
Olympiáda dětí a mládeže se
po 15 letech vrací do Litomyšle

Andělsky krásná je v předvá-
noční době celá Litomyšl. Připra-
veno je více než sto akcí pro
všechny věkové skupiny. Chybět
nebudou koncerty, divadla, trhy,
výstavy, výtvarné dílny a řada
dalších akcí. Kompletní program
najdete ve skládačce Andělský
advent, na plakátech, webu
města nebo na facebooku An-
dělský advent. Kromě rozsvícení
vánočního stromu, který bude i letos spojený
s videomappingem – tentokrát na průčelí zá-
meckého pivovaru – se můžete těšit na bohatý
program po všechny Andělské adventní neděle.
Nezapomeňte např. na hru Andělčino putování
ani na koncerty na Andělském pódiu – jme-
nujme např. Jablkoň, Petru Černockou, Marien,
X̌ilt, Janu a Ivu Věnečkovy, Four in Van, The Cou-
sins či řadu pěveckých sborů z Litomyšle i okolí.

Speciální pochoutkou letošního
adventu bude tzv. Andělník, který
si můžete sami upéct. Advent vy-
vrcholí 4. adventní nedělí, na kte-
rou letos připadá i Štědrý den.
Stejně jako předchozí adventní
neděle bude od 13.00 hodin v pi-
aristickém chrámu zapálena další
svíce na adventním věnci a od
13.30 hod. nás již čeká Štědro-
večerní koledování se skupinou

Věneband. I letos si můžete odnést z piaristic-
kého chrámu Betlémské světlo a přesně ve
24.00 hodin zde začíná slavnostní půlnoční
mše svatá, na které zazní Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v podání Litomyšlského sym-
fonického orchestru a spojených litomyšlských
sborů. Přejeme požehnaný advent a radostné
Vánoce! 

Michaela Severová

Socha Zdeňka Nejedlého
zůstává, ale...

Litomyšlský fotbalový
podzim

’Sme-ta-nová Litomyšl
heslem pro rok 2018

Už pod hlavičkou Olympiády dětí a mládeže uspo-
řádá Pardubický kraj ve dnech 28. ledna až 2.
února tentokrát zimní variantu Her a opět se
olympijským centrem stane Litomyšl. Kromě
olympijského domu, který bude hostit Evropské
školicí centrum, se ve městě uskuteční také tři
sportovní soutěže. Kam na ně zajít? Fanoušci kra-
sobruslení by měli vyrazit na zimní stadion v pon-
dělí 29. 1. nebo v úterý 30. 1. Pokud chcete vidět

následovníky Martiny Sáblíkové, tak rychlobrus-
lení bude na zimním stadionu ve středu 31. 1. a ve
čtvrtek 1. 2. Pro příznivce tanečního sportu je dů-
ležité úterý 30. 1., jen tento den se budou ve Sme-
tanově domě taneční páry ucházet o olympijské
medaile. Kompletní harmonogram olympiády je
dostupný na www.olympic.cz/odm, ale je třeba
počítat s tím, že ještě může dojít ke změnám, při-
čemž vstup na všechna sportoviště je zdarma.
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„Psal se rok 2003, když Litomyšl hostila premiérový ročník sportovní akce pro děti, tehdy pod
názvem Hry první Olympiády s Orbitem pro děti České republiky,” vzpomíná na začátky této akce
starosta Radomil Kašpar. Během 15 let se z ambiciózního projektu stala prestižní soutěž pro děti
v kategorii starších žáků a na začátku roku 2018 se vrátí tam, kde vznikala. 

Zpravodaj města Litomyšle

1. prosince 2017
Ročník XXVII.12

Olympiády dětí a mládeže v Pardubickém kraji se
zúčastní celkem více než 1700 dětí a trenérů,
k nimž je třeba připočítat organizační štáb, dob-
rovolníky, rozhodčí a fanoušky. Mezi nejúspěšnější
závodníky a soutěžící bude rozdáno 127 sad olym-
pijských medailí, a to v 11 sportovních disciplínách.
Kromě Litomyšle se bude o cenné kovy bojovat
také v České Třebové (lední hokej), Chocni (lední
hokej), Letohradu (biatlon, běžecké lyžování
a lyžařský orientační běh), Čenkovicích (alpské
disciplíny) a na Dolní Moravě (snowboarding a ak-
robatické lyžování). Maskotem olympiády je klo-
kaní samička Bibi Olympia v netradičních světlých
barvách, která vznikla podle živé předlohy ze zá-
meckých zahrad v Letohradu. Skutečná Bibi
Olympia je vzácnou albínkou klokana rudokrkého,
oba její rodiče, Růženka a Kuba, jsou hnědí. „ODM
není jen o medailích a výhrách, a proto připravu-
jeme pro účastníky i diváky doprovodný program,
kterým chceme zejména děti a mladé lidi přivést
ke sportu. Všichni se možná nedostanou až na
olympijskou úroveň, ale důležité je, aby je sport
bavil a stal se příjemnou součástí jejich životů,”
nechal se slyšet René Živný, předseda organizač-
ního výboru ODM 2018 a radní Pardubického
kraje. David Záruba, Pardubický kraj

Veselé Vánoce
všem čtenářům
Vážení a věrní čtenáři a dopisovatelé, s blí-
žícím se koncem roku přejeme vám a všem
členům vaší rodiny, včetně těch čtyřno-
hých, jen to nejlepší. Oslavte vánoční
svátky pokud možno v poklidu a s co nej-
menší dávkou stresu. Protože žijeme ve
zrychlené době, je pro nás velmi těžké
alespoň na chvíli vypnout a věnovat čas
sami sobě a svým nejbližším. Blížící svátky
by však mohly být odrazovým můstkem,
abychom trošku zpomalili, protože čas in-
vestovaný sobě samým se nakonec mno-
honásobně vrátí například v podobě nově
nabytých sil. Taková večerní procházka
ozdobeným a osvětleným městem může
být dobrým pomocníkem pro vyčištění
hlavy plné starostí. Odpočinek doma
v teple s horkým nápojem nebo něčím na
zub, když se za okny třpytí zasněžená kra-
jina, také není k zahození. Třeba nám letos
nějaká sněhová nadílka napadne, kdo ví?
Do nového roku vám přejeme pevné
zdraví, mnoho úspěchů v osobním i pra-
covním životě, spokojenost a pohodu.
Doufáme, že nám i v nadcházejícím roce
zachováte přízeň jako doposud. Těšíme se
na další spolupráci a vaše podněty k naší
práci. -red-

Andělský advent je tady!
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s předloženou cenovou nabíd-

kou od společnosti Regionální rozvojová agen-
tura Pardubického kraje na spolupráci při
administraci IROP v době fyzické realizace pro-
jektu „Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek”
a pověřuje starostu podepsání smlouvy o spo-
lupráci.

 RaM souhlasí se zvýšením ceny za ubytování
na sociální ubytovně na ulici Tyršova 270 v Lito-
myšli, a to ze současných 50,- Kč/osoba/den na
75,- Kč/osoba/den, od 1. 1. 2018.

 RaM souhlasí s přijetím dotace od minister-
stva vnitra, Generálního Ředitelství HZS ČR na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
na rok 2017 ve výši 21 089 Kč.

 RaM jmenuje do školské rady Základní školy
Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy za zřizova-
tele tyto zástupce: PhDr. Mgr. Milada Nádvorní-
ková, Radomil Kašpar 
a RaM vydává dodatek zřizovací listiny školské
rady při Základní škole Litomyšl, U Školek 1117,
okres Svitavy: 
za pedagogický sbor: Mgr. Lenka Ondráčková,
Mgr. Dagmar Horská 
za rodiče: Mgr. Olga Radimecká, Bc. Alena Tráv-
níčková 
za zřizovatele: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková,
Radomil Kašpar

 RaM jmenuje do školské rady Základní školy
Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy za zřizo-
vatele tyto zástupce: PhDr. Mgr. Milada Nádvor-
níková, Ing. Pavel Chadima 
a RaM vydává dodatek zřizovací listiny školské

rady při Základní škole Litomyšl, Zámecká 496
okres Svitavy: 
za pedagogický sbor: Mgr. Ondřej Vomočil,
Mgr. Václav Lipavský 
za rodiče: MgA. Petr Jiříček, Mgr. Daniel Brýdl 
za zřizovatele: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková,
Ing. Pavel Chadima

 RaM souhlasí s povolením uzavírky a zvlá-
štního užívání veřejného prostranství v prostoru
ul. Jiráskova v termínech 3. 12., 9. 12., 10. 12., 17.
12. a 24. 12. 2017 za účelem pořádání kulturních
akcí – Andělské adventní neděle a Adventní trh.

 RaM souhlasí s přijetím  dotace ve výši 200
000 Kč na akci „Litomyšl, piaristická kolej, re-
staurování nástěnných maleb v Očistcové kapli”
z Programu podpory kultury a památkové péče
v Pardubickém kraji na rok 2017. Poskytovatelem
dotace je Pardubický kraj.

 RaM schvaluje termíny konání těchto akcí
v roce 2018: Starodávný jarmark v sobotu 23.
června a 22. září 2018 v horní části Smetanova
náměstí. Organizací jarmarků pověřuje Rada
města Litomyšl příspěvkovou organizaci Smeta-
nův dům Litomyšl.

 RaM doporučuje ZaM schválit poskytnutí do-
tace ve výši 195 000 Kč Římskokatolické farnosti
– proboštství Litomyšl na opravy farní budovy.
Individuální dotace bude poskytnuta z rozpoč-
tové kapitoly 06, organizace 250. RaM schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace a doporučuje ZaM pověřit starostu pod-
pisem smlouvy.

 Více na www.litomysl.cz

Restaurátoři opravují část maleb
v Očistcové kapli
Unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. sto-
letí, jež se nachází v budově piaristické koleje, se
v listopadu stala dalším „cílem” místních restau-
rátorů. Do konce září roku 2018 tam odborníci
vyčistí zhruba 50 metrů čtverečních maleb,
práce budou stát přes 400 tisíc korun, zhruba
polovinu této částky na projekt dodá Pardubický
kraj.
Restaurátory nečeká snadná práce, protože
u dveří kaple jsou výtvarná díla překryta nátě-
rem a malby na stěnách jsou zanesené prachem
a zákalem způsobeným sádrovcem. Interiér
kaple v minulosti také utrpěl poškození při zavá-
dění elektroinstalace, spodní části stěn jsou po-
škozené a odpadává z nich omítka. „K tomuto
kroku jsme přistoupili, protože je kaple ve špat-
ném stavu a jako naše významná historická pa-
mátka si zaslouží odbornou péči. V této etapě
počítáme se zajištěním, odkryvem a očištěním
maleb. Nejedná se o první odborný zásah,
a pravděpodobně ani poslední. Počítáme s tím,
že bychom v budoucnu opět uvolnili finanční
prostředky na další restaurátorské práce,” řekl
k plánům města s Očistcovou kaplí místosta-
rosta Josef Janeček.
Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena
v roce 1732, výzdoba je rovněž z tohoto data.
V minulosti již došlo k dílčím restaurátorským
zásahům, v archivech najdeme zmínku o pracích
z roku 1933. V novodobé historii se restaurátoři
věnovali kapli v letech 2003–2004 a 2007–2008.
V rámci této třetí etapy se počítá s komplexní
opravou dosud nerestaurovaných maleb na se-
verozápadní stěně kaple a souvisejících oken-
ních a dveřních špaletách, na jihovýchodní stěně
a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou smě-
rem do kostela.
Vznik Očistcové kaple v Litomyšli je spojen s roz-
vojem Dušičkového kultu (v Čechách po roce

1640). Naši předci ji vybudovali pro účely mší za
zemřelé a modliteb za jejich duše, které měly
ukrátit jejich čas strávený v očistci. Tento účel
vyžadoval odpovídající prostředí, které mělo
v člověku vzbuzovat pokoru, zároveň ale i víru
a naději. Výzdoba tvořila kulisu vlastního kázání,
jejím účelem bylo vyvolat ve věřících sebereflexi
a umocnit prožitek z církevního obřadu. Výjevy
jsou umístěny do pěti lunet, které poutavě vy-
právějí o naději na spásu, kterou duše v očistci
mají. Je zde zachycena prosba o světlo, sbírka
pro padlé vojáky, naděje, kterou přináší archan-
děl Michael, ale i zvěstování naplnění času
v očistci. Jedním z nejdůležitějších témat, které
se zde objevují, je modlitba přátel a pozůstalých
za zemřelé a jejich duše, která přináší naději k je-
jich brzkému vykoupení. „K výzdobě kaple nále-
žejí ještě dvě nástropní zrcadla, stejně jako
stěny, na kterých jsou zachyceny ruiny architek-
tury porostlé vegetací doplněné o další motivy
„mementa mori”, jakými jsou lebky, kosti a plazi,”
dodává restaurátor Jan Vojtěchovský. Právě tyto
stěny jsou předmětem současné etapy restau-
rování. -mv-, foto: František Renza

Pozvánka na jednání
zastupitelstva 
Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od 16 hodin
v Klenutém sále zámeckého pivovaru. Na pro-
gramu budou schválení rozpočtu města na rok
2018, schválení vyhlášky o komunálním odpadu
či informace z jednání výborů zastupitelstva. 

-az-

Uzávěrka
prosincové Lilie
S ohledem na blížící se vánoční svátky upozor-
ňujeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka
podkladů pro lednové vydání Lilie bude již 18.
prosince. Příspěvky a inzeráty, které budou re-
dakci doručeny po tomto datu, nebudou zveřej-
něny. -az-

Prodej kuponů 
na MHD a změna
jízdního řádu
Opět máte možnost si pořídit nebo dát jako
dárek permanentku na městskou hromadnou
dopravu pro občany nad 70 let za 200 Kč na
nový kalendářní rok 2018. 
Po předložení průkazu totožnosti na pokladně
městského úřadu, kde uhradíte příslušný popla-
tek, vám bude vystaven doklad o zaplacení. Per-
manentku si pak můžete vyzvednout na recepci
městského úřadu Bří Šťastných 1000, nebo na
odboru školství a sociální péče J. E. Purkyně 918
po předložení dokladu o zaplacení. Na vyžádání
dostanete i nový  jízdní řád MHD.
V souvislosti s MHD ještě upozorňujeme na
změnu jízdního řádu platnou od 10. prosince
2017. Na základě požadavků občanů o rozšíření
počtu spojů na autobusové zastávce Botana,
budou od 10. prosince zastavovat v této lokalitě
i spoje číslo 5 a 11. V důsledku této změny ne-
bude spoj číslo 5 zajíždět na zastávku U Plo-
várny. Andrea Štegnerová, MěÚ Litomyšl

Děkujeme, 
že třídíte
Větve, napadané listí, zbytky rostlin, posekaná
tráva a další podobný odpad nepatří na černé
skládky ani do popelnic. Proto se minulý rok
u městské kompostárny objevil celoročně a tr-
vale přístupný kontejner na biologicky rozloži-
telné komunální odpady (BRKO), do nějž jste
mohli zbytky ze zahrady odkládat. Až doposud
nebyly s tříděním žádné problémy, ale v listo-
padu do kontejneru začali někteří lidé vhazovat
i věci, které do něj v žádném případě nepatří.
Jednalo se například o kanystry, lahve, plastové
výrobky, ale i kamení a pytle s komunálním od-
padem. Pokud by se podobné chování v budouc-
nosti opakovalo, pak budou muset městské
služby přestat s poskytováním kontejneru veřej-
nosti, protože nebude sloužit svému účelu – li-
kvidaci biologického odpadu. Městské služby
Litomyšl společně s odborem místního a silnič-
ního hospodářství prosí občany, aby tento kon-
tejner využívali pouze na uvedený odpad
a dodržovali pravidla. Seznam věcí, které je
možné do kontejneru vhodit, je na něm vždy
umístěn.                                                          -mv-
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Socha Zdeňka Nejedlého zůstává.
V okolí se ale možná objeví nové umělecké dílo
Co bude se sochou Zdeňka Nejedlého, jenž se zapsal do světlých i temných stránek historie našeho státu? Je správné, že socha tohoto muže
v nadživotní velikosti stojí před první základní školou? Tyto a další podobné otázky si v uplynulých měsících pokládala nemalá část Litomyšlanů
a socha odhalená v roce 1978 se stala centrem vášnivých debat. Někteří navrhovali její odstranění, jiní přestěhování, další si přáli ji ponechat
jako historické memento.

Jak bylo z reakcí patrné, ani
umístění vysvětlující tabulky
k soše krátce po sametové revo-
luci nepovažuje část obyvatel za
dostatečnou tečku za minulostí.
Tabulka s textem historika Mi-
lana Skřivánka „…Zdeněk Ne-
jedlý (1878–1962) rozmnožil
i poškodil kulturu českou, přinesl
poctu i úhonu rodnému městu,
jež oceňuje dobré, zavrhuje
špatné jeho skutky” podle kritiků
dostatečně nereflektuje to, že
Zdeněk Nejedlý byl významným
historikem, muzikologem, orga-
nizátorem kulturních akcí, ale
rovněž vysokým politikem a ko-
munistickým ministrem, jenž se
aktivně podílel na směřování
naší vlasti v 50. letech minulého
století. Z těchto důvodů, a po
debatách s kritiky i zastánci umístění tohoto
uměleckého díla, radní schválili vyhlášení ve-
řejné výtvarné soutěže o návrh na přeměnu
místa u sochy. „Jak jsme již avizovali na jaře
a v létě, kdy vypukla aféra kolem sochy, v žád-
ném případě ji nechceme a nebudeme bořit.
Nicméně osobně chápu, že se lidem perzekvo-
vaným minulým režimem nelíbí pomník vysoce
postaveného komunisty před základní školou,
ačkoliv pro město vykonal i řadu pozitivních
skutků, které mu nikdo neupírá. Dodání vysvět-
lující tabulky v 90. letech řada lidí nepovažuje za
dostatečné řešení, a proto jsme se po poradě
s odborníky i vyslechnutí návrhů veřejnosti roz-
hodli jít podobnou cestou jako po revoluci.
Sochu nepřestěhujeme, nezboříme, nebudeme
do ní nijak zasahovat, ale zároveň připouštíme,
že v okolí může vzniknout umělecké dílo připo-
mínající zločinnost komunistického režimu,
které by bylo protipólem monumentální soše,”
vysvětluje záměr města starosta Radomil Kašpar.
V zadání soutěže je jasně uvedeno, že umělci

nesmí nijak zasahovat do stá-
vající sochy, takže nedojde
k realizaci některých nápadů
místních obyvatel, kteří chtěli
například Zdeňku Nejedlému
barvit ruce rudou barvou. Bron-
zové dílo od Jana Hány bude za-
chováno. Má totiž připomínat
dobu, jíž byl Zdeněk Nejedlý
jedním z reprezentantů. Umělci
by teď měli oslavnou sochu do-
plnit a vytvořit nové místo při-
pomínající období od roku 1948
do roku 1989 například formou
důstojného mementa doby, na
kterou se nesmí zapomínat.
Dílo by mělo připomínat, jak dů-
ležité je udržovat společnost na
demokratických a mravních
principech, a mělo by „hovořit”
o nebezpečí moci a kultu je-

dince. Umělci mohou popustit uzdu fantazii, pro-
tože do soutěže mohou nominovat záměr
realizovaný jakýmikoliv způsoby, prostředky
a médii.

Žádné zesměšňování
„V podmínkách soutěže je jasně uvedeno, že si
nepřejeme osobu Zdeňka Nejedlého jakkoliv
zesměšňovat či z něj dělat jediného viníka
tehdejších zločinů. Naším cílem je poukázat na
nebezpečí totality a potřebu demokracie v kon-
textu nadživotní sochy prominenta tehdejšího
režimu,” dodává místostarosta Josef Janeček.
Vybrané umělecké dílo by se mělo stát trvalou
součástí dané lokality a od jeho umístění si radní
slibují i to, že existence dvou uměleckých děl, jež
z různých úhlů pohledu reflektují totalitu, za-
ujme mladou generaci a žáci budou o tomto té-
matu přemýšlet.
Velikost díla ani způsob pojetí nejsou v soutěži
přesně specifikovány, jedinými omezeními jsou
prostor u sochy, do nějž se nové dílo musí vejít,

a požadavek na trvanlivost a odolnost díla vůči
klimatu. Umělci mohou své nápady předkládat
do 30. března 2018. Tři autoři vybraní do dru-
hého kola soutěže obdrží finanční odměnu.
Z těchto děl pak odborná porota vybere vítěze.
„Prozatím nemáme stanovený žádný limit na
cenu díla ani datum jeho instalace, to vzejde
z druhého kola soutěže. V hodnotících kritériích
však zohledníme ze 70 % kreativitu a výtvarnou
úroveň řešení, z 25 % vhodnost začlenění díla
do prostoru před školou a pouze 5 % z celko-
vého hodnocení se bude týkat nabízené ceny.
Chceme kvalitní a důstojné vyřešení ,kauzy Ne-
jedlý´,” prozradil k podmínkám soutěže starosta.
O výsledcích prvního kola a zaslaných návrzích
budeme veřejnost informovat v dalších číslech
Lilie. Přesné podmínky soutěže najdete na
úřední desce a webu města. -mv-

Práce na rekonstrukci
nové budovy DDM pokračují
Možná to tak zatím zvenku nevypadá, ale již za
několik měsíců by se v budově bývalé ortoptiky
měly prohánět děti. Město tento objekt předalo
stavební firmě na konci června 2017 a první půl-
rok prací probíhá dle stanoveného harmono-
gramu. V současné době dělníci budují nové
příčky a pracují na rekonstrukci vnitřních prostor.
Nové sídlo domu dětí a mládeže nabídne přede-
vším více prostoru pro činnost kroužků a zájmo-
vých aktivit, ale i příhodné umístění poblíž
autobusového nádraží. „Krokem k lepšímu jsou

i vytvoření oddělených prostor pro různé druhy
volnočasových aktivit, které nabízíme, zlepšení
hygienických podmínek pro zaměstnance
a hlavně účastníky, bezbariérová dostupnost,
lepší skladovací prostory, vybudování parkoviště
a také možnost využívat rozlehlou zahradu,” do-
dává další výhody nové budovy ředitel DDM Li-
tomyšl Josef Štefl. Tato organizace plánuje
i v budoucnu udržet bohatou nabídku zájmové
činnosti pro děti. Nové zázemí umožní zpestření
stávajících kroužků o řemeslné, technické a pří-
rodovědné činnosti. „Rádi bychom rozšířili na-
bídku pro žáky základních a mateřských škol
a také aktivit pro veřejnost zaměřených na ru-
kodělné činnosti, po kterých je velká poptávka.
V novém sídle bude také možnost nabízet akti-
vity pro neziskové a volnočasové organizace,”
dodává k plánům ředitel.
Celková rekonstrukce chátrající budovy v ma-
jetku města bude stát přibližně 15,5 milionu
korun, téměř polovinu této částky, dle žádosti
konkrétně 8,8 milionu Kč, je však možné získat
ve formě dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu. Termín dokončení sta-
vebních prací je v současné době naplánován na
druhou polovinu roku 2018. -mv-

Městský úřad Litomyšl bude přes Vánoce ote-
vřený v pracovních dnech. Své záležitosti tak se
zaměstnanci můžete řešit do 22. prosince a pak
v období 27. – 29. prosince. V roce 2018 na úřad
můžete zajít od 2. ledna. -az-

Otvírací doba
úřadu přes svátky

Další ocenění 
pro Litomyšl
V úterý 7. listopadu se v Praze uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže
Best of Realty – Nejlepší z realit. Nominace letos
získalo celkem 43 projektů v pěti základních ka-
tegoriích. Součástí „realitních Oscarů”, jak se klání
přezdívá, bylo i vyhlášení zvláštních cen. Zde za-
bodovala Litomyšl, jež získala Cenu ARTN „Award
for Excellence” za dlouhodobou významnou pod-
poru soudobé architektury a investice do obnovy
a rozvoje. Město na galavečeru reprezentoval
místostarosta Josef Janeček. „Rád jsem toto pre-
stižní ocenění pro Litomyšl převzal a těší mě, že
se naše úsilí setkalo s pochvalou od odborné ve-
řejnosti. Jak je vidět, kvalitně a dobře stavět jde
i v menších městech, stačí mít chuť a odvahu,”
řekl k ocenění místostarosta.
O udělení ocenění rozhodla odborná porota slo-
žená ze zástupců Asociace pro rozvoj trhu ne-
movitostí (ARTN) a dalších profesních sdružení,
agentur pro výzkum trhu, bankéřů, koncových
uživatelů nemovitostí, realitních makléřů a po-
radenských společností. Soutěž je každoročně
ukazatelem  aktuálního  stavu  tuzemského
developerského trhu a odráží dynamiku jeho
vývoje. Celkové výsledky najdete na webu bes-
tofrealty.cz. -az-, foto: ARTN
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Komunistická strana Čech a Moravy

