
Během adventních nedělí zavítejte
na koncerty, gurmánský trh i na tvoření

Vodní valy úspěšné v České ceně 
za architekturu 2018
Na slavnostním galavečeru České ceny za archi-
tekturu byly v pondělí 19. listopadu vyhlášeny
výsledky 3. ročníku této soutěžní přehlídky
České komory architektů. Hlavní cenu si převzal
David Levačka Kraus za realizaci Administrativní
budovy ve Strančicích. Úspěchu se však dočkala
i Litomyšl.
Vodní valy se dostaly mezi osm nejlepších pro-
jektů přihlášených do České ceny za architek-
turu 2018 a získaly čestné ocenění Finalista
České ceny za architekturu 2018. Celkově se
o cenu ve 3. ročníku ucházelo 145 děl dokon-
čených v posledních pěti letech. Vítěz i fina-
listé se etablovali ze 33 nominovaných prací.
Obnova Vodních valů vznikla díky podpoře Na-

dace Proměny Karla Komárka. Pod projektem je
podepsaná architektonická kancelář Rusina Frei
architekti. „Úspěch Vodních valů v těžké konku-
renci několika desítek kvalitních projektů mi udě-
lal velkou radost. Na obnově nábřeží Loučné se
mimo jiné také ukázalo, jak je důležité aktivní za-
pojení veřejnosti a komunikace mezi architekty
a občany. I díky tomu nám v Litomyšli vzniklo
uprostřed města pěkné místo k relaxaci a trá-
vení volného času. Ocenění je především záslu-
hou Nadace Proměny Karla Komárka, architektů
Martina Rusiny a Martina Freie a jejich týmu,
kterým děkuji za vše, co pro projekt Vodních valů
udělali,“ řekl k umístění v České ceně za archi-
tekturu starosta Daniel Brýdl.           strana 4 >

2. andělská adventní neděle
Již druhou adventní neděli se můžete od 13.00
hod. těšit na Endorfin, skautskou hudební sku-
pinu, která zahraje na pódiu u regionálního
muzea. Od 14.00 hod. potěší malí tanečníci
z kroužku Hýbeme se s hudbou z II. ZŠ. O půl
hodiny později již bude nachystaný lidový sou-
bor Heblata. V 15.00 hod. mohou děti zhléd-
nout loutkovou pohádku Sněhová královna,

kterou zahraje divadlo BOĎI v Nové městské
síni. Od 15.30 hod. vystoupí Saframentská ka-
pela a o hodinu později bude vyhlášena soutěž
Andělčino putování.  Od 17.00 hod. na pódiu
zazáří skvělá Chantal Poullain s kapelou. Celý
den uzavřeme v chrámu Nalezení sv. Kříže, kde
zazní sváteční slovo z úst Václava Hurta a na
adventním věnci se rozzáří další svíčka. 

3. andělská 
adventní neděle
I třetí adventní neděle
startuje ve 13.00 hod.,
a to koncertem sborů
I. ZŠ a Vlastimil. Od
14.00 hod. zazpívají
sbory Kvítek, Lilium a jejich hosté a od 15.00
hod. je připravena další loutková pohádka
v Nové městské síni. Tentokrát O pyšné čaro-
dějnici v podání divadla Kozlík. Od 15.30 hod.
vystoupí folková kapela Jen tak, kterou v 16.30
hod. na pódiu vystřídá vyhlášení soutěže An-
dělčino putování. V 17.00 hod. zahraje Mário
Bihári a kapela Bachtale apsa. Od 18.00 hod.
zazní v chrámu Nalezení sv. Kříže sváteční
slovo Jana Pitřince a rozhoří se třetí svíce na
adventním věnci. Program však ještě nekončí.
Od 18.30 hod. se v zámecké jízdárně uskuteční
koncert benefičního festivalu Hudba pomáhá. 
Již od 9.00 do 17.00 hod. mohou návštěvníci
adventní neděle navštívit tvořivý Fler Kreativ
v zámecké jízdárně a od 13.00 hod. v regionál-
ním muzeu výtvarnou dílnu Zimní cvrlikání
aneb Kdo nám léta ke krmítku. 

4. andělská adventní neděle
Jak si ozdobit stromeček prozradí od 13.00 do
17.00 hod. výtvarná dílna v regionálním muzeu.
Od 13.00 hod. si můžete poslechnout sbor ZUŠ
Dolní Újezd a od 14.00 hod. jej vystřídá mlá-
dežnická kapela z Nového kostela Unsere
Gruppe.                                              strana 12 >

Vánoce, Vánoce
přicházejí
Vážení čtenáři, milí přispěvatelé,
redakce Lilie vám všem přeje klidné prožití
vánočních svátků, krásně strávený Štědrý
den a abyste ve zdraví přežili bouřlivé oslavy,
při nichž přivítáme rok 2019.
O Vánocích se často říká, že mají být časem
klidu a míru. Pokud se nebudete moci dostat
do pravé vánoční nálady, můžete ji nasát na-
příklad při bohatém adventním programu,
který si užijí děti i dospělí.
A až nám všem slehne po štědrovečerní ve-
čeři a kilech cukroví, věříme, že se jako každý
rok potkáme 31. prosince na Smetanově ná-
městí. Od 18.00 hodin tam bude na programu
tradiční silvestrovský ohňostroj, na který na-
váže rozlévání čočkové polévky. Všichni jste
srdečně zváni a těšíme se na vás.
Šťastné Vánoce a hodně zdraví a štěstí do
roku 2019.                                                   -red-

Zpravodaj města Litomyšle

4. prosince 2018
Ročník XXVIII.12

Restaurátoři převzali
tisíce cenných knih

KOSáci oslnili Zemi
vycházejícího slunce 983 Modernizace sterilizace

v nemocnici

Svařené víno, spousta dobrot, zářící vánoční strom, koncerty, pohádky, betlémy a hlavně pří-
jemná atmosféra byly součástí první andělské adventní neděle na zámeckém návrší. Kdo to vše
nestihl zažít, nemusí litovat, protože před námi jsou ještě tři neděle, které toho přinesou spoustu. 
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
RaM se seznámila s žádostí označenou jako

Petice ze dne 22. 10. 2018, kterou město ob-
drželo od obyvatel domu T. G. Masaryka 591, Li-
tomyšl. Předmětem je nesouhlas se záměrem
zřízení parkovacích míst na chodníku pod okny
domu. RaM souhlasí s tím, že se na chodníku
kolem domů č.p. 591 a č.p. 648 zřizovat parko-
vací místa nebudou. 

RaM zřizuje pro volební období 2018–2022
v souladu s ust. § 102 odst. (2) písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů tyto komise rady:
• Dopravní komise
• Komise pro sport a tělovýchovu

Uzávěrka 
lednové 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-

ROZHOVOR

• Komise pro kulturu, spolkový život 
a cestovní ruch

• Komise pro výchovu, vzdělávání 
a komunitní plánování

• Likvidační komise
• Komise pro občanské záležitosti
• Komise pro oblast stavební
• Komise pro oblast životního prostředí
• Komise pro oblast bytové politiky
• Komise pro regeneraci památek 

a správu památkových hrobů
• Komise „Naše náměstí"
• Mediální komise

Více na www.litomysl.cz Městský úřad Litomyšl bude přes Vánoce ote-
vřený v pracovních dnech. Své záležitosti tak
s úředníky můžete řešit do pátku 21. prosince
a pak v období 27. – 28. prosince. Na Silvestra
bude městský úřad zavřený, v roce 2019 bude
otevřeno od středy 2. ledna. -az-

Otvírací doba
úřadu přes svátky

Zveme občany na jednání zastupitelstva, které
se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 16 hodin
v zámeckém pivovaru. Na programu budou ná-
sledující body: majetkoprávní záležitosti, rozpo-
čet města na rok 2019, programové prohlášení
zastupitelstva, volba členů osadních výborů
a obecně závazná vyhláška města o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. -az-

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

Komise rady města
Rada města Litomyšle na svém listopadovém jed-
nání schválila vznik a personální složení některých
poradních orgánů. Vedení města při výběru dbalo
na to, aby se v nich kromě politických reprezen-
tantů objevili odborníci a občané zajímající se
o danou problematiku. V komisích rady pro vo-
lební období 2018–2022 usednou následující
členové:

Dopravní komise
Radomil Kašpar, předseda
Pavel Boštík                 Milan Kašpar 
Jiří Kobza                       František Černík 
Radek Novotný            Karel Kalousek 
Tomáš Rádek                Kamil Hebelka
David Jaška                   Vladimír Zeman
Pavel Jiráň

Komise pro výchovu, vzdělávání
a komunitní plánování
Daniel Brýdl, předseda
Marie Könyüová           Ondřej Sychra  
Tereza Škodová Jandáčková  
Petr Jiříček                    Milada Nádvorníková 
Věra Krejčová               Josef Štefl
Ivana Hynková              Hana Líšková

Komise pro sport a tělovýchovu
Josef Štefl, předseda
Petr Fila                  Veronika Samková Stratílková

František Jandáček      Filip Holub  
Martin Šorf                   Věra Janečková 
Milada Nádvorníková  Martin Tláskal 
Pavel Brůj                     Stanislava Kusá 
Karel Štarman              Jiří Smékal

Komise pro oblast životního prostředí
Radomil Kašpar, předseda
Václav Nájemník          Radek Holcman  
Jaroslav Beránek          Jan Vavřín  
Jana Jiránková              Jarmila Chladová  
Jana Foltová                  Barbora Čadová
Michal Kopecký            Aleš Papáček
Pavel Jiráň

Více na www.litomysl.cz

Daniel Brýdl: Chci zelenější a otevřenější Litomyšl
Starosta DANIEL BRÝDL (45) na radnici přišel
ze soukromého sektoru, kde působil bezmála
dvacet let. Jako místní zastupitel za Generaci 89
začal v roce 2018 své třetí volební období a ve
funkci starosty chce pokračovat v kurzu, který
nastavili jeho předchůdci.

Jaké máte plány pro další čtyři roky?
Postupně rozvíjet Litomyšl. Mým heslem je evo-
luce místo revoluce. Prioritou je pro mě komu-
nikace s občany a aktivnější zapojení veřejnosti
do rozhodování. Například formou participativ-
ního rozpočtu, tedy, že si lidé sami vyberou, na
co se část z rozpočtu města použije. Chci lepší
a užší spolupráci se studenty a žáky středních
a základních škol. 
Máme také mezery v prezentaci města na webu
a sociálních sítích. Kromě toho se chci zaměřit
na rozvoj Litomyšle v oblasti bydlení – hlavně
výstavbu pro mladé rodiny, protože nechci, aby
byli lidé nuceni z města odcházet jinam kvůli
tomu, že tady neseženou dostupné bydlení.

Musíme také řešit potřebu vybudování parkova-
cích domů a domova pro seniory. Shánění fi-
nancí na tyto cíle bude naší prioritou.

A dál?
Plánujeme investice do oživění opomenutých
koutů Litomyšle, například Wembley, starou plo-
várnu nebo Černou horu. Chci také podpořit vý-
sadbu zeleně a vznik zelených stezek městem

a z města. Hodně důležité, a to se nám už poda-
řilo, je větší zapojení veřejnosti do komisí rady.
Nenominovali jsme tam pouze politiky, ale šlo
nám o to, aby se tam dostali ke slovu hlavně od-
borníci a aktivní občané. 

 Jak podle vás bude fungovat spolupráce
v novém zastupitelstvu?
Mám ze všech zvolených opravdu dobrý pocit.
V koalici jsme se dohodli na programovém pro-
hlášení, které máme v prosinci schválit, a věřím,
že jej podpoří i další strany. Všichni máme velice
podobné cíle. V zastupitelstvu jsou aktivní a pra-
covití lidé a já očekávám, že budeme slušně
diskutovat a dobře rozhodovat o směřování na-
šeho města – napříč politickými stranami.

Chtěl byste na závěr něco říci čtenářům?
Přímá zpětná vazba je pro mě velice důležitá,
takže, prosím, pište mi, volejte mi, scházejme se.
Na podnět občanů jsme již zavedli například
jízdné zdarma pro seniory nad 65 let a věřím, že
se mi do rukou brzy dostanou další přání občanů.

-mv- 

Informace o zvýšení
cen vodného
Od 1. ledna 2019 dojde ke zvýšení ceny vodného
a stočného. Vedení města k úpravě cen přistou-
pilo poprvé od roku 2015 a nově za metr krych-
lový vodného zaplatíme s DPH 32,38 Kč, za
stejný objem stočného pak 37,48 Kč. Souhrnná
cena vodného a stočného bude nově 69,59 Kč
včetně DPH, což je o šest korun více oproti mi-
nulým letům. 
Důvodem pro zvýšení cen jsou především plány
města na opravu vodovodní a kanalizační sítě
a jejich rozšíření pro novou výstavbu. Zvýšené
tržby z vodného budou  promítnuty do zvýšení
nájemného, které platí Vodovody s.r.o. městu Li-
tomyšl. I po zvýšení cen bude voda v Litomyšli
v rámci Pardubického kraje mezi nejlevnějšími.
Přehled cen vodného a stočného: Litomyšl (od
ledna 2019 nově 69,59 Kč), Česká Třebová (66,36
Kč), Vysoké Mýto (69,24 Kč), Moravská Třebová
(88,08 Kč), Polička (81,33 Kč), Skuteč (81,60 Kč),
Jablonné nad Orlicí (81,93 Kč), Ústí nad Orlicí
(77,11 Kč), Svitavy (75,62 Kč). Ceny v okolních
městech jsou uvedeny s DPH za metr krychlový
vodného a stočného podle ceníku platného pro
rok 2018. -mv-
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O tisíce cenných knih piaristů bude pečovat
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Téměř devět tisíc historických knih, které pat-
řily piaristickému řádu, převzala od města
Litomyšle do péče fakulta restaurování. Sym-
bolický akt svými podpisy stvrdili děkan fakulty
Radomír Slovik a starosta Daniel Brýdl.
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice,
která sídlí v Litomyšli a jejíž ateliéry se nachází
právě v budově bývalé piaristické koleje, bude
s knižním fondem postupně dál pracovat.
Kromě restaurování vybraných tisků v rámci
výuky, běžné fyzické péče a katalogizace je
plánováno zpřístupnění knižního fondu veřej-
nosti.
„V českých zemích patří tato piaristická kni-
hovna k žánrově nejbohatším a nejucelenějším.
Knihovna obsahuje sbírku učebnic, ale na-
jdeme zde odborné knihy pro profesory a kle-
riky od poloviny 16. století v pestrém
tematickém zaměření,“ představuje zcela mi-
mořádnou sbírku děkan fakulty Radomír Slo-
vik.
Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem
8 875 knih z řady vědních oborů, například te-
ologie, historie, lingvistiky, architektury, peda-
gogiky, geografické topografie, astronomie či
poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které

jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také
italské cestovní průvodce, spisy o Americe či
dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.
„Piaristické koleje nebyly jen vzdělávacími škol-
ními ústavy, ale i badatelskými středisky, jejichž
důležitost byla posuzována podle množství in-
terních a externích studentů a knih v profesor-
ské a žákovské knihovně,“ řekl v úvodním slově
při středečním předání knihovny do péče fakulty
restaurování profesor Karel Rýdl, děkan Fakulty
filozofické Univerzity Pardubice. Českomoravská
provincie Řádu zbožných škol – piaristů obsáhlý

knižní fond věnovala městu Litomyšl v roce 2015.
Nyní se tak knihy vrátily na své původní místo.
Část zachovalého rozsáhlého knižního fondu je
umístěna v původních zdobených knihovních
skříních v chodbě východního křídla prvního
patra litomyšlské piaristické koleje. „Restaurátor
Jiří Kaše při předávání knih uvedl, že v Litomyšli
existují příběhy s dobrým koncem. Tady se ne-
jedná jen o dobrý konec, ale i začátek. Knihy se
po dlouhé a nelehké době vrátily na původní
místo a budou nyní v rukách odborníků, kteří
o ně budou pečovat a s fondem dále pracovat.
Předání knih byla jedna z mých první akcí coby
starosty a jsem moc rád, že jsem toho mohl být
součástí,“ uvedl starosta Daniel Brýdl.
Piaristé byli zbožný a vzdělávací řád italské pro-
venience, který přišel do českých zemí v první
polovině 17. století. První koleje a školy začaly
vznikat na Moravě, v Mikulově, Strážnici a Lip-
níku nad Bečvou. V roce 1640 začali piaristé pů-
sobit také v Litomyšli, kde založili kolej, jejíž
součástí byla rozsáhlá knihovna. Po zrušení řádu
počátkem 50. let byla knihovna znárodněna
a nikdo o ni nejevil příliš zájem. Zachovala se
díky péči Regionálního muzea v Litomyšli. Více
informací o tomto tématu najdete v reportáži TV
CMS dostupné na YouTube. -red-

Senioři nad 65 let
mají jízdné 
v MHD zdarma
Od ledna mohou senioři nad 65 let jezdit měst-
skou hromadnou dopravou zdarma. Doposud
této výhody mohli využívat spoluobčané starší
70 let, kteří měli platnou průkazku na MHD
v ceně 200 Kč. Ta bude zrušena a nově bude
benefit jízdy zdarma autobusem MHD Litomyšl
dostupný pro všechny seniory nad 65 let bez po-
třeby vlastnit zmíněnou slevovou průkazku. Ve-
dení města tímto krokem reaguje na podnět ve
Starostově odpovědně a chce vyjít vstříc starším
spoluobčanům, kteří autobus městské hro-
madné dopravy hojně využívají při cestách k lé-
kaři či na nákup. V současné době se neplánuje
žádná změna v jízdním řádu. -az-

Informace k dočasnému přestěhování
dětí z II. mateřské školy
Na konci listopadu došlo k dočasnému přestěho-
vání jednoho oddělení II. mateřské školy do bu-
dovy III. mateřské školy. Stěhování celkem 24 dětí,
které budou do konce školního roku navštěvovat
zařízení v Lidické ulici, bylo vynuceno stavebními
úpravami II. mateřské školy. „Vzniklá situace nás
mrzí a víme, že to je komplikace pro děti i rodiče,
nicméně k tomuto kroku muselo dojít s ohledem
na bezpečnost žáků. V části budovy školky na ulici
17. listopadu probíhá kompletní rekonstrukce inte-
riéru bývalých prostor Domu dětí a mládeže
a kvůli tomu tam došlo i k odpojení elektřiny,
plynu a vody,“ vysvětluje příčinu stěhování Milada
Nádvorníková, vedoucí Odboru školství a sociální
péče Městského úřadu Litomyšl.
Plány města narušilo zpoždění při rekonstrukci
bývalé ortoptiky, která od letošního září slouží

jako sídlo Střediska volného času Litomyšl. Právě
tato organizace, tehdy ještě s názvem Dům dětí
a mládeže Litomyšl, v minulosti využívala pro-
story II. mateřské školy, které se nyní rekonstruují.
Děti z přestěhovaného oddělení se v příštím škol-
ním roce do budovy na ulici 17. listopadu vrátí, ne-
přijdou ani o své oblíbené učitelky a společné
aktivity.
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor býva-
lého sídla Domu dětí a mládeže Litomyšl v budově
II. mateřské školy bude město stát 15,3 milionu
korun. V místě vzniknou třídy pro dvě nová od-
dělení školky, celá akce je součástí příprav na
opuštění Panského domu, odkud se dle již publi-
kovaných informací bude muset část I. mateřské
školy přestěhovat kvůli ukončení nájmu ze strany
Národního památkového ústavu. -mv-

ROZHOVOR

Radomil Kašpar: Pokračujeme v nastoleném směru
Místostarosta RADOMIL KAŠPAR (53) se v ko-
munální politice jako člen KDU-ČSL pohybuje
dvacet let. Během této doby vykonával funkce
zastupitele, radního, místostarosty i starosty.
V novém volebním období chce především do-
hlížet na dokončení rozpracovaných projektů.

Jaké máte plány pro další čtyři roky?
Pokračovat v práci, která zlepší lidem život v Li-
tomyšli. Jak jsem již jednou řekl, a jsem rád, že
se to chytlo: „V Litomyšli občas měníme starosty,
ale neměníme směr.“ V tom je obsaženo vše
podstatné. Po volbách se tady nedělaly žádné
podrazy, nikdo nekul pikle. Sešli jsme se s vítě-
znou stranou, dohodli jsme se na podmínkách
spolupráce a jedeme dál. Neděláme žádné palá-
cové převraty, ani naschvály.
Máme hodně rozpracovaných projektů – rekon-
strukci II. ZŠ, stavíme nový chodník Na Lánech,
chystáme opravy sportovišť… je toho opravdu
hodně a rád novému starostovi pomohu, protože
z vlastní zkušenosti vím, že to není snadná

práce. Zároveň jsem u některých projektů od sa-
mého začátku, jejich příprava totiž leckdy trvá
roky, takže chci dohlížet i na jejich realizaci.

