který potěší
mysl a tělo

věnujte blízkým
nebo i sobě

www.fitcentrumfila.cz

Fitcentrum Fila, U Plovárny 1130, Litomyšl

dárkový poukaz do solné
sauny a masážní vany 

tel. 731 901 896
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Nejen 110 aneb
LEŠÁCI – BRTNÍCI
– MEDÁCI – VČELAŘI
Čtrnáctého ledna L.P. 1906 se Karel Sedlák, ná-
jemce dvora Vlkova u Litomyšle, stává předsedou
Spolku včelařského pro Litomyšl a okolí 
v počtu 80 mužů všeho druhu povolání a s jedi-
nou společnou vášní. Tímto aktem je završen his-
torický vývoj od počátků brtnictví a medaření na
Litomyšlsku, potvrzený prameny již od knížete
Svatopluka (1107–1109), kdy potvrzuje klášteru
v Litomyšli sloužící včelaře, dále např. Vladislav II.
jako král český v letech 1140–1172 uděluje opět li-
tomyšlskému klášteru statek Nedošín se včelami
a jejich ošetřovatelem jménem Zouol se syny. Ná-
sledně je dochováno např. z 16. století (1578) Li-
tomyšlské lešácké (lešák – lesák) neboli
medařské právo, sepsané do litomyšlské knihy
smluv ve třiadvaceti artikulích. Kořeny každý
strom živí a posilují, v mnoha větrech společen-
ských při životě udržují…
Litomyšlský spolek včelařů má dnes téměř 300
členů a v péči víc jak 3000 včelstev. Letos, v roce
2016, si připomněl již 110. výročí vzniku svého
společenství a vyzdvihl ze svého středu poděko-
váním a oceněním nejen včelařské práce ty nej-
lepší: Vyznamenání Vzorný včelařský pracovník,
udělené na návrh našeho spolku Republikovým
výborem Českého svazu včelařů, obdržel přítel
Vladimír Drábek, dlouholetý předseda spolku,
a Václav Kalina, mimo jiné nejdéle sloužící poklad-
ník v historii našeho spolku. Vyznamenání Vzorný
včelař za svou obětavou práci pro spolek a vče-
ličky obdrželi následující přátelé včel – Miloslav
Částek, Ing. Antonín Hurych, Oldřich Kladivo,
Vlastimil Krýda, Jiří Křivka, Ing. Jindřich Petr,
Mgr. Bc. Pavel Švonc, Stanislav Tomšíček a Jan
Vopálka. Mnoho práce bylo také odvedeno mezi
včeličkami a jejich opatrovníky k jejich nejlepšímu
zdaru přímo v terénu důvěrníky spolku. Ti jsou
téměř denně v kontaktu s místními včelaři a pro-
pojují zázemí spolku s jeho členstvem. Bez jejich
práce by spolek padl; jsou pilíři, tmelem, opěrnými
zdmi celého společenství. Tito následující byli
oslaveni a buď jim jejich práce přičtena ke cti udě-
lením Čestného uznání: Josef Boštík – Horní
Újezd, Jan Čupr – Lubná, Vladimír Drábek – Desná,
Miroslav Hájek – Osík, Josef Horák – Litomyšl,
Ing. Antonín Hurych – Chmelík, Josef Karlík – Osík,
Jiří Khol – Nová Ves u Lit., Miroslav Klusoň – Po-
hodlí, Stanislav Kočí – Dolní Újezd, Vlastimil Krýda
– Makov, Jiří Křivka – Sebranice, Pavel Kubeš –
Horní Újezd, Jaroslav Novák – Václavky, František
Pavliš – Dolní Újezd, Jan Pavliš – Nová Ves u Jaro-
šova, Josef Pechanec – Morašice, Václav Rensa –
Lubná, Jan Rožek – Desná, Petr Říha – Trstěnice,
Václav Sirový – Tržek, František Starý – Litomyšl,
Josef Stibůrek – Čistá, Karel Štorek – Cerekvice,
Mgr. Bc. Pavel Švonc – Svitavy. Ať je strom na-
šeho spolku radostí nejen lidskému rodu, ať udr-
žuje naše údolí v ohleduplném a moudrém soužití
s přírodou. Jiří Brokeš, předseda

Hledáme bezpečnostní
pracovníky a recepční s AJ
– Vysoké Mýto

Nabízíme:  nástup ihned, 
HPP na dobu neurčitou nebo
DPČ, DPP.  Plat od 69,-/hod.,
10% přípl. za práci v noci, 

o víkendu, ve svátek, příspěvek na údržbu uniformy, 
příspěvek na penzijní pojištění.
Tel. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz
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CO VÁS ČEKÁ:
• jednoduché práce

na dokončujícím zpracování

POŽADUJEME:
• manuální zručnost
• samostatnost
• chuť učit se novým věcem

KONTAKT: Josef Kopecký
tel. 606 627 424
josef.kopecky@hrg.cz

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup dle dohody

• strojníky (i ženy)
• ženy na pomocné práce

v ruční knihárně

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

přijme

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: Úspěšní plavci • Nový
předmět pro děti?