Generace 89 SNK

Parkování v Litomyšli. Rok od roku se situace
zhoršuje a současná koalice pro zlepšení nic
nedělá, ba naopak svými rozhodnutími věc
ještě více komplikuje. Problémem je parkování
především v centru a v obchodních špičkách.
Parkovacích míst je nedostatek a vedení Města
nedělá nic pro jejich zvýšení. Tím, že radní
umožnili parkování na 2 hodiny za roční popla-
tek 300,- Kč, udělali populární rozhodnutí,
které umožnilo většímu počtu občanů parkovat
v centru. Jenomže většina aut z pochopitelných
důvodů stojí delší, nežli povolený časový úsek.
Městská policie nemá kapacity toto kontrolovat
a pokutováním se stejně potřeba parkování
nevyřeší. Pravdou je, že řada řidičů parkovací
hodiny během dne přetáčí, nebo jenom přepar-
kuje o pár míst a zcela legálně parkuje dál.
Nejsem na tom jinak, mám v centru živnost
a parkovat potřebuji, někdy se do 2 hodin
vejdu, někdy ne. Problém způsobilo i časové
omezení a zpoplatnění parkování na Vodních
Valech, kde nyní stejně parkuje dlouhodobě

většina aut na výjimky. Chybným rozhodnutím
bylo i zpoplatnění parkování na Komenského
nám., které naštěstí platilo jenom krátkodobě
a po protestu občanů bylo vedením Města zru-
šeno. Z reakcí našich radních a členů koalice
často nabývám dojmu, že je parkování v Li-
tomyšli hříchem, který by se měl trestat.
Pravda je ale jiná. Parkování je jedna ze základ-
ních potřeb pro rozvoj města. Nikdo neparkuje
v centru, protože je to jeho rozmar a zábava,
ale protože v centru pracuje a nemá jinou mož-
nost jak se do práce dopravit, nebo jede do
centra za službami a nákupy. Jak bych řešil si-
tuaci? První změny by byly okamžité. Vyzna-
čit vodorovným a svislým dopravním značením
parkovací stání všude, kde již auta nyní legálně
parkují. Na Smetanově nám. by se tím získalo
cca 10% parkovacích míst navíc a již by se ne-
stávalo, že na místě pro tři auta parkují dvě.
Povolit parkování v části obytné zóny na Sme-
tanově náměstí, kde již auta parkují a kde je to
často i Městskou policií tolerováno (během trhů

a jiných akcí). Další změny by již vyžadovaly
trochu více času, ale byly by velmi efektivní.
Před nemocnicí a před základními školami
I. a II. (modrou a červenou) postavit parkovací
domy. Již tam měly stát dávno. Tam by se dalo,
nabídnou parkování těm, co přijíždějí do Lito-
myšle za prací. Ostatně v dlouhodobém časo-
vém úseku by vedení Města mělo uvažovat
o vykoupení Supermarketu Albert, kde by
mohl také vzniknout parkovací dům. Uvažo-
vaný parkovací dům na stávajícím parkovišti,
pod naším zámkem, mně osobně nepřijde jako
vhodné řešení. Hyzdil by výhled na zámek.
V tomto místě bych prosazoval vybudování
nového objektu pro mateřskou školku, třeba
i s vestavěným zapuštěným parkovištěm pro
potřeby rodičů dětí a zaměstnanců. V návaz-
nosti na tato opatření by se měl měnit ceník
parkování v centru tak, aby tam nestála auta
dlouhodobě. Především Smetanovu náměstí
by se tím ulevilo. 
Krásné Vánoce, Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

SNK – Patriot

Bleší trhy v Litomyšli. Pomáháte!
Pomáháme!
Bleší trhy v Litomyšli se již staly tradicí. Nejsou
jen místem, kde se nakupuje a prodává a kde
se lidi potkávají, ale i akcí, která má dobročinný
podtext. Každý prodejce dává 20 procent
svého výdělku do Blešího fondu, kde se peníze
střádají. Co se s nimi děje pak?
Vždy jsme již předem avizovali, že peníze jdou
na dobročinné účely. A protože si myslíme, že
pomáhat se má konkrétními částkami konkrét-

ním lidem, rozhodli jsme se výdělek z Bleších
trhů letos věnovat seniorům z Centra sociální
pomoci města Litomyšl (CSP). Za část peněz
bude nakoupeno evakuační lůžko pro nepohyb-
livé seniory, část poslouží k nakoupení obložení
s omyvatelným povrchem.
Díky všem nakupujícím a prodávajícím na Ble-
ších trzích tak budou nyní senioři v CSP v bez-
pečnějším a útulnějším prostředí.
CSP si naši pozornost zaslouží. A to jak jeho kli-
enti (kteří mimochodem napekli výborné koláče

a štrúdly do kavárny na Bleších trzích), tak pra-
covníci. Ti první jmenovaní za to, co pro společ-
nost vykonali v minulosti, ti druzi za to, co dělají
nyní.
Přejeme všem pohodové vánoční svátky a vše
nejlepší do roku 2018. I příští rok počítejte
v půlce června, července, srpna a září s „ble-
šáky” – přijďte prodávat nebo nakupovat a tím
pomáhat potřebným.

Dan Brýdl, GENERACE 89

Vážení spoluobčané,
opět máme prosinec a čekají na nás krásné, ale
psychicky a fyzicky náročné adventní týdny.
Uklidit, uvařit, upéct, nakoupit, navštívit, po-
přát, zařídit,… asi všichni máme v plánu
spoustu činností, které k Vánocům tak nějak
patří. Přesto bychom v tom všem shonu neměli

zapomenout, že Vánoce jsou svátkem přede-
vším duchovním a jejich radostné prožití se ne-
musí měřit pouze kily napečeného cukroví
a penězi utracenými za dárky. Přeji Vám, abyste
si v následujících týdnech našli chvíli klidu na
rodinu, přátele, ale i sami pro sebe, užili si ad-
ventní trhy i koncerty a dobili psychické síly při

krásných chvílích spojených nejenom se Ště-
drým dnem a Silvestrem. Zkrátka – mějte
krásné Vánoce a přeji Vám všem hodně štěstí
a zdraví do roku 2018.

Radomil Kašpar, starosta

Adventus – znamená přicházející. Toto předvá-
noční období přináší zastavení a zamyšlení nad
událostmi uplynulého roku. O adventu se za-
mýšlíme nad smysluplností svého konání
v končícím roce. Přemýšlíme, co jsme udělali ve
prospěch svého okolí a vykonali v místě svého
vlivu. Zamýšlíme se nad událostmi, které se

nám v rámci vesnice, města či země podařilo
nebo nepodařilo dotáhnout do zdárného
konce. Vánoční svátky jsou tradicí spojenou se
zkušenostmi našich předků. Z podstaty vánoč-
ních zvyků pro nás plyne nejen citové, ale i ro-
zumové poučení. 
Protože po vánočních svátcích přichází konec

roku starého a začátek roku nového, přeji
našim spoluobčanům splnění všech jejich
přání, zdraví a spokojenost v rodině i radost
z dobrých pracovních výsledků.

Vítězslav Hanzl, zastupitel za KSČM

Občanská demokratická strana
Nastal advent a pomalu se blíží Vánoce, doba
míru a pohody. Místní sdružení  ODS v Litomyšli
přeje všem spoluobčanům klidné prožití nachá-
zejících svátečních dnů, bohatého Ježíška

a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018.
A pokud by na Štědrý den napadlo alespoň tro-
chu sněhu, což už v posledních letech nebe-
reme jako jistotu, ale milé překvapení, budeme

ještě radši. Alespoň si budeme moci s dětmi
a vnoučaty v klidu užít pravé „ladovské” zimy.
Josef Janeček, místostarosta
Michal Kortyš, náměstek hejtmana PK

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

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Nepotřebné věci pro potřebné lidi
Máte doma oblečení, které už nenosíte, ale je
v zachovalém stavu? Pokud ano a zároveň chcete
pomoci lidem v obtížné životní situaci, tak můžete
nepotřebné oblečení, lůžkoviny, obuv i tašky ode-
vzdat do kontejneru na parkovišti naproti budově
III. základní školy T. G. Masaryka. Patří do něj dět-
ské, pánské i dámské oblečení na zimu i léto, lůž-
koviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří,
svázané páry obuvi, tašky, kabelky a další věci,
které vám ve skříni zabírají místo, ale někomu ji-
nému se mohou hodit. Do kontejneru, prosíme,
dávejte pouze dary, které jsou funkční. Jedinou vý-
jimku tvoří savé textilie, které je možné použít na
čistící hadry. Rozbité bundy bez zipů či špinavé
a roztrhané deky do tohoto kontejneru nepatří.
Své dary potřebným odevzdávejte čisté, suché
a zabalené do plastových tašek, aby se transpor-
tem nepoškodily.

Provozovatelem kontejneru je Diakonie Broumov,
sociální družstvo, a pracovníci této organizace
následně věci přetřídí. Použitelné dary dají k dis-
pozici sociálně slabým spoluobčanům, neupotře-
bitelné věci přepošlou k dalšímu průmyslovému
zpracování nebo z nich udělají přikrývky a hadry
na podlahu. V tomto procesu se podílejí lidé
z okraje společnosti, kteří mají v diakonii azylové
ubytování. Jedná se převážně o osoby bez příst-
řeší, které by jinde práci sháněly obtížně. Dalším
pozitivem této činnosti je to, že nepotřebný textil
neskončí na skládkách, ale z 90 % dojde k jeho
dalšímu využití.
Stále samozřejmě můžete využívat i nabídky Farní
charity Litomyšl, která poskytuje podobnou
službu v Lidovém domě již dlouhodobě  vlastními
silami a dobrovolníky.  Otevírací doba je v pondělí
a ve středu od 9.00 do 11.00 a 14.00–16.30 hod.

Dotace z rozpočtu 
města na rok 2018
Velké změny v pravidlech pro poskytování dotací
se odehrály již v roce 2016. V systému poskyto-
vání dotací na rok 2018 jsou maximálně drobné
úpravy či doplnění.  
Předmětem hodnocení i nadále není pouze for-
mální a věcné posouzení žádosti, ale také obsa-
hová a ekonomická kvalita projektu. Přihlíženo
tedy bude opět k reálnému a průhlednému roz-
počtu, zajištění vícezdrojového financování, při-
měřenosti požadované výše grantu, účelnosti
využití či dosavadní činnosti žadatele. Důvodem
k vyřazení či neschválení žádosti může být její po-
dání po datu uzávěrky, její neúplnost, absence po-
žadovaných příloh, nedostatečná připravenost
projektu k realizaci a řada další věcí.  
Dotační programy pro rok 2018 jsou vyhlášeny od
začátku listopadu a podpoří pravidelnou spor-
tovní činnost, provozní výdaje sportovních orga-
nizací, sociální oblast, výchovu a vzdělávání
a ostatní kulturní činnost v Litomyšli. Na každou
z těchto oblastí je „blokován” určitý balík peněz.
„V dotačním programu na podporu sociální oblasti
je předpokládaný objem peněžních prostředků ve
výši 300 tisíc korun. Na provozní výdaje sportov-
ních organizací 1 milion 100 tisíc korun. Na vý-
chovu a vzdělávání je 100 tisíc korun a na
pravidelnou sportovní činnost můžeme přispět
1 milionem 400 tisíci korunami,” sděluje Milada
Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální
péče Městského úřadu Litomyšl. Na kulturní čin-
nost je v návrhu rozpočtu vyčleněno 600 tisíc
korun. Je nutné ale dodat, že finanční příspěvek
města nekryje celkové náklady projektu, ale může
být pouze jedním z možných zdrojů peněz. V pří-
padě kulturní činnosti pravidla stanovují maxi-
mální výši dotace na 50 tisíc korun s minimální
spoluúčastí žadatele 40 %. 
Každý z dotačních programů na rok 2018 se může
v určitých částech pravidel lišit. Například kulturní
činnost má dvě vyhlášená kola s uzávěrkami při-
jímání žádostí koncem ledna a května. Pro zbylé
oblasti je konečným termínem příjmu žádostí
pouze poslední leden 2018. Žádat je ale možné
shodně od 1. prosince 2017. Jednotlivé programy
naleznete na www.litomysl.cz v sekci Občan / Do-
tace z rozpočtu města, na úřední desce či na pří-
slušných odborech městského úřadu. Každý
dotační program má své formuláře žádosti o po-
skytnutí dotace – rozlišovat se musí i to, zda je ža-
datel právnická osoba, fyzická podnikající osoba
či fyzická osoba nepodnikající. Ten, jehož žádost
nespadá do vyhlášených dotačních program,
může požádat o individuální dotaci, o které podle
výše dotace rozhoduje přímo Rada města Lito-
myšl, případně Zastupitelstvo města Litomyšl.   

Michaela Severová

Jednání Místního akčního plánu
Dne 20. listopadu 2017 se v prostorách Evrop-
ského školicího centra uskutečnilo závěrečné
jednání Řídícího výboru MAP. Hlavním bodem

programu bylo projednání a schválení finální
verze plánovacího dokumentu s názvem MAP –
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl. Na tento den bylo také pro zá-
stupce všech sedmi pracovních skupin připra-
veno Závěrečné setkání MAP, kde byly
především shrnuty podstatné momenty dvou-
leté práce na strategickém dokumentu a formou
společenského setkání s doprovodným progra-
mem bylo ze strany pana starosty i ostatních
pracovníků realizačního týmu poděkováno
všem, kteří se podíleli na tvorbě dokumentu.
Akce se zúčastnili také pracovníci MŠMT a ve-
doucí projektu Krajského akčního plánu Pardu-
bického kraje. Dokument bude po schválení
v zastupitelstvu zveřejněn na webových strán-
kách města Litomyšl. 

Text a foto Renata Šulcová

Projekt Strategické plánování
a vzdělávání v Mikroregionu Litomyšlsko
Projekt „Strategické plánování a vzdělávání 
v Mikroregionu Litomyšlsko”,
r.č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003006 
je realizovaný a financovaný s podporou ESF, 
Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu a rozpočtu Mikroregionu Litomyšlsko.

Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko se stal v le-
tošním roce úspěšným žadatelem projektu s ná-
zvem „Strategické plánování a vzdělávání
v Mikroregionu Litomyšlsko”. Tento projekt, jehož
způsobilé náklady jsou ve výši 2,1 mil. korun, je
podpořen z 85 % z Evropského sociálního fondu,
z 10 % ze státního rozpočtu a zbytek z rozpočtu
svazku. Realizace projektu byla zahájena 1. února
2017 a bude ukončena 30. listopadu 2018. 
Projekt se skládá ze čtyř klíčových aktivit. Dvě
aktivity zahrnují vytvoření strategických plánů
rozvoje jednotlivých obcí i celého mikroregionu.
Další aktivita je zaměřena na vzdělávání. Témata
školení vycházejí z konkrétních požadavků člen-
ských obcí a dotýkají se odborných témat ve-
řejné správy. Většina vzdělávacích akcí je určena
zástupcům veřejné správy jak v obcích, tak ve
městě Litomyšl.  V letošním roce již proběhl se-
minář k novému přestupkovému zákonu, který
vedl Mgr. Bohadlo, o problematice jak ne/uzaví-
rat smlouvy v samosprávě a o odpovědnosti vo-
lených zástupců za škodu přednášela oblíbená
lektorka Mgr. Zwyrtek Hamplová. Nejvíce disku-
tovanou záležitostí těchto dnů ve veřejné správě

je zkratka GDPR, což je evropské nařízení
o ochraně osobní údajů. Jak si s ním poradit
v praxi obcí radil starostům pan Novotný z firmy
MANA Consulting s.r.o. Žamberk. 
Poslední klíčovou aktivitou, která přispěje ke
zlepšování úrovně veřejné správy a zdokonalo-
vání jejích postupů, je přenos zkušeností
a dobré praxe z jiných lokalit a regionů a imple-
mentace a využití těchto zkušeností v podmín-
kách Mikroregionu Litomyšlsko. V měsíci říjnu
proběhla pracovní cesta do partnerského
města Roden v Nizozemsku, během které se
úředníci městského úřadu seznámili s fungová-
ním tamní samosprávy, s novými trendy
v ochraně osobních údajů, digitalizací, poměry
ve školství, plány v oblasti bezpečnosti, výbě-
rem daní a se zahraničními kolegy probrali i ak-
tuální otázky evropských dotací či výběrových
soutěží. Na základě těchto setkání byly dopo-
ručeny kroky ke zlepšení činnosti městského
úřadu. Obdobný přenos zkušeností na úrovni
obcí a mikroregionu čeká i zástupce členských
obcí, a to formou návštěvy partnerského mikro-
regionu v České republice.
Průběhem realizace projektu se zabývali před-
stavitelé členských obcí i na jednání valné hro-
mady, které se konalo ve čtvrtek 30. listopadu
2017 v Litomyšli. Na programu jednání byly
i další záležitosti, jako například schválení roz-
počtu pro rok 2018 a také plán činnosti na další
rok.     Miroslava Kubešová

Další kontejnery na oblečení, které slouží k prodeji
a již výše zmíněným účelům, najdete v ulicích
Nová, Na Lánech, 17. Listopadu, ve sběrném dvoře
v ulici Mařákova a na Komenského náměstí.                     

-mv-, foto: Diakonie Broumov

Další informace k tomuto projektu vám rádi sdělí
úředníci z odboru místního a silničního hospodář-
ství.
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem

dobrým lidem, kteří mně pomáhají se sbírkou
oblečení a hraček, které jdou na dětskou onko-
logii, do klokánků a rodinám v nouzi. Velký dík
patří především paní Rothscheinové z Bazárku,
která nám pomáhá pravidelně. Sbírka i nadále
pokračuje. Kromě oblečení a hraček se sbírá
i nádobí, záclony a veškeré vybavení do domác-
nosti. Všem přeji pěkné svátky a vše dobré do
nového roku.   Děkuji Pajerová tel.: 775 343 408

 Rád bych poděkoval panu starostovi Radomilu
Kašparovi za jeho lidský přístup při řešení mého
osobního problému, kdy neváhal vzít kabát a jel
ho se mnou okamžitě řešit. A současně bych chtěl
poděkovat děvčatům ze správního odboru, která
mi v den voleb s velkou ochotou vystavila nový
občanský průkaz. Milan Strnad

 Děkujeme všem zdravotním sestrám z charity
pod vedením paní Renzové.

Manželé Šteyerovi
 Dne 17. 12. 2017 se dožívá požehnaného věku

100 roků paní Vlasta Navrátilová (Tichá) z hos-
tince „Za vodou” v Litomyšli. Oslava proběhne

v kruhu širší rodiny za přítomnosti personálu DD
Pod školou. Za zajištění dlouhodobého a dob-
rého servisu pro naši maminku patří všem po-
děkování.

Alena Nohavcová – dcera, Viktor Tichý – syn
 Není dáno každému knězi, každému člověku

oddanému Bohu, aby jeho kázání byla natolik
přitažlivá, aby posluchače unášela nad každo-
denní starosti, a zároveň jim pomáhala řešit je.
Umění kázat je svým způsobem dar od Boha; je
uměním, jež přináší v pravou chvíli dobré slovo
a povzbuzuje věřící, znamená také umění vést
druhé, být vůdčí osobností, být vzorem a vnášet
do jejich životů řád a světlo. To všechno dostal
P. František Beneš od Boha a navíc sám v sobě
i dál pěstoval. 
Na jeho službu, která se dotkla mne i mých blíz-
kých, s vděčností vzpomíná                                  

Věra Ludíková, členka Obce spisovatelů
 30. prosince 2017 oslaví naši rodiče Žofie

a Vladimír Jánovi 55 let společného života. Do
dalších společných let přejí hodně zdraví a spo-
lečné pohody         dcery Lenka a Eva s rodinami

Slova moudrých: Budoucnost bude
taková, jakou si ji sami uděláme.  J. Zeyer

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Zdeněk Bakula
85 let – Marie Šplíchalová
90 let – Danuš Krčma MUDr.
91 let –  Marie Motyčková,
    Božena Šauerová
92 let – Lubomír Pelikovský
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ondřej Šiko, Jestřebí – Pavla Krejsová,
Trstěnice, Jaromír Řezníček, Litomyšl –
Veronika Gronychová, Strakov, Václav
Lněnička, Trstěnice – Dita Blažejovská,
Trstěnice, Michal Pivarči, Praha – Eva Ši-
tinová, Hradec Králové
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Irenou Bartošovou (60 let)
Jarmilou Broulíkovou (88 let)
Marií Mikuleckou (70 let)
Františkem Jáchimem (75 let)
Ladislavem Zandlerem (70 let)
Pavlem Fidrou (66 let)

Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

V listopadu jsme přivítali miminka:
Václav Liška, Klaudie Voženílková, Kate-
řina Kuchtová, Justýna Janků, Jonáš Vach,
Luka Salášková, Anna Suchá

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Antonínu Princovi
by bylo pětašedesát
V roce 1966 jsem převzal opět trénování do-
rostu, Jarda Metyš trénoval žáky. Zaujal mne žák
Toník Princ, obrovský talent, a přeřadil jsem ho
o rok dříve do dorostu. To v té době nebylo ob-
vyklé a byla k tomu kromě jiného zapotřebí dů-
kladná zdravotní prohlídka. To bylo v jeho
případě  jednoduché, provedl ji MUDr. Princ, jeho
otec, který mu velice „fandil”. Tonda se jako pat-
náctiletý (!) dostal do krajského výběru a znač-
nou měrou se zasloužil o postup dorostu
Litomyšle do krajského přeboru Východočes-
kého kraje. Tam stačil za Litomyšl odehrát jen
jeden zápas v Pardubicích na Tesle, byl přít-
omen trenér dorostu Hradce Krejčí, který násle-
dující týden přijel na schůzi do Litomyšle.
Přivezl 14 tisíc (což byla za dorostence tehdy
neobvyklá částka) a Tonda se stal hráčem
Hradce. 

Tam byl po několika startech za dorost přeřazen
do I. mužstva. Jeho cesta vedla dál do pražské
Sparty. Jeho odchod hradecký fotbal doslova šo-
koval. „Ztratil se princ (ne královský)” – tak zněl ti-
tulek článku na 1. straně krajského tisku. Ve Spartě
se záhy prosadil na pravý kraj obrany ligového
týmu. Zahrál si i Pohár mistrů evropských zemí
(PMEZ). Nejlepší jeho zápas byl proti AC Milán. Ne-
vydařil se mu však soukromý život. To vyvrcholilo
v pátek 2. listopadu 1979, tedy v jeho necelých se-
dmadvaceti letech. Před zraky své ženy a malého
syna spáchal sebevraždu. „Neštastná náhoda” –
tak zněl verdikt tehdejších vyšetřovatelů Bezpeč-
nosti. Nejen sparťanský sekretář Jaroslav Houška
ve své knize „Fotbal na prodej” tomu nevěří. Ani
my, kteří jsme tak dobře znali nejlepšího litomyšl-
ského fotbalistu všech dob, nevěříme, že se sám
zastřelil. Zdeněk Vandas

Konec roku s sebou přináší nejenom bilancování,
ale také možnost a prostor pro poděkování. 
Městská galerie by proto chtěla poděkovat všem
návštěvníkům, kteří přišli na výstavy nebo se ak-
tivně zapojili do doprovodných programů. Váš
zájem nás nesmírně těší a motivuje.
Obrovský dík patří také těm, kteří finančně pod-
porovali chod naší instituce – městu Litomyšl,
jehož jsme příspěvkovou organizací, a mnoha
sponzorům a podporovatelům, díky jejichž po-
moci se nám podařilo tolik zrealizovat. 
Děkujeme proto firmě T&T trade Holding s.r.o.,
LBtech a.s., VITAPUR spol. s.r.o., Dukor s.r.o.,
Pfahnl Backmittel spol. s r.o., Langhamer s.r.o.,
Zemědělskému družstvu Dolní Újezd, Vinotéce
U Mydláře a Galerie Kodl. Obrovský dík patří in-
vestičnímu fondu Pro arte a. s. a tiskárně H.R.G.
spol. s r.o., která dlouhodobě galerii nejen pod-
poruje, ale i pomáhá spoluvytvářet její vizuální
podobu a PR. 
S úctou však děkujeme také těm, kteří i v tomto
roce věnovali umělecká díla do sbírky města,
těm, kteří se tak rozhodli připojit k budování mi-
mořádné kolekce českého výtvarného umění 19.
až 21. století, kterou galerie spravuje a rozvíjí.
Rozhodli jsme se i my připojit ke zvyku našich
předků a navázat na krásnou tradici, zpřetrha-
nou dobou minulou. Za velkého přispění pana Ji-
řího Lammela a mimořádné podpory tiskárny
H.R.G. spol. s r.o. vzniká téměř identický reprint

původního Děkovného listu, který obdrží každý,
tak jak to bývalo zvykem, kdo po schválení Po-
radním sborem galerie, věnuje umělecké dílo do
sbírkového fondu galerie města.
A protože obdarování by nemělo být spojeno
pouze s dobou Vánoc, doufáme, že i program li-
tomyšlské galerie, který je již připravený, vám
bude přinášet radost během celého následují-
cího roku. Velmi si to přejeme. 
Děkujeme vám za přízeň, přejeme pevné zdraví
a těšíme se na další milá setkání. Vaše galerie.

