
První Andělská adventní neděle
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

Kovových odpadů se
můžete ekologicky zbavit
Kovové obaly od jídel a nápojů má doma prak-
ticky každý z nás. Ekologicky se jich zbavit je
však problém. Speciální nádoby určené pro je-
jich sběr na mnoha místech České republiky
chybí, do smíšeného odpadu však nepatří
a dají se dál recyklovat. Proto vás možná po-
těší, že se v listopadu na celkem pěti frekven-
tovaných místech ve městě objeví moderní
šedivé kontejnery na kovové odpady. Najdete
je na parkovišti u supermarketů Penny, Albert
a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. lis-

topadu. „Město v rámci třídění této komodity
nepředpokládá využívání ostatních klasických
sběrných míst. Jsme přesvědčeni, že je jich
v domácnostech omezené množství, a lze
tedy k odkládání využívat pravidelné cesty
v rámci větších nákupů potravin. Samozřejmě
i nadále existuje možnost odkládat tuto ko-
moditu také na sběrném dvoře,” uvedl vedoucí
odboru místního a silničního hospodářství
Pavel Jiráň.
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Návrh na rekonstrukci
městské knihovny

V nedožitých 70 letech
zemřel František Beneš

Výsledky voleb
do sněmovny v Litomyšli

První adventní neděli můžete zahájit účastí na mši
svaté či pobožnosti v některém z kostelů a kaza-
telen litomyšlských církví. Na zámeckém návrší
bude program první Andělská adventní neděle
3.prosince 2017 odstartován již v 10.00 hodin do-
poledne. Těšit se můžete na velkou výstavu bet-
lémů, komentované Vánoční prohlídky, Ježíškovu
poštu, Andělku, Vánoční zpívánky, dětské vý-
tvarné dílny, výstavu v regionálním muzeu Od ad-
ventu po Tři krále, zimní dětskou hernu i na
program na venkovním pódiu. Chybět nebude ani
oblíbený adventní trh s živými zvířátky. První
adventní svíci společně zapálí faráři a kazatelé
litomyšlských církví ve 13.00 hodin v chrámu

Nalezení sv. Kříže. Od 14.00 hodin bude venkovní
pódium patřit kapele X̌ilt, kterou v 16.00 hodin vy-
střídá skupina Jablkoň s první částí svého vánoč-
ního repertoáru. Na 17.00 hodin připravujeme
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterému
bude předcházet opět videomapping. Tentokrát
budou inspirací tradiční koledy a projekce pro-
běhne na budovu zámeckého pivovaru. Pokud vše
dobře dopadne, vykouzlí KLUCIvespolek pomocí
světel na fasádě pivovaru kromě jiného i sněho-
vou nadílku, ze které vyrobí velkou sněhovou
kouli. Ta poté bude zhmotněna a právě s vaší po-
mocí by mělo dojít k rozsvícení vánočního stromu.
Ani tentokrát nebude chybět vystoupení dětských

653

O návratu andělů do Litomyšle nemůže být sporu. Najdete je na emporách chrámu Nalezení
sv. Kříže v expozici sakrálního umění Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům,
na Andělské vyhlídce, ale andělsky „dozorují” i řadu kulturních akcí, které se konají v rámci adventu.
Andělsky krásná je speciálně v předvánočním čase celá Litomyšl – nevěříte? Není nic snazšího, než
se přesvědčit na vlastní oči a přijít se podívat na některou z Andělských adventních nedělí.   

pěveckých sborů Kvítek a Lilium ze ZUŠ Bedřicha
Smetany. Slavnostní půlhodinku bude moderovat
Daniel Kvasnička a slovo dostane další z duchov-
ních v Litomyšli – tentokrát se představí nový farní
vikář římskokatolické církve Jan Pitřinec.
Druhá část koncertu skupiny Jablkoň bude již
u rozsvíceného vánočního stromu. Věříme, že tedy
zůstanete na svařené vínko, dobrou muziku i set-
kání s řadou známých i po samotném rozsvícení
vánočního stromu. 

A co nás čeká do Vánoc?
Již teď pro vás připravujeme program i na další
Andělské adventní neděle. Nepřijdete ani o Ad-
ventní trh – včetně bohatého doprovodného pro-
gramu – který bude v sobotu 9. prosince – také na
zámeckém návrší. Bohaté budou i další neděle –
nalákat můžeme např. na kapelu Marien či Petru
Černockou – nezapomeňte však, že čtvrtá ad-
ventní neděle je zároveň Štědrý den – proto bude
program  na  návrší  trochu  jiný,  než  obvykle.
Podrobněji však až v prosincovém vydání Lilie.
Děkujeme všem organizátorům za to, že i letošní
Andělský Advent bude velmi pestrý. Věříme, že
každý z vás si v něm najde něco pro sebe.              

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Zámecké sklepení
bude opět 
v moci pekelné
Od 2. do 5. prosince 2017 ovládne Zá-
mecké sklepení v Litomyšli opět moc pe-
kelná. I tento rok se děti činily, vytrvale
zlobily a kniha hříchů se úspěšně plnila.
Nejednou si Lucifer radostí odplivnul
a dupnul kopytem! Čerti dobře ví, že Míša
pořád kouká do tabletu, Pepík nedělá
včas úkoly, Jana nechce v jídelně jíst zele-
ninu a že Jenda doma neuklízí a nepo-
máhá mamince... To bude dušiček! 
Ale děti, nebojte se, pohádky mají obvykle
dobrý konec. Čerti v čele s Luciferem, an-
dílci a sv. Mikuláš budou návštěvníky
bavit během padesátky představení.
V rámci patnáctiminutové prohlídky pe-
kelných slují čekají na zatracené duše
různé nástrahy. „Pokud ale budou
upřímně litovat svých hříchů, dojdou ke
spáse a prožijí radost, když dostanou dru-
hou šanci, aby na povrchu zemském své
chyby napravily,” říká Ivana Voříšková ze
Smetanovy Litomyšle, o.p.s., která akci
spoluorganizuje. Program je vhodný pro
statečné děti od 6 let či pro trapiče jaké-
hokoli věku.           strana 19 >
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí

dotace z programu Podpora pro památky
UNESCO na rok 2018. Obsahem žádosti je mar-
ketingový projekt „Oslavy 450 let od zahájení
stavby zámku a 220 let od otevření zámeckého
divadla". Projekt je připravován ve spolupráci se
Státním zámkem Litomyšl a Regionálním mu-
zeem v Litomyšli.

 RaM schvaluje uzavření dodatku č. 47 k po-
jistné smlouvě č. 8602624913, se společností
Kooperativa pojišťovna, a. s. Dodatkem se aktu-
alizuje seznam nemovitostí a jejich technické
zhodnocení (např. hájenka Budislav, hvězdárna)
a dále se u pojištění nemovitostí zvyšuje roční
limit pojistného plnění v případě nepřímého
úderu blesku z 200 tisíc Kč na 500 tisíc Kč. 

 RaM souhlasí s podáním žádosti o finanční
podporu pojištění lesních porostů Podpůrným
a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a. s. Podpora může dosáhnout až 30 % z uhra-
zeného pojistného. 

 RaM schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí programové účelové dotace na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany

jednotky sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu
Pardubického kraje. Účelem dotace ve výši 45
tisíc Kč je oprava požárního automobilu.

 RaM souhlasí s tím, aby další pronájmy dosud
volných a případně uvolněných garážových míst
v objektu Z. Kopala prováděly ve své pravomoci
Městské služby Litomyšl s.r.o. při dodržení
těchto pravidel:
- krytá garážová stání budou pronajímána před-
nostně žadatelům bydlícím v lokalitě ulic Z. Ko-
pala a J. E. Purkyně a dále v pořadí podle data
podání žádosti
- nekrytá garážová stání budou pronajímána ža-
datelům bez omezení v pořadí podle data po-
dání žádosti.

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Úniková schodiště III. MŠ Litomyšl”.  Jako nejvý-
hodnější vyhodnotila nabídku firmy AGILE s.r.o. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„workoutové hřiště”. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy COLMEX s.r.o.

Více na www.litomysl.cz

Oznámení o povinnosti 
vybudování kanalizační přípojky

Městský úřad Litomyšl, na základě doporučení
rady města ze dne 23. 5. 2017, přistoupí k zajiš-
tění připojení jednotlivých nemovitostí k nově
vybudované kanalizaci. Podle § 3 odst. 8 zákona
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění, může obecní úřad  v přenesené
působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům sta-
vebního pozemku nebo staveb, na kterých vzni-

kají nebo mohou vznikat odpadní vody, povin-
nost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné.
Prvním krokem ze strany vodoprávního úřadu,
pokud nedojde k napojení na kanalizaci v ter-
mínu do do 31. 5. 2018,  bude zaslání výzvy
k prokázání zneškodňování odpadních vod za
uplynulá období. Vodní zákon ve svém ustano-
vení § 38 odst. 6 stanovuje že, „Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla
ohrožena jakost povrchových nebo podzemních
vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí prokázat jejich zne-
škodňování v souladu s tímto zákonem.” Pokud
vlastník nemovitosti toto neprokáže v plném
rozsahu, například fakturami za odvoz a likvidaci
odpadních vod na MČOV, může být  tato skuteč-
nost přestupkem s možným uložením pokuty.
Výše uvedené se netýká nemovitostí s vybudo-
vanou domovní čističkou odpadních vod se
současně platným povolením k vypouštění od-
padních vod. I u těchto nemovitostí se však ne-
předpokládá udělení dalšího povolení a bude
požadováno připojení do kanalizačního systému.
Město investovalo na základě žádosti obyvatel
lokality nemalé prostředky na rozvoj těchto sítí,
ale také na vybudování jednotlivých přípojných
bodů. Pro jednotlivé nemovitosti zpracovalo
projekty kanalizačních přípojek a zajistilo vydání
územních souhlasů pro jejich realizaci. 
Motivem k výše uvedeným krokům není hlavně
zvýšení tržeb na stočném, neboť toto navýšení
nebude pro celkový provoz zásadní (spíše po-
kryje pouze provozní náklady), ale uvedení stavu
zneškodňování odpadních vod do souladu se zá-
konnými předpisy a podpora ochrany životního
prostředí. Věříme, že  důvody vedoucí k tomuto
postupu většina majitelů nemovitostí pochopí
a ve výše uvedeném  termínu do 31. 5. 2018, za-
jistí jak vybudování přípojek, tak i uzavření
smlouvy o odvádění odpadních vod se společ-
ností Vodovody spol. s.r.o. Litomyšl.
Pavel Jiráň a Jiří Randák, Městský úřad Litomyšl

Ceník parkovného
ve městě
pro rok 2018
Výše poplatků zůstala zachována na úrovni roku
2017. Pro stání vozidel na místních komunikacích
uvedených v příloze č. 1 nařízení města
č. 05/2013, kterým se vymezují komunikace
nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjedna-
nou v souladu s cenovými předpisy, se v souladu
se zákonem č.526/1990 Sb. stanovují ceny takto:

Platby v parkovacích automatech:
první hodina 10 Kč/hod.
každá další hodina 30 Kč/hod.
den 100 Kč/den

Parkovací lístky od ubytovatele:
hodinový 10 Kč
denní 50 Kč
týdenní 250 Kč

Je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení
s umístěním provozovny ve zpoplatněných zó-
nách dle přílohy č. 1, nařízení města Litomyšle
č. 05/2013. Parkovací lístky nakupuje provo-
zovatel ubytovacího zařízení, který předkládá
doklad o provozování ubytovací činnosti s umís-
těním provozovny ve zpoplatněných zónách.
Parkovací lístky je možno zakoupit na služebně
Městské policie Litomyšl. Parkovací lístek od
ubytovatele je platný pouze v případě vyplnění
jeho předtištěných údajů, a pokud je označen ra-
zítkem ubytovatele

Parkovací známky:
Základní • 300 Kč / kalendářní rok
Parkovací známka je platná pouze tehdy, pokud
je ve vozidle viditelně umístěný parkovací kotouč
s označením času začátku parkování, a proka-
zuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu
do 120 minut od času nastaveného na parkova-
cím kotouči. Ve vozidle musí být viditelně umís-
těn pouze jeden parkovací kotouč. K zakoupení
není třeba předkládat doklady. Tuto parkovací
známku je možno zakoupit v Informačním centru
Litomyšl.

Residenční • 600 Kč / kalendářní rok 
Je určena pouze pro vozidla v prokazatelném
užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů
nemovitostí ve zpoplatněných zónách dle přílohy
č. 1. Kupující předkládá technický průkaz vozidla
a občanský průkaz nebo platnou nájemní
smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto par-
kovací známku je možno zakoupit na služebně
Městské policie Litomyšl.

Abonentní • 5 000 Kč / kalendářní rok
K zakoupení není třeba předkládat doklady. Tuto
parkovací známku je možno zakoupit v Infor-
mačním centru Litomyšl.

Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené Parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením – viz § 67, zák.
361/2000 Sb.), osobu sluchově postiženou
(označení O2) nebo lékaře konajícího návštěvní
službu za parkování neplatí. Označení musí být
viditelně umístěno ve vozidle v souladu se záko-
nem). 
Řidič vozidla, který se účastní svatebního ob-
řadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání.
O bezplatném vydání parkovací známky rozho-
duje RaM ve své pravomoci. U ceny se neuplat-
ňuje DPH. -red-

Upozorňujeme občany na to, že majitelé stavebních pozemků a staveb, kde vznikají odpadní
vody, mají nově povinnost se připojit na městskou kanalizaci. Toto nařízení platí pouze v přípa-
dech, že je připojení technicky proveditelné.

Kovových odpadů
se můžete
ekologicky zbavit
strana 1 >
Do kontejnerů, prosíme, vhazujte pouze nápo-
jové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí
konzervy, tuby, uzávěry a víčka plechových
obalů. Nepatří do nich plechovky od barev, stla-
čené nádoby od kosmetiky a dalších sprejů,
obaly použité při manipulaci s benzínem, oleji
a ředidly. Prosíme vás o to, abyste plechovky,
pokud to bude možné, vymývali a sešlapávali.
Usnadníte tím další zpracování a transport.  
V následujících týdnech se ve městě také objeví
více kontejnerů na elektroodpad, pracovní sku-
pina pro životní prostředí doporučila rozšíření
stávajícího počtu o tři kusy v ulicích Kornická,
Na Prokopu a na Komenského náměstí.   -mv-
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Městská knihovna by se v budoucnu
mohla dočkat nových prostor

Úkolem architektonické studie bylo najít řešení,
jak do historické budovy vtěsnat městskou
knihovnu s desítkami tisíc svazků. „V současné
době je původní historický objekt využíván
pouze částečně a technický stav budovy posta-
vené na přelomu 19. a 20. století odpovídá jejímu
stáří. V minulosti totiž došlo k pouze dílčím re-
konstrukcím,” řekl ke stavu objektu Antonín
Dokoupil, vedoucí Oddělení investic Městského
úřadu Litomyšl.
Práce na studii nebyla jednoduchá a architekti
museli řešit několik omezení – například to, že
radniční dvorek byl v minulých měsících kom-
pletně zrekonstruován a je v něm nové turistické
centrum a sociální zázemí. Zároveň v budově
museli najít místo pro desítky tisíc svazků, nová
knihovna by jich měla pojmout přes 50 tisíc.
„V současné době máme ve volném výběru asi 23
tisíc knih ve všech třech odděleních. Ve skladu je
cca 48 tisíc zpracovaných knihovních jednotek,
které jsou přístupné prostřednictvím online kata-
logu. Ovšem další, nejstarší fond je uložen v půd-
ním archivu. To jsou knihy, které budeme nabízet
Národní knihovně a jiným institucím, protože je-
jich využití u nás je minimální,” vysvětlila ředitelka
Městské knihovny Litomyšl Jana Kroulíková.

A co by rekonstrukce přesně znamenala pro čte-
náře? Především více místa. V přízemí se počítá
s víceúčelovým sálem, který by zároveň sloužil
i jako čítárna. Ve druhém nadpodlaží by mohlo
vzniknout  oddělení  pro  dospělé  s velkými šesti-
policovými regály. O patro výše je v plánech na-
rýsováno dětské oddělení, přednáškový sál
a administrativní prostory pro městskou knihovnu.
„Jako velké plus považuji to, že se při rekonstrukci
počítá s bezbariérovým přístupem a výtahem, pro-
tože v současné době mohou mít při návštěvě
knihovny někteří naši spoluobčané problém,” sdělil
k plánům starosta Radomil Kašpar.
Architekti se snažili o to, aby se návštěvník mohl
v prostorách nové knihovny snadno a intuitivně
orientovat, proto zvolili otevřený prostor a v plá-
nech odstranili některé příčné stěny. Velkou no-
vinkou by bylo rovněž zbudování prosklených
balkonů ve dvoře. Celkem by se do knihovny
mělo vejít přes 52 tisíc svazků. Tento počet vy-
chází z propočtů na nosnost stropů. Pokud by
došlo k rekonstrukci podle dodané studie, tak by
knihovna měla novou užitnou plochu přes tisíc
metrů čtverečních ve třech patrech. „Musíme to
projednat, nicméně od kolegů radních mám
ohlasy více než pozitivní, uvidíme, zda se nám

podaří najít nějaký dotační titul, který by nám
s touto poměrně finančně náročnou rekon-
strukcí pomohl,” dodal starosta. Odhadované
náklady jsou ve výši 30 milionů korun.
Městská knihovna Litomyšl měla ke konci října
2128 registrovaných čtenářů, k tomu zhruba 100
dětí navštěvuje pobočky ve 2. a 3. základní škole.
„Do konce roku předpokládám, že dosáhneme
minimálně čísla 2400 čtenářů. V potaz je ale
třeba vzít i počty návštěvníků, vloni jich u nás
bylo 35 a půl tisíc, ale v současné době je jich už
36 800” dodala Jana Kroulíková. -mv-

V červnu jsme veřejnost informovali o návrzích na přejmenování městské knihovny a plánech na její možné přestěhování. V současné době stále
není jisté, zda knihovna skutečně změní název a ponese jméno nějaké významné historické osobnosti, například Boženy Němcové. Nicméně
architekti přes prázdniny dokončili studii, v níž podrobněji popsali plány na možnou rekonstrukci prostor bývalého ředitelství Vertexu v budově
na Ropkově ulici, kam by se knihovna, pokud tak zastupitelé rozhodnou, mohla v horizontu několika let přestěhovat.

Architekti řeší, co po dokončení dálnice
udělat s průtahem Litomyšle
Dálnice D35 byla v uplynulých měsících často
diskutovaným tématem. Dá se předpokládat, že
vybudování této komunikace způsobí výrazné
snížení počtu aut, která jedou průtahem města.
Ten nebudou muset v budoucnu řidiči používat
jako jedinou možnost při cestování ve směru na
Svitavy a Moravu a čtyřpruhová silnice by tak
měla částečně ztratit na významu. Úbytek vozi-
del znamená možnost s průtahem, jenž rozdělil
město na dvě poloviny, něco udělat. Vedení
města proto architektonické kanceláři dalo za
úkol vypracovat studii, jak by se dala část komu-
nikace jinak využít. „Odborníci řeší hlavně mož-
nost vybudování parkovacích ploch na úkor části
komunikace, která nebude potřeba,” přibližuje
zadání Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení in-
vestic Městského úřadu Litomyšl. 
Tato myšlenka není nová. Před dvěma lety byl
průtah Litomyšle hlavním tématem Letní školy
architektury, což bylo setkání mladých studentů
tohoto oboru, kteří se snažili pod vedením svých
učitelů přinést nová a originální řešení pro tuto
část města. „Návrhů, jak tuto „jizvu na tváři
města” zacelit, nám studenti společně s peda-
gogy dali celou řadu. Bohužel se nám asi už
nikdy nepodaří se silnice úplně zbavit a opět
město spojit, ale pokud bude možné její část

lépe a smysluplně využít, tak jsem pro,” řekl
místostarosta Josef Janeček. V rámci architekto-
nické studie se neřeší parkování pouze na ploše
současné silnice, ale experti se zabývají plány
na možnou výstavbu podzemního parkoviště na
ploše naproti III. základní škole a umístěním
zcela nového nadchodu přes silnici I/35. „Jedná
se pouze o studii a k případné realizaci je daleko,
ale jsem rád, že budeme mít pro případ, že by-
chom se mezi zastupiteli shodli, připravený pro-
jekt na zlepšení parkování ve městě, protože
vím, že to je věc, která řadu Litomyšlanů trápí,”
dodal místostarosta. -mv-

Pardubický kraj
podpořil pořízení 
a opravu turistic-
kého značení
Litomyšl je známá jako město kultury. Ročně
k nám zavítají desítky tisíc turistů, kteří obdivují
renesanční zámek, Klášterní zahrady či navštíví
Smetanovu Litomyšl a další oblíbené akce. Ra-
dost z poznávání neznámého však návštěvní-
kům může zkazit například špatně viditelné či
neaktuální informační značení. Proto v uplynu-
lých měsících došlo díky finanční podpoře Par-
dubického kraje ve výši 600 tisíc Kč k obnově
a doplnění ukazatelů, tabulí a dalšího vybavení,
díky kterým u nás turisté nezabloudí a snadno
najdou všechny krásy Litomyšle.
V různých částech města tak máme 11 nových
stojanů, 12 magnetických panelů, pět nástěnek
a jeden zbrusu nový digitální kiosek, jenž vznikl
z vysloužilé telefonní budky na Smetanově ná-
městí. V něm obyvatelé Litomyšle i turisté na-
jdou všechny informace, které potřebují – od
seznamu památek, nabídky ubytování až po re-
staurace v okolí. V rámci tohoto projektu také
odborníci opravili devět oboustranných infor-
mačních cedulí. Kromě nové grafiky má infor-
mační značení rovněž nový anglický překlad. 

-mv-
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Vážení spoluobčané,
chci Vám všem poděkovat za to, že jste přišli
k volbám a aktivně tak dali najevo, že Vám osud
naší republiky není lhostejný. Jsem velice vděčný

za každý hlas pro KDU-ČSL, ale děkuji všem,
kteří přispěli v našem městě k opět nadprůměr-
nému volebnímu výsledku. K urnám letos dora-
zilo 66,1% voličů. Již dlouhodobě patříme mezi

města, kde se lidé nebojí k volbám přijít, a já
jsem za to moc rád.

Radomil Kašpar, starosta

KDU-ČSL

Městské lesy mají novou techniku 
Lepší péče o stromy, snížení fyzické zátěže pro
zaměstnance a nové vybavení pro další roky. To
jsou pozitiva, která městu přinesl projekt „Poří-
zení techniky pro lesní hospodářství”, spolufi-
nancovaný městem Litomyšl, Evropskou unií

a Programem rozvoje venkova. V jeho rámci se
pro společnost Městské lesy Litomyšl pořídilo
několik moderních strojů, které výrazně usnadní
a urychlí zpracování stromů. Lesníci obdrželi ho-
rizontální štípací stroj, samonakládací sypač,

příkopovou sekačku a příkopovou frézu. Celkové
výdaje projektu „Pořízení techniky pro lesní hos-
podářství” jsou ve výši 793 600 Kč. Město cel-
kem získalo z fondů Evropské unie 196 416 Kč
a z Programu rozvoje venkova 200 384 Kč. -az-

Komunista Bedřich Záleský – přímý svědek
atentátu na R. Heydricha
V letošním roce si připomínáme již 75. výročí
atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. V odborné literatuře i no-
vinových článcích, které popisují atentát mi-
nutu po minutě, pozorný čtenář může narazit
na jméno Bedřicha Záleského. Kromě struč-
ného sdělení, popisujícího jeho náhodné svě-
dectví na místě atentátu, se však příliš mnoho
nedozvíme. Jeho životní příběh je však velmi
zajímavý a to také proto, že jde o osobnost
z našeho regionu. Narodil se 18. června 1913
v Nedošíně čp. 14 v chalupnické rodině, vyučil
se zedníkem a pracoval sezónně u místních
stavitelů. V letech 1934–1936 vykonal vojen-
skou službu u pěšího pluku 30 ve Vysokém
Mýtě a dva roky poté nastoupil k uniformované
státní policii v Jablonci nad Nisou, kde byla
tehdy zřízena policejní škola. Krátce byl zařa-
zen v oddílech Stráže obrany státu (SOS), ale

po záboru pohraničí nacistickým Německem
působil na nové hranici ve Dvoře Králové, který
se stal pohraničním městem.  Po rozpuštění
oddílů SOS byl přidělen na stanici policejního
komisařství v Praze-Libni. Dne 27. května 1942
byl mimo službu, ve stejnokroji, ale neozbro-
jený. Vracel se domů tramvají poté, co si na
úřadě vyzvednul poukaz na dětskou výbavičku,
protože jeho rodina čekala své první dítě. Jed-
nalo se o známou tramvaj č. 3, která projížděla
ulicí V Holešovičkách právě v okamžiku aten-
tátu na třetího muže nacistické říše R. Heydri-
cha. Jelikož byl jako policista vyzván, aby
atentátníky pronásledoval, vydal se za Kubi-
šem, který mezitím nasedal na kolo. Bedřich
Záleský však rychle zjistil, že se jedná o akci od-
boje a tak bez snahy Kubiše dohonit využil si-
tuace, vzdálil se z místa činu, nastoupil do
tramvaje č. 14 a odjel. Doma se svěřil svým blíz-
kým, aby se připravili na nejhorší. Záleský byl
hledán několika fonogramy, rozhlasem, výhru-

žnými výzvami, a dokonce byl společně s dal-
šími policisty postaven do řady, ale svědky
atentátu naštěstí nepoznán. V květnu 1945 se
se zbraní v ruce zapojil do Pražského povstání
v bojích o rozhlas, za což obdržel dvě poch-
valná uznání. Po skončení války se odstěhoval
zpět do Jablonce nad Nisou a dále vykonával
službu policisty, v šedesátých letech se natr-
valo vrátil do Nedošína. Byl činný v Osadním
výboru Nedošína, v MěV KSČ v Litomyšli, ve
Svazu invalidů a Svazu dobrovolných hasičů.
Vedl litomyšlskou organizaci Svazu protifašis-
tických bojovníků a v 90. letech byl předsedou
místní organizace KSČM v Nedošíně. V květnu
2004 zemřel v Litomyšlské nemocnici ve věku
91 let. 
Poděkování voličům – děkujeme všem voli-
čům, kteří podpořili kandidáty KSČM, ceníme si
Vaší důvěry.