24

Pozvánky do Centra Spontanea
První akce, na kterou bychom rádi upozornili, je
intuitivní koncert s meditací a povídáním
s Janou Rabasovou, který se uskuteční 8. pro-
since od 17 hodin.
Dále srdečně zveme všechny ženy na celodenní
sebepoznávací prožitkový seminář Žena Živa –
Cesta do hlubin své přirozenosti, na téma Sebe-
hodnota a síla ženy, který se uskuteční v so-
botu 10. prosince.  Ženy budou mít možnost
skrze expresivní, pohybové, imaginační, regre-
sivní, konstelační a relaxační techniky setkat se
samy se sebou a se svou podstatou. Objevit své
silné a slabé stránky, uvědomit si své potřeby,
stanovit své hranice a prožít hlubokou úctu
samy k sobě a ke svým rodinným kořenům, jenž
má přirozeně za důsledek rozvoj sebehodnoty
a vnitřní síly. Lektorky semináře: Lucie Žil-
kayová a Hana Simonová.
Pro zájemce o raw stravu nabízíme v neděli 11.
prosince od 17 hodin přednášku na téma
Pravda o syrové stravě s Irenou Plačkovou

aneb povídání o tom, jak přirozeně a nenásilně
přejít na nevařenou stravu, jaké jsou první zá-
sadní důležité kroky, čemu se vyhnout, na co se
připravit a čeho se nebát. 14. prosince od 18
hodin bude následovat přednáška s meditací
pod názvem Vánoční andělské pohlazení po
duši s Iris a Daliborem Faltou. V pátek 16. pro-
since od 19 hodin můžete přijít vyzkoušet ta-
neční meditaci pro ženy Loona dance, která je
komplexně zaměřena na propojení se sama se
sebou, rozvíjení a zvědomování si svého ženství,
svých specifických kvalit a především sebehod-
noty. Tanec zároveň aktivuje celou pánevní ob-
last, posiluje pánevní dno a stimuluje ženské
orgány. Lekci vede Jarka Voleská.
V sobotu 17. prosince od 15:30 bude probíhat
skupinová Arteterapie na téma poznej sám
sebe prostřednictvím výtvarné tvorby. Vý-
tvarné tvoření nabízí chvíle, kdy je člověk sám
sebou. Vede ke zklidnění, relaxaci i uvolnění
emocí. Umožňuje naplno vnímat daný okamžik.
Přijďte si vychutnat okamžiky strávené ve spon-
tánně tvořivém prostoru, který je sám o sobě
očistný a léčivý. Provede vás Radka Vejry-
chová.
Ve středu 21. prosince od 18 hodin jste také
zváni na rituál loučení se starým rokem
a oslavu zimního slunovratu s Hankou Uřídi-
lovou, to vše za léčivého zvuku didgeridoo a ša-
manského bubnu.
Ve středu 28. prosince od 18 hodin je možné
vychutnat si sváteční zpívání s chrudimskými
Mantrovníky (www.gajatri.net). Přijďte si spo-
lečně s nimi zazpívat indické mantry a bhad-
žany, dále duchovní písně české, slovenské,
anglické a písně z různých duchovních kultur.
Na leden připravujeme semináře vědomého jó-
gového dechu, alikvótního zpěvu, hry na rámový
buben, kontaktní improvizace, kizomby atd.

Mila Bohunická

Léčíme se vědomě
V dalším tématu aura systému těla se živá
a neživá hmota propojí. Kultivujeme se. Chara-
ktery života postupují jako umění. Milujeme svou
zemi. Budujeme národní smyslnosti, chci být
dobrým občanem. Radost ze života je jedinečná
síla spojení pěti smyslů a našeho ega. Kultivace
charakteru osoby je tématem dalšího setkávání
v aura centru. Prosinec je dobou předávání sta-
rých vzorců chování. Přijměte proto výzvu v těle
a podpoříme spolu novou cestu.
V pátek 2. a 9. prosince od 16 – 18 hodin (Sme-
tanovo náměstí 72 vedle IC). Sdílení a meditace.
Pro Litomyšlany zdarma. Prosím o přihlášení. 
Za AURA systém ČR Blažena Kovářová Jirušková

aurasys@outlook.cz, www.duhavnas.com

Máte rádi tenis? Přijďte na tenis-nábor nových
členů-dětí všech věkových kategorií, probíhá ce-
loročně. Rádi vás přivítáme mezi námi. Více in-
formací na www.tclitomysl.cz nebo tel. 731
409093. V zimě trénujeme ve vyhřívané hale.
Přiveďte děti zadarmo si zahrát tenis 29. 12.
2016 do nafukovací haly v Sportcentru Litomyšl
v době od 10 – 12 hod. Těšíme se na vás a vaše
děti.        Za Tennis Club Litomyšl Tomáš Kopsa 

Tenisový nábor

Městské služby Litomyšl
nabízí možnost využití 

sportovní haly (bývalá hala TJ)
pro veřejnost 

ve volných termínech.
Cena 250 Kč/hod. s DPH. 