Jak jste si rozdělili se starostou Danielem
Brýdlem kompetence?
Krátce po volbách jsem řekl, že budu Danovi krýt
záda a pokud bude chtít, tak pomůžu a poradím.
To platí a dohodli jsme se, že jako místostarosta

budu mít ve své kompetenci místní hospodář-
ství, kulturu a cestovní ruch, sociální péči, měst-
ské lesy a dopravu. Jsou to oblasti, na které jsem
dohlížel jako starosta, vím toho tedy o nich po-
měrně dost.

Jak podle vás bude fungovat spolupráce
v novém zastupitelstvu?
V koalici máme 20 z 23 hlasů v zastupitelstvu.
To je velice silný mandát a známka toho, že jsou
lidé s naší politikou spokojeni. V opozici máme
ČSSD a KSČM, ale my jejich zastupitele známe
a víme, že rozumný návrh podpoří. Osobně do-
ufám, že jednání zastupitelstva budou oproti mi-
nulosti kultivovanější a věcnější.

Chtěl byste na závěr říct něco čtenářům
Lilie?
Přeji jim krásné Vánoce a věřím, že rok 2019
bude pro nás všechny šťastný a úspěšný. Čeká
na nás hodně práce a já budu rád, když nám dají
vědět, jak jsou s našimi plány spokojení.

-mv-
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Generace 89
Milí příznivci demokracie a svobody,
za organizátory vzpomínkové akce Dne boje za
svobodu a demokracii a listopadových událostí
roku 1989 konané 17. 11. u litomyšlského zámku
děkuji nejen všem, kteří pomáhali s organizací,
ale hlavně těm, kteří jste přišli a ukázali, že de-
mokracie a svoboda pro vás nejsou jen prázdná
slova. Speciální díky patří také 1. základní škole
a Školamyšli, jejichž studenti a žáci připravili
a prezentovali na místě své projekty a v nepo-
slední řadě děkujeme studentské kapele Cabel-

les, která nás po celý čas setkání provázela hud-
bou. Poděkování patří také oběma řečníkům –
Stanislavu Švejcarovi a Petru Venclovi.
Současná politická situace v České republice na-
značuje, že proběhnuvší svátek se pomalu, ale
jistě stává začátkem opravdového boje za udr-
žení svobody a demokratického státu. Státu,
kde se ústavní zvyklosti neohýbají tak, jak kdo
zrovna potřebuje, a kde nejvyšší představitelé
ruku v ruce nelžou a svými kroky, skutky a pro-
hlášeními se nevysmívají veřejnosti do očí. 

I přes opravdu smutný a leckdy marný pocit
z aktuálního politického dění (nejen) v posled-
ních týdnech stále věřím, že občanská společ-
nost o demokracii a svobodu stojí a bude o ni
stále usilovat. A právě setkání 17. 11. nejen v Li-
tomyšli, ale po celé republice jsou důkazem, že
občané to ani zdaleka ještě nevzdali.
Ještě jednou děkuji!
Na závěr Vám přejeme klidné prožití blížících se
svátků a úspěšný rok 2019.

Za Generaci 89, David Edlman

KDU-ČSL
Milí Litomyšlané,
rok se s rokem sešel a opět se nám blíží Vá-
noce. Pro někoho čas klidu, míru a odpočinku,
pro další hektická doba plná stresu a starostí.
Vím, že to bude těžké, ale zkusme se v nadchá-
zejících týdnech trochu zklidnit a najděme si

čas na společně prožité chvíle se svými blíz-
kými. Právě tyto okamžiky pohody jsou těmi
nejhezčími dárky. V prosinci na nás čeká bohatý
adventní program a já doufám, že se při konání
některé akce sejdeme, sousedsky si popoví-
dáme a předáme si navzájem pravou a nefal-

šovanou vánoční pohodu.
Za KDU-ČSL Litomyšl Vám všem přeji krásně
strávené Vánoce, šťastný rok 2019 a hodně
zdraví.

Radomil Kašpar

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

Výsadba cibulovin
v centru města 
Autobusové nádraží bude příští rok ještě hezčí
než doposud. Na začátku listopadu tam odbor-
nice z Holandska pomocí sázecího stroje vysa-
dila 4 tisíce cibulí přímo pod travní drn v délce
40 metrů. Vysázena byla směs tulipánů a nar-
cisů v kombinaci barev červené a bílé, které
budou ladit se znakem města Litomyšle. Rost-
liny vykvetou v dubnu a květnu a jejich barvami
se budeme moci kochat až šest týdnů. Pokud
bude cibulovinám přát počasí, budou kvést čtyři
až šest let v závislosti na tom, jaké bude v zimě
panovat klima. -mv-

Vodní valy úspěšné v České ceně
za architekturu 2018
strana 1 >
Uznání od odborné poroty těší také Karla Ko-
márka, zakladatele Nadace Proměny, který po-
dobné projekty, jako je ten v Litomyšli, financuje
ze soukromých prostředků: „Upřímně, největší ra-
dost mám z výsledku samotné proměny – z toho,
že z nábřeží je dnes místo plné života, které dobře
funguje, přitahuje lidi a ti mají chuť tam trávit čas.
V tom vidím hlavní smysl naší podpory a věřím, že
právě to oslovilo i odborníky v porotě.“
Finalisty ze 33 nominovaných vybírala meziná-
rodní porota v čele s předsedou Rogerem Ri-
ewem (Německo). Dalšími členy byli Carlo
Baumschlager (Rakousko), Zsolt Gunther (Ma-
ďarsko), Andrea Klimko (Slovensko), Robert
Konieczny (Polsko), Yael Moria Klain (Izrael) a ar-
chitekt českého původu Ivan Reimann (Ně-
mecko). Sešli se začátkem září přímo v České
republice, aby osobně zhlédli vybrané nomino-
vané stavby. Díla neposuzovali v žádných kate-
goriích. „Pochvala od odborné poroty mě velice
těší. V minulém volebním období jsme obnově
Vodních valů věnovali opravdu hodně času
a energie, po rekonstrukci jsme navíc pokračovali
v drobných úpravách podle přání občanů. Umís-
tění Vodních valů v prestižní soutěži Česká cena
za architekturu je hezkou vizitkou všech, kteří na
projektu spolupracovali. Jsem také rád, že jsme
nakonec rekonstruovali celou ulici a nezabývali
se pouze nábřežím Loučné. Celá tato lokalita do-
stala novou podobu a smysl,“ uvedl k ocenění
místostarosta Radomil Kašpar.

Nábřeží Loučné v prestižní publikaci
Obnovené nábřeží řeky Loučné od Rusina Frei
architekti se také dostalo do prestižní publikace
Landscape Architecture Europe reflektující vy-
brané evropské krajinářské počiny za uplynulé
tři roky. Reprezentuje v ní příklady dobré praxe,
kdy realizace ve veřejném prostoru úzce propo-
jila město, architekty a občany.
Vodní valy v publikaci zastupují kapitolu „to act“
zaměřenou na inspirativní počiny realizované
mimo jiné s využitím principů participace. Detailně
je v ní popsán průběh celé obnovy litomyšlského
nábřeží, a tedy i zapojení a zkušenosti všech
aktérů: místní samosprávy, odborníků i obyvatel.
Autor textu Mark Hendriks se s projektem a způ-
sobem participace přijel do Česka osobně sezná-
mit letos v létě, kdy se setkal s architekty Rusinou
a Freiem, zástupci města Litomyšl i místní veřej-
nosti a také s týmem nadace, která projekt pod-
pořila a celého procesu se účastnila. 
Publikace Landscape Architecture Europe, za níž
stojí stejnojmenná nevládní organizace a mezi-
národní federace krajinářských architektů IFLA
Europe, vychází každé tři roky. Letošní páté vy-
dání se věnuje tématu přírody a demokracie
a obsahuje bezmála padesátku nejzajímavějších
evropských projektů vybraných mezinárodní od-
bornou porotou, které vznikly na poli krajinářské
architektury. Nejvíce reprezentantů v ní má Ni-
zozemsko a Švýcarsko, Vodní valy jsou jediným
zastoupeným projektem z ČR.

-red-, foto: Nadace Proměny

Zvýšení nájemného
v městských bytech
Na začátku roku dojde ke zvýšení nájemného
v obecních bytech. Většinou se jedná o nárůst
o 10 Kč na metr čtvereční. Nájmy v těchto pro-
storech byly dlouhodobě pod průměrnou cenou
na trhu a městu se každoročně zvyšují náklady
na jejich opravy. I po zvýšení bude městské byd-
lení dostupné pro široké vrstvy obyvatel. Lito-
myšl má v majetku 330 bytů. -mv-

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Zámek 1568 – 450 let od
položení základního kamene • Oslavy 100 let
založení republiky • První zasedání zastupitel-
stva, volba starosty, místostarosty a radních •
Smetanova Litomyšl 2018 – mínus 123 minut •
Rekonstrukce rozšiřuje možnosti školy • Ba-
sketbal U14 – ADFORS Litomyšl vs. Synthesia
Pardubice • 9 tisíc svazků vzácné knihovny pi-
aristů změnilo majitele • Výstava o Zdeňku Ne-
jedlém a vůni totalitní moci • Den medu 2018 •
17. listopad 2018 • Bude se 14 zastavení Křížové
cesty restaurovat 7 let? • Tvorba Marie Fiše-
rové-Kvěchové v Regionálním muzeu •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Pomocné značení křižovatek 
s předností zprava
Již v minulosti se dopravní komise města Lito-
myšle rozhodla po konzultacích s Centrem do-
pravního výzkumu a PČR, že by na území města
měla být většina křižovatek místních komuni-
kací řešena bez označení přednosti pomocí
dopravních značek, to je jako křižovatky
s „předností zprava“. Důvodem nebyla před-
nostně úspora nákladů na instalaci dopravních
značek, ale především snaha o tzv. zklidňování
provozu. Je totiž prokázáno, že v takových lo-
kalitách se snižuje především rychlost jízdy vo-
zidel.
První lokalitou, kde došlo k takovéto změně, bylo
sídliště rodinných domů v ulicích  Družstevní,
Kornická, Jabloňová, Končinská, J. Formánka
a Hrnčířská. Zároveň bylo záměrem města více
upozornit řidiče na povinnost dání přednosti
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava. K tomuto
účelu bylo použito nástřiku vodorovného do-
pravního značení – příčné čáry souvislé. Postu-
pem času ve snaze ještě více zdůraznit tuto
povinnost byl u této čáry použit ještě symbol
značky P4 – dej přednost v jízdě. Podobné vo-
dorovné značení bylo nedávno na základě žá-
dosti obyvatel realizováno také v prostoru tzv.
Fügnerovy čtvrti. Podle dosavadních zkušeností
se zdá, že to přispělo ke splnění požadovaných
záměrů. 
V rámci rekonstrukce ulice 9. května rozhodla
dopravní komise města o tom, že i na těchto kři-
žovatkách bude použit princip přednosti v jízdě
vozidel přijíždějících zprava. V zájmu zdůraznění
této změny bylo použito i stejného vodorovného
značení. Na základě této změny se objevily při-
pomínky k nevyjasněnosti tohoto řešení.
Chceme tímto tedy všechny občany města infor-
movat o tom, že výše uvedené vodorovné do-

pravní značení (příčná čára se symbolem značky
dej přednost v jízdě) má za účel pouze zdůraznit
účastníkům provozu povinnost dát přednost
zprava. Symbol značky P 4 (trojúhelník) není
podle technických podmínek a zákona samo-
statnou značkou. Aby měl stejný význam, musel
by být doplněn touto svislou dopravní značkou.
Tento symbol používá město Litomyšl i v jiných
situacích jako upozornění na povinnost dát
přednost v souvislosti s jiným ustanovením zá-
kona – například v odbočovacím pruhu ke spo-
lečnosti Saint Gobain Adfors. Připomínky
k možnému jinému, ač nesprávnému, výkladu
tohoto značení projedná dopravní komise a je
možné, že toto pomocné vodorovné dopravní
značení bude obnovováno pouze v původní po-
době, to je pouze jako příčná čára souvislá.
Někdy se totiž může stát, že ve snaze použít ně-
jaké podpůrné opatření, může dojít ke špatnému
výkladu a tím k matení určité skupiny řidičů.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Zajímá vás místní příroda? Pak máte další mož-
nost, jak načerpat informace o místní fauně
i flóře a případně si podle získaných znalostí
naplánovat zajímavý výlet v okolí Litomyšle. Ve
spolupráci města Litomyšl a místního informač-
ního centra vznikla brožura Příroda Litomyšlska
od zoologa Lubora Urbánka, jenž je rovněž auto-
rem stejnojmenné knihy, která vyšla letos v létě.
O grafické zpracování se i tentokrát postaral Jiří
Lammel.
Nová publikace je zkrácenou a upravenou verzí
knihy, v níž snadno a rychle najdete informace
o evropsky významných lokalitách, přírodních
rezervacích, památkách, vodních plochách, na-
učných stezkách, významných krajinných prv-
cích a památných stromech v okolí Litomyšle.
Ke každému bodu si můžete přečíst základní in-
formace s výčtem zajímavostí, součástí publi-
kace je i přehledná mapa. Brožura je k dostání
zdarma v Informačním centru Litomyšl. -mv-

Poznejte přírodu
Litomyšlska

Jak dopadla Litomyšl v mapě kvality života?
Jak se žije v Litomyšli? Podle interaktivní mapy
kvality života Českého rozhlasu velice dobře.
Litomyšl získala ve velkém srovnání životních
podmínek 90 bodů v indexu kvality života ze 100
možných. 
Model vytvořili datoví novináři serveru iRozhlas
se sociologem Danielem Prokopem, agenturou

Median a Aspen Institutem. V mapě kvality ži-
vota můžete města a obce srovnávat v celkem
čtrnácti oblastech, jsou jimi nezaměstnanost,
podíl exekucí, bezpečnost, závislost na prů-
myslu, vzdálenost od okresního města, dostup-
nost lékařské péče, dostupnost středních
a mateřských škol, možnost připojení k rych-

lému internetu, dlouhověkost, přírůstek obyva-
tel, rozvodovost a počet věřících. 
Median zkusil vyjádřit důležitost ukazatelů pro
index celkové kvality života jako kompromis
mezi subjektivním hodnocením – co Češi pova-
žují za důležité, a objektivním měřítkem – jak
jsou v obcích zastoupeny skupiny voličů vyjadřu-
jící společenskou a politickou nespokojenost.
Oba pohledy se přitom podstatně liší.
Nejlépe se podle mapy žije v pásu táhnoucím
se od Třebíče po Náchod. Až za ním jsou ně-
která velká města s okolními obcemi. „I když si
Letohrad nebo Litomyšl většina z nás nespojuje
se závratnou kvalitou života, jejich obyvatelé
skutečně jsou spokojenější,“ tvrdí Prokop. „Také
podle velkého výzkumu Proměny české společ-
nosti jsou obyvatelé okresů Žďár nad Sázavou,
Pardubice či Havlíčkův Brod nadprůměrně spo-
kojení s kvalitou života. Ačkoliv ve většině uka-
zatelů nevynikají, kombinují se zde solidní
socioekonomické a demografické podmínky,
nízká kriminalita a příjemné životní prostředí.“
Naopak nejnižší kvalita života je podle modelu
v severních Čechách a na severní Moravě. In-
teraktivní mapu si můžete prohlédnout a po-
drobit ji svému zkoumání na www.irozhlas.cz.

-red-

Vyhodnocení soutěže na podporu
údržby městské zeleně
V červencovém čísle Lilie byla vyhlášena soutěž
na podporu údržby zeleně, jejímž hlavním cílem
bylo ocenit práci obyvatel města, kteří se ne-
zištně starají o zeleň nacházející se na měst-
ských pozemcích. 
Do prvního ročníku soutěže občané přihlásili cel-
kem sedm příspěvků. Ty se týkaly různých čin-
ností v oblasti péče o městskou zeleň. Od údržby
trávníku, přes údržbu v okolí bytového domu až
po péči o městské hroby na hřbitově. Každý člen
pracovní skupiny pro životní prostředí jednotli-
vým soutěžním příspěvkům přidělil body.  Po se-
čtení jednotlivých bodů vzešlo jedno první, dvě
druhá a jedno třetí místo. 
1. místo pan Milan Svoboda – péče o živý plot ze
zimostrázu v blízkosti kruhového objezdu u Ho-
telu Dalibor
2. místo Eva Klabanová a Eva Hajrová – péče
o hroby v majetku města; péče o okolí domu v ul.
17. listopadu č. p. 846-848
3. místo Miroslava Pešinová – péče o pásy ze-
leně na ul. Polní č. p. 382
Předávání cen se odehrálo 28. listopadu
a místostarosta Radomil Kašpar na něm dal

všem zúčastněným drobné dárky jako poděko-
vání města za jejich aktivitu. Soutěžící na prv-
ních třech místech navíc obdrželi finanční
odměnu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným za práci, pomoc a starost o ve-
řejná prostranství. Velmi si vážíme, že svůj volný
čas věnujete práci pro naše město. Budeme rádi,
pokud váš zájem o veřejné dění přetrvá i nadále.

Jana Foltová, Barbora Čadová

Cena pro
informační centrum
O úspěchu li-
t o m y š l s ké h o
„íčka“ v soutěži
Informační cen-
trum roku 2018
jsme informovali
již v říjnové Lilii.
Naši zástupci
zvítězili v anketě
o b l í b e n o s t i
v Pardubickém
kraji se ziskem 917 hlasů a v rámci České repu-
bliky skončili na celkovém druhém místě za
Roudnicí nad Labem. Na začátku listopadu pře-
vzaly zástupkyně litomyšlského infocentra na
galavečeru Asociace turistických informačních
center ČR v Kutné Hoře cenu za vítězství
v našem kraji. Litomyšlské „íčko“ ročně obslouží
bezmála 100 tisíc zákazníků – turistů i Litomyš-
lanů. -mv-
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ZAMYŠLENÍ

Dne 16. 12. 2018 se dožívá paní Marie Leno-
chová 80 let, přejeme jí mnoho štěstí, zdraví,
lásky a spokojenosti do dalších let.

Přejí děti s rodinami
Skautské středisko Liliový kruh Litomyšl dě-

kuje Pardubickému kraji za poskytnutí finanční
podpory v oblasti sportu a volnočasových akti-
vit. Skrze dotaci na projekt „Šikovné ruce v klu-
bovně a v přírodě“ jsme v našem středisku
zvýšili rozmanitost aktivit. Díky zakoupenému
nářadí a materiálu jsme mohli např. opravit pod-
sadové stany, a tábořit tak po dlouhé době na
holé louce ve vlastních, naučit se spravit si kolo,
ušít panenky pro UNICEF a podpořit tak dobrou
věc, vytvořit kostýmy na tábory, naučit se nové
výtvarné techniky, vyrobit užitečné věci do běž-
ného života a podpořili manuální zručnost v na-
šich oddílech. Děkujeme.
Za skautské středisko Litomyšl Monika Merglová

Děkujeme panu Radku Pulkrábkovi, že jako
jediný majitel vinotéky v Litomyšli ctí tradici otví-
rání svatomartinských vín přesně 11.11. v 11:11.
Všichni přítomní ocenili jak kvalitu vín, tak i pří-
jemnou přátelskou atmosféru.

Švábovi a Pechancovi
Dne 13. 12. 2018 uplyne již 10

let od úmrtí mojí manželky Jose-
fíny Kalivodové. Stále vzpomí-
nají manžel, dcera a syn
s rodinami.

Rád bych poděkoval všem,
kteří mi pomohli při dopravní

nehodě, která se stala dne 2. 11. 2018 a to zá-
chranné zdravotní službě, sboru hasičů a oddě-
lení ARO Litomyšlské nemocnice.
Dále bych rád poděkoval všem, kteří se o mě
starali při mém pobytu v Litomyšlské nemocnici
na chirurgické JIP a chirurgickém oddělení.