Dana Schlaichertová, ředitelka

Poděkování Městské galerie

Kde potraviny
pomáhají
V sobotu 11. listopadu se uskutečnil pátý ročník
Národní potravinové sbírky, která již tradičně na
prahu adventu mobilizovala obyvatele České re-
publiky k pomoci potřebným – a opět úspěšně. 
V Litomyšli se nabízela možnost zapojení v pro-
storách prodejny Billa. Místní sbírka se konala ve
spolupráci NADĚJE a Oblastní charity Nové Hrady
u Skutče.  Během 12 hodin trvání sbírky věnovali
nakupující 573 kg potravin a drogistického zboží. 
Darované zboží poslouží především rodinám ve fi-
nanční tísni a osamělým seniorům. Z části sbírky
byly vyhotoveny potravinové a drogistické balíčky,
které jsou v těchto dnech věnovány potřebným
rodinám žijícím ve městě Litomyšl a v okolních ob-
cích. Potraviny dále využijí nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež v Litomyšli a České Třebové.
Dětem navštěvujícím tato zařízení se díky sbírce
dostane možnosti nácviku sebeobslužných aktivit
a rozvoje finanční gramotnosti, díky situačním
hrám. V neposlední řadě poputuje část potravin
a hygienických potřeb do Domu pokojného stáří
ve Vysokém Mýtě, kde v předvánočním čase udě-
lají radost opuštěným seniorům a poslouží pro ak-
tivizaci obyvatel zmíněného domova.  
Velice děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli, Vaší
pomoci si vážíme. Dále děkujeme kolektivu pro-
dejny Billa za poskytnuté zázemí a všem dobro-
volníkům. Martina Kupková

Původní Děkovný list, foto: Regionální muzeum
v Litomyšli
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200 let – 16. 12. 1817 se narodil Antonín Dvořák,
malíř a fotograf. Vyučoval kreslení na litomyšl-
ském gymnáziu. Dvořák ve svých dílech líčil život
lidí v Litomyšli i okolních vesnicích, portrétoval
litomyšlské měšťany. Zřídil si fotografický ateliér,
první v Litomyšli, později odešel do Prahy, kde
získal místo učitele kreslení na Královském čes-
kém polytechnickém ústavu. 
105 let – 9. 12. 1912 se narodil P. František Am-
brož Stříteský, katolický duchovní, rektor lito-
myšlské piaristické koleje. František Stříteský byl
v dubnu 1950 zatčen a ve dnech 9. – 11. října
1950 spolu s dalšími 23 osobami souzen ve vy-
konstruovaném procesu a odsouzen za vele-
zradu k 25 letům vězení. Ve vězení nakonec
strávil celkem 10 let a 2 měsíce, z toho rok a půl
v naprosté izolaci. Po propuštění pracoval jako
zahradník, překládal pro vedení podniku odbor-
nou literaturu. V roce 1969 byl jmenován provin-
ciálem českomoravské provincie, po odchodu do
penze byl jmenován osobním tajemníkem kapi-
tulního vikáře královéhradecké diecéze.
85 let – 7. 12. 1932 se narodil PhDr. Jan Kapusta,
CSc., hudební vědec a historik, významná osob-
nost litomyšlského kulturního a společenského
života. Zabýval se životem a dílem řady osob-
ností našich hudebních či výtvarných dějin –
např. Františka Kmocha, Bohuslava Martinů, Jo-
sefa Matičky, objevil zapomenutého litomyšl-
ského houslistu a skladatele Josefa Růžičku. Jako
zakládající člen Společnosti Bohuslava Martinů
každoročně připravoval ve Vlčkově slavnost Ote-
vírání studánek. V roce 2001 mu byla udělena
zvláštní Cena města Litomyšle v kategorii Za pří-
nos městu.
75 let – 8. 12. 1942 zemřel malíř – krajinář Jan Šplí-
chal. Tvořil ve svém ateliéru ve Sloupnici, v jeho
obrazech se objevují motivy z Českomoravské vy-
sočiny a Litomyšlska, maloval kulisy, divadelní de-
korace a čestné diplomy. V roce 1927 byl
Šplíchalovi Syndikátem výtvarných umělců při-
znán titul akademického malíře za jeho píli a úsilí,
s jakým se věnoval malířskému řemeslu. V roce
1931 uspořádal Šplíchal svoji první samostatnou
výstavu v obchodě knihkupce Karla Veselíka. 
70 let – 31. 12. 1947 zemřel Emil Faltys, zaklada-
tel knihkupectví. Nastoupil do učení ke knihkupci
Veselíkovi, vlastní knihkupectví si otevřel v roce
1919 v pronajatých prostorách domu čp. 112.
Knihkupectví vydávalo svoje pohlednice, drobné
publikace a v komisním prodeji nabízelo obrazy
místních malířů a další umělecká díla. Emil Faltys
byl činným v Litomyšlské filharmonii a ve Vlas-
timilu. V roce 1935 koupil dům na náměstí čp.
109, v němž sídlí knihkupectví dodnes. 
65 let – 16. 12. 1952 se v Litomyšli narodil Anto-
nín Princ, sportovec – fotbalista. Fotbal hrál od
svých devíti let za žáky Jiskry Litomyšli, na jeho
fotbalovém růstu se podíleli trenéři J. Metyš
a Z. Vandas. Od roku 1967 začal hrát za dorost,
který pak postoupil do krajského přeboru Výcho-
dočeského kraje. Ve svých šestnácti letech byl
nominován do krajského výběru a v roce 1969
přestoupil do ligového dorostu Hradce Králové,
ještě jako dorostenec byl přeřazen do I. mužstva
dospělých. Na podzim 1972 přestoupil do ligo-
vého mužstva Sparty Praha, několikrát startoval
i v utkáních tehdejšího Poháru mistrů evrop-
ských zemí, nejvíc zazářil v zápase proti AC
Milán. Zemřel tragicky v nedožitých sedmadva-
ceti letech.
75 let – tragédie litomyšlských židů vyvrcholila
v prosinci 1942. Více než sto občanů města ob-
drželo pokyn k transportu. Podle něho se museli
shromáždit 2. prosince 1942 v půl páté ráno
u místní synagogy, odkud pokračovali k vlako-
vému nádraží a dále do Pardubic. Odsud odjeli
5. prosince 1942 do Terezína a poté do Osvětimi,
vrátilo se 14 osob. 

připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

prosinec 2017

Poslední dílo z našeho seriálu představující dílo litomyšlského výtvarníka Vladimíra Vícha se jmenuje
„Olivetská hora s klášterem 1954”. Děkujeme mu za poskytnutí kreseb a přejeme hodně zdraví a tvůrčí
inspirace do dalších let. -red-

Buřvalka 
Hostinec Na Buřvalce, čp. 31 tvořil dominantu
Jiráskova náměstí, hned vedle bývala kovárna,

kam umístil děj své povídky A. V. Šmilovský.
Majitel hostince Hynek Seidl, který se později
stal záhraďským starostou, rozhodl, že velký
sál v prvním poschodí stavebně upraví ve čtyř-
pokojový byt s kuchyní. Jakmile se o tom do-
zvěděl prof. Alois Jirásek, ihned si jej pronajal,
v domě bydlel v letech 1882–1888. Tady napsal
román Psohlavci, první díl F. L. Věka, dva díly
trilogie Mezi proudy, román Skály, povídku Ma-
ryla a další. Na čelní straně domu byla v září
roku 1921 odhalena Jiráskovi pamětní deska,
která je dílem sochaře a sklářského výtvarníka
Jaroslava Brychty, absolventa UMPRUM
v Praze, rodáka z Pohodlí u Litomyšle. Hlavním
řečníkem při odhalení byl purkmistr František
Lašek. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

Pozoruhodný archivní přírůstek
Na sklonku letošního
září převzal Státní
okresní archiv Svitavy se
sídlem v Litomyšli od
paní Jarmily Sláčikové
z Litomyšle další část
pozůstalosti po panu Mi-
roslavu Sobotkovi (1922–
2011). Tento publikující
regionální badatel, sbě-
ratel, propagátor sokol-
ského a hasičského
hnutí, nositel mnoha vyznamenání (mj. Ceny
města Litomyšle za přínos litomyšlské společ-
nosti, Řádu sv. Floriána, Záslužného řádu čes-
kého hasičstva č. 004) – od jehož narození
uplynulo letos v květnu 95 let – shromáždil
během svého života úžasnou a naprosto ojedi-

nělou sbírku sokolských a hasičských odznaků,
medailí, plastik, ale i fotografií, tisků, almanachů
a literatury. Nedávno převzatý materiál od se-
stry jmenovaného, paní Jarmily Sláčikové, jenž je
průběžně zpracováván, doplní stávající soubor
archiválií uložený v 90 archivních kartonech
o rozsahu cca 10 běžných metrů, který pan Mi-
roslav Sobotka předal litomyšlskému archivu již
během svého života. Jsem přesvědčen o tom, že
po zpřístupnění veškeré materie (na němž se
podílí zejména pan kolega Mgr. Josef Kopecký,
DiS.), se Sobotkova pozůstalost stane ze strany
veřejnosti badatelsky hojně využívanou. Za dar
paní Jarmily Sláčikové (motivovaný přáním pana
Sobotky před jeho smrtí) litomyšlskému archivu
je třeba jmenované touto cestou poděkovat. 

Za litomyšlský archiv Oldřich Pakosta

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Gentry, Amy – Dcera někoho jiného, Doyle – In-
ferno: cyklus Krev za, Grimaldi – Pochopíš, až
budeš velká, Hill, Mark – Půlnoční kluk, Adler-
Olsen – Selfies: kriminální, Tejkalová – 55+,
Hladký, Marek – Causa mortis, Kleypas, Lisa –
Ďábel na jaře, Simsion – Dozvuky mých lásek,
Šárková – Horal(ka), Nocourová – Hříšný polibek
smrti, Autissier – Náhle sami, Ishiguro – Pohř-

bený obr, Munro, Alice – Veřejná tajemství, Bro-
okes, Adam – Noční dravec, Pavlovský – Kladivo
na čaroděje. 12, Gabaldon – Mořeplavec, Tre-
mayne – Údolí stínu, Rimmer, Kelly – Až budu
bez tebe, Mastai, Elan – Dnešek není naposled,
Ludwig, Ginny – Napořád:, Husemann – Slon pro
Karla Velikého, Francis – Trojkoruna    
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Bohoslužby v období Vánoc 
a konce roku
Bohoslužby Římskokatolické církve 
(Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kapitulním kostele.)
24. 12. v 16.00 a ve 22.00 
Půlnoční bohoslužba ve 24.00 – v chrámu Nale-
zení sv. Kříže
25. 12. v 7.35, 10.30, 17:45
26. 12. v 7.35, 10.30, 17:45 
31. 12. v 16.00 v kapitulním kostele a ve 23.15 –
v kapli sv. Markéty
1. 1. 2018 v 7.35, 10.30, 17.45 

Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne
(Husův sbor)
v sobotu 30.12.2017 od 10.00 do 13.00 hod.:

Bohoslužby Církve československé husitské
v Husově sboru
24. 12. v 9.00 Bohoslužba 4. adventní neděle
a ve 23.00 Půlnoční bohoslužba
25. 12. v 9.00 Sváteční vánoční bohoslužba
26. 12. v 9.00 Prvomučedníka Štěpána – Dětská
vánoční hra s evropskými koledami „Andělská
vánoční inspekce”
31. 12. v 9.00 Bohoslužba 1. neděle po Vánocích
a v 17.00 Starý rok – Pobožnost se svátostí po-
kání a losováním biblických hesel
1. 1. 2018 v 9.00 Novoroční bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evange-
lické v kostele na Lánech 
24. 12. v 9.00  Dětská vánoční hra
25. 12. v 9.00  Bohoslužby s Večeří Páně na Boží
hod vánoční
26. 12. v 9.00  Bohoslužby, svátek Štěpána mu-
čedníka

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele 
10. 12. v 16.00 Hobití jarmark s beneficí v Novém
kostele
24. 12. v 9.30 Rodinné bohoslužby s koledami –
chvíle vděku a očekávání
25. 12. v 9.30 Bohoslužby na První svátek vá-
noční s Večeří Páně
31. 12. v 9.30 Bohoslužby s Večeří Páně a mod-
litbou za město, zemi a svět                         -red-

ZAMYŠLENÍ

Dítě narodilo se nám                                                        

nemocen, prosil o modlitbu, bylo mu tehdy zle
a přesto s námi slavil vánoce.
Nechápal jsem tehdy lidsky, kde na tuto bo-
hoslužbu vzal sílu. K ránu, když šel spát po mši
svaté, mi řekl: „Tak jsem si myslel, že budu víc
zdrchanej, ale docela to jde”. To mě upřímně
rozesmálo, radoval jsem se spolu s ním. Pán
mu dal sílu zvládnou tehdy Vánoce a ještě ne-
celé dva roky s námi v milované Litomyšli být.
Osobně věřím, že otec František prožívá letos
daleko krásnější vánoce než my.
My asi budeme většinou ještě shánět vánoční
stromek, budeme si dávat dárky, budeme péct
či kupovat cukroví, možná budeme i více uklízet
a mnoho jiných věcí budeme muset zvládnout.   
Kéž nás však letošní vánoční svátky nasměrují
i k setkání s Božím Synem. I když se Vám
všechno nepodaří podle Vašich představ
a předvánočních plánů. Kéž letošní svátky pro
vás neskončí hned po půlnoční nebo v lepším
případě po druhém svátku vánočním. Přeji
nám všem toto trvalé ujištění. Boží Syn přišel
proto, aby Bůh byl blízko nám, ale přišel taky
proto, abychom my lidé měli blízko jeden k dru-
hému. Andělé zpívali nad Betlémem: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kte-
rých má Bůh zalíbení.” To jsme my, my všichni,
Bůh má v nás zalíbení. Jakkoli se nám to zdá
nepochopitelné, jakkoli si říkáme: „To není
možné. Ve mně?” Ano, v tobě, ve mně, v kaž-
dém z nás.

Karel Dvořák, jáhen Církve římskokatolické

Prorok Izajáš to proroctví řekl někdy v 8. století
před Kristem. Bylo to v době, která byla pro Iz-
raelity velmi těžká. Většina izraelského území
byla obsazena Asyřany a byla to taková doba,
o které oni říkali „doba temna”. Neviděli výcho-
disko, neviděli co dál, báli se o to, že jejich
národ bude deportovaný, že zaniknou. A do
toho přichází prorok a říká: „Obyvatelům
temné země vzchází světlo.” Prorok říká, že to
světlo, tu svobodu, přinese dítě. V tehdejší
době něco nemyslitelného – dítě. Oni čekali vo-
jevůdce, válečníka, kdo vymyslí vizi, jak se
z toho dostat, co udělat, jak Asyřany obelstít.
A dítě. Co můžeme čekat od dítěte? 
O Vánocích je krásné to, že Ježíš přišel na tento
svět, do tohoto světa, kde je mnoho chyb,
mnoho nedostatků. Bůh neříká: „Já počkám
a podívám se, jestli budete lepší, a pak se
uvidí,” ale Ježíš přichází do tohoto světa  jako
dítě, které je závislé na všech, na svém okolí. 
Je zvláštní, že Vánoce se slaví v každé době –
když je lidem dobře, ale i tenkrát, když lidé pro-
žívají období utrpení. Slaví se vždycky, protože
Vánoce jsou svátky naděje – naděje, že při-
chází někdo, kdo se stará, kdo je sice maličký,
ale na druhou stranu to má pevně v rukou.
I my zde v Litomyšli se budeme setkávat při
různých příležitostech nyní v adventu, ale
i o vánocích, budeme slavit různé vánoční bo-
hoslužby a taky každoroční půlnoční. Před
dvěma lety nás litomyšlský kněz, náš duchovní
otec František Beneš, který byl tehdy vážně

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.” Izajáš 9,2.6     

Budiž světlo!
Jako každoročně přivezou skauti do Litomyšle
Betlémské světlo. Tento novodobý zvyk se
k nám dostal již před 27 lety ze sousedního Ra-
kouska, kde vznikl jakožto poděkování nadaci
Světlo ve tmě, která se věnuje zrakově hendike-
povaným lidem. Cílem celé akce je spolu se svět-
lem šířit do světa radost a pokoj, všimnout si lidí
v našem okolí, kteří jsou osamoceni a třeba po-
třebují naši pomoc.
Betlémské světlo se bude letos rozdávat 24.
prosince před mšemi svatými i po nich v kostele
Povýšení sv. Kříže a také jako každý rok v 13.30
hodin v piaristickém klášteře. Bude se také roz-
nášet do domovů důchodců a lidem, kteří si pro
něj nemohou přijít. Pokud byste chtěli, aby vás
skauti s Betlémským světlem navštívili, ozvěte
se na e-mail jarinkarlos@seznam.cz nebo na
telefon 606 976 257. Šimon Votřel, 

4. skautský oddíl Ostříži Litomyšl

Ježíšek naděluje
seniorům v CSP
Někdy člověk potřebuje popostrčit k tomu, aby
se povedla velká úžasná věc, která vhání slzy do
očí. O čem je řeč? O projektu Českého rozhlasu
Ježíškova vnoučata. Jeho smyslem je plnit přání
seniorům, kteří žijí osaměle či v Domovech pro
seniory a obdobných zařízeních. 
O projektu jsme věděli z médií, ale váhali jsme.
A pak se stala ta neuvěřitelná věc, kdy nám vo-
lali, mailovali a posílali zprávy na facebook úplně
cizí lidé a ptali se, zda se k nám zpráva o této
akci donesla. Zapojili jsme se. Naši klienti si s po-
mocí pracovníků sepsali svá přání. Drobná,
krásná, skromná… poukázku do kavárny, chlu-
patý polštář, korále, kalendář s fotkami Lito-
myšle…
Během chvíle byla přání zaregistrována do sy-
stému a ani jsme nemrkli a byla rozebrána. Pře-
kvapila a dojala nás rychlost a štědrost dárců.
Patří jim velký dík. A nejen jim, také lidem, kteří
nás kontaktovali a popostrčili nás.  Přejeme
všem za Centrum sociální pomoci krásné Vá-
noce. Olga Radimecká

Tříkrálová sbírka
v Litomyšli 
plnoletá 
Sedmnáctkrát jsme v našem městě a okolních
vesnicích otevírali dveře tříkrálovým koledníkům
a další ročník už se totiž blíží – pomyslné osm-
náctiny připadnou na sobotu 6. ledna 2018.
Tříkrálová sbírka je stále tradičně největší dob-
rovolnickou akcí v České republice. Má svou
ustálenou podobu a pevná pravidla. Ti, co jsou
„nejvíce vidět”, to jsou skupinky tří králů (dobro-
volníci – koledníci) procházející městy a obcemi
(domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním
štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek
do pokladničky. Úspěch této akce tak závisí na
aktivitě tisíců lidí a velkorysosti a štědrosti nav-
štívených či oslovených dárců. Prostředky z Tří-
králové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc
lidem nemocným nebo se zdravotním postiže-
ním, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným podle předem schvá-
leného klíče. V roce 2017 byly tímto způsobem
podpořeny sociální a zdravotní služby litomyšl-
ské Farní charity úctyhodnou částkou 453
107 Kč.  
K této tradiční akci je jednoduché se připojit.  Ko-
ordinátorkou sbírky je paní Marie Šnajdrová,
tel:732 803 709, email: charita-kancelar@lit.cz.
Pomoci lze různými způsoby – stačí si vybrat,
který vám nejvíce vyhovuje. Kromě vhození va-
šeho příspěvku do zapečetěné pokladničky se
také sami můžete stát koledníky. Rozhodněte se
udělat dobrou věc pro druhé – ať už každý
zvlášť, nebo společně se svými dětmi nebo ka-
marády. Třeba se z toho u vás doma stane tra-
dice. My půjdeme s dětmi, když to vyjde, letos
po osmé. Těšíme se!            Martina Soukupová



9

Památky UNESCO vám mohou
dělat radost po celý rok 
Minimálně začátek roku 2018 bude dalším obdo-
bím, kdy bude na Seznamu UNESCO zapsáno
dvanáct českých a moravských perel – tedy
stejný počet památek jako je měsíců v roce.
Proto jsme se již popatnácté rozhodli vydat ná-
stěnný kalendář, který bude prezentovat
všechny památky UNESCO na území České re-
publiky. Jako příspěvek k osmičkovým výročím
vydáváme kalendář „Česko-UNESCO-Slovensko”
s podtitulem „po 25 letech opět spolu”.  Ke
každé české památce UNESCO jsme našli part-
nera na Slovensku. Slovenská republika má
v tuto chvíli sedm zápisů – pět v sekci hmotné
kulturní dědictví, dva zápisy jako přírodní dědic-
tví. Věříme, že i přes určitou různorodost zápisů,
se podařilo vytvořit zajímavé dvojice: ke Kutné
Hoře jsme přiřadili další hornické město – Ban-
skou Štiavnici, kostel sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře jsme spojili s dřevěným kostelíkem
s Bodružalu, Lednicko-valtický areál jako dílo lid-
ské ruky bylo dáno do protikladu s Vihorlatem
(součást Karpatských bukových pralesů), Český
Krumlov má svého slovenského kolegu v Bardě-
jově, Litomyšl v Levoči, vesnická rezervace Ho-
lašovice v horské vesničce Vlkolínec, Sloup
Nejsvětější Trojice najdete nejen v Olomouci, ale
také v Banské Štiavnici, gotické kostely sv. Ja-
kuba v Telči i v Levoči, samozřejmostí bylo spo-
jení Pražského a Spišského hradu a takto jsme
postupovali u všech zapsaných památek v české
i slovenské části bývalého Československa. Do-
mníváme se, že může jít nejen o rozšíření vědo-
mostí o památkách UNESCO na obou stranách
současné hranice, ale také o vhodný tip na náv-
štěvu k dalším blízkým památkám UNESCO.         

Dobrou zprávu máme i pro milovníky stolních
kalendářů. Tentokrát jsme spojili síly se svazkem
obcí Česká inspirace a připravili jsme kalendář
s názvem „Za zážitky do měst UNESCO & České
inspirace”. Řadou překrásných fotografií jsme
zaplnili všech 52 týdnů roku 2018. Přidanou hod-
notou tohoto kalendáře jsou pozvánky na velké
množství akcí do všech měst UNESCO a České
inspirace.      

Oba kalendáře si můžete objednat v e-shopu na
stránkách www.unesco-czech.cz nebo zakoupit
v informačních centrech měst UNESCO. 

Michaela Severová, výkonná ředitelka
Českého dědictví UNESCO

’Sme-ta-nová Litomyšl marketingovým tématem roku 2018 
Litomyšl má mnoho tváří. Je historická, ale i mo-
derní. Tradiční, ale i pokroková. Konzervativní,
ale také inovativní. Vážící si svých velikánů, ale
nezapomínající na současné osobnosti. Právě
tyto úvahy jsou na počátku motta na rok 2018:
´Sme-ta-nová Litomyšl”. Ano, „jsme
ta nová Litomyšl” a jsme také
„Smetanova Litomyšl”. Takto nás
se vtipem a humorem vystihl Kuba
Grec – pravá ruka Olbrama Zoubka
– který zdědil lásku k Litomyšli i ten správný
nadhled a humor. 
Hlavní marketingové téma pro rok 2018 je tedy
jasné. A na co se v tom roce, který již klepe na
dveře, můžeme těšit? Celý rok budeme slavit
450. narozeniny zámku Litomyšl, v dubnu nás
čeká Zahájení 7. litomyšlské lázeňské sezóny,

v květnu 7. Gastroslavnosti M. D. Rettigové a na
přelomu června a července 60. Smetanova Lito-
myšl. Léto bude ve znamení 20. Toulovcových
prázdninových pátků a právě na léto se chystá
Španělský večírek na zámeckém nádvoří – jako

připomínka na to, že Vratislav
z Pernštejna dal vystavět zámek
v Litomyšli jako dar z lásky pro
svoji španělskou choť Marii Manri-
que de Lara, která přivezla do

Čech slavné Pražské jezulátko. Podzim bude ve
znamení otevřených památek i Litomyšlských
dvorků a 7. ročníku oslavy Světového dne archi-
tektury ArchiMyšl. Nad prosincovým děním již
několik let mají dohled andělé – ne jinak tomu
bude v rámci Andělských adventních nedělí na
zámeckém návrší v roce 2018. Ať již navštívíte

Zvonečky jako
vánoční překvapení? 
Návrat zvonů do piaristického chrámu byl jed-
nou z nejdůležitějších akcí roku 2017. Na jejich
zavěšení a slavnostní žehnání se přišly v dubnu
podívat stovky lidí a řada z nich si zakoupila re-
pliku zvonu Panna Marie jako připomínku na
slavnostní den. Těchto suvenýrů byl jen ome-
zený počet a 200 kusů se rychle rozprodalo,
takže na řadu zájemců nezbyly. Proto jsme již
v dubnu avizovali, že v případě velkého zájmu
veřejnosti nechá město vyrobit dalších sto kusů.
Tak se také stalo a repliku si v prosinci budete
moci koupit v piaristickém chrámu, regionálním
muzeu a v informačním centru, ať už jako vzpo-
mínku na návrat zvonů do Litomyšle, nebo jako
originální vánoční dárek.
„Jde o naprosto unikátní záležitost. Litomyšlané
mají opravdu poslední možnost pořídit si pa-
mátku na navrácení živých zvonů do věže
chrámu Nalezení sv. Kříže,” říká vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu Michaela Severová
a dodává: „Po dohodě se zvonařskou dílnou
a autorem grafického zpracování jednotlivých
modliteb výtvarníkem Václavem Kočím je cel-
kový počet 300 kusů památečních zvonečků
opravdu nejvyšší možný. Děkujeme za velký
zájem o repliky zvonečků, který nás všechny pří-
jemně překvapil.”       
Repliky vyrobila zvonařská dílna Tomášková-Dy-
trychová z Brodku u Přerova, která rovněž ob-
starala výrobu tří „velkých” zvonů svatý Václav,
svatý Josef a Panna Marie do chrámu Nalezení
sv. Kříže. Suvenýry jsou opatřeny certifikátem
pravosti a prodávají se v dárkovém balení v ceně
850 Kč za kus. -mv-

Máte zájem
o práci na radnici?
Tajemník Městského úřadu 
v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení dvou pracovních míst 

Referent odboru
výstavby a územního
plánování – stavební úřad
Odborný referent
odboru výstavby
a územního plánování 
– územní 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.

jakoukoli z mnoha akcí v Litomyšli, nebo se jen
budete kochat obrovským dědictvím, které zde
pro nás zanechali naši předkové, přejeme poho-
dový a příjemně nekonečný rok s osmičkou na
konci.                                      Michaela Severová

Místní sportovci a milovníci venkovního posilo-
vání dostali předčasný vánoční dárek. Ve spor-
tovním areálu Černá hora, poblíž hospody Na
Výsluní, v listopadu vyrostla sestava na workout,
tedy venkovní cvičení s vlastní vahou těla. Ko-
vová konstrukce je multifunkční a umožňuje de-
sítky možných cviků na různé partie. Vstup není
nijak omezen. „Tento plán jsme měli v hlavě už
několik let, ale s realizací nám pomohly dvě sku-
piny mladých sportovců. Tito lidé nám řekli, co
by si představovali, a společně jsme pak vybrali
tuto sestavu. Doufám, že jim bude dlouho
a dobře sloužit a jsem moc rád, že se nám po-
dařilo vše stihnout do konce tohoto roku,” popsal
zrod projektu starosta Radomil Kašpar. Pořízení
cvičících prvků a jejich instalace stály město 220
tisíc korun. Sestava je zabetonovaná do země
a má speciální plastovou podlahu, která nebude
vyžadovat údržbu a sportovcům poskytne do-
statečnou oporu při cvičení. „Podobnou ven-

Venkovní posilovna už slouží veřejnosti
kovní posilovnu jsem viděl ve Svitavách a řekl
jsem si, že by bylo skvělé něco podobného mít
i v Litomyšli,” prozradil svou inspiraci student
Tomáš Rothschein, který byl společně s kama-
rádem Davidem Brýdlem jedním z iniciátorů ná-
padu. -az-
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Vichřice poničila 150 stromů 
v Nedošínském háji
Na začátku listopadu potrápila náš region silná
vichřice, při níž ve městě i v okolí padaly stromy.
Větrná smršť napáchala velké škody například

v Nedošínském háji. V této významné přírodní
památce vítr poškodil asi 150 stromů, především
v dolní části lesa. Ze zhruba 90 procent se jed-
nalo o vývraty, a stromy se tedy kvůli poškození
nemusely kácet. Do poloviny listopadu lesníci
stihli odstranit některé nahnuté stromy, které
ohrožovaly bezpečnost návštěvníků, a kmeny
blokující cesty. „ I přes tyto zásahy však vzhle-
dem ke ztrátě stability porostu ve spodní části
Nedošínského háje důrazně nedoporučujeme
vstup do této části, a to především při silnějším
větru,” upozorňuje vedoucí Městských lesů Lito-
myšl Petr Novák.
Na konci listopadu se sešli představitelé měst-
ských lesů s krajskými pracovníky ochrany pří-
rody a společně probrali současnou situaci
v Nedošínském háji. O výsledku jednání budeme
veřejnost informovat. -mv-

Nová čerpadla
na plovárně
Plaveckou sezonu již máme několik měsíců de-
finitivně uzavřenou, bazény jsou zazimované,
ale přesto se na koupališti dějí zajímavé věci.
V následujících týdnech tam odborná firma vy-
mění všechny vodní filtry a čerpadla, která zajiš-
ťují kvalitní a čistou vodu v bazénu. Práce budou
stát přes dva miliony korun a věříme, že tento
krok potěší všechny milovníky koupání. 
Plovárnu v letošní sezoně navštívilo téměř 30
tisíc lidí, což je skoro o sedm tisíc více než loni.
Pro příští rok se plánuje zlepšení nabídky vyžití
pro rodiny s dětmi a nejmenší návštěvníky.
Městské služby Litomyšl také pro novou náv-
štěvnickou sezonu pracují na zefektivnění sy-
stému ohřevu vody. O dalších novinkách na
plovárně budeme informovat na jaře. -mv-

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
 V listopadu do města zavítala skupinka po-

domních prodejců, kteří se obyvatelům snažili
prodávat své zboží. Jejich snaha se u některých
oslovených nesetkala s pochopením a prodejce
nakonec přijeli po oznámení prověřit strážníci. Ti
zjistili, že obchodníci porušují nařízení města,
a následně případ předali k dalšímu řešení na
správní odbor městského úřadu, kde jim po pro-
jednání přestupku hrozí udělení sankce.