Více informací na teplý@mslit.cz

LYŽE – nové, testové, bazarové
Servis lyží
Prodej a servis tenisových raket
Windsurfing, paddleboarding,
tenis 2017

Mgr. Pavel Saqua
Tel. 776 056 801

www.pireo.info
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Honzíkova cesta do říše hudby
Ve Smetanově domě bylo opět rušno. Tentokrát
dokonce v dopoledních hodinách! 15. listopadu
se tu hrálo, zpívalo a kromě toho také cestovalo
časem… Maturanti ze střední pedagogické školy
si pro své spolužáky z celé školy, ale také pro
gymnazisty a žáky 2. stupně základních škol při-
chystali ke Dni studentstva malé překvapení.
Poodhalili nejedno tajemství ze světa hudby
a ukázali divákům, jak se jeden nevinný koncert

může změnit v povedený výlet napříč stoletími.
Na jednom podiu se při tom potkal Smetana
s Mozartem, Bach s Johnem Lennonem nebo
Eminemem a Edith Piaf. Diváci byli svědky toho,
že v pravěku vás před jistou smrtí můžou za-
chránit jedině Queeni, nebo toho, že i když cho-
dit včas je výsadou králů, i Ježíš chodí pozdě!
Představení mělo premiéru už v květnu na ma-
jálesu, ale díky nadšení autorů i publika se ho
nyní podařilo zopakovat ve Smetanově domě
a na začátku listopadu také ve svitavském
Trámu.              Ondřej Kleiner, foto archiv školy

Když lidem
zatopí požár...

Firma Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. Litomyšl
nabízí pracovní místo na pozici 

administrativní
pracovník/pracovnice
Požadujeme: příprava prezentací v programu
PowerPoint, komunikativnost, kreativitu, 
samostatnost, zajišťování firemních akcí, 
výstav, podkladů pro reklamu.
Německý (anglický) jazyk výhodou. 
V případě zájmu zašlete strukturovaný
životopis na adresu: jana.lipavska@pfahnl.cz