Slova naděje!
Kniha Opuštěná společnost Erika Tabery, vy-
daná pražským a litomyšlským nakladatelstvím
Paseka, získala v dubnu roku 2018 prestižní
cenu Magnesia Litera napříč kategoriemi. Svůj
název podle autorových slov získala při debatě
na litomyšlském zámeckém návrší, kterou
v rámci Světové školy pořádala Základní škola
Zámecká. Tady to Erik Tabery řekl z pódia, že
společnost je opuštěná. A pak napsal knihu.
A další proroci i evangelisté říkají podobně, že je
společnost rozptýlená – dnešními slovy rozdě-

lená. A unavená, uštvaná sebou i jinými. Ne-
ustále se musíme vyrovnávat s minulostí i s no-
vými a novými podrazy, šokující sprostotou či
neurvalostí. 
Ale evangelium k Vánocům i do začátku nového
kalendářního roku přichází s nadějí, kterou ode-
čítá od úst starým prorokům: „I vzejde proutek
z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá
ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské
síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní
Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit
podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle
toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spra-

vedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat
podle práva.“ (Bible, prorok Izajáš 11. kapitola.
verše 1-4) Zní to až neskutečně a naivně, ale dů-
věryhodně! Poznání a intelekt se tu pojí s poko-
rou a bázní. S taktem a slušností. A Pán Bůh
neslibuje, že to bude až další generace, nová
sadba. Ne, starý pařez, torzo kořenů se opět roz-
plodí, jak říká starý prorok. 
Celý rok Vám, milí sousedé, známí i neznámí, pí-
šeme na těchto místech odstavec se slovy na-
děje. Obracíme Vaše oči tam, kam se díváme my.
Nemíníme skončit u nemilých statistik a podivné
minulosti. Víme, že i staré a zanedbané věci se
mohou změnit k dobrému. Nám bylo nezaslou-
ženě dáno to evangelium o nově narozeném dí-
těti, naději pro každý život! Tak to předáváme.
S Ježíšem Kristem se lidský život mění! A proto
Vám všem přejeme do nových dnů roku 2019
Pokoj a Dobro! A půjdeme s Vámi společně. Při-
dáváme občas na naše plakáty jasné ujištění, že
sloužíme ve všech kostelích #spoluaprovšechny.
Tak to je a zůstane! Daniel KvasničkaDěkuji lékařům, sestrám i ostatnímu personálu

za jejich skvělý přístup a výbornou péči. 
S poděkováním a úctou Josef Hurych

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům chi-
rurgie včetně JIP za vynikající odbornou a pří-
kladnou péči a velice kladný a lidský přístup při
mé hospitalizaci, kterou jsem letos absolvovala
dvakrát vřelé díky všem zaměstnancům, též přeji
prožití krásných svátků vánočních

Kvapilová Miroslava.
 Děkujeme rodičům a paním učitelkám ze

všech litomyšlských mateřských škol, paní Roth-
scheinové z bazárku a Charitě Litomyšl, za to, že
se zapojili do sbírky hraček a oblečení pro Klo-
kánek a dětskou onkologii. Přejeme všem pěkné
Vánoce.

Pajerová a Mgr. Monika Eherenbergerová
 Rád bych poděkoval paní matrikářce Ireně

Štochlové. Paní Štochlová nám s obrovským na-
sazením pomáhala při zajišťování naší svatby,
která se konala v pátek 14. 9. 2018 v Piaristickém
chrámu v Litomyšli. Žiji totiž dlouhodobě v za-
hraničí na Maltě a do Čech se dostávám spora-
dicky. Navíc má žena je cizinka, pochází z Malty.
Zajištění potřebných dokladů a další jednání ne-
bylo vůbec snadné. Paní Štochlová také zajistila
oddávajícího pana Mgr. Josefa Štefla, který se
zhostil s mimořádnou noblesou nesnadného
úkolu oddávat za přítomnosti 30 hostů z Malty,
další hosté ze zahraničí byli z Anglie, Polska, Slo-
venska a dalších 30 hostů bylo z Čech.
Zážitky, které si odnesli zahraniční i čeští účast-
níci byly prostě úžasné právě díky velkému úsilí
a výborné organizaci paní Štochlové a oddáva-
jícímu panu Mgr. Šteflovi.
V Litomyšli se jednalo o historicky první malt-
skou svatbu. Děkuji.

Manželé Jovanca Nicole a Radovan Abelovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Bohatství je moudrému
sluhou, hloupému vládcem.  L. A. Seneca

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Kabrhelová, Zdeněk Stráník,
Antonín Michl, Blanka Bartošová (Pohodlí),
Jarmila Jungrová, Jan Kovář, Jarmila Kysil-
ková
90 let – Božena Černá, Jaroslav Dvořák
(Nová Ves), Růžena Hošková
92 let – Božena Šauerová
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Jan Dvořák, Česká Třebová – Marcela Dvo-
řáková, Jedlová  • Jan Boštík, Dolní Újezd 
– Kamila Borovská, Sebranice  • Sergej
Iščuk, Litomyšl – Nina Schafferová, Lito-
myšl  • Pavel Ropek, Morašice – Lenka Vr-
bická, Němčice  • Petr Masařík, Žabčice 
– Klára Hurychová, Sedliště  • Lukáš
Fučík, Opatovec – Eliška Veselá, Svitavy  •
Daniel Ehrenberger, Ústí nad Orlicí – Klára
Řeháková, Ústí nad Orlicí
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a Zdeněk Novákovi z Nedošína
a Miluše a Luděk Čížkovi.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Hanou Dvořákovou (44 let) Suchá
Josefem Vetešníkem (88 let)
Jaroslavem Paulíčkem (72 let)
Jiřím Šmídem (77 let)
Jaroslavou Lorencovou (82 let)
Vzpomínáme.         Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice jsou uvedeni
pouze spoluobčané, kteří ke zveřejnění
svého jména dali písemný souhlas nebo ti,
k jejichž zveřejnění dali písemný souhlas
zákonní zástupci nebo příbuzní.

V listopadu jsme přivítali následující 
miminka:
Karolína Jančaříková, Antonín Dvořák,
Vendulka Kusá, Gabriela Andrlová, Ondřej
Valko, Klára Tomsová, Matěj Boštík, Ema
Marie Dvořáková

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
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75 let – 22. 12. 1943 zemřel Josef Šimek, český
pedagog, geograf a historik, syn litomyšlského
obchodníka Josefa Šimka. Po absolvování lito-
myšlského gymnázia vystudoval na vídeňské uni-
verzitě dějepis, zeměpis, češtinu a němčinu.
V letech 1878–1884 byl suplujícím profesorem li-
tomyšlského gymnázia; zde se seznámil s Terezou
Novákovou a spřátelil se s Aloisem Jiráskem, který
byl v Litomyšli profesorem v letech 1874–1888.
V roce 1884 se Josef Šimek stal profesorem uči-
telského ústavu v Kutné Hoře, později byl ředite-
lem učitelského ústavu v Soběslavi a do Kutné
Hory se navrátil jako ředitel. Od srpna 1909 do
února 1926 byl Josef Šimek ředitelem učitelského
ústavu v Praze. V roce 1911 ho císař jmenoval vlád-
ním radou.
40 let – 18. 12. 1978 zemřel Jan Černý, sochař,
řezbář, malíř a sklářský výtvarník. V letech 1937 –
1939 působil jako externí učitel pro umělecký obor
na Zemské průmyslové škole v Litomyšli. Později
na sklářské škole v Železném Brodě objevil a roz-
vinul jeden z výtvarně nosných způsobů tvorby
soch ze skla – tavení ve formách. Jeho plastiky do-
sáhly úspěchu v celém světě. Na 250 svých prací
věnoval muzeu v Poličce (největší kolekce v re-
publice).
10 let – 4. 12. 2008 zemřel PhDr. František
Tichý, profesor litomyšlského gymnázia, skaut,
člen pěveckého souboru Vlastimil a Mužského pě-
veckého sboru, spoluzakladatel Spolku Jihočechů,

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

prosinec 2018

Masarykova čtvrť
Ještě na počátku první republiky byla Litomyšl sevřená v úzkém údolí vymezeném z jedné strany
řekou Loučnou, z druhé Olivetskou horou. Ve 20. letech 20. století byly v Nové čili Masarykově
čtvrti postaveny významné budovy, od roku 1919 byl purkmistrem MUDr. František Lašek, za jehož
působení doznalo město nebývalého rozmachu. Již v roce 1910 byla postavena hospodářská škola,
v roce 1913 bylo vybudováno velké žulové schodiště ze středu města. V roce 1922 dokončil Václav
Šilhavý nedaleko Bělidel Lidový dům. V jednom z nejvýše položených míst vyrostla v roce 1923
nová budova gymnázia podle plánů Antonína Ausobského, vedle byly postaveny dva velké obytné
domy. Pod gymnáziem v roce 1926 zbudovali okresní nemocenskou pojišťovnu (nyní městská
poliklinika). Vedle gymnázia byla postavena budova okresního úřadu, která slouží jako internát.
A konečně v roce 1929 byla spolu s dílnami dokončena mohutná budova Zemské odborné školy,
od března 1930 Masarykovy zemské průmyslové školy. Masarykovu čtvrť doplnila rozsáhlá bytová
zástavba a nově i dva nové školní areály. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

působil v Kruhu přátel hudby a ve Filmovém
klubu. Studoval gymnázium v Českých Budějovi-
cích, za německé okupace nemohl ve studiu po-
kračovat, ale hned v prvním svobodném létě
nastoupil na pražskou filozofickou fakultu.
V Praze se seznámil se studentkou téže fakulty
Hanou Hampejsovou z Litomyšle, svou pozdější
ženou. Svá vysokoškolská studia dokončil až za
pobytu v Litomyšli, kam se manželé přistěhovali.
Šedesátá léta přinesla částečné uvolnění, jejich
jarošovská chalupa tak mohla přivítat známého li-
tomyšlského kněze Františka Stříteského, který
Hanu a Františka Tichých kdysi oddával. Rok 1968
pak přinesl do života rodiny Františka Tichého
další významný prvek – obnovení skautingu. Oba
manželé se zapojili do práce v litomyšlském stře-
disku. Přestože obnovenému hnutí byly dopřány
jen dva roky, v Litomyšli se podařilo (i díky Franti-
šku Tichému, známému pod přezdívkou Tacitus),
že skautské myšlení zasáhlo desítky chlapců
a děvčat. Do paměti litomyšlských studentů se
zapsaly nejenom suverénní výklady spatra
a skvělá úroveň jeho hodin. I po letech se na abi-
turientských setkáních vzpomínalo například na
jeho rázný vstup do třídy provázený přesným
hodem třídnicí na cíl – učitelskou katedru, a podi-
vuhodnou schopnost usednout na židli za kate-
drou přesně v okamžiku, kdy se zabouchly dveře
z chodby.
20 let – v roce 1998 vznikla na uliční fasádě (dříve
Školní ulice, dnes Váchalova) v rámci rekonstrukce
objektu sgrafitová výzdoba ve formě ilustrací

Končí projekt
Čelem vzad
Jeden ze tří projektů, které městská knihovna
podala na grantové programy Ministerstva kul-
tury ČR, měl název Čelem vzad, a jak správně
předpokládáte, připomínal důležité události ze
stoleté historie našeho státu. Do projektu se za-
pojily dvě třídy čtvrťáků z II. základní školy, jedna
třída páťáků z III. ZŠ a jedna třída speciální školy.
Na společných schůzkách v knihovně jsem je se-
známila nejen s čs. prezidenty (teď už by
všichni T. G. Masaryka měli poznat), ale i osob-
nostmi, jako např. T. Baťou, bratry Čapkovými,
Hanzelkou a Zikmundem nebo M. Horákovou. Do
knihovny jsem pozvala paní Elišku Polaneckou,
která dětem vyprávěla o životě na vesnici (kde
například ještě ve 30. letech 20. století nebyla
zavedená elektřina) a společně jsme navštívili
i výstavu „Zlaté české ručičky …i století“ v Regi-
onálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Děti měly „za
úkol“ zeptat se svých rodičů a prarodičů, jak je-
jich širší rodina prožívala dobu války, období po
roce 1948 i okupaci armádami vojsk zemí Var-
šavské smlouvy. Žáci ze speciální školy sestavili
rodokmeny svých rodin a několik statečných le-
tošních páťáků se v Týdnu knihoven zúčastnilo
vypravěčské soutěže na téma „Moje rodina
a dramatické události naší republiky“. 
A co nás ještě čeká? Před námi je vyhodnocení
výtvarné soutěže projektu Čelem vzad, vyprá-
vění paní Polanecké o tom, jak její rodina proží-
vala období 2. světové války a pak už závěrečné
setkání v knihovně s předáním cen a poděková-
ním učitelům, kteří do toho šli. Myslím, že nikdo
ze zúčastněných nelitoval. Jana Kroulíková

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa

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

Nabízíme stabilní zaměstnání, příjemný kolektiv a odpovídající finanční ohodnocení.

Máte zájem o práci na radnici?

Váchalova Krvavého románu. Vedoucím týmu vý-
tvarníků, absolventů a absolventek litomyšlské
restaurátorské školy, doplněného místním mla-
dým malířem Kamilem Kopeckým, byl David
Zeman. Na sgrafitech se podíleli ještě Eva Vymě-
talová, Jana Waisserová a Daniel Zillich. Nad
průchodem v podloubí ilustrace zaštiťuje monu-
mentální titulní list Krvavého románu s pirátskou
lodí.
70 let – v roce 1948 byla podle projektu Jana Lus-
tyka a Františka Suchardy postavena a veřejnosti
otevřena  u vlakového nádraží aukční hala s kra-
vínem a letním předvádištěm dobytka. Otevření
haly se stalo velkolepou událostí pro celý region.
Zúčastnil se ho také ministr školství a osvěty Zde-
něk Nejedlý, kontroverzní litomyšlský rodák a tou
dobou už i čestný občan města.
225 let – dne 31. 12. 1793 vydal vrchnostenský
úřad litomyšlského panství, majiteli chalupy na
Dolním Předměstí – Bernardce čp. 422 (později
Vandasova olejna), Martinu Jiskrovi povolení ke
zřízení olejny s vodním právem na odpadu z pan-
ského mlýna za poplatek 6 zl. ročně. Sloužila
k ruční výrobě lněného oleje a byla možná jednou
z prvních českých olejen. K pohonu stoupy slou-
žilo mlýnské kolo, postavené na odpadním ná-
honu bývalého panského mlýna. Během 19. století
olejna měnila několikrát majitele, až se koncem
století stala majetkem Jana Vandase. 

Lenka Backová

OZNÁMENÍ
JUDr. Svatopluk Dřímal,

Notář se sídlem v Litomyšli,
Smetanovo nám. 77 oznamuje, 

že v souvislosti s odchodem 
do starobního důchodu 

dnem 31. 12. 2018 
ukončí svoji činnost.
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KOSáci oslnili Zemi vycházejícího slunce
Šest koncertů v deseti dnech,
tisíce překonaných kilometrů
a hlavně nadšené japonské pu-
blikum. Tak by se ve zkratce
dalo popsat listopadové turné
smíšeného pěveckého sboru
KOS pedagogické školy Lito-
myšl v Japonsku. 
Jeho členové se ve dnech 12.
až 23. listopadu představili
v Tokiu, Matsumotu, Kjótu
a Okajamě. Zpívali sami, s po-
četnými orchestry, sbory,
v tělocvičně i v moderních kon-
certních halách. Posluchačům nabídli ze svého
bohatého repertoáru hudbu od starých mistrů
až po současné duchovní písně – a k velkému
překvapení domácího publika – i několik skla-
deb v japonštině. Zejména píseň Hana wa saku
(Květy vykvetou) japonské publikum dojala
k slzám. 
Tato skladba vznikla v reakci na havárii jaderné
elektrárny ve Fukušimě a měla vyjádřit naději
pro oběti tragédie. Její společné provedení s ja-
ponskými tělesy návštěvníci koncertů velice
ocenili a při koncertech zpívali společně se sbo-
rem. Pozitivní ohlasy vyvolaly i tradiční kroje,
taneční kreace a další scénické prvky, kterými
zpěváci ozvláštnili české písně.
„S výkonem KOSu jsem více než spokojený. Do-
stal jsem mnoho reakcí, v nichž mi lidé psali, že
cena lístků byla vzhledem ke kvalitě předsta-

vení příliš nízká a že byly koncerty úžasné.
Vystoupení ocenili i sbormistři a dirigenti ja-
ponských  těles Kyoto Ryoyo a Tokyo Toshima-
gaoka. Každé vystoupení navíc publikum
zakončilo bouřlivým potleskem,“ ohlíží se za
turné jeho spokojený organizátor Kazutami
Ando a dodává: „Japonsky zpívaná píseň Hana
wa saku publikum opravdu zasáhla. Členové
sboru měli skvělou výslovnost a jejich výkon byl
perfektní. Posluchači však ocenili i českou kla-
siku, například Proč bychom se netěšili a Dvo-
řákovo Largo. Chci tímto sbormistru Milanu
Motlovi a všem členům sboru velice poděko-
vat.“
Města, která čeští vyslanci při turné navštívili,
nebyla vybrána náhodně. Kromě koncertu na
českém velvyslanectví v Tokiu totiž KOSáci vy-

stoupili se sbory, s nimiž již v minulosti koncer-
tovali v Čechách. V Tokiu, Matsumotu, Kjótu
a Okajamě se na jevišti potkali se starými zná-
mými, a prohloubili tak své přátelství, které
jinak dělí 9 tisíc kilometrů. 
„Koncertní turné hodnotím jako po všech strán-
kách skvělé. Spolupráce s japonskými mládež-
nickými sbory a orchestry, které pracují na
špičkové úrovni, pro nás byla inspirativní a obo-
hacující. Hlavní zásluhu na organizaci celého
turné má pan Kazutami Ando, děkujeme také
Pardubickému kraji, městu Litomyšl a zejména
vedení naší školy, bez jejichž dlouholeté pod-
pory bychom takto mimořádné aktivity stěží
uskutečňovali. Na japonském turné oceňuji také
to, že zpěváci vedle koncertů absolvovali pro-
hlídky měst, tamních pamětihodností, poznali
tradiční japonskou kulturu, gastronomii, sou-
časný způsob života a rozšířili své jazykové do-
vednosti. Měli tak možnost zažít Japonsko
doslova všemi smysly,“ líčí své dojmy z japon-
ského turné sbormistr KOSu Milan Motl. Na vy-
stoupení v rámci celé tour dorazilo několik tisíc
návštěvníků, jen v okajamské Symphony hall se
na KOS přišlo podívat přes 1500 posluchačů.

Jednání s japonskými partnery
Místostarosta Radomil Kašpar se společně se
zástupci sboru během návštěvy Japonska sešel
s představiteli české ambasády, starosty Kjóta,
Matsumota, Okajamy a dalšími japonskými po-
litiky. „Po úžasných koncertech sboru KOS a je-
jich partnerů na nás čekalo několik oficiálních
setkání. Bavili jsme se při nich o možných vý-
měnných pobytech. Pokud se něco z toho po-
daří realizovat, tak budu velice spokojený.
V Matsumotu jsem také připomněl, že naše
města pojí dlouholeté přátelství. Velkou radost
mi udělalo setkání s Yoshinobi Kubotou, prezi-
dentem spolku Smetana Litomysl Association,
který je velkým milovníkem České republiky
a Litomyšle. Zároveň je to mecenáš, který
s městem Litomyšl a Pardubickým krajem spo-
lufinancoval turné,“ říká k jednání v Japonsku
místostarosta.   -mv-

Na strážníky se v říjnu obrátila o pomoc žena,
které se rozbilo kolo u invalidního vozíku. Stráž-
níci pomohli ženu dopravit do jejího bydliště.   

V říjnu vyjela hlídka Městské policie Litomyšl
na silnici III/35854, vedoucí k Suché, ke zlome-
nému sloupu telefonního vedení. Strážníci us-
měrňovali na místě dopravu, do příjezdu
pracovníka společnosti, která má toto vedení na
starosti. Za pomocí hasičů a nakládacího stroje
byl sloup odstraněn ze silnice. 

V listopadu vyjeli strážníci na základě telefo-
nického oznámení ke hřbitovu, kde se staršímu
muži udělalo nevolno, a dvakrát upadl. O muže
při příjezdu hlídky pečovala kolemjdoucí. Stráž-
níci prověřili, zda muž nemá nějaká zranění a jak
se cítí, poté jej usadili do služebního vozidla
a vyčkali s ním na místě do příjezdu RZP.

V listopadu strážníci zajistili doprovod tradič-
nímu lampionovému průvodu.

Na základě telefonického oznámení strážníci
zaevidovali přestupek proti veřejnému pořádku
– rušení nočního klidu, jelikož přestupek nebylo
možno vyřešit v příkazním řízení na místě, byl
přestupek postoupen ke správnímu řízení na
Městský úřad Litomyšl, Odbor správní.

V listopadu zaevidovali strážníci dva pře-
stupky o ukládání odpadu mimo určená místa,
oba dva přestupky byly předány ke správnímu
řízení na Městský úřad Litomyšl.

Strážníci Městské policie Litomyšl usměrňo-
vali dopravu při osazování a zdobení vánočních
stromů na území Litomyšle.

V listopadu řešili strážníci tři dopravní pře-
stupky, držení telefonního přístroje za jízdy
v ruce či jiným způsobem. Všechny přestupky
byly vyřešeny uložením pokut na místě. 

Minulý měsíc strážníci uspořádali přednášku
pro žáky druhých tříd Základní školy Zámecká,
která byla zaměřena na preventivní činnost tý-
kající se přestupků proti majetku.

V listopadu se na  strážníky obrátila s žádostí
o pomoc řidička, které nešlo nastartovat vozidlo.
Strážníci vyjeli na místo, kde za pomocí starto-
vacích kabelů vozidlo řidičce nastartovali.
Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

strážník/strážnice (čekatel/čekatelka)
Městské policie Litomyšl
Bližší informace o nabídkách se dozvíte na webu
www.litomysl.cz v sekcích O městě/ Občan,
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Rádek, velitel městské policie, tel. 720 071 075,
e-mail: tomas.radek@mp.litomysl.cz

Město Litomyšl

E-kniha pod stromeček
Podle mého největším nedostatkem současné
doby je nedostatek času. Nemáme čas na své
rodiče a prarodiče, kterým jenom zavoláme, na
přátele, s kterými dlouho plánujeme společné
setkání nebo výlet, nemáme čas na návštěvu
kulturní akce nebo na čtení knih. A když už by-
chom si čas na čtení třeba cestou do práce
a z práce vlakem či autobusem našli, nestíháme
zajít si do knihovny něco vybrat… S těmi prvně
jmenovanými věcmi vám nepomůžu, ale pokud
se vracíte domů v době, kdy už je knihovna uza-
vřená a vy si nemůžete přijít knihu vypůjčit,

máme nové řešení. Od prosince si budete moci
vypůjčit, tedy přesněji stáhnout do svého mo-
bilu, tabletu či čtečky e-knihy. Na výběr bude
z více než 6500 titulů a přístupné jsou z našeho
katalogu https://katalog.knihovna-litomysl.cz/,
kde najdete pod záložkou „Procházet podle
média“ oddíl Elektronická kniha. Podrobnosti ke
stahování knih se dozvíte od knihovnic nebo
z našeho webu. Věříme, že tuto novou službu
oceníte nejen při cestě na dovolenou, kdy musíte
zvažovat počet a váhu zavazadel. 