Max Olšan,
místopředseda MěV KSČM v Litomyšli

Komunistická strana Čech a Moravy

17. listopad opět na „ne-náměstí”
Tak jako v uplynulých letech si vás dovolím po-
zvat k lavičce Václava Havla v Litomyšli na ná-
městí, které nemá jméno – na náměstí, které se
jmenuje Jiráskova ulice. Pojďme si společně při-
pomenout Den boje za svobodu a demokracii
i Mezinárodní den studentstva. Vlajky a svíčky,
stejně jako své kamarády, případně děti nebo
rodiče, vezměte s sebou. Po skončení vzpomín-
kové akce, která začne v pátek 17. 11. v 17:11 hod.,

bude tradičně přístupné zámecké sklepení se
Srdcem pro Václava Havla.
Letošní vzpomínka bude více hudební. Bude se
tedy méně mluvit a více poslouchat muzika
místních hudebních seskupení. Chceme oslavit
svobodu a demokracii. Proč? Protože mů-
žeme...
A protože stále ještě zde demokracii a svobodu
máme, můžeme také diskutovat o závažných
tématech. Takovým tématem jistě je „Jsou Češi

PRO, nebo PROTI Evropské Unii?” Jak to máte
Vy? Jste zastánci EU? Přijďte říct proč. Jste na-
opak proti EU? Přijďte také. Slušně a věcně bu-
deme o tématu diskutovat v zámeckém
pivovaru ve středu 8. 11. od 18.00 hod. se zají-
mavými hosty i s vámi.
Těšíme se na viděnou na obou listopadových
akcích. Díky, že můžeme…

Dan Brýdl, GENERACE 89

Generace 89 SNK

Tak jsem zase zpátky. Vážení občané, vysvět-
lím, proč jsem na čas přestal psát politické pří-
spěvky. Po určitých útocích na moji osobu
a pokusech dehonestovat mě na jednáních za-
stupitelstva, jsem nechtěl sklouznout na úro-
veň těch, co se o to snažili. A jak se říká "Žádná
polévka se nejí tak horká, jak se uvaří" nechal
jsem ji vystydnout. Čas kdy jsem nepsal, mně
posloužil k tomu rozmyslet si, jak budu v poli-
tice nadále vystupovat a co budu prosazovat.
Vy co jste chodili v poslední době na jednání
zastupitelstva, víte, že mě energie hájit zájmy
občanů neopustila. Teď již vím, že výroky zastu-
pitele Nádvorníka a starosty Kašpara učiněné
na jednání zastupitelstva k mé osobě, že jsem
"prodavač limonád" vypovídají především o je-
jich charakterech a bezmoci věcně reagovat.
Stejně tak jako výhružky pronesené krajským
radním Kortyšem opět na jednání zastupitel-
stva, že se na mě "vaří voda" a "že seji vítr

a sklidím bouři" jsou zase jenom obrazem jeho
politického vystupování a neschopnosti vést
věcnou diskusi k tomu co je mu nepříjemné.
Žádná z těchto událostí se samozřejmě nedo-
stala do městských médií. Starosta a ani nikdo
z kolegů nevystoupil s tím, že by se takovým
způsobem v zastupitelstvu jednat nemělo.
Platí, že úroveň politické kultury je nejvíce
ovlivněna jednáním těch, co vládnou. Tyto ža-
bomyší války mají za cíl odvést pozornost od
podstatných věcí, proto ať si říkají pánové, co
chtějí, není nic jednoduššího, nežli jejich jed-
nání zveřejnit, ať si každý udělá svůj názor. 
D 35, její varianty a která je pro občany lepší?
Máme dvě varianty "0" a "1" Nulku připravilo
ŘSD a mělo projednat se samosprávami její
nejlepší trasování pro občany v rámci vymeze-
ného koridoru. Již víme, že vedení Města Lito-
myšl v této věci nejednalo a občany
i zastupitele včas neinformovalo. V sousedních

obcích, se projednávalo trasování D35 skoro
o rok dříve. Nulka vede na několikametrových
náspech (až 12m), je hlučnější, více ruší krajinu,
zabírá kvalitnější půdu a podle vyjádření ne-
stranných odborníků a zástupců Kornic nespl-
ňuje podmínky EIA. Proti variantě „0” je Janov,
Strakov, občané Pazuchy, Suché a Kornic. Vět-
šina z nich je již organizovaná, mají právní zá-
stupce a odborníky, kteří začínají hájit jejich
zájmy. Dají se tedy s velkou pravděpodobností
předpokládat mnohá zdržení v rámci soudních
sporů a správních řízení. Přesto vedení Města
tvrdí, že je to varianta rychlejší a kvalitnější.
A o co vlastně jde zastáncům varianty "1"?
Jenom chtějí aby D35 v jejich blízkosti vedla
v terénních zářezech, méně hyzdila krajinu,
méně ničila půdu a byla méně hlučná. To vše
v rámci již schváleného koridoru a za stejné pe-
níze. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK   

Patriot SNK
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Příběh zámku začal před 450 lety 
a odvypráví ho nástěnný kalendář
Již několik let připravuje
město Litomyšl nástěnné ka-
lendáře. Ani v roce 2018 vás
neochudíme o možnost ko-
chat se celý rok krásnými ob-
rázky z Litomyšle – tentokrát
jen a pouze ze zámeckého
areálu. Kalendář s názvem
„Příběh zámku Litomyšl” ve
své obrazové části předsta-
vuje současnost, v textové
části připomíná 12 letopočtů,
které byly v životě zámku
a zámeckého areálu důležité.        
Věděli jste, že Vratislav
z Pernštejna vystavěl honosný renesanční
zámek prý jako dar z velké lásky pro svou krás-
nou španělskou paní Marii Manrique de Lara? Že
se zhoubné požáry nevyhnuly ani zámku,
a proto se další majitelé, Valdštejnové-Vartem-
berkové, nejdříve museli soustředit na opravy
a teprve později se zapsali do dějin vybudová-
ním unikátního zámeckého divadla či zahrad-
ního saletu a v souladu s barokním vkusem
nechali omítnout i renesanční sgrafitovou fa-
sádu? A znáte odpověď na otázku, kdo byl po-

sledními majiteli litomyšl-
ského panství a zda na
zámku bydleli? Víte, že Lito-
myšl byla prvním zámkem
v republice, který byl po roce
1945 „předám lidu pro kul-
turní účely”. Zajímá vás, kdy
došlo ke znovuodhalení zá-
meckých sgrafit? Odpovědi
na tyto otázky i mnoho dal-
ších zajímavých informací se
dozvíte právě v novém kalen-
dáři.  
Poslední dvoustrana je věno-
vána současnému návštěv-

nickému programu a historii dalších budov
v zámeckém areálu.  
Kalendář byl představen v rámci letošní Archi-
Myšle.  Vše  dobré  mu  popřál  starosta města
Radomil Kašpar, kastelánka zámku Zdeňka Kalová
a ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Kli-
meš. 
Jde o první z dlouhé řady projektů a akcí, které
připravujeme k 450. narozeninám zámku Lito-
myšl. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu   

Společné jednání o plánech na změnu
lokality u morového sloupu

Architekti si návrhy
na úpravu původ-
ních plánů vyslechli
a v příštích měsících
uvidíme, zda se je
všechny, a jak moc,
podaří do plánů
včlenit. Tato část
Smetanova náměstí,
která momentálně
slouží převážně jako
parkoviště, se v je-
jich vizi proměnila
v místo s pítky, lavič-
kami a dalšími pro-

středky, které by kolemjdoucí pozvaly k posezení
a relaxaci. Navržené prvky je rovněž chrání před
automobilovým provozem. „Stále platí to, co
jsme avizovali v květnu. Pokud dojdeme ke
shodě architektů i občanů, projekt nebude fi-
nančně příliš náročný a podaří se nám řidičům
někde nahradit parkovací místa, z nichž část
musí logicky při realizaci zmizet, pak projekt rádi
projednáme v zastupitelstvu,” uvedl místosta-
rosta Josef Janeček. -az-

Od začátku roku 2017 jsme čtenáře upozorňovali
na možnost získání dotace z rozpočtu města na
pořízení domácích kompostérů. Uzávěrka pro
příjem žádostí byla v srpnu a v říjnu rada města
odsouhlasila celkem 35 žádostí. Tito lidé obdrží
dohromady 28 tisíc Kč, které musí použít v sou-
ladu s účelem dotace.
Minulý rok dotaci získalo celkem 30 žadatelů. Do
kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky (listí,
tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z kuchyně,
například slupky, sáčky od čaje, kávová sedlina
či papírové ubrousky. Dotace na pořízení kom-
postérů mají lidem pomoci při recyklaci a snižo-
vání množství odpadů.  Za minulý rok se z města
muselo odvézt 1 166,5 tun směsného komunál-
ního odpadu, na třídění a svoz se v rozpočtu mu-
selo vyhradit téměř sedm milionů korun. Domácí
kompostování je podle názoru města účinný
a nejlevnější způsob snižování produkce biolo-
gicky rozložitelných odpadů. I v příštím roce se
počítá s vypsáním dotační výzvy. -mv-

Dotaci na kompostéry
dostalo 35 žadatelů

Výsledky voleb
do poslanecké
sněmovny v Litomyšli
Ve dnech 20. a 21. října se uskutečnily volby 
do Poslanecké sněmovny ČR. 
V Litomyšli byla volební účast 66, 1 %.

Výsledky v % hlasů za Českou republiku
Výsledky v % hlasů za Litomyšl

Za vodu nemusíme
připlácet
Dobrá zpráva pro všechny obyvatele Litomyšle
a obcí, které jsou napojeny na městský vodovod.
Ceny vodného a stočného zůstanou v roce 2018
na stejné výši jako v minulosti. Za metr krychlový
od ledna budeme platit opět 63,86 Kč s DPH, což
je jedna z nejnižších cen v Pardubickém kraji, kde
se průměrně platí 84,4 Kč za metr krychlový. Pro
srovnání uveďme, že v České Třebové je cena
vody poblíž naší úrovně a nepřekračuje hranici
65 Kč za metr krychlový, v jiných městech jsou
ceny o 13 až 23 Kč za „kubík” vyšší. Naposledy
se cena vody měnila v roce 2015. -mv-

Vyjádření
ke kácení stromů
na Černé hoře
Na podzim letošního roku pracovníci Městských
lesů Litomyšl prořezali a pokáceli několik desítek
stromů v rekreačním lese na Černé hoře. Důvo-
dem pro tento odborný zásah byl nevyhovující
zdravotní stav stromů, převážně jasanů, které
byly napadeny parazitickou houbou.
„Káceli jsme prakticky po celé délce Černé hory,
od bývalé hospody až k internátu pedagogické
školy. U napadených stromů hrozil pád větví na
chodce a vozidla, proto jsme přistoupili k tomuto
preventivnímu kroku,” vysvětluje vedoucí Měst-
ských lesů Litomyšl Petr Novák. Do konce letoš-
ního roku chtějí lesníci kvůli zajištění
bezpečnosti v této oblasti pokácet ještě asi 30
stromů. -mv-

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Nová astronomická observatoř •
Výtvarná Litomyšl ´17 • Plakety Rady města Li-
tomyšle • Historie motocyklových závodů • Vy-
jádření zastupitelstva k trase D35 • První
swingový ples v teniskách • Studentská jízda •
Vzpomínka na P. Františka Beneše 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

V uplynulých týdnech se sešli představitelé
města a občanské veřejnosti s architekty z kan-
celáře P. A. W., kteří mají na starost vytvoření ná-
vrhu na úpravu lokality kolem morového sloupu
na Smetanově náměstí. Z ní by se v budoucnu
mohla stát odpočinková zóna, která by byla pro-
tipólem oblasti u sochy Bedřicha Smetany na
druhém konci náměstí. Cílem setkání bylo s ar-
chitekty probrat jejich plány a dát jim zpětnou
vazbu od lidí, kteří na náměstí žijí, pracují nebo
se po něm často pohybují. „Zhruba před půl
rokem nám byla prezentována skica, ale teď už
jsme viděli konkrétní plány architektů, které se
nám sice líbí, ale přesto jsme za obyvatele
a podnikatele navrhli některé změny. Pokud to
bude možné, tak bychom tam rádi viděli více ze-
leně, výstupní a nástupní místo pro autobusy
s turisty a také stojany na kola,” shrnula výsle-
dek schůzky Blanka Brýdlová z pracovní skupiny
subjektů zapojených do turistického ruchu.
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Ve věku nedožitých 70 let nás navždy opustil
páter František Beneš
S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tom, že 23. 10. 2017 ve věku nedožitých 70 let zemřel páter František Beneš, jenž dlouhá léta působil
na farnosti v Litomyšli, a který se významně podepsal pod duchovní rozvoj v našem městě po sametové revoluci. Níže najdete několik vzpomínek
na tuto mimořádnou osobnost. 

Dnes večer, když jsem otevřela internetové
zprávy, ťukla mě do očí následující zpráva – nyní
čtyřiasedmdesátiletý vědec Hawking, který je
kvůli nemoci ochrnutý, neschopný řeči a počítač
ovládá pomocí pohybů tváře, zveřejnil svoji di-
sertační práci, ve které vyjádřil přání, aby doku-
ment lidem umožnil dívat se vzhůru ke
hvězdám, ne dolů do země. Během prvních
hodin po zveřejnění si práci stáhlo přes šedesát
tisíc zájemců, až zkolabovaly univerzitní servery. 
Možná se ptáte, proč o tom píšu tady a teď. Ale
poselství onoho vědce je pro mě vzkazem, který
svým životem žil i otec František. Setkala jsem
se s ním mnohokrát, vždycky měl pro mě zářivý
úsměv, podanou upracovanou ruku a laskavé
„zdravím…”. Poprvé jsem se s ním potkala na léty
zanedbané farské zahradě, kde zrovna opravo-
val zeď a občas si odskočil prořezat stromy. Byl
to rok 1999 a já se ho přišla zeptat, jestli by mi
pomohl zorganizovat Ten Singový festival, kdy
do Litomyšle přijede téměř 2 000 teenagerů ze
všech zemí Evropy, dětí různých křesťanských
vyznání, které k sobě budou pomocí hudby a di-
vadla hledat cestu. Ani na okamžik nezaváhal,
i když mě nikdy před tím neviděl, a začal mi ote-
vírat dveře k představitelům ostatních církví v Li-
tomyšli. A když pak poslední den při velké
ekumenické bohoslužbě mával davu v zámec-
kém amfiteátru, bylo jasné, že má opravdu velké
srdce, do kterého se každý vejde, ať už je odkud-
koliv, a že je šťastný. Stejně tak mi úplně samo-
zřejmě pomáhal s prosazením myšlenky, že
kostel Boží Lásky v Budislavi bude ekumenickým
prostorem, který vytvoří příležitost k setkávání,
sdílení, poznávání a chápání jednoty v různosti.
Nevím, jak to dokázal, ale při všem, co ho v ži-
votě potkalo, jeho úsměv nevyhasl a srdce se
nezavřelo. Patřil k Litomyšli stejně neodmysli-
telně, jako Litomyšl patřila k němu. Kdysi kdosi
řekl, že šťastný je člověk, který našel své místo
a své kořeny. Jsem si jistá, že jeho kořeny pro-
rostly skrz naskrz vaším krásným městem, a tak
už je teď na nás, jak jeho vzkaz – umožnit lidem
dívat se vzhůru – posuneme dál. Tenhle svět to
opravdu moc potřebuje…        Jana Vohralíková 

Milý Františku, 
když jsi před třemi týdny pohřbíval člena mé ro-
diny, slíbili jsme si, že se sejdeme a Ty  mně po-
depíšeš moji novou nádhernou Bibli. Nemohu
stále uvěřit, že už mi tu Bibli nepodepíšeš a naše
setkání musíme odložit na neurčito. 
Poznal jsem v životě mnoho duchovních, ale
k žádnému jsem neměl tak blízko jako k Tobě.
Vyzařovalo z Tebe lidské teplo a laskavost, která
není každému shůry dána. Rozdával jsi naději
i v beznaději, pro každého jsi měl porozumění
i dobrou radu a učil jsi nás všechny pokoru a po-
rozumění smyslu života. 
Dovol, abych Ti alespoň touto cestou poděkoval
za všechno, co jsi tady v Litomyšli vykonal
a naše přátelství, kterého si nepřestanu vážit. 

S úctou Michal Kortyš 

Myslím, že jsem za svůj dosavadní život poznal
mnoho lidí. Vždy mě těšilo potkat se s někým po-
zitivním, s někým, s kým máte pocit, že tento svět
není tak špatný a že stojí za to žít. K takovým pro
mě patřil například P. Tigrid, O. Zoubek a v Lito-
myšli vikář František Beneš. Jeho přístup a snaha
pozvednout svoji farnost po stránce duchovní
i materiální byla vzorná. Spolupracovali jsme, aby
byly získány finanční prostředky z různých fi-
nančních programů na opravu památek. Zůstaly
po něm opravené kostely a farnosti nejen v Lito-
myšli, ale i v okolních obcích (farnostech). Sám se
fyzicky na těchto opravách podílel. Rád si vzpo-
menu na jeho vstřícný postoj při řešení pozemků
pro projekt klášterních zahrad, aby mohly vznik-
nout v té podobě, jak je známe nyní. Po stránce
duchovní byl hlavním garantem ekumenického
setkání všech křesťanských církví v Litomyšli,
i když byl někdy nepochopen v rámci církevní ka-
tolické hierarchie. Právě pro své angažované po-
stoje byl ctěn a uznáván jako Občan Litomyšle.
Jeho spolupráce s představiteli města Litomyšle,
tedy i se všemi porevolučními starosty byla pří-
kladná. Jsem rád, že jsem byl u toho. 
Závěrem: Odešel velký křesťan a občan našeho
města. Velká čest jeho památce.

Miroslav Brýdl

Litomyšlský duchovní otec nevěřících i věřících 
(P. František Beneš, 29. 11. 1947 – 23. 10. 2017)
Zvony v Litomyšli v pondělí 23. 10. 2017 odpoledne
deset minut plakaly nad skutečností, že si Pán ži-
vota a smrti zavolal k sobě Františka Beneše, sa-
leziánského kněze římskokatolické církve. Vše
potřebné o něm řeknou oficiální nekrology. Píšu
rád, že se po tři poslední roky stal i mým duchov-
ním otcem. Stát vedle něj bylo vyznamenáním.
Potkali jsme se však už daleko dříve. 
František byl od roku 1974 knězem a první kap-
lanské místo měl v Pardubicích. Tříleté kaplano-
vání v Pardubicích bylo pod přísným dozorem
s režimem spolupracující kněžské organizace
Pacem in terris. Byly to tři roky, ve kterých po-
prvé a velice zřetelně dal najevo, že nemá
hranice Kristovy církve vymezeny jen římskoka-
tolicky. Na jeho bohoslužby chodívali mládežníci
z Církve bratrské a on, nechávaje své boty před
pokojem na faře, odcházel po okapové rouře na
setkání do sborového domu Církve bratrské. Při-
vedl své mladé a ti se s evangelíky modlili a spo-
lečně četli Bibli. Následovala samozřejmá
převýchova v přesunech z místa na místo. Ná-
prava se zjevně nepovedla. 

František Beneš žil jednotu křesťanů v rozmani-
tosti. Přesvědčivou a nepovýšenou bratrskostí zí-
skal a pěstoval ekumenickou spolupráci
s ostatními církvemi v Litomyšli. Nepotřeboval
z nás udělat katolíky. Byl to on, kdo podal evan-
gelickým duchovním a jejich věřícím Tělo Kristovo
a Krev Kristovu. Věřil nám, že věříme. Nebyla to
žádná krize svědomí. Udělal to vědomě a rád.
Neměl to podloženo diskusemi s nadřízenými, te-
ologické důvody nepublikoval ve sbornících, ale
žil a dlouhá léta promýšlel to, co udělal. A posléze
s pokorou přijal důsledky svého jednání. Napo-
sled jsme se spolu radostně domlouvali na eku-
menické bohoslužbě ke dni reformace. Velice se
těšil. Chtěli jsme mu s bratřími vyprosit požeh-
nání na novém místě. Nakonec jej ten den ode-
vzdáme zemi v naději vzkříšení a poděkujeme
Pánu Bohu za jeho život.
Našli byste jej na ekumenických biblických hodi-
nách každý měsíc jinde. Vždy věrně po boku
s Kájou Dvořákem. Potěšením mu bylo jezdit
s námi do Budislavi každý měsíc a tam bez cír-
kevních oděvů sloužit v kostele Boží lásky pro

hrstku návštěvníků ekumenických bohoslužeb.
To byla opravdu nelíčená láska. Nejlépe mi
v předposlední den pozemského života Františka
Beneše představil jako svého duchovního otce
mladý řeholní bratr Patrik, student teologie. Čekal
jsem na volnou chvilku u Františkova posledního
lůžka, řeholník trávil vedle svého kněze celý den.
Seděli jsme spolu na chodbě, protože u lůžka byly
řádové sestry z nedaleké Mendryky, jimž věrně
František sloužíval. Mladý muž vyprávěl svůj pří-
běh. S Františkem Benešem pracoval na stavbách
a hospodářské správě farností: „František mi
nikdy nepřikazoval práci. Vždy se ptal na to, jestli
mohu a chci…” Tak se mohlo narodit i duchovní
povolání, které v mladém řeholníkovi roste.
František Beneš byl salezián srdcem. Známe
jeho naslouchající a vnímavé srdce zpovědníka
a pastýře. Podnikavost a nadhled. Věříme, že mu
byl náš i jeho Pán milostiv v tom, co mu nešlo.
Přesně tak, jak v Boží milosrdenství spoléháme
i my necírkevní, evangelické či třeba husitské
ovečky z Litomyšle. 

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratské

Vážený pane Zdeňku Machu, 
Vážená farnosti,
dovolte, abychom Vám vyjádřili jménem Rady
města Litomyšle upřímnou soustrast nad úmrtím
pátera Františka Beneše, muže, který se v průběhu
uplynulého více jak čtvrtstoletí kněžské služby ve
zdejší farnosti významně zasloužil o duchovní roz-
voj v našem městě po sametové revoluci. 
Otec František zanechal v Litomyšli a okolních
obcích nesmazatelnou stopu. Řada lidí si možná
až teď, v moment, kdy nás navždy opustil, uvě-
domí, jakou mimořádnou osobností byl a jak
nám všem bude chybět. Nejenom pro svá ká-
zání, v nichž dokázal pohladit na duši, rozesmát
a připomínat, ale i pro úsměvy, vlídnost a laska-
vost, které u něj oceňovali také lidé, kteří do kos-
tela nechodí. František Beneš byl mužem činu,
jenž neuhýbal před výzvami. Neváhal vyměnit
kněžské roucho za pracovní oděv a jít příkladem,
osobně dát ruku k dílu při obnově zdevastova-
ných sakrálních památek v Litomyšli a okolí.
Jeho odchod na věčnost je pro Litomyšlany ci-
telnou ztrátou a v těchto smutných časech jsme
v myšlenkách s Vámi. Světlem ve tmě pro nás
všechny může být pouze fakt, že vzpomínky na
otce Františka Beneše a jeho odkaz zůstanou
navždy zapsány v historii našeho města a srd-
cích těch, kteří jej osobně poznali.
S vděčností a úctou  Radomil Kašpar, starosta

Josef Janeček, místostarosta
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Poděkování,
blahopřání,
vzpomínky

 Moc děkujeme všem pečovatelkám litomyšl-
ské charity pod vedením paní Štanclové a Mar-
tiny Hanusové. Manželé Šteyerovi

 Děkuji všem učitelům, vychovatelům i ostat-
ním zaměstnancům za zodpovědný a aktivní pří-
stup ke zvládnutí všech povinností, které
vyplynuly z hloubkové kontroly České školní in-
spekce na počátku měsíce října. Jsem si vědom,
že tyto dny jsou pro pedagogy zvláště náročné,
a já si velmi cením toho, jak k tomu všichni při-
stoupili. Pavel Jirsa, ředitel školy

 Dne 22. října již uply-
nulo 25 let, co nás
navždy opustil pan Jaro-
slav Vopařil z Litomyšle
v pouhých 67 letech. Svůj
život obětoval rodině
a sportu, hlavně fotbalu,
kde působil i jako roz-
hodčí. 4. listopadu by
oslavil své narozeniny.
Vzpomeňte s námi.             
Za rodinu 

Alena Dalihodová
 Dne 18. října 2017

uplyne 5 let od úmrtí
naší milované manželky,
maminky a babičky, paní
Margity Sirotkové z Lito-
myšle. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomí-
nají manžel a děti s rodi-
nami.      Martina Flídrová

Slova moudrých: O hodnotě člověka ne-
rozhoduje, co ví a co má, nýbrž co koná.

Deabr

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Doležalová, Emilie Kubešová
85 let – Vladimír Jána, Bohdan Musil
95 let – Alena Randáková
96 let – Karel Zeman
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Pechanec, Dolní Újezd – Lucie Neča-
sová, Dolní Újezd, Petr Fulík, Dolní Újezd –
Adéla Blažejová, Moravany, Artem Isayev,
Česká Třebová – Lucie Přívratská, Česká
Třebová, Roman Doležal, Chmelík – Marta
Kodytková, Svitavy, Josef Furár, Čistá –
Ivana Dvořáková, Osík, Pavel Šisler, Opa-
tov – Johana Štochlová, Svitavy, Jaroslav
Lněnička, Svitavy – Martina Bednářová,
Svitavy, Filip Borek, Česká Třebová – Anna
Hamplová, Česká Třebová, František Kuta,
Makov – Petra Koukalová, Sebranice, Voj-
těch Sučan, Hronov – Lenka Bezdíčková,
Hronov, Petr Kubica, Jihlava – Eva Lam-
melová, Litomyšl, Jakub Škranc, Svitavy –
Petra Kovářová, Litomyšl, Leoš Uher, Pro-
seč – Eva Nováková, Mikuleč, Vladimír
Riedl, Svitavy – Lenka Cheung, Svitavy,
David Kusý, Dolní Újezd – Veronika Jílková,
Nedošín, Michal Šauer, Litomyšl – Adéla
Preclíková, Svitavy, Martin Šváb, Litomyšl
– Helena Kubečková, Rašovice
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Hana a Jiří Koníčkovi a manželé
Zdeňka a Josef Kuchtovi z Pohodlí.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jindřiškou Štarmanovou (82 let)
Marií Hájkovou (84 let)
Marií Horskou (72 let)
Josefem Stříteským (86 let)
Marií Novákovou (79 let)
Marií Šmídovou (Pazucha) (69 let)
Miloslavou Marešovou (79 let)
Milenou Víchovou (78 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

V říjnu jsme přivítali miminka: Patrik
Leksa, Petr Holub, Ondřej Vilušínský, Jan
Vomočil, Lukáš Nix, Filip Farago, Agáta
Baarová, Anna Komínková, Evelína Han-
čová, Natálie Marková, Tobiáš Vraspír,
Malvína Anna Mundilová, Meda Emilie
Mundilová, Vojtěch Pazdera

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hos-
podinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho
Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora
a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se
změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospo-
dinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří,
že promluvila Hospodinova ústa.”