Dlouhé zimní večery jen málokoho vylákají ven,
zvláště, když je za okny plískanice, teploměr se
odmítá povznést nad nulu a na televizní obra-
zovce se objeví známé postavy oblíbeného seri-
álu. O pohodu se postarají kamna a nám nezbývá
jen se těšit z příjemně stráveného volného času.
Ne však každé topidlo je všude bezpečné. Není
třeba dlouhého přemýšlení, abychom si při po-
hledu na přehled příčin vzniku požárů uvědomili,
že topidla sama za nic nemohou. Vinu na vzniku
požárů však nese především lidská nedbalost, ne-
pozornost a nezodpovědnost. O tom, zda kamna
budou dávat teplo, nebo brát hodnoty, zdraví,
a dokonce lidské životy, rozhodujeme sami. Co
tedy dělat, aby právě náš domov nebo pracoviště
neohrozil požár?
Při koupi každého nového spotřebiče musí být
dodán od výrobce návod k obsluze, který obsa-
huje pokyny pro obsluhu a regulaci topidla, po-
kyny pro bezpečné umístění a připojení 
k odvodu kouře, předepsané palivo, dovolené
opravy a seřízení, které smí provádět uživatel 
a další nezbytně nutné údaje pro jeho bezpečný
provoz. Návod k obsluze nám nemá sloužit pouze
k prvnímu slavnostnímu zatopení, ale jako prů-
vodce po celou dobu používání kamen.  
Je často až zarážející, kolik času někteří občané
jsou ochotni věnovat péči o topidla ve své domác-
nosti. Zpravidla péče skončí okamžikem jejich in-
stalace a další pozornost jim věnují zpravidla až
na jejich poslední cestě – pokud ovšem ještě dříve
jejich provoz nezaviní požár. Vyplývá z toho pro
nás všechny základní povinnost: průběžně kon-
trolovat stav topidla, abychom včas předešli zá-
vadám s nedozírnými následky. Mezi občany je již
vžitá skutečnost, že spalinové cesty, pokud mají
prostředky na jejich čištění, smí si čistit sami. Pod-
mínkou ale je, že jim alespoň jednou za rok spali-
novou cestu zkontroluje osoba, která vlastní
živnostenský list v oboru kominictví. Tato osoba
zpracuje zápis o provedené kontrole, ve kterém
uvede výsledek kontroly. Pokud zjistí nedostatky,
které nebyly odstraněny během kontroly, stanoví
termín pro jejich odstranění.                Karel Zeman
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Hubertovská jízda 2016
V sobotu 29. října se za typického pošmourného
podzimního počasí uskutečnil další ročník Hu-
bertovské jízdy – tradičního zakončení cyklis-
tické sezóny. Tuto akci pořádá již mnoho let Dům
sportu Stratílek pro všechny zájemce o pohodo-
vou nenáročnou vyjížďku s přáteli, zakončenou
odpoledním společným posezením.
Letos, jako už téměř tradičně, vedla trasa opět
krásným prostředím na východ od Litomyšle –
převážně lesními úseky za obcí Strakov směrem
na Semanín. Projíždělo se krásně zabarveným
podzimním lesem, občas dokonce vykouklo
i sluníčko a rozzářilo všechno do zlatých odstínů.
Bohužel po nedávných deštích se museli účast-
níci popasovat i s poměrně blátivým podkladem,
což jízdu zpestřilo. V Semaníně byl také odstar-
tován tzv. hon na lišku – příležitost pro ambició-
znější cyklisty poměřit své síly v malém závodě,
při kterém smečka cyklistů pronásleduje malým
náskokem obdařenou „lišku”, kterou představo-
val Lukáš Kopecký. Letos se nikomu nepodařilo
„lišku” dostihnout. Trať byla náročná svým pro-
filem i blátivými úseky s hlubokými kalužemi, na
otevřených rovinách se přidal i nepříjemný stu-
dený vítr, do cíle v litomyšlské restauraci Veselka
přijeli všichni účastníci notně zablácení, což však
nikomu nevadilo. Na druhém místě dorazil Mar-
tin Vodehnal, o třetí místo byl sveden krásný
sprinterský souboj mezi třemi závodníky Alešem

35. sezóna jachetního oddílu
V březnu na Karlově každoročně společně zaha-
jujeme sezónu pro příznivce windsurfingu,
paddleboardingu, jachtingu, surfingu a dalších
vodních sportů. Kromě vizí pro nadcházející se-
zónu jsme se společně díky promítání dělili o své
zážitky i zkušenosti z minulé sezóny. První ne-
děle v červnu v rámci Otevření Košíře tradičně
patřila návštěvníkům a široké veřejnosti. Pro pří-
jemnější vstup do vody u mola jsme letos dosy-
pali 1,5 tuny oblázků.  To posloužilo i závodníkům
při tradičním srpnovém triatlonu. V polovině
června byl v areálu slavnostně pokřtěn prototyp
rychlostního šlapadla Conger patentovaný
ing. P. Uherem. V areálu bylo živo i v době dovo-
lených, kdy zde proběhlo několik windsurfing-
paddleboardových kempů. Pokročilí se
připravovali na nádrži Nové Mlýny, Rozkoš, na
Neziderském jezeře i na moři. Areál vodních
sportů na Košíři se Školou windsurfingu si vybral
v červenci ke společnému dvoudennímu zážit-

kovému setkání i manažer pracovního týmu, bý-
valý atašé OSN pro lidská práva a práva žen.
V jeho týmu byla i slovinská reprezentantka ve
sjezdovém lyžování.  Účastníky nadchla jak pro-
hlídka historické Litomyšle, tak zážitky na vodě
a v areálu. 
Již od jara roku 2017 budou areál využívat děti

z nově otevřeného kroužku Windsurfingu, Padd-
leboardingu a vodní turistiky při DDM. 
Aby bylo možné uspokojit zvýšený zájem náv-

štěvníků o vyžití v areálu, od května jsme začali
pracovat na rozšíření prostor mezi loděnicí
a klubovnou. Úpravy koordinujeme díky mnoha
pozitivním lidem z nejrůznějších oborů, kteří byli
ochotni v této věci pomoci. Ačkoli se jedná o ve-
řejné prostory, technicky náročnou rekonstrukci
provádíme svépomocí bez jakýchkoli dotací. 