Jana Kroulíková
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Nemocnice bude od ledna
sterilizovat v moderním provozu
Na konci listopadu začala Nemocnice Pardubic-
kého kraje modernizovat centrální sterilizaci
v Litomyšlské nemocnici. Pracoviště čeká rekon-
strukce prostor, a především pak výměna klíčo-
vých technologií. Dočasné zastavení provozu
však vede i k zastavení provozu na operačních
sálech, pro které je provoz centrální sterilizace
nezbytnou nutností. Po dobu plánované rekon-
strukce tak budou akutní operační zákroky řešit
v nemocnici v blízkých Svitavách. V novém by
měla být sterilizace od 10. ledna 2019.
Pod trochu zvláštním názvem centrální sterili-
zace se skrývá jedna z nejdůležitějších částí
zdravotnických zařízení. Díky tomuto pracovišti
jsou všechny nástroje, které se používají během
operací, při vyšetřeních nebo ambulantních zá-
krocích sterilní a bezpečné pro pacienty i perso-
nál.

Do modernizace investuje Nemocnice Pardu-
bického kraje téměř dva miliony
Litomyšlská centrální sterilizace dostane nové
přístroje, které umožní například elektronickou
evidenci procesu nebo výkonnější myčku.
K úpravám dojde i na operačních sálech a v zá-
zemí. „K bezpečnému procesu sterilizace je
kromě kvalitního a proškoleného personálu za-
potřebí kvalitní technologické zázemí. Ruku
v ruce s rekonstrukcí prostor pracoviště centrální
sterilizace a výměnou provozního výtahu na
operační sály jde i instalace nových přístrojů,
které je nutné usadit na svá místa,“ uvedla ná-
městkyně léčebné péče Litomyšlské nemocnice
Zdenka Fenclová. 
Protože jsou sterilní nástroje a materiály nedíl-
nou součástí bezpečného průběhu všech ope-
rací, je nezbytně nutné uzavřít v době
rekonstrukce centrální sterilizace i provoz ope-
račních sálů, a to od 28. 11. 2018 do 9. 1. 2019.
„Celková investice společnosti Nemocnice Par-
dubického kraje do rekonstrukce litomyšlské
centrální sterilizace je v hodnotě 1,8 milionu
korun. Kromě zakoupení nových přístrojů na ste-

rilizaci a plánované rekonstrukce proběhne i vý-
měna světla na jednom z operačních sálů,“ do-
plnil Vladimír Ninger, člen představenstva
Nemocnice Pardubického kraje zodpovědný za
zdravotnický segment. 

Akutní operace zajistí ve Svitavách
Na ostatní provoz plánovaná rekonstrukce vliv
nemá, nemocnice dál funguje v běžném režimu,
drobné ambulantní výkony, k nimž nebude třeba
využít centrálních operačních sálů, se budou
provádět i nadále. Plánované operační výkony
v tomto období žádné nejsou. V případě, že lékař
vyhodnotí, že je u pacienta nutný akutní ope-
rační výkon, převezme jej Svitavská nemocnice.
„V tuto chvíli nebudeme provádět zásadní opa-
tření ať už personálního, nebo provozního cha-
rakteru. Počet operačních výkonů je každoročně
v období před a během Vánoc nižší, a proto
předpokládáme, že naše kapacity budou dosta-
tečné,“ uvedl Pavel Kunčák, náměstek léčebné
péče Svitavské nemocnice.

Jak se sterilizují nástroje?
Centrální sterilizace zajišťuje bezpečí pacientů.
Nástroje ke sterilizaci přicházejí na příjem
v průběhu celého dne. Materiál ke sterilizaci se
shromažďuje v přijímací místnosti, kde se vše
nejdříve zaeviduje do počítače. Nástroje se
odtud vkládají do mycích automatů, ve kterých
se dezinfikují, myjí a suší. Po ukončení mycího
programu se nástroje balí do jednotlivých
obalů, nebo se setují na síta, na nichž najdeme
vždy kompletní sadu nástrojů pro konkrétní
operační výkon. Během tohoto procesu projde
ještě každý nástroj pečlivou kontrolou sestry,
která jej prohlédne, zjistí, jestli je dobře umytý
a zkontroluje jeho funkčnost. Kontejnery i sa-
mostatně zabalené nástroje se pomocí zaváže-
cího vozíku umístí do sterilizátoru, ve kterém
proběhne samotná sterilizace. Sterilní boxy
a nástroje se následně distribuují zpět.

Alena Františková

Rok 2018 v CSP Litomyšl
Blíží se nám konec roku, tedy období, kdy mnozí
z nás bilancují a hodnotí své úspěchy a nezdary.
Stejně tak činíme i my v Centru sociální pomoci
města Litomyšl. Jsme velká organizace, máme
skoro 80 kmenových zaměstnanců, pečujeme
o 75 klientů – a to je veliký prostor pro radosti
i komplikace, které musíme řešit. 
V roce 2018 jsme se rozloučili s několika zaměst-
nanci a přivítali pracovníky nové. Spolupracovali
jsme s mnoha organizacemi, školami, dobrovol-
níky, odborníky z různých oblastí. Úspěšně jsme
prošli kontrolou kvality z MPSV, uspořádali jsme
vernisáž fotek a vydali vlastní kalendář. Zreali-
zovali jsme několik akcí pro klienty i pro zaměst-
nance, vzdělávali jsme se a pracovali jsme na
sobě. A samozřejmě jsme při tom všem starali
o naše klienty.
I materiálně jsme se posunuli výrazně vpřed.
Nakoupili jsme nové vybavení, které ulehčí život
klientům i ošetřovatelskému personálu (poloho-
vací křesla a postele, zvedáky, sušičku, mandl
a pračku, přístroje do kuchyně, klimatizace, sig-
nalizace a mnoho dalších drobností). Mezi nej-
významnější investice patří rekonstrukce terasy,
rekonstrukce sociálního zařízení a snad ještě
letos stihneme rozšířit chodník u vchodu Do-
mova Pod Školou. 
Velký dík za podporu jak finanční, tak i odbornou
a lidskou patří městu Litomyšl a jeho pracovní-
kům. Město, jako náš zřizovatel, se o nás opravdu
hezky stará, dělá vše, co je v jeho silách, aby nám
vytvořil ty nejlepší podmínky pro naši práci. 

V závěru bych chtěla poděkovat všem našim za-
městnancům Centra sociální pomoci. Vážím si
vaší dobře odvedené práce a děkuji za ni. 
Jménem celé organizace přejeme všem čtená-
řům Lilie, jejich rodinám a blízkým klidný advent,
vánoční svátky plné radosti a v příštím roce
pevné zdraví, hodně energie, lásky a štěstí.

Alena Fiedlerová a tým CSP

ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 8. 12. MUDr. Sláma
Ne 9. 12. MUDr. Sláma
So 15. 12. MUDr. Přichystalová
Ne 16. 12. MUDr. Jindrová
So 22. 12. MUDr. Kašparová
Ne 23. 12. MUDr. Slavík
Po 24. 12. MUDr. Mareš
So 29. 12. MUDr. Paseková
Ne 30. 12. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 12. MUDr. Papoušková
Ne 9. 12. MUDr. Pešková
So 15. 12. MUDr. Pilařová
Ne 16. 12. MUDr. Sadílková
So 22. 12. MUDr. Cacková
Ne 23. 12. MUDr. Beňová
Po 24. 12. MUDr. Švábová
Út 25. 12. MUDr. Filová
St 26. 12. MUDr. Kopecká
So 29. 12. MUDr. Šíchová
Ne 30. 12. MUDr. Mareš
Út 1. 1. MUDr. Filová
So 5. 1. MUDr. Beňová
Ne 6. 1. MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 8. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 9. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 15. 12. U Anděla strážce, t. 461 615 457
Ne 16. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 22. 12. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 23. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Po 24. 12. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Út 25. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
St 26. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
So 29. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 30. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Út 1. 1. Sanatio, tel. 461 311 909

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
8. – 9. 12. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
15. – 16. 12. MUDr., MBA Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
22. – 23. 12. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
24. 12. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
25. 12. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
26. 12. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
27. 12. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
28. 12. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
29. – 30. 12. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
31. 12. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
1. 1. 2019 MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
5. – 6. 1. 2019 MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, t. 461 613 663

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



10

Nejedlého síla moci
Ve čtvrtek 22. listopadu se v Klenutém sále na
zámeckém návrší uskutečnily dvě panelové di-
skuze s názvem Síla moci. Byly součástí dopro-
vodného programu výstavy Já jsem… Zdeněk
Nejedlý, kterou pořádá Městská galerie Litomyšl.
Dopolední diskuze byla určena žákům a studen-
tům středních škol, odpolední pak veřejnosti.
O kontroverzním litomyšlském rodákovi, ale i síle
moci a jejím zneužití (nejen) v době komunistic-
kého bezpráví mezi sebou debatovali historici Jiří
Křesťan a Jiří Knapík a někdejší politický vězeň

Jiří Kopřiva. Moderátorem obou debat byl Daniel
Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli,
kterému pomohli dva studenti místního gymná-
zia – Marta Macková a Michael Jindra. Před
vlastní diskuzí vystoupili žáci Základní školy Zá-
mecká, kteří prostřednictvím prezentace před-
stavili nejdůležitější události Nejedlého života,
hovořili však také o soše, která od roku 1978 před
budovou naší školy stojí. V závěru prezentace se
pak věnovali anketě, kterou v druhé polovině září
uskutečnili na Smetanově náměstí a jejímž cílem

bylo zjistit, co vlastně lidé o Nejedlém vědí a jaký
názor na jeho sochu (včetně dodatkové tabulky
pod ní) mají.
Problematika týkající se osobnosti Zdeňka Ne-
jedlého je nesmírně těžká a složitá. Dopolední
debata proto necílila na analýzy Nejedlého po-
stojů v různých obdobích jeho života, snažila se
spíše o představení Zdeňka Nejedlého mladým
lidem tak, aby jej vnímali jako součást litomyšl-
ské historie, o níž je třeba stále znovu a znovu
přemýšlet. Právě o to se také snažili oba historici
– nepředkládat hotová fakta, ale vybízet k otáz-
kám, byť velmi těžkým. Jistě nejsilnějšími mo-
menty obou debat pak byly reakce Jiřího Kopřivy,
jednoho z posledních žijících účastníků procesu
Stříteský a spol. Ten studentům, ale i odpoled-
ním účastníkům debaty přinesl jasné poselství –
musíme odpouštět, nesmíme však nikdy zapo-
menout, jakého bezpráví byli lidé v minulosti
schopni. Pokud by to byla byť jediná myšlenka,
kterou si návštěvníci diskuzí odnesli, pak debaty
svůj cíl splnily. 
Stanislav Švejcar, učitel dějepisu ZŠ Zámecká

Spousta laskavosti ze ZŠ U Školek
Když jsme se před časem dozvěděli o možnosti
zapojit se do projektu Jsem Laskavec, který vy-
hlásila Nadace Karla Janečka, byla to pro nás
jasná volba. S velkou chutí jsme se pustili do pří-
prav, každá třída i všechna oddělení školní dru-
žiny si vymýšlely, čím potěší své okolí.
Světový den laskavosti, tedy 13. listopadu, jsme
celí natěšení zahájili společným setkáním v tě-
locvičně školy. Na úvod zazněla píseň Petry Janů
S láskou má svět naději, jejíž text s naším zámě-
rem krásně koresponduje. Potom nemohlo chy-
bět povídání o tom, co je to laskavost a jak je
člověku úžasně, když nějakou udělá. Než se jed-
notlivé týmy rozešly všemi směry konat dobré
skutky, obdržel každý žák i všichni zaměstnanci
perníkové srdíčko vlastnoručně upečené a ozdo-
bené vedením školy. To byla první laskavost to-
hoto dne. 
A pak už každý tým realizoval, co si připravil. Ně-
kteří odjeli do Záchranné stanice Pasíčka, jiní
předávali usušené pečivo a ovoce pro zvířátka
myslivcům, další navštívili s programem a dá-
rečky Domov seniorů či mateřskou školku, kde
malým dětem četli. Nechyběly ani sbírky oble-
čení pro zdejší charitu. Některé týmy uklízely
různé kouty Litomyšle. Mnoho žáků přispělo do
sbírky pro psí útulek ve Vendolí. Jedna ze tříd si
vymyslela program pro vlastní babičky a dě-

dečky a uspořádala pro ně dopoledne plné dob-
rot a aktivit přímo v naší budově. 
Atmosféra a nadšení, které ve škole zavládly, se
dají jen těžko popsat slovy. Děti velmi překvapilo,
že dojetím některé lidi až rozplakaly. Těšilo je, že
udělaly radost mnoha lidem a nakonec zjistily,
že i samy sobě. A pokud si někdo myslí, že jsme
se v tento den neučili, mýlí se. Děti zjistily, jak
nejlépe oslovit cizího člověka a navázat s ním
kontakt, trénovaly spolupráci a hlavně si uvědo-
mily, že by bylo prima chovat se k sobě laskavě
stále. 
Přejeme vám, aby i vám drobné laskavosti zpří-
jemňovaly každý den. Miroslava Jirečková

Retro den
V sobotu 17. listopadu si celá republika připom-
něla pád komunismu. My jsme se rozhodli připo-
menout si ho již v pátek, ale tak trochu jinak –
zážitkem! Celý druhý stupeň se vrátil v čase do
80. let 20. století. Žáci tak mohli na vlastní kůži
zažít život v socialistické škole. 
Tímto projektem jsme chtěli ukázat, že se dnes
ve škole nemáme vůbec špatně a že naši rodiče
či prarodiče museli dodržovat mnohem přísnější
pravidla i řád. 
Žáci o retro dni věděli a mohli se předem připra-
vit doma. Přípravu rozhodně nepodcenili. Vyptá-
vali se rodičů i prarodičů, sháněli retro oblečení
z 80. let, a tak někteří přišli vybaveni nejen ob-
lečením, ale i řadou informací. 
Celý druhý stupeň měl naplánovaný speciální
rozvrh, ve kterém nechyběla branná výchova,
ruský jazyk nebo tělesná výchova. Děti si tak vy-
zkoušely únik před atomovým výbuchem, pořa-
dová cvičení, matematické úlohy týkající se
sklizně obilí i rozbor socialistické básně. Na konci
každé hodiny měli učitelé deset minut, které vě-
novali vysvětlování tehdejšího učiva v kontextu
doby.  Snažili se, aby žáci sami prokoukli absur-
ditu některých pravidel tehdejší doby.
Žáci v závěru dne konstatovali, že by dobu ko-
munismu rozhodně vrátit nechtěli. Shledali, že
ačkoliv nesmí v naší škole používat mobilní tele-
fony, mají i tak mnohem více svobody a volnosti.
Zahrát si o velké přestávce ping pong je přece
jenom zábavnější než chodit se svačinou do
kroužku po chodbě. Přesvědčili se o tom, že in-
formace, které jim předáváme dnes, jsou přede-
vším pravdivé a smysluplné, což nebylo vždy
samozřejmé.
Jelikož máme z této akce pozitivní ohlasy od
žáků, učitelů i rodičů, rádi bychom navázali pro-
jektovým dnem v květnu, ve kterém plánujeme
přiblížit dobu socialismu z pohledu obyčejného
člověka. Dobu cenzury, nesvobody či manipu-
lace je totiž nutné žákům neustále připomínat,
aby si vážili svobody i volnosti, kterou mají dnes
a je pro ně tak samozřejmá. Šárka Židková       

Moderní dušičkové floristické vazby
na litomyšlském hřbitově
Při procházce po litomyšlském
hřbitově u kostela sv. Anny
v době letošních „Dušiček“
(resp. dne Památky zesnulých)
mohl jeho návštěvník zhlédnout
několik velmi zdařilých rostli-
nných aranžmá vytvořených
studentkami čtvrtého ročníku
Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli pod ve-
dením Ing. Evy  Klabanové.
Nápadité moderní floristické du-
šičkové vazby byly vytvořeny na
základě podnětu paní Marcely
Quaiserové a Ing. Jany Foltové –
členek to Pracovní skupiny pro
regeneraci památek a správu
památných hrobů Rady města
Litomyšle. Tak například hrob
prvorepublikového československého letce a vý-
znamného spisovatele Václava Kubce (1907–
1989) zdobí symbolické letadlo vytvořené
z úžasně tvarovaného floristického materiálu,
hrob průkopníka československé myslivosti, ky-
nologa, ornitologa a entomologa Karla Podhaj-
ského (1871–1930) pak věnce se symbolickými
přírodninami (parožím, houbami a lesními
plody).  Hrob s pomníkem v podobě stély spiso-
vatelky, básnířky a představitelky počínajícího
ženského emancipačního hnutí u nás – Magda-

leny Dobromily Rettigové
/vlastním jménem Magdaleny
Barbory Rettigové/ (1785–1845)
doplňuje působivý vavřínový
věnec s růžemi a stuhami v čes-
kých národních barvách, tj. bílé
a červené. Floristické aranžmá
na hrobě této české buditelky
má nadčasový charakter, neboť
českou bílo-červenou bikolórou
zdobili své odznaky na vojen-
ských čepicích českoslovenští
legionáři a tuto bikolóru nosil na
své čepici ostatně i jejich vrchní
velitel, pozdější první českoslo-
venský prezident Tomáš Garri-
gue Masaryk (1850–1937).
Návštěvník hřbitova si v této pi-
etní sváteční chvíli nemohl ne-

povšimnout, že ke zdi kostela sv. Anny byly
vráceny zrestaurované náhrobky rektorů piaris-
tické koleje a uloženy sem budou ostatně ná-
sledně i jejich ostatky. Nové hrobové místo pro
ostatky posledního rektora koleje P. Františka
Ambrože Stříteského (1912–1989) bylo nalezeno
v bezprostřední blízkosti a pietní náhrobní desku
– dílo to sochaře Olbrama Zoubka (1926–2017)
doplňuje zajímavý a umělecky působivý kovový
kříž.                                                                                                         

Oldřich Pakosta, foto: Marcela Quaiserová
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Sedm vůni podzimu na „modré škole“
Třetí základní škola v Litomyšli 22. 11. připravila
v rámci dne otevřených dveří předvánoční pro-
gram „Sedm vůní podzimu“. Od 16 do 19 hodin
měli návštěvníci možnost vyzkoušet si spoustu
tvořivých aktivit a další zajímavé věci. Škola tak
návštěvníkům nabídla celkem sedm zastavení:
větrnou, bramborovou, hliněnou, dýňovou, ja-
blíčkovou, dračí a lesní. V přízemí školy se ve
školní družině nacházela výrobna větrníků, které
pak přivedli k životu učitelé v dílně. Ve třídě 2.A
děti pomocí barev na textil a bramborových
tiskátek zdobily plátěné pytlíčky na potraviny.
Zároveň se v této třídě nacházely ukázky slizu

vyrobeného z bramborového škrobu. Poslední
zastávkou v přízemí pak byly keramické knoflíky.
Ve třídě 5.B v 1. patře si děti společně s rodiči
a učiteli mohly vyrobit skládané dýně, a to buď

Zeteška – podzim 2018
Letošní prázdniny jsou už v nedohlednu za námi
a čas již  ukrojil čtvrtinu školního roku 2018/19.
Čtvrťáci stříhají metr ke své „propustce“ ze stře-
doškolských studií, maturitě, a většina z nich, jak
pedagogové optimisticky doufají, přeřazují  na
vyšší studijní rychlost. A jak se daří našim prvá-
kům? Zeptala jsem se jich a oni na to, že jsou
spokojení. Chápou, že když se přihlásili na stu-
dijní obor, že je čeká nějaká ta práce, ale jak naše
studenty známe, těší se zejména na činnost
praktickou, v dílnách.
Začínají, jako každoročně, dny otevřených dveří.
Prohlédnout si školu přicházejí nejen  deváťáci,
ale i rodiče s mladšími dětmi, či celé rodiny. Vý-
jimkou na dnech otevřených dveří nejsou ani
naši absolventi, rádi si v prostorách školy za-
vzpomínají na svá středoškolská studia. Čím více

let uběhlo od jejich maturity, tím bývají vzpo-
mínky nostalgičtější.  
Pobavila nás  zcela konkrétní vzpomínka absol-
venta z roku 1978, který přijel z Podkrkonoší  do
Litomyšle na sraz po čtyřiceti letech. Do hlavy
se mu vryla navždy hodina fyziky, kdy dostal ne-
dostatečnou z Kirchhoffových  zákonů. Prý je od
té doby umí doslova tam a zpátky i o půlnoci, jak
nám to také okamžitě, i když jen v poledne, do-
kázal. Pochvaloval si, že ač po zetešce pokračo-
val dál na vysoké škole v mechanizačním oboru,
uplatnil se i v jiných odvětvích, většinu života za-
stává vedoucí místo v energetické firmě.
Takové zprávy slyšíme moc rádi. Absolventi nám
často potvrzují, že jim škola dala široký základ
pro uplatnění v životě.