 Strážníci se v minulých týdnech vydali k po-
někud kurióznímu výjezdu. Na světelné křižo-
vatce se z přepravního vozidla rozlil na silnici
beton, takže bylo nutné po dobu úklidu v tomto
místě usměrňovat projíždějící řidiče. Původce
znečištění dostal na místě pokutu.

 Vystrašená žena z České Třebové zalarmo-
vala v listopadu strážníky, protože se nemohla
dovolat své sestře bydlící v Litomyšli a obávala
se, že se jí něco stalo. Po příjezdu na místo se
nakonec ukázalo, že si pouze zapomněla mobil
u kamarádky. Strážníci pak ženě do sousedního
města zavolali, aby si mohla se sestrou promlu-
vit a celou situaci si vyjasnit. V tomto případě
platí, že zavolat na městskou policii je vždy lepší
než se neozvat vůbec.

 A na konec informace ke krádežím v super-
marketech. Strážníci se v listopadu opět zabývali
i těmito přestupky, při výjezdech do obchodních
domů Albert a Billa vyřešili na místě hned čtyři
takovéto případy, a to uložením pokuty.     -mv-

Lovci perel
Jak změnit čtení v nečekané dobrodružství a ze
zarytého nečtenáře udělat nadšeného kniho-
mola, to trápí nejednoho učitele, spisovatele či
paní knihovnici. Každý z nich má své tajné a zá-
ludné triky, jak daného dosáhnout.
Učitel četbu doporučí a žáky přesvědčí, že čtení
knih patří k základnímu vzdělání a radostnému
životu, a protože jsme se naučili číst již v první
třídě, tak by bylo vhodné tuto dovednost občas
i použít. Spisovatel zase tvoří příběhy rafinovaně
dobrodružné, zábavné, bytosti ze světa fantazie
nás ohromují svými magickými schopnostmi
a rodina malých poseroutků nám vždy vyloudí
úsměv na tváři, pokud nejste češtinář a nekon-
trolujete čtenářské deníky, kde už posté čtete
o daném cool-hrdinovi. Knihovníci jdou na to
ještě záludněji, vymyslí na malé čtenáře pas-
tičku, do které chytnou nejednoho naivního od-
půrce knih. V knihovnách se celoročně hrála hra
Lovci perel, kdy čtenáři lovili v hlubinách kni-
hovny perlorodky-knihy, které museli přečíst
a odpovědět na otázky, dobré odpovědi se jako
kouzelným proutkem proměnily na perlorodky
a jako zkušení lovci si mohli vybrat svoji odměnu
na Mezinárodní den dětské knihy, který proběhl
25. 11. v knihovně. V knihovně se oslavovalo v so-
botu celé dopoledne. Jedli se perníčky, drama-
tický obor pod taktovkou Jany Paulové nám
zahrál divadlo z pohádkového světa O. Sekory,
lovci perel na burze vyměnili své úlovky za ztra-
cené knihovnické poklady.
K velké radosti nás knihovnic, rodičů i učitelů se
v dětech probudily nebývalé lovecké pudy a za-
čaly číst, dokonce se nám lovci rozečetli natolik,
že je mrzelo, že hra už končí, ale nebojte se, kni-
hovnice zase nalíčí lákavé pastičky na naše
drahé čtenáře i nečtenáře. Romana Dubjáková

Topíme tuhými palivy
Přestože jsme se naučili využívat moderních
zdrojů tepla, ať už plynových, nebo elektric-
kých, jsou klasická kamna na pevná paliva stále
ještě rozšířena. Současně platný zákon o po-
žární ochraně nám ukládá povinnost, že mu-
síme alespoň jednou do roka pozvat kominíka,
aby nám zkontroloval, jak pečujeme o spalinové
cesty. Bohužel ale ne všichni naši spoluobčané
tato ustanovení zákona dodržují.  Závada se
pak může projevit až po začátku topné sezóny,
kdy už je na opravy pozdě. Spoléháme tedy na
štěstí …, které ovšem může navštívit už jenom
ohořelé trosky.
Připomněli jsme si význam dobrého technic-
kého stavu kamen, kouřovodů a komínů, vyjme-
nujeme si i některé další zásady pro jejich
provoz. Častou příčinou požáru bývá nesprávné
umístění nábytku u kamen. Jinak řečeno, přivo-
láme červeného kohouta všude tam, kde
kamna těsně obklopíme nábytkem, textiliemi,
snadno hořlavými předměty nebo přímou zá-
sobou topiva. Málokdo se bude učit nazpaměť

závazné vzdálenosti pro rozmístění nábytku
s ohledem na požární bezpečnost, respektu-
jeme však již při zařizování bytu zdravý rozum.
Přečíst si nezbytné údaje proti případným ná-
sledkům je maličkost. Pozvánkou pro požár
mohou být i oděvy, které se nad kamny suší
a spadnou na rozžhavený kov nebo se vznítí od
sálavého tepla. Ke statisícové škodě pak stačí,
aby v kritické době nebyl nikdo na blízku.
Uvedené zásady platí v určité míře i pro ostatní
typy topidel. Výsadou kamen na tuhá paliva
jsou žhavé uhlíky a popel, které mohou být pří-
činou požáru tehdy, není-li pod topidlem nehoř-
lavá podložka, přesahující dostatečně jeho
rozměr.
Nakonec několik slov o uskladnění uhlí. Je-li
naskladněno ve vysoké vrstvě nebo s velkým
množstvím prachu, dochází k jeho samovzní-
cení. Při nedokonalém hoření navíc vzniká oxid
uhelnatý, takže likvidace takového požáru bývá
spojena s bezprostředním ohrožením zasahu-
jících osob. Uhlí vždy skladujeme odděleně od
ostatních paliv a zejména je nutné oddělit skla-
dované dřevo. 
Připomeňme si ještě, že popel, zvláště žhavý,
patří do kovových nádob a že ve sklepě s uhlím
je mnohem bezpečnější elektrická svítilna než
svíčka.
Začíná čas adventu. Proto nenechávejte svítit
adventní věnce a v době Vánoc ani klasické
svíčky na vánočních stromcích bez dozoru.
Klidné a radostné vánoční svátky, hodně zdraví
a štěstí v novém roce vám všem přeje 

Karel Zeman

Střípky na Mikuláše
Hlas zvonů z kostelních věží provází naši vlast
přes tisíc let. Zvon jako symbol života, společen-
ství, obce, kostela patří k našemu žití, k našim
tradicím, kultuře, víře. Po požáru kostela sv. Mi-
kuláše v Čisté v roce 1740, kterému padly za oběť
všechny zvony, byly zakrátko pořízeny nové,
s hlasem ještě silnějším a mohutnějším. Zlo
obou světových válek však bralo životy nejen
lidem, ale i zvonům – jako první musel být ode-
vzdán v roce 1917 největší – zvon Mikuláš. Pro
velkou hmotnost a rozměry byl rozbit na kusy
přímo na věži, zůstal jen jediný střípek – s Miku-
lášovým obrazem.
Sto let poté znějí z opraveného kostela zvony,
bijí hodiny a Zastupitelstvo obce Čistá vyhlašuje
veřejnou sbírku na dokončení obnovy zvonů
kostela sv. Mikuláše v Čisté. Dávno zapomenutý
a znovunalezený střípek ožívá… Také VY můžete

být součástí velké jedinečné společné věci lidí
dobré vůle napříč národy – obnovy téměř dvou-
tunového Mikuláše, největšího bronzového
zvonu regionu.
Přispět můžete:
• na zvláštní bankovní účet č. 3653466389/0800
• do pokladniček s logem sbírky a pečetí obce

Čistá
• v hotovosti na Obecním úřadě v Čisté

Vítán je jakýkoliv příspěvek. Střípek původního
zvonu váží necelého 0,9 kg, sesbíráním symbo-
lických stejně velkých cca 2100 „střípků“ posklá-
dáme zvon nový. Kdo na nového Mikuláše
přispěje alespoň jedním takovým „střípkem“
(částkou 650 Kč), bude na požádání zapsán na
pamětní desku u nového zvonu. Každý váš pří-
spěvek bude znít!                                Pavel Kuře
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Firma KORTEX – podlahové krytiny
přijme pro svoji prodejnu na adrese 
Komenského nám. 1077 v Litomyšli

PRACOVNÍKA / PRACOVNICI
Nabízíme:
• úvazek dle dohody (částečný, plný)
• mzdové ohodnocení s přímou

vazbou na výsledky

Požadujeme:
• základní znalost práce na počítači
• SŠ ekonomického směru výhodou
• obchodní zkušenosti, zkušenosti

s vedením skladu vítány
• zodpovědnost, spolehlivost,

samostatnost 

Informace na tel. č. 602 443 712
Termín nástupu: ihned
Životopis zašlete na email:
kortex@lit.cz 

Společnost DENTIMED s.r.o.
rozšiřuje svůj tým
o zaměstnance na pozici 
skladník a skladník/řidič
dodávkového automobilu do 3,5 t

• Práce v mladém kolektivu
• Provozní doba pondělí – pátek
• Mzda 17– 25 tisíc Kč
Více informací na tel. 606 693 021 
nebo e-mailu hala@dentimed.cz.

Sokol Osík pronajme
v hale za ZŠ v Osíku
v PO 19–21 a ve ST 18–20
badmintonový kurt
za 100,- Kč/hod.
Rezervace  777 830 960.

Nové dvě knihy autora Josefa Němečka se vra-
cejí do událostí doby Protektorátu a období od
roku 1945 při znárodňování.  První publikace
„Okresní vojenský velitel a náměstek předsedy
ONV major Jan Moravanský přinucen v roce 1944
podepsat spolupráci s gestapem” mapuje ob-
dobí Protektorátu a uvádí seznamy konfidentů
a udavačů gestapa i SD, členů kolaborantských
organizací, ale též jednání Trestní nalézací ko-
mise (TNK) při ONV v Litomyšli a rozsudky Mimo-
řádného lidového osudu Chrudim. Že je v titulu
knihy uveden major Jan Moravanský, není však
jediným, který se musel snažit očistit své jméno
po květnu 1945 před vyšetřujícími orgány a širo-
kou veřejností. Druhým s podobným osudem byl
poručík Alois Teplý, okresní četnický velitel v Li-
tomyšli, který byl nakonec až 23. listopadu 1948
TNK Litomyšl odsouzen k trestu vězení v trvání
9 měsíců, do níž se započítávala zajišťovací
vazba. Trest nebyl vykonán vzhledem k amnestii
vlády z 18. 5. 1946.   
Znárodňování průmyslových, družstevních, pe-
něžních a pojišťovacích korporací, včetně živnost-
níků i řemeslníků, v pěti okresech Pardubického
kraje v letech 1945–1963, včetně Litomyšlského,

je obsahem knihy „Znárodňování”. O této sociali-
zaci bylo rozhodnuto Košickým vládním progra-
mem dne 5. dubna 1945 a její realizace následně
potvrzena vydanými dekrety prezidenta ČSR
Edvarda Beneše. V archivu obchodního rejstříku
Krajského soudu v Chrudimi lze objevit „cestu
přes ustavení národních správců” až k samot-
nému aktu zestátnění. 
Snad nejvíce bolestné znárodňování, za pomocí
věznění a soudů, se týkalo podnikatelů v sou-
sedním okrese Vysoké Mýto, což dokládají
osudy Josefa Sodomky (výroba karoserií),  bratří
Stratílkových  (hasičská výroba) a choceňského
ing. Jaroslava Mráze (výroba letadel a chladících
zařízení). V samotném městě Litomyšl se v ob-
dobí po roce let 1945 hlavně jednalo o restituční
problémy původních židovských majitelů, kteří
byli odvlečeni do koncentračních táborů a jejichž
potomci „marně bojovali” s FNO Praha o návrat
svého majetku. Už od roku 1947 bylo v těchto
případech upřednostňováno znárodňování před
restitucemi. 
Uvedené knihy budou v předvánočním prodeji
v knihkupectví Paseka a Faltysovo knihkupectví
na náměstí v Litomyšli. Josef Němeček 

Protektorát i znárodňování 
v knihách Josefa Němečka

Rok 2018 – sto let od založení
Československa 
V roce 2018 si připomeneme stoleté výročí za-
ložení Československa. O tomto významném vý-
ročí diskutujeme mezi přáteli, v naší rodině, čím
si jej připomeneme. Můj syn Dan a Martin Kubík
navrhují instalaci nějakého uměleckého díla,
příp. vysadit stromy, které by evokovaly kate-
drálu (florální kostel) podle Jiřího Černického.
Nebo také zakoupit skleněnou plastiku ze skla
od akademického sochaře V. Cíglera. K tomu by
bylo potřeba získat finanční prostředky hlavně
od místních podnikatelů. 
Mám ale ještě jeden návrh. Na místním hřbitově
chybí hospodářské zázemí, sociální zázemí
a hlavně veřejné záchody. Je na to připravený
projekt, který je údajně příliš drahý. Přesto na-
vrhuji tento záměr realizovat a otevřít je v rámci
připomenutí 100 let výročí Československa 28.
října 2018. Sice nás někdo může napadnout, že
řešíme podobný problém, jako řešil v románu
Zvonokosy G. Chevallier ve Francii na počátku
20. století.

Mám ještě jeden důvod připomenout toto výročí.
Na litomyšlském hřbitově v rodinné hrobce mojí
ženy Pavly je pochován politik JUDr. Ladislav
Machač, který přivezl do Litomyšle zprávu o vy-
hlášení československého státu. „Na 29. října
svolal purkmistr Jan Laub velkou manifestaci na
náměstí, na níž promluvil pražský advokát, lito-
myšlský rodák Dr. Ladislav Machač.” (M. Skřivá-
nek, Litomyšl 1259–2009 str. 305)
Vím, že můj návrh na vystavení celého zázemí
na hřbitově vyvolá úsměv, pomluvy, příp. i ťu-
kání na čelo. Co kdybychom toto výročí přijali
s úsměvem, nadhledem a celý tento projekt re-
alizovali. Protože takových roztodivností je
v historii našeho města mnoho, končím citátem
z Krvavého románu Josefa Váchala, který se
vztahuje k pomníku Bedřicha Smetany: „…i
doba trvání pomníků, byť i nejtrvanlivějších, jest
prdem proti věčnosti.” 

Miroslav Brýdl, emeritní starosta, 
se souhlasem své ženy Pavly

KOS nechyběl při oslavách Mezi-
národního dne studentstva v Praze
Stejně jako v letech předchozích, i letošní listo-
padové dny (16., 17.11.) se Smíšený sbor KOS pe-
dagogické školy Litomyšl zúčastnil festivalu
studentských pěveckých sborů Festa acade-
mica, jehož pořadatelem byla Unie českých
pěveckých sborů. Festival je od roku 2009 vý-
znamnou součástí oslav výročí sametové revo-
luce. I když koncepce festivalu kráčela ve
šlépějích předchozích ročníků, přece jenom byl
ten letošní něčím jiný. Unii se totiž podařilo ob-
novit spolupráci s Českou filharmonií. Hlavní
koncert festivalu pod názvem Studenti sametu
se uskutečnil v pátek 17. listopadu v Dvořákově
síni pražského Rudolfina. O den dříve se měli
možnost milovníci sborového zpěvu zaposlou-
chat do skladeb v provedení středoškolských
sborů, a to pod vedením sbormistra KOSu Mi-
lana Motla. Zúčastněné sbory vystoupily jednak
samostatně, zazněly však i společné skladby.
„Možnosti vystupovat vedle profesionálních

těles v předních českých domech, jako je napří-
klad Obecní dům, festival Smetanova Litomyšl
či pražské Rudolfinum si KOS velmi považuje,”
komentuje účinkování litomyšlských zpěváků
z pedagogické školy Milan Motl a dodává: „Stali
jsme se stálým sborem festivalu, což vnímáme
jako značku kvality.” KOS společně s dalšími
středoškolskými pěveckými tělesy vytvořil
sdružení 170 pěvců ze všech koutů republiky,
kteří účinkovali mimo jiné na koncertě a happe-
ningu studentských kapel pod názvem Zrcadlo
přátelství. Uskutečnil se 16. 11. ve večerních ho-
dinách v multifunkční hale Gymnázia Jana Ke-
plera. Kosáci nechyběli ani v pátek 17. 11. na
odpoledním open-air koncertu středoškoláků
v rámci projektu Korzo Národní. K důstojné
atmosféře oslav Mezinárodního dne student-
stva přispěl KOS zpěvem národní a studentské
hymny.

Zuzana Fruniová



12

Středisko sociálních služeb Salvia
poskytuje službu sociálního poradenství      
Základní sociální poradenství poskytuje osobám
potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace a je poskytováno se
zaměřením na potřeby osob se zdravotním po-
stižením, osob chronicky nemocných a seniorů.
Součástí odborného poradenství je i půjčování
pomůcek, dále pak zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, pomoc při uplatňo-
vání práv, oprávněných zájmů a pomoc při ob-
starávání osobních záležitostí.
Můžeme vám poradit:
• jak požádat o příspěvek na péči, na mobilitu

(např. příspěvek na provoz motorového vo-
zidla), příspěvek na zvláštní pomůcku (např.
na zakoupení automobilu), příspěvek na byd-
lení, rodičovský příspěvek

• pomůžeme vám s výběrem kompenzační po-
můcky

• poradíme vám při výběru sociální služby

• poradíme při výběru školy pro dítě se zdra-
votním postižením

Službu sociální poradenství poskytujeme pra-
videlně na detašovaném pracovišti v Litomyšli
v Ruce pro život – v denním stacionáři, J. E. Pur-
kyně 1150, Litomyšl. Můžete si zde zakoupit
drobné komponenty, jako jsou např. baterie do
sluchadel značky Panasonic a ušní koncovky ke
sluchadlům. Termíny detašovaného pracoviště
pro rok 2018 jsou: 8. ledna, 19. února, 19.
března, 16. dubna, 14. května, 18. června, 20.
srpna, 17. září, 15. října a 19. listopadu; vždy od
9.00–10.00 hod.
Zároveň hledáme osobní asistentky/asistenty
na zástupy za dovolenou a pracovní neschop-
nost, práce na dohodu o provedení o práce,
vhodné pro osoby v důchodu nebo studenty. 
Budeme se na vás těšit. 

Za realizační tým Salvie Ludmila Benešová

Změny v CSP
Během uplynulého roku došlo v CSP Litomyšl
k výrazným změnám. K jedné z těch větších
patří rozšíření zdravotní péče. Účelnost tohoto
rozhodnutí je zpětně reflektováno nejen spoko-
jeností klientů, ale i jejich rodinných příslušníků.
Tímto bychom chtěly poděkovat paní ředitelce
Mgr. Aleně Fiedlerové, že se touto cestou vy-
dala. Zároveň děkujeme panu starostovi a radě
města za podporu a vstřícnost při realizaci

tohoto záměru. Další velký dík náleží také
MUDr. Davidu Dezortovi za odbornou lékařskou
péči. Současně bychom chtěly všem popřát
krásné svátky vánoční, hodně zdraví a pracov-
ních úspěchů v roce 2018.
Kolektiv zdravotních sester z Centra sociální
pomoci města Litomyšl pod vedením vrchní se-
stry Bc. Soni Neugebauerové.

Poděkování za den otevřených dveří
Na magické datum sobotu 11. 11. 2017 jsme
přichystali den otevřených dveří ke 20. výročí
otevření nové školy. Trochu nostalgicky jsme
zavzpomínali na podobnou akci před dvaceti
lety, kdy při otevírání školy byly plné chodby
zvědavých lidí. Výsledek však předčil naše
očekávání, tentokrát přišlo snad ještě více
návštěvníků než tehdy, podle hrubého od-
hadu asi 1 300 lidí. Protože zvládnutí takovéto
akce je náročné, moc bych touto cestou chtěl
poděkovat všem, kdo se podíleli. Samozřejmě
především zaměstnancům školy a žákům,
kteří to pojali jako svou akci, nevadilo, že tu
strávili celou sobotu. Dále všem rodičům, kteří
se jakkoliv zapojili, bohužel nemohu vyjmeno-

vat všechny, tak alespoň maminkám paní
doktorce Novákové, paní Šimkové, paní Še-
divé a paní Havranové, které ve škole strávily
v podstatě celý den. Rodičům a lékařům

zdejší nemocnice Bohdanu Paliiovi a Natalii
Shmidt za jejich hudební vystoupení, panu
Ivanu Savčukovi za výstavu motokár, Jízdárně
Suchá za poukazy na jízdu na koni, Střední
škole zahradnické a technické za zapůjčení ži-
vého inventáře, rodině Svobodových za zor-
ganizování prezentace živých papoušků,
všem učitelům zušek, díky nimž mohla v aule
probíhat celkem téměř pětihodinová vystou-
pení, a mohl bych pokračovat, mám obavy, že
jsem určitě na někoho zapomněl. Zároveň
mám potřebu omluvit se některým absolven-
tům naší školy, kteří ji navštívili a někteří byli
překvapeni, že jsem je po letech nepoznal. Už
je vás za ta léta opravdu moc, ale slibuji, že
svou paměť budu více procvičovat, ať je to
příště lepší.
Ještě jednou velké díky všem. 

Pavel Jirsa, ředitel školy

Recepce Nového kostela
Původní záměry komunitního užívání Nového
kostela dotahují některé projekty, které jsou
určeny přímo veřejnosti. To platí především
pro službu nové recepce, která dotváří velice
citlivě architekturu vestibulu Nového kostela
v Litomyšli. Podobu výrazné stavby, jak čtenář
jistě ví,  koncipoval architekt Zdeněk Fránek.
Kostel je neustále cílem výprav zájemců i od-
borné veřejnosti. Pokud vejdete do vestibulu
v pondělí, kdy se tu motá spousta dětí z klubu
Hobit či spolu hovoří kroužek chlapů, kteří se
v Novém kostele scházejí, najdete recepci ote-
vřenou a můžete zde posedět s knížkou nebo
časopisem, které si vyberete z nabídky. Stejně
tak v úterý v čase poskytovaného poradenství
v Občanské poradně (Oblastní Charita v Po-
ličce) anebo v nově poskytované naslouchací
poradně: Povídej, poslouchám! Čekání je
díky recepci příjemnější, můžete jej vyplnit
a zpříjemnit kávou či dobrým čajem.

Recepce je dobrovolnickou službou a hledáme
spolupracovníky. Do služby recepčních se
zvláště v úterý, kdy se poskytují bezplatné po-
radny, může kdokoliv přihlásit. Po proškolení
mu rádi poskytneme možnost sebeuplatnění.
Základ recepčních je samozřejmě z řad domá-
cích v Novém kostele, ale právě tato veřejná
služba je prostorem pro podíl veřejnosti.
Pokud máte zájem si o této službě pohovořit,
napište na email info@novykostel.cz a nebo
volejte na 733 619 141. 
Recepce je v čase bohoslužeb, pohřbů a dal-
ších společenských událostí uzavřena. Přímo
splývá se stěnami, jak to naprojektovala
Ing. Jana Macková a díky důmyslnému kování
upravili řemeslníci. Projekt dobrovolnické re-
cepce byl hrazen z rozpočtu Sboru Církve
bratrské a také výrazně přispělo město Lito-
myšl, jemu patří velké poděkování.