Tímto bych chtěl za letošní rok poděkovat za
pomoc s prezentací Českému rozhlasu a Rádiu
Černá Hora. Za konkrétní a opakovanou pomoc
J. Pozděnové, I. Pražákové, J. Vavřínovi, J. Lipav-
skému, J. Tajovskému, J. Sopouškovi, S. Dosedě-
lovi, R. Kilbovi a dalším. Velmi si cením ochoty
a pružnosti Technických služeb, Litomyšl
a pana L. Könyüho, díky kterým se letos podařilo
areál významně rozšířit. 

předseda oddílu YCL Pavel Saqua

Vrcholem pořadatelských aktivit klubu hráčů
stolního táhlového hokeje Stiga HC Benátky byl
tradiční turnaj Českého poháru, na jehož 3. kolo
si do Lidového domu v Litomyšli našlo cestu 56
účastníků z České i Slovenské republiky. Domácí
a početně nejsilnější český klub prezentoval
hned 10 zástupců, přičemž další zájemci na
vstup čekají. Ve třech základních skupinách si
postup do elitní A-skupiny vybojovala hned tro-
jice Benátských, navíc Zdeněk Lopaur o postup
přišel v posledním kole porážkou 3:4 s kolegou
Jiřím Malíkem. Odpoledne se opět nejvíce dařilo
19. Michalu Boštíkovi, který se však letos prvně
nepodíval do play-off, na které ztratil hned 6
bodů. Spokojený rozhodně byl 21. Josef Malý
a méně již 24. Robert Jež, který však zkompleto-
val bodový účet 5. klubu turnaje. 
V Béčku se do vyřazovacích bojů dostal jen
Tomáš Bucek: přestože měl ve čtvrtfinále za
soupeře vítěze skupiny Davida Dvořáčka (THC
Stiga-Game Příbram), dokázal ho vyřadit 3:1 na
zápasy, semifinále s Dušanem Krásou (Big Band)
však z rodinných důvodů skrečoval za stavu 1:1,
a skončil tak na 28. místě. Na konci Béčka se se-
řadili Malík (39.), Lopaur (40.) a Josef Sedláček
(42.). V Céčku propásl 44. Tomáš Halama šanci
na vítězství o pouhé 2 body, za ním se umístil
49. Jindřich Petr a 52. Milan Zeman. Litomyšlský
Patrik Petr (THC Stiga Elites) vyhrál svou zá-
kladní skupinu, v Áčku skončil 2. za suverénním
Zdeňkem Matouškem ml. (HCS Žabka Praha),
v play-off postupně vyřadil Daniela Matýska
(HCS Žabka Praha) 3.0, Kryštofa Lebla (Big
Band) 3.0, Lukáše Turoně (THC Třinec) 3:2 (v pro-
dloužení 5. zápasu!), ve finále Jana Dryáka (Big
Band) 3.0 a po roce si opět z domácího turnaje
odnesl krásný pohár z místního ateliéru DUKE
Bohemia! Třetí místo obsadil Turoň. Průběžné
pořadí ČP 2016/2017: 1. Turoň, 2. Matoušek, 3.
Dryák, 11. Boštík, 19. Jež (9. veterán), 21. P. Petr,
22. Bucek, 23. Lopaur, Benátky drží 6. místo.
Další turnaj se 10. 12. uskuteční v Praze – Satali-
cích. Za celoroční podporu děkujeme městu Li-
tomyšl a obci Benátky, krásné ceny poskytlo
nakladatelství Paseka, Restaurace a minipivovar
Veselka a Jiří Čepička z Vysokého Mýta!

Jindřich Petr

Český pohár
ve stiga hokeji

Zeleným, Alešem Mackem a Matějem Samkem,
bednu nakonec vybojoval Aleš Zelený. V katego-
rii žen to byl rovněž velký souboj, avšak první
místo obsadila Lenka Pulkrábková, druhé Dag-
mar Zelená a třetí Jana Samková. V restauraci
Veselka čekalo na všechny účastníky dobré ob-
čerstvení v podobě domácí gulášové polévky
a tradičního uzeného masa. Kdo jel, určitě neli-
toval, kdo letos vynechal či o akci nevěděl, je sr-
dečně zván na příští ročník. Doporučujeme
sledovat naše stránky www.stratilek.cz či profil
www.facebook.com/dumsportu.stratilek.

Veronika Samková Stratílková,
foto Antonín Hurych

Baby clubu Plaváček na kurzu plavání ukazujeme rodičům, jak pracovat
s dětmi ve vodě, nebát se plavat i pod vodou, naučit děti zvládnout nečekaný
pád do vody bez paniky a přirozenou záchranou. Voda má i účinky
rehabilitační a děti v ní posilují svaly, které nemají tu správnou sílu. Pohyb
dětí ve vodě je pro vývoj dítěte důležitý a přirozený. Lekce probíhají o víkendu
a vodu si tak může užít celá rodina a tatínkům plavání s malými miminky
pomáhá v jejich počáteční rodičovské nejistotě.
Lekce plavání probíhá ve slané, teplé vodě. Po odplavání se odchází do sauny,
kde vám vysvětlíme saunovací rituál. Poté se můžete naučit masírovat své
dítě a používat oleje a vonné esence. Návaznost plavání, sauna a masáže
má výborný vliv na imunitní systém dítěte, děti lépe prospívají, zlepšuje se
celý jejich psychomotorický vývoj a rodiče prožívají s nimi příjemně strávené
chvilky. Vše probíhá pod vedením proškolených a zkušených instruktorek.
Také fotíme a natáčíme pod vodou. Během roku probíhají 3 kurzy po cca
12 lekcích a plaveme každou neděli kromě prázdnin.