Ivana Stuchlá

v papíru, anebo z látky. Ve třídě, kde běžně sídlí
hudební výchova, se na den otevřených dveří
nacházela hudební, dramatická a tvořivá za-
stávka. Ve školní kuchyňce žáci školy společně
s učitelkami pekli jablečné štrúdly, nabízeli kávu,
čaj a jablečný nápoj. Ve druhém patře byla mož-
nost vyrobit si překvapení nebo ozdobu z přírod-
nin, tedy z jehličí, jeřabin, větví, kůry a dalších
přírodních materiálů. Poslední zastávkou byla
tzv. dračí vůně podzimu, která měla podobu ho-
rolezecké stěny. Děti měly možnost vylézt až na-
horu a tím tak zdolat pomyslnou Sněžku. Dalším
důležitým bodem dne otevřených dveří byla pro-
pagace nově připravované sportovní třídy, která
bude na 3. základní škole v Litomyšli fungovat
od 1. září 2019. Konzultace měl na starost Martin
Šorf. Od 17:45 hod. se konalo se lampionové pu-
tování, na které se návštěvníci mohli vybavit
lampiony. Text a foto Gabriela KokešováV sobotu 10. listopadu se veřejnost mohla podí-

vat do nově zrekonstruovaných prostor Základní
školy Školamyšl na ulici Boženy Němcové. Této
nabídky využily desítky lidí, které se mohly pře-
svědčit, jak to v malé škole rodinného a komu-
nitního typu vypadá. „Každý, kdo měl zájem,
dostal příležitost prohlédnout si prostory,
v nichž se děti vzdělávají, vyzkoušet si metody
práce pro Školamyšl typické jako například Hej-
ného matematiku, centra aktivit v programu
Začít spolu, psaní Comenia scriptem nebo si na
podporu dětí z azylových domovů zakoupit něco
v charitativním obchůdku, který obluhovala Ško-
lamyšlata z druhého stupně. S pozvanými hosty
jsme také odkryli pamětní desku,“ říká ke dnu
otevřených dveří pedagožka a předsedkyně
spolku Školamyšl Věra Krejčová.
Žáci se ve škole vzdělávají ve věkově smíšených
třídách. Na prvním stupni se jedná o dvě kme-
nové třídy, do nichž jsou zařazeni žáci z více než
jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém
stupni se v souladu s platnými právními předpisy
žáci rovněž vzdělávají ve věkově smíšených tří-
dách, nejčastěji dvojročnících. Škola není spádo-
vou školou, je otevřena zájemcům z města
Litomyšl i dalších měst a obcí mikroregionu.
V současné době ji navštěvuje 60 dětí.
Základní škola Školamyšl vznikla z iniciativy sku-
piny rodičů z Litomyšle a blízkého okolí, kteří se
v roce 2014 sdružili do spolku.  „K založení Škola-
myšle vedla potřeba rodičů zajistit sobě a svým
dětem školu, kam budou chodit rády nejen děti,
ale i rodiče samotní. Představy, na nichž jsme se
v rodičovské skupině shodovaly, souvisely se
vzděláváním beze strachu, bez nutnosti porovná-
vat kdo je lepší, kdo horší, s učením se v souvislos-
tech, prostě se vzděláváním, které představuje
progresivní trendy v pedagogice. Důležitým spo-
jovníkem vedoucím k založení školy byla potřeba
rodičů být u vzdělávání svých dětí, aktivně se na
něm ve spolupráci s učiteli podílet,“ vysvětluje dů-
vody vzniku Školamyšle Věra Krejčová.
Ve spolupráci se Základní školou Mozaika Rych-
nov nad Kněžnou zahájila Školamyšl svou čin-
nost jako odloučené pracoviště Mozaiky 1. září
2014 a tento stav trval po dobu tří let. Od 1. září
2017 škola funguje samostatně a od začátku le-
tošního školního roku je v nové budově.

-mv-, foto: Ondřej Getzel

Den otevřených
dveří ve Školamyšli

Gymnázium myslí na bezpečnost žáků
Gymnázium Litomyšl připravuje své žáky na ne-
bezpečí, kterému jsou každodenně vystavováni.
Svědčí o tom dvě přednášky na téma kyberši-
kany, které se pro žáky uskutečnily tento čtvrtek.
Jedné z nich se zúčastnil radní odpovědný za
školství Bohumil Bernášek
„Dlouhodobě spolupracujeme s Policií ČR. Pra-
videlně nás navštěvují její zástupci a přednáší
o různých tématech z oblasti bezpečnosti. Je to
pro studenty velmi přínosné a tyto aktivity do-
plňujeme dalšími souvisejícími přednáškovými
a výukovými programy,“ sdělila ředitelka gym-
názia Ivana Hynková. 
„Kyberšikana je bezesporu jevem, se kterým se
může potkat kdokoliv, kdo se pohybuje na in-
ternetu. Všichni přítomní žáci ze sekundy gym-
názia mají mobilní telefon a velká většina
využívá různé sociální sítě. Některá nebezpečí,
která na internetu hrozí, si bohužel žáci díky
svému věku příliš neuvědomují,“ sdělil tiskový

mluvčí svitavské policie poručík Ondřej Zeman. 
„Přednášky o prevenci absolvuje velká většina
žáků základních škol. U středních škol ale vní-
mám určité rezervy. Středoškoláci by měli být
pravidelně informováni o rizicích, které jim život
může nachystat. Vedle kyberšikany je to určitě
drogová problematika. Žáci by se dále měli na-
učit chování v krizových situacích, získat infor-
mace o trestní odpovědnosti apod. Snahou
proto bude, aby se tímto typem prevence pra-
videlně zabývaly všechny námi zřizované
střední školy. Z tohoto důvodu jsme například
do programu porady ředitelů škol konané na
Seči ve dnech 22. a 23. října zařadili přednášku
plk. Jana Záhorského z Krajského ředitelství Po-
licie Pardubického kraje věnovanou problema-
tice bezpečnosti na školách, která se setkala
s velkým ohlasem,“ sdělil radní Bohumil Berná-
šek.

Petr Šilar
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POZVÁNKY

Během adventních nedělí zavítejte
na koncerty, gurmánský trh i na tvoření
strana 1 >
Od 15.00 hod. čeká na děti loutková pohádka
O Šípkové Růžence, kterou zahraje v Nové
městské síni divadlo Kozlík. Kdo chce ale více
hudby, tak v 15.30 hod. už budou na pódiu při-
praveni The Cousins. O hodinu později zazní
jména výherců soutěže Andělčino putování
a od 17.00 hod. ovládnou pódium Four in Van.
V 18.00 hod. pronese v chrámu Nalezení sv.
Kříže sváteční slovo Štěpán Klásek a na ad-
ventním věnci se rozhoří čtvrtá svíce.  

Během adventních nedělí 
Po všechny andělské adventní neděle je pří-
stupná od 9.00 do 17.00 Zimní dětská herna
v regionálním muzeu. Tamtéž je ve stejném
čase otevřena výstava Marie Fischerová-Kvě-
chová známá i neznámá, stálá expozice Lito-
myšl – město kultury a vzdělanosti a výstava
Vznik Československa očima Quidona Šimka.
V chrámu Nalezení sv. Kříže jsou od 10.00 do
19.00 k vidění krásné historické i současné bet-
lémy. Vždy od 14.30 a 15.30 se o betlémech
můžete dozvědět více díky komentované pro-
hlídce. V době od 10.00 do 19.00 hod. je pří-
stupná také Andělská vyhlídka z mezivěží
chrámu Nalezení sv. Kříže a expozice sakrál-
ního umění Andělé na návrší. Od 13.00 do 18.00
hod. se nasytíte a napojíte na gurmánském
trhu, který naleznete před chrámem. Od 13.00

do 17.00 hod. si můžete zajít do zámeckého
sklepení, kde na vás čeká výstava vánočních
ozdob Vánoce se Sněhulákem a expozice Srdce
pro Václava Havla. Výtvarné dílničky pro děti
jsou nachystány v Zámeckém informačním
centru od 13.00 do 18.00 hod. Chcete-li si projít
adventní Litomyšl s průvodcem, pak komento-
vané prohlídky města začínají v chrámu Nale-
zení sv. Kříže vždy ve 14.30 hod. Co by to ale
bylo za advent na zámeckém návrší, kdyby
chyběla živá zvířátka. Ta zde najdete od 13.00
do 18.00 hod. Adventní atmosféru pak jistě
podtrhne od 16.30 do 19.00 hod. světelná in-
stalace na chrámu Nalezení sv. Kříže. 

Putujte s Andělkou
Protože litomyšlský advent je andělský, můžete
od 13.00 do 16.30 hod. na zámeckém návrší po-
tkat skutečné andílky. Jeden z nich se jmenuje
Andělka, která ráda dětem rozdává herní kar-
tičky. Soutěž Putování s Andělkou může účast-
níkům přinést drobnou odměnu, ale i dárkové
tašky se vstupenkami, dárkovými poukazy
a dalšími zajímavými cenami. A co je nejlepší,
provede vás celým programem adventní ne-
děle.
Vstup na většinu akcí je zdarma. Více informací
a podrobný program adventních nedělí nale-
znete na novém webu www.andelskalitomysl.cz.
Ještě před programem druhé a třetí adventní

Adventní program v muzeu
9. 12., 13–17 hodin:
Má panenka Malenka kde spinkat? – výroba po-
stýlky ze skořápek vlašských ořechů, včetně pe-
řinek a panenky Malenky.
16. 12., 13–17 hodin:
Zimní cvrlikání aneb Kdo nám létá ke krmítku –
malování maket ptáčků akvarelovými barvami.
Ptáčky můžete ozdobit byt nebo třeba ptačí kr-
mítko.
23. 12., 13–17 hodin:
Jak si ozdobit stromeček – prasátkem pro štěstí,
koníkem, srdíčky… – tvorba jednoduchých vá-
nočních ozdob z různých materiálů. Zkrášlete si
vánoční stromeček veselými ozdůbkami inspiro-
vanými ilustracemi Marie Fischerové-Kvěchové.
24. 12., 13,30–15 hodin:
Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband
– Andělské pódium

Tradiční zpívání se skupinou Věneband před
hlavní budovou muzea. I letos nezapomeňte při-
nést s sebou svíčky. Junák, svaz skautů a skau-
tek ČR, do Litomyšle opět přiveze Betlémské
světlo. To bude v době Štědrovečerního koledo-
vání hořet v kryptě piaristického kostela. Občer-
stvení v podobě teplých nápojů zajištěno.
Koledování se koná s laskavou podporou Zá-
meckého návrší p. o.
Otevírací doba muzea o vánočních svátcích:
út–pá:  9–12, 13–17 hodin
so–ne: 9–17 hodin
24. prosince: 13,30–15 hodin
25. prosince: 9–17 hodin
26. prosince: 9–17 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna: zavřeno Renata Kmošková

Betlémáři Litomyšlska zvou veřejnost
na tradiční výstavu betlémů

Oproti článku v listopadové Lilii dochází k drob-
ným úpravám otevírací doby výstavy.  Vernisáž
se uskuteční v sobotu 1. 12. 2018 v 17 hodin.

Kostel bude otevřen první adventní neděli od 10
do 19 hodin. Dále bude výstava přístupná o ad-
ventních pátcích od 14 do 18 hodin, v sobotu od
13 do 18 hodin, v neděli od 10 do 19 hodin, kromě
Štědrého dne 24. 12. 2018, kdy bude otevřeno
pouze od 13 do 15 hodin a můžete si odsud od-
nést „Betlémské světlo“. Od 26. 12. 2018 do 31.
12. 2018 bude výstava otevřena denně od 10 do
18 hodin. Na Nový rok 1. 1. 2019 můžete kostel
navštívit od 13 do 18 hodin. Otevírací doba byla
upravena po konzultaci se Zámeckým
návrším,p.o., Litomyšl, které připravuje o ad-
ventních nedělích bohatý kulturní a doprovodný
program. Z důvodu přípravy adventního bene-
fičního koncertu Ilony Csákové je dne 8. 12. 2018
kostel uzavřen.

Text a foto Irena Švecová

Betlémské světlo
Stejně tak jako každý rok, i letos dovezou skauti
do Litomyšle Betlémské světlo. Tento novodobý
zvyk se k nám dostal již před 29 lety ze soused-
ního Rakouska, kde vznikl jakožto poděkování
nadaci Světlo ve tmě, která se věnuje zrakově
hendikepovaným lidem. Cílem celé akce je spolu
se světlem šířit do světa radost a pokoj, všim-
nout si lidí v našem okolí, kteří jsou osamoceni
a třeba potřebují naši pomoc.
Betlémské světlo budeme letos rozdávat 23.
prosince po bohoslužbách v 7.30, 9.00 a 17:45
hodin v kostele Povýšení sv. Kříže. Také si pro něj
můžete přijít na Štědrý den do piaristického
chrámu od 13.30 do 15.00 hod., v tomto čase si
můžete od skautů zakoupit na zámeckém návrší
svařák na zahřátí či si poslechnout skupinu Vě-
neband. Nezapomeňte si s sebou vzít lucerničku
na přenesení světla. Světlo budeme dále rozná-
šet 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 kopeckym@skaut.cz nebo na tele-
fon 731 260 733.

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

neděle můžete strávit čas na zámku, kde se od
11.30 hod. uskuteční adventní prohlídky. Kaple
a reprezentační sály získají krásný vánoční ná-
dech. Během předvánočního období se v Lito-
myšli uskuteční i celá řada dalších akcí, na které
se také můžete přijít podívat. 
Akci pořádají město Litomyšl, Zámecké návrší,
p.o., Smetanova Litomyšl, o.p.s., Smetanův
dům, p.o., Státní zámek Litomyšl, Regionální
muzeum v Litomyšli, Evropské školicí centrum,
Informační centrum Litomyšl, Betlemáři Lito-
myšlska, Střední zahradnická a technická škola
Litomyšl, ZUŠ Bedřicha Smetany a litomyšlské
církve. Jana Bisová, Smetanova Litomyšl

foto: František Renza

Mikulášská jízda
2018
Po roce, v neděli 8. 12. 2018, na litomyšlské ná-
draží přijede parní vlak s Mikulášem, andělem
a čerty. Tentokrát by měla být opět, po roční
pauze, v čele historické soupravy parní lokomo-
tiva 423 009 přezdívaná „Líza“.  Příjezdy vlaků
z Chocně budou v 8:54 a v 14.11 hod. Odjezdy
z Litomyšle v 10.02 a 15.00 hod. Malí hodní ces-
tující se mohou těšit na nadílku od anděla, rodiče
zahřát v bufetovém voze a celkově strávit pří-
jemný rodinný zimní den. Martin Pelikán
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Když Vánoce 
klepou na dveře
V sobotu 8. 12. od 10 do 17 hodin srdečně zveme
na  příjemné  vánoční tvoření do Smetanova
domu. Různé  litomyšlské organizace tradičně
připravují pro veřejnost  pestrý výběr  nápadů
pro zvelebení   domovů  či jídelních stolů v době
Vánoc. Středisko volného času s rodinným cen-
trem potěší  především ty,  kteří pracují rádi
s přírodními materiály. V plánu je  výroba  svícnů
a andělíčků ze šišek, skřítka z březového polínka,
vánočně zdobený květináč. Naděje nabídne ino-
vaci enkaustických přáníček s betlémem a třpy-
tivé gelové svíčky.  Na své si rovněž přijdou i ti,
kteří  ke zkrášlení rodinného krbu používají jehlu
a nit, protože pod vedením Aleny Stráníkové se
opět chystá zajímavá patchworková šicí dílna.
Přijďte se potěšit, zkusit si vyrobit něco pro ra-
dost či vychutnat   v restauraci Karlov kulinářské
speciality, které se doslova  rozplynou na jazyku.
Můžete vejít bez klepání, určitě vás rádi uvidíme.

J. Nádvorníková

Advent a Vánoce v litomyšlských církvích
Bohoslužby Římskokatolické církve 
24.12. v 16.00 pro rodiny s dětmi, 22.00 - v kapi-
tulním kostele
Půlnoční bohoslužba ve 24.00 – v chrámu Nale-
zení sv. Kříže
25.12. v 7.35, 9.00, 17.45 - v kapitulním kostele
26.12. v 7.35, 9.00, 17.45 - v kapitulním kostele 
31.12. v 16.00 v kapitulním kostele a ve 23.00 –
v kapli sv. Markéty
1.1.2019 v 7.35, 9.00, 17.45 - v kapitulním kostele

Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne
(Husův sbor)
So 15. a 29.12.2018 od 10.00 do 13.00 hod.

Bohoslužby Církve československé husitské
v Husově sboru 
24.12. ve 23.00 Půlnoční bohoslužba
25.12. v 9.00 Sváteční vánoční bohoslužba
26.12. v 10.00 Prvomučedníka Štěpána – Dětská
vánoční hra „Zvířátka jdou do Betléma“
30.12. v 9.00 Bohoslužba se songovou liturgií
31.12. v 16.30 Pobožnost se svátostí pokání a lo-
sováním biblických hesel
1.1.2019 v 9.00 Novoroční bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evange-
lické v kostele na Lánech
23.12. 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
31.12. v 16.30 Starý rok, poslední bohoslužby
v roce
1.1.2019 v 9.00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele 
9.12. v 16.00 Vánoční koncert spojený s hobitím
jarmarkem (Benefice pro Nikolku)
23.12. v 9.30 Rodinné bohoslužby s koledami –
Vánoční příběh
25.12. v 9.30 Bohoslužby na První svátek vánoční
s Večeří Páně
30.12. v 9.30 Bohoslužby s Večeří Páně a mod-
litbou za město, zemi a svět
1.1.2019 v 18.00 Čtení Bible v parafrázované verzi
s Večeří Páně kolem stolu

-red-
Česká mše vánoční nově 
na zámeckém návrší

Ani v letošním roce nepřijde kulturní Litomyšl
o svoji vánoční tradici – koncertní provedení
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej,
mistře". Spojené sbory  Vlastimil, Sbor paní
a dívek, Mužský sbor a nově i Chrámový sbor
z Dolního Újezdu spolu s oblíbenými sólisty a Li-
tomyšlským symfonickým orchestrem pod ve-
dením dirigenta Davida Lukáše se představí při
této příležitosti v Litomyšli již po dvacáté. Po-
prvé koncertně provedou „Rybovku“ v překrásně

rekonstruované dominantě  zámeckého návrší –
chrámu Nalezení sv. Kříže.
Současně s touto vánoční mší diváci uslyší
i směs vánočních písní „Koleda“ Karla Steckera,
kterou poslouchají občané naší republiky celou
dobu od jejího vzniku před 100 lety. Koledu do-
provodí varhanice Blanka Poukarová, se sbory
secvičila a provede Petra Kubátová Šišková.
Spojené sbory spolu s Litomyšlským symfonic-
kým orchestrem tradici vánočního vystoupení
udržují již od roku 1999. Velké poděkování patří
představitelům farnosti římskokatolické církve
v chrámu Povýšení sv. Kříže, kteří po celé toto
období svoji ochotou a pomocí umožnili kon-
certy konat ve svých prostorách. Ocenit je třeba
i zpěváky a hudebníky, které často vídáte na
pódiích nejen vánočních, u mnohých i za jejich
dlouholetou práci při přípravě svých vystou-
pení.
Na shledanou ve čtvrtek 20. prosince 2018 v 18
hodin v chrámu Nalezení sv. Kříže na zámec-
kém návrší. V novém roce 2019 hodně zdraví,
pohody a pěkných zážitků. 