Daniel Kvasnička

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ
z Rettigovky

dle tradičních receptů
• anýzové sušenky

• bílkové sušenky s mandlemi
• vanilkové rohlíčky

• linecké cukroví
• linecké třené
• škebličky, atd.

www.rettigovka.eu/nase-
akce/pripravujeme-pro-vas/ 

Objednávejte osobně,
tel. 775 534 977 i SMS
Po – Pá  10 – 15 hod.

Komuniké, o.p.s. Litomyšl

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 proběhlo v MŠ zamykání
zahrady spojené s lampionovým průvodem. Po
úvodním slovu p. ředitelky zazpíval náš dětský
pěvecký sbor v čele s p. učitelkou Lídou Juzovou.
Rodiče s dětmi rozvěsili po celé zahradě krmení
pro ptáčky a všichni společně jsme vyrazili na
lampionový průvod. Na závěr jsme uzamkli za-
hradu básničkou a teplým bylinkovým čajem. Na
co se ještě můžete těšit? 28. 11. Od 16.30 hod.
rozsvítíme vánoční strom s malým překvapením,
vystoupí sboreček, zazpíváme si koledy a ne-
bude chybět i malé pohoštění. Do školky přijde
5. 12. Mikuláš s nadílkou v režii pedagogické
školy. Potěšíme i babičky a dědečky v domově
pro seniory a v Jindrově vile. Všem přejeme
krásné, tiché a zasněžené Vánoce.

Ivana Mlejnková, foto: rodiče dětí

II. MŠ 17. Listopadu
v závěru roku



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

1. 12. Pá 17.00 Slavnostní zahájení vánoční instalace – s názvem Co se stromky od autorů A. Hvízdala a M. Volfa • Dům u Rytířů tel. 461 614 765 
18.00 Cabelles – koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
20.00 Luboš Pospíšil + 5P – koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Black Fox Party – dance music, dj Ass, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 12. So 9.00-17.00 Charity Day – tradiční předvánoční jarmark s výrobky studentů • Gymnázium A. Jiráska tel. 461 615 061
16.00 Vernisáž výstavy betlémů – s četbou povídek E. Martina • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Midi lidi + Ventolin – koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – club music, dj Mark Colton, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 12. Ne 9.00-17.00 Zimní radovánky v muzeu – otevíráme oblíbenou zimní hernu pro děti • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
10.00-18.00 1. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy • Zámecké návrší tel. 723 743 760
15.00 Vernisáž výstavy historických i současných betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 607 868 089
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 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
17.00 Mikuláš před Hvězdou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
18.00 Adventní koncert violisty J. Kabáta a klavíristy D. Juna – s videoprojektcí, 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

6. 12. St 13.30 Čertovské pohádky – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Free Wednesday – house & tech house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 12. Čt 19.30 556. LHV: "Chtíc, aby spal..." – koncert, operní legenda G. Beňačková hostem T. B. Sršně, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Priessnitz – koncert v rámci vánočního turné, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 12. Pá 18.00 Pianothéka Richarda Pogody – koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
18.00-20.00 Stabilita, síla a kreativita – workshop ze Zuzkou Klingrovou, cena 395 Kč, rezervace na tel. 739 954 311 • Spirit studio tel. 739 954 311
19.00 Pavel Callta – koncert, afterpárty, vstupné 220 Kč předprodej / 270 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.17 Koncert pro tu chvíli II. – koncert, písně mnoha žánrů od šansonu přes pop až po jazz, vstupné 220 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Čertovská retro párty – retro a disco music, dj Jan Packan, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 12. So 8.00-16.00 Adventní trh – stánky s vánočním zbožím a občerstvením, hudební program na pódiu • Zámecké návrší tel. 461 653 333
9.30-12.00 Vánoční papíry – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstupné 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
10.00-17.00 Když Vánoce klepou na dveře – vánoční dílny pro děti a dospělé, patchwork, promítání pohádek, ván. menu • Smetanův dům tel. 607 605 720
10.02 a 15.00 Mikulášská jízda parním vlakem – odjezdy z Litomyšle v 10.02 a 15.00, odjezdy z Chocně 7.51 a 12.51 • Vlakové nádraží ČD
13.00-18.00 Tanec Kolibříka – protančete se energií silových zvířat, lektorka Míša Petersen, 850/1000 Kč, rezervace nutná • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.00 "Splněná přání" Jitky Zelenkové – vánoční koncert, vstupné 280 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 312 655
18.00 Jam music • Cafebar Underground tel. 725 846 248
18.00 Hajzlbáby – komediální krimi-frašku uvádí divadelní soubor Divan, vstupené 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Rotoped – taneční zábava, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 DCUK Birthday – club & house music, djs Michael C & Styx, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 12. Ne 10.00-18.00 2. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00-17.00 Zvykoslovné tvoření – výtvarná dílna pod vedením studentů a učitelů SZaTŠ Litomyšl a lektorů z muzea • Regionální muzeum tel. 461 615 287
16.00 Vánoční slavnost nejen pro děti – vánoční program pro malé i velké, malý vánoční jarmark • Nový kostel Církve bratrské tel. 604 535 776
19.00 Báječná neděle v parku Crève Coeur – abon. představení uvádí Divadlo Kalich Praha, od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

11. 12. Po 16.30 Vánoční koncert sborů ZUŠ Litomyšl • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
20.00 Michal Prokop a Framus 5 – koncert, vstupné 350 Kč předprodej / 400 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 12. Út 10-12 a 17-19 Jmenovky na dárky – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Vánoční koncert Dolnovanky – písně i koledy, host F. Hájek, pořadem provází G. Řeháková a R. Klusoň, 100 Kč • Smetanův dům

13. 12. St 19.00 Knižní čtvrtek ve středu – na téma Knihy pod stromeček • Na Sklípku tel. 461 614 723
19.00 Vinyl Shake • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

14. 12. Čt 9.00-17.30 Astroporadna – Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Vánoční koncert žáků ZUŠ • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
19.00 Bedřich Smetana: Má vlast – koncert, Severočeská filharmonie Teplice, dirigent Petr Chromčák, vstupné 699-999 Kč • Smetanův dům

15. 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
18.00 Parkoviště pro velbloudy – koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
19.00 Čechomor – koncert, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Oldies párty 60. – 90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč tel. 776 278 519 
22.00 Back To The Future – all music, dj Karel Beneš, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

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: Dárkové balíčky, dárkové poukazy na nákup všech vstupenek, které lze v IC zakoupit

INFOCENTRUM LITOMYŠL aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá  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
Út  5. 12.  Metallica: Quebec Magnetic – film USA, hudební/dokumentární, 135 min, titulky, 180 Kč
St  6. 12.  Thor: Ragnarok – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min, titulky, 100 Kč  
Čt  7. 12.  Nádech pro lásku – film Velká Británie, životopisný/drama/romantický, 120 min, titulky, 110 Kč
Pá, So  8., 9. 12.  7 životů – film Velká Británie/Francie/Belgie, sci-fi/thriller/akční, 125 min, titulky, 110 Kč
Ne 10. 12.  Dokud nás svatba nerozdělí – film Francie, komedie, 115 min, titulky, 80 Kč
Út 12. 12.  Zahradnictví: Nápadník – film ČR/SR, drama, 110 min, 110 Kč
St 13. 12.  Milada – film ČR, životopisný/drama/historický, 130 min, 110 Kč
Čt 14. 12.  Filmový klub: Tom Of Finland – film Finsko/Švédsko/Dánsko/USA/Německo, životopisný/drama, 115 min, titulky, 80 Kč
Pá 15. 12. od 17 a 20  Star Wars: Poslední z Jediů – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 150 min, dabing, 130 Kč
So 16. 12. od 17 a 20  Star Wars: Poslední z Jediů ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 150 min, dabing, 150 Kč
Ne 17. 12.  Star Wars: Poslední z Jediů – film USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 150 min, dabing, 130 Kč
Út, St  19., 20. 12.  Večer pro dámy: Matky na tahu o Vánocích – film USA, komedie, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt 21. 12.  Jumanji: Vítejte v džungli! – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy/akční/komedie, 115 min, titulky, 120 Kč
Pá 22. 12. od 17 a 19.30  Jumanji: Vítejte v džungli! – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy/akční/komedie, 115 min, dabing, 120 Kč
So 23. 12.  Jumanji: Vítejte v džungli! ve 3D – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy/akční/komedie, 115 min, dabing, 140 Kč
Út, St, Čt 26., 27., 28. 12.  Špindl – film ČR, komedie/romantický/rodinný, 100 min, 120 Kč
Pá, So 29., 30. 12.  Ladíme 3 – film USA, komedie, 95 min, titulky, 120 Kč
Út, St  2., 3.  1.  Cukrář – film Izrael/Německo, drama, 105 min, titulky, 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  2., 3. 12.  Paddington 2 – film Velká Británie/Francie, komedie/rodinný/fantasy, 95 min, 110 Kč
So, Ne  9., 10. 12.  Přání k mání – film ČR/SR, pohádka, 90 min, 110 Kč
Ne 17. 12.  Můj život cuketky – film Švýcarsko/Francie, animovaný/rodinný, 70 min, 120 Kč
Po 18. 12. od 9.30  Zimní putování za pohádkou – pásmo pohádek pro nejmenší
So, Út 23., 26. 12.  Ferdinand – film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 130 Kč
So 30. 12.  Ferdinand ve 3D – film USA, animovaný/rodinný, 100 min, 150 Kč

16. 12. So 16.00 Mantrovníci – adventní zpívání manter, písničky pro duši, vstupné dobrovolné • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 605 147 812
18.00 Dětský pěvecký sbor Lilium a Josef Vágner – koncert, vstupné 190 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 628
18.00 Meditační večer a povídání – s Daliborem Faltou a Iris Lenochovou (16. a 17. 12. individuální konzultace) tel. 605 147 812
22.00 Houseland – house music, djs Glenn, Parrot & guests, 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 12. Ne 10.00-18.00 3. andělská adventní neděle – koncerty, výstavy, dílny, trhy • Zámecké návrší tel. 723 743 760
      10.00-18.00 Vánoční tvoření pro malé i velké – výtvarná dílna • Zámecké informační centrum tel. 461 610 051 

13.00-17.00 Výroba dárků pro potěšení druhých – domů i pro klienty Centra sociální pomoci města Litomyšle • Regionální muzeum tel. 461 615 287
13.30 Adventní odpoledne v ZUŠ – muzikál, koncert učitelů, zimní kavárna • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
15.00 Vánoční kouzlo – pohádku pro děti uvádí Divadýlko Kuba Plzeň, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
18.30 Hudba pomáhá – vánoční koncert benefičního festivalu (Parkoviště pro velbloudy, P. a D. Vaňkovi), 80 Kč • Zámecká jízdárna tel. 777 100 897

18. 12. Po 16.00-20.00 Vzpomínání u Srdce pro Václava Havla • Zámecké sklepení tel. 461 612 575
17.00 Vzpomínka na Václava Havla – projekce dokumentárních filmů a setkání s M. Paloušem, P. Jančárkem, R. Švejdou a L. Gavlovským • Nová městská síň

19. 12. Út 10-12 a 17-19 Vánoční a novoroční přání – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 První černá hodinka – adventní sdílení příběhů z roku 2017, M. Hak, T. Jireček, P. Horníček, 60 Kč • Regionální muzeum (rócafé) tel. 606 970 697

20. 12. St 18.00 Vánoční koncert sboru KOS • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 615 705
19.30 557. LHV: Od klasiky ke koledám s Davidem Ebenem – koncert, vstupné 220 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Free Wednesday – house & tech house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 12. Čt 8.30 Pečeme vánočky • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Vánoční posezení – rezervujte si místo předem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční – LSO, spojené sbory, solisté, dir. David Lukáš, sbor ZUŠ Litomyšl, 90 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže

22. 12. Pá 10.00-12.00 Svícínek z jablíčka – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Unotrio – koncert • Kavárna Mandala tel. 733 518 267
21.00 Diskotéka 70. – 90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč tel. 776 278 519
22.00 Pátek s Metaxou – club music, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 12. So 22.00 Classixxx Xmas Edition – vánoční vydání, club & dance music, dj Lemac, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24. 12. Ne 13.30-15.00 Štědrovečerní koledování – tradiční zpívání se skupinou Věneband, Betlémské světlo • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

21.33 Vánočky na... slámě open • Cafebar Underground tel. 725 846 248
23.00 Vánoční československá – CZ/SK hity, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752 
24.00 Půlnoční vánoční bohoslužba – Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání LSO a spojených lit. sborů • Piaristický chrám tel. 461 612 263

25. 12. Po 21.00 Štěpánská párty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Štěpánská – dance music, dj Dash J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 12. Út 9.00 Andělská inspekce – dětská vánoční hra • Husův sbor tel. 724 704 977
27. 12. St 20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
28. 12. Čt 17.30 Večer s galerií: Filosofská historie – promítání filmu Filosofská historie ze třicátých let, 20/40 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765

20.00 Silvestr nanečisto: Machos Burritos – noc první – koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
29. 12. Pá 20.00 Silvestr nanečisto: Machos Burritos – noc druhá – koncert, afterpárty, 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Last Friday Night – all music, dj Laaw, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
30. 12. So 21.00 Párty roku No. 2 – djs live! • Cafebar Underground tel. 725 846 248

22.00 Push The Button – house music, djs Glenn & Parrot, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
31. 12. Ne 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj – s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333

19.30 Silvestr Pod Klášterem – hraje Cimbálovka Beskyd • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
22.00 Silvestr 2018 – oslav s námi příchod nového roku • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 1. Po 11.00-14.30 Novoroční brunch – neomezená konzumace z rautového stolu (rezervace do 22. 12.) • Hotel Aplaus – restaurace Bohém tel. 461 614 900
5. 1. Pá 18.00 Tříkrálový koncert – K. Janů (sopran), J. Sejkora (hoboj), J. Dvořáková (varhany) • Husův sbor tel. 724 704 977

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



do 2. 12. Krajina a architektura – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 17. 12. Hrátky se zvířátky ve vánočním lese 2017 • Zámecké sklepení • So-Ne 13-17 (kromě 2. a 3. 12.)
do 23. 12. Můj milý Ježíšku – výstava obrazů • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10-17
do 31. 12. Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible – výstava v kryptě • Chrám Nalezení sv. Kříže • Pá 14-18, So a Ne 10-18, od 26. 12.  denně 10-18
do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů – výstava • Chrám Nalezení sv. Kříže • Pá 14-18, So a Ne 10-18, od 26. 12. do 1. 1. denně 10-18
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 7. 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 21. 1. Od adventu po Tři krále – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 4. 2. Díla darem / Významní mecenáši obrazové galerie města – Rodina Albertova – výstava • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 2. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary, mimo úřední hodiny tel. 604 672 854 
do 28. 2. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 11. 3. Adéla Oliva: Tam, kde to všechno začíná... • Galerie Kroupa • Po-Pá 10-13 a 14-18
od 1. 12. do 3. 12. Duke Vánoce – novinky z ateliéru sochaře Jiřího Dudychy, květinové aranže SZaTŠ Litomyšl, vstup zdarma • Ateliér Duke Bohemia • 10-17
od 2. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné 2017 – proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
od 2. 12. do 2. 2. Výstava betlémů • Husův sbor • v úředních hodinách fary
od 2. 12. do 5. 12. Pekelné tvoření pro malé i velké – výtvarná dílna • Zámecké informační centrum • 10-18
od 4. 12. do 21. 12. Vánoce a zima Josefa Lady – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 5. 12. do 31. 3. Zimní dětská herna – přijďte si pohrát a tvořit, nabízíme různé aktivity, hry a tvoření • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 8. 12. do 10. 12. Kreativ Litomyšl: hrajeme si, tvoříme – výstava kreativních a výtv. technik, materiálů, potřeb, výrobků, her, hraček • Zámecká jízdárna • Pá 10-18, So 9-18, Ne 9-17
od 8. 12. do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • Pá 14-18, So a Ne 10-18
od 9. 12. do 10. 12. Vánoční tvoření pro malé i velké – výtvarná dílna • Zámecké informační centrum • 10-18
od 16. 12. do 19. 12. Mezinárodní výstava floristiky, zemědělské techniky a historických vozidel – vánoční výstava • SŠZaT • So-Ne 9-17, Po 8-17, Út 8-14

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

2. 12.               So              9.00                   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             9.00                   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
                                           15.30-18.00      Mikulášský tenisový trénink pro malé hráče – koná se v nafukovací hale, pro všechny členy tenisového oddílu i ostatní zájemce • Sportcentrum Litomyšl

6. 12.               St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
9. 12.               So              9.00                   Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Rybník – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 12.            Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
16. 12.             So              15.00                 Vánoční turnaj ve stolním fotbale • Cafebar Underground
17. 12.             Ne             9.00                   Volejbal: Starší žáci – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
18. 12.             Po              16.00                 Fočus zadara • Cafebar Underground

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel. 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz nebo tel. 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
Tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, dětské hřiště, adventure golf.
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
• Ne 16.00-21.00 společná a děti
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíkova.cz, tel. 776 288 774
Cvičení probíhá 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 (s Petrou Bálskou, 
tel. 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

 Rodinné centrum, tel. 607 605 720
Čt 16.30-17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217

 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

 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 nejlepší věku
• St 13.00 
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• St od 18.30
Další akce:
4. 12. Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským 
(od 18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí)
18. 12. Kurz hry na bubny djembe s Pavlem Jasanským 
(od 18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí)

 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 v olejbal
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



1.andělská neděle 3. prosince 2017
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
10.00 Cabelles – kapela Gymnázia A. Jiráska / Andělské pódium
10.30 Vánoční zpívánky – hudební dílna pro děti / Nová městská síň
10.30 Komentovaná prohlídka piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže /

chrám Nalezení sv. Kříže
11.15 Taneční kroužek Hýbeme se s hudbou a hudební vystoupení

žáků ZŠ U Školek / Andělské pódium
13.00 Ekumenické setkání litomyšlských církví spojené se zapálením

1. adventní svíce / chrám Nalezení sv. Kříže
13.00 Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou dílnou / Nová městská síň
14.00 ¤ilt / Andělské pódium
14.30 Jak se Honza učil bát – Boučkovo loutkové divadlo BOĎI Jaroměř

/ Nová městská síň
15.00 Vernisáž výstavy historických i současných betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
15.30 Kouzlo křesťanských Vánoc – komentovaná prohlídka expozicí

Andělé na návrší / chrám Nalezení sv. Kříže
15.50 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / Andělské pódium  
16.00 Jablkoň – 1. část koncertu / Andělské pódium  
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s Koledovým videomap-

pingem na průčelí zámeckého pivovaru – vystoupí pěvecké sbory
ZUŠ B. Smetany Kvítek a Lilium / zámecké návrší

17.30 Jablkoň – 2. část koncertu / Andělské pódium  

Probíhající akce:
9 – 17 Otvíráme oblíbenou Zimní hernu pro děti / regionální muzeum
9 – 17 Od adventu po Tři krále – výstava / regionální muzeum
9 – 17 Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 / regionální muzeum
10 – 16 Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
10 – 15.50 Andělčino putování – vánoční soutěž pro rodiny s dětmi /

zámecké návrší
10 – 18 Stylový adventní trh s živými zvířaty a Andělníkem / zámecké návrší
10 – 18 Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC
10 – 19 Výstava historických i současných betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
10 – 19 Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible / 

krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
12 – 16 Zámecké sklepení v moci pekelné / zámecké sklepení

2.andělská neděle 10. prosince 2017
10.00 ZUŠ Bystré – hudební vystoupení / Andělské pódium
11.00 Školní pěvecký sbor Lubenika / Andělské pódium
10.30 Vánoční zpívánky – hudební dílna pro děti / Nová městská síň
10.30 Komentovaná prohlídka piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže /

chrám Nalezení sv. Kříže
13.00 Zapálení 2. adventní svíce, sváteční slovo Daniela Kvasničky /

chrám Nalezení sv. Kříže
13.00 Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou dílnou / Nová městská síň
14.00 Jana a Iva Věnečkovy / Andělské pódium
14.30 O perníkové chaloupce – loutkové divadlo Kozlík / Nová městská síň
15.00 Kouzlo křesťanských Vánoc – komentovaná prohlídka expozice

Andělé na návrší / chrám Nalezení sv. Kříže
15.30 Four in Van / Andělské pódium
16.55 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / Andělské pódium  
17.00 Marien  / Andělské pódium 

Probíhající akce:
9 – 17 Zimní dětská herna / regionální muzeum 
9 – 17 Od adventu po Tři krále – výstava / regionální muzeum
9 – 17 Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 / regionální muzeum
9 – 17 Fler Kreativ Litomyšl – „Hrajeme si, tvoříme” / zámecká jízdárna
10 – 16 Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
10 – 16.55 Andělčino putování – vánoční soutěž pro rodiny s dětmi /

zámecké návrší 
10 – 18 Stylový adventní trh s živými zvířaty a Andělníkem / zámecké návrší
10 – 18 Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC

10 – 19 Výstava historických i současných betlémů /
chrám Nalezení sv. Kříže

10 – 19 Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible /
krypta chrámu Nalezení sv. Kříže

13 – 17 Tvoření zvykoslovných předmětů – tvůrčí výtvarná dílna k výstavě
Od adventu po Tři krále / regionální muzeum

13 – 17 Hrátky se zvířátky ve vánočním lese – výstava vánočních ozdob /
zámecké sklepení

3.andělská neděle 17. prosince 2017
10.00 Sebranická schola / Andělské pódium
10.30 Vánoční zpívánky – hudební dílna pro děti / Nová městská síň
10.30 Komentovaná prohlídka piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže

/ chrám Nalezení sv. Kříže
11.00 Hudební vystoupení žáků 1. mateřské školy Litomyšl
13.00 Zapálení 3. adventní svíce, sváteční slovo Štěpána Kláska /

chrám Nalezení sv. Kříže
13.00 Andělka čte pohádky – čtení s výtvarnou dílnou / Nová městská síň
14.00 Unsere Gruppe – mládežnická kapela Církve bratrské /

Andělské pódium
14.30 O neposlušných kůzlátkách – loutkové divadlo Kozlík / 

Nová městská síň
15.00 Kouzlo křesťanských Vánoc –komentovaná prohlídka expozicí

Andělé na návrší / chrám Nalezení sv. Kříže
15.30 The Cousins / Andělské pódium
16.55 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / Andělské pódium  
17.00 Petra Černocká / Andělské pódium 
18.30 Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert / zámecká jízdárna 

Probíhající akce:
9 – 17 Zimní dětská herna / regionální muzeum 
9 – 17 Od adventu po Tři krále – výstava / regionální muzeum
9 – 17 Litomyšlské motocyklové závody 1947–1977 / regionální muzeum
10 – 16 Otevřeno Muzeum domečků, panenek a hraček
10 – 16.55 Andělčino putování – vánoční soutěž pro rodiny s dětmi /

zámecké návrší 
10 – 18 Stylový adventní trh s živými zvířaty a Andělníkem /

zámecké návrší
10 – 18 Tvořivé dílničky pro děti / zámecké IC
10 – 19 Výstava historických i současných betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
10 – 19 Magdaléna Jetelová: The essential is no more visible /

krypta chrámu Nalezení sv. Kříže
13 – 17 Výroba dárků pro sebe a pro klienty Centra sociální pomoci

města Litomyšl – výtvarná dílna / regionální muzeum
13 – 17 Hrátky se zvířátky ve vánočním lese – výstava vánočních ozdob /

zámecké sklepení

4.andělská neděle 24. prosince 2017
a Štědrý den
13.00 Zapálení 4. adventní svíce, sváteční slovo Václava Hurta /

chrám Nalezení sv. Kříže
13.30 – 15 Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband /

Andělské pódium
13.30 – 15 Odneste si Betlémské světlo / chrám Nalezení sv. Kříže
13.30 – 15 Andělská vyhlídka / chrám Nalezení sv. Kříže 
24.00 Půlnoční mše svatá – zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

v podání Litomyšlského symfonického orchestru a spojených
litomyšlských sborů (Vlastimil, Sbor paní a dívek
a Mužský pěvecký sbor) / chrám Nalezení sv. Kříže 

Seznam všech adventních akcí naleznete na www.litomysl.cz
nebo na  f Andělský advent v Litomyšli, í #andelskalitomysl

Andělské pódium – před chrámem Nalezení sv. Kříže
Nová městská síň – v přístavbě piaristické koleje
Regionální muzeum v Litomyšli – hlavní budova

andělské
adventní
neděle na zámeckém

návrší
v Litomyšli
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Hledáme bezpečnostní
pracovníky do motohlídky
– Vysoké Mýto

Nabízíme: 
nástup ihned, HPP, DPČ, DPP. 
Plat 110,-/ hod., 10% příplatek 
za práci v noci, o víkendu, 

ve svátek, náborový příspěvek 10.000,- Kč,
přísp. na údržbu uniformy a na penzijní pojištění
Tel. č.: 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

Pracovník/ce přímé
obslužné péče. 
Nepřetržitý směnný provoz, převážně 7- 19 h 
a 19-7h, nabízíme úvazek 0,75 (28h týdně) / 
1 úvazek (37,5h). Požadujeme min. základní 
vzdělání, kvalifikační kurz v oboru výhodou,
trestní bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav,
tolerance, empatie. Po zaučení cca plat
na ¾ úvazku 17.000 Kč, plný úvazek  22.000 Kč. 