Izajáš 40, 3-5
Prvními adresáty této výzvy byli Judejci odvle-
čení kdysi do babylónského zajetí. Měli se při-
pravit na zjevení Hospodinovy slávy a návrat do
zaslíbené země. Za tím obrazem mohla být ba-
bylónská zkušenost vyzdobené silnice, kterou se
ubíralo v triumfálním průvodu vítězné vojsko, ale
tím, že ta cesta vede pouští, jistě připomíná také
někdejší putování z Egypta. 
Těmito slovy z knihy proroka Izajáše však začíná
i nejkratší z novozákonních evangelií. Evange-
lista Marek hlas volajícího spojuje s postavou
proroka Jana Křtitele, který vybízel lidi k pro-
měně smýšlení i života, a naplnění tohoto sta-
rozákonního proroctví vidí v příchodu Ježíše
Krista. 
Proto je to slovo, které ani dnes náš pohled ne-
obrací jen do minulosti k tomu, co se již stalo, co
Bůh vykonal a čemu dávní Izraelci vyšli (anebo
nevyšli) vstříc. Je to prorocké slovo, které hovoří

i do naší přítomnosti. V dějinách naší země je ta-
kovým důležitým bodem, který mnozí máme
ještě v živé paměti, 17. listopad 1989. Je chvílí,
kdy se i nám otevřela cesta do svobody. Nebylo
to naší zásluhou, ale bylo důležité, že jsme té
svobodě tehdy vyšli vstříc. Teprve časem jsme si
uvědomili, že vnější politická a náboženská svo-
boda ještě neznamená to, že jsme také uvnitř
svobodní. I dnes si mezi námi ještě někteří stý-
skají tak jako kdysi část Izraelců po egyptských
hrncích. Vnitřně nesvobodní lidé však bohužel
mají tendenci znovu upadnout i do vnější nesvo-
body. Bez vděčnosti za prostor, který se nám ve
svobodě otevřel, a bez ochoty o tento prostor
vnější i vnitřní svobody pečovat, o tuto svobodu
zase můžeme přijít. A na druhé straně z téhle
vděčnosti a také z důvěry, že i dnes nám Bůh
kráčí v Kristu vstříc, smí i v tomto čase vyrůstat
naše vnější i vnitřní směřování, naše snaha na-
rovnat to, co je křivé a nespravedlivé, jak ve
vnějším společenském prostoru, tak i ve svém
vlastním životě, v myšlení i v srdci. A tak vám
všem přeji, abyste se dokázali nejen s vděčností
opřít o dobrou vzpomínku na to, co jste přijali
jako dobrý dar a co jste sdíleli i se širším spole-
čenství lidí v naší zemi, ale také abyste žili a pra-
covali s důvěrou a nadějí, že ten, který je

ZAMYŠLENÍ

Připravte cestu Hospodinovu
garantem toho, že „pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí”, nám i dnes z budoucnosti, která mu
patří, kráčí vstříc. Kéž se tak i naše dějiny (sym-
bolizované 17. listopadem) v přítomnosti propo-
jují s tím, co je podstatou adventu, kterou nám
již zanedlouho opět připomene předvánoční ob-
dobí. Štěpán Klásek,

farář Církve československé husitské    

Občanská poradna v Novém kostele
Už druhým rokem v Novém kostele v Litomyšli
pravidelně v úterý odpoledne bezplatně po-
skytuje svoje služby občanská poradna, kterou
zajišťují dvě pracovnice z Oblastní charity v Po-
ličce. To, oč se stará občanská poradna, před-
stavíme nyní fiktivním rozhovorem, který
obsahuje vše důležité pro vaši orientaci:
Rozhovor z občanské poradny
„Víte, chtěl bych pomoci sousedovi. Neví si
rady. Zadlužil se kvůli synovi a syn s ním teď
už nekomunikuje. Dluhy prý jsou jeho. Chá-
pete?! Slyšel jsem o možnosti oddlužení, a tak
se ptám, jestli by to byla cesta právě pro mého
známého.”
„Pane Josefe, jste tady dobře. Zkusíme o mož-
nosti oddlužení podle současné právní úpravy
mluvit. Zákon upravující oddlužení se už něko-
likrát změnil, naposledy novelou insolvenčního
zákona k 1. 7. 2017. Podle této novely si však dlu-
žník návrh na oddlužení už nemůže podat sám.”
„A na koho se tedy může obrátit?”
„Návrhy mohou podávat pouze advokáti, no-
táři, insolvenční správci, soudní exekutoři
a akreditované osoby (např. občanské po-
radny), kterým byla rozhodnutím Ministerstva
spravedlnosti ČR udělena akreditace pro pos-
kytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník
sám za sebe může podat návrh na oddlužení
pouze v případě, že má právnické či ekono-
mické vzdělání v magisterském programu.
Navíc se zpřísnila pravidla pro podávání návrhů
a insolvenční návrhy musí být k soudu posílány
pouze elektronickou formou.”
„Prosím vás, kolik by ta záležitost stála?”
„Pokud návrh na insolvenci spojený s návrhem
na povolení oddlužení podává advokát, notář,
insolvenční správce nebo soudní exekutor, ná-
leží mu odměna ve výši 4.000 Kč (nebo v pří-
padě společného oddlužení manželů 6.000 Kč).
Částky jsou uvedeny bez DPH. Ovšem akredi-
tované osoby (neziskové organizace, občanské
poradny) služby poskytují dlužníkům bez-
platně.”
„Tak to by měl můj soused šanci!”
„Ano, určitě. Mimo to však bude muset ještě
splnit určité podmínky, ale ty bychom s ním po-
drobně probrali až při osobní návštěvě.” 
Informace o provozní době a kontakty na ob-

čanskou poradnu najdete na www.policka.cha-
rita.cz nebo je získáte na telefonu 461 723 758,
731 604 683, 731 598 812.

Pracovnice Občanské poradny 
Polička s kontaktním místem v Litomyšli

a Daniel Kvasnička
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Události v obrazech

Příběh banánu. Až do pátku 13. října jste se
mohli v okolí sochy Aloise Jiráska začíst do pa-
nelů k výstavě Příběh banánu. Mohli jste se
z nich dozvědět, v jakých podmínkách musí žít
a pracovat sběrači tohoto oblíbeného ovoce.
Akci uspořádala I. ZŠ.

Průvod masek. V rámci tradiční akce Týden kni-
hoven došlo 4. října i na oblíbený průvod dětí
a pracovnic knihovny v maskách. Nechyběli tři
čuníci, Pat a Mat, princezny a další oblíbené po-
stavy.

Uvedení nového děkana. Ve středu 18. října při-
jeli do zámecké jízdárny  čelní představitelé Uni-
verzity Pardubice, noví studenti a čerství
absolventi zdejší fakulty restaurování a jejich ro-
diny. Na programu bylo několik slavnostních
aktů – imatrikulace, tedy přijetí nových studentů
do akademické obce. Dále promoce absolventů
a v neposlední řadě uvedení nového děkana fa-
kulty restaurování, kterým se stal Mgr. et BcA.
Radomír Slovik (na snímku vpravo).

Slečny daly ruku k dílu. Studentky Střední za-
hradnické a technické školy Litomyšl pod odbor-
ným dohledem vysázely 800 trvalek a 2500
kusů cibulovin v Klášterních zahradách. Na za-
hradnice čekalo na sklonku října několik desítek
metrů čtverečních záhonů.

První volební den. Volby do poslanecké sně-
movny letos byly 20. a 21. října. V některých vo-
lebních místnostech byl zájem voličů značný
a od 14. hodiny, kdy se místnosti otevřely, se
u uren tvořily fronty.

Zasedání správní rady EŠC. V pondělí 23. října
se uskutečnila konference správní rady Evrop-
ského školicího centra. Členové se radili ohledně
výběru nového ředitele, který ve funkci nahradí
končící manažerku Janu Mackovou.

Nová tvář v řadách městské policie 
Od října 2017 pra-
cuje v řadách Měst-
ské policie Litomyšl
nová strážnice Ka-
rolína Sokolová.
Přejeme jí hodně
štěstí v novém za-
městnání. V sou-
vislosti s jejím
nástupem obyvate-
lům připomínáme,
že někteří strážníci
jsou pověřeni dbát na pořádek v určitých čás-
tech města. Níže najdete jmenné seznamy.

Rajóny městských strážníků
Jednotlivým strážníkům je přidělena určená část
města a některým i integrované obce (dále jen
rajon). Strážník je zodpovědný za dodržování
místních záležitostí veřejného pořádku v přidě-
leném rajonu, zjišťuje nedostatky a závady, při-
jímá stížnosti a podněty od občanů, vyřizuje zde
záležitosti pro odbory městského úřadu. Kon-
trolní činnost vykonává nejen ve vymezeném
čase na pochůzku rajonem, ale i v rámci běžné
pochůzkové činnosti a nočních kontrolních čin-
ností. Protože však strážníci pracují na směny,
není možná jejich přítomnost v rajonu denně.
Občané mají proto právo se obrátit se svým
podnětem na kteréhokoliv strážníka i přímo na
vedení MP a také strážníci v případě vlastního
zjištění nedostatků v ostatních rajonech mají po
vinnost tyto řešit.

Rajon č. 1 – strážník Bc. Leoš Pavlíček 
Nedošín, ulice – Sokolovská, J. Žižky, Míru, Revo-

luční, J. Želivského, Zahradní, Kpt. Jaroše, Ná-
dražní, část T. G. Masaryka
Rajon č. 2 – strážník Karel Veselík 
ulice – Na Lánech, Lánská, U Sádek, Kornická, Ja-
teční, J. Formánka, Družstevní, Zahájská, Hrnčíř-
ská, U Lomu, Končinská, Jabloňová, Polní,
A. Tomíčka, Vognerova, Havlíčkova, Komenského
náměstí, Bernardka, M. Švabinského
Rajon č. 3 – strážník Libor Marek 
ulice – Smetanovo náměstí, Toulovcovo náměstí,
Braunerovo náměstí, Vodní valy, Mariánská, Rů-
žová, M. D. Rettigové, Špitálská, Umrlčí, Neru-
dova, Osická, Ropkova, J. Váchala
Rajon č. 4 – strážník Miloš Menc 
Kornice, ulice - M. Kuděje, Okružní, Za Moštěním,

V. K. Jeřábka, Pod Prokopem, Osevní, Peciny,
Gregorka, Za Brankou, Příčná, Lomená, Port-
manka, Lidická, Bezručova, Bří Pátů, T. Nová-
kové, Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Zámecká,
Prkenná, Rektora Stříteského, B. Němcové, Šmi-
lovského, Šantovo náměstí, J. Matičky
Rajon č. 5 – strážník Libor Novák 
Suchá, Pazucha, Vlkov, Černá Hora, ulice – Tyr-
šova, Prokešova, Benátská, Partyzánská, Trstě-
nická, Fügnerova, Sadová, Sluneční, Jaselská,
P. Jilemnického, Moravská, U Plovárny, Strakov-
ská, J. Metyše, Nová, U Náhonu, K Markovu
mlýnu, Průmyslová, Svitavská
Rajon č. 6 – strážník Lukáš Leksa 
Pohodlí, Nová Ves, ulice – U Školek, Bří Šťa-
stných, 17. listopadu, 9. května, Dukelská, Mařá-
kova, J. E. Purkyně, Fučíkova, T. G. Masaryka,
Z. Kopala, Na Řetízku

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
V naší nové nepravidelné rubrice budeme čtenáře
seznamovat s prací strážníků Městské policie Li-
tomyšl. Ve spolupráci s velitelem Tomášem Rád-
kem vám v listopadovém vydání přinášíme zprávy
z vybraných případů.

 Ztracená peněženka může znamenat velký
problém, obzvláště v případě, že v ní nejsou pouze
peníze, ale také doklady. Na vlastní kůži se o tom
přesvědčila v září seniorka, která ji sama nemohla
najít, a proto vyhledala pomoc strážníků. Peně-
ženku se naštěstí podařilo vypátrat a ženě tak ne-
vznikla žádná škoda.

 Zářijová projížďka autem se příliš nevyplatila
mladému muži, který se na silnice vydal v autě
bez registrační značky. Strážníci při následné kon-
trole zjistili, že muži nechybí pouze značka, ale
rovnou i řidičský průkaz a má uložený zákaz řízení.

Případ následně předali policistům pro podezření
ze spáchání trestného činu.

 Krást se nemá. V praxi se o tom přesvědčili
i lidé, kteří se vydali do supermarketu Albert  na
nákup, za který ale neměli v úmyslu zaplatit.
V jeden říjnový den tak strážníci během výjezdu
do tohoto obchodu vyřešili hned tři takovéto pře-
stupky.

 A dobrá zpráva na závěr. Chytání zlodějů stráž-
níci na chvíli vyměnili za opečovávání exotického
ptactva. Jeden z obyvatel je v říjnu přivolal, pro-
tože na svém pozemku odchytil papouška. Stráž-
níci pestrobarevně opeřeného výletníka od muže
převzali a dočasně mu poskytli azyl na služebně.
Nakonec se ukázalo, že se nejednalo o samce, ale
samičku druhu alexandra čínského. V den uzá-
věrky Lilie se podařilo díky výzvě MP najít majitele,
který si Charlie, jak zní její jméno, odvezl zpět
domů. -mv-
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235 let – 27. 11. 1782 se narodil Ignác Florus
Stašek, rektor piaristické koleje, matematik,
astronom, fyzik, přírodovědec. Spolu s profeso-
rem z Vídně s Andreasem von Ettingshause-
nem pořídili roku 1840 fotografické snímky
Litomyšle, jež se považují za první fotografie
exteriérů pořízené v Čechách. Za vědeckou čin-
nost a zásluhy o město se mu dostalo četných
poct a titulů. Pohřben v Litomyšli u kostela sv.
Anny, ostatky byly vyzvednuty v roce 2009
a jsou uloženy v kostele Povýšení sv. Kříže.
225 let – 4. 11. 1792 se narodil Karel Horský,
farář, katolický spisovatel. Vystudoval filozofii
v Litomyšli, byl žákem P. Germana Presidenta,
v letech 1818–34 působil jako kaplan na zámku
v Litomyšli, křtil Julia Mařáka. Roku 1820 založil
v Litomyšli první čtenářskou společnost, přispí-
val do časopisů Květy, Čechoslav aj. 
155 let – 20. 11. 1862 se narodil PhDr. Josef
Theurer, geofyzik, hudební vědec, vysokoškol-
ský profesor. Vystudoval gymnázium v Lito-
myšli, matematiku a fyziku na Univerzitě
Karlově. Je autorem mnoha odborných knih
a článků, zabýval se zejména Smetanovým
dílem, byl jedním z jeho prvních a nejpředněj-
ších znalců a propagátorů. 
145 let – 22. 11. 1872 se narodil MUDr. František
Lašek, primář nemocnice a dlouholetý purkmi-
str (v letech 1919–1941), historik města, autor lé-
kařských knih, zakladatel městské obrazárny.
Byl autorem vědeckých statí o Litomyšli: Ze
staré slávy Litomyšle, Po stopách litomyšlských
Valdštejnů a jich doby, Oživené litomyšlské pa-
měti, Litomyšl v dějinách a výtvarném umění
atd. Za jeho vedení město doznalo nevídaného
všestranného rozmachu. 
130 let – 13. 11. 1887 se narodil Václav Drbo-
hlav, první správce litomyšlské galerie. Do Li-
tomyšle přišel v roce 1909, působil zde jako
učitel a neúnavný kulturní pracovník. Během
roku 1926 se stal správcem nově otevřené
Městské galerie v Litomyšli, nacházející se v 1.
patře litomyšlského zámku. V roce 1937 opustil
Litomyšl a do čela galerie se postavil purkmistr
města MUDr. František Lašek.
105 let – 13. 11. 1912 zemřela v Praze Teréza No-
váková, česká spisovatelka. Do Litomyšle přišla
se svým manželem, profesorem gymnázia Jo-
sefem Novákem v roce 1876. Náměty pro svá
díla čerpala z Litomyšlska a Vysočiny. V roce
1885 založila Spolek paní a dívek. Později od-
chází do Prahy, ale do našeho kraje se spisova-
telka ráda vracela, za místo svých pobytů si
zvolila nedalekou Proseč. V roce 1928 byla T.
Novákové odhalena pamětní deska na domě
nynější spořitelny.  
85 let – 18. 11. 1932 zemřel Josef Voleský, malíř
– krajinář a portrétista. Učil se litografem a ti-
skařem u Josefa Dmycha v Litomyšli, vzdělával
se u malíře – prof. Karla Šťastného. Již jako stu-
dent portrétoval litomyšlské měšťany, aby si
zajistil potřebný obnos ke studiu na AVU. Tam
byl přijat po předložení obrazu Portrét matky.
Byl úspěšným studentem, v letech 1919-1920
získal školní ceny. Po ukončení studia se vrátil
do Litomyšle. V roce 1932 onemocněl tuberku-
lózou, zemřel ve věku pouhých sedmatřiceti let.
155 let – 1. listopadu 1862 byl na ustavující
valné hromadě založen mužský pěvecký spo-
lek Vlastimil. Předsedou byl zvolen Antonín
Šanta. Vlastimil tak vstoupil do kulturního ži-
vota města Litomyšle, díky své početné členské
základně byla jeho zkoušková i koncertní čin-
nost sledována s velkým zájmem celou lito-
myšlskou veřejností. Vlastimil byl u všech
významných událostí ve městě i nejbližším
okolí.

připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

listopad 2017

Pomalu se blíží
konec našeho
seriálu o díle
litomyšlského
výtvarníka
Vladimíra Vícha.
Předposlední
dílo otištěné
v Lilii nazval
„Havlíčkova ulice
v roce 1910”.

Pokud byste měli
tip na místního
umělce, s jehož
dílem bychom
mohli čtenáře 
Lilie v budoucnu
seznámit, tak 
nám své návhry
můžete posílat 
na mail 
lilie@litomysl.cz.

Vandasova olejna
Na břehu řeky Loučné, v místě současných pa-
nelových domů, stávala od roku 1793 továrna
na výrobu lněného oleje, jedna z prvních v če-
ských zemích. V průběhu 19. století několikrát
měnila vlastníka, až se koncem století stala
majetkem rodiny Vandasů, kteří olejnu moder-
nizovali, rozšířili a na počátku 20. století zřídili
parní a vanové lázně s nabídkou rašelinových
koupelí. Olejna se stává univerzálním dodava-
telem speciálně upravených olejů pro celou
řadu výrobních odvětví a mezi zákazníky patří

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Růžový palouček
má novou naučnou stezku
Růžový palouček u Újezdce na Litomyšlsku, kde
se dle pověsti Aloise Jiráska loučili čeští bratři
s rodnou zemí před odchodem do exilu, patří
mezi naše nejvýznamnější památná místa. Od
letošního léta návštěvníky provází parkem Rů-
žového paloučku 13 infopultů naučné stezky.
V sobotu 28. 10. 2017 od 15 hodin bylo pro náv-
štěvníky připraveno otevření nové naučné
stezky. Setkání za účasti autora a členů Spolku
přátel Růžového paloučku bylo procházkou his-
torií památného místa i připomínkou českého
exulantství pro svobodu víry a přesvědčení. 
Návštěvníci na panelech najdou informace nejen
o staleté historii Růžového paloučku. Bezbari-
érová naučná stezka je poklonou lidem, kteří i za
cenu osobních obětí usilovali 
o povznesení českého národa opakovaně svazo-
vaného útlakem vládnoucího vyznání nebo po-
litického názoru. Růžový palouček je poctou
českým bratřím a symbolem exulantství pro
svobodu víry a přesvědčení. Naučná stezka

Růžový palouček je v České republice jediným
památníkem připomínajícím téma exilu! 
Prostor samozřejmě dostaly i oblíbené pověsti
nebo putování za krajany ve světě. „Růžový pa-
louček je veřejnosti přístupný po celý rok
zdarma, stačí jen přijet. Bohužel není v našich si-
lách zajistit nepřetržité služby průvodce, a proto
jsme se rozhodli vytvořit naučnou stezku. Při
příjemné procházce se lidé dozví informace
spjaté s historií tohoto místa a nejsou vázáni na
přítomnost průvodce. Z vytvoření stezky máme
velkou radost,” vysvětluje jednatel Spolku přátel
Růžového paloučku Milan Janecký.
Autorem naučné stezky je Miloš Krejčí, člen
Spolku přátel Růžového paloučku. Stezka Rů-
žový palouček vznikla za finanční podpory Par-
dubického kraje. Nízké infopulty, často umístěné
vedle laviček, pohledově neruší atmosféru parku
Růžového paloučku. Jádro tvoří infopulty při pa-
loučku růží a památníku ze sibiřské mědi dove-
zené legionáři.        Milan Janecký, Miloš Krejčí

mnoho předních čsl. podniků, jako Škoda, Zbro-
jovka, ČKD, Vítkovické železárny atd. V březnu
1948 byl závod podle dekretu prezidenta zná-
rodněn a začleněn do národního podniku Zá-
vody Kosmos, Čáslav. V rámci koncentrace
průmyslu byl pak závod zrušen 30. 6. 1951.
V těchto místech tedy stávala a pracovala
olejna 158 let. V roce 1913 nechal majitel Jan
Vandas ml. při přestavbě zhotovit do štítu ná-
sledující nápis: „Zde se od pradávna v olejně ří-
kávalo.”  Za poskytnuté materiály děkuji paní
Věře Kovářové, dceři Jaroslava Vandase.              

Lenka Backová
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Stanovisko ZO ČSOP Rybák Svitavy
k Pochodu rytíře Toulovce 2017
Pochod letos neproběhl podle představ organi-
zátorů ani turistické veřejnosti. Za viníka byl
označen náš spolek. Celé dějství má však další
aktéry: Klub turistů Litomyšl (organizátor) a Kraj-
ský úřad Pardubického kraje (orgán ochrany pří-
rody). Bohužel vyšlo najevo, že případ má hlubší
a temnější pozadí. Proto jsme vydali stanovisko,
jehož plné znění lze najít na www.csopsvitavy.cz.
1) K pořádání hromadných akcí v přírodní rezer-
vaci (dále PR) Maštale je nutný souhlas orgánu
ochrany přírody (dále OOP). 
Podle zákona č. 114/1992 Sb. lze v bližších
ochranných podmínkách zvláště chráněných
území vymezit činnosti a zásahy, které jsou vá-
zány na předchozí souhlas OOP. Tyto jsou pak

uvedeny v Nařízení OkÚ Chrudim z r. 1999 a ve
Vyhlášce OkÚ Svitavy z r. 1992, která stanovuje
provozní a návštěvní řád PR Maštale.
2) Organizátor Pochodu rytíře Toulovce neměl
souhlas OOP.
Je povinností organizátora akce si souhlas opa-
třit. Organizátor si zřejmě nebyl této povinnosti
vědom, což je ovšem vzhledem k 25 letům trvání
PR Maštale podivné. 
6) Náš spolek není proti konání Pochodu rytíře
Toulovce.
Nikdy jsme nepožadovali zrušení akce a odmí-
táme odpovědnost za její narušení.
7) Náš spolek požádal KrÚ pouze o poskytnutí
informace.

Teprve zpětně si uvědomujeme, že termín odes-
lání žádosti (ke stažení na webu) byl nešťastný.
Proto se organizátorům a všem, kdo se 30. září do
Vranic vypravili, omlouváme.
KrÚ informuje na svých webových stránkách o za-
mýšlených zásazích a akcích ve zvláště chráně-
ných územích, např. o nepovoleném cyklistickém
závodu v PR Maštale (informace č. 009/2017). Za-
jímalo nás, proč ani týden před termínem konání
pochodu nebyla na webu KrÚ žádná informace,
a tak jsme se úřadu dotázali. Nenapadlo nás, že
by naše žádost o informace mohla být zneužita
ke zmaření již připravené akce.
8) Jednání krajského úřadu považujeme za ne-
profesionální.
Žádost o informace jsme odeslali v pondělí 25. 9.
Už ve středu 27. 9. telefonovala referentka KrÚ or-
ganizátorovi pochodu, kterého informovala o do-
pise ZO Rybák, a že jsou v něm podepsaní F.
Jetmar a J. Mach. Mezi lidmi se pak šířilo, že úřadu
„přišlo udání”. 30. 9. měl být alespoň jeden zá-
stupce KrÚ přítomen ve Vranicích a „blokovat”
uspořádání pochodu v tradiční podobě.
Proč KrÚ jednal tak rychle a nekompromisně
v případě tradiční akce, která žádný z předmětů
ochrany PR nepoškozuje? A když už byl zá-
stupce KrÚ přítomen a mohl se přesvědčit, jak je
akce zabezpečená, proč se s organizátory nedo-
hodl na přijatelném řešení? Měl KrÚ obavu z po-
škození rezervace, nebo byly jeho motivy jiné?
Nešlo především o to popudit veřejnost proti
naší organizaci? Nebylo přece nutné, aby se re-
ferentka KrÚ o našem dopisu zmiňovala. A už
vůbec neměla uvádět naše jména. Není právě
tohle akt udavačství? 
Referentkou KrÚ, která má PR Maštale ve své
gesci, je osoba, se kterou vede náš spolek mno-
haleté spory a jejíž práci opakovaně kritizujeme. 
9) Skutečné škody v PR Maštale působí inten-
zívní hospodaření.
„Mnoho povyku pro nic” vyvolaného kolem Po-
chodu rytíře Toulovce a snaha diskriminovat
v očích veřejnosti náš spolek mohou mít ještě
jeden motiv. A sice odvrátit pozornost od devas-
tace lesů v PR rozsáhlými holosečnými těžbami,
kterým KrÚ mlčky přihlíží a ke kterým dochází
v rozporu se zákonem o ochraně přírody a kra-
jiny – nedovolené použití intenzívních tech-
nologií způsobujících změnu v biologické
rozmanitosti, struktuře a funkcích ekosystému...

Filip Jetmar, 
výbor ZO ČSOP Rybák Svitavy

Zamyšlení nad akcí
ZO ČSOP Rybák Svitavy
Žádost o poskytnutí informace o povolení akce
pochod Rytíře Toulovce, pořádané 30. 9. 2017,
kterou podal Mgr. Filip Jetmar dne 25. 9. 2017 za
spolek ZO Rybák Svitavy, se mi zdá načasová-
ním jako zcela normální udání pořadatelů této
akce.
Pan Mgr. Filip Jetmar se sám s celou rodinou této
akce v minulosti účastnil. Je s podivem, jak sám
uvádí, že si toho, že porušuje zákon, nevšiml již
dříve. Pokud mu nyní něco vadí, proč pořadatele
neupozornil předem, že dělá (sice nevědomky)
chybu. Určitě by byla zjednána náprava a nebylo
by nutné situaci takto hrotit.
Pochod zabezpečuje mnoho dobrovolníků a celá
akce je dost finančně náročná. Myslím si, že po-
chod s takovou tradicí si zaslouží alespoň něja-
kou úctu.
Obsáhlé stanovisko ZO ČSOP Rybák Svitavy je
zcela zbytečně popsaný papír. Jestli máte prob-
lém s krajským úřadem a paní referentkou, tak
si to vyřiďte přímo s nimi. My jsme díky jejímu
upozornění naopak neplatili vysokou pokutu,
která by nás hodně poškodila a ohrozila pořá-
dání pochodu v dalších letech.
Nechceme s Vámi bojovat, ale domluvit se jako
slušní lidé.
Pane Mgr. Filipe Jetmare, stačilo tak málo...

Petr Popelka

Vyjádření orgánu ochrany přírody krajského 
úřadu ke stanovisku ZO ČSOP Rybák Svitavy

hlas požádal obratem, byl pořadatel informován
o tom, že pořádání zamýšlené akce je v rozporu
se zákonem. Důvodem, proč nemohl krajský
úřad vydat svůj souhlas okamžitě, byla zákonem
o ochraně přírody a krajiny daná povinnost po-
soudit konání akce a vydat souhlas (či nesou-
hlas) k jejímu konání ve  správním řízení, a to i za
případné účasti spolků (tedy i ZO ČSOP Rybák
Svitavy). 
S ohledem na fakt, že dle sdělení pořadatelů
uvedená akce probíhala v předešlých letech bez
zřejmého poškození lesů přírodní rezervace
Maštale, krajský úřad předpokládá, že bude její
konání v následujících rocích (v případě vydání
souhlasů vlastníků lesů i souhlasu krajského
úřadu) za předem stanovených podmínek
možné. 
Z hlediska obnovy porostů v lesích přírodní re-
zervace Maštale krajský úřad uvádí, že mu není
znám fakt, který by nasvědčoval, že dochází
k porušování právních předpisů vlastníky lesů.
Krajskému úřadu je známo, že v loňském roce,
na základě podnětu, některé těžby posuzovala
Česká inspekce životního prostředí, a že je ne-
shledala v rozporu s platnými právními předpisy. 

Vladimír Vrána, Krajský úřad Pardubického
kraje – vedoucí oddělení ochrany přírody 

Akci „Pochod rytíře Toulovce” v podobě, v jaké
byla původně plánována, bylo možno uskutečnit
bez porušení právních předpisů (zákona o lesích,
zákona o ochraně přírody a krajiny) pouze tehdy,
pokud by byl ve správním řízení udělen souhlas
orgánu ochrany přírody, byly uděleny souhlasy
vlastníků lesů (ve kterých akce měla proběh-
nout) a pokud by její konání bylo v třicetidenním
předstihu nahlášeno příslušnému orgánu státní
správy lesů. Uvedené platí pro všechny organi-
zované akce v lesích přírodní rezervace Maštale. 
Na akci „Pochod rytíře Toulovce” (zamýšlenou
konat dne 30. 9. 2017) byl  Krajský úřad Pardu-
bického kraje, orgán ochrany přírody, upozorněn
ZO ČSOP Rybák Svitavy, a to formou žádosti
o poskytnutí informace ze dne 25. 9. 2017 – kon-
krétně byl krajský úřad požádán o informaci, zda
byla akce povolena. V kladném případě spolek
ZO ČSOP Rybák Svitavy požádal o zaslání pří-
slušného rozhodnutí.   
Vzhledem k tomu, že nebylo možné do data ko-
nání pochodu udělit souhlas ochrany přírody,
a to ani v případě, že by pořadatel akce o sou-

Veřejné prohlášení spolku Pro Litomyšl
ve věci trasování dálnice D35
Prohlašujeme, že jsme zklamáni z rozhodnutí
Zastupitelstva města Litomyšl, které na svém
zasedání dne 21. 9. 2017 podpořilo takzvanou va-
riantu 0. My jsme prosazovali variantu 1 z násle-
dujících tří hlavních důvodů:
1)   Dálnici ve variantě 0 nelze u Litomyšle reali-
zovat zároveň s ostatními úseky dálnice z důvodu
zásadního nesouhlasu majitelů pozemků u Kornic
a Strakova. Prosazování dálnice ve variantě 0
silou by vedlo k nepřijatelnému zdržení stavby
a zátěži hlukem a zplodinami těch občanů Lito-
myšle, kteří bydlí u současné hlavní silnice.
2)  Dálnice ve variantě 0 povede na náspech až
9 metrů vysokých. Výsledný hluk podle odbor-
ného posudku navždy změní kvalitu života ve
velké části Litomyšle, a to nejen na pozemcích
skloněných k severu (celé sídliště za gymná-
ziem), ale i v Záhradí.
3)  Dálnice ve variantě 0 podle odborného po-
sudku poškodí kvalitu spodních vod na Litomyšl-
sku, neboť se u ní střídají vysoké náspy s velmi
hlubokými zářezy.