Josef Veverka, foto: Milan Dvořák



andělské
adventní
neděle na zámeckém návrší v Litomyšli

9.00–17.00 Zimní dětská herna / regionální muzeum
9.00–17.00 Marie Fischerová-Kvěchová známá i neznámá – výstava /

regionální muzeum
9.00–17.00 Litomyšl – město kultury a vzdělanosti – stálá expozice /

regionální muzeum
9.00–17.00 Vznik Československa očima Quidona Šimka – výstava /

regionální muzeum
10.00–19.00 Výstava historických i současných betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
10.00–19.00 Andělská vyhlídka z mezivěží chrámu, Andělé na návrší

– expozice sakrálního umění / chrám Nalezení sv. Kříže
11.30 Adventní prohlídky zámku*
13.00–18.00 Gurmánský trh / prostranství před chrámem
13.00–18.00 Živá zvířata / prostranství před chrámem

13.00–16.30 Andělčino putování – soutěž pro děti /
prostranství před chrámem

13.00–17.00 Prodejní výstava vánočních ozdob** / zámecké sklepení
13.00–17.00 Obnovená expozice Srdce pro Václava Havla,

ochutnávka vín / zámecké sklepení
13.00–18.00 Výtvarné dílničky pro děti / zámecké informační centrum
14.30 a 15.30 Komentovaná prohlídka výstavy betlémů /

chrám Nalezení sv. Kříže
14.30–15.30 Komentovaná prohlídka města /

začátek v chrámu Nalezení sv. Kříže
16.30–19.00 Světelná instalace / chrám Nalezení sv. Kříže

* nekoná se 4. adventní neděli
** nekoná se 1. adventní neděli
*** Zámecké sklepení v moci pekelné se koná od 2. do 5. 12.

fI Andělský advent v Litomyšli      www.andelskalitomysl.cz

1. andělská neděle
2. prosince 2018

13.00–13.30 Sboreček 1. MŠ Litomyšl / pódium
13.00–17.00 Andělíčci ochránci aneb Andělé mezi námi

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
14.00–19.00 Zámecké sklepení v moci pekelné*** / 

zámecké sklepení
14.00–15.15 Jana a Iva Věnečkovy / pódium
15.00–16.00 O Budulínkovi – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
16.00–17.00 JANANAS – I. část koncertu / pódium
17.00–17.30 Slavnostní rozsvícení stromu, videomapping,

sbory Kvítek a Lilium / pódium / zámecký pivovar
17.30–18.30 JANANAS – II. část koncertu / pódium

3. andělská neděle
16. prosince 2018

13.00–13.45 Sbor Vlastimil a sbor 1. ZŠ Litomyšl / pódium
13.00–17.00 Zimní cvrlikání aneb kdo nám létá ke krmítku

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
13.00–17.00 Fler Kreativ Litomyšl / zámecký pivovar
14.00–15.00 Sbory Kvítek, Lilium a jejich hosté / pódium
15.00–16.00 O pyšné princezně – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 Jen tak – folková kapela / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 MÁRIO BIHÁRI A BACHTALE APSA / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Jana Pitřince, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže
18.30–20.00 Hudba pomáhá – koncert benefičního festivalu /

zámecká jízdárna

2. andělská neděle
9. prosince 2018
13.00–14.00 Endorfin – skautská hudební skupina /

pódium
13.00–17.00 Má panenka Malenka kde spinkat? – výtvarná dílna

k výstavě / regionální muzeum
14.00–14.15 Hýbeme se s hudbou – kroužek 2. ZŠ Litomyšl / pódium
14.30–15.00 Heblata – lidový soubor / pódium
15.00–16.00 Sněhová královna – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 Saframenská kapela / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 CHANTAL POULLAIN S KAPELOU / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Václava Hurta, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže

4. andělská neděle
23. prosince 2018
13.00–17.00 Jak si ozdobit stromeček

– výtvarná dílna k výstavě / regionální muzeum
14.00–15.00 Unsere Gruppe – mládežnická kapela z Nového kostela /

pódium
15.00–16.00 O Šípkové Růžence – loutková pohádka / Nová městská síň
15.30–16.30 The Cousins / pódium
16.30–17.00 Vyhlášení soutěže Andělčino putování / pódium
17.00–18.00 FOUR IN VAN / pódium
18.00–18.30 Sváteční slovo Štěpána Kláska, zapálení adventní svíce /

chrám Nalezení sv. Kříže

všechny andělské adventní neděle



v Litomyšli v prosinci 2018
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 12. So 8.30–11.30 Den pro dětskou knihu – s bohatým programem • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00–16.00 Charity Day – tradiční předvánoční jarmark s výrobky studentů • Gymnázium A. Jiráska tel. 461 615 061
10.00–15.00 10 let aplausu pro Vás – den otevřených dveří v Hotelu Aplaus, prohlídky budou probíhat každou půl hodinu • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
10.00–16.00 Propoj se se svou vnitřní silou a vytvoř životní změnu – seminář Ivy Radulayové • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
11.00–15.00 Adventní dětská dílna – adventní dílna pro děti a občerstvení pro doprovázející rodiče • Zámek Litomyšl - kongresový sál tel. 461 615 067
13.00–17.00 Advent ve škole – prostřednictvím scének a písní se seznámíte s tradicemi a zvyky, které se k adventu vážou • ZŠ U Školek tel. 461 613 032
14.00–17.00 Odpoledne otevřených dveří SVČ – zveme na prohlídku zrekonstruované budovy Střediska volného času v ulici Dukelská • SVČ Litomyšl
16.00 Vernisáž výstavy papírových betlémů • Husův sbor tel. 724 704 977
17.00 Vernisáž výstavy historických i současných betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 607 868 089
18.00–20.00 Křišťálové mísy – meditace s Jiřinkou Solvanou Vašínovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Happy B–day DCUK!!! – house music, djs Nusha, Mylo Glenn, Deffo, Luckie, Caap, vstupné 120 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 12. Ne 11.30 Adventní prohlídka zámku – mimořádná adventní prohlídka zámeckou kaplí a reprezentačními sály, 150 Kč • Zámek Litomyšl tel. 461 615 067
13.00–17.00 Andělíčci ochránci aneb Andělé mezi námi –  tvoření inspirované tvorbou malířky M. Fischerové–Kvěchové • Regionální muzeum
13.00–18.30 První andělská adventní neděle – program na pódiu, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00–18.00 Vánoční tvoření pro malé i velké – společně budeme vytvářet drobné výrobky (zdobení, vystřihování, omalovánky, aj.) • zámecké infocentrum
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – za účasti dětských pěveckých sborů, videomapping • Zámecké návrší tel. 461 653 333

3. 12. Po 16.20–18.20 Zámecké sklepení v moci pekelné – hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
17.00 Architektura Litomyšle v období 1. republiky – přednáška Mgr. P. Kočího ve spolupráci s NPÚ Pardubice • Městská knihovna

4. 12. Út 10–12 a 17–19 Zimní světýlko – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.20–18.20 Zámecké sklepení v moci pekelné – hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628

5. 12. St 10.00 Centrem chodí čert a Mikuláš – mikulášská besídka, nutná rezervace míst předem • Rodinné centrum tel. 732 141 575
13.30 Přišel k nám Mikuláš – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Mikuláš před Hvězdou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
16.00–19.00 Zámecké sklepení v moci pekelné – hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

6. 12. Čt 10.00–12.00 Andělíček kolíček – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Vánoční kamion Coca–Cola – zábavný doprovodný program • Smetanovo náměstí
19.00 Radůza s kapelou – koncert, na kterém Radůza představí průřez svou tvorbou, 350 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812

7. 12. Pá 20.00 Xavier Baumaxa – koncert, afterpárty s dj Magdi–dou, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ďábelská párty – mikulášská electroswing noc, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 12. So 10.00–17.00 Když Vánoce klepou na dveře – příjemné vánoční tvoření • Smetanův dům tel. 607 605 720
10.00–14.30 Najdi (na)sebe – bazárek pro radost, skvělá atmosféra, úžasné módní kousky a něco dobrého na zub • Hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
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 tel. 972 322 146
16.00 Ilona Csáková a dětský sbor Lilium – adventní benefiční koncert, vstupné 290 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 312 655
21.00 Bass4you vol. 5 – drum´n´bass párty, djs Pixie, Norris, M@ark, Cresh, Maimris • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK hity, dj Karel Beneš, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 12. Ne 11.30 Adventní prohlídka zámku – mimořádná adventní prohlídka vedoucí zámeckou kaplí a reprezentačními sály, 150 Kč • Zámek Litomyšl
13.00–17.00 Má panenka Malenka kde spinkat? – výroba postýlky ze skořápek vlašských ořechů, včetně peřinek a panenky Malenky • Regionální muzeum
13.00–18.30 Druhá andělská adventní neděle – program na pódiu, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00–18.00 Vánoční tvoření pro malé i velké – společně budeme vytvářet drobné výrobky (zdobení, vystřihování, omalovánky, aj.) • zámecké infocentrum
16.00 Vánoční slavnost nejen pro děti – vánoční program pro malé i velké, vánoční jarmark • Nový kostel Církve bratrské tel. 604 947 739

10. 12. Po 16.00 Karel Čapek a TGM – přednáška H. Zahiroviče • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Zdeněk Nejedlý známý – neznámý. Svědectví fotografií – vernisáž výstavy spojená s přednáškou H. Kábové a P. Tomsové • Smetanův dům
19.30 565. LHV: Vánoce s Musicou Bohemicou – vánoční zpěvy z barokních kancionálů, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

11. 12. Út 10–12 a 17–19 Vánoční přáníčka – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Komentovaná prohlídka výstavy Já jsem... Z. Nejedlý – speciálně pro pedagogy historie, zdarma • dům U Rytířů tel. 461 614 765

12. 12. St 17.00 Vánoční koncert žáků ZUŠ – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
17.00 KJČ: Vánoční schůzka – hudební vystoupení žáků ZUŠ, půvabné čtení z knížek F. Nepila a společné zpívání koled • Restaurace Slunce
17.30 Večer o africké republice Mali – promítání a vyprávění vojenského kaplana T. Altmana • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

13. 12. Čt 9.00–17.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00–12.00 Vánoční skřítek – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

14. 12. Pá 19.00 Vánoční hvězdy Vladimíra Hrona s Evou Pilarovou – adventní koncert s výpravnou scénou, 290–360 Kč • Smetanův dům
20.00 Dan Bárta & Illustratosphere – koncert, 400 Kč předprodej / 450 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dance & club music, dj Freezer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 12. So 9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Vánoční papírové tašky, válečkování – výtvarná dílna • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
11.00 Vánoční koncert dětských pěveckých sborů • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
19.00 Gentlemen Singers: O Nata Lux – adventní koncert, vstupné 150 Kč • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 776 665 222
22.00 Houseland – house music, djs Lady A, Mylo Glenn, Deffo, Caap, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 12. Ne 11.30 Adventní prohlídka zámku – mimořádná adventní prohlídka vedoucí zámeckou kaplí a reprezentačními sály, 150 Kč • Zámek Litomyšl
13.00–17.00 Zimní cvrlikání aneb kdo nám létá ke krmítku – malování maket ptáčků akvarelovými barvami • Regionální muzeum tel. 461 615 287
13.00–18.30 Třetí andělská adventní neděle – program na pódiu, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00–18.00 Vánoční tvoření pro malé i velké – společně budeme vytvářet drobné výrobky (zdobení, vystřihování, omalovánky, aj.) • zámecké infocentrum
15.00 J. Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci – pořad zrušen z důvodu nemoci, vstupné bude vráceno v IC nebo v pokladně SD tel. 461 613 239



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 12.  Ten, kdo tě miloval – film ČR, krimi/komedie/rodinný, 95 min, 120 Kč
Út, St  4., 5. 12.  Útok z hlubin – film USA, akční/thriller, 125 min, titulky, 120 Kč
Čt  6.12.  Žalman aneb Naslouchám tichu Země – film ČR, životopisný/inscenovaný dokument, 80 min, 100 Kč
Pá  7.12. od 17.00 a 19.30  Bohemian Rhapsody – film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 110 min, titulky, 120 Kč
So  8.12.  Bohemian Rhapsody – film VB/USA, životopisný/drama/hudební, 110 min, titulky, 120 Kč
Ne  9.12.  Johny English znovu zasahuje – film VB/Francie/USA, akční/dobrodružný/komedie, 90 min, 120 Kč
Út, St 11., 12. 12.  Na stojáka v kině – film ČR, komedie, 90 min, 120 Kč
Čt 13.12.  Ve spárech ďábla – film USA, horor, 120 min, 120 Kč
Pá, Ne 14., 16. 12.  Smrtelné stroje – film Nový Zéland/USA, akční/fantasy/sci–fi/thriller, 120 min, pátek dabing/neděle titulky, 120 Kč
So 15.12.  Smrtelné stroje ve 3D – film Nový Zéland/USA, akční/fantasy/sci–fi/thriller, 120 min, 140 Kč
Út 18.12. od 15.00  Promítání pro seniory: Bába z ledu – film ČR, drama/komedie/romantický, 110 min, 50 Kč
Út 18.12.  Venom – film USA, akční/sci/fi/thriller/horor, 120 min, 100 Kč
St 19.12.  Po čem muži touží – film ČR, komedie, 100 min, 100 Kč
Čt 20.12.  Filmový klub: King Skate – dokumentární film ČR, 85 min, 80 Kč
Pá, Ne 21., 23. 12. Aquaman – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, pátek dabing/neděle titulky, 130 Kč
So 22.12.  Aquaman ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/fantasy, 120 min, 150 Kč
St, Čt 26., 27. 12.  Mary Poppins se vrací – film USA, rodinný/fantasy/muzikál, 100 min, 120 Kč
Pá, Ne 28., 30. 12.  Bumblebee – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 120 min, pátek dabing/neděle titulky, 130 Kč
So 29.12.  Bumblebee ve 3D – film USA, akční/dobrodružný/sci–fi, 120 min, 150 Kč
St, Čt  2., 3. 1.  Mamma Mia! Here We Go Again – film USA, muzikál/romantická/komedie, 115 min, titulky, 110 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne  1., 2. 12.  Pat a Mat: Zimní radovánky – film ČR, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč
Pá  7.12. ve 13.00  Králíček Petr – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy, 95 min, 50 Kč
So, Ne  8., 9. 12.  Čertí brko – film ČR/SR, pohádka/komedie, 100 min, 120 Kč
So 15.12.  Spider–Man: Paralelní světy ve 3D – film USA, animovaný, 100 min, 140 Kč
Ne 16.12.  Spider–Man: Paralelní světy – film USA, animovaný, 100 min, 120 Kč
Po 17.12.  od 9.30 Mimi & Líza: Záhada vánočního světla – film ČR/SR, animovaný/povídkový, 65 min, 30 Kč
So, Ne 22., 23. 12.  Asterix a tajemství kouzelného lektvaru – film Francie, animovaný, 100 min, 120 Kč
So 29.12.  Sněhová královna v zemi zrcadel ve 3D – film Rusko, animovaný/dobrodružný/komedie, 85 min, 140 Kč
Ne 30.12.  Sněhová královna v zemi zrcadel – film Rusko, animovaný/dobrodružný/komedie, 85 min, 120 Kč

16. 12. Ne 18.30 Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert, hraje Parkoviště pro velbloudy a Litomyšlský symfonický orchestr (vyprodáno) • Zámecká jízdárna
18. 12. Út 10–12 a 17–19 Dekorace ze šišek – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00-19.00 Vzpomínka na Václava Havla - pietní akce, vstup zdarma • Zámecké sklepení tel. 461 612 575
17.00 a 19.30 Adventní koncert sboru KOS – vstupné 120 Kč (děti, studenti, senioři) a 170 Kč • Smetanův dům tel. 461 614 550 
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 12. St 19.00 Michal Prokop & Framus Five – koncert, 350 Kč předprodej / 400 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20. 12. Čt 8.00 Zdobení a pečení vánoček • Rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční, K. Stecker: Koleda – litomyšlské sbory, solisté, Litomyšlský symfonický orchestr, 100 Kč • Piaristický chrám
21. 12. Pá 9.00–10.00 Svícínek z jablíčka – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Dj Mark Key • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00 Hanka Kosnovská & Veronika Hložková – koncert, afterpárty s dj Magdi–dou, 120 Kč předprodej / 150 Kč na místě • Music Club Kotelna
22.00 Erotic Night – RNB music, dj Mig, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 12. So 21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies Night – dance & club music, dj Michal Pácalt, 50 Kč/ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 12. Ne 13.00–17.00 Jak si ozdobit stromeček – prasátkem pro štěstí, koníkem, srdíčky... Tvorba jednoduchých vánočních ozdob • regionální muzeum
13.00–18.30 Čtvrtá andělská adventní neděle – program na pódiu, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00–18.00 Vánoční tvoření pro malé i velké – společně budeme vytvářet drobné výrobky (zdobení, vystřihování, omalovánky, aj.) • zámecké infocentrum

24. 12. Po 13.30–15.00 Štědrovečerní koledování – tradiční zpívání se skupinou Věneband na pódiu před hlavní budovou muzea • Regionální muzeum tel. 461 615 287
22.00 Merry X–Mass – dance & club music, dj Styx, zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24.00 Půlnoční vánoční bohoslužba • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 263

25. 12. Út 21.00 Štěpánská párty – djs Wolf a Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Štěpánská – dance & club music, dj Stayer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 12. St 10.00 Zvířátka jdou do Betléma – dětská vánoční hra, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

27. 12. Čt 17.30 Večer s galerií: promítání filmu Skřivánci na niti – s filmovým úvodem Petry Dvořákové, dospělí 40 Kč/senioři 20 Kč • Dům U Rytířů
28. 12. Pá 20.00 Machos Burritos – noc první – noc plná legend, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Be Fashion – dance & club music, dj Leemac, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
29. 12. So 20.00 Machos Burritos – noc druhá – noc plná legend, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Retro disco mejdan – retro hity, dj Vojta Baranec, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
31. 12. Po 18.00 Silvestrovský ohňostroj pro malé i velké – s novoročním přípitkem a čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333

19.00 Silvestr s cimbálovkou • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
22.00 Happy New Year párty – dance & club music, djs Pegas & Selene, 100 Kč/do půlnoci zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 1. Út 10.00–14.30 Novoroční brunch – neomezená konzumace z rautového stolu (rezervace do 22. 12. v restauraci Bohém, tel. 461 614 901) • Hotel Aplaus

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



do 31. 12. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary nebo  na tel. 604 672 854
do 24. 2. Vznik Československa očima Quida Šimka – výstava • Regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 31. 3. Zimní dětská herna – volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 28. 12. Architektura ve službách 1. republiky – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
do 23. 12. Vánoce se Sněhulákem – prodejní výstava skleněných a korálkových ozdob • Zámecké sklepení • So–Ne– 13–17
do 10. 2. Já jsem... Zdeněk Nejedlý – výstava • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 28. 2. Jiří Vidlák: O lidech milých i podivných – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 16. 12. Můj milý Ježíšku – výstava obrazů, významná díla minulosti i současnosti v originální instalaci galeristy Zdeňka Sklenáře • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá–Ne– 11–18
do 24. 1. Galerie Pakosta: Madony – výstava soch Dagmar Koverdynské • Streetgallery Pakosta
do 27. 1. Marie Kvěchová–Fišerová – výstava malířky a módní návrhářky • Regionální muzeum • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 2. 12. Duke Vánoce – tradiční prodejní výstava • Ateliér Duke Bohemia • Pá a So 10–17, Ne 10–16
od 1. 12. do 28. 12. Co četli naši (pra)prarodiče a co čteme my – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 2. 12. do 2. 2. Výstava papírových betlémů – otevřeno v úředních hodinách fary nebo po domluvě na tel. 724 704 977 • Husův sbor
od 2. 12. do 23. 12. Andělské adventní neděle na návrší • Zámecké návrší • 13.00–18.30
od 2. 12. do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů • Piaristický chrám • Pá 14–18, So 13–18, Ne 10–19, 8. 12. zavřeno, 24. 12. 13–15, 26.–31. 12. 10–18, 1. 1. 13–18  
od 2. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné – hrůzyplné představení určené otrlým dětem • Zámecké sklepení • Ne 14–19, Po a Út 16.20–18.20, St 16–19
od 11. 12. do 21. 12. Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií – otevřeno v době konání pořadů v SD nebo po tel. domluvě • Smetanův dům - malý sál
od 15. 12. do 18. 12. Mez. výstava floristiky, zemědělské techniky a hist. vozidel – vánoční výstava a den otevřených dveří • SZaTŠ • So a Ne 9–17, Po 8–17, Út 8–14

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

1. 12.                So              9.30 a 11.15       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl B vs. Jiskra Havlíčkův Brod – VP žáků U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy B – KP I. třída, ženy • Tělocvična SŠZT
                                             10.00                 Mikulášská veselice pro děti v maskách – jízdy zručnosti, parkury 50 a 70 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sojky Pelhřimov – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
2. 12.               Ne             9.00 a 11.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Chrudim – divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             14.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
4. 12.               Út              18.00                 Stolní tenis: Česká republika vs. Španělsko – kvalifikační utkání na ME družstev žen ve Francii • Městská sportovní hala při III. ZŠ
5. 12.               St              16.30 a 18.15     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Česká Třebová – VP minižáků U13 • Sportovní hala Jiskra
7. 12.                Pá              11.30                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Opava – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vídeň – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
8. 12.               So              10.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Bratislava – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00                 Skokový veřejný trénink a Hobby soutěže – 70–110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             14.00 a 15.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Vysoká nad Labem – VP minižákyň U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.45                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Zielona Góra – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
9. 12.               Ne             8.30                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jena – středoevropská liga žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.00                 Adventní hádankový běh – trasy 2 km (rodiny s dětmi) a 8 km, prezentace od 9.30 před Domem sportu Stratílek na Smetanově náměstí
                                             15.00 a 16.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí – VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
15. 12.             So              9.00                   Florbal: Pardubická liga přípravek – turnaj přípravek pardubického regionu • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
22. 12.            So              13.00                 Florbal: Vánoční turnaj – pro všechny členy, rodiče, prarodiče a příznivce litomyšlského florbalu • Městská sportovní hala při III. ZŠ
25. 12.            Út              9.00                   Basketbal: Vánoční turnaj generací • Sportovní hala Jiskra
28. 12.            Pá             16.00                 Lední hokej: Utkání hvězd All stars týmů Pardubického a Královéhradeckého kraje • Krytý zimní stadion 
30. 12.            Ne                                        Adrenalin cup 2018 • Jízdárna – Hřebčín Suchá

KAM ZA SPORTEM

 Městský bazén, tel.: 461 315 011
Info o otevírací době na tel. 461 315 011 a na webu.
www.bazen–litomysl.cz

 Zimní stadion, tel.: 774 432 169 
Veřejné bruslení: • So – Ne: 13.30 – 15.30
www.hclitomysl.cz

 Rodinné centrum
• Čt 16.30–17.30  Rehabilitační cvičení s prvky jógy
Více info na tel. 721 344 217.