Uklízeč/ka
zkrácený úvazek 30 hodin týdně, práce včetně 
víkendů a svátků (dle harmonogramu), 
min. základní vzdělání, pečlivost, empatie 
a lidský přístup, odpovídající zdravotní stav. 
Po zaučení cca plat 12.800 Kč. 

Kuchař/ka
směny (střídání 4,5h, 8h a 12h) dle rozpisu. 
Plný pracovní úvazek.  Min. základní vzdělání –
nutná praxe, trestní bezúhonnost, odpovídající
zdravotní stav, empatie, schopnost tolerance 
a respektu. Po zaučení cca plat 17.000 Kč.

Sociální výhody samozřejmostí. 

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

Do Centra sociální pomoci 
města Litomyšl hledáme kolegy
či kolegyně na pozici: 

Firma Michal Kortyš – ELKOR, 
Mařákova 1149, Litomyšl 
hledá zaměstnance na pozici 

prodavač-skladník
v prodejně s elektromateriálem na HPP.
Nástupní plat 18.000 Kč hrubého,
nástup od 1. 1. 2018 nebo dohodou. 

Požadavky:
ŘP skupiny B, práce na PC-pokladní 
systém, skladová evidence, 
znalost elektro výhodou.

Kontakt pro zájemce: osobně 
po předchozí dohodě na adrese firmy,
e-mailem: elkor@elkor.cz
nebo telefonicky na tel.č.: 461 615 014.

Prodám byt 3+1
v Litomyšli.

K doptání: tel. 722 220 706

VYTISKNĚTE POHLEDNICI
S MADE IN LITOMYŠL
A BUĎTE SLAVNÍ!
Spolek Made in Litomyšl hledá zajímavé či netradiční fotografie Litomyšle.
Zapojit se mohou jak amatéři, tak profesionálové. Prostě všichni, kdo chtějí
mít krásné pohlednice našeho města.

O litomyšlské kosí pěvce
je za oceánem zájem

listé včetně samotného sbormistra Milana Motla.
Toto interpretačně poměrně náročné dílo vrchol-
ného baroka je v Kanadě i USA s adventním ob-
dobím těsně spjato, podobně jako v našich
krajích Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
Části z Rybovy mše sbor zazpívá zejména na
koncertech pro krajany. „Díky podpoře školy,
města Litomyšle a v neposlední řadě pak samo-
zřejmě i díky talentu a píli samotných studentů
se sboru daří dosahovat úroveň, která mu zajis-
tila toto třetí pozvání za oceán,” míní sbormistr.
Pro nadané budoucí pedagogy je turné nespor-
nou příležitostí k prezentaci své alma mater,
pěveckých schopností, české hudby i města Li-
tomyšle na americkém kontinentu. Přidanou
hodnotou je pak možnost poznat americkou kul-
turu a zdokonalit jazykové dovednosti. Velkou
odměnou pro KOSáky bude jistě vedle potlesku
spokojených posluchačů například plánovaná
návštěva Niagarských vodopádů a dalších zají-
mavých míst amerického kontinentu. 

Zuzana Fruniová

Předposlední listopadový den, poté, co nače-
chrají svá černá peříčka, odlétají KOSáci na da-
lekou pouť. Cílem jejich cesty jsou USA
a Kanada. Již potřetí se totiž vydává Smíšený pě-
vecký sbor KOS pedagogické školy Litomyšl na
zahraniční turné do těchto zemí, a to na pozvání
organizace Czech Symphony Project. Ten pro
sbor organizuje vedle celovečerních koncertů
pro veřejnost také výchovné koncerty pro žáky
a studenty amerických škol, ale i drobná vystou-
pení na nejrůznějších institucích. Plánována jsou
rovněž setkání a vystoupení pro zdejší krajany.
V roce 2008 sbor absolvoval koncertní cestu do
Calgary a v minulém roce, tedy zcela nedávno,
úspěšné turné po čtyřech státech USA.  Vystou-
pení pěveckého sboru KOS v Kanadě a USA bude
tentokrát vonět skořicí a hřebíčkem, tedy koře-
ním, které neodmyslitelně evokuje vánoční
atmosféru. Vánoční repertoár pak doplní prezen-
tace české hudby a kultury. Těžištěm programu
bude výběr z oratoria Mesiáš Georga Friedricha
Händela, ve kterém se vedle sboru představí só-

Fotíte rádi naše město? 
Máte v databázi Vašich 
fotografií zajímavé pohledy
na rodiště Bedřicha Smetany?
Vaše fotografie posílejte 
do konce února 2018 na e-mail
info@madeinlitomysl.cz, 
do předmětu zprávy napište
„soutěž – pohlednice”. 
Vybrané snímky budou v režii
Made in Litomyšl použity 
do kolekce pohlednic a Vaše
dílo se tak může dostat doslova
do celého světa:). Všichni autoři,
jejihž fotografii otiskneme, 
obdrží 100 ks pohlednic zdarma.

www.madeinlitomysl.cz
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 9. 12. MUDr. Slavík
Ne 10. 12. MUDr. Jindrová
So 16. 12. MUDr. Paseková
Ne 17. 12. MUDr. Paseková
So 23. 12. MUDr. Tišlerová
Ne 24. 12. MUDr. Kašparová
Po 25. 12. MUDr. Sláma
Út 26. 12. MUDr. Sláma
So 30. 12. MUDr. Slavík
Ne 31. 12. MUDr. Sláma
Po 1. 1. MUDr. Paseková
So 6. 1. MUDr. Kašparová
Ne 7. 1. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 9. 12. MUDr. Jílková
Ne 10. 12. MUDr. Kopecká
So 16. 12. MUDr. Mareš
Ne 17. 12. MUDr. Pecinová
So 23. 12. MUDr. Pešková
Ne 24. 12. MUDr. Sadílková
Po 25. 12. MUDr. Hájková
Út 26. 12. MUDr. Papoušková
So 30. 12. MUDr. Pilařová
Ne 31. 12. MUDr. Švábová
Po 1. 1. MUDr. Filová
So 6. 1. MUDr. Beňová
Ne 7. 1. MUDr. Cacková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 10. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 16. 12. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 17. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 23. 12. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 24. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Po 25. 12. Sanatio, tel. 461 311 909
Út 26. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 30. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 31. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Po 1. 1. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
So 6. 1. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 7. 1. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9. – 10. 12. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
16. – 17. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, 775 724 524
23. 12. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, 461 631 126
24. 12. MUDr. Kopecká Eva, MBA
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
25. 12. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461 724 369
26. 12. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, 461 724 369
27. 12. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
28. 12. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, 461 619 670
29. 12. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, 731 262 633
30. 12. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, 461 724 635
31. 12. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
1. 1. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, 465 549 236
6. – 7. 1. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

ROZPIS SLUŽEB
1 + 2 = 3 …dny konference učitelů
matematiky na pedagogické škole
Litomyšlská pedagogická škola hostila ve dnech
19. – 21. října 2017 celostátní konferenci učitelů
matematiky základních škol a nižších ročníků ví-
celetých gymnázií. Setkání pod názvem „JAK
UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10 –  16 LET”
organizuje Společnost učitelů matematiky Jed-
noty českých matematiků a fyziků (SUMA JČMF)
ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ pravidelně každé 2
roky, tématem jsou aktuální problémy vzdělá-
vání v matematice a místem setkání je vždy
„naše” Litomyšl.
Na programu byly přednášky předních odbor-
níků zabývajících se problematikou matematic-
kého vzdělávání (PedF UK, MFF UK, NÚV Praha,
Cermat); páteční dílny a prezentace pak nabídly
– v několika souběžně probíhajících tematických
blocích – zajímavé informace, praktické náměty
a cennou příležitost pro výměnu zkušeností pří-
tomných učitelů a matematiků. Velký prostor
letos dostalo téma práce s nadanými dětmi,
různé hlavolamy, rébusy a matematické hry,
došlo ale též například na zhodnocení výsledků
jednotných přijímacích a maturitních zkoušek
a analýzu žákovských řešení. 
Vyjádřeno řečí čísel: 120 účastníků, 30 lektorů
a přednášejících, 8 zahraničních odborníků (ze
slovenských vědeckých a školských institucí), 7
přednášek, 33 dílen, to vše dohromady naplnilo
úctyhodných 2010 minut, tj. téměř 35 hodin od-
borného programu. 
Neméně bohatá byla náplň doprovodná a kul-
turní. Účastníci konference se do Litomyšle rádi
vrací právě i pro místo samo. Díky podpoře

města Litomyšle, Pardubického kraje a JČMF
může program probíhat nejen v budově peda-
gogické školy a jejího domova mládeže, ale též
v Novém kostele a na zámku. O úvodní naladění
na vlnu nejlepších tradic kvadrivia věd a umění
se postaral sbor Kos, rovněž komentované pro-
hlídky piaristického chrámu, soch Olbrama
Zoubka v zámeckém sklepení a večerní pro-
cházka setmělou Litomyšlí se setkaly s pozitiv-
ním ohlasem. 
Díky vstřícnosti ředitele školy S. Leníčka a od-
bornému programu, který sestavuje H. Lišková,
akce na pedagogické škole již definitivně zako-
řenila, stala se tradicí. Za dva roky na shledanou,
tak se loučili účastníci konference s Litomyšlí
a pedagogická škola s nimi, od roku 2001 již po
deváté! Řečí čísel: SUMA 2017 + 2 = 2019 / lit9

Jan Vávra, VOŠP a SPgŠ

Týdenní studijní pobyt žáků III. ZŠ 
Litomyšl v německém Limbachu
Vybraní žáci z 1. i 2. stupně strávili týden plný
přátelských setkání s německými kamarády. Děti
hodně cestovaly, bavily se i vzdělávaly, ale také
se snažily mluvit německy i anglicky. Své zážitky
popsala žákyně 8. třídy Lenka Hochbergrová.

V neděli 8. 10. 2017 ve 4:20 jsme měli sraz
v České Třebové a vydali jsme se na cestu do ně-
meckého Limbachu. Po ubytování v krásných
chatkách  a po večeři jsme šli brzy spát kvůli
únavě  z osmihodinové cesty vlakem.
V pondělí po snídani  se větší děti seznamovaly
s německými a ti mladší hráli s Němci hru bia-
thlon, odpoledne jsme se vyměnili.  Po večeři
jsme si šli zahrát drsnou vybíjenou s novými ně-
meckými kamarády.
V úterý po snídani jsme vyrazili na celodenní
výlet s Němci. První zastávkou byl bowling ve
městě Zwickau. Při hře jsme zažili hodně zábavy,
myslím, že jsme si to všichni moc užili. Poté jsme
jeli do plaveckého bazénu. Po dvouhodinovém
plavání jsme  jeli zpátky do Limbachu.  K večeři
jsme si snad všichni pochutnali na grilovaných
steacích, párkách a klobásách. A po vydatném
jídlu si šla většina zahrát tradiční vybíjenou.
Ve středu dopoledne jsme hráli s kamarády

z Německa bláznivou olympiádu. Odpoledne
jedna skupina lezla na horolezecké stěně a zbý-
vající dvě  hrály různé zábavné hry. Večer jsme
si šli opět zahrát vybíjenou.
Ve čtvrtek po snídani jsme si mohli vybrat mezi
třemi aktivitami (malování voskem, malování pí-
skem a výroba gelových svíček). Dopoledne
jsme tedy tvořili. Odpoledne jsme se vydali na
výlet, který obsahoval procházku s lamami, mu-
zeum zlata a jeho rýžování. Snad každý si odnesl
zrnko zlata. Tento výlet se mi hodně líbil. 
V pátek ráno jsme jeli do města Eich do eko-
centra, kde jsme se dozvěděli něco o přírodě.
Poté jsme jeli na bobovou dráhu.  Odtud nás od-
vezl autobus na nedaleký skokanský můstek,
kde skákali čeští skokani. Byl to zajímavý zážitek.
Večer jsme si balili a šli jsme brzy spát, protože
jsme ráno vstávali před šestou.
A v sobotu 14. 10. jsme si vychutnali poslední
snídani, rozloučili se s Němci, kteří byli už
vzhůru. A vydali jsme se na cestu do České Tře-
bové, kde na nás čekali rodiče, sourozenci a čtyř-
nozí mazlíčci.
Jsem velice ráda, že jsem mohla jet do Německa
a načerpat kupu nezapomenutelných zážitků.
Děkuji. Lenka Hochbergrová

Nesmluvní stomatologická ordinace
v Litomyšli

bude přijímat omezený počet nových pacientů 
–  estetická a záchovná stomatologie, moderní postupy, 

bezbolestné ošetření a krátké objednací lhůty

tel.: 464 608 509
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Povídej, naslouchám!
Do nabídky poradenské činnosti pro veřejnost,
která je poskytována zásadně bezplatně a dis-
krétně, přibývá od začátku roku 2018 i poradna
v Novém kostele Církve bratrské, která bez roz-
dílu pohledu na svět nabízí lidem náboženským
i bez vyznání službu naslouchání. Povídej, nas-
louchám!
Život je k neunesení? Jste sami? Nejde to ve
dvou? Není to na diagnózu a není to na sdílení
s nejbližšími? Dlouho už stůněte? Potřebujete
jen konzultaci? Chvilku střízlivého rozhovoru?
Potřebujete, aby se někdo ptal po směru vašich
myšlenek? Jste mladí, staří či v tom nejlepším

věku a protřebujete si jen ujasnit myšlenky? To
je přesně to, co nabízí čtveřice žen s odpovída-
jícím vzděláním od psychologie až po poraden-
ství, teologii či sociální práce s terapeutickými
zkušenostmi. Ve službě se budou střídat zatím
s jedním mužem a svou práci pro veřejnost
všichni dávají jako bezplatnou službu. 
Poradna Povídej, naslouchám! bude otevřena
od 2. ledna 2018 vždy v úterý odpoledne od
13.00 do 16.00 hodin. Do poradny je možné se
hlásit a objednávat na telefonu 733 619 141
anebo na adrese poradna@novykostel.cz

Daniel Kvasnička

Občanská poradna v Litomyšli
Oblastní Charita v Poličce ve stejném čase
v Novém kostele nadále poskytuje svoje od-
borné poradenství. Občanská poradna v Lito-
myšli má jiný rozsah služeb. Specializuje na
odborné služby. Například na problematiku od-
dlužení. Opět jde o službu bezplatnou.
V této službě došlo ke změnám novelou insol-
venčního zákona z letošního srpna, která re-
agovala na skutečnost, že na území České
republiky provozovalo svou činnost velké
množství komerčních subjektů, které za nepři-
měřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům
pomoc se sepsáním návrhů na oddlužení. Jejich
služby však postrádaly profesionalitu a dlužní-
kům přinášely často spíše další problémy než
pomoc. Proto se služba Občanské poradny za-
měřuje na kvalitu podávané žádosti o insol-
venci a dovede účinně pomoci každému, radou
či pomocí. 

Poradenství zase neposkytují žádní nováčci.
Občanská poradna Polička pomáhá dlužníkům
sepisovat návrhy na povolení oddlužení již ně-
kolik let. I podle novely insolvenčního zákona,
účinné od 1. 7. 2017, podmínky pro sepisování
a podávání návrhů za dlužníky Občanská po-
radna splňuje. Tyto služby, včetně dluhového
poradenství, poskytuje opět bezplatně. Nebojte
se na Občanskou poradnu obrátit, rádi se
budou všem věnovat.
Poradna je otevřena každé úterý. Kontakty
na občanskou poradnu najdete na www.po-
licka.charita.cz nebo je získáte na telefonu 461
723 758, 731 604 683, 731 598 812.
Pracovnice OP Polička s kontaktním místem
v Litomyšli a Daniel Kvasnička

Projděte se
zahradou kolem
Jindrovy vily
Kdo zná Trnkovu Zahradu, ví, že není tak úplně
zahradou pro děti. Je určena dospělým, kteří po-
třebují na chvíli utéci z racionalizovaného a od-
kouzleného světa do krásné zahrady, kterou
stráží kocour – specialista na nadávání, kde jsou
anděly strážnými sloni a slůňata, kde trpaslík
mluví do snů; utéci do fantazie, protože mimo ni
nás stráží čas a my musíme poslouchat jeho pří-
kazy.
V zahradě kolem litomyšlské Jindrovy vily v Du-
kelské ulici mluvícího kocoura nenajdete. Přesto
stojí za to se tu během dne zastavit v kteroukoliv
roční dobu. I teď, na konci listopadu, je tu hezky.
Nově osázené traviny a keře už vytvářejí nová
zákoutí, jezírko a původní kamenné pítko pro
ptáky dobře doplňují majestátné stromy. Přijďte
klidně sami, taky maminky – s dítětem spícím
i objevujícím. Čas tady plyne nějak pomaleji.
A v nedalekém Šnytu se pak zastavte na
espresso. Přinesou vám ho v šálku s notičkou…

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl

Výzva
Pro svoji bakalářskou práci hledám pamětníky,
kteří by byli ochotni se podělit o své vzpomínky
na členy berního úřadu v Litomyšli, kteří se úča-
stnili v letech 1939–1941 protinacistického od-
boje jako skupina „V boj – venkov Litomyšl”. Mezi
členy patřili: Josef Chuchvalec, František Mlej-
nek, Stanislav Provazník, Rudolf Jahn, Ladislav
Mikeš, František Kopecký, Josef Kašpar, Josef Ho-
ryna, Jaroslav Slavík a Adolf Šebrle. Jakákoli in-
formace bude vítaná. Pro kontakt prosím
použijte e-mailovou adresu p.nadvornik@lit.cz,
nebo adresu J. E. Purkyně 1144/1 Litomyšl 570
01, případně telefon: 605 380 843. 

Pavel Nádvorník

Řádková inzerce
Krásná dvouletá pudlí slečna bez PP hledá ženi-
cha. Měl by být mladý, černý nebo černý s pále-
ním, výborný zdravotní stav. Velikost toy. Nejlépe
z České Třebové a blízkého okolí. Předpokládaný
termín námluv je okolo Vánoc 2017. Více info na
tel.: 724 361 932.  • Levný bazárek u Peťulky.
Máme zde dětské dámské i pánské oblečení
a boty, dále hračky, kočárky, sedačky do auta
i cukrovinky. Do komisního prodeje bereme nyní
zimní oblečení boty a hračky a různé potřeby.
Najdete nás v ulici Šmilovského 93 v uličce za
prodejnou Stratílek v Litomyšli. Těšíme se na vás.
Kontakt 739 493 010  • Koupím elektrický ole-
jový radiátor na 230 V. tel.: 736 218 586.  • Na-
bízíme možnost uskladnění a parkování
motocyklů. Tel. 602 462 465  • Doučování před-
mětů ZŠ – Výuka AJ pro děti i dospělé. Nejsou
výsledky vašeho malého studenta takové, jaké
si představujete? Nic není ztraceno. Nabízím do-
učování předmětů AJ, Informační technologie
a popř. i další dle učebnic Fraus. A dále výuku AJ
pro děti i dospělé. Cena 240,- Kč/60 min., víkend
300,- Kč/60 min + cestovné. Kontakt: 605 921
033, učitelka ZŠ s mezinár. zkouškou z AJ a dlou-
holetou praxí.

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

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

časově flexibilní

paní na úklid.
Pokud jste spolehlivá a pečlivá,
jste náš člověk. Zámecké 
apartmány potřebují Vaši péči.

Kontaktujte nás e-mailem: 
recepce@smetanovalitomysl.cz
nebo telefonicky: 725 981 646.

Smetanova
Litomyšl, o.p.s.
přijme na DPP
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Adventní trh
Při druhé adventní sobotě (9. 12.) bude město
pořádat v době od 8 do 16 hodin Adventní trh,
opět na zámeckém návrší. 
Do Litomyšle se sjedou řemeslníci z měst, obcí
a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou
své zboží, např. adventní věnce, keramiku, ma-
lované a perličkové vánoční ozdoby, formičky,
čepice, kožešiny, slaměné ozdoby, cukrovinky,
kabelky, koření, košíky, sklo, perníky, šperky a bi-
žuterii, trička, ubrusy, betlémy, medy, svíčky,
drobnosti pro radost i hračky a další výrobky ze
dřeva, pedigu, proutí, cínu, drátu, ovčí vlny, tex-
tilu, kůže, krajky i hedvábí. Stánkový prodej také
samozřejmě nabídne široký sortiment občer-
stvení, nebudou chybět dorty, frgály, makronky,
medovina, svařené víno a punč. Zavoní jehličí,
vonné věnečky, trdelník, štramberské uši, ko-

láčky, hořické trubičky, grilované sýry a další
dobroty. Občerstvení také bude ve svém stánku
zajišťovat pan Částek a pan Kovář,  mykologové
budou vařit kotlíkový houbový guláš. Děti si
budou moci pohladit živé kozy.

Před piaristických chrámem na zastřešeném
pódiu bude připraven hudební program:
10.15 –10.45 – pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl
11.00 – 11.45 – dětské pěvecké sbory ZUŠ Lito-
myšl Kvítek a Lilium
12.00 – 12.20 – Smíšený pěvecký sbor L – Canto
Litomyšl
13.00 –13.30 – Sbor paní a dívek Litomyšl
14.00 – 14.30 – letos třicetiletý Mužský pěvecký
sbor a jeho hosté v piaristickém kostele s před-
vánočními hudebními lahůdkami
15.00–15.30 – hudební soubor DúVá Dolní Újezd

Jaroslav Dvořák

V letošním roce 2017 tomu bude
15 let, co se v Regionálním
muzeu v Litomyšli v prosinci
2002 konala výstava s názvem
„Půjdem spolu do betléma…”, na
které vystavovali i tehdejší
autoři z regionu. Následně došlo
dne 24. ledna 2003 z iniciativy
rodin Slabých a Večeřovy k za-
ložení patnácté pobočky Čes-
kého sdružení přátel betlémů
v České republice s názvem Bet-
lémáři Litomyšlska. Předsedkyní
se  stala paní Danuše Slabá.
Od samého vzniku pobočky za-
stává funkci  hospodářky paní
Marta Jindrová a je zároveň
členkou revizní komise ČSPB.
Betlémáři Litomyšlska jí tímto
děkují za 15 let nezištné a obětavé práce a přejí
pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Od roku 2011 je předsedou Betlémářů Litomyšl-
ska Ing. Petr Schmid. Pobočka v současné době
čítá 13 členů a několik dobrovolníků. Za svůj úkol
si dává uchovat betlémářskou tradici na Lito-
myšlsku. To bylo historicky ovlivňováno pracemi
autorů z více betlémářských oblastí. Jednak bet-
lémy ústeckoorlickými, králickými, svitavskými,
hřebečskými i poličskými. Členové Českého
sdružení přátel betlémů – Betlémáři Litomyšlska
jsou lidé nejrůznějších povolání i věků, které
spojuje společná záliba – láska k betlémům.     
Kolektivním úsilím a zapojením všech členů se
každým rokem podaří vytvořit kouzelný svět, do-
tvářející atmosféru adventní Litomyšle, letos již
potřetí ve spolupráci se Zámeckým návrším
v prostorách piaristického chrámu Nalezení  sv.

Kříže. Na celkovou koncepci
betlémářských výstav dohlíží
výtvarnice PhDr. Zdena Olivová.
Organizaci, logistiku, instalaci
a propagaci zajišťují Vojtěch Hu-
rych a Ing. Petr Schmid.  
Prostory chrámu dovolují vysta-
vit přes 50 betlémů. K vidění
budou betlémy současných
autorů i historické, z nejrůzněj-
ších materiálů od dřeva, kera-
miky, papíru, přes kukuřičné
šustí, betlémy paličkované,
z korálků, ytongu až po betlémy
chlebové. Pro letošek chystají
betlémáři novinku. Ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže
v Litomyšli, zejména  díky
vstřícnému přístupu vedoucí

kroužku keramiky pro dospělé, paní Hany Plíha-
lové Šafaříkové, vzniká v tomto kroužku nový
společný keramický betlém. K vidění budou
i práce dětí.
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost na:
Tradiční výstavu betlémů v piaristickém
chrámu „Nalezení sv. Kříže” na zámeckém ná-
vrší v Litomyšli.
Vernisáž výstavy se uskuteční 3. 12. 2017 v 15
hodin. Dále bude výstava přístupná každý pro-
sincový pátek od 14 do 18 hodin, každou prosin-
covou 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 od-
nést „Betlémské světlo”. Od 26. 12. 2017 do 1. 1.
2018 bude výstava otevřena denně od 10 do 18
hodin.                    Irena Švecová, foto: betlémáři

Betlémáři Litomyšlska oslaví 15 let

Česká mše vánoční v Litomyšli
I letos ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 18 hod. zazní v Li-
tomyšli v prostorách proboštského chrámu Po-
výšení sv. Kříže Česká mše vánoční  Jakuba Jana
Ryby. 
Učinkující – spojené litomyšlské sbory, Litomyšl-
ský symfonický orchestr i oblíbení sólisté – jistě
připraví svým posluchačům  neopakovatelný zá-
žitek i pohodu, tentokrát těsně před vánočními
svátky.  
Jako sólisté zazpívají Veronika Kladivová, Lucie
Hrubešová, Václav Boštík a Leoš Krejčí. Spojené
litomyšlské sbory připravují Petra Kubátová
a Martin Profous. Litomyšlský symfonický
orchestr bude řídit  šéfdirigent David Lukáš.
Součástí této hudební události  bude i vystou-

pení milých účastníků – sboru dětí z místní Zá-
kladní umělecké školy Bedřicha Smetany. Pod
vedením své sbormistryně Lucie Vavřínové pro-
vedou 6 moravských koled Petra Zapletala.
Ve vánočním období zazpívají litomyšlské sbory
Rybovu mši ještě v Uhersku, Opatovci a Nera-
tově, zúčastní se i půlnoční mše v piaristickém
chrámu. Celkový počet společného provedení
Rybovy mše se již blíží stovce.
Začátek koncertu v proboštském chrámu Pový-
šení sv. Kříže v Litomyšli je ve čtvrtek 22. pro-
since 2017 v 18.00 hod.
Vstupenky v ceně 90 Kč je možné zakoupit
i v předprodeji v IC Litomyšl.