Kontakt:
Baby club Plaváček
www.plavacek-deti.cz
Tereza Čížková
tel. č. 739 463 240 

Kurz plavání miminek a dětí v Bystrém

Začátek v neděli 15. 1. 2017

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

Tel. 734 255 150

AGROPODNIK Hodonín, a.s.
středisko Osík u Litomyšle
přijme do pracovního poměru

• pracovníka údržby
Požadavky: 
vzdělání střední odborné s výučním
listem, řidičský průkaz

• ošetřovatele/ku drůbeže
včetně práce na třídírně

Požadavky:
základní vzdělání, min. 18 let věku

Nástup možný ihned

Informace – v sídle střediska,
Mařákova čp. 931, Litomyšl 
Kontakt: 
605 558 005, Ing. Josef Mareček
737 161 287, Anna Zindulková    
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Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska
Regionální sdružení sportů ve spolupráci se Svi-
tavským deníkem, produkční agenturou Sport
Action s.r.o. a městy Svitavy, Polička, Moravská
Třebová, Litomyšl, Březová nad Svitavou a Je-
víčko vyhlašují anketu „Nejúspěšnější sportovec
regionu Svitavska za rok 2016.”
Ocenění převezmou nejlepší zástupci svitav-
ského regionu na sportovním poli, kteří v prů-
běhu roku 2016 dosáhli nebo ještě dosáhnou

výrazných úspěchů na krajské, republikové či
mezinárodní úrovni.V této souvislosti vyhlašují
organizátoři ankety kritéria pro nominace spor-
tovců. Hlavní podmínkou je členství v tělový-
chovné či sportovní organizaci se sídlem na
Svitavsku. Vyhlašované kategorie jsou následu-
jící: jednotlivci (tj. žactvo, dorost a junioři, do-
spělí), kolektivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí),
veteráni, trenéři, handicapovaný sportovec, mi-
mořádný sportovní výkon, zvláštní cena RSS Svi-
tavy. Rovněž bude vyhlášen jednotlivec, který je
odchovancem zdejšího sportu, ale v současné

době působí na reprezentační úrovni mimo náš
region (tzv. Krajánek).
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci
oddílů a klubů a další subjekty, stejně jako široká
sportovní veřejnost, zasílat na adresu: Regionální
sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svitavy,
nebo na email: rss.sy@seznam.cz. Nominace
musí obsahovat: jméno a příjmení navrženého
sportovce, datum narození, adresu bydliště, kon-

taktní údaje, příslušnost ke sportovní organizaci
a přehled dosažených nejvýznamnějších úspěchů
a výsledků za rok 2016. Uzávěrka nominací bude
16. prosince 2016. Jména oceněných a pořadí v ka-
tegoriích jednotlivců určí komise odborníků.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec regionu Svitavska se uskuteční v úterý 24.
ledna 2017 od 18 hodin v Tylově domě v Poličce.

Radek Halva
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Litomyšlský fotbal bilancuje
podzimní sezonu
V polovině měsíce listopadu skončila podzimní
část mistrovského fotbalového ročníku 2016/
2017. Pro oddíl kopané TJ Jiskra Litomyšl to v ka-
tegoriích dospělých, dorostu, starších a mlad-
ších žáků a starších a mladších přípravek
obnášelo odehrání celkem třiadevadesáti sou-
těžních utkání.
Nejsledovanějším celkem bylo samozřejmě
A mužstvo dospělých, které přezimuje na devá-
tém místě I. A třídy se ziskem 19 bodů, což na
první pohled není důvod ke spokojenosti. Před
sezonou přišli noví trenéři Ivo Svoboda, Jaroslav
Ryba a Petr Svoboda a průběh podzimní části
zřetelně ukázal, že zabralo určitý čas, než se
společná práce zúročila. Stalo se tak až v závě-
rečných kolech, v nich Jiskra zaznamenala sérii
pěti vítězství a opustila nelichotivé pozice, na
nichž se dlouho nacházela. „Nakonec je pohled
na tabulku přece jen příjemnější. Je to zásluhou
přístupu k fotbalu, jaký kluci ke konci podzimu
měli. Věřím, že jsme nastartovali něco pozitiv-
ního. Teď si odpočineme a v lednu se s chutí
pustíme do další práce,” říká trenér Ivo Svoboda.
Dobrý dojem zanechali na hřištích v Pardubic-
kém kraji dorostenci, kteří jsou v polovině kraj-
ského přeboru druzí s minimální ztrátou na
vedoucí Heřmanův Městec. A to je mohou mrzet
některá zbytečná zaváhání se soupeři ze spodní
poloviny tabulky, protože kdyby se jich dokázali