Uvedené rozhodnutí námi zvolených zastupitelů
však respektujeme; zároveň děkujeme za od-
vahu všem zastupitelům, kteří podporovali pro
Litomyšl lepší variantu 1 (to, že varianta 1 je pro
Litomyšl kvalitnější, během diskuze nikdo ne-
zpochybnil). V našem zájmu je co nejrychlejší
a nejkvalitnější vybudování dálnice. Proto tímto
dále prohlašujeme, že budeme jako účastník
územního řízení kontrolovat podmínky pro tra-
sování dálnice schválené zastupitelstvem, a to:
1)   Vybudování protihlukových bariér v blízkosti
zástavby,
2)  splnění podmínek EIA (jinak hrozí žaloby a za-
stavení stavby na mnoho let),
3)  osázení náspů hustou zelení v několika vege-
tačních stupních.

Závěrem prohlašujeme, že budeme v uvedených
záležitostech informovat Zastupitelstvo města
Litomyšl a veřejnost.
Za spolek PRO Litomyšl dne  10. 10. 2017

Ladislav Sýkora, předseda
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Proč to nejde v Litomyšli?
S potěšením jsem si přečetla článek v poslední
Lilii nazvaný Další krok pro ještě zelenější Lito-
myšl. Příští rok nás čekají milionové investice do
flory.
Jistě je to chvályhodné a předpokládám, že
všichni občané, kteří mají rádi přírodu, s tímto
úmyslem musí souhlasit.
Já mám připomínku, a ne první, k ošetřování vy-
sázené zeleně. Nemusíte chodit daleko, stačí jít
do nemocnice, kde před vstupem vás přivítá
nápis vytesaný do kamene umístěný na malém
ostrůvku tohoto znění: Revitalizace zeleně
v parku Litomyšlské nemocnice byla provedena
za významné podpory státního fondu životního
prostředí. Ten kámen by se měl hanbou červe-
nat, z jedné strany jehličina, která je z poloviny
úplně suchá, a z druhé můžete vidět vysoké
bodláky a jiný nalétavý plevel.
Minulý týden jsem byla na kontrole v nemocnici
Ústí nad Orlicí, kde vidíte pravý opak. Před ne-
mocnicí krásně osázené různé útvary, tentokrát
pestrá paleta macešek. Mrzí mě, že jsem neměla
při ruce fotoaparát. Rovněž kruhové objezdy
jsou vkusně osázené po obvodu, kde byly v se-
zoně afrikány a voskovky nahrazeny maceškami.
Přes Ústí nad Orlicí jsem projížděla v červnu
a v září a nestačila jsem postřehnout všechnu tu
krásu z obou stran autobusu. V obou případech
jsem pozorovala dva pracovníky, kteří ručně čis-
tili osázené plochy od veškerého plevele. To
mohu potvrdit i o městě Vysoké Mýto a Choceň.
Řekne mně už konečně někdo, proč to nejde
v Litomyšli? To jsme na tom tak špatně, že by

město nemělo finance na dva sezonní pracov-
níky? Jejich náplní práce by bylo běžné odstra-
ňování plevele v osázených plochách
a motyčkou odstraňování plevele, který převy-
šuje kolem chodníků, když už nebyl použit po-
střik.
Na závěr jedna pochvala – líbí se mi letničkový
záhon na svahu ke hřbitovu a konečně nová vý-
sadba u nás na Komenského náměstí.
Ještě malá poznámka: zastupitelům a vedení
městských služeb vřele doporučuji návštěvu
především Ústí nad Orlicí. Anna Žabková

Odpověď:
Vážená paní Žabková, 
děkuji za Vaši všímavost vůči zeleni okolo nás. 
O rozšíření tradičních letničkových záhonů ve
městě momentálně neuvažujeme, zahradní
i stavební architekti to v našem městě nedopo-
ručují. Letničkové záhony jsou ze zeleně nejná-
ročnější na údržbu i z finančního hlediska. Na
příští rok ale připravujeme použití osázených zá-
věsných květináčů na sloupech veřejného
osvětlení. 
Zároveň bych chtěla zmínit to, že ne všechna ve-
řejná prostranství jsou v majetku města. To se
týká i Vámi zmiňovaného záhonu před nemoc-
nicí nebo i dalších frekventovaných míst. Na-
padá mě např. prostranství u "zubárny" nebo
okolí stavebnin Prima. Na těchto místech město
údržbu nezajišťuje, to je povinností majitele po-
zemku.  S pozdravem Barbora Rezková

Bilance „Týdne knihoven 2017”
Letošní celostátní akce „Týden knihoven”, pořá-
daná SKIP, se nesla ve znamení motta: „Čteme
s mámou, čteme s tátou, čteme s knihovnou”.
Program litomyšlské knihovny byl pestrý, bohu-
žel ne všechny připravené akce se setkaly s pa-
třičnou odezvou.
Tady je stručná bilance:
Registraci za snížený poplatek 25 a 55 korun vy-
užilo v dospělém oddělení 46 a v oddělení pro
děti 33 osob. Je potěšitelné, že tuto možnost vy-
užili především studenti středních škol ve městě.
V pondělí se do Nonstop čtení zapojilo 126 žáků
a studentů základních a středních škol z Lito-
myšle i okolí. Poděkování patří pí učitelkám z 1.
a 3. základní školy v Litomyšli, ZŠ Lubná-Sebra-
nice a pí profesorkám SŠZaT a VOŠ a SpgŠ.
Pondělní podvečer patřil redaktorovi Vlastivěd-
ných listů Pardubického kraje p. Janu Řeháčkovi,
který přijel představit svoji knihu „Od Pardubic
k Českomoravskému pomezí”. Účastníkům be-
sedy také rozdal jednotlivá čísla zmíněného re-
gionálního časopisu.
V úterý dopoledne jsme v knihovně uvítali spi-
sovatelku Markétu Fišarovou a herce Miroslava
Reila. Besedu a scénické čtení z knížek „Náš
dvůr má tajemství” a „Nikolina cesta” navštívilo
celkem 115 dětí a snad všechny včetně paní uči-
telek odcházely nadšené z toho, co zažily.  
Odpoledne přijel wikipedista Vojta Veselý, aby
seniorům přiblížil, jak mohou přispívat do této
unikátní internetové encyklopedie a obohacovat
její obsah. Škoda jen, že zájem z jejich strany byl
minimální…
Středeční dopoledne je už dlouhá léta vyhra-
zeno průvodu dětí v maskách. Obávali jsme se
deště a zimy, ale knihovnický pánbíček nad
námi držel svou ruku a průvod dodržel obvyklou
trasu po Smetanově náměstí. Po průvodu ná-
sledovalo divadelní představení, které pro nás
sehráli žáci dramatického oboru místní ZUŠ pod

vedením Jany Paulové a poté i „Knihohrátky”
v naší knihovně.
Na čtvrtek byla naplánována vypravěčská sou-
těž, ale témata „Co četl táta, co četla máma”
a „Rychlým šípům na stopě” nepřilákala žádné
soutěžící, což je škoda! 
Na čtvrteční podvečer jsme připravili zajímavou
besedu s lékařem M. Ondráškem. Její název zněl
„Chirurgem v Kazachstánu” a stejně se jmeno-
vala i knížka, kterou s sebou přivezl a den před-
tím pokřtil. Ti, kteří nepřišli, mohou jen litovat…
V pátek se na dětském oddělení hrály stolní hry,
připraveny byly i kvízy aj.
V sobotu se očekávaná registrace dětí rodiči do
knihovny nekonala, což nám bylo trochu líto,
protože zvláště pro tuto akci bylo otevřeno mi-
mořádně i dětské oddělení…
Na závěr ještě připomínka, že informace o ak-
cích v rámci Týdne knihoven jste mohli najít
nejen v Lilii, ale i na naší webové stránce, tj.
www.knihovna.litomysl.cz Jana Kroulíková

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Davouze – Celej Franz!, Mrazek, Robert – Most
mrtvého muže:, Lagercrantz – Muž, který hledal
svůj, Tahir, Sabaa – Plamen v temnotě, Fořt,
Karel – Příběhy z poválečné, Beverley, Jo – Vi-
komt se musí ženit, Kessler, Leo – T-Force. Projít
peklem:, Steel – Modrooký chlapec, Flynn –
Skvrna, Quinn – Spencer To chce psa: Chet a,
Birnbaum – Kámen na mém srdci, Kriminální pří-
pady ze, Maléřová – O květině: rozhlasový, Ger-
hard – Přivedu vás zpět: otec, Abbott – Psí
šťastlivci a smolaři, Hardinge – Strom lží, John-
son – Šlechtic ze žaláře, Whitton, Hana – Větrná
hůrka rodiny, Rich, Roberta – Benátský proces.
3, Summers, M. J. – Láska bez pravidel, Howard,

Linda – Co přede mnou tajíš?, Patterson – Jen
pro zvané, Patterson – Nerozlučný pár, L'Amour
– Poušť nezná slitování, Robb, J. D. – Ruka ruku
myje, Hindráková – Smrtící byznys, Češka – Ne-
lítostná vražda:, Obermannová – Dobré duše,
Bell, Anna – Jak vyléčit zlomené srdce, Meacham
– Ryanova pomoc, Court, Dilly – Služebná z hos-
tince, Jakoubková – Ideální manžel z nebe, Peetz,
Monika – Jedna + 1, Cílek, Roman – Království
věčného ticha, Vérant – Jak vytvořit francouz-
skou, Bauman – Paci, paci, pacičky, Correia – Pa-
měti lovce monster., Correia – Paměti lovce
monster., Češka – Případ podezřelého, Leierová
– Dům s vypůjčeným výhledem                a další

Vodní valy 
šest měsíců 
od premiéry 
Od slavnostního otevření revitalizovaného
parku u Smetanova domu a nábřežní prome-
nády s hřištěm na Vodních valech uplynulo půl
roku. Jak fungování nově zrekonstruovaného
prostoru prověřil jeho reálný provoz?
Upravené nábřeží řeky Loučné na Vodních va-
lech se začátkem letošního června znovu ote-
vřelo veřejnosti. Šestiměsíční fungování
prověřilo každodenní pohyb návštěvníků i to,
jak bude jejich chování potřeba zohlednit v ná-
rocích na péči a údržbu parku. Díky vysoké náv-
štěvnosti bude mít nově upravený prostor od
listopadu vlastního správce, který bude dbát
zejména o kontrolu hřiště.  
Herní prvky na nábřeží prošly nedávno úspěšně
kontrolou České obchodní inspekce, která v je-

jich instalaci neshledala žádné závady. Na její
podnět byly prvky pouze doplněny cedulkami
s označením výrobce, podmínek využití a věku
dětí, kterým jsou prolézačky určeny. Inspekce
se uskutečnila na základě výzvy jednoho z ob-
čanů, zřejmě v souvislosti s porušeným závěs-
ným železným lanem prvku kaňon, který kdosi
úmyslně poškodil, a mohl tak vážně ohrozit
bezpečnost dětí. Sedák lanovky byl proto z bez-
pečnostních důvodů dočasně demontován
a město zvažuje podání trestního oznámení na
neznámého pachatele. Všechny prvky jsou cer-
tifikované podle platných norem a potenciální
hrozbu je potřeba hledat v nepřípustném cho-
vání někoho z občanů. 
Velmi oblíbeným místem se ukázal být prostor
kolem nově vytvořeného brodu směrem od ná-
břeží. Město chce proto po domluvě s autory
návrhu využít v tomto místě vhodnější řešení
v podobě zatravněné kamenné dlažby. V parku
budou doplněny další odpadkové koše, včetně
sáčků na psí exkrementy, a v plánu jsou také
úpravy, které zlepší uživatelský komfort v pavi-
lonu u Smetanova domu, kde se pravidelně ko-
nají koncerty.

Jana Říhová, foto Nadace Proměny
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DM slaví a obdaro-
vává potřebné
V pondělí 2. října 2017 předali zástupci litomyšl-
ské filiálky dm drogerie markt s.r.o. paní Věře
Dvořákové, ředitelce místní farní charity, dar ve
výši 40 tisíc korun. Stalo se tak při příležitosti
vzniku nové společensky prospěšné iniciativy
nesoucí název {SPOLEČNĚ}, která připomíná pě-
tadvacetileté výročí působení této společnosti
na českém trhu. Darovaná částka umožní nákup
specializovaných zdravotnických pomůcek pro
domácí hospicovou péči a zajištění potřebného
komfortu při péči v domácím prostředí pro více
pacientů. Za konkrétní praktickou pomoc moc
děkujeme! Martina Soukupová, 

Farní charita Litomyšl, foto: Marie Šnajdrová

Neziskové projekty z Litomyšlska mohou
opět bojovat o čtvrt milionu korun
Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci pří-
rody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již popáté
mohou ucházet o jednorázovou finanční pod-
poru Adfors Grant v celkové výši 250 tisíc korun.
Žadatelé musí být z okresu Svitavy, kde sídlí
jeden z výrobních závodů vyhlašovatele sou-
těže, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo
sousedního Ústí nad Orlicí. Společnost chce dát
letos šanci zejména novým projektům, a z toho
důvodu také změnila pravidla soutěže. Nově tak
o příspěvek nemohou znovu usilovat projekty,
které v předchozích dvou ročnících zvítězily. Do-
posud společnost podpořila už na 29 regionál-
ních projektů ze sociální oblasti, ekologie,
kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné
podávat skrze webové stránky společnosti, a to
od začátku října 2017 do 15. ledna příštího roku.
Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak
jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení pe-
čující o hendikepované nebo sociálně znevýhod-
něné osoby, a to například na nákup zdravotních
pomůcek, zajištění léčby či vybavení sociálních
domů. Na sportovním poli se o grant mohou
ucházet dětská i juniorská sdružení působící ve
všech výkonnostních třídách, a to na nákup
sportovního vybavení nebo účast ve sportovních
soutěžích. V oblasti kultury je možné získat pří-
spěvek např. na konkrétní kulturní akce nebo

projekty pro děti a mládež či seniory. V rámci
ekologie pak příspěvek může být poskytován
třeba na ochranu zraněných zvířat, vybavení zá-
chytných stanic, čištění řek nebo výsadbu ze-
leně.
V posledním ročníku putovala finanční podpora
na Litomyšlsku například na rekonstrukci vyho-
řelého rodinného domu nebo na léčebný pobyt
pro devítiletou Jolanku trpící závažným onemoc-
něním svalů. „Nejvíce žadatelů každoročně za-
znamenáváme ze sociální oblasti, kde se nám
některé projekty pravidelně opakují, nejméně se
přihlašují projekty ekologické. I proto jsme se
rozhodli změnit pravidla přihlašování tak, aby
vždy zvítězily zcela nové a zajímavé projekty,”
říká Miloš Pavliš, generální ředitel společnosti.
Vítězové Adfors Grantu 2018 budou vybráni
grantovou komisí na základě předchozího hla-
sování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů
a neziskových organizací z okresů Svitavy a Ústí
nad Orlicí se o grant každoročně mohou ucházet
také žadatelé z Moravského Krumlova a ze Zno-
jemska, kde má společnost druhý výrobní závod.
Pro přihlášení do projektu stačí vyplnit a pode-
psat žádost a čestné prohlášení, které naleznete
na webových stránkách společnosti , kde také
najdete veškeré další informace o projektu.

Tereza Pavézková

Výtěžek benefičního plesu pomáhá
Od benefičního dobového plesu Veterán klubu
a Sboru paní a dívek uběhlo více jak půl roku.
Chtěli bychom Veterán klubu i Sboru paní
a dívek za Denní stacionář Ruky pro život o.p.s.
v Litomyšli ještě jednou poděkovat, že jste se
rozhodli věnovat výtěžek z tohoto plesu právě
naší sociální službě. Jsme rádi za každou
pomoc, která zkvalitní péči o naše uživatele.
Jak bylo domluveno už na počátku, za poskyt-
nuté finanční prostředky jsme zakoupili dva
výškově a úhlově nastavitelné stoly pro uživa-
tele na vozíku a s pohybovým postižením a také
zátěžovou přikrývku. Protože však částka, kte-
rou jsme nakonec obdrželi, několikrát převýšila

naše očekávání, rozhodli jsme se z daru nakou-
pit ještě další pomůcky pro naše uživatele, a to
počítač s dotykovým monitorem a tablet. Pro-
střednictvím těchto pomůcek bychom rádi při-
blížili práci na PC i uživatelům s těžší formou
kombinovaného postižení, kteří nejsou schopni
pracovat s běžně dostupným počítačovým vy-
bavením.  Protože naším cílem je především
udržet dobrý psychický stav uživatelů, podpo-
rovat vztahy s rodinou, přáteli i komunitou, vě-
říme, že právě tyto pomůcky nám v naplňování
těchto cílů pomohou. 
Za uživatele a pracovníky Ruky pro život o.p.s.

Ria Slušná

Bramboriáda
Dne 9. října proběhlo ve III. mateřské školce Li-
dická zábavné odpoledne pod názvem „Bram-
boriáda”. Celá akce se uskutečnila v duchu
podzimního tvoření. Rodiče se svými dětmi měli
možnost vytvořit si různá zvířátka, panáčky,
skřítky či podzimní dekorace z brambor a pod-
zimních plodů. Rodiče, kuchařský sbor i paní uči-
telky napekli a navařili delikátní pochoutky
z brambor, aby na akci neměl nikdo hlad a mohli
se podělit o své recepty. Velké „díky” patří všem,
kdo se na přípravách Bramboriády jakkoliv po-
díleli – paní učitelky, rodiče i děti.  Velkou odmě-
nou všem byla radost v dětských očích
a pohodová atmosféra! 

Hana Abramovičová, foto: III. MŠ

Po čtyřech letech se v říjnu na
naší škole opět uskutečnily s vel-
kou parádou TECHNOhrátky, je-
jichž pořadatelem je Pardubický
kraj. Přivítali jsme 140 žáků 8.
a 9. tříd devíti  základních škol
z Chrudimska, Orlickoústecka
a Svitavska. Školáci se rozdělili
do šesti skupin a na specializo-
vaných pracovištích formou ma-
nuálních činností pronikali do
tajů maturitních i učebních
oborů – provoz mechanizace
a služby, výpočetní technika
a automatizace, opravář lesnic-
kých strojů, floristika a zahradní
architektura, scénická a výstavní
tvorba nebo chovatel exotických
zvířat. Všechna pracoviště nabízela zajímavou
akční náplň. Od výroby podzimních dekorací přes
manipulaci s břemeny pomocí jeřábu až k pozná-
vání ještěrek,  mravenců a dalších cizokrajných
zvířat. Organizátoři navíc přivítali osmitisícího
školáka, který se do projektu zapojil – jubilantkou
se stala Alice Zavoralová, žákyně 9. třídy Základní
školy Jaroměř. „Právě litomyšlská střední škola je
jednou z těch, na kterou uvažuji podat příští rok
přihlášku ke studiu. Bavilo by mě být chovatel-

kou. Nadchly mě zejména labo-
ratoře, v nichž se vyučuje obor
chovatel exotických zvířat,
a krajtu bych si klidně odnesla
domů,” přiznala Alice. Součástí
akce byly prezentace dvou vý-
znamných partnerů SŠZaT Lito-
myšl. Předseda Jiří Jeřábek
představil Zemědělské družstvo
Dolní Újezd a jednatel Tomáš
Brýdl společnost Školky Litomyšl.
Souboje o vítězné trofeje v po-
době velkých ovocných dortů vy-
hráli v manuálních aktivitách žáci
Základní školy Vincence Junka
Dolní Čermná. Ve vědomostním
kvízu Hej, víš to?! zvítězil nová-
ček soutěže – Základní škola

Svatopluka Čecha, Choceň.
Ale i jiných hrátek se naše škola účastní. Navštívili
jsme soutěž floristických škol v rámci podzimní
výstavy Flora Olomouc, na které jsme obsadili
pěkné 2. a 5. místo. Velkým úspěchem byla zlatá
medaile studentky Martiny Dyntarové na
Mistrovství Slovenské republiky ve floristice Vic-
toria Regia. Studenti technických oborů mají za-
jímavé zážitky ze zahraničních odborných stáží.
Skupiny žáků naší školy navštívily partnerské

TECHNOhrátky se vrátily na Střední
zahradnickou a technickou školu 

školy v německém Triesdorfu a Zespól Szkól Ostr-
zeszów v Polsku. Výměnné pobyty s německou
školou se konají za podpory Česko-německého
fondu budoucnosti. Několik studentů v rámci pro-
gramu Erasmus+ pobývalo v partnerské škole
ROC Aventus v holandském Apeldoomu na od-
borné stáži v malých firmách. A co nás v nejbližší
době čeká? Například v listopadu účast na zají-
mavém Workshopu tvorby smutečních vazeb,
který organizuje Svaz květinářů a floristů ČR
v Lysé nad Labem. A na závěr si vás dovolujeme
pozvat na tradiční Vánoční výstavu, která se
uskuteční v prostorách naší školy ve dnech 16. –
19. prosince. Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas
a nasát voňavou atmosféru Vánoc. 

Hana Honzíková, SŠZaT Litomyšl
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Výtvarný úspěch
Jaroslava France 
ze ZŠ U Školek
Dne 3. října
2017 proběhlo
v prostorách
k láštern í ho
referáře Opat-
ství Emauzy
v Praze slav-
nostní vyhlá-
šení výtvarné
s o u t ě ž e
Šťastné stáří
očima dětí.
V kategorii 11
– 15 let uspěl
žák 8. třídy 2.
ZŠ Litomyšl Jaroslav Franc, který s kresbou
svého dědečka obsadil nádherné 3. místo. 
Toto ocenění má pro školu velkou hodnotu, jeli-
kož se jednalo o celorepublikovou soutěž a po-
rota vybírala jen v této kategorii z téměř čtyř set
výtvarných prací. Předsedou poroty byl akade-
mický malíř Kristian Kodet, dalšími členy přední
čeští výtvarníci. 
Samotné vyhlášení v Praze představovalo velký
zážitek. Moderoval ho Aleš Cibulka, slavnostní
atmosféru podtrhlo i vystoupení saxofonového
kvartetu ZUŠ Ilji Hurníka z Prahy. Už pozvání do
nádherných prostor opatství bylo pro nás krás-
nou odměnou, nezanedbatelné jsou však i hod-
notné ceny (např. mobilní telefon, sluchátka
apod.). Na závěr si děti a jejich rodiče užili raut.
Vítězové této kategorie byli ujištěni odborníky
o svém velkém talentu a motivováni k další bu-
doucí tvorbě. Věříme, že o našem Járovi Litomyšl
ještě uslyší.              Text a foto Martina Míková

Žáci německých škol na výměnném
pobytu na ZŠ U Školek

Ve dnech 9. – 14. 10. 2017 navštívilo ZŠ U Školek
20 žáků a dva učitelé z německého Burgsinnu
a Gemündenu. Tato partnerská výměna se usku-
tečnila již po čtvrté. Němečtí hosté vždy bydlí
v rodinách, kde poznávají běžný život a zvyklosti
v naší zemi. Během celého týdne je pro ně při-
praven zajímavý program. Čeká je slavnostní při-
vítání, úvodní seznamování formou jazykové
animace, prohlédnou si nádhernou Litomyšl
a její zámek, projdou se Toulovcovými mašta-
lemi, navštíví muzeum cyklistiky v Nových Hra-
dech. Vydávají se i na delší poznávací výlet do
liberecké iQLANDIE a aquaparku. Chybět samo-
zřejmě nemůže ani návštěva českého vyučování,
sportovní klání, posezení s rodiči a učiteli či spo-
lečná diskotéka.

Po takovém týdnu je loučení těžké, neobejde se
bez slz, ačkoli všichni vědí, že se znovu uvidí na
jaře, kdy na oplátku přijedou české děti do Ně-
mecka. A do té doby si budou s německými ka-
marády nepřetržitě psát.
Přestože jsou tyto výměny spojeny s nesmír-
ným množstvím práce, stojí za to. Je radost sle-
dovat, jak se děti mění doslova před očima.
Během výměny se všichni výrazně zdokonalí
v cizím jazyce. Po pár hodinách se zbaví zábran
a bez problémů komunikují. Zjistí, že vůbec ne-
vadí udělat chybu, důležité je se domluvit. Také
se dokáží postarat o člověka, který je na ně od-
kázán, čímž se posiluje jejich smysl pro zodpo-
vědnost. A v neposlední řadě získají nadhled.
Dokáží porovnat, v čem se náš národ liší od
ostatních, a naopak zjistí, že v mnohém jsou
všichni lidé na světě stejní. Nové kamarádství
je už jen bonusem navíc.
Tyto výměny bychom nemohli realizovat bez
spolupráce s rodiči, bez jejich pomoci a pod-
pory. Ubytovat u sebe na týden cizí dítě, posta-
rat se mu o ubytování a stravu, komunikovat
s ním v cizím jazyce, snažit se, aby nestrádalo,
to všechno vyžaduje pořádný kus odvahy a se-
bezapření. A samozřejmě by to nešlo bez žáků,
kteří se odhodlají, překonají obavy a do výměny
jdou. Za to bych všem ráda touto cestou podě-
kovala.                

Text a foto Lenka Ondráčková

Setkání odborníků v CSP
V druhé polovině října hostilo Centrum sociální
pomoci města Litomyšl dvě setkání pracovníků
podobných zařízení v Pardubickém kraji. Na prv-
ním z nich se setkaly vedoucí sociální péče a so-
ciální pracovnice. Druhé setkání bylo určeno
vrchním sestrám. „Cílem bylo především poznat
se navzájem a navázat profesionální vztahy.

Vždyť všichni se více či méně potýkáme s po-
dobnými problémy a lze se tak vzájemně inspi-
rovat,” shrnuje Alena Fiedlerová, ředitelka CSP.
Setkání v podobném duchu budou pravidelná.
Pracovníci si připraví témata, která je nejvíc pálí,
a každé setkání bude věnováno jednomu z nich.
Jakým způsobem nejlépe informovat veřejnost
o službách? Jak správně vést dokumentaci? Jaké
vzdělávací kurzy doporučit pracovníkům? Jak ko-
munikovat se zdravotními pojišťovnami? I to
jsou mnohá z nich. „Každý máme své zkušenosti
a každý děláme věci trochu jinak. Je dobré se ne-
chat inspirovat tím, jak věci vidí kolegové
v ostatních Domovech a vybrat si z toho pro
sebe to, co by nám mohlo fungovat,” říká Marie
Karalová, sociální pracovnice CSP. 
První schůzka, které se zúčastnili pracovníci slu-
žeb působících v Heřmanově Městci, Chocni,
Sloupnici, Moravské Třebové a Rychmburku, byla
všemi zhodnocena jako přínosná. Proto se tě-
šíme na další v únoru 2018.