 Běhání na Černé hoře
Běžecký trénink s RůžOFFkami
Sraz každé pondělí v 17.30 u Sportovní haly Jiskra u zimního
stadionu. Více info na tel. 737 941 829, fb Růžoffky v běhu

 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
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 – 21.30 bez omezení • Út 16.00 – 21.00 ženy

• St 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• Čt 16.30 – 22.00 bez omezení
• Pá 15.00 – 17.30 muži, 17.30 – 22.00 bez omezení
• So zavírací den  • Ne 15.00 – 21.00 bez omezení + děti
www.areal–sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel.: 776 288 774
Cvičení probíhá ve Fitcentru 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), Tabata
– rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jemná jóga s Janou Krejzovou
• Út 18.30–19.30
Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• St 17.00 
Jóga s Petrou Polákovou
• Pá 15.00–16.00 Jóga pro seniorky
• Pá 16.30–17.30 Hormonální jóga

Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548
45 minutové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Út 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 (60 minut), 19.30 h
• Pá 16.00, 17.30 h (120 minut)
• So 10.00, 17.00 h • Ne 10.00, 18.00 h
www.stratilek.cz

 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 ženy
• St 17.30–19.00 všestrannost a gymnastika dívky

Letní stadion Černá hora
Veřejná posilovna (outdoorové posilování) – nonstop přístup

SPORT, CVIČENÍ



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 vánoční balíčky a dárkové poukázky na vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        5. 12. 17.00              Mikulášská nadílka – příjezd Mikuláše, anděla a Lucifera na pekelném povozu před HZ, pro děti bude připravena nadílka
                                             9. 12. 9–12               Vánoční dílny – výrobky ze slámy, pedigu a oříšků, zdobit perníčky a ochutnávat vánoční alko i nealko punč • Multifunkční dům Bystré
                                             25. 12. 14.30          Živý betlém – scénického ztvárnění betlémských událostí se jako tradičně ujmou místní rodiny • před kostelem
DOLNÍ ÚJEZD                8. 12. 20.00            Mikulášská zábava • v sokolovně
                                             12. 12. 18.00           Česko zpívá koledy – pořádá ZUŠ Dolní Újezd • před školou
                                   15.– 16. 12.        Výstava Od Adventu do Tří králů – v sobotu 13–17 hodin a v neděli 9 –12 a 13–17 hod., Muzeum vesnice Klub oživení historie
LUBNÁ                                8. 12. 10.00             Vánoční výstava – kulturní program od 14.00 hod. – Mirka a Matúš Travničkovi, Saframentská kapela Vysoké Mýto, a další • Skalka Lubná  
POMEZÍ                              23. 12. 18.00          Zpívání koled u stromečku v Oldřiši – teplé nápoje pro děti i dospělé, dlouhý řetěz z prskavek - přineste s sebou • u obecního úřadu
                                   29. 12. 20.00         Tradiční předsilvestrovský ples v Oldřiši – taneční orchestr Combo 2, tombola, zajímavý program a občerstvení • v Orlovně
POLIČKA                             5. 12.                       Mikuláš a pekelné dovádění – hry, soutěže a čertovská diskotéka, opékání buřtů, pošta pro ježíška • Palackého náměstí 
                                             14. 12. 20.00          Vánoční koncert: Nerez & Lucia – koncert k příležitosti oslavy 170. výročí založení knihovny • v Divadelním klubu Polička 
                                   do 13. 1. 2019     Dřevěné a mechanické betlémy – vánoční výstava • Centrum Bohuslava Martinů
POMEZÍ                              5. 12. 17.00              Peklo v hasičárně • v hasičské zbrojnici
                                             22. 12.                    Zpívání u vánočního stromu • ve sportovním areálu u ZŠ horní
SEBRANICE                       16. 12. 17.00           Adventní koncert – pásmo koled zazpívají žáci ZUŠ Dolní Újezd • v kostele sv. Mikuláše
                                             16. 12. 12–17           Mikuláši na Litomyšlsku – od 15 hod. přednáška H. Klimešové z Regionálního muzea v Litomyšli, ochutnávka vánočních pokrmů • Světnice č.p. 8
                                   28. 12. 18.00          Předsilvestrovské posezení – zahraje kapela Vepřo knedlo zelo, taneční vystoupení, občerstvení zajištěno • na sále kulturního domu
                                   31. 12. 19.00           Silvestrovský ohňostroj – občerstvení zajištěno • u kapličky na Pohoře
SVOJANOV                         15. 12. 14.00           Adventní koncert – vystoupí žáci ZUŠ Bystré • v kostele sv. Mikuláše
                                   22. 12. 16.00          Svojanovské vánoce – na oblíbený vánoční stůl prosíme o přispění cukrovím z vaší kuchyně • náměstí ve Svojanově

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             9. 12. 9.00               Vánoce ve Svitavách – 2. adventní neděle • náměstí Míru, muzeum, Ottendorferův dům, Fabrika, Tyjátr
                                             23. 12. 13.30          Vánoce ve Svitavách – 4. adventní neděle • náměstí Míru 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    16. 12. 19.00           Vánoční koncert Kateřiny Brožové – vstupné: 150 Kč • dvorana muzea
POLIČKA                      8. 12. 19.00           Hudba pomáhá – benefiční festival – hudební festival, vstupné 80 a 100 Kč (předprodej v IC Litomyšl)  • Tylův dům
VYSOKÉ MÝTO                  16. 12.                     Zlatý kujebácký jarmark – jarmark, kulturní program • náměstí Přemysla Otakara II.
                                             23. 12.                     Vánoční koncert a živý betlém na Vraclavi – pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě • Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          7. – 16. 12.            Vánoční trhy na Masarykově náměstí – živé tržiště s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel
CHEB                           1. – 27. 12.            Vánoční trhy – největší v Karlovarském kraji, denně program, bruslení až do 1. 1. 2019
JINDŘICHŮV HRADEC     1. – 2. 12.               Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb dejte děti do jeslí – festival betlémů • Muzeum Jindřichohradecka a centrum města
KUTNÁ HORA                    2. – 22. 12.           Adventní podvečery při svíčkách – každá adventní neděle, speciální prohlídky s vánoční atmosférou 
POLIČKA                      21. 12.                     Poletíme? – koncert oblíbené kapely • Divadelní klub Polička
TELČ                                     1. 1. 2019              Novoroční setkání a ohňostroj – Dechový kvintet Jaroslava Čajky • náměstí Zachariáše z Hradce
TŘEBOŇ                              15. 12.                      Třeboň plná andělů – slet andílků nebeských i pozemských • Masarykovo náměstí

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

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

Dětské vánoční
divadlo v Husově sboru
Jako každý rok na Vánoce i letos na 2. vánoční
svátek prvomučedníka Štěpána chystají děti
a mládež z okruhu Husova sboru v Litomyšli vá-
noční divadelní představení. Tentokrát zavítáme
do světa zvířat, která však budou zrcadlit naše
lidské charaktery. Srdečně vás všechny zveme
na dětskou vánoční hru „Zvířátka jdou do Bet-
léma“ 26. prosince v 10.00 hod. dopoledne v Hu-
sově sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí.
Dobrovolné vstupné z tohoto představení bude
věnováno na diakonickou práci a pomoc potřeb-
ným. Přejeme vám požehnané prožití svátků
Kristova narození a Boží vedení a ochranu
i v celém novém roce 2019.

Za Náboženskou obec Církve čs. husitské 
v Litomyšli Štěpán Klásek, farář 

Adventní prohlídky na zámku
Na tři adventní neděle připravil zámek v Lito-
myšli mimořádné prohlídky zámecké kaple a re-
prezentačních sálů ve vánočním nádechu.
Mimořádné adventní prohlídky se uskuteční
2. 12., 9. 12. a 16. 12. 2018 vždy od 11.30 hod.
V neděli 2. 12. 2018, 9. 12. 2018 a 16. 12. 2018 vždy
v 11.30 hod. začíná mimořádná adventní pro-
hlídka vedoucí zámeckou kaplí a reprezentač-
ními sály. Klasická prohlídka k historii zámku
a jednotlivých sálů bude obohacená o nádech
předvánoční atmosféry, historické povídání k ně-
kterým tradičním součástem adventu a Vánoc
a jejich podobě v aristokratickém prostředí. 
Po prohlídce lze vyrazit do vánočně laděných ka-
váren města Litomyšl a o všech třech zmíněných

nedělích od 13.00 hod. začíná program Anděl-
ských adventních nedělí v Litomyšli. Program
naleznete postupně na https://litomysl.cz.
Prohlídková trasa vede sály a kaplí v prvním
patře zámku. S ohledem na klimatické podmínky
není součástí zámecké historické divadlo. Pro-
hlídkový okruh není bezbariérově přístupný,
v zimních měsících není k dispozici obsluha zá-
meckého schodolezu. 
Vstupné 150 Kč (beze slev pro děti, studenty
a seniory). Vstupenky nelze předem rezervovat,
pokladna otevírá nejpozději 60 minut před za-
čátkem každé Adventní prohlídky. Počet míst
v prohlídce je omezen na 35 osob. 
Těšíme se na Vás. Zdeňka Kalová

Vánoční výstava
se sněhulákem
Každý víkend od 3. listopadu nabízí zámecké
sklepení výstavu vánočních ozdob, letos už po
sedmé v řadě. Stovky ozdob dodaly firmy
Ozdoba CZ ze Dvora Králové a Rautis z Poniklé.
Návštěvníci si mohou prohlédnout vánoční
ozdoby vyrobené ze skla, porcelánu a korálků,
které si mohou i zakoupit. Zároveň mají možnost
popít svařené víno či čaj a také si sami nějakou
ozdobu vyrobit. U vstupu do sklepení hlídá sně-
hulák, který všechny návštěvníky, a zejména ty
nejmenší, vítá. K vidění je samozřejmě také
Srdce pro Václava Havla, ke kterému letos při-
byla darovaná zrcátka. Vánoční výstava se Sně-
hulákem bude v zámeckém sklepení probíhat
i v prosincových víkendech, a to do 23. 12. 

Barbora Kokešová

Litomyšlský symfonický orchestr poprvé
zahraje na festivalu Hudba pomáhá
V pořadí již dvanáctý ročník projektu Hudba
pomáhá přináší letos řadu novinek. Benefiční
festival odstartoval v listopadu, kdy ve vysoko-
mýtském M-klubu vystoupila skupina Mydy Ra-
bycad, a pokračuje sérií adventních koncertů
skupiny Parkoviště pro velbloudy. Návštěvníci
se letos mohou těšit především na spolupráci
s Litomyšlským symfonickým orchestrem.
V Litomyšli se adventní koncert uskuteční v ne-
děli 16. prosince v 18.30 hodin. Zámeckou jíz-
dárnu rozezní například filmové hity italského
skladatele Ennia Morriconeho v podání symfo-
nického orchestru či spousta známých písní,
které si pro návštěvníky připravila skupina Par-
koviště pro velbloudy.
Letošní výtěžek bude věnován na zaplacení po-
bytu a terapii v lázních Klimkovice pro Davídka
Hermana z Vysokého Mýta. Ten se narodil jako
zdravý kluk, ale v šesti týdnech u něj ve spánku
došlo k zástavě srdce a krvácení do plic. Násled-
kem toho dnes Davídek trpí dětskou mozkovou
obrnou, má spastické končetiny a hypotonický
trup. Znamená to, že má zaťaté končetiny a ne-
protahuje je. Sám se nepostaví a svaly se mu tím
pádem zkracují.

Letošní ročník je také speciální v tom, že nekončí
25. prosince tradičním adventním koncertem ve
Vysokém Mýtě. Vánočním dárkem pro návštěv-
níky a závěrečnou tečkou letos bude koncert
frontmanů Čechomoru Františka Černého
a Karla Holase, který proběhne 7. ledna 2019
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

Barbora Košňarová

Večer o Mali
Ve středu 12. prosince v 17.30 hod. zavítá do Hu-
sova sboru v Litomyšli vojenský kaplan Armády
ČR Tomáš Altman a přiblíží nám slovem i obra-
zem západoafrickou republiku Mali, v níž ne-
dávno působil v naší vojenské misi, i svou službu
mezi vojáky. Vedle dnešního hlavního města Ba-
maka se zde nacházejí i starobylá africká města
Timbuktu a Djené proslulá jedinečnou  hliněnou
architekturou. Bohužel právě v Timbuktu, které
ovládli islámští radikálové, došlo v roce 2012
k demolici dvou hliněných svatyní zapsaných na
seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. V Djené se pak nachází největší mešita
postavená ze dřeva a hlíny. Mali má 15 a půl mi-
lionu obyvatel ve velice pestrém kmenovém slo-
žení žijících na území od suché Sahary po řeky
Niger a Senegal. Na vyprávění o této zajímavé
africké zemi vás srdečně zve za Náboženskou
obec Církve čs. husitské Štěpán Klásek, farář

RESTAURACE SLUNCE
v Litomyšli

PŘIJME
SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA

možno i na zkrácený úvazek

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

Požadujeme: věk min. 18 let, praxi v oboru 
Bližší info: tel. 603 228 082, 

nebo přímo v provozovně

Vánoční koncert souboru Musica Bohemica
Srdečně vás zveme na vánoční koncert souboru
Musica Bohemica, který se bude konat v pondělí
10. prosince 2018 v 19.30 hodin ve Smetanově
domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. Na programu zazní vánoční zpěvy
z barokních kancionálů, koledy staré Evropy
a koledy české, moravské i slovenské. Slovem
bude provázet umělecký vedoucí Jaroslav Krček,
který je dirigentem a zakladatelem souboru, ale
také všestranným hudebníkem. Kromě dirigo-
vání komponuje, hraje na mnoho hudebních ná-
strojů, vytváří pro soubor stěžejní repertoár,
zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru
nové nástroje.  

Musica Bohemica Praha je komorní soubor,
který má v současné době osm hudebníků
a dva zpěváky. Podle potřeby je možno jej i roz-
šířit na orchestr. Kromě děl, která byla pro sou-
bor napsána, interpretuje Musica Bohemica
také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je
interpretace a zpracování hudby anonymní a li-
dové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti ti-
tulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním
hrám, spolupracuje s českým rozhlasem a tele-
vizí. Má za sebou koncertování nejen po celé
Evropě, ale i v zámoří. 

Jiřina Macháčková

Koncert
Ilony Csákové
– upřesnění 
Adventní benefiční koncert Ilony Csákové s dět-
ským pěveckým sborem Lilium se blíží! Dovolte
mi upozornit, že začátek koncertu je od 16.00
hodin! Na vstupence – kontrolním kuponu – je
bohužel chybný údaj. Koncert se uskuteční v so-
botu 8. prosince 2018 v chrámu Nalezení sv.
Kříže, Jiráskova 8, Litomyšl. Těším se na Vás

Rudolf Kosina, pořadatel

Prodej vánočních
dárkových
poukazů

na relaxační,
rekondiční a sportovní

Vedral  739 189 788



16

Varhanní koncert
Ondřeje Muchy

V neděli dne 9. 12. 2018 se od 16 hodin v kostele
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli uskuteční varhanní
koncert. Program: L. N. Clérambault, J. S. Bach,
M. Surzyński, G. Mac-Master. Účinkuje Ondřej
Mucha, český varhaník, který se věnuje pravi-
delné koncertní činnosti v ČR i zahraničí (Sloven-
sko, Polsko, Španělsko) a představil se také na
několika mezinárodních varhanních festivalech.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

-red- 

Marie Fischerová-Kvěchová
známá i neznámá…
24. listopad 2018 – 27. leden 2019
Marie Fischerová-Kvěchová (1892–1984) byla
česká výtvarnice, která se do povědomí široké
veřejnosti dostala především jako ilustrátorka
kouzelných knih pro děti. Málokdo však zná i její
další umělecká díla. Věnovala se rovněž figurální

a portrétní tvorbě, namalovala řadu krajinoma-
leb či krásné akvarelové studie rostlin. Často se
svojí rodinou cestovala a zážitky poté zachyco-
vala na obrazech a akvarelech. Z etnograficky
zajímavých oblastí Čech i Moravy pochází řada
skic lidových krojů a nechybí ani obrázky inspi-
rované přírodou. Její kresby našly uplatnění
i v oblastech užitého umění, objevují se na do-
pisnicích, propagačních tiskovinách, kalendářích
či dětských hracích kostkách. Malířka vytvářela
také návrhy dětského oblečení a jídelních se-
rvisů, vystřihovací panenky či vystřihovací bet-
lémy.
Výstava mohla vzniknout díky vstřícné spolu-
práci s rodinou Marie Fischerové-Kvěchové, se
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy (a
autorkou libreta výstavy Bc. Markétou Urfuso-
vou), s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.

Renata Kmošková, foto: RML

POZVÁNKY 

Adventní
hádankový běh
Zimní běhání není zdaleka jen pro otrlé. Na své
si přijdou všichni, kteří mají raději chladno, klid
a křupání sněhu pod botami. Zda bude 9.12. sníh,
to nevíme. Ale co víme jistě, je to, že v tento den,
tedy 9.12. 2018 v 10 hodin odstartuje Hádankový
běh. Prezence bude od 9.30 hodin u Domu
sportu Stratílek na Smetanově náměstí v Lito-
myšli. Zde se běžci dozvědí první hádanku – ná-
povědu, kam mají běžet dál. Trasu si běžci určí
sami, důležité bude se dostat na ta správná
místa, kde je připraven člověk s další nápově-
dou. A jak budou hádanky – nápovědy vypadat?
Třeba… „Běžte k budově, kde se už netopí, ale
o víkendu to tam vře díky kapelám. A z komínu
to hlídají čápi.“ Kam poběžíte?
Hádankový běh má dva okruhy – jeden pro ro-
diny s dětmi dlouhý asi 2 km, druhý asi osmiki-
lometrový pro zkušenější běžce. Hádanky
účastníky provedou Litomyšlí a jejím nejbližším
okolím. Kdo bude chtít, může k dispozici dostat
i mapu. 
Všechny děti se mohou těšit na malý dáreček.
Pro nejlepší dospělé běžce osmikilometrové trati
budou připraveny vskutku originální dárky
z dílny Růžovek a Domu sportu Stratílek. Star-
tovné na akci je dobrovolné.

Olga Radimecká

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Městské lesy Litomyšl 
prodávají vánoční stromky 
v následujících termínech: 

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

od 13. 12. od 8.00 do 15.00
ve Správě městských lesů,

Strakov 15
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Tříkrálová sbírka v sobotu 5. ledna
Další ročník tradiční Tříkrálové sbírky se blíží.
Všem, kdo se do sbírky letos – ať už poprvé,
nebo znovu – zapojí jako koledníci a koordiná-
toři, a také těm, kdo neváhají a jsou připraveni
i letos otevřít třeba i v brzkých sobotních hodi-
nách dveře svých domů a domácností a byť jen
drobnou částkou přispět na dobrou věc, děku-
jeme.
Letošní výtěžek z největší části napomůže k do-
končení kompletní výměny oken Jindrovy vily na
Dukelské ulici. Objekt slouží jako středisko úle-
vové péče a ročně jeho služby využije více než
50 rodin z celého Pardubického kraje. 
Chcete se letos přidat jako koledníci? Zavolejte
nám nebo napište, nejlépe ještě do Vánoc. Ko-
ordinátorkou sbírky je paní Marie Šnajdrová,  tel:
732 803 709, email: charita-kancelar@lit.cz. Po-
moci lze různými způsoby – stačí si vybrat, který
vám nejvíce vyhovuje. Kromě vhození vašeho
příspěvku do zapečetěné pokladničky nebo za-

sláním DMS se totiž také vy sami můžete stát
koledníky. Rozhodněte se udělat dobrou věc pro
druhé – ať už každý zvlášť, nebo společně se
svými dětmi nebo kamarády. Třeba se z toho
u vás doma stane tradice! Děkujeme!