vyvarovat, nemohlo jim utéci vedoucí umístění.
Alespoň tu však bude motivace pro jarní část.
V této kategorii spolupracuje litomyšlský klub
úspěšně se Slavojem Cerekvice nad Loučnou.
Žáci pro tento ročník vytvořili společná družstva
se sousedním Sokolem Čistá. Lépe se podzim
vydařil mladšímu týmu, který zvítězil ve čtyřech
zápasech a v řadě dalších přes sympatický herní
projev smolně prohrál, často rozdílem jediné
branky. Starší i mladší elévové působili v okres-
ních soutěžích, a přestože v jejich případě ne-
jsou výsledky tím nejpodstatnějším (dlouhodobé
tabulky se zde ostatně ani nevedou), je pozitivní,
že vítězství převažovala nad porážkami.

Radek Halva, foto Radek Halva

Atletické okénko
Listopad a prosinec jsou v litomyšlské atletice
měsíci odpočinku, ale také přípravy na novou se-
zonu. Zatímco špičkoví atleti trénují v teplých
krajích nebo ve vyhřívaných halách, my trénu-
jeme v místních tělocvičnách následovně: Atle-
tická přípravka – pondělí 16,30 – 17,30 hod. hala
u stadionu, čtvrtek 16,30 – 17,30 hod. tělocvična
ZŠ U Školek, žáci a žákyně – pondělí 15,30 –
16,30 hod. u stadionu, středa 15,30 – 17,00 hod.
sokolovna, pátek – cca od 15,00 hod. na stadi-
onu, muži a dorost – středa 19,00 – 20,30 hod.
u stadionu, každý den po dohodě s trenéry na
stadionu a v posilovně. Předpokládáme přihlá-
šky stejných družstev jako letos, obsazení sku-
pin a rozlosování bude jasné až po Novém roce.
Nejprve jsme přihlásili družstvo mužů do druho-
ligové soutěže. V 2. lize rádi uvítáme i naše do-
rostence, především běžce a skokany. Pro
vrhače bude ještě mužské náčiní těžké. Samo-
zřejmě to od nich bude vyžadovat i lepší výkon-
nost, kterou by měli získat pravidelnou
docházkou do tělocvičny i na stadion. 
Platnou registraci mají všichni ještě od žákov-
ského věku, tedy: M. Doubrava, F. Heger, M. Po-
korný,D. Rothschein (1999), M. Kadidlo, J.
Kostlán, D. Růžička, M. Siegl, V. Švec, M. Švíř, J.
Trpkoš, M. Večeřa, J. Voříšek, J. Vostřel, D.
Petrů, M. Vilček, K. Novotný (2000), Š. Fric,
P. Chadima, L. Kurka, P. Šplíchal, J. Zitko (2001).
Hodnocení tohoto roku a plány do roku 2017
probereme na členské schůzi v pátek 9. 1. ve
Slunci.                                                      Petr Jonáš

ADFORS Basket Litomyšl se drží na medailových pozicích
Sezona 2016/2017 je již v plném proudu
a všechny týmy mají za sebou více než dva mě-
síce soutěžního zápolení. Většina družstev mí-
stního basketbalového klubu ADFORS Basket
Litomyšl si vede velmi dobře a drží se na medai-
lových příčkách. Konkrétně nám patří jedno první
a čtyři druhá místa, takže sezona je rozehraná na
výbornou. Nejlépe jsou na tom zatím naši mini-
žáci U12, kteří v dosavadním průběhu krajského
přeboru nepoznali hořkost porážky a kterým díky
bilanci deseti výher z deseti utkání po zásluze
patří průběžné první místo ve skupině.
Kadetky U17, které nastupují v celostátní ligové
soutěži, navazují na loňskou úspěšnou sezonu,

když opět atakují pozice zajišťující baráž o ex-
traligu. V soutěži, kde je každý tým schopný po-
razit každého a kde není nouze o překvapivé
výsledky, se držíme s těsným odstupem na dru-
hém místě, a to díky šesti výhrám z osmi zá-
pasů.
V divizi starších žáků U15 si velmi dobře vedou
naši chlapci, kteří mají kladnou bilanci výher
a proher, když z dvanácti utkání dokázali zvítězit
hned v osmi. Ve vyrovnané soutěži nám tyto
body stačí zatím na druhé místo, a to za suve-
rénními Svitavami.
Druhé místo drží také naši minižáci U13, kteří
v krajském přeboru z dvanácti utkání podlehli