Olga Radimecká

program:
• interaktivní prohlídka tříd
a budovy

• workshopy
• vyhlídka z gymnaziální věže

www.glit.cz

den
otevřených
dveří

v pátek 1. prosince 2017
od 9 do 17 hodin

Gymnázium
Aloise Jiráska Litomyšl
vás srdečně zve na

Závěr Litomyšlské univerzity
pro prarodiče a vnoučata
V sobotu 21. října jsme „tajným” výletem zakon-
čili v pořadí třetí kurz Litomyšlské univerzity pro
prarodiče a vnoučata, který tentokrát probíhal
pod názvem „S nitkou po Trstěnické stezce”.
Vedoucí kurzu ing. Iva Pekníková letos vyzvala
ke spolupráci Regionální muzeum v Litomyšli,
které zastupovala a celý program výborně při-
pravila paní Renata Kmošková.
Babičky se svými vnoučaty se seznámily s his-
torií tkaní a předení, s nástroji určenými ke zpra-
cování různých druhů látek a s technikami
užívanými v tomto řemesle. Součástí kurzu byly
praktické dílny – tkaní, barvení, potisk plátna –
modrotisk a také návštěva modrotiskové dílny
v Olešnici. Děti si s pomocí babiček utkaly ma-

teriál na výrobu tašky, peněženky nebo dekora-
tivního předmětu.
Závěrečný výlet směřoval v duchu programu
kurzu do Muzea řemesel v Letohradě a byl do-
plněn kvízy a hrou, při kterých děti prokázaly, co
si zapamatovaly z teoretické části, ale také před-
vedly své výrobky. V krásném zámeckém parku
a v příjemném podzimním odpoledni si zahrály
stopovanou a na závěr našly  poklad.
Vše bylo skvěle připraveno a zorganizováno

ing. Pekníkovou a paní  Dubjákovou, kterým
ještě jednou děkujeme, a všichni se moc těšíme
na další pokračování Litomyšlské univerzity pro
prarodiče a vnoučata.                                               

Inka Píchalová a Bára Zahradníčková
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 4. 11. MUDr. Sláma
Ne 5. 11. MUDr. Sláma
So 11. 11. MUDr. Kašparová
Ne 12. 11. MUDr. Jindrová
Pá 17. 11. MUDr. Slavík
So 18. 11. MUDr. Mikulecká
Ne 19. 11. MUDr. Přichystalová
So 25. 11. MUDr. Kašparová
Ne 26. 11. MUDr. Jindrová
So 2. 12. MUDr. Sláma
Ne 3. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 11. MUDr. Papoušková
Ne 5. 11. MUDr. Pecinová
So 11. 11. MUDr. Pešková
Ne 12. 11. MUDr. Pilařová
Pá 17. 11. MUDr. Sadílková
So 18. 11. MUDr. Šíchová
Ne 19. 11. MUDr. Švábová
So 25. 11. MUDr. Filová
Ne 26. 11. MUDr. Filová
So 2. 12. MUDr. Běňová
Ne 3. 12. MUDr. Šíchová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 4. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 5. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 11. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 12. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 17. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
So 18. 11. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 19. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 25. 11. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 26. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 2. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 3. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
4. – 5. 11. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
11. – 12. 11. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461 613 827
17. 11. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
18. – 19. 11. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
25. – 26. 11. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
2. – 3. 12. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157

ROZPIS SLUŽEBKalendáře
Litomyšl 2018
Pořiďte si kalendář na příští rok už nyní. V prodeji
jsou dvě verze stolního kalendáře a také ná-
stěnný kalendář s motivy Litomyšle. První stolní
kalendář obsahuje fotografie Ivety Nádvorníkové
a Marka Bartoníčka a představuje nejen atrakti-
vity města, ale také připomíná kulturní dění ve
městě. Druhá verze stolního kalendáře má název
„Litomyšl 1918–2018...100 let republiky” a obsa-
huje fotografie MgA. Miroslava Sychry doplněné
o poutavé texty Mgr. Oldřicha Pakosty, přelo-
žené navíc do anglického a německého jazyka.
Již tradiční čtvercový tvar nástěnného kalendáře
má název „Příběh zámku Litomyšl 2018” a při-

pomíná 450 let od založení zámku v Litomyšli.
Kalendáře je možné zakoupit v infocentru na ná-
městí, v litomyšlských knihkupectvích a také v e-
shopu na www.ticlitomysl.cz. Aleš Bárta

Společnost  ACCOUNTING DATA s.r.o. se zabývá vedením
účetnictví, vedením daňové evidence, ekonomickým a daňovým
poradenstvím a likvidací společností. 

Nově otevíráme kancelář v Litomyšli,
na Toulovcově náměstí čp.156.
Kromě mnohaletých zkušeností nabízíme profesionální přístup, otevřenost potřebám
klientů, přátelské jednání a naprostou diskrétnost.

Kontakt: Ing. Radek Hübner, email: hubner@accountingdata.cz, telefon: 774 615 321.

TECHNIKA pro provoz vodovodů a kanalizací
Požadujeme: • minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru

• řidičský průkaz skupiny B
• spolehlivost

Nabízíme: • příspěvek na stravné
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na životní pojištění 

kontakt: vodovody@lit.cz, nebo tel: 773 228 001

Firma Vodovody spol. s r.o.
přijme 

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme:

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský



1. 11. St 20.00 Na stojáka Live – stand up comedy, afterparty s dj Dash J, vstupné 250 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
3. 11. Pá 18.00 Zpívající mísy a gongy – Pavel • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

19.00 Country večer – posezení s litomyšlskou hudební skupinou Countrymeni • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
20.00 The Plastic People of The Universe – koncert + afterpárty, 220 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It & Jäger Komando – dance music, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 11. So 8.30–16.00 Dobrá změna (potřeby muže a ženy v manželství...) – 3. ročník setkání manželských párů • Nový kostel tel. 733 619 141
9.30–12.00 Vosková batika – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstupné 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00 Dialog vědy a víry: Geneticky modifikované organismy – přednáší RNDr. I. Mácháčková, CSc. a RNDr. M. Kubeš, Ph.D. • Husův sbor
14.00–15.00 Taneční workshop – lektorka Kateřina Blažková, cena 100 Kč • Základní umělecká škola – TUNEL tel. 461 612 628
19.00 Saturnin – AD, swingová groteska, uvádí Národní divadlo Brno (D. Hřebíček, M. Sláma, aj.), vstupné od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Saxonight – club & dance music, dj Leemac & Saxofrancis, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

5. 11. Ne 14.00 MFOF: 1. den – zahájení festivalu přednáškou Pavla Burdy z Kyrgystánu a Kazachstánu, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
15.00 Jak byla vosa Marcelka ráda, že je – pohádka pro děti (4–8 let), Divadlo Náměstíčko, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

6. 11. Po 16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů: 2. den – promítání filmů, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
17.00 Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži – přednáška Mgr. V. Cinkové (NPÚ Pardubice) • Městská knihovna tel. 461 612 068

7. 11. Út 8.30–12 a 17–19 Lampióny – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů – 3. den – promítání outdoorových filmů, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 11. St 17.00 O Martinu Lutherovi vážně i nevážně – přednáška Mgr. A. Naimanové • Husův sbor tel. 724 704 977
18.00 Češi pro/proti EU? – diskuse v rámci Litomyšlského fóra se zúčastní D. Pecková, K. Šafaříková a R. Joch, vstup volný • Zámecký pivovar
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – house & tech–house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 11. Čt 13.30 Etiketa v pohádkách – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Hypnóza a mentální léčení – přednáška Davida Bulvy, vstupné 80 Kč • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Hledala jsem štěstí a našla sebe – beseda na motivy knihy K. Stříteské s hudebním doprovodem P. Jiříčka • Kavárna Mandala tel. 728 716 369

10. 11. Pá 20.00 Krucipüsk – koncert, afterpárty, vstupné 260 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Toi, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 11. So 9.30–12.00 Krasohledy – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstupné 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
13.00–15.00 Seminář znakové řeči pro batolata – komunikace s ještě nemluvícím dítětem • Rodinné centrum tel. 739 627 214
13.00–17.00 Kurz pletení bez jehlic – 350 Kč, přihlášky do 6. 11. na kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo telefonicky • Dům dětí a mládeže tel. 734 505 805
14.00–18.00 Kurz Reiki 2. stupeň – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.00–19.00 Workshop šamanských posvátných rituálních pozic – A. M. Cervantes, Mayský šaman Aj´Kijab, čítač dnů • Centrum Spontanea 
16.00 Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... – zahájení výstavy, hudební dopr. D. Jirsa, Amélia, J. Vaníček • Galerie Kroupa tel. 461 310 638
16.45 Amélia – živá premiéra 3 pilotních singlů skupiny Amélia (ex Mother's Angels), vstup zdarma • před Galerií Kroupa tel. 461 310 638
17.00 Svatomartinský lampionový průvod • sraz na zahradě I. mateřské školy (zámecká) a zakončení na Toulovcově náměstí tel. 607 605 720
17.45 O kouzelné tužce – divadelní pohádka J. Plháka a J. Vedrala • Husův sbor tel. 724 704 977
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 St. Martin White Party – CZ/SK hity, dj Toi, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

13. 11. Po 15.00 Zatmění Slunce 2017 ve Spojených státech – přednáška L. Sochy • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.00–20.00 Podvečer s hlínou – aromalampy • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Černá, nebo bílá – pásmo veršů S. Silversteina v podání studentů SPgŠ, v rámci Týdne poezie • Městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Alzheimerova nemoc – fenomén dnešní doby? – beseda s MUDr. Ladislavem Pazderou, vstup volný • EŠC tel. 602 528 327 
18.00 Zdraví a Duše v řeči těla – přednáška Dalibora Falty (13. a 14. 11. individuální konzultace s D. Faltou) • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Skleněný zvěřinec – divadelní představení, hraje Simona Stašová, Michal Dlouhý, aj., vstupné 300–390 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 365

14. 11. Út 9.00 Poradna energetické psychologie – David Bulva, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Kanárské ostrovy a Madrid – cestopisné vyprávění Z. Palicha s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 555. LHV: Petr Pomkla a Doležalovo kvarteto – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 11. St 16.00 Muzikoterapie a co to je? – beseda a prožitkový workshop, vstupné dobrovolné • Coworking Kočárovna tel. 727 878 444
20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 11. Čt 17.00 Díla darem / Významní mecenáši obrazové galerie města – Rodina Albertova – vernisáž • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
17.00 KJČ: Alternativní péče o zdraví – přednáška paní Pavly Dosedělové, koná se v salonku • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708
19.00 Sebastian: Vesmírná tour 2017 – koncert, afterpárty, vstupné 260 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.00 Podzimní rozjímání – koncert přírodní léčivé hudby, Aldaman • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

17. 11. Pá 14.00–17.00 Aura léčí – workshop, více na www.aura–system.cz • Rodinné centrum tel. 776 101 972
17.11 Den boje za svobodu a demokracii – společné připomenutí Sametové revoluce a Mezin. dne studenstva • Zámecké návrší tel. 602 202 580
20.00 Atmo Music – koncert, afterpárty, vstupné 190 Kč předprodej / 230 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be The One – dance & RNB music, dj Don Marquez, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 11. So 22.00 Houseland: Atelier Edition / Live Trumpet – house music, djs Glenn, Parrot & Guests, 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
20. 11. Po 17.00 Trstěnice – historické památky a kulturní krajina – přednáška J. Kmoška, ve spol. s NPÚ Pardubice • Městská knihovna tel. 461 612 068
21. 11. Út 8.30–13.00 Pečení a zdobení perníků do mikulášských balíčků • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.30 a 20.00 Partička – televizní Partička míří opět do Litomyšle, vstupné 430 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22. 11. St 9.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Pro Gaiu – hudebně taneční vystoupení, Maok a Zuna ve společném představení věnovaném Zemi, vstupné 250 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812
19.00 Knižní čtvrtek ve středu – hostem bude Jiří Dědeček • Na Sklípku tel. 461 614 723

v Litomyšli v listopadu 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
St, Čt  1., 2. 11.  Čára – film Slovensko/Ukrajina/ČR, krimi/drama/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
Pá  3. 11.  Thor: Ragnarok – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci–fi, 120 min, titulky, 120 Kč
So  4. 11.  Thor: Ragnarok ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci–fi, 120 min, 140 Kč
Ne  5. 11.  Po strništi bos – film ČR, drama/válečný/komedie/historický, 115 min, 100 Kč
Út  7. 11.  Sama – film ČR, dokumentární/drama, 70 min, 80 Kč
St  8. 11.  To – film USA, horor/thriller, 135 min, titulky, 100 Kč
Čt  9. 11.  8 hlav šílenství – film ČR/SR, životopisný, 110 min, 110 Kč
Pá, So 10., 11. 11. Vražda v Orient Expresu – film USA/Malta, krimi/mysteriózní/thriller, titulky, 130 min, 120 Kč
Ne 12. 11.  Projekt 100: Brazil – film Velká Británie, drama/fantasy/sci–fi, 130 min, titulky, 80 Kč
Út 14. 11. od 19.00  Don Giovanni – záznam z Mentropolitní opery, 180 min, 250 Kč
St 15. 11.  Všechno nejhorší – film USA, horor/mysteriózní/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt 16. 11.  Filmový klub: Matrix – film USA, akční/sci–fi, 130 min, titulky, 80 Kč
Pá, So, Ne 17., 18., 19. 11.  Zahradnictví: Nápadník – film ČR/SR, drama, 110 min, 120 Kč
Po 20. 11. od 19.00  Ovčáček miláček – přímý přenos představení z Městského divadla ve Zlíně, 200 Kč
Út, St 21., 22. 11.  Suburbicon: Temné předměstí – film USA, komedie/krimi/mysteriózní, 110 min, titulky, 110 Kč
Čt 23. 11.  Milada – film ČR, životopisný/drama/historický, 130 min, 120 Kč
Pá 24. 11.  Liga spravedlnosti – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci–fi, 120 min, titulky, 110 Kč
So 25. 11.  Liga spravedlnosti ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci–fi, 120 min, titulky, 130 Kč
Ne 26. 11.  Bajkeři – film ČR, komedie, 100 min, 100 Kč
Út, St 28., 29. 11.  Táta je doma 2 – film USA, komedie, 100 min, titulky, 120 Kč
Čt, Pá 30. 11., 1. 12.  Hráči se smrtí – film USA, drama/horor/thriller/sci–fi, 110 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  2., 3. 12.  Kvarteto – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  4. 11.  Příšérákovi ve 3D – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 150 Kč
Ne  5. 11.  Příšérákovi – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 120 Kč
So, Ne 11., 12. 11.  Maxinožka – film Francie/Belgie, animovaný, 95 min, 110 Kč
So, Ne 18., 19. 11.  Esa z pralesa – film Francie, animovaný, 100 min, 100 Kč
Pá 24. 11. od 13.15  Já padouch 3 – film USA, animovaný/akční/dobrodružný, 90 min, 50 Kč
So, Ne 25., 26. 11.  My Little Pony Film – film USA/Kanada, animovaný/dobrodružný/fantasy/muzikál, 100 min, 100 Kč
Po 27. 11. od 9.30  Čertovské pohádky – pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min, 30 Kč
So, Ne  2., 3. 12. Paddington 2 – film Velká Británie/Francie, komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 110 Kč

22. 11. St 20.00 Free Wednesday – house & tech–house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24. 11. Pá 17.00 Šamanský kruh – s Arturem Moralesem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Mucha a Xavier Baumaxa – koncert, afterpárty, vstupné 190 Kč předprodej / 230 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Back To The Future – all music, dj Václav Kléma, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 11. So 8.30–11.30 Den pro dětskou knihu – s bohatým programem • Městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Jana Jelínková & Sto zvířat: Dáma s čápem tour 2017 – koncert, afterpárty, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna
22.00 Djane Djoly /Ukraine/ – club & dance music, djs Djoly (UA), Xavier J & Styx, 90 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 11. Ne 14.00 Od adventu po Tři krále – vernisáž výstavy • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
15.00 Kouzelné dudy – pohádku s živou hudbou pro děti uvádí HrDivadlo, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

27. 11. Po 16.00 Adventní aranžování – tvořivá dílna pro dospěláky • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Ochranáři a památkáři na jedné lodi, vzhůru na palubu – přednáška Mgr. V. Peřiny (NPÚ Pardubice) • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Kočičí hra – Klicperovo divadlo Hradec Králové (P. Tomicová, J. Tvrdík aj.), od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

28. 11. Út 8.30–12 a 17–19 Výroba pytlíčků na mikulášskou nadílku – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720
9.00 Chiromantie – čtení z ruky, Jana Niessnerová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
9.00–16.00 Podzimní výstava – předvánoční výstava spojená s ukázkou a prodejem výrobků uživatelů DS • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

29. 11. St 8.30–16.30 Vánoce v knihovně – zdobení perníčků, adventní vazby, dárky z textilu a papíru, vánoční přání, betlémy, svíčky, šperky... • Městská knihovna
16.00–20.00 Kurz pletení z papírových ruliček – cena 100 Kč, přihlášky do 27. 11. na kmoskova@ddm.litomysl.cz, nebo telefonicky • DDM tel. 734 505 805
20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 11. Čt 17.30 Večer s galerií: Divadelní vystoupení – příběh dvojice malířů V. Faltise a učitele kresby A. Dvořáka, vstupné 20/40 Kč • Dům U Rytířů
1. 12. Pá 18.00–20.00 Pozorování hvězd pro veřejnost • v nové hvězdářské pozorovatelně na zahradě DDM (v areálu 2. mateřské školy) tel. 461 615 270

20.00 Luboš Pospíšil + 5P – koncert, afterpárty, 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
2. 12. So 16.00 Vernisáž výstavy betlémů • Husův sbor tel. 724 704 977

20.00 Midi lidi + Ventolin – koncert, afterpárty, 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
3. 12. Ne 9.00–17.00 Otevíráme oblíbenou zimní hernu pro děti • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

10.00–18.00 Andělská adventní neděle – malý adventní trh a kulturní program • Zámecké návrší tel. 777 100 897
15.00 Vernisáž výstavy historických i současných betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 041 503
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – za účasti dětských pěveckých sborů • Zámecké návrší tel. 461 653 333

4. 12. Po 18.00 Zpátky do Betléma – divadelní představení Teátru Pavla Šmída a kejklíře Vojty Vrtka, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
5. 12. Út 17.00 Mikuláš před Hvězdou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

9.00 Výklady karet – Emílie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00 Centrem chodí čert a Mikuláš • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Adventní koncert violisty J. Kabáta a klavíristy D. Juna – spojeno s videoprojekcí, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Andělé v mém srdci – léčivé divadlo G. Filippi, skutečné příběhy žen, které komunikují s anděly, 240–290 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 5. 11. Výtvarná Litomyšl ´17 – výstava profesionálů i amatérských výtvarníků provázaných s Litomyšlí • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17 
do 11. 11. 6SL – Sympozium Litomyšl CZE/ITA – výstava k 6. ročníku Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá 12–17, So 10–17, Ne 12–17 
do 12. 11. Zdeňka Vydrová, architektka – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17 
do 26. 11. Eva Stříbrská: Mundo Perdido – výstava • Kavárna Mandala 
do 7. 1. Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 7. 1. Pivovarnictví v Pardubickém kraji – výstava se věnuje pivovarům v kraji za posledních sto let • Regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17 
do 8. 1. Příroda Litomyšlska – Skály, lomy – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17 
do 28. 2. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary, mimo úřední hodiny fary lze prohlídku
domluvit na tel. 604 672 854 
od 1. 11. do 2. 12. Krajina a architektura – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době 
od 4. 11. do 17. 12. Výstava vánočních ozdob • Zámecké sklepení • So–Ne a 17. 11. 13.00–17.00 
od 4. 11. do 5. 11. XVII. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9–18, Ne 10–17
od 5. 11. do 7. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • Ne 14.00, Po–Út 16.00  
od 10. 11. do 12. 11. Svatomartinské menu • Restaurace Veselka • 11.00 
od 10. 11. do 12. 11. Svatomartinská husa doprovázená mladými víny • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00 
od 10. 11. do 12. 11. Svatomartinská husa • Restaurace Karlov • 11.00 
od 10. 11. do 12. 11. Svatomartinská husa • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00 
od 13. 11. do 11. 3. Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... – výstava • Galerie Kroupa • Po–Pá 10.00–13.00 a 14.00–18.00
od 16. 11. do 19. 11. Le Beaujolais Nouveau doprovázené francouzskými pokrmy • Hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00 
od 17. 11. do 4. 2. Díla darem / Významní mecenáši obrazové galerie města – Rodina Albertova – výstava • Dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17 
od 28. 11. do 21. 1. Od adventu po Tři krále – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00, So–Ne 9.00–17.00 
od 1. 12. do 3. 12. Duke Vánoce – novinky z ateliéru sochaře Jiřího Dudychy, květinové aranže SZaTŠ Litomyšl • Ateliér Duke Bohemia • 10.00–17.00
od 2. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné 2017 – více na www.pekelnekralovstvi.cz • Zámecké sklepení 
od 8. 12. do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • Pá 14.00–18.00, So a Ne 10.00–18.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

4. 11.               So             9.00                  Český pohár ve stolním hokeji Stiga 2017/18 – otevřený turnaj, cca 60 hráčů z ČR i ze zahraničí, vstup volný • Kulturní dům Němčice
                                           9.00 a 11.00     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Tesla Pardubice – divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra 

5. 11.               Ne             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Přelouč – OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra 
                                           9.00                  Volejbal: Starší žákyně – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           17.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 

8. 11.              St              18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
11. 11.             So             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra 

                                           9.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Sokol Korouhev – regionální přebor 1. třídy • Sportovní hala Jiskra 
                                           10.45                  Fotbal: Litomyšl/Cerekvice vs. FK Agria Choceň – mistrovské utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora

                                             12.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička C – regionální přebor 1. třídy • Sportovní hala Jiskra 
                                           13.30                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Agria Choceň – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora 
                                           15.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Sokol Lanžhot – 3. liga mužů • Sportovní hala Jiskra 

12. 11.            Ne             10.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Chropyně – 3. liga mužů • Sportovní hala Jiskra 
15. 11.             St              18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Choceň – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
18. 11.            So             9.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Žďár nad Sázavou – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 

9.00 Sado FC Open: FTB.cz Leonhart Tour – turnaj ve stolním fotbálku • Music Club Kotelna
9.00 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. SK Rychnov na Moravě–Mladějov – regionální přebor 1. třídy. • Sportovní hala Jiskra  

                                           11.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Kerhartice – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           12.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Slovan Moravská Třebová B – regionální přebor 1. třídy. • Sportovní hala Jiskra 

19. 11.            Ne             13.00 a 14.45   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Královští sokoli – OP minižáků U12 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           17.00                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Ledeč nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 

25. 11.            So             8.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Volejbal Červený Kostelec – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           9.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička B – regionální přebor 1. třídy. • Sportovní hala Jiskra 
                                           12.00                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl C vs. TJ Spartak Polička A – regionální přebor 1. třídy. • Sportovní hala Jiskra 

26. 11.            Ne             8.00                  Volejbal: Přípravka chlapci – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           13.00 a 14.45   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižáků U13 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 

2. 12.              So             8.00                  Volejbal: VK Litomyšl vs. Slavia Hradec Králové B – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                            9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Vysoká nad Labem – OP minižákyň U12 • Sportovní hala Jiskra 
                                           9.00                  Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl B vs. TJ Lanškroun – krajská soutěž • Sportovní hala Jiskra
                                           13.30                 Stolní tenis: TJ Jiskra Litomyšl B vs. TTC Ústí nad Orlicí – krajská soutěž • Sportovní hala Jiskra 

3. 12.              Ne             8.00                  Volejbal: Přehazovaná chlapci – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
                                           9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – OP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra 
                                           13.00 a 15.00   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy – divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra 
                                           13.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Královští sokoli – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             11. 11. 17.00             Svatomartinský lampionový průvod – tradiční lampiónový průvod • svitavské náměstí, park Jana Palacha
                                   24. 11. 20.00          Wohnout – Unplugged 2017 + předkapela Lety mimo – koncert, vstupné 260 Kč v předprodeji (300 Kč na místě) • Fabrika
                                             25.–26. 11.           Sparks. Stories and Friends – filmový víkend za účasti režiséra a herce  Geralda McCulloucha a hudebníka Coreyho TuTa • svitavské kino 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    11. 11. 11.00             II. svatomartinské slavnosti – ochutnávka svatomartinských vín. M. Maxa, J. A. Duchoslava, A. Kulovaná ad. • nádvoří zámku
                                   19. 11. 19.00            Zamilovaný sukničkář – uvádí divadelní společnost Háta Olgy Želenské, vstupné 300 Kč• kinosál muzea
                                   3. 12. 10–17             Rozsvícení vánočního stromu – velký adventní trh, výtvarné dílny pro děti, divadelní a hudební vystoupení • nám. T. G. Masaryka
VYSOKÉ MÝTO                  7. 11. 19.30               Jakub Smolík s kapelou
                                   20–24. 11.            Cestovatelský festival okolo světa s promítáním outdoorových filmů – pořádá Regionální muzeum Vysoké Mýto
                                             

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 a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek REGIOJET. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Nově v nabídce: stolní a nástěnné kalendáře Litomyšl 2018

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
DOLNÍ ÚJEZD                11.–12. 11.              Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů – výzdoba a ukázky výpěstků zahrádkářů • v chovatelském středisku • So 8–16, Ne 8–15
                                               11. 11. 20.00            Pouťová taneční zábava – pořádá Sokol Dolní Újezd  • sokolovna
                                             26. 11. 9–16            Tradiční předvánoční prodejní výstava – pořádá kulturní komise, bohatý doprovodný program • sokolovna
JEDLOVÁ                      25. 11. 13–17           Vánoční inspirace v Jedlové – vystava a prodej vánočního zboží • sokolovna
POLIČKA                             3.11. 20.00              Timudej + Dott – koncert, vstupné 170 Kč, 100 Kč student • Divadelní klub Polička 
                                   9.11. 19.00               Ivan Mládek a Banjo Band – koncert českého banjisty, vstupné 250 Kč/300 Kč/350 Kč • Tylův dům 
                                             11. 11. 20.00            Jazzové setkání: Audrey Martells & W. Fischbacher Trio (USA/CZ) • Divadelní klub Polička 
SEBRANICE                       4.11. 18.00               Samhain – oslava keltského svátku,  pořádá Spolek archaických nadšenců • ve Sklepení Morie Sebranice 8
                                   11. 11. 9.30–12.30   Cvičení Kundalini jógy – nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice, cena 300 Kč  • kulturní dům
                                   18. 11. 20.00           Koncert kapely WxP – předkapela Unotrio, speciální koncert díky delšími playlistu se starými písněmi • kulturní dům
                                   24. 11. 9–14            Výroba postaviček z kukuřičného šustí – vede L. Kmošková, t. 604590474, pořádá Spolek archaických nadšenců • Sebranice č.p. 8
                                   30. 11. 19.00           Záhadná a drsná Namibie – nejnovější pásmo cestovatelské dvojice Kateřiny a Miloše Motani, vstupné 50 Kč • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          11. 11.                       Martin na bílém koni – bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezóny doveze Martina tradičně pod Bílou věž • Velké náměstí 
CHEB                           do 31.12.                Svět cirkusu  v českém moderním umění 1800–1950 – výstava GAVU + výstava Non plus ultra • Muzeu Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC     11. 11.                      Svatomartinská jízda parním vlakem • Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
KUTNÁ HORA                    11. 11.                       Svatomartinské hody v GASK – degustace svatomartinských vín z Čech a Moravy a husích specialit z místních restaurací
POLIČKA                      do 7. 1. 2018       O včelách a lidech – výstava, děti si mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, aj. • Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
TELČ                                     23. 11. – 8. 1.     Kašpárci celého světa – výstava loutek Kašpárků z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi • Městská galerie Hasičský dům v Telči
TŘEBOŇ                              23. 11.                    Olympic – Permanentní Tour 2017 • KKC Roháč

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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

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

 Zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
Každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
rozpis ledu na www.hclitomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po–Čt 8.00 – 21.00, Pá 8.00 – 22.00
• So 10.00 – 22.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum–litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Sauna v provozu od 11. 10. 2017:
• Po 17.00–21.30 společná • Út 16.00–21.00 ženy 
• St 16.00–18.30 muži a 18.30–22.00 společná
• Čt 17.00–22.00 společná
• Pá 16.00–18.30 muži a 18.30–22.00 společná
• So 16.00–21.30 společná (od 4. 11.)
• Ne 16.00–21.00 společná a děti
www.areal–sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 776 288 774
Cvičení v prostorách Fitcentra FILA u zimního stadionu:
• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík)
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204
Hathajóga – začátečníci i pokročilí (Petra Bálská, 608 834 129):

• Po, Pá 8.30 • Út 18.00 • Čt 19.00
Karate
• Po 17.00–18.00 začátečníci a pokročilí
• St 17.00–18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00–18.30 pokročilí
Fitbox • Po a Čt 18.00   www.litomysl–veselka.cz

 Spirit studio tel. 739 954 311
Studio se zaměřením na jógu a zdravý životní styl, power jóga,
jóga pro zdravá záda, ranní jóga, jóga pro děti, aero jóga, se-
mináře, kurzy.
Rozvrh a rezervace: www.spiritstudiohanasimkova.inrs.cz
Akce: Pá 10. 11. od 17.30–20.00  Ashtanga Vinyasa jóga: uve-
dení do praxe II – lektor Martin Wagenknecht
So 11. 11. od  9.30–17.45  Na svatého Martina super jóga začíná
– celodenní program pro děti s Hanou Šimkovou a Andreou
Stejskalovou
Pá 17. 11. od 10.00–12.30  Jóga z pohledu tradiční čínské medi-
cíny tentokráte na téma žlučník a játra – oheň v našem těle,
lektorka Lenka Medřická Krupíková

 Centrum Spontanea, tel. 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 8.00–9.30  Ranní jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
• Čt 10.00–11.00  Jóga pro seniory
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 17.00 

Jóga na vlně dechu pro všechny v nejlepším věku
• St 13.00 (kromě 8. 11.)
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30 (1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12.) 
Další akce:
6. a 20. 11. Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským (od
18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí)
9. a 23. 11. od 17.30 Kontaktní improvizace se Zitou Pavlištovou
(www.druna.cz)

 Spinning Centrum Stratilek, tel. 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h • Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz/spinning.html

 Sokolovna
Rozpis cvičení:
Po 16.00–17.00  rodiče s dětmi
Po 17.00–18.00  mladší žáci
Po 18.00–19.00  zdravotní cvičení
Po 19.00–20.30 volejbal
St  17.00–18.00 předškoláci
St 18.00–19.00 gymnastika
Čt 19.00–20.30 volejbal mix
Pá 15.00–16.00 cvičení Tulipánek

SPORT, CVIČENÍ
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Do východních
Čech zamířil los
Milovníci zvířat mohli v říjnu v okolí Litomyšle
a Svitav zahlédnout tvora, se kterým se u nás ve
volné přírodě nepotkáte každý den. Jedná se
o dvouletého losa, jenž do východních Čech za-
mířil pravděpodobně z jihu republiky, kde se vy-
skytuje několik jedinců tohoto druhu, a dle
zoologů pokračoval dál do Pobaltí. „Losa jsem
pozoroval, fotografoval a filmoval asi deset
minut v odpoledních hodinách 9. října poblíž
obce Karle. Los se choval velice klidně a roz-
vážně i po spatření člověka. Pokojně se prochá-
zel po louce na okraji lesa a okusoval smrkové
větvičky,” přibližuje setkání s majestátním zvíře-
tem Miloš Jadrný. Los za den zvládne zdolat de-
sítky kilometrů. V našem regionu byl zpozorován
ještě v Trstěnici a druhý den už pobíhal kolem
Jaroměřic u Jevíčka. „13. října ho spatřili okolo
dálnice u Olomouce. Jestli se mu podařilo přejít
dálnici zatím nevím, ale doufám, že jeho cesta
bude zdárně pokračovat až do cíle. Dálnice
a velké silnice jsou pro tato velká zvířata často
nepřekonatelný a někdy i fatální problém,” dodal
Miloš Jadrný. Doufejme, že se losímu samci po-
dařilo nástrahy civilizace zdárně překonat a že
v pořádku dorazil do lesů v Pobaltí. 