Josef Veverka

Koncert dětského
klubu Hobit
Srdečně zveme děti i dospělé na vánoční koncert
dětského hudebního klubu Hobit, který se bude
konat v neděli 10. 12. od 16 hodin v Novém kostele
Církve bratrské v Litomyšli. Přijďte si mezi nás užít
vánoční atmosféru plnou muziky, sladkého cu-
kroví a přátelských setkání. Budete mít možnost
poslechnout si nejen vánoční písničky v podání
dětských muzikantů z klubu Hobit, ale i dalších
hudebníků z Nového kostela i odjinud. Po kon-
certě se mohou všechny děti těšit na překvapení
pod stromečkem. Stejně jako v loňském roce bude
po koncertě probíhat  vánoční jarmark, plný voňa-
vých dobrot, dárků a samých krásných věcí, které
si budete moci prohlédnout a třeba i odnést
domů. Děti z klubu se touto cestou rozhodly po-
moci Honzíkovi, který je po mozkové obrně a ne-
může mluvit ani chodit a je zcela závislý na
pomoci druhé osoby. Honzík navštěvuje 5. třídu
Speciální školy v Litomyšli a výtěžkem z jarmarku
mu přispějeme na to, aby mohl v odpoledních ho-
dinách navštěvovat zdejší stacionář Ruka pro
život. Přijďte si odpočinout a podpořit dobrou věc.

Za hudební klub Hobit Kateřina Macková

Když Vánoce 
klepou na dveře
Zveme všechny děti i dospělé k pěkným chvílím
již 6. ročníku vánočního tvoření. Přijďte si zpří-
jemnit předvánoční čas a navštivte v sobotu
9.12. od 10 do 17 hodin vánoční dílny ve Smeta-
nově domě.  Nejedno překvapení či krásný dárek
pro vás  připravilo rodinné centrum společně
s domem dětí a mládeže a NADĚJÍ. Také restau-
race Karlov pro tento den nabídne výborné kuli-
nářské speciality a dobroty. 
A na jaké dílny se  můžete těšit? Čeká na vás vý-
roba svícnů z přírodního materiálu, sov z březo-
vého dřeva, tvorba andělíčků, stromečků
z drátků, magnetek. Letošní novinka bude vyrá-
bění zajímavých skleněných lampiček nebo sví-
cínků. Do  ručně zdobených dárkových tašek
můžete naskládat výrobky,  kterými potěšíte své
blízké anebo vyzdobíte vánočně naladěný
domov. Těšíme se na vás.        J. Nádvorníková

Vánoční koncert
sboru KOS
Ve středu 20. prosince se v piaristickém chrámu
Nalezení sv. Kříže uskuteční Vánoční koncert
Smíšeného pěveckého sboru KOS pedagogické
školy Litomyšl. Repertoár, který si mladí zpěváci
pro své příznivce připravili, zazněl i v rámci vá-
nočních koncertů během zahraničního turné
v Kanadě a USA. Chybět tedy nebudou vánoční
písně a koledy, současné duchovní písně či
výběr z oratoria Mesiáš G. F. Händela. Koncert
bude zahájen v 19 hod.            Zuzana Fruniová
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Koncert pro tu
chvíli... a přijde
i Ondřej Ruml 
V pátek 8. prosince 2017 se od 20:17 hodin usku-
teční ve Smetanově domě v Litomyšli druhý roč-
ník předvánočního Koncertu pro tu chvíli.
Můžete se těšit na písně mnoha žánrů od šan-
sonu přes pop až po jazz v podání skupiny
AMÉLIA, Zdeňka Bíny, Ivanky Kolářové, Leoše
Krejčího, Dagmar Krpčiarové a Jany Věnečkové. 
Hostem večera nebude nikdo jiný než skvělý On-
dřej Ruml, který se spolu s ostatními postará
o neopakovatelný hudební zážitek.
Bude nám potěšením podělit se s Vámi o pří-
jemně strávený večer v adventním čase.
Těšíme se na vás. Dagmar Krpčiarová

Pozvánka 
na oslavy konce
roku 2017
Srdečně zveme všechny Litomyšlany na tradiční
oslavu konce roku, i letos se 31. prosince můžete
od 18 hodin těšit na oblíbený ohňostroj. Pokud
chcete mít dobrý výhled na dění na obloze i od-
palování rachejtlí, tak raději přijďte s předstihem,
protože v minulých letech bylo Smetanovo ná-
městí zcela zaplněné davy lidí. Po sérii výbuchů
na nebi přijde řada na tradiční čočkovou polévku,
kterou vám starosta, místostarosta a radní
budou rozlévat u stánků poblíž sochy Bedřicha
Smetany. K zakousnutí bude opět připraveno
několik set kusů vdolků. Těšíme se na vás. -red-

ZUŠ zve na vánoční koncerty
a Danielem Hůlkou koncert vznikne ve spolu-
práci s mladým českým zpěvákem Josefem Vág-
nerem. Josefa proslavila píseň Mně sílu dáš,
známý je také duet k filmové trilogii Babovřesky
S láskou nám je líp, který nazpíval společně
s Lucií Vondráčkovou. V současné době účinkuje
v několika muzikálech a aktivně se věnuje řadě
charitativních projektů.
Samostatný vánoční koncert dětských pěvec-
kých sborů Kvítek a Lilium připravujeme na pon-
dělí 11. 12. 2017 od 16.30 hodin do kostela
Povýšení sv. Kříže. Program zpestří smyčcový
soubor a samozřejmě nejšikovnější varhaníci
nejen z naší školy. Hned ve čtvrtek 14. 12. 2017
proběhne od 17.00 hodin v sále ZUŠ tradiční vá-
noční koncert našich malých instrumentalistů.
Poslední akcí, na kterou vás chceme pozvat,
bude „Adventní odpoledne v ZUŠ”, a to v neděli
17. 12. 2017 od 13.30 hodin. Těšit se můžete na
zimní kavárnu v atriu školy a především na mu-
zikál Neobyčejná noc, který nacvičuje Lucie Va-
vřínová s pěveckým sborem Kvítek ve spolupráci
s tanečním a výtvarným oborem. Muzikálek za-
hrajeme dvakrát – ve 14.00 a v 17.00 hodin. Čas
mezi představeními vyplní koncert učitelů od
15.30 hodin v sále školy. Přijďte se podívat, tě-
šíme se na setkání.  Markéta Hegrová

Adventní čas je pro ZUŠ jedním z nejkrásnějších
a zároveň nejnabitějších období v roce. Naši žáci
i učitelé se snaží vykouzlit vánoční náladu na
nejrůznějších besídkách, výstavách a setkáních
v Litomyšli i okolí. A protože předvánočních akcí
je opravdu víc než dost, rádi bychom vás pozvali
na některé mimořádné koncerty, které v prosinci
připravujeme.
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se v rámci Litomyšlských
hudebních večerů uskuteční v 19.30 hodin ve
Smetanově domě koncert našeho nadějného
akordeonisty Tomáše Benedikta Sršně s názvem
„Chtíc, aby spal”.  Tomáš už má za sebou jedno
úspěšné vánoční koncertní turné se známou
rumunskou operní pěvkyní A. L. Bogzou a s Fil-
harmonií Hradec Králové v roce 2015. Letos se
můžete těšit na hosty takového formátu a jména,
jako  je  Gabriela  Beňačková  nebo  mezzo-
sopranistka Edita Adlerová – nejmladší Carmen
v historii české opery a držitelka ceny Českého
hudebního fondu. Sólově hrát a doprovázet na
klavír bude vynikající klavírista, skladatel a diri-
gent Tomáš Hála.
V sobotu 16. 12. 2017 vás chceme pozvat od
18.00 hodin opět do Smetanova domu na kon-
cert dětského pěveckého sboru Lilium. Po loňské
a předloňské zkušenosti s Bárou Basikovou

LITOMYŠL – vila se dvěma byty 4+1, garážemi, udr-
žovanou zahradou v klidné lokalitě. ÚT plyn, okna
plast, horní byt má novou kuchyňskou linku. Po-
zemky celkem 741 m2.  Možnost kombinace vlast-
ního bydlení s pronájmem.  ENB D/163
Č. 1355. Cena: 5 190 000,- Kč+provize
LITOMYŠL – prodej panel. bytu 1+1 (36,74 m2)
v 7.NP. Nová okna, kuchyně, velká chodba do L, kou-
pelna původní. Bezbariérový, zateplený dům. ENB
C/68. Č. 1366.  Cena: info v kanceláři
Osík u Lit. – prodej stavení 2+1 se stodolou a slunnou
zahradou uprostřed obce. Dům je napojen na elek-
třinu a veř. 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 
OSÍK U LITOMYŠLE - prodej stavení 2+1 se zahradou
289 m2. Určeno k rekonstrukci, odpady možno na-
pojit na kanalizaci před domem. Výhodná poloha
u Litomyšle. ENB G.
Č. 1293.  Sleva na:  890 000,- Kč 
NĚMČICE (okr.SY) - prodej nebo pronájem provo-
zního objektu vhodného pro zázemí společnosti.
Rekonstrukce realizována v r. 2009–2010 (nová plas-
tová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn).
ENB G. Č.1254.  K jednání: 3 900 000,- Kč
JAROŠOV -  prodej pozemku 1837 m2, mírně svažitý
na   západ, určen k bydlení venkov. charakteru, pří-
pojka elektro (jistič 40A), voda, plyn přes obecní ko-
munikaci. Možnost dokoupení zpracované
projektové dokument. na stavbu RD-bungalov za
částku 20 000,- Kč. Č. 1362. 399 000,- Kč
ČISTÁ U LITOMYŠLE - prodej parcely 2 846 m2

k bydlení. Napojení na sítě v dosahu do 100 m. Pří-
stup po travnaté obecní cestě. Vyvýšené místo
v okrajové části obce. Č. 1300. Cena k jednání:
200,- Kč/m2

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

165, pro obchod nebo kancelář
Č.1257. Cena: dohodou

• 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. Sleva: 8 000,- Kč + služby 1 400,- Kč/měs.

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou 
spolupráci a přejeme hodně štěstí, zdraví, 
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů
v novém roce 2017.

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

Dětské vánoční
představení 
v Husově sboru
Také letos na 2. svátek vánoční prvomučedníka
Štěpána 26. prosince dopoledne v 9.00 hodin
chystají děti a mládež z okruhu Husova sboru
v Litomyšli své vánoční divadelní představení,
tentokrát s názvem „Andělská vánoční in-
spekce”. Anděl Páně navštíví různé evropské ná-
rody, aby zjistil, jak slaví Vánoce – svátky
Kristova narození. Důležitou součástí letošní vá-
noční hry budou nejen setkání anděla s předsta-
viteli různých evropských národů, mezi nimiž
nebudou chybět ani Češi, Moravané a Slováci,
ale také koledy příslušných národů. Zveme tedy
nejen příznivce našeho dětského divadla, ale
také ty, kteří si rádi poslechnou vedle našich do-
mácích koled i vánoční písně ze Španělska, An-
glie, Francie, Itálie, Německa, Rakouska a Polska.
Dobrovolné vstupné bude jako obvykle věno-
váno na podporu diakonické práce. Vánoční ra-
dost z Boží blízkosti prožívanou doma
v rodinách, ale i přes hranice národů vám přeje
a srdečně vás do Husova sboru zve za Nábožen-
skou obec CČSH v Litomyšli 

Štěpán Klásek, farář

Pozvánka
na vánoční výstavu
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
ve spolupráci se zahraničními partnery Vás sr-
dečně zve na Vánoční výstavu floristiky a země-
dělské techniky v
So 16. 12. 2017 9 – 17 h, Ne 17. 12. 2017 9 – 17 h
Po 18. 12. 2017 8 – 17 h, Út 19. 12. 2017 8 – 14 h
Výstava se uskuteční v areálu školy. Součástí vý-
stavy je prodej vánočních aranžmá. Vstupné
dobrovolné. Hana Honzíková

Zámecké návrší Litomyšl 
a Bobo Cafe Litomyšl srdečně zvou na

3. ročník
Svatebního veletrhu
na Zámeckém návrší 
v Litomyšli
aneb Co vše potřebuji nejen na svatbu 
Okoukněte nejnovější trendy, 
módní přehlídky i bohatý program. 
20. – 21. ledna 2018 
Těšíme se na Vás. Vstup zdarma.  
www.svatebni-veletrh-litomysl.cz
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CO se stromky – vánoční
instalace Aleše Hvízdala
CO se stromky? Ještě než si položíte tuto tradiční
povánoční otázku, tak vás se svojí stejnojmen-
nou vánoční instalací seznámí současný mladý
umělec Aleš Hvízdal. Ten se ve dvojici s fotogra-
fem Markem Volfem spolupodílí na tzv. Projektu
CO. Společně přetváří a převrací realitu pomocí
principu camery obscury – proto tedy „CO”.
V případě této výstavy využijí mechanických
prvků k tomu, aby tradiční objekt spojený se
zimními svátky rozhýbali. 
Na slavnostním zahájení se na vás budeme těšit
1. prosince v 17.00 hodin před domem U Rytířů.
V úvodu svůj projekt představí samotný autor
instalace a po jeho slovech vystoupí hudební
soubor Schola gregoriana litomyšlensis, aby jako
každý rok zazpíval jeden z chorálů z dvojlistu
graduálu (z přelomu 15. – 16. století). Ten bude
vystaven v čase vánočním v galerii. Letos usly-
šíme sekvenci užívanou při liturgii během Ště-
drého večera.
Dobu Vánoc si přiblížíme i výtvarnou dílnou
9. prosince od 9.30 hodin. Malířské válečky,
škrob a barevné kombinace dopomůžou k oži-
vení obyčejných papírů. Spolu s vlastnoručně
vyrobenými jmenovkami se vaše vánoční dárky
stanou jedinečnými.

Při posledním letošním tzv. večeru s galerií si 28.
prosince od 17.30 hod. promítneme Filosofskou
historii. Film, natočený Otakarem Vávrou ve tři-
cátých letech minulého století, jehož mnohé fil-
mové scény byly realizovány přímo v našem
městě. Přijďte strávit společně s přáteli jeden
z posledních dní roku do vaší galerie. Podělte se
o cukroví nebo využijte večer s výstavou Díla
darem k tomu, že předáte poslední dary svým
blízkým. Těšíme se na vás!    

Tereza Jiroušková, foto: archiv MGL

V pátek 5. ledna 2018 v 18.00 hodin se bude
v Husově sboru na Toulovcově náměstí konat
Tříkrálový koncert. Našimi hosty budou sopra-
nistka Karolína Janů, hobojista Jiří Sejkora a var-
hanice Jiřina Dvořáková Marešová. Na pořadu
budou staří mistři jako G. F. Haendel, W. A. Mo-
zart nebo Adam Michna z Otradovic a zazní
i pastorely českých autorů. Na koncert s dobro-
volným vstupným vás srdečně zve Náboženskou
obec CČSH v Litomyšl          Štěpán Klásek, farář

Vzpomínka na Václava Havla
někdejší převratné společenské změny skrze pro-
měny Kanceláře prezidenta republiky ve vzpomín-
kách jejích tehdejších aktérů doplňují dobové
archiválie a dokumenty, někdy však i úsměvné
příběhy. 
Od 16.00 do 20.00 hodin bude zdarma přístupná
expozice Srdce pro Václava Havla ve sklepení li-
tomyšlského zámku. Vosková plastika autorů
Romana Švejdy a Lukáše Gavlovského vznikla ze
zbytků svíček posbíraných na pietních místech,
spontánně zakládaných po Havlově úmrtí v celé
republice. Jak říkají autoři, „jsou v ní nainvesto-
vány představy lidí o slušné společnosti, je do ní
zamodlena naděje, že je možné jednat podle
svědomí a netratit na tom”. 

Jana Bisová, foto: František Renza

V pondělí 18. prosince si připomeneme šesté vý-
ročí úmrtí Václava Havla. Vzpomínáme na něj jako
na prvního českého prezidenta i jako na disidenta,
který měl velkou zásluhu na změně politického
systému a na znovuzískání svobody v naší zemi.
Václav Havel však byl především politikem globál-
ním, zabýval se bojem za demokracii a lidskou
důstojnost na celém světě. Cítil, že tak jak přichá-
zela v době totality pomoc našim disidentům, je
nyní nezbytné pomáhat disentu v zemích, kde de-
mokracie ještě zdaleka nevítězí. Jako letošní vzpo-
mínku na Václava Havla jsme proto zvolili projekci
filmu Nedokončený dialog mezi Václavem Havlem
a Oswaldem Payá. V krátkém dokumentu z pro-
dukce Centra Václava Havla pro lidská práva a di-
plomacii na Florida International Univerzity
v Miami, na námět Martina Palouše a v režii Petra
Jančárka, se na pozadí hudebních festivalů před-
staví dvě světové osobnosti. Kromě popisu ku-
bánské reality nabízí dokument nejen reflexi
přátelství V. Havla a O. Payá prostřednictvím vý-
povědi Oswaldovy dcery Rosy Marie, ale také vy-
stoupení a názory kubánského trumpetisty Arturo
Sandovala a kubánské punkrockové hudební sku-
piny Porno Para Ricardo. Projekce se uskuteční 18.
prosince od 17.00 hodin v Nové městské obřadní
síni na Jiráskově ulici, přítomni budou oba autoři
filmu. Petr Jančárek byl přítelem Václava Havla
a natočil o něm více dokumentů, promítneme si
proto ještě jeden z nich, nazvaný Václav Havel,
Praha – Hrad I. Jedná se o první díl dokumentární
trilogie, který mapuje příchod Václava Havla
a jeho spolupracovníků na Pražský hrad, přesněji
období od 29. prosince 1989 do prvních svobod-
ných voleb v červnu 1990. Snímek připomíná
některé důležité politické události spojené s ob-
novováním a upevňováním demokracie v Česko-
slovensku a jeho prestiže ve světě. Pohled na

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů
• Čištění komínů
• Prohlídky dle vyhlášky č. 34/2016
• Vložkování komínů
• Frézování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz

Městské služby Litomyšl s.r.o.

vypisují výběrové řízení na místo

Vedoucí plaveckého
bazénu a plovárny
v Litomyšli
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání, 

kvalifikace pro provozování bazénů
výhodou

• praxi s vedením kolektivu na stejné
nebo podobné pozici

• řidičský průkaz minimálně „B“
• samostatnost
• komunikační  a organizační schopnosti
• časová flexibilita
• vysoké pracovní nasazení
• zodpovědnost za svěřené úkoly
• smysl pro týmovou práci
• komunikace se zákazníkem
• všeobecná znalost práce na PC
• pečlivost, odpovědnost a loajalita

Termín nástupu:
• dohodou

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• kontaktní telefon
• strukturovaný životopis
• stručný popis dosavadní praxe
• datum, podpis uchazeče

Způsob podání přihlášky:
• pouze písemné nabídky zasílejte 

nejpozději do 15. 1. 2018 na adresu:

Městské služby Litomyšl s.r.o. 
Mařákova 376
Litomyšl 570 01

lze doručit osobně

Prodej vánočních stromků
Městské lesy Litomyšl prodávají vánoční

stromky v následujících termínech: 

13. 12. 2017 od 9.00 do 16.00 
na Smetanově nám. u České spořitelny

v pracovních dnech
od 14. 12. 2017 od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů, Strakov 15

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: Psychosomatika
člověka v praxi • Adventní koncert pro veřejnost
v České Třebové

Tříkrálový koncert
v Husově sboru
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Smetanův dům
i Kino Sokol nabízí
Vánoční poukazy
na rok 2018
Divadlo, kino či koncert: Vyberte svým blízkým
hezký vánoční dárek. Jiří Suchý, Jitka Molavcová
a Michal Malátný za doprovodu orchestru Di-
vadla Semafor, Miroslav Donutil a jeho pořad
Cestou necestou či komedie O lásce, ve kterém
exceluje oblíbená herecká dvojice Karel Roden
a Jana Krausová. To je jen malá ochutnávka toho,
co pro vás Smetanův dům připravil na jaro 2018.
Pokud si z naší nabídky netroufnete sami vybrat,
můžete svým blízkým pod stromeček dát dár-
kový poukaz a nechat výběr pořadů na nich sa-
motných. Předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl tel.: 461 612 161. Dárkové pou-
kazy na program Smetanova domu a Kina Sokol
žádejte v Informačním centru Litomyšl od 1. pro-
since 2017. Prokop Souček

České saxofonové
kvarteto
s Davidem Ebenem 
a KrisKrosKvintet
Srdečně vás zveme na koncert Českého saxofo-
nového kvarteta s Davidem Ebenem a KrisKro-
sKvintetu, který se bude konat ve středu 20.
prosince 2017 v 19.30 hodin ve Smetanově domě
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Speci-
álním hostem koncertu bude David Eben, který
vystoupí jako 5. člen saxofonového souboru
a bude večer provázet mluveným slovem. 
České saxofonové kvarteto tvoří hráči, kteří
ovládají hru na všechny typy nejvíce užívaných
saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom
dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru v ko-
morním ansámblu, podložený dlouholetými zku-
šenostmi v klasické i jazzové hudbě. Soubor
hraje ve složení: Roman Fojtíček – soprán, alt,
tenor, baryton saxofon, Radim Kvasnica – alt,
soprán saxofon, Otakar Martinovský – tenor sa-
xofon, Michal Kostiuk – baryton saxofon.
České saxofonové kvarteto absolvovalo za dobu
své existence desítky koncertů po celé České re-
publice.  Vystupovalo, mimo jiné, ve Smetanově
síni Obecního domu, Dvořákově síni Rudolfina,
Zrcadlové kapli Klementina a dalších proslulých
koncertních sálech. České saxofonové kvarteto
se prezentuje několika typy programů, ve kte-
rých v plné šíři uplatňuje žánrovou rozmanitost
svého repertoáru. V obsazení soprán, alt, tenor
a baryton saxofon tak představuje saxofony
v hudbě klasické, jazzové, ale netradičně i ve
spojení se stepem nebo zpěvem.
KrisKrosKvintet – vokální skupina mladých zpě-
váků, která od svého vzniku v roce 2007 účinko-
vala na více než 400 vystoupeních v České
republice i v zahraničí a získala mnohá ocenění
na prestižních soutěžích. Repertoár KrisKro-
sKvintetu je velice pestrý, zahrnuje hudbu kla-
sickou, populární, ale i lidovou. 

Jiřina Macháčková

Prosincová schůzka Kroužku Jihočechů v roce
2017 se koná výjimečně ve středu 13. 12. 
od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce. Během
podvečera si přečteme z naší kroniky, vzpome-
neme na členy, rozdáme sifotografie od p. Škrdly
a zazpíváme si vánoční koledy.
Srdečně zveme všechny členy našeho kroužku.

J. Kroulíková

Schůzka Kroužku
Jihočechů

Ranní jóga
Každý čvrtek v 8.00 – 9.30 hod., Centrum Spon-
tanea, Smetanovo nám. 77.
Jóga pro ty, kteří odpoledne a večer pracují. Ale
také pro každého, kdo by rád začal den naplněný
energií a dobrou náladou.
Lekce obsahuje nácvik základních ásan, kvalit-
ního a plného dechu, jednodušších technik pra-
naja-my (ovládnutí dechu), hlubokou relaxaci.
Probíhá spíše v poklidnějším tempu a hodí se
také jako rehabilitace či kompenzace k jiným po-
hybovým aktivitám.
Dle individuální domluvy se mohou lekcí účastnit
i zájemci s menším zdravotním omezením nebo
ženy v první polovině těhotenství.
Více informací na www.anahatayoga.cz, tel: 732
851 002
Lekce vede akreditovaná cvičitelka Petra Polá-
ková (Anahata Yoga studio).      Petra Poláková

Srdečně zveme všechny příznivce
dobré zábavy na posezení 
při příležitosti ukončení roku
v Restauraci Pod Klášterem.

K tanci a poslechu Vám opět
zahraje „cimbálovka Beskyd”
S sebou dobrou náladu, o ostatní
se postará personál restaurace.

Rezervace osobně v restauraci,
nebo na telefonu 461 615 901

31. 12. 2017 v 19.00 hodin

SILVESTR
V RESTAURACI
POD KLÁŠTEREM

Vodní Valy 162, Litomyšl, 

přijímá objednávky
na vánoční cukroví 

do 12.12. 2017 
Přejeme všem zákazníkům hodně
sladkých úsměvů do roku 2018 :). 

Tel: 774 603 007 

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 

od 12. do 15. 12.
a od 18. do 20. 12. 

Vždy od 10 do 16 hodin.

Význam péřové peřinky pro miminka
Každý novorozenec je v prvních dnech, týdnech
a měsících poznamenán polohou i omezenými
pohybovými možnostmi a zkušenostmi z nitro-
děložního života. Dítě před narozením žilo po
dobu 9. měsíců v těsném prostoru stále stejně
teplé dělohy schoulené do klubíčka a s mírně za-
kloněnou hlavou. Není divu, že se po narození ně-
jaký čas chová stejně. Proto se miminko v prvním
měsíci života neumí položit na celá záda, rozložit
těžiště ani srovnat hlavičku do osy nosíku, sterna
(nebo-li hrudní kosti) a stydké spony.
Načechraná péřová peřinka mu pomáhá brzy se
uvolnit, získat důvěru a najít rovnováhu. Pokud

jsou tyto kvalitní podmínky podpořeny láskypl-
nou, ale také moudrou a důslednou výchovou
i péčí o dítě, pak výsledkem není pouze jeho
klidný a kvalitní spánek v prvních měsících, ale
také dobrá spolupráce při ukládání ke spánku
v průběhu celého dětství. Dobře vyspané, spo-
kojené a stabilní dítě, je pak celkově spokojené,
dobře prospívá a spolupracuje na rozvoji pohy-
bových dovedností celého těla, končetin i rukou. 
Skvělý dárek v kterémkoliv ročním období.
Více informací i nákup peřinek u Mgr. Ivy Sedláč-
kové, 739 627 214, iva.sedlackova1@seznam.cz,
www.vyvojditete-litomysl.cz.     Iva Sedláčková

LYŽE, SKISERVIS
WS – SUP KEMPY 2018

www.pireo.info

tel. 776 056 801

Rozvoz pizzy
Podnik Underground nově nabízí rozvoz pizzy
a teplých jídel včetně osobního odběru na Sme-
tanově náměstí 100, Litomyšl.
Váš pokrm lze objednat na webové stánce:
www.undergroundrestaurant.cz nebo telefo-
nicky na čísle 792 320 136. 
Tyto služby využijte v časech:
Po – Čt od 11.00 do 21.00
Pá         od 11.00 do 23.00
So         od 16.00 do 23.00
Ne         od 16.00 do 21.00
Těšíme se, že naše služby brzy využijete

Za team Underground Zdeněk Bárta

KrisKrosKvintet
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Vážení a milí občané,
naše země opět vzkvétá
Přinášíme zkrácenou verzi proslovu, který zazněl při oslavě 17. listopadu uspořádané Generací 89.
Celou verzi najdete na webu generace89.cz.