jen dvakrát,  a vypadá to, že se budou až do sa-
motného závěru rvát o celkové vítězství.
Naše nejmladší soutěžní družstvo, tedy minižac-
tvo U11, si vede také velmi dobře a možná až nad
očekávání dobře. Bilance i umístění je u těchto
kluků a holek stejná jako u minižáků U13, tedy
deset výher ku dvěma prohrám a průběžné
druhé místo.
Kromě těchto dlouhodobých soutěží nás po
Novém roce čekají ještě boje ve dvou kvalifika-
cích o Mistrovství ČR, a to mezi chlapci U12
a v mixech U11. Držte našim mladým basketba-
listům palce. 

Martin Šorf,  předseda klubu

Jižní Morava je krásný kraj, ale stále plodí silné
soupeře!
Stolní tenis v Litomyšli opět odstartoval sezónu,
opět bude mít přídomek ligová, a to díky startu 
A družstva mužů ve 3. lize skupiny D. Kromě to-
hoto družstva vstoupil oddíl do sezóny 2016/2017
ještě s družstvy dospělých v krajské soutěži sku-
piny B a v okresním přeboru I. třídy. V jednorázo-
vých turnajích v rámci okresu by se v této sezóně
měli také představit reprezentanti mládežnických
kategorií oddílu.
Áčko mužů se v sedmi utkáních 3. ligy představilo
většinou na domácích stolech, ale bilance není
úplně růžová. Družstva většinově z jižní Moravy
patří mezi silnější kalibr ligových soutěží celkově.
Novou tváří Litomyšle je Vojtěch Mynář, patnác-
tiletá naděje ze Starého Města u Moravské Tře-
bové, který nyní hraje domovsky v Havířově, kam
přestoupil z Lanškrouna. Základ sestavy kromě
Mynáře tvoří – v pořadí podle žebříčku – Šesták,
Táborský a Křepelka. Družstvo je se ziskem 12

bodů za 2 výhry, 1 remízu a 4 prohry na 8. místě
tabulky. Nejlepším hráčem týmu je zatím Kře-
pelka s úspěšností 68,75%.  Kolektiv Jiskry čeká
v jihomoravské skupině ještě plných 15 utkání,
cílem je samozřejmě především udržení v soutěži.
Že to bude úkol velmi nesnadný, to všichni vědí,
ale i právě proto se pokusí hráči udělat vše pro
zachování třetiligové příslušnosti. 
Všechny soutěže, až po nejnižší třídy okresu, se
budou hrát plastovými míčky. Litomyšlští hráči
a hráčky vezmou za své míčky značky Xushaofa
sports, které již v loňské sezóně vyzkoušeli ligoví
stolní tenisté. Pro většinu členů oddílu se ale od
září jedná o nový prvek, s kterým se postupně se-
znamují a sbližují. To platí hlavně pro kolektivy
hráčů a hráček krajské soutěže a okresního pře-
boru.
Krajská soutěž má za sebou 9 utkání, litomyšlští
stolní tenisté B družstva jsou s 12 body na 7.
místě průběžné tabulky s bilancí 4 vítězství a 5
porážek. Sestava na utkání bývá nečastěji vybí-

rána ze šestice Dostál, Flodr, Štarman, Valdhans,
Balský, Syrová Lucie. Družstvo si chce obhájit po-
stavení z posledního ročníku, tudíž hrát v první
polovině tabulky. 
Regionální přebor odstartoval jako poslední sou-
těž sezóny. Céčko TJ Jiskra má za sebou jen tři
utkání a za 2 vítězství a 1 remízu mu patří proza-
tím v tabulce 5. místo s 8 body. Přebor má ale ne-
vyrovnaný počet utkání, a to díky malému počtu
účastníku – hraje pouze 10 týmů – což zkresluje
objektivitu průběžné tabulky! Členové litomyšl-
ského družstva, za které mohou startovat i hráči
béčka Balský a Valdhans, se netají myšlenkou na
postup do krajské soutěže, ale hlavním favoritem
bude zřejmě družstvo TJ Svitavy. Veškeré vý-
sledky budou po jednotlivých kolech k dohledání
ve výsledkovém servisu oficiálních stránek ČAST
www.ping-pong.cz a ve skříňce stolního tenisu TJ
Jiskra na náměstí. 
Karel Štarman, předseda oddílu stolního tenisu

TJ Jiskra Litomyšl

A již pulzuje sezóna stolního tenisu 2016/2017