-az-, foto: Miloš Jadrný

Zámek se oblékl
do červené
Státní zámek Litomyšl se na přelomu září a října
připojil ke Světovému dni srdce, který se slaví 29.
září. O prodlouženém víkendu byly pro některé
návštěvníky připravené prohlídky zdarma, sta-
čilo splnit jednoduchou podmínku. „Všichni náv-
štěvníci, kteří přišli v tyto čtyři dny navštívit
litomyšlský zámek a měli na sobě alespoň dva
kusy oblečení či doplňků červené barvy, mohli
v pokladně požádat o vstup zdarma,” vysvětlila
kastelánka Zdeňka Kalová. Zámek se v těchto
dnech rovněž zahalil do červené barvy díky slav-
nostnímu osvícení.
Cílem Světového dne srdce je upozorňovat ve-
řejnost na onemocnění tohoto orgánu a poskyt-
nout lidem informace o možnostech vyšetření
a zdravém životním stylu. Podle organizátorů
ročně zemře po celém světě 17, 5 milionu lidí na
následky onemocnění kardiovaskulárního sy-
stému. -mv-

Máte zájem
o práci na radnici?
Tajemník MěÚ v Litomyšli
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa: 

odborný referent
odboru výstavby
a územního plánování
Bližší informace o nabídkách
se dozvíte na www.litomysl.cz
v sekcích O městě / Občan,
na úřední desce, případně na infor-
macích v budově MěÚ Litomyšl 
na adrese Bří Šťastných 1000.

Nabízíme stabilní zaměstnání,
příjemný kolektiv a odpovídající
finanční ohodnocení.

Prořezy stromů ve městě a situace na hřbitově
Jak jsme již opakovaně psali, celoročně probíhají
prořezy stromů na různých lokalitách v Lito-
myšli. U starých stromů nám jde zejména o za-
jištění bezpečnosti osob, u mladých výsadeb
o předcházení problémům v dospělosti. V letoš-
ním roce bylo investováno do prořezu stromů
300 tisíc, arboristy bylo odborně prořezáno více
než 250 ks dřevin, ať už se jednalo o vzrostlé
stromy (např. u muzea, u Smetanova domu,
u probošství), nebo o výchovné řezy mladých
výsadeb (alej na Suché a u heliportu, na ul.
Z. Kopala). Ke správné péči napomáhá pravi-
delná kontrola a inventarizace dřevin v majetku
města, na základě které jsou vybírány nejpo-
třebnější lokality. 
Jedno z míst, kterému se dlouhodobě věnu-
jeme, je areál hřbitova. Díky vzrostlým lípám
zde panuje příjemná atmosféra, na zdejší
krásné prostředí je navázáno mnoho druhů ži-
vočichů, chráněných brouků i netopýrů. Na-
chází se zde cca 140 stromů, převážně vzrostlé
lípy. Stav dřevin je na hřbitově pravidelně kon-
trolován a dochází k pravidelným prořezům,

v předchozích třech letech zde bylo do ošetření
stromů investováno přes 120 tisíc korun. 
I přes pravidelnou péči došlo v srpnu při bouřce
k pádu jedné z lip. Jako hlavní důvod pádu byl ar-
boristy označen špatně vyvinutý kořenový sy-
stém stromu. To může být právě charakteristické
pro oblast hřbitova, neboť v těsné blízkosti pro-
bíhají opakované výkopové práce. O závěrech
vyhodnocení a následném postupu jednala pra-
covní skupina pro životní prostředí, která dopo-
ručila znovu prověřit aktuální zdravotní stav
stromů. V těchto dnech tedy dochází ke kom-
pletní vizuální kontrole dřevin, na jejímž základě
budou provedeny během příštího roku další
zkoušky (tomograf, tahové zkoušky), prořezy
a případně i kácení neperspektivních jedinců.
Bohužel ani při maximální péči není možné
o žádném stromu  nejen v prostoru hřbitova, ale
i na ostatním území města jednoznačně prohlá-
sit, že je naprosto bezpečný. Při větrných sta-
vech proto doporučujeme vyhýbat se lokalitám
s vysokými stromy.  Také nám v tomto směru
dovolte zdůraznit problematiku nutnosti pojiš-

tění soukromého majetku. Město dokáže uzavřít
pojistné smlouvy pouze na škody způsobené při
normálních povětrnostních stavech. Pokud ale
dojde např. k pádu stromu na budovu (hrobové
zařízení) při živelné události, není možné škody
hradit z pojištění města. Proti těmto záležitos-
tem musí být pojištěna budova (hrobové zaří-
zení). Při řešení těchto událostí je důležité, jak je
nezávisle na rozhodnutí města vyhodnocen pří-
slušný povětrnostní stav.

Barbora Rezková, správkyně měst. zeleně

Rada města Litomyšle schválila na svém zase-
dání dne 10. 10. 2017 změnu přílohy nařízení
města Litomyšle č. 03/2015. Hlavní součástí to-
hoto nařízení je seznam úseků místních komu-
nikací, na kterých bude prováděna zimní údržba
mimo plán zimní údržby nebo nebude prová-
děna vůbec.

Neudržované úseky místních komunikací
1 částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici

Na Lánech
2 komunikace Moravská za LB Tech
3 parkoviště v sídlištích
4 chodník – schody pod kostelem Šantovo ná-

městí
5 komunikace a chodník Peciny – slepá ulice

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

pala 1155
9 chodník – schody Tomíčkova – Vognerova

10 komunikace – skupinové garáže Dukelská
11  komunikace – skupinové garáže u HMD
12 částečně pojízdný chodník – spojovací kom-

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

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

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

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

okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18 chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111

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

kyně kolem parku nemocnice 
20 chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 – 587
21 chodník Vodní valy, v části obytné zóny, po

levé straně ve směru jízdy
U naprosté většiny výše uvedených komunikací
bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové
posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
aktem vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají prob-
lematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na
www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.
Po zkušenostech z minulého zimního období
chceme dále upozornit na to, že na základě
plánu zimní údržby není v silách správce komu-
nikací ošetřit všechny komunikace a chodníky
města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých
má město Litomyšl nebo Městské služby Lito-
myšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplat-
ňování nároků z případných úrazů odmítají
pojistné plnění v případě, že byl ze strany
správce komunikací dodržen plán zimní údržby.
Dochází potom k všestranně nepříjemným jed-
náním, včetně soudních řízení. Proto prosíme,
aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůso-
bili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu
komunikace. Plán zimní údržby předpokládá
také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná
komunikace  ošetřena dříve, měl by ji chodec
přednostně použít.
Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o.
na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách,
aby zmírnily negativní důsledky zimního období
na život obyvatel města.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství

Neudržované úseky místních komu-
nikací v zimním období 2017/2018
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Music Club Kotelna hostí Mezinárodní
festival outdoorových filmů

Litomyšlský
8. Den medu
bude na zámku
V neděli 19. listopadu 2017 jste včelaři srdečně
zváni na zámecké nádvoří a do prostorných sálů
našeho zámku, provoněných nejenom medem,
medovinou a včelím voskem, ale také domácí
zabíjačkou, řízky a sladkými dobrotami z domácí
cukrárny. Mimo kolotoče a zábavných akcí pro
děti je připraveno asi 45 trhovců s bohatým sor-
timentem. Připraven je rovněž bohatý hudební
doprovod.
Součástí akce bude soutěž místních včelařů
o nejlepší med, pozorování živého včelstva
v proskleném úle a tvořivé dílny. Pro děti je při-
pravena rovněž poznávací soutěž o včelách se
sladkou odměnou, ale zajímavé informace ze ži-
vota včel třeba zaujmou i dospělé.

Program:
9.00 – slavnostní zahájení se starostou města
Litomyšle
od 9.30 – hudební vystoupení ZUŠ Dolní Újezd,
Sbor paní a dívek
12.00–13.00 – hudební vystoupení ZUŠ Litomyšl
13.30–14.00 –  krátký výstup včelařů, slavnostní
zakončení Malé včelařské akademie
od 14.00 – písničkový recitál dua Romana Do-
stála (piano, zpěv) a Jaroslava Jetenského (ky-
tara) ze skupiny Oboroh
V jednom ze sálů budou permanentně probíhat
přednášky s promítáním nejenom pro včelaře:
od 9.15 – přednáška Fascinující cesta medu od
Ing. Titěry, CSc. Z Výzkumného ústavu včelař-
ského v Dole – premiéra!
12.00–12.15 – přednáška největšího výrobce me-
doviny pana Greogra z firmy Medovina Hlinsko
s názvem Včelí produkty na každý den.
12.50–13.30 – přednáška zástupce firmy Pleva
o významu a používání včelí kosmetiky

Přijďte a potěšte se. Těšíme se na vás!
Jiří Brokeš, předseda

V letošním roce od 5. do 7. listopadu do Litomyšle
opět zavítá soutěžní putovní přehlídka Meziná-
rodní festival outdoorových filmů. Město se tak
zařadí mezi padesát míst České republiky a Slo-
venska, kde se festival odehraje.
V Litomyšli bude festival probíhat v Music Clubu
Kotelna tři dny ve třech blocích od 16.00, 18.00
a 20.00 hod. Nejkratší film s názvem Hluboká
zima má dvě minuty, nejdelší pak 84 minut. Za-
hájení festivalu je nachystáno na neděli 5. listo-
padu od 14.00 hod. společně s Pavlem Burdou,
který povypráví o tom, jak se podruhé a tentokrát
úspěšně vypravil na vrchol hory Chan Tengri.
Vstupenky je možné zakoupit i v předprodeji
v Knihkupectví Paseka.
Festival existuje čtrnáct let a za tuto dobu se stal
ve své podstatě a charakteru nevětším putovním
festivalem nejen v České republice, ale i ve světě.

Na své si přijdou všichni, kdo se zajímají o sporty
a outdoorovou tématiku, protože právě na tato té-
mata se festival zaměřuje, promítají se na něm
dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale i cesto-
pisné filmy. Ty nás zavádějí do různých míst naší
planety a ukazují mentalitu a kulturu tamních
obyvatel. Diváci tak mají prostřednictvím filmů
možnost nahlédnout do prostředí, kam se běžný
smrtelník nedostane. Navíc v sobě filmy často
nesou i velký sociální a citový náboj. Festivalu se
pravidelně účastní čeští, slovenští a zahraniční
autoři, filmová studia, národní televize i soukromé
televizní společnosti, a to v profesionální i ama-
térské rovině. To, co diváci uvidí, je skutečnost,
která se odehrála, proto jsou filmy jedinečné a ne-
opakovatelné. Program a seznam filmů naleznete
na www.outdoorfilms.cz/program-2017.

-az-

Pojďte do divadla! Listopad 
ve Smetanově domě bude nabitý
Devět divadelních pořadů během jednoho mě-
síce. Národní divadlo Brno, Klicperovo divadlo
Hradec Králové, Simona Stašová, Partička i po-
hádky pro děti. Smetanův dům vás zve k náv-
štěvě programů podzimní divadelní sezóny. 
Pohádky pro děti
První z listopadových pořadů bude patřit dětem.
V neděli 1. listopadu od 15.00 hodin je připravena
pohádka „Jak byla Vosa Marcelka ráda, že je”
podle knížky Michala Čunderleho, divadelníka
a češtináře s neotřelým smyslem pro humor.
Vhodné pro děti 4 – 8 let. 
Pohádkový příběh z Chodska zahraje 26. listo-
padu od 15.00 hodin HrDivadlo, soubor Filipa
Humla z Divadla Drak. „Kouzelné dudy” je po-
hádka s živou hudbou na motivy známého „Obu-
šku z pytle ven!”
Představení mimo předplatné 
Stále dost volných vstupenek je na přidané
představení oblíbené Partičky na 21. listopadu.
Mimo předplatné můžete v informačním centru
zakoupit také vstupenky na Skleněný zvěřinec
a vynikající Simonu Stašovou či hudebně taneční
vystoupení s názvem Pro Gaiu – tanečnice
Zuny Vesan Kozánkové a multiinstrumentalisty

Maoka. V úterý 5. prosince se v Litomyšli před-
staví Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Hosty ve-
čera s názvem Andělé v mém srdci budou Anna
Strunecká a Patrik Kee.
Volné vstupenky na představení zařazená
v předplatném
Poslední volná místa zbývají v sále na předsta-
vení abonentního cyklu. Již 4. listopadu uvidí di-
váci úspěšné a výpravné swingové představení
Národního divadla Brno Saturnin. Legendární
Kočičí hru maďarského autora Istvana Örkenho
se skvělou Pavlou Tomicovou v hlavní roli uvede
27. listopadu Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Jubilejní 555. Litomyšlský hudební večer
Tradiční koncertní cyklus Litomyšlské hudební
večery dospěl k neuvěřitelnému číslu 555. Jubi-
lejní večer bude patřit 14. listopadu Doležalovu
kvartetu a Petru Pomklovi, prvnímu flétnistovi
Filharmonie Brno a vynikajícímu sólistovi. 
Vstupenky v prodeji on-line na www.smetanuv-
dum.cz, v Informačním centru na Smetanově
náměstí v Litomyšli (tel. 461 612 161) nebo v po-
kladně Smetanova domu hodinu před akcí v den
konání.

Prokop Souček, Smetanův dům

Hrátky se zvířátky ve vánočním lese
Rok nám utekl jako voda a opět je tu čas, kdy zá-
mecké sklepení v Litomyšli provoní jehličí, sva-
řené víno či perníčky a rozzáří stovky vánočních
ozdob z produkce firem Ozdoba CZ ze Dvora
Králové a Rautis z Poniklé. Na výstavu skleně-
ných a korálkových ozdob, která letos nese
název Hrátky se zvířátky ve vánočním lese, se
mohou návštěvníci těšit o víkendech a ve svá-
teční listopadový pátek od 4. listopadu do 17.
prosince v čase od 13.00 do 17.00 hod. Některé
ozdoby budou exkluzivně k dostání pouze v zá-
meckém sklepení. 
Sály zámeckého sklepení opět zaplní stromky,
které se odějí ozdobami různých barev a tvarů,
a nebude chybět ani betlém, k němuž se bude
pojit krátký kvíz. Připravený bude rovněž tradiční
workshop zdobení skleněných ozdob. Dospělí se
zdarma zahřejí svařeným vínem, všichni si pak
mohou pochutnat na domácím cukroví. To však
zdaleka není vše. Každý návštěvník si může za-
koupit lístek do tomboly. Podle vylosovaného
čísla si pak vybere stejně označený stromeček
a pod ním najde pěkný dáreček. „Především pro

děti pak bude lákavý tajemný vánoční les se zví-
řátky, v nějž se promění téměř celé sklepení.
O jaké tajemství půjde, zatím neprozradím. Nej-
lepší bude přijít,” láká vedoucí zámeckého skle-
pení Ivana Baarová.  
Prodejní výstava nebude přístupná o víkendu 2.
a 3. prosince, kdy zámecké sklepení ovládnou
čerti.    Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o.p.s.  

Podvečer 
s hlínou
Srdečně vás zveme na Podvečer s hlínou – ARO-
MALAMPY, které se uskuteční v pondělí 13. listo-
padu 2017 od 16.00 do 20.00 hod. v Rodinném
centru Litomyšl.
Do jara daleko! Zpříjemněte si podzim vlastno-
ručně vyřezanou aromalampou. Dobře vybraný
vonný olej a váš vlastní rukopis otisknutý do
lampy vás zahřejí a provedou sychravým obdo-
bím…
Hana Vrbická pro vás připraví několik druhů
tvarů lamp vytočených na kruhu. Máte-li nějaké
zvláštní přání, sdělte ho lektorce na e-mail
hanka.vrbicova@email.cz, pokusí se základ pro
lampu vytočit podle vaší představy… Vy si do
lampy vyřežete vlastní motiv a dodekorujete
podle svého gusta.
Váš výrobek Hana Vrbická dvakrát vypálí a na-
glazuje dle vašeho přání (výběr glazur ze vzor-
níku), hotové aromalampy budou k vyzvednutí
nejpozději od 11. 12.  v rodinném centru  nebo je
lze po domluvě osobně vyzvednout. Všechen
materiál na výrobu  bude zajištěn, můžete si
však již připravit vlastní nápad na vyřezávaný
dekor (pokud budete mít připravený motiv, bez
problémů stihnete vyřezat aromalampy dvě…).
Přihlášky a dotazy na tel. 725 605 373 nebo e-
mailu hanka.vrbicova@email.cz.
Těšíme se na vás v rodinném centru, 

Petra Benešová
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Amélia představí tři singly živě 
a rovnou s novým videoklipem!
Jistě jste zaznamenali, že oblíbená litomyšlská
kapela Mother‘s Angels  učinila v průběhu dvou
let podstatné změny. Jednou z nich byla změna
názvu kapely na Amélia. Dnes už je jasně vidět,
kam její kroky směřovaly. Na světě je první vi-
deoklip k písni Múza a rozjezd nového hudeb-
ního drahokamu, který vybočuje svou hudebně
obrazovou vybroušeností! 
„Celá tvorba kapely se proměnila a přirozeně
jsme došli také k změně názvu. Celé nás to velice
motivuje a věřím, že našim fanouškům doká-
žeme, že celé toto transformování má hlubší
smysl. Ostatně s prvním singlem jsme naznačili
naše směřování, ze kterého máme radost. A jsou
tu další výzvy před námi,” ozřejmuje frontman
kapely Jakub Dryml. 
Čtveřice Jakub Dryml (zpěv, kytara), Johny Bar-
toschek (klávesy), Petr Lenoch (baskytara), Ota
Štěpánek (bicí) a nově hostující Jakub Telecký
chystá 11. listopadu 2017 premiéru nového vi-
deoklipu, v rámci které zahraje i své tři pilotní
písně poprvé naživo, a to přímo na Smetanově
náměstí v Litomyšli!
Tvorba skupiny by se dala asi nejlépe charakte-
rizovat souslovím „art-pop”. Její písně mají po-
pový melodický základ, který je přes moderní
současné aranže úzce provázaný i s vizuální
stránkou. První videoklip k písni Múza měl pre-
miéru v červnu tohoto roku v rámci programu
Smetanovy Litomyšle na speciální LED obra-
zovce v Klášterních zahradách. 
„Na začátku tohoto roku jsme se zavřeli do stu-

dia a nahráli tři pilotní singly, které nyní po-
stupně vypouštíme ven včetně videoklipů. V pří-
padě prvního singlu k písni Múza jsme se snažili,
aby videoklip co nejlépe dokresloval pocity, které
jsou v písni obsaženy,” popisuje baskytarista
Petr Lenoch.
Nyní krom premiéry druhého singlu s videokli-
pem chystají navíc i premiéru koncertního pro-
vedení všech tří pilotních singlů!
„Na vystoupení se moc těšíme. Trávili jsme a trá-
víme spoustu času v nahrávacích studiích, kde
pracujeme na dalším hudebním materiálu. To živé
hraní muzikantovi prostě chybí,” doplňuje produ-
cent a klávesista skupiny Johny Bartoschek.
Na náměstí bude postaveno speciální pódium
s centrální LED stěnou, kde při vystoupení po-
běží animace a zároveň jako vrchol na ní bude
mít premiéru i nový videoklip. 
„Dáváme si samozřejmě hodně záležet na zvuku
i světelných efektech, takže kromě poslouchání
bude rozhodně i na co koukat!” láká bubeník Ota
Štěpánek.

Hledám v Litomyšli
k pronájmu byt 1 + kk.

Tel. 737 523 152.

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

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

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: Smíšený pěvecký sbor
KOS míří potřetí za oceán • Andělé v mém srdci
• Německo 2017 • V józe je hravost i disciplína •
Krabice od bot – zapojte se i vy • Nečekejte na
slova – znakování je řečí miminek

O Martinu
Lutherovi vážně
i nevážně
31. října jsme si připomněli 500 let od chvíle, kdy
Martin Luther vystoupil se svými 95 tezemi,
a tak zahájil světovou reformaci. Tomuto výročí
i postavě reformátora Martina Luthera se věnují
mnohé odborné konference a přednášky histo-
riků a teologů. V Husově sboru v Litomyšli by-
chom se však na Martina Luthera chtěli zaměřit
i z jiného úhlu pohledu, např. jak ho viděla jeho
manželka Kateřina anebo jeho děti. Přijede mezi
nás sestra farářka Mgr. Alena Naimanová, která
je v živém kontaktu s německými luterány, a ve
své přednášce „O Martinu Lutherovi vážně i ne-
vážně” se nám pokusí postavu tohoto reformá-
tora i lidsky přiblížit. Přednáška se bude konat
v Husově sboru na Toulovcově náměstí ve středu
8. listopadu od 17.00 hod. Srdečně vás na ni zve
za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 

Štěpán Klásek, farář 

Hledala jsem štěstí
a našla jsem sebe
Beseda na motivy knihy Kristýny Stříteské s hu-
debním doprovodem Petra Jiříčka bude 9. listo-
padu 2017 v 18 hodin v Kavárně Mandala
v Litomyšli.
Hledala jsem štěstí a našla jsem sebe – životní
příběh dívky se záchvatovitým přejídáním neboli
s anorexií se sklony k bulimii.
„Tolik jsem chtěla cítit úlevu, ale věděla jsem, že
způsob, kterým toho chci dosáhnout, není nor-
mální.” (úryvek z knihy)
Poruchy příjmu potravy nejsou zdaleka jen zále-
žitostí žen, které touží po štíhlé postavě. Tělo
mnoha žen se stalo domnělým terčem změny
a trestu. A namísto spokojenosti s dosaženou
změnou se dostavila jen zoufalost a strach. 
Příběh mé sestry není jistě posledním smutným
hledáním šťastného života, který už nikdy ne-
bude jako dřív. Snad tedy zůstane jen varovným
společníkem pro ni  a hrozícím nebezpečím či
motivací pro jiné.                   Jarmila Klusoňová

DDM Litomyšl zve...
Kurz pletení bez jehlic se uskuteční v sobotu
11. listopadu od 13.00 – 17.00 hod.
Přijďte si do DDM Litomyšl uplést teplou zimní
čepici netradičním způsobem na pletacích kru-
zích bez použití jehlic. Naučíte se základním
technikám a můžete si vyzkoušet jednoduché
vzorování v pruzích. Následně si můžete hotové
čepice ozdobit střapci nebo bambulí. Kurz je
vhodný pro děti od 10 let a dospělé. Cena kurzu
350 Kč obsahuje veškerý použitý materiál, za-
půjčení potřeb a vedení zkušenou lektorkou Eli-
škou Žilovou Václavíkovou. Na místě budou
k dispozici také pomůcky k zakoupení. Prosím
zájemce, aby se hlásili do 6. 11. na adrese kmo-

skova@ddm.litomysl.cz, nebo na tel. 734 505 805
Kurz pletení z papírových roliček ve středu 29.
listopadu od 16.00 – 20.00 hod.
Na této dílně se budete učit točené pletení po-
třebné k výrobě věnečku. Pro úplné začátečníky
zopakujeme výrobu základního materiálu pro
samotné pletení – roliček a možnosti barvení ho-
tového výrobku. Cena kurzu 100 Kč obsahuje ve-
škerý použitý materiál a potřeby pro výrobu
základního věnce. Dílnou pletení z papírových
roliček vás bude provázet Anna Kmošková.
Prosím zájemce, aby se hlásili do 27. 11. na
adrese kmoskova@ddm.litomysl.cz, nebo na tel.
734 505 805                               Anna Kmošková

Toto vše se odehraje 11. 11. 2017 v 16.45 na Sme-
tanově náměstí v Litomyšli. Skupina představí
své 3 singly a videoklip v rámci vernisáže vý-
stavy „Adéla Oliva – Tam, kde to všechno za-
číná…” Galerie Kroupa a vstup je zdarma. Více
informací viz web www.ameliahudba.cz a na fa-
cebooku kapely.   Hana Mikulecká, foto: Amélia
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Díla darem. Významní mecenáši
obrazové galerie města
Bez mecenášů a jejich velkory-
sých darů by se sbírka litomyšl-
ská galerie nikdy nemohla
pyšnit mnoha výjimečnými díly
vysoké umělecké kvality. Téměř
každý dar sebou nese i příběhy
spojené s darujícími, autory děl
a díly samotnými. Výstava Díla
darem – Rodina Albertova před-
staví vůbec první dar více než
80 obrazů, který stál u zrodu li-
tomyšlské galerie. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční ve čtvrtek 16.
listopadu v 17 hodin v domě
U Rytířů, výstava potrvá do 4. února 2018.
Již v roce 1924 byla v pražském Topičově salonu
uspořádána výstava umělců s vazbou na Lito-
myšl – akademického malíře Antonína Dvořáka
a jeho žáka Viktora Faltise. Velká část zde vysta-
vených děl pocházela z majetku MUDr. Bohu-
slava Alberta a jeho sestry Marie Martínkové.
Ohlas výstavy inspiroval představitele města
k myšlence založit obrazárnu, jež by důstojným
způsobem prezentovala díla výtvarníků se vzta-

hem k Litomyšli. Jejím základem
měla být i kolekce děl uchová-
vaná v majetku sourozenců Al-
bertových. Ti myšlenku uvítali
a bezplatně městu zapůjčili více
než 80 děl nejen svého děda,
malíře a právníka Viktora Faltise,
jeho přítele a učitele kreslení An-
tonína Dvořáka, ale i práce další
výrazných autorů – Julia Mařáka,
Aloise Bubáka či italského barok-
ního malíře Giovanni Paola Pan-
niniho. Právě tato kolekce se
stala základem pro nově vznika-

jící galerijní instituci, která byla veřejnosti zpřís-
tupněna 28. září 1926 a jež doposud tvoří díly
převážně z 19. století významnou část sbírky.
Výstava také vzniká u příležitosti výročí 200 let
od narození Antonína Dvořáka (1817– 1881), aka-
demického malíře, fotografa a rodáka z Němčic
u Litomyšle, který se řadí vedle Josefa a Quida
Mánesových k předním představitelům české
žánrové malby. V jeho díle se dochovala podoba
interiérů venkovských stavení i krojů z Litomyšle

Výstava Duke Vánoce láká
na Údolí světlušek
I letos budete moci v předstihu nasát sváteční
atmosféru na oblíbené akci Duke Vánoce, při
které se můžete pokochat litomyšlskou kerami-
kou a výtvory studentek naší zahradnické
a technické školy. Výstava se bude konat ve
dnech 1. až 3. prosince, jde tedy o záležitost prv-
ního adventního víkendu. Vstup je zdarma, ote-
vřeno je od 10.00 do 17.00 hod. V pátek 1.
prosince je možné zařídit exkurze pro školy (ob-
jednávky volejte na číslo 603 247 078). A na co
se můžete těšit? Samozřejmě na výtvory lito-
myšlského umělce Jiřího Dudychy, květinové

aranže studentek Střední zahradnické a tech-
nické školy Litomyšl a řadu novinek – například
na videoprojekci s výkladem, kde sochař Jiří Du-
dycha vypráví o svých výstavách a projektech,
dále se můžete zúčastnit představení nejnovější
plastiky tohoto umělce s názvem Údolí světlu-
šek. K vidění budou i díla z ateliéru DUKE Bohe-
mia, konkrétně svícny a misky, hodiny s ptáčkem
a vázy s jablkem. Všichni jste srdečně zváni, při-
jďte se podívat! Výstava se koná klasicky v ate-
liéru Dudychových u vlakového nádraží.