Sametová revoluce vytrhla naši zemi ze 40leté
izolace a dostali jsme možnost vrátit se zpět na
Západ. Narážíme však na naše národní slabiny.
A tou naší největší je, že si nevěříme. Přitom tomu
tak dříve nebylo. Dokonce ještě před 80 lety pat-
řila naše země mezi deset nejvyspělejších států
světa. Napadají mě desítky příkladů států, které
nemají takový důvod si věřit, a věří si. Napadají mě
příklady států, které mají zrovna takový důvod si
věřit, a věří si. Ale napadá mě pouze jeden stát,
který má všechno právo být sebevědomý, ale
není…  Na to je totiž potřeba národní jednota. Uvě-
domění si, jak chceme, aby to u nás vypadalo,
a pak napnout všechny síly. A my ty síly máme!
Ale nejednotnost nás táhne dolů. Z velké části
i kvůli politikům, kteří nejednotu nejenomže pod-
porují, oni na ní staví kampaň. Politické strany při-
tom úspěšně zapomněly, že by jim mělo jít vlastně
o totéž – tedy lepší život v naší zemi. 
Vezměme si například Slovensko, zemi, která vy-
cházela z mnohem těžší pozice než my a už nás
v lecčem předběhla. Slováci se vydali proevrop-
ským směrem. Uvědomili si, že pro ně není lepší
alternativy. Je přirozené, že slabší se shlukují do
spolků, aby dokázali vzdorovat silnějším. A i my
máme dneska příležitost do podobného klubu pa-
třit. Dokonce do elitního klubu těch nejvyspělej-
ších států světa a JEŠTĚ NÁM ZA TO PLATÍ. A my
pořád ohrnujeme nos. V době, kdy je potřeba uká-
zat spojencům na čí straně vlastně stojíme, ře-
šíme triviální problémy a půtky mezi sebou. To
vše, zatímco musíme čelit otevřenému útoku na
základní demokratické instituce, které údajně zdr-
žují některé politiky od práce.

Přitom kdyby něco věděli o demokracii, tak ví, že to
není nic jiného než systém brzd a protivah. Klacíčky
na cestě. A každý demokrat si je tohoto vědom
a klacíčky poslušně přeskakuje, i když ho často
štvou. Ví, že jsou potřeba a že jsou tu z určitého
důvodu. Avšak vždy tu jsou lidé, kteří se budou
snažit cestu vyčistit. Neřeknou vám ale, co se
stane, až bude cesta volná. Až zmizí všechny pře-
kážky, nebude nic bránit průchodu totality. 
Navzdory problémům zůstávám optimistou. Mys-
lím si, že se posouváme, pomalu, ale život je u nás
docela fajn. Za komunistů lidé slýchávali, jak naše
země vzkvétá, přitom ale sami viděli, že to není
pravda. Poté přišel Václav Havel s projevem „naše
země nevzkvétá“. Tehdy to byla pravda, kterou
jsme si vzali k srdci na 20 dalších let a nosíme si ji
tam často dodnes. Proto si myslím, že konečně při-
šel čas si toto heslo také vypůjčit k pojmenování
pravdy. A tak si troufám říct: „Vážení a milí občané,
naše země opět vzkvétá!“            Tomáš Rothschein

CIMBRIA HMD, s. r. o. LITOMYŠL
hledá pro svůj provoz v Litomyšli pracovníky 
na pozici

PLC programátor/ka
POŽADUJEME
• SŠ/VŠ vzdělání – elektro
• znalost programování PLC (výhodou znalost 

alespoň jednoho z těchto automatů: 
Mitsubishi, Siemens nebo Allen Bradley)

• základní komunikativní znalost anglického jazyka
• ochotu cestovat i mimo republiku
• osvědčení o odborné způsobilosti podle §6 

nebo 5 vyhlášky číslo 50/1978 Sb.
• ŘP skupiny „B“
• komunikativnost, flexibilitu a samostatnost

NABÍZÍME
• atraktivní pracovní prostředí
• zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené; 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojiš-
tění, 13. plat)

• pracovní smlouvu na dobu neurčitou

V případě zájmu nám zašlete Vaše životopisy
na jar@cimbria.com, či nás kontaktujte
prostřednictvím telefonu na čísle 464 601 301.
Těšíme se na Vás!

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Losers Cirque Company •
Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen kat.
C • ArchiMyšl 2017 o významu městského archi-
tekta • Češi pro a Češi proti EU • Hrátky se zví-
řátky ve vánočním lese • Workout na Černé hoře
• Oslava 17. listopadu s připomínkou odkazu
Václava Havla •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Sportovní vzpomínka
V srpnu 1954 se uskutečnilo v Litomyšli
mistrovství Československa (tehdy SHM) mlad-
šího a staršího dorostu v plavání, kterého se úča-
stnili také plavci z Litomyšle pod hlavičkou
Pardubického kraje, z nichž někteří dosáhli na
stupně vítězů.
V rámci mistrovství se mělo hrát i vodní pólo.
Mělo se provést kotvení branek, které předpoklá-
dalo zhotovit otvor do betonové stěny bazénu.
Dostal jsem tento úkol provést jako člen plavec-
kého oddílu, protože můj táta byl kamenosochař
a strejda kovář, takže k dispozici byla kamenická
šestihranná ocel, strýc vykoval a zakalil „měsíč-
kový vrták”. Asi den před zahájením závodů jsem
začal sekat do stěny bazénu otvor o délce cca

30 cm. Přibližně po hodině sekání ke mně při-
stoupil pěkný kluk s pročervenalými tvářemi.
Říkal, že se učí elektrikářem, od mistra občas do-
stává úkol sekat díry do zdiva a používá přitom
trubkový vrták. Po chvilce dohadování, který
vrták je lepší, začal mě střídat v sekání a po delší
době jsme se prosekali do žlábku bazénu. Jeho
jméno jsem zjistil teprve, když ho v dalších dnech
ohlašovali ke startu na 100m znak. Tuto disciplinu
nakonec 22. srpna ve finále vyhrál. Byl to zpěvák
Karel Štědrý. Navždy mně utkvěl v paměti.
Jeho přátelé a známí o něm hovoří, že byl po-
zorný, přívětivý a usměvavý muž. Mohu to jen po-
tvrdit, byl takový už v dorosteneckém věku.

Pavel Krejčí

Hokejový dorost si zahraje o extraligu
Hokejová rolba v garáži opravdu nezahálí. Na le-
dové ploše se střídá jeden tým za druhým a záro-
veň si může zabruslit i široká veřejnost. Kdo má
brusle, tak si zkrátka užívá. Litomyšlští hokejisté
mají napilno a bojují o cenné body do tabulek. 
Nejzajímavější souboje čekají v těchto dnech
starší dorostence. Ti mají za sebou základní část
soutěže a čeká je nástavba. V té se utkají čtyři nej-
lepší týmy z Pardubického, Královehradeckého a
Libereckého kraje. Na litomyšlském ledě se tak
objeví mladí hráči, kteří reprezentují oddíly, kde se
hraje druhá, a dokonce i první liga v dospělé ka-
tegorii. Vítěz této části soutěže se utká o postup
do extraligy. Diváci se tak mohou těšit na atrak-
tivní hokejové zápasy. „Začátek sezony byl jak na
houpačce. Výhra střídala prohru. Po pár utkáních
jsme chytli formu a podařilo se nám probojovat
do nástavby. Pouze dva nebo tři zápasy jsme hráli
vyloženě špatně. Naše skupina byla těžká, ale cíl
jsme splnili,” sdělil trenér Bohumil Jakubec. Zda se
do nástavbové části probojovali i mladší doros-
tenci, se čtenáři mohou dozvědět na stránkách
klubu. Rozhodující zápas se hrál po uzávěrce pro-
sincové Lilie. 
Zajímavé boje se v prosinci týkají i prvního muž-
stva. V uplynulých týdnech diváci sledovali atrak-
tivní zápasy, ale ne všechny končily bodovým
ziskem. Hra byla poznamenána častějšími změ-
nami v kádru, než by si vedení klubu přálo. „Navz-
dory zraněním se snažíme hrát co nejlepší hokej.
Je však těžké v rozjeté soutěži sehnat náhradu

za hráče, kteří nastupovali v první lajně. Navíc zra-
nění, která máme, jsou vážného charakteru,” řekl
manažer klubu Martin Vandas. 
Fanoušci se však mohou těšit na posily z druholi-
gového Šumperka. Že se jedná o kvalitní hráče,

dokázal už Jakub Müller, který se v Litomyšli uvedl
hattrickem. „Očekávám, že i další dva hráči zapad-
nou do týmu,” dodal Martin Vandas. Ten také pro-
zradil, co by ho potěšilo v novém roce. „Přál bych
si, abychom hráli přitažlivý hokej, který by zaplnil
tribuny, a postoupili jsme do play off. Tímto přeji
fanouškům, hráčům i činovníkům klubu krásně
prožité vánoční svátky,” dodal Martin Vandas. 
Na závěr ještě jedna speciální pozvánka. Fa-
noušci, stejně jako v loňském roce, si připravili na
6. prosince v souboji s Českou Třebovou speciální
akci. Každý kdo má doma nepotřebného plyšáka,
jej může netradičním způsobem věnovat na dob-
rou věc. Stačí přijít na utkání a po prvním vstřele-
ném gólu Litomyšle jej vhodit na led. „Letos opět
plyšáky darujeme dětem do Naděje v Litomyšli,”
sdělil předseda fanklubu Radek Novotný. Utkání
začíná v 18.30 hodin.

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

Koupání na „Starce”
Tak po roce zase na Starce. Zveme všechny pří-
znivce zimního koupání 16. 12. 2017 ve 14.00 hod.
na hráz Staré plovárny. Koupání na vlastní ne-
bezpečí.                 Zdeněk Huták a Jiří Jakubec
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Vasrmánek
plavání pro nejmenší
jako dárek
Cílem kurzů plavání malých dětí je otužování,
nácvik a postupné zdokonalování nejdříve zá-
kladních plaveckých dovedností, později plavec-
kých pohybů a nakonec plaveckých způsobů.
Výuka probíhá hravou, citlivou a nenásilnou for-
mou napodobování rodičů a instruktorů, a to za
doprovodu básniček a písniček. Do kurzů je
možné se hlásit od 6 měsíců do 6 let. Děti jsou
do skupin rozděleny podle věku a pokročilosti.
Do našich kurzů zařazuje sebezáchranné prvky
a přímo sebezáchranné lekce. Zimní blok začíná
2. prosince 2017. Do kurzu je možné se hlásit
i v jeho průběhu. Věnujte zážitek jako vánoční
dárek. Na šťastné dětství se nezapomíná.
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

Litomyšlský fotbalový podzim s pozitivními dojmy
Po několikaleté přestávce se fotbalisté litomyšl-
ské Jiskry vrátili do krajského přeboru a po ode-
hrané podzimní polovině nejvyšší soutěže
Pardubického kraje je možno říci, že herně i vý-
sledkově obstáli. Přezimují na desátém místě
tabulky se ziskem devatenácti bodů, což s výhle-
dem do jarních bojů sice neznamená úplný klid
a pohodu, nicméně o solidní výchozí pozici hovořit
lze.
V soutěži, která je v letošním ročníku mimořádně
vyrovnaná a o každý bodový zisk je třeba tvrdě
bojovat, se litomyšlský tým nejvíce vytáhl při vy-
hraných zápasech v Dobříkově (6:1), doma s Hlin-
skem (5:0)  a v Lanškrouně (4:3). Pětkrát
remizoval, což svědčí o zmíněné vyrovnanosti, bo-
hužel v penaltových rozstřelech o bonusový bod
nebyla jeho úspěšnost ani poloviční (2 – 3). Našly
se samozřejmě i méně povedené zápasy, ať
herně, či výsledkově, asi nejvíce mrzí porážky
v Holicích 3:4 a v Heřmanově Městci 4:5. Celkově
se však dá konstatovat, že mužstvo svoji nováč-
kovskou úlohu zvládlo pod vedením trenérů Ivo
Svobody a Jaroslava Ryby se ctí, v žádném zápase
ho protivník neválcoval, naopak dokázalo soupeře
často i přehrávat. Pokud se v odvetách povede
zapracovat na vyšší efektivitě hry, netřeba mít
o litomyšlský fotbal v krajském přeboru obavy.
Nejlepšími střelci byli v podzimní části pětigóloví
Jaroslav Zeman a Jan Štoudek.
Za pozornost určitě stojí úspěchy litomyšlské mlá-
dežnické kopané. Dorostenecké družstvo, které
startuje v krajském přeboru ve spolupráci se Sla-
vojem Cerekvice nad Loučnou, odehrálo pove-
dený podzim a svými výkony si zasloužilo
průběžné velmi pěkné druhé místo hned za suve-
rénní Českou Třebovou. Dorostenci vedení trené-
rem Františkem Jandáčkem zvítězili v deseti ze
třinácti utkání, nastříleli 54 gólů a nejlepším pod-
zimním kanonýrem byl Vojtěch Folta, autor 13 bra-

nek. Stejně důležitá jako umístění a předváděné
výkony je i skutečnost, že někteří dorostenci se
úspěšně představili v týmu mužů, za který nasko-
čili i do mistrovských utkání a ukázali v nich svůj
potenciál.
Pokud by se v klubu vyhlašovalo mužstvo pod-
zimu, stali by se jím starší žáci. Ti totiž po podzimu
možná překvapivě, ale zaslouženě vedou svoji
skupinu krajského přeboru, což je v konkurenci tři-
nácti účastníků excelentní počin. Jen jednou oku-
sili hořkost porážky, jinak pouze vítězili, a to
i v dramatických utkáních proti svým nejsilnějším
rivalům z Prosetína a Slatiňan. Když k tomu při-
počteme, že postoupili do semifinále krajského
poháru Ondrášovka Cupu, potom nezbývá než
uznale zatleskat. Za svými kolegy zaostali mladší
žáci, kteří se dlouho nemohli srovnat s novým sy-
stémem hry 8 + 1. Postupem času však šel jejich
herní projev nahoru a není nutno pochybovat
o tom, že při zimní tréninkové píli se postupně
zlepší také výsledky. V žákovských kategoriích
spolupracuje Jiskra se Sokolem Čistá, o přípravu
týmů se starají trenéři Jakub Kadidlo a Ivan Čech.
Starší a mladší elévové se po delší době vrátili

z okresu na úroveň krajské soutěže, kde se stře-
távali s vrstevníky fotbalově vyspělejšími, než byli
doposud zvyklí. Což je ale pro jejich sportovní roz-
voj nesporně jen a jen dobře. Až se někteří mladí
fotbalisté budou svým trenérům hlásit na
mistrovských turnajích pravidelně, nebudou dávat
přednost jiným svým aktivitám a tím pádem se-
stavy budou vždy co možná nejsilnější, tak i vý-
sledky v měřeních sil se silnými soupeři mohou
být příznivější. I tak si ovšem připsali několik cen-
ných skalpů a měli by se dál zlepšovat. Jejich tre-
néry jsou Antonín Hloušek, Vladimír Knap, Josef
a Jarmila Lebruškovi.

Radek Halva, foto: Petr Šilar
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Karatisté z Litomyšle sbírají medaile
Od konce září pokračuje soutěžní sezona pro
oddíl Karate-do Litomyšl. Počátkem října se
uskutečnila v Plzni jedna ze dvou nejvýznamněj-
ších soutěží u nás a tou je Euro Grand Prix – Pil-
sen pod záštitou Evropské federace karate. Tato
soutěž má kapacitu maximálně 1 000 závodníků
a již tradičně byla zcela naplněná závodníky ze
46 zemí z Evropy a světa. Ani v takto velké kon-
kurenci se neztratila naše závodnice Anna Ka-
šparová, která vybojovala 8. místo v kategorii
kumite juniorky +59 kg.
Neztratili se ani naši nejmenší, tentokráte na
soutěži ve Vamberku, kde bojovalo 350 závod-
níků z Čech, Slovenska a Polska. V kata všichni

bojovali, ale většina zůstala těsně pod stupni ví-
tězů. V kumite zabojovali a medailemi se to už
začalo blýskat.  Kumite ml. žáci (10-11) -35 kg
Kristián
Kučera 3. místo; kumite ml. žákyně 7-9 let 8.-7.
kyu -30 kg Kateřina Kučerová 3. místo;
kumite ml. žákyně (7-9) +30 kg Marie Kobernyk
3. místo; kumite ml. žáci (7-9) +32 kg Vladimír
Kobernyk 2. místo.
Zatím poslední soutěží, která se konala v neda-
lekém Ústí nad Orlicí, byl již tradiční Generali
Cup. Této největší soutěže v Pardubickém kraji
se zúčastnilo 385 závodníků z Čech a Polska.
Opět se neztratili naši malí bojovníci a získali

Turnaj ve stiga hokeji
Vrcholem pořadatelských aktivit klubu hráčů
stolního táhlového hokeje Stiga HC Benátky byl
tradiční turnaj Českého poháru, pořádaný prvně
mimo Litomyšl – konkrétně v Němčicích, kam si
našlo cestu 53 účastníků z České a Slovenské re-
publiky. Turnaj slavnostně zahájil starosta Lito-
myšle pan Radomil Kašpar. Domácí a početně
nejsilnější český klub reprezentovalo 9 hráčů. Ve
třech základních skupinách si postup do elitní A-
skupiny vybojovala hned trojice Benátských,
navíc Robert Jež o postup přišel jen horšími vzá-
jemnými zápasy s dalšími 2 hráči. Odpoledne se
nejvíce dařilo 15. Michalu Boštíkovi, který si opět
zahrál play-off, kde však podlehl Zdeňku Matou-
škovi (HCS Žabka Praha) 0:3 na zápasy. Nejlepší
letošní výsledek zaznamenali 19. Tomáš Bucek
a 21. Zdeněk Lopaur, který zkompletoval bodový
účet 5. klubu turnaje. V Béčku se do vyřazovacích
bojů dostal jen Jež, který ve čtvrtfinále podlehl Al-
lanu Lorandovi (THC Predators – SVK) 1:3 a skon-
čil tak na 29. místě. Za ním se umístili 35. Josef
Sedláček, 36. Radek Bidlo (oba si výrazně polep-
šili ve světovém žebříčku), 39. Jindřich Petr a 40.
Jiří Malík. V Céčku chyběl 47. Ladislavu Kulhánkovi
1 gól ke 3. místu. Litomyšlský Patrik Petr (THC
Stiga Elites) na svém prvním turnaji sezóny vyhrál
svou základní skupinu (stejné dokázali jeho par-
ťáci ve zbylých skupinách), v Áčku skončil 6.,
v play-off postupně vyřadil Miroslava Černocha

(HCS Žabka Praha) 3:0, Leoše Hviždě (THC Stiga-
Game Příbram) 3:0, Matouška 3:2, ve finále ne-
stačil na letošního suveréna Michala Hviždě (THC
Stiga Elites) 2:3 a po roce si opět z domácího tur-
naje odnesl krásný pohár z ateliéru DUKE Bohe-
mia! Třetí místo obsadil Matoušek. Průběžné
pořadí ČP 2017/2018: 1. M. Hvižď, 2. Matoušek,
3. L. Hvižď, 8. Boštík, 21. Bucek (7. veterán), 23.
Jež, 43. Lopaur, 44. T. Halama, Benátky drží
úžasné 4. místo! Další turnaj se 16. 12. uskuteční
v Praze – Satalicích. Za celoroční podporu děku-
jeme městu Litomyšl a obci Benátky, krásné ceny
poskytlo nakladatelství Paseka a Restaurace
a minipivovar Veselka! Text a foto Jindřich Petr

Hledáme nejúspěšnější sportovce
svitavského regionu
Regionální sdružení sportů ve spolupráci se Svi-
tavským deníkem, produkční a marketingovou
agenturou Sport Action s.r.o. a městy Svitavy,
Polička, Moravská Třebová, Litomyšl, Březová
nad Svitavou a Jevíčko vyhlašují anketu Nej-
úspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok
2017.
Ocenění převezmou nejlepší zástupci svitav-
ského regionu na sportovním poli, kteří v prů-
běhu roku 2017 dosáhli výrazných úspěchů na
krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni.
V této souvislosti vyhlašují organizátoři kritéria
pro nominace sportovců. Hlavní podmínkou je
členství v tělovýchovné nebo sportovní organi-
zaci se sídlem na Svitavsku.
Vyhlašované kategorie jsou následující: jednot-
livci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), kolek-
tivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni,
trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný
sportovní výkon, zvláštní cena RSS Svitavy. Rov-
něž bude vyhlášen jednotlivec, který je odcho-

vancem zdejšího sportu, ale v současnosti pů-
sobí na reprezentační úrovni mimo region, tzv.
Krajánek.
Nominace ve všech uvedených kategoriích
mohou zástupci regionálních oddílů a klubů
a další subjekty, stejně jako široká sportovní ve-
řejnost, zasílat již nyní na adresu: Regionální
sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svi-
tavy, e-mail: rss.sy@seznam.cz.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení na-
vrženého sportovce, datum narození, adresu
bydliště, příslušnost ke sportovní organizaci
a přehled dosažených nejvýznamnějších úspě-
chů a výsledků za rok 2017. Uzávěrka nominací
je 15. prosince 2017. Jména oceněných a pořadí
v kategoriích jednotlivců stanoví komise odbor-
níků.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější spor-
tovec regionu Svitavska za rok 2017 se uskuteční
v úterý 23. ledna 2018 od 18 hodin v Tylově
domě v Poličce. Radek Halva

cenné kovy. Kristián Kučera 2. místo kumite ml.
žáci;
Kateřina Kučerová 3. místo kumite ml. žákyně;
Roman Forachi kata st. žáci 3. místo; Veronika
Dostálová Kumite ml. žákyně 10-11 let 2. místo;
Marie Kobernik ml. žákyně kata 3. místo a ku-
mite 2. místo; Vladimír kobernik ml. žáci kata 3.
místo a kumite 2. místo; Iva Holomková kumite
juniorky 2 místo.
O největší překvapení se však postarala naše
nejzkušenější závodnice Anna Kašparová, která
poprvé bojovala v kategorii dospělých +18let
v kumite +68kg a v kumite bez rozdílu hmot-
nosti. Svoji váhovou kategorii vyhrála naprosto
suverénně, a v kategorii BRH se probojovala až
do finále, kde se potkala se zkušenou závodnicí
a kamarádkou Lenkou Jůzovou z Karate do Něm-
čice. Nutno podotknout že hned zpočátku to ne-
vypadalo jako zápas dvou kamarádek, vzájemně
si nic nedarovaly. Aničce se podařilo získat ná-
skok dvou bodů, ale Lenka ho rychle dotáhla.
Nakonec zvítězila zkušenost a Lenka Jůzová
brala zlato v této prestižní kategorii. Anna Ka-
šparová získala stříbro. O další medaile se po-
starala Květa Ramešová, která se po delším
čase vrátila zpět do svého mateřského oddílu
a vybojovala hned dvě stříbra, a to v kategorii
kata ženy a kata ženy veteran. 

Text a foto Jiří Smékal

Atletické okénko 
Stránka atletických závodů na dráze se vyprázd-
nila, podzim přeje hlavně běhům mimo dráhu
a atleti se stěhují do hal a tělocvičen. Je čas na
bilancování hlavní sezony a přípravu nadcháze-
jícího období, a není toho málo. Potřebujeme zí-
skat hodiny v tělocvičnách, abychom uspokojili
stoupající počet trénujících dětí, ale i dalších vě-
kových kategorií, stabilizovat také kolektiv tre-
nérů a vedoucích jednotlivých skupin. Musíme
doplnit  nebo restaurovat atletické nářadí pro
jaro, zajistit nové dresy, což je závislé i na finanč-
ních možnostech oddílu. Výbor musí rozhodnout
o přihlášce družstev do soutěží a požádat o pří-
padné pořadatelství závodů, jednotlivých kol,
což závisí i na stavu atletických sektorů na sta-
dionu, ale i kádru rozhodčích. V neposlední řadě
musíme rozhodnout o případných přestupech
nebo hostováních pro posílení družstev nebo
umožnění dalšího výkonnostního růstu.
Z řídkých závodů je nejbližší halové víceutkání
krajů žactva v Jablonci, kam jsou nominovány
i naše skokanky. Vlastní halová sezona začíná až
v lednu v Jablonci a Praze, nová hala byla ote-
vřena ve Svitavách a jistě bude využita k závo-
dům a také příležitostí pro litomyšlské atlety,
kterým tato příležitost citelně chyběla. Atletický
oddíl zhodnotí letošní rok a probere plány do bu-
doucna na výroční schůzi v pátek 8. prosince
v hotelu Hvězda. Petr Jonáš