-mv-

Koncert flétnisty Petra Pomkly 
a Doležalova kvarteta
Srdečně vás zveme na koncert flétnisty Petra
Pomkly a Doležalova kvarteta, který se bude
konat v úterý 14. listopadu 2017 v 19.30 hodin ve
Smetanově domě v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. Na koncertě zazní díla J. Ch. Bacha,
W. A. Mozarta, A. Ginastery, F. Borna.
Petr Pomkla je prvním flétnistou Brněnské fil-
harmonie a orchestru Czech Virtuosi. Absolvoval
konzervatoř a JAMU v Brně, dále pak studoval na
l’Ecole Normale de musique de Paris, v Nice
a Zürichu. Vyučoval hru na flétnu na JAMU
v Brně, nyní je pedagogicky činný na Konzerva-
toři Evangelické akademie v Olomouci. Vystupo-
val na koncertech a hudebních festivalech
v mnoha zemích Evropy, Jihovýchodní Asie a Ja-
ponsku, jako sólista či komorní hráč na festiva-
lech v Bayreuthu, Kuhmu, Malaze, Vitorii,
Luçonu, Saumuru, ale také v Praze, Brně, na Hu-
kvaldech a v Ostravě. 

Doležalovo kvarteto hraje ve složení: Václav
Dvořák – housle, Jan Zrostlík – housle, Martin
Adamovič – viola, Vojtěch Urban – violoncello.
Kvarteto bylo založeno roku 1972 violistou Kar-
lem Doležalem a po celou dobu své existence
reprezentuje tradiční českou kvartetní školu.
Soubor je držitelem Ceny Českého spolku pro
komorní hudbu České filharmonie za rok 2015.
Doležalovo kvarteto reprezentovalo Českou re-
publiku na Mezinárodní kvartetní soutěži
v Osace, kde postoupilo do semifinále. V říjnu
2009 získal soubor třetí cenu na soutěži Maxe
Regera v Německu, jejíž součástí bylo vystou-
pení na festivalu v Itálii. O rok později obdrželi
druhou cenu na Mezinárodní Janáčkově soutěži
v Brně. Doležalovo kvarteto vystupuje mimo ČR
pravidelně také v Belgii, Francii, Itálii, Německu,
Maďarsku či v Polsku, natáčí pro Českou televizi
a Český rozhlas.                       Jiřina Macháčková 

Adventní koncert D. Juna a J. Kabáta
V úterý 5. prosince v 18.00 hod. se v Husově
sboru v Litomyšli uskuteční Adventní koncert
klavíristy Daniela Juna a violisty Jiřího Kabáta. Na
programu budou díla G. F. Händla, W. A. Mozarta,
S. Prokofjeva, G. Gershwina a také samotného
Jiřího Kabáta. Koncert bude spojen i s videopro-

jekcí – autorkou umělecké animace je Veronika
Zacharová. Díky finanční podpoře města Lito-
myšle je vstupné na koncert dobrovolné, a tak
jsou k hudební nadílce zváni všichni, kdo zrovna
nebudou v ten večer doma čekat Mikuláše.

Štěpán Klásek, farář

Divadelní představení
„Zpátky do Betléma”
Srdečně vás zveme do Husova sboru v Litomyšli
v pondělí 4. prosince v 18.00 hod. na předsta-
vení, které je společným projektem Teátru Pavla
Šmída a kejklíře Vojty Vrtka. Oba již u nás v Lito-
myšli vystupovali ve svých vlastních představe-
ních (Pohádka z budíku a Velká cirkusová
pohádka). Tentokrát si spolu zahrají v příběhu,
v němž se po letech setkává u betléma kejklíř
a komediant Vojtěch se svým panem učitelem
a společně opět prožijí ten prastarý vánoční pří-
běh. Scénu namalovala Simonetta Šmídová,
loutky vytvořil Jan Růžička a režisérkou předsta-
vení je Stanislava Kočvarová. Představení je ur-
čeno pro diváky všech generací a díky
finančnímu příspěvku od města Litomyšle je
vstupné na ně dobrovolné. Na setkání s vámi
i vašimi dětmi a vnoučaty se na počátku ad-
ventu těší   Štěpán Klásek, farář

Obě dvě možnosti nechává v rozhovoru ote-
vřené setkání Litomyšlského fóra, které se
v našem prostoru stalo už tradičním setkáním
lidí, kteří jsou schopni diskuse. Letošní debata
má jasné téma, které ještě více podtrhují vý-
sledky voleb do poslaneckých lavic. Je rozumné
začít pracovat na vystoupení z EU? Všichni mluví
o rekonstrukci EU, ale jak to udělat? Mělo by se
v Česku začít mluvit o přijetí evropské měny? Je
možné být v pevnějším jádru integrace? Je ro-
zumné vystupovat proti evropským institucím
a brát si jen to, co je pro nás příjemné? Jakou po-
věst má Česko v EU? Jsme, anebo nejsme zneu-
žíváni, když není po našem? Nestačí visegrádské
společenství? K čemu celá Evropa? Byly dotace
z evropských rozpočtů pokřivením naší ekono-
miky, anebo pomohly něco nastartovat? A tisíce
dalších otázek mohou soutěžit o odpověď.
Debatu moderuje vážený host ze sousedního
státu EU, pan Štefan Hríb, šéfredaktor sloven-
ského časopisu Týždeň a moderátor diskusí Pod
lampou.  V panelu bude diskutovat pěvkyně
Dagmar Pecková, redaktorka časopisu RESPEKT
Kateřina Šafaříková a pan Roman Joch, publi-
cista a politický komentátor z Občanského insti-
tutu. 
Těšíme se na diskutující mezi posluchači! Přijďte
na zámecké návrší v Litomyšli 8. listopadu 2017
v 18.00 hodin. Diskusi připravili Generace 89,
Zámecké návrší Litomyšl, p.o., a Nový kostel v Li-
tomyšli. Dan Brýdl

Češi pro/proti EU?

a jejího okolí. Návštěvníci budou mít také mož-
nost nahlédnout do tváří místních měšťanů,
která Dvořák s oblibou portrétoval. Finanční si-
tuace nutila Dvořáka vykonávat také pedago-
gickou činnost, jedním z jeho žáků byl i Viktor
Faltis (1834–1904), syn litomyšlského purk-
mistra a budoucí advokát. Ten, přestože byl
v umění v podstatě neškolený diletant, dokázal
mistrně ovládnout techniku akvarelu. Jeho do
detailu provedené akvarely nás přenesou do
romantické krajiny v okolí Tiché a Divoké Orlice.
Výstava, doplněná o tvůrčí dílnu, tak zaujme
nejenom dospělé, ale i dětské návštěvníky.
Pokud byste se s osudem Antonína Dvořáka
a Viktora Faltise chtěli seznámit blíže, navštivte
30. listopadu od 17.30 hod. tzv. Večer s galerií.
Životní osudy malířů se staly inspirací pro diva-
delní představení studentů dramatické výchovy
Střední a Vyšší odborné pedagogické školy v Li-
tomyšli, kteří si své vystoupení připravili speci-
álně pro tuto příležitost. Srdečně zveme! 

Zuzana Tomanová, foto: MGL 
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Dialog vědy a víry
na téma geneticky
modifikovaných 
organismů
Podzimní setkání dialogu vědy a víry, které se
bude konat v sobotu 4. listopadu od 10.00 hod.
na faře CČSH v Litomyšli na Toulovcově náměstí,
se bude věnovat tématu „Geneticky modifiko-
vané organismy –  klady, rizika, zápory a etické
otazníky”.  Jako přednášející mezi sebou uvítáme
RNDr. Ivanu Macháčkovou, CSc., ředitelku
Ústavu experimentální botaniky AV ČR v letech
1999 – 2007, a RNDr. Martina Kubeše, Ph.D., vě-
deckého pracovníka oddělení chemické biologie
a genetiky Přírodovědecké fakulty UP v Olo-
mouci. Všichni zájemci o toto téma jsou srdečně
vítáni.

Za NO CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek, farář

Koncert
Dolnovanky
Kapela Dolnovanka Vás zve na vánoční koncert,
kde uslyšíte plno písní a samozřejmě nebudou
chybět ani koledy, a to dne 12. prosince 2017 od
19.00 hod. ve Smetanově domě v Litomyšli. Hos-
tem bude Filip Hájek – solopozounista hradecké
filharmonie. Pořadem bude provázet Gabriela
Řeháková a Radek Klusoň.
Vstupenky lze zakoupit v Informačním centru Li-
tomyšl a na OÚ Dolní Újezd.

Řeháková Gabriela, foto: archiv pořadatelů 

Pozorování hvězd
pro veřejnost
V pátek 15. prosince se od 18 - 20 hod. uskuteční
pozorování hvězd v nové hvězdářské pozorova-
telně na zahradě DDM, v areálu 2. mateřské
školy (ul. 17. listopadu).  V případě nepříznivého
počasí bude pozorování přesunuto na leden.
    Josef Štefl

Zámecké sklepení
v moci pekelné 
strana 1 >
Návštěvu pekla je možné rezervovat od 1. listo-
padu na  www.smetanuvdum.cz.
Na každý vypsaný termín bude k dispozici 30
vstupenek (on-line vždy 24 lístků). Ovšem i ti,
kteří si termín nerezervují, mohou do pekla zajít.
V pokladně zámeckého sklepení bude na každé
představení k dispozici 6 vstupenek. O volných
místech budou organizátoři informovat také
prostřednictvím FB. 
Jednotlivé časy představení a více podrobností
naleznou zájemci na  www.pekelnekralovstvi.cz.
Akci Zámecké sklepení v moci pekelné společně
pořádají Smetanův dům, Smetanova Litomyšl,
o.p.s., Dům dětí a mládeže Litomyšl a Státní
zámek Litomyšl. Leoš Krejčí 

LITOMYŠL – prodej zděné garáže na ul. M. Kuděje.
Č. 1371. Cena: 199 000 Kč 
LITOMYŠL – prodej panel. bytu 1+1 (36,74 m2) v 7. NP.
Nová okna, kuchyně, velká chodba do L, koupelna
původní. Bezbariérový, zateplený dům.  ENB C/68
Č. 1366. Cena: info v kanceláři
OSÍK U LIT. – prodej stavení 2+1 se stodolou a slun-
nou zahradou uprostřed obce. Dům je napojen na
elektřinu a veřejný vodovod, topení lokální na tuhá
paliva. Možnost napojení na plyn a kanalizaci před
domem. Nutná rekonstrukce domu. ENB G.
Č. 1368. Cena: 690 000 Kč 
CHOTOVICE – útulný a průběžně udržovaný dům –
obyt. část 2+1, napojení na elektr. en. ,vodovod. To-
pení lokální na tuhá paliva, možnost plyn.
Odpady-jímka, zahrada, předzahrádka. Vhodné pro
bydlení i rekreaci. ENB G. 
Č.1361. Cena: 1 170 000 Kč
JAROŠOV – prodej pozemku 1837 m2, mírně svažitý
na západ, určen k bydlení venkov. charakteru,
přípojka elektro (jistič 40A), voda, plyn přes obecní
komunikaci. Možnost dokoupení zpracované projek-
tové dokument. na stavbu RD-bungalov za částku
20 000,- Kč. Č. 1362. Cena: 399 000 Kč

PRONÁJMY OBCHODŮ 
(I PRO KANCELÁŘE) V LITOMYŠLI:
• 50 m2 s výlohou v přízemí, po rekonstrukci, ENB E

165. Č. 1257. Cena: 9 500 Kč/měsíc
• 100 m2 v historickém centru města ,  ENB G.

Č. 1325 Cena: 17 000 Kč/měs. + služby 5 000,-
Kč/měs. 

• pro kancelář - 52 m2 ve II. NP na Smetanově nám.
Zajímavé místo k podnikání. ENB G.
Č. 1357. Cena: 9 000 Kč + služby 1 400 Kč/měs.

• LITOMYŠL – pronájem luxusního mezonetového
podkrovního bytu 2+1 (112 m2) ve 3. A 4.NP. Jde
o moderní, otevřený prostor, kompletně vybavený.
Volný od 1.12.2017.  ENB G
Č. 1369. Cena: 10 000 Kč/měsíc + energie

• LITOMYŠL – pronájem zařízeného bytu 3+1 (68m2)
s lodžií v klidné části města. Vhodný pro studenty.
ÚT plyn, koupelna po rekonstrukci. Volný ihned.
ENB G
Č. 1363. Cena: 8 000 Kč + energie

HLEDÁME  pro naše klienty NABÍDNĚTE
• byty  v Litomyšli 1+1, 2+1, 3+1 – prodej i pronájem
• provizi platí kupující
• vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny

Komu jinému chcete svěřit prodej svého domu,
bytu, pozemku než společnosti, která již 25 let
žije a pracuje ve Vaší blízkosti. Znáte nás !

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás. 

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

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

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám zájem o obrazy, vojenské věci,

lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle,  basu, trumpetu a jiné věci

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

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

Maok a Zuna  –
Pro Gaiu
Tanečně hudební představení – Maok a Zuna  –
Pro Gaiu, ve kterém se známá slovenská taneč-
nice a zkušená improvizátorka  Zuna Vesan Ko-
zánková setkává s fenomenálním hudebníkem,
multiinstrumentalistou a vynikajícím improvizá-
torem Maokem, aby tímto společným dílem po-
děkovali a vzdali hold naší planetě Zemi.
Prostřednictvím pohybového materiálu, hudební
improvizace, výběru nástrojů a vizuální stránky
vyjadřují svůj vztah k přírodě a podněcují k citli-
vějšímu vnímání člověka v jeho hledání si místa
a role v životě na této planetě. 
Představení se bude konat 22. listopadu od 19 h
ve Smetanově domě. 
Svojí univerzálností oslovuje dnes už úspěšné
představení široké obecenstvo a navzdory tomu,
že vychází z evropské kultury, dokáže zarezono-
vat i v kontextu jiných tradic a kultur. To se po-
tvrdilo i jeho úspěchem na festivalu Beijing
International Dance Festival NEW v Číne (Peking,
Xi´an). 
Zuna Vesan Kozánková – absolvovala Taneční
konzervatoř  Evy Jaczové a Vysokou školu mu-
zických umění v Bratislavě, odbor pedagogika
moderního tance. Později absolvovala studijní
pobyty v Evropě a v Asii. Poslední roky inten-
zivně propojuje tanec se studiem tradiční čínské
medicíny, akupunktury, shiatsu, qigongu a tao-
izmu, aby filozofické aspekty tohoto studia
mohla aplikovat i do taneční praxe a života.
www.artyci.com
Martin Maok Tesák – hudebník, multiinstrumen-
talista, skladatel filmové a divadelní hudby. Na-
rodil se v Bratislavě. Víc než deset let tvoří pod
jménem Maok improvizovanou hudbu s etnic-
kými a experimentálními prvky. Vydal 17 alb.
Skládal hudbu pro filmy Juraje Jakubiska, příro-
dovědce Tomáše Hulíka a filmaře – cestovatele
Pavla Barabáše. Také tvoří hudbu k divadelním
a tanečním inscenacím. www.maok.net

Mila Bohunická, foto: archiv pořadatelů

Hajzlbáby 
Milí čtenáři, ráda bych Vás pozvala na předsta-
vení „Hajzlbáby”. Rozhodně se při něm zasmě-
jete. Pokud chcete přijít, další věty čtěte
pozorně. Budou se hodit. Naše komedie se ode-
hraje dne 9. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kotelně.
Tato komediální krimi-fraška Vás zavede do
světa pod divadlem, ve kterém vzniká mnoho
otázek. Co se skrývá v záchodové míse? Kam
zmizelo pár miliard? A kdo zavinil dvojnásobnou
vraždu? Toto představení Oty Kovaříka Vám za-
hraje divadelní soubor DIVAN v režii Adély Pope-
lářové. Přijďte se s námi počůrat smíchy. 

Lucie Zandlerová 
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Den otevřených
dveří „Modré školy”
Základní škola T. G. Masaryka Litomyšl slaví 20
let od svého otevření a při této příležitosti zve
všechny bývalé žáky, aby zavzpomínali, sou-
časné žáky s rodiči, aby se podíleli na programu,
a předškoláky z mateřských škol, aby se přišli
podívat, co je může čekat. Od rána od 10 hodin
do večerních 18 hodin je celá škola otevřena, ve
třídách budou pro příchozí připraveny aktivity,
zaměřené na různé předměty, v aule bude pro-
bíhat celodenní program kulturních vystoupení,
pro rodiče bude také kavárnička, zvláště pro nej-
menší děti budou akci zpestřovat i živá zvířátka
a konečně budou na všechny čekat různá pře-
kvapení, která nelze sdělovat dopředu. Těšíme
se na Vaši návštěvu. Pavel Jirsa, ředitel školy

Ruka pro život 
zve na výstavu 

Ruka pro život
o.p.s. Vás sr-
dečně zve na
předvánoční vý-
stavu. Ta bude
již tradičně spo-
jená nejenom
s ukázkou, ale
p ř e d e v š í m
s prodejem vý-
robků uživatelů
našeho denního
stacionáře. Vý-

stava se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017
v prostorách Ruky pro život o.p.s. na adrese J. E.
Purkyně č. p. 1150 v čase od 9 do 16 hod. K vidění
budou zejména výrobky dárkového charakteru
vyrobené v rámci terapeutických aktivit v našich
multifunkčních dílnách, které si návštěvníci vý-
stavy mohou zakoupit třeba jako malou pozor-
nost pod vánoční stromeček nebo jen jako dárek
pro radost. Využijte tedy této příležitosti a při-
jďte se k nám podívat. 

Za Ruku pro život o.p.s. Ria Slušná

Litomyšl uctí památku zavražděných Židů,
od jejichž deportace uplynulo 75 let 
Třetího prosince bude letos první
adventní neděle. V roce 1942 to
byl čtvrtek. Brzy ráno nastoupily
na litomyšlském vlakovém ná-
draží do vlaku desítky občanů
našeho města. Muži, ženy, děti,
staří, mladí – Židé. Nacistická
ideologie je nejprve vyřadila
z kategorie Lidé, pak jejich život
omezila nespočetnými příkazy
a zákazy, teď přišla na řadu
cesta do neznáma. Nikdo, ani oni
sami, si nedovedl představit, co
je čeká. Odjížděli na smrt, aniž
by to kdo z nich, kdo v Litomyšli, tušil. 
Hermína Freyová, Julius Frey, František Frey, Vik-
tor Frey, Milan Sgall, Otto Sgall, Bedřiška Sgal-
lová, Micie Sgallová, Jiří Sladkus, Rudolf Sladkus,
Berta Sladkusová. Celé rodiny zmizely jako máv-
nutím čarodějova proutku. Zůstaly po nich jen
vzpomínky. A ty odcházejí spolu s pamětníky. 
My, kteří považujeme za důležité, aby se
o těchto událostech stále mluvilo a přemýšlelo,
aby lidé nepodlehli dojmu, že se nic podobného
nemůže opakovat, připravili jsme k 75. výročí de-
portace litomyšlských Židů několik akcí, které

proběhnou ve středu 29. listo-
padu.
Dopoledne bude v kině Sokol be-
sedovat se žáky základních
a středních škol historik Toman
Brod, který se narodil 18. ledna
1929 v Praze v židovské rodině.
V červenci 1942 byl s bratrem
a maminkou deportován do Tere-
zína. V prosinci 1943 byli všichni
tři zařazeni do transportu do
Osvětimi. V tzv. dětském táboře
v bloku B2b Brod přežil až do
června roku 1944, kdy se štěstím

prošel Mengeleho selekcí a byl přemístěn do
mužské části tábora. V říjnu 1944 prošel další se-
lekcí a dostal se na práci do Říše do pracovního
tábora Gross-Rosen, kde se dočkal konce války.
Jeho bratr a maminka holocaust nepřežili.
Akce pro veřejnost se uskuteční od 16 hodin na
místě bývalé synagogy mezi Loučnou a panelá-
kem u Komenského náměstí. Na tryzně za lito-
myšlské oběti holocaustu zazní mimo jiné i jejich
jména. Jste srdečně zváni.

Smetanův dům Litomyšl 
a Dagmar Burdová

Od adventu po Tři krále
Víte, co se dělo v minulosti na svatou Kateřinu?
Že kromě Mikuláše s čertem a andělem obchá-
zely vesnice i Mikulášské průvody s mnohem
více maskami? Že chodily Lucky a Barborky?
Máte rádi vánoční betlémy a těšíte se na dárky?
Přijďte sváteční čas strávit do muzea na výstavu
připomínající tradiční obyčeje adventního a po-
vánočního období se zaměřením na Litomyšlsko.
Tříkrálové zvyky, kresba Jarolíma Štantejského
Srdečně vás zveme také na vernisáž výstavy,
která se uskuteční v neděli 26. listopadu 2017 od
14 hodin v přednáškovém sále muzea. S tradič-
ními lidovými tanci a vánočními zpěvy vystoupí
dětský folklorní soubor Heblata při ZUŠ Bedřicha
Smetany v Litomyšli. 

Adventní program:
3. 12., 9–17 hodin
Otevíráme oblíbenou zimní hernu pro děti
10. 12., 13–17 hodin
Tvoření zvykoslovných předmětů se studenty
Zahradnické a technické školy v Litomyšli
17. 12., 13–17 hodin
Výroba dárků domů i pro klienty Centra sociální
pomoci města Litomyšle
24. 12., 13.30–15 hodin
Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband
Výstava bude trvat od 28. listopad 2017 do 21.
leden 2018.

Hana Klimešová

www.hrg.cz

přijme muže či ženy na pozici:

strojník – obsluha řezacího centra 
Na plný úvazek, třísměnný provoz Po–Pá, postup na další pozice možný
Co vás čeká: řezání papíru na automatickém řezacím centru
Co očekáváme: pečlivost, manuální zručnost, fyzickou zdatnost, 

chuť učit se novým věcem
Kontakt: Josef Kopecký – kopecky@hrg.cz, mobil: 606 627 424

Nabízíme velmi pestrou práci  (jsme zakázková výroba – každá zakázka je jiná!) v moderní rodinné tiskárně, 
čisté a pěkné pracovní prostředí, firemní benefity, individuální přístup ke každému zaměstnanci.
Příklady z firemních benefitů:  stravenky v hodnotě 80 Kč/den, příplatky za odpolední a noční směnu 
nad rámec zákona (odpolední +10 Kč/hod., noční +20%/hod. min. 20 Kč/hod.), výkonostní prémie, 
prémie za splnění plánu firmy, možnost domácí práce, různé firemní akce atd.
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Tradiční výstava betlémů v piaristickém
chrámu Nalezení sv. Kříže
České sdružení přátel betlémů – Betlémáři Lito-
myšlska,  Dům dětí a mládeže v Litomyšli a Zá-
mecké návrší vás srdečně zvou na tradiční
„Výstavu historických i současných betlémů”
v piaristickém chrámu „Nalezení sv. Kříže” na zá-
meckém návrší v Litomyšli. Vernisáž výstavy se
uskuteční 3. 12. 2017 v 15 hodin a bude předchá-
zet slavnostnímu rozsvícení stromu v 17 hodin.
Dále bude výstava přístupná každý prosincový
pátek od 14 do 18 hodin, každou prosincovou
sobotu od 10 do 18 hodin, každou prosincovou

neděli od 10 do 18 hodin, kromě Štědrého dne
24. 12. 2017, kdy bude otevřeno pouze od 13 do
15 hodin a můžete si odsud odnést „Betlémské
světlo”. Od 26. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude výstava
otevřena denně od 10 do 18 hodin.
K vidění bude přes 50 betlémů současných i his-
torických, z nejrůznějších materiálů od kera-
mických, vyřezávaných z lipového dřeva,
polychromované, z korálků, kukuřičného šustí,
paličkované krajky.

Irena Švecová

PRONAJMU GARÁŽ
v prostorách bývalé cihelny

v Litomyšli – elektřina zavedena.
č. mobilu 702 697 863

Domácí cukrárna Lubná
Tel. 724 225 497

Přijímám objednávky na

Plavání pro nej-
menší Vasrmánek
Dopřejte svým dětem i sobě společný čas, který
strávíte zábavnou formou aktivitami ve vodě –
od zvykání si na vodu a získání citu pro vodu
u nejmenších dětí až po výuky plaveckých způ-
sobů dětí batolecího a předškolního věku. Cílem
plavání je otužování, nácvik a postupné zdoko-
nalování nejdříve základních plaveckých doved-
ností, později plaveckých pohybů a nakonec
plaveckých způsobů. Výuka probíhá hravou, cit-
livou a nenásilnou formou napodobování rodičů
a instruktorů, a to za doprovodu básniček a pís-
niček. Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců
do 6 let. Děti jsou do skupin rozděleny podle
věku a pokročilosti. Informativní beseda pro
nové zájemce proběhne 28. listopadu v 15 hodin
v rodinném centru. Zimní blok začíná 2. prosince
2017.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739 627
214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz, www.vasr-
manek.cz. Těšíme se na Vás.

Iva Sedláčková

Tenisová pozvánka
Tennis club Litomyšl pořádá dne 3. 12. 2017 pro
malé hráče tenisového oddílu Mikulášský tré-
nink. Akce je pořádaná v rámci pravidelných
nedělních tréninků v nafukovací hale Sport-cen-
trum Litomyšl, a to od 15:30 do 18 hodin. Zváni
jsou nejen stávající členové oddílu, ale i děti,
které tenis (zatím) nehrají. Přijďte se podívat. 

Ivana Dostálová

Stezky dědictví
– Muzeum pod širým nebem
Expozice muzea nazvaná „Litomyšl – město kul-
tury a vzdělanosti” prezentuje stovky zajíma-
vých událostí, příběhů i osobností. Návštěvník
se zde seznámí s určitým fenoménem, a pokud
jej zaujme, může si odnést tištěný materiál,
drobného průvodce, který mu umožní pokračo-
vat v poznávání daného jevu v exteriéru.
Smyslem programu je propojit muzeum s plené-

rem. Muzeum se může stát výchozím bodem na-
učných pěších procházek a námětem výletů na
kole či automobilem.
Stezky dědictví budou přestavovat spíše méně
známá, ale zajímavá témata, která zpravidla uni-
kají pozornosti běžných turistických materiálů.
Projekt letos zahajujeme vydáním tří průvodců.
První je věnován litomyšlským motocyklovým
závodům, které se zde jezdily v letech 1947–1977.
Dozvíte se mnoho z dějin těchto závodů a také
si můžete projet závodní tratě, na nichž se zá-
vody v Litomyšli a okolí jezdily.
Druhá Stezka dědictví nese název Židé v Lito-
myšli. Na trase dlouhé 4,5 km vás provede po ži-
dovských památkách ve městě, z nichž řada je
širší veřejnosti doposud zcela neznámá.
Třetí průvodce je věnován Nedošínskému háji.
Ten samozřejmě všichni Litomyšlané znají.
Ovšem téměř neznámá je jeho romantická po-
doba v 19. století, kdy se zde například odehrá-
valy studentské majálesy. V průvodci se dozvíte,
kde stály lázně, hostinec, taneční pavilon či le-
tohrádek Valdštejnů.
Stezky dědictví jsou k dispozici v pokladně
muzea.                         René Klimeš

Představení publikace Mikuláši
na Litomyšlsku
V rámci vernisáže výstavy Od adventu po Tři
krále 26. listopadu od 14.00 bude představena

nová knížka o Mikulášských průvodech, které
ještě v 19. století hojně křižovaly Litomyšlsko.
Počet masek v průvodu čítal až 40 osob. Ob-
chůzka po vsích byla spojena s divadelními
scénkami, opakovanými důsledně v každém
statku, kde masky zastavily. Není tedy divu, že
průvody chodívaly i čtrnáct dní v kuse. Publikace
nezapomíná ani na autory kreslených a písem-
ných památek, které nám průběh obchůzky
a podobu masek značně přibližují. Autorkou
knihy je Hana Klimešová, grafické úpravy se ujal
Tomáš Pakosta. Kniha bude představena za
účasti starostů obce Sloupnice a městyse České
Heřmanice, protože právě u nich máme průvody
nejlépe zmapované.

Hana Klimešová, foto: RML
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PEKAŘSTVÍ, CUKRÁŘSTVÍ
NOVÁČKOVÁ ZDENA
Vám nabízí klidnější předvánoční čas.

UPEČEME PRO VÁS
VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Nabídku najdete na webu:
www.pekarstvicukrarstvinovackova.cz 

Kontakt: Nováčková Zdena
e-mail: novackova.zd@seznam.cz
Dolní Újezd 441 • Tel: 731 515 458

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Patrik Krpčiar s.r.o.

Do špičkově vybavené laboratoře 
(CAD/CAM – systém)

PŘIJMU ZUBNÍHO
TECHNIKA/TECHNIČKU

na plný pracovní úvazek.
Možnost profesního i finančního růstu. 

Najdete nás na adrese 
Nerudova 1228, 570 01 Litomyšl. 

V případě vážného zájmu mne
kdykoliv kontaktujte. 

TEL. +420 603 931 480

Proč manželská setkání?!
Na začátku listopadu, v sobotu 4. 11. 2017, se plá-
nuje v Novém kostele nejbližší manželské se-
tkání. Jednodenní setkání mají vést manželé
Wormovi. Více na http://wormovi.blogspot.cz
a s nimi dvojice katolických a jeden evangelický
duchovní. Sobotu, či její část, můžete prožít mezi
8:30 – 16:00 hod. v Litomyšli, v Novém kostele.
Srdečně zveme… daniel@novykostel.cz a nebo
telefonu 733 619 141. 
A co je to manželské setkání? Pokus o přiblížení
obsahu je ve fiktivním rozhovoru zájemce a or-
ganizátorů:
Musíme mít nějaké problémy? Třeba žádné ne-
máme a všechno je v pohodě!
Určitě nemusíte mít problémy a určitě může být
všechno v pohodě. Manželská setkání pro nás
zna-menají prevenci. Učíme se vnímat to, co
jinak nevidíme, nasloucháme příběhům druhých,
poslou-cháme společně Pána Boha, přemýšlíme
nad sebou, ptáme se, co může být ještě lepší
než to dobré… Určitě nechce nikdo nikoho roz-
hodit!
Nepřijdeme. Jedna sobota má něco změnit?
Kdybych měl mluvit, dalo by to na dvě soboty.
A co teprve ta moje… Ale nás nikdo nemá sílu
poslouchat. Jsou věci, který nevyřešíte!

Tak předně, my nic řešit nechceme, nikdo ne-
bude nic řešit za vás. Je to vaše manželství a vy
jej můžete začít pomalu měnit. My vám můžeme
být nablízku, pomoci. Máte pravdu, jedna sobota
nic nevyřeší. A pokud je jedna sobota společná
málo, podobných setkání může být více a osob-
nějších, pokud o ně někdo bude mít zájem, není
problém se domlouvat. Máme zkušené pomoc-
níky, takže se nebojím, že by se kdokoliv musel
smířit s tím, co je. Pojďte na manželství praco-
vat!             Daniel Kvasnička

Vážení zákazníci České pošty s.p., oznamujeme
Vám zrušení telefonních linek na poštu Litomyšl
461 654 xxx. Nově je nahrazeno telefonním čís-
lem 954 257 001. Za vzniklé nepříjemnosti se
omlouváme.

Hana Ziková, vedoucí řídící pošty II.

Upozornění na změnu
čísla České pošty

Představ si!
Světlo světa spatřila první publikace z edice No-
vého kostela, kterou vydáváme k reformačnímu
výročí vlastním nákladem. Překlad švýcarské
knížky sloužící jako podklad k rozhovoru s hle-
dači smyslu bytí a pro orientaci v křesťanských
odpovědích, kterou napsal Paul Bernhard Ro-
then, přeložil domácí kazatel Církve bratrské
David Beňa. 
Představ si! vede k rozvoji imaginace, předsta-
vivosti. To, co dnes potřebujeme, je lidskost, po-
rozumění, společenství, soudržnost a vstřícnost.
Potřebujeme rozhovor. A bez imaginace, před-
stavivosti, budeme zahrabaní v pasivitě, ukřiv-
dění a ublížení. Nebudeme vidět ani na krok dál.
Povedeme stranické boje, které povedou jen
k sebezničení. Proto vydáváme potřebnou knihu,
která je k získání v Novém kostele a půjde i do
distribuce. Jejím posláním je být podkladem pro
rozhovory. Třeba u prostřeného stolu. Kdo by se
chtěl podívat na to, jak kniha vypadá, ten může
nahlédnout na pár stránek na adrese www.pred-
stavsi.com a nebo se ozvat do Nového kostela
na telefon 733 619 141.             Daniel Kvasnička

Litomyšl(sko) objektivem oslavilo rok
Začalo to láskou k Litomyšli. Jejich fotografie
různých zákoutí města či videa ze Smetanova
rodiště se lidem líbily, ale cesta k nim byla otáz-
kou hledání a klikání na netu. Proč tedy nezaložit
na Facebooku skupinu, kam by se záběry sou-
středily. Od nápadu byl už jen krůček k realizaci,
a tak 2. října 2016 vznikla veřejná skupina Lito-
myšl(sko) objektivem. Dnes se blíží ke čtyřem
stovkám členů včetně fotografů. Všem patří
velký dík za jejich zájem i aktivitu. 
Litomyšl(sko) objektivem, jak už je z názvu
patrné, se nesoustřeďuje pouze na Litomyšl, ale
i na místa v jejím okolí. Protože je skupina veřejná,
tak nejen členové, ale i ostatní uživatelé Facebo-
oku se mohou podívat na různé fotografie, ale
i úchvatné záběry z dronu. Stránka ovšem do-
stala další rozměr ve chvíli, kdy se na ní začaly
objevovat historické snímky Litomyšle. Pohledy
na místa, která dnes již mnohdy neexistují, se
lidem zalíbily. Třešničku na dortu dávají stránce
snímky fotografů, kteří si se snímky doslova hrají,
a o nichž je známo, že se focení věnují. 

Staňte se i vy členy facebookové skupiny Lito-
myšl(sko) objektivem a objevte krásy Litomyšl-
ska. Mnohdy jde o záběry, které berou dech.
Můžete také přispět svými snímky. Skupina si
cení každého příspěvku, který ukazuje maleb-
nost Litomyšle a okolí.                       Karel Čuma, 
Lenka Backová a Jana Bisová, foto: Karel Čuma
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Jiří Drobný bronzový na seniorském MS

Report z Euro Nascar, finálový
podnik hostil belgický Zolder...
Tak jako loni viděli diváci vyvrcholení letošní
šestidílné série Nascar Whelen Euro 2017 na le-
gendárním okruhu – Circuit Zolder, i letos (14. –
15. října) pod názvem promotéra American Fes-
tival. Za pěkného počasí do bojů o další evropské
body zasáhl i jediný český zástupce, litomyšlský
odchovanec týmu Orion Racing – Martin Do-
ubek, startující s vozem Ford Mustang, rakouské
stáje Renauer Motorsport.
Závodní program začal již v pátek volnými tré-
ninkovými jízdami, ostré mistrovské boje vypukly
v sobotu a druhé rundy v neděli. Martin měl ale
v podstatě celý víkend problémy s vozem a vše
vyvrcholilo v neděli, kdy jízdu nedokončil právě

kvůli technickým potížím. „Kromě první jízdy
třídy Elite 2 v sobotu, kde jsem skončil šestý,
jsem rozhodně čekal od tohoto závodnického fi-
nálového podniku daleko více, navíc po loňském

úspěchu, kdy jsem tady vystoupil na stupně ví-
tězů. Od pátku se totiž projevovaly problémy
s autem, nejdříve se ozvaly brzdy – později se
přidaly také pneumatiky," prohlásil v depu po zá-
vodě zklamaný Doubek. 
No nedá se nic dělat, každý závod je výsledkově
jiný, navíc letos Martin dva podniky vynechal.
V každém případě jeho okruhová sezona (v po-
řadí třetí) je již minulostí.. Proslýchá se ale, že
v příštím ročníku má nastat mnoho zajímavých
změn – tak uvidíme, bezesporu budeme zase
držet palce, aby těch evropských bodů bylo na
konci Martinovy výsledkové listiny co nejvíce!
Výsledky Elite 1 (sobota): 1. Alon Day (ISR, Che-
vrolet SS)..., 13. M. Doubek (CZE, Ford Mustang),
ELITE 2: 1. Thomas Ferrando (BEL, Chevrolet
SS)..., 6. M. Doubek (CZE, Ford Mustang)
Výsledky Elite 1 (neděle): 1. Marc Goosenes (BEL,
Ford Mustang)..., 15. Doubek, ELITE 2: 1. Guillautie
Deflandre (BEL, Chevrolet SS)..., 19. Doubek 
Konečné pořadí Euro Nascar 2017 ELITE 1: 1. Day
(661b.)..., 19. Doubek (276b.), ELITE 2: 1. Ferrando
(676b.)..., 18. Doubek (333b.)

Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv stáje 

Litomyšlský rodák Jiří Drobný se v termínu od 3.
9. do 9. 9. 2017 zúčastnil svého prvního senior-
ského Mistrovství světa v inline hokeji, který se
konal v čínském Nankingu. V minulosti Jirka re-
prezentoval Českou republiku 2x na juniorském
MS, odkud má bronzovou a zlatou medaili. Na
letošním turnaji  reprezentace ČR  sehrála utkání
s týmy Lotyšska, USA, Kanady, Kolumbie a Itálie.
Poslední jmenovaná Itálie před branami finále
porazila naši reprezentaci a poslala ji do zápasu
o bronz. V zápase o bronz si Česká republika po-
radila hladce s týmem z Kanady a stala se tak
třetím nejlepším týmem na světě pro rok 2017. 

Gabriela Drobná, foto: world inline hockey

Řádková inzerce
Převádím VHS, miniDv, S video (z kazet) do digi-
talu (do televize, počítače). tel. 733 115 067
Prodám levně dřevo z peckovin – třešně, švestka do
udírny (udění masa, ryb, párků atd.) 607 744 568
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Basketbalová sezona je v plném proudu
Nová sezona začala pro basketbalisty místního
klubu ADFORS Basket Litomyšl v polovině září
a po zhruba měsíci máme za sebou už přes 30
soutěžních utkání. Níže si stručně shrneme, jak
se jednotlivých družstvům zatím daří, a to jak
v krajských, tak národních soutěžích.
Liga kadetek U17 – Již tradičně jedno z nej-
úspěšnějších družstev jsou naše starší dívky,
které letos opět startují v lize kadetek. Po 4 zá-
pasech nám aktuálně patří ve skupině B 4.
příčka s bilancí 2 výher a 2 porážek. 
Liga žáků U14 – Tuto soutěž hrajeme především
s mladšími chlapci, kteří zde získávají cenné zku-
šenosti. Často proto bojujeme s fyzickou převa-
hou soupeře, ale pereme se s tím statečně.
O tom vypovídají i vyrovnané výsledky, když
jsme například s vedoucím Nymburkem prohráli
o pouhých 10 bodů. V tabulce ligové skupiny D
nám za 2 výhry a 4 prohry patří aktuálně 4.
příčka.
Divize kadetů U17 – Naši nejstarší chlapci letos
poskočili ze žactva do soutěže kadetů, kde bojují
v nadregionální divizi se soupeři, kteří bývají
často starší, jelikož se jedná o dvouročníkovou
kategorii. Po domácí prohře s Vysokým Mýtem
jsme bohužel těsně prohráli i v Přelouči, a tak
stále čekáme na první výhru, která snad brzy
přijde a kluky povzbudí.
Východočeský přebor minižáků U13 – V této
soutěži obhajujeme loňské prvenství a po prv-
ních čtyřech zápasech jsme zatím bez porážky.
Odehráli jsme kvalitní zápasy s Pardubicemi
i Havlíčkovým Brodem a věříme, že i další sou-
peři nás budou podobně prověřovat a budeme
mít prostor se co nejvíce zlepšovat.
Východočeský přebor minižactva U12 I – Po
šesti zápasech nám aktuálně patří dělená 3.
příčka, kterou také z loňska obhajujeme. Jediné

dvě porážky jsme si připsali s loňským vítězem
z Pardubic. V této soutěži doufáme především
v co největší výkonnostní růst hráčů, kteří nejsou
členy staršího týmu minižáků U13.
Východočeský přebor minižactva U12 II – Ve
druhé výkonnostní skupině bojují naše děvčata,
která konečně hrají proti soupeřkám podobného
věku. To se projevuje také na výsledcích, zatím
máme vyrovnanou bilanci 2 výher a 2 proher. 

Východočeský přebor minižactva U11 – Naše
nejmladší družstvo je tvořeno z velké většiny no-
váčky, kteří navíc spadají do kategorie a rok
mladší. Proto je hlavním cílem získávání co nej-
větších zkušeností pro příští sezonu.
Držte nám palce i v nadcházejícím průběhu sou-
těží. Všechny výsledky a další informace najdete
na našich webových stránkách www.bklitomysl.cz.

Martin Šorf, předseda klubu

Plavecká soutěž měst 2017
– Litomyšl – 2. místo
První říjnovou středu 4. 10. 2017 se v Městském
bazénu opět plavalo na čas 100 m VZ a přidělené
body za výkon se po celý den přičítaly městu Li-
tomyšl. Večer po ukončení a sečtení jsme výsle-
dek hlásili do Prahy p. Procházkovi a s napětím
čekali, jak to letos dopadlo. Již během dne nás
těšil velký zájem škol i veřejnosti. Do večerních
hodin jsme naplno vypisovali diplomy a evidovali
jména, věk, časy a body. Už po sečtení jsme vě-
děli, že počet účastníků byl o 113 vyšší a počet
bodů (jak říkají pravidla – součet prvních 250 nej-
lépe obodovaných) je o 584 vyšší než v loni. Vaše
pěkná účast a plavecké výkony město Litomyšl
nakonec umístily na krásné 2. místo v kategorii
měst do 20 tisíc obyvatel, výsledek 6 326 bodů
(539 účastníků). Více bodů v naší kategorii letos
nasbírali pouze v Kravařích, od 1. místa nás dělilo
pouhých 238 bodů (např. 9 seniorů nebo 9 dětí
do 7 let). A nyní přehled zúčastněných škol: MŠ
Benátky (5), MŠ Janov (7), MŠ Jiráskova (6), MŠ
Karle (5), MŠ Lidická (13), MŠ Sedliště (7), ZŠ Zá-
mecká (72), ZŠ U Školek (50), ZŠ Čistá  (12), ZŠ

Dolní Újezd (33), ZŠ Janov (18), ZŠ Trstěnice (7),
ZŠ Speciální (19), SSOŠ TC (8), Gymnázium A. J.
(27), SŠZaT (12), VOŠ a SPGŠ (60), SportsTeam
(31), veřejnost (147, z toho 31 seniorů a 12 dětí do
7 let). Tradičně ještě několik nej v Litomyšli, nej-
starším účastníkem se stal p. Jaroslav Chadima
(75), nejstarší plavkyní p. Marie Vysoká (72), nej-
mladšími dětmi (3 roky) Nikola Jiskrová, Patrik
Svoboda, Julie Vincentová), z mužů nejrychlejší
čas 1:07 zaplaval Lukáš Kurka (16 let, Gymnázium
A. J.) a z žen Lucie Kurková (20 let) čas 1:16. Mezi
výkony by bylo možné obdivovat celou řadu dal-
ších zaplavaných časů, jak mezi dětmi, tak i do-
spělými či seniory. Děkujeme všem, kteří soutěž
jakkoliv podpořili – organizačně, uvolněním a do-
provodem žáků, či aktivně zaplavaným časem.
Krásného výsledku si velmi vážíme a těšíme se
opět příští rok. Pokusíme se společně o zlato?
Letos jsme byli opravdu blízko a byli jste úžasní.
Tak nezapomeňte – první říjnovou středu – 3. 10.
2018.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
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Atletické okénko 
Podzimní měsíce využívají k atletice především
žáci a studenti v tradičních soutěžích. Nejzají-
mavější jsou výsledky družstva žákyň ZŠ Zá-
mecká v atletickém čtyřboji. Děvčata v sestavě
Brýdlová, Novotná, Benková, Macháčková a Ko-
pecká vyhrála krajské finále před Chrudimí,
Ústím a Pardubicemi. Postoupila tudíž do celo-
státního finále v Kolíně, kde obsadila 12. místo
(1.Opava, 2.Jilemnice, 3.Mladá Boleslav). Podle
očekávání nejvíce bodovala J. Brýdlová (60 m –
8,83, výška 148, koule 7,88) Novotná (60 – 8,84,
dálka – 477, 800 m – 2:53,96).
Studenti bojovali ve Středoškolských hrách,
i když v Litomyšli proběhlo okresní kolo, naše
střední školy si postup nevybojovaly a výsledky
ani nebyly zveřejněny. Dorostenci registrovaní
v našem oddíle však úspěšně závodili v dresu
svých škol v České Třebové, Chocně, Hradce Krá-
lové. Vilček vyhrál kouli (14,38) před Vostřelem
(12,98), hokejista Voříšek běžel 100 m za 12,2,
a v krajském kole dokonce 12,0, Heger 400 m
(56,3), badmintonistu Siegla škola v Hradci Krá-
lové dokonce přemluvila na 400 m a kouli.
Škoda, že všichni nezávodili pilně v atletických
soutěžích během celé hlavní sezony.
V mezikrajovém utkání ml. žactva reprezentovali
Pardubický kraj ve Vlašimi Kmošková (4. na
150 m – 20,63,5. v dálce- 444, a Vávra 7. na km
(3:03,81). Oba běželi rovněž ve štafetách a po-
mohli tak krajskému  družstvu k medailovému
místu. Vrhači soutěžili ve vícebojích v Ústí nad
Orlicí – trojboj T. Kozák, čtyřboj – P. Baar, trojboj
dorost – J. Vostřel, čtyřboj M. Vilček. V Burčáko-
vém trojboji v Uherském Hradišti obsadil T.
Kozák  2. místo (koule 15,84 – disk – 44,03,oštěp
– 41,09). V. Kozák házel oštěpem také na Moravě
(Prostějov, Uh. Hradiště – 64,41).
Nový školní rok opět přilákal na stadion ty nej-
mladší chlapce a děvčata, oddílových závodů
přípravek (8 – 11) se zúčastnilo 17 chlapců a 24
děvčat. Ať jim radost z pohybu vydrží i nadále.
Teď je na dospělých trenérech, rodičích, učite-
lích, ale i představitelích města, aby pro to jejich
děti měly co nejlepší podmínky.           Petr Jonáš

Ve svitavském výběru fotbalových
ročníků 2008 jsme měli dva zástupce
Hráči Antonín Hloušek a Tomáš Mergl z lito-
myšlské starší přípravky se dostali do A výběru
svitavského okresu. Vybraní hráči nejprve ab-
solvovali dva nominační tréninky a poté i turnaj
výběrů okresů na hřišti Lázní Bohdaneč, ve kte-
rém se postupně střetli s výběry pardubického,
lanškrounského a ústeckého okresu. Svitavský
výběr předváděl velmi dobrou hru a ve všech
zápasech herně dominoval. 
Bohužel hned v úvodním zápase s ústeckoor-
lickým okresem nevytěžil svitavský výběr
z této dominance vítězství a nakonec smolně
prohrál díky neproměněným šancím 0:1.
V ostatních zápasech s výběry Pardubic
a Chrudimi už byla převaha našeho výběru
přetavena ve vítězství. Z pohledu téměř nezá-
vislého diváka mohu říct, že svitavský okresní
výběr ročníku 2008 odehrál velmi dobrý turnaj
a naši hráči se v něm rozhodně neztratili.
Tomáš Mergl předvedl jistý výkon v brance
a Antonín Hloušek coby záložník zatížil konto
soupeřů třemi góly. Hráčům bych chtěl podě-

kovat za skvělou reprezentaci našeho okresu
a věřím, že je tento úspěch bude motivovat
k další poctivé práci ve svém mateřském klubu
– Jiskře Litomyšl. 
Více o fungování fotbalových přípravek se do-
čtete na: www.mp-litomysl. webnode.cz

Text a foto Antonín Hloušek

Hokejisté míří za lepšími
výsledky s odhodláním
Ledová plocha litomyšlského stadionu je v plné
vytíženosti. Naplno se rozjely všechny soutěže.
Jak už to bývá, tak některé týmy si vedou lépe
a jiné hůře. To však nic neznamená, neboť
z hráčů je cítit odhodlání jít za vítězstvím, i když
se začátek mnohdy nevyvedl podle představ.
Žákovské a mládežnické kategorie jsou pod peč-
livým dohledem šéftrenéra Stanislava Mečiara.
Dorostenci se drží mezi nejlepšími v tabulce.
Žáci zatím na výraznější úspěchy čekají. „Jsem
spokojený a vše funguje. I když se prohrává, tak
vidím u všech zlepšení. Hráče hokej nepřestává
bavit a s lepšími výsledky to bude jen lepší. Kluci
se snaží nevynechávat tréninky,” zhodnotil vstup
do sezony Stanislav Mečiar. Vedení klubu ne-
ustále pracuje na tom, aby se práce s mládeží
zkvalitnila. V nedávné době se uskutečnilo se-
tkání s regionálním profesionálním trenérem Ol-
dřichem Kališem, který představil koncepci
tréninku a strategii práce s mládeží. Ujistil ve-
dení klubu, že prioritou svazu je podpora hokej
na krajských úrovních a zkvalitňování soutěže
odspodu. Tato setkání nejsou samozřejmostí. Li-
tomyšlský klub byl vybrán na základě koncepce,

kterou v Litomyšli odstartovalo angažování Sta-
nislava Mečiara. Ten se mimo jiné stará i o pro-
fesionální růst trenérů. „Velice si této podpory
vážíme. Přínosem takovéto práce by měla být
kvalitní příprava vlastních odchovanců a jejich
využití i v seniorské kategorii,” poznamenal Mar-
tin Vandas, místopředseda klubu.
V seniorských kategoriích už známe první vý-
sledky. Hráči B týmu zatím odehráli jen mini-

mum zápasů a nelze tedy říci, jak jsou na sezonu
připraveni. Vzhledem k úspěchům v předchozích
letech se dá očekávat útok na nejvyšší mety
v okresní soutěži.
„Vstup do sezony nám nevyšel podle představ,
ale nový tým si musí ,sednout´. Jdeme postup-
nými kroky za vytyčeným cílem a tím je postup
do semifinále. Po sérii neúspěchů se dostavily
výsledky. V kabině to funguje a body musí přijít,”
zhodnotil první zápasy áčka kapitán Michal Bu-
dina. Po čtyřech zápasech bez bodu se fanoušci
dočkali prvních vítězství. Mladý celek navíc po-
stihlo několik zranění a změny v týmu jsou i dů-
sledkem studijních a pracovních povinnosti
hráčů. Už teď je zřejmé, že široký kádr je pro Li-
tomyšl nesmírnou výhodou. Do hry se navíc za-
pojují i hráči z dorostu a sbírají tak cenn&eac ute;
zkušenosti. „Je před námi hodně práce. Potřebu-
jeme zapracovat na psychice hráčů. Zazname-
nali jsme ztráty bodové i na hráčské lavici. Je
však potřeba se soustředit na další utkání. Týmu
věřím,” doplnil kapitána trenér Jan Svatoš.
Fanoušci ledního hokeje si mohli všimnouti
i změn na stadionu, kdy bylo vylepšeno zázemí
pro hokejisty. Vedení klubu se snaží potěšit i dal-
šími drobnostmi. Pro větší přehlednost mají
hráči jmenovky na dresech. Do provozu byly také
uvedeny nové webové stránky.

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

Nečekaný úspěch na ceně Motorletu
V sobotu 14.10.2017 čekal na
plavce Sportsteamu Litomyšl
první z vrcholů podzimní sezóny.
Podzimní cena Motorletu v Praze
patří již čtrnáct let mezi nejpres-
tižnější závody mládeže v České
republice a po splnění přísných
nominačních limitů se mezi více
než 370 plavců z 25 oddílů pro-
tlačila i trojice plavců litomyšl-
ského oddílu. O motivaci na
těchto závodech nebyla nouze.
Lesk medailí výrazně zesílil v oka-
mžiku, kdy se ukázalo, že ceny
předá olympijský vítěz v moder-

ním pětiboji David Svoboda
a spolu s ním i úřadující juniorská
mistryně Evropy v plavání Bar-
bora Seemanová. Zážitek, který
v hlavách mladých sportovců
hned tak něco nepřebije.
Nebývale uvolněná si v osobních
rekordech zaplavala Natálie Jandí-
ková (05) pro 2 zlaté medaile
100P....1:19.46 (1), 200P….2:53,36
(1).
Medailovou sbírku rozšířil také
Matyáš Jandík (07) 100P….1:39,19
(2), 200P....3:26,69 (3)

Text a foto Karel Jandík