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl

Udělejte si čas na přednášky 
Už je tady čas, kdy se dny zkrátily a tma nás do-
nutila přestat pracovat až do večera na zahrád-
kách. 
A je to taky čas, kdy se spíš než v létě za sluneč-
ného počasí rozhodneme zajít na prohlídku
muzea, výstavu do galerie nebo na přednášku
do knihovny. A protože víme, že v Litomyšli je
spousta aktivních seniorů, tak jsme pro ně, ale
i mladší ročníky právě pro tento čas připravili ně-
kolik zajímavých akcí. Už od října každé pondělí
pořádáme pro veřejnost přednášky na různá té-
mata a na několik, které se uskuteční v prosinci,
lednu a únoru, bych vás ráda pozvala. 
Letošní poslední přednáška pořádaná ve spolu-
práci s NPÚ Pardubice proběhla 3. prosince
a Mgr. Petr Kočí nám přiblížil, jaké zajímavé
stavby u nás ve městě vznikly v období 1. repu-
bliky. 

10. prosince se uskuteční už druhé letošní se-
tkání s p. Hasanem Zahirovičem, který nám opět
přiblíží Karla Čapka a tentokrát i jeho souro-
zence v čase jejich dětství. Věřím, že to bude
pěkné předvánoční naladění.
Po Novém roce se na další přednášce, tento-
kráte cestopisné, sejdeme 14. ledna, kdy nám
p. Václav Sedláček představí město Dubaj.
V cestování po světě budeme pokračovat i 21.
ledna, kdy se díky p. ing. Pavlu Kusému přene-
seme až na vzdálený Nový Zéland. Nejpozději
v únoru v přednáškovém sále knihovny zazní
dvě přednášky Mgr. Oldřicha Pakosty, z nichž
jedna bude věnována čs. letci a spisovateli Vác-
lavu Kubcovi, a přislíbenou máme i přednášku
p. Stanislava Vosyky o litomyšlských purk-
mistrech. Takže jak vidíte nebo spíš čtete, máte
se na co těšit. Jana Kroulíková

Zajímá Vás téma: Koupě nemovitosti v exekuci? 
Jaké jsou její hlavní výhody a nevýhody? Tento a další
odborné články najdete na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej bytu 4+kk s lodžií (123 m2), os.
vlastnictví, 3.NP ve zděném domě. Světlý, situovaný
k jihu, prostorově velmi dobře řešený. Plast.okna,
plovoucí podlahy, kuchyňská linka se zabudovanými
spotřebiči. Rok výstavby 2007. Videoprohlídka na
našich webových stránkách! ENB C/92
Č. 1379 Cena: 3 790 000 Kč
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 28 m2 na
ul. T. Novákové (nedaleko I. ZŠ). Dvě na sebe navazu-
jící místnosti (9,4 m2 a 15,4 m2), sociální zařízení.
Vhodné pro kanceláře, ordinaci, ateliér apod. Volné
ihned. ENB G
Č. 1432 Cena: 6 000 Kč/měsíc+elektro
NĚMČICE (OKR. SY) - prodej nebo pronájem pro-
vozního objektu (zast. plocha: 397 m2), vhodného
pro zázemí společnosti. Rekonstrukce realizována
v r. 2009 - 2010 (nová plastová okna, fasáda, roz-
vody elektro, ÚT na plyn). Pozemky celkem: 1 777 m2.
ENB G. Č. 1254 Cena k jednání: 3 900 000 Kč
SVITAVY – prodej komerčního objektu s možností
bydlení, v těsné blízkosti hlavního náměstí. Výstavba
realizována v r. 2018. Parkování na prostranství ve
vlastnictví Města u objektu. PENB G.
Č. 1429 Cena: Informace v RK
PROVOZNÍ AREÁL V LITOMYŠLI – Areál na okraji
města obsahuje zpevněné plochy, parkoviště,
admin. budovu, lakovnu, zámečnickou dílnu, truh-
lárnu, sklady, ocelokolnu. Napojení možné na ve-
škeré sítě. Pozemky celkem 8578 m2.  Spolupráce
s GAVLAS spol. s r.o. ENB G. 
Č. 1286 Cena: sleva na 8 000 000 Kč
NA VÁCLAVKÁCH – prodej chaty 2+1 (zast. plocha:
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk. po-
sezení. Chata  obsahuje 2 dřevěná NP k rekreačnímu
obývání, zděný sklep, je napojena na veř. vodovod
a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota,
venkovské prostředí a krásná příroda.
Č. 1421 Cena: Informace v RK
TRSTĚNICE (OKR. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nachá-
zejí v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené
místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv. zá-
jezdního hostince). 
Č. 1416 Cena: Informace v RK

Kompletní nabídka na
www.consultvk.cz
Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou 
spolupráci a přejeme hodně štěstí, zdraví, 
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů 
v novém roce 2019.

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. je tu 
pro Vás od roku 1992, přijďte k nám, znáte nás.
Naše zkušenosti = Vaše jistota

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

HOSTINEC ZA VODOU
LITOMYŠL

Vodní Valy 393, Litomyšl

PŘIJMEME SERVÍRKU, 
ČÍŠNÍKA NA HPP

Nabízíme práci
v dobrém kolektivu,

slušné platové podmínky,
nástup možný ihned
Info na provozovně,

popř. mob. 608 815 754

„Únikovky“ dorazily
už i do Litomyšle
Celosvětový fenomén, jakým jsou v poslední
době únikové hry, dorazil už i do našeho města.
Příznivce této zábavy jistě potěší, že za dalším
dobrodružstvím nemusejí jezdit nikam daleko,
a určitě je zaujme i historické téma „únikovky“
Templářská záhada, tedy období středověku, kdy
na území Evropy působili templáři. Hra Templář-
ská záhada je založená na skutečných událos-
tech a faktech. Úkolem je nalézt klíč k úniku
z místnosti a zjistit tajemství, které tu zanechali
templářští bratři.
A o co vlastně v únikové hře jde?
Podstatou únikové hry je uniknout v časovém in-
tervalu z uzavřené místnosti pomocí řešení há-
danek, rébusů apod., je potřeba se rozhlížet,
přemýšlet, hledat souvislosti, plnit úkoly a há-
danky a postupně získávat indicie vedoucí k zí-
skání klíče k úniku ze sklepení. Úniková hra je
příjemný způsob, jak otestovat schopnost
vlastní koncentrace, postřeh, logické uvažování,
důvtip, týmovou spolupráci a práci pod časovým
tlakem. Úkoly jsou tvořeny tak, aby je v limitu
zvládl každý tým. Věková hranice hráčů není sta-
novena, minimální doporučený věk je 12 let, ale
pro mladší děti je připraven samostatný úkol,
který řeší ve stejné místnosti s rodiči.
Kde se tento druh zábavy vzal?
Únikové hry v reálu vymysleli Japonci v roce
2007 a vznikly z velmi oblíbených počítačových

adventur. Lidi myšlenka tak zaujala, že dnes jsou
„únikovky“ celosvětovou populární zábavou.
První únikové pokoje nebyly nějak zvlášť sofisti-
kované. Skládaly se z jedné nebo dvou místnosti
s nápovědami k rébusům. Hádanky nebyly  kom-
plikované, příběh neexistoval, nebyly dekorace
k navození atmosféry ani technická a inženýrská
zařízení. Tyto hry trvaly 10 až 15 minut.
Proč zrovna Templářská záhada?
Řád templářů je opředen mnoha záhadami
a tato skutečnost přímo vybízí k tomu, aby z ní
byla vytvořena úniková hra. A může někdo s čis-
tým svědomím prohlásit, že se tehdy ve sklepení
domu neukrývali? Jak se dostanete nejkratší
cestou z Prahy, jejich hlavního sídla, do Vsetína,
jejich krátkodobé državy? Samozřejmě přes Li-
tomyšl...
Přijďte si zahrát
Vyberte si vhodný termín přímo na webu uni-
kovky www.unikovky-litomysl.cz nebo zavolejte
na tel. 737 705 972. Herna je v ulici Mařákova,
č.p. 278, ale hru je nutné předem rezervovat
Darujte zábavu a zážitek třeba pod stromeček 
Na webu nebo telefonicky objednejte dárkový
poukaz. Úniková hra je velmi oblíbený dárek,
který udělá radost a překvapí. Platnost poukazu
je 6 měsíců, takže obdarovaný si vhodný čas ur-
čitě najde.

Vendula Zorníková
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Zahájením výstavy Já jsem…
Zdeněk Nejedlý to nekončí!
„Otevíráme výstavu, která není o Zdeňku Nejed-
lém, nebude tedy jeho obhajobou a nebude ani
soudem nad ním. … Bude to výstava, která nám
má otevřít smysly, abychom zacítili vůni moci či
pochopili sílu moci a dovedli se vyhnout této
pasti ve svém vlastním životě. Vždyť je to tak
lehké, abychom se stali mocnými či nemocnými
funkcionáři anebo organizovali Křišťálové
noci... .“ Těmito slovy uvedl pan Daniel Kvasnička
výstavu s názvem Já jsem… Zdeněk Nejedlý v za-
plněném kostele Rozeslání sv. apoštolů. Celý
podvečer s sebou nesl mnoho emocí a slov díků
k realizaci Příběhu tragédie jednoho moderního
intelektuála, jenž je i podtitulem výstavy. 
Veliké emoce vzbudil neprávem odsouzený při
procesu proti rektoru Stříteskému a dnes před-
seda litomyšlské pobočky Konfederace politic-
kých vězňů, pan Jiří Kopřiva. Mluvil o odpouštění,
vždyť: „…s nenávistí se žít nedá. Zanechte nám
možnost, abychom tu dobu připomínali, neza-

pomínali na ni a ty, kteří přijdou po nás, varovali“
vyslovil před závěrečnými slovy díků všem, co se
na projektu podíleli.
Hned první večer výstavu zhlédla více než
stovka návštěvníků. Mnozí z nich nám zanechali
své dojmy zvěčněné v knize návštěv, byla mezi
nimi i Kateřina Marková, pravnučka Zdeňka Ne-
jedlého: „Blahopřeji ke zpracování tak obtížného
a kontroverzního tématu, výstava je nádherná,
ztvárněná srdcem a nesmírnou pílí všech
zúčastněných.“
Není to však jen výstava, která s projektem sou-
visí. Dne 22. listopadu proběhla panelová di-
skuze, kterou svým obrovským zájmem zaplnili
v dopoledních hodinách studenti z místních škol
a v podvečer i veřejnost. V úvodu studenti Zá-
kladní školy Litomyšl, Zámecká 496, představili
osobnost Zdeňka Nejedlého. Poté spolu na téma
Síla moci diskutovali v rolích moderátorů Daniel
Kvasnička, Marta Macková, Michael Jindra a do-

tazovanými byla dvojice historiků Jiří Křesťan, Jiří
Knapík a politický vězeň Jiří Kopřiva. V živé pa-
měti ještě zůstal Večer hudby a slova s tématem
Oblíbení a ti druzí skladatelé. Stopy Zdeňka Ne-
jedlého na poli české hudební kultury ve Smeta-
nově domě. S průvodním slovem amerického
muzikologa Davida R. Beveridge zahrálo Kalli-
opé Trio Prague komorní skladby autorů, kterým
byl  Zdeněk Nejedlý nakloněn, které prosazoval,
i těch, které zatracoval.
Nemálo z doprovodného programu nás ale stále
teprve čeká! V průběhu následujících dvou mě-
síců můžete navštívit například další komento-
vanou prohlídku v rámci Večerů s galerií 29.
listopadu od 17.30 hod. v domě U Rytířů. Smeta-
nův dům bude 10. prosince v 17.00 hod. dějištěm
vernisáže výstavy Zdeněk Nejedlý známý – ne-
známý? Svědectví fotografií bude doplněno
o přednášku Hany Kábové a Petry Tomsové Zde-
něk Nejedlý a jeho rodina ve fotografii. Na peda-
gogy bude cílená další z komentovaných
prohlídek s Martinem Boštíkem a Hanou Kábo-
vou 11. prosince od 16.00 hod.. Další Večer s ga-
lerií bude patřit filmovému dílu Jiřího Menzela
Skřivánci na niti, který začneme promítat 27.
prosince od 17.30 hod. s úvodním slovem filmové
historičky Petry Dvořákové. Petr Čornej zahájí
svou přednášku Dvě tváře Zdeňka Nejedlého 31.
ledna v 16.00 hod. v městské knihovně, poté
bude program pokračovat i v domě U Rytířů.
A nakonec 10. února od 14.00 hod., tedy poslední
den výstavy, se budeme věnovat přednášce
Václava Nájemníka Dětství a druhý život Zdeňka
Nejedlého.
Udělejte si čas na naši minulost, zprostředkujte
ji svým dětem, svým studentům a připomeňte
jim dobu, kterou jste zažili třeba i vy. Děti a mlá-
dež do 18 let má do galerie vstupné zdarma
a pro školní skupiny nabízíme možnost eduka-
tivních programů. Pro více informací sledujte
naše facebookové nebo webové stránky.

Tereza Jiroušková

Zveme Vás na

SILVESTROVSKÉ
POSEZENÍ
do sklepních prostorů

RESTAURACE
POD KLÁŠTEREM
v Litomyšli, 
31. prosince 2018 od 19 hod.

K tanci a poslechu nám, jako
již tradičně, zahraje Cimbálovka 
„BESKYD“. Chmury uplynulého
roku nechte doma, vezměte
s sebou přátele, dobrou náladu 
a přijďte se pobavit.

Rezervace na tel. 461 615 901
nebo osobně v restauraci
u obsluhy.

Srdečně zvou
Líba a Jindřich Částkovi.
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Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci pří-
rody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již pošesté
mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu
Adfors Grant ve výši 250 tisíc korun. Žadatelé
musí být z okresu Svitavy, kde sídlí jeden z výrob-
ních závodů vyhlašovatele soutěže společnosti
Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Ústí
nad Orlicí. Od minulého roku má soutěž nová pra-
vidla, díky nimž mají šanci zvítězit především
nové projekty. O příspěvek totiž nemohou znovu
usilovat ti, kdo v předchozích dvou ročnících zví-
tězili. Doposud společnost podpořila na 33 regio-
nálních projektů ze sociální oblasti, ekologie,
kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné
podávat prostřednictvím webových stránek spo-
lečnosti, a to od 1. listopadu 2018 do 13. ledna
příštího roku.
Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak
jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení pe-
čující o hendikepované, sociálně znevýhodněné
osoby či opuštěné děti, a to například na zajištění
léčby, nákup zdravotních pomůcek či vybavení
sociálních domů. Na sportovním poli se o grant
mohou ucházet dětská i juniorská sdružení půso-
bící ve všech výkonnostních třídách, která mohou
získané prostředky využít na nákup sportovního
vybavení nebo účast ve sportovních soutěžích.
V odvětví kultury je možné získat příspěvek např.
na konkrétní kulturní akce nebo projekty pro děti
a mládež či seniory. V rámci ekologie pak příspě-
vek může být poskytnut například na ochranu
zraněných zvířat, vybavení záchytných stanic
nebo výsadbu zeleně.

V posledním ročníku putovala finanční podpora
například rodičům malého Richarda, který od na-
rození trpí postižením nervů pravé ruky. Příspě-
vek rodina využila na nákup Vojtova
rehabilitačního stolu, který bude jejich synovi
sloužit jako rehabilitační pomůcka až do dospě-
losti. Finanční dar obdržel také kostel sv. Jakuba
a Filipa v Janově u Litomyšle, kde pomohl při do-
končení oprav kostelních varhan. Příspěvek pak
získal i Domov pod hradem Žampach, pobytové
sociální zařízení pro osoby s rozumovým postiže-
ním a eventuálně přidruženou tělesnou nebo
smyslovou vadou, který díky němu ve svém pří-
rodním parku vybudoval smyslovou stezku do-
teků, vůní a chutí určenou nejen pro rozvoj
zdravotně postižených dětí, ale i širokou veřej-
nost. 
Vítězové Adfors Grantu 2018 budou vybráni gran-
tovou komisí na základě předchozího hlasování
zaměstnanců společnosti. Pro přihlášení do pro-
jektu stačí vyplnit a podepsat žádost a čestné
prohlášení, které naleznete na webových strán-
kách společnosti  kde najdete také veškeré další
informace o projektu. Tereza Pavézková

Již pošesté mají neziskové projekty
z Litomyšlska šanci získat čtvrt milionu

Vznik Československa očima
Quidona Šimka
13. říjen 2018 – 24. únor 2019
Výstava představuje návštěvníkům litomyšlské
události od května 1918 do uzavření míru s Ra-
kouskem v září 1919, jak je zachytil litomyšlský
kupec, kronikář a malíř Quido Šimek. Když Šimek
viděl, že válka jen tak neskončí, rozhodl se na-
hradit chybějící místní tisk. Někdy v zimě
1914/1915 začal převratné i všední události za-
znamenávat slovem a obrazem. Ohlédl se po
událostech uplynulých od počátku války a pak
již psal a kreslil průběžně. Jeho dílo se nakonec
rozrostlo do nevídaných rozměrů – na osm dílů
s téměř tisícem stran a barevných ilustrací.
Kromě obrázků, které zaujmou každého, je pout-
avý i popis událostí. Šimek se pohyboval přímo

v centru dění, skoro nic mu neuniklo a vše zpe-
střoval zachycováním „drbů“ a ironickým ko-
mentováním. Na výstavě jsou jeho texty
z praktických důvodů zkráceny, ale obsahově,
stylem i celkovým vyzněním odpovídají origi-
nálu.
Výstava je doplněna dobovými předměty souvi-
sejícími s koncem války a převratem – „říčními
orly“, kteří se slétli do Loučné, zbraněmi, doku-
menty apod.
Školní výpravy, které mají zájem o průvodce vý-
stavou, se mohou s dostatečným předstihem
domluvit s muzejní pedagožkou Renatou Kmo-
škovou (kmoskova@rml.cz, 461 611 162).

Petr Chaloupka

V Mandale vás o adventu
zahřeje nejen skvělá káva...
Jako každý rok vás kavárna Mandala zve na sérii
předvánočních koncertů s chutí svařeného vína,
vůní hořících svíček a atmosféry blížících se
Vánoc. Poslední listopadový pátek bude patřit
třem mužským hlasům kapely Unotrio, kteří
spolu s cajonem a kytarami zahrají covery zná-
mých písní českých i světových interpretů, jako
jsou Lucie, Mňága a Žďorp, U2, Red Hot Chilli
Peppers, Oasis aj. Unotrio je kapela, která vás
rozhýbe i rozezpívá – a jestli se stydíte, manda-
lovský punč vás zbaví veškerého ostychu!
Do vánoční pohody nás 7. prosince nás naladí
společnost Richarda Pogody. Vytříbený humor,
historky z dob přátelství nejen s Miroslavem

Horníčkem a hlavně evergreeny Jaroslava Ježka,
Jiřího Voskovce, Jana Wericha, Jiřího Suchého a Ji-
řího Šlitra zpívané a hrané s nostalgií klavíru,
doprovázeném Miroslavem Švihákem a jeho sa-
xofonem.
Třetí večer 14. prosince ovládne Mandalu kapela
Parkoviště pro velbloudy, která ožívá vždy v pro-
sinci, aby na Litomyšlsku probudila ducha Vánoc
nejenom svátečními písněmi, ale i skladbami
Zuzany Navarové aj.
Přijďte se ohřát před zimou a zklidnit před sho-
nem do Mandaly. Těšíme se na vás! Svá místa si
nezapomeňte rezervovat na čísle: 733 518 267.

Tereza Jiroušková

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 

od 11. do 14.12.
a od 17. do 19. 12. 

vždy od 10 do 16 hodin.
V letošním roce máme

pro Vás zajímavou akci.
Svůj zakoupený stromek nám můžete

po vánocích odevzdat zpět a dostanete
slevový kupón na stromek

v hodnotě 50 Kč pro rok 2019. 
Odběrné místo je ve firmě DUKOR 

v Litomyšli směr Trstěnice.

Masáže APOLLON
tel. 606 515 940
Martin Štursa 
člen Cechu zrakově postižených masérů

www.apollon-litomysl.cz

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

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

POZVÁNKY 

Otužování zdar
Dne 22. 12. 2018 se uskuteční již tradiční prosin-
cové koupání. Místo konání: stará plovárna, ve
14 hodin. Tímto zveme všechny příznivce. 
Koupání na vlastní nebezpečí.

Jiří Jakubec a Radim Lipavský



20

4. Svatební
veletrh Litomyšl
Den 19. a 20. ledna bude na zámeckém návrší
a v sálech Evropského školící centra v Litomyšli
patřit 4. ročníku Svatebního veletrhu Litomyšl,
který nese v letošním roce podtitul svatba
a párty. Představí se vystavovatelé z nejrůzněj-
ších oborů, jako jsou květináři, cukráři, fotogra-
fové, kameramani, muzikanti, zlatníci, ale
i svatební salóny, salóny společenských šatů,
výrobci pánských doplňků, spodního prádla, do-
plňků pro zdobení, přijedou vinaři z Moravy. 
Budoucí svatebčané, oslavenci, organizátoři
kongresů, výstav, vernisáží, všichni návštěvníci
veletrhu mohou po oba dva dny, vždy od 10.00
do 17.00 hodin zhlédnout doprovodný program
plný  módních přehlídek, ukázek vázání kytic,
slavnostního líčení, účesů, hudebních vystou-
pení. V programu se představí mimo jiné i mladé
gymnastky, „free style“ skupina mladých nad-
šenců, sbory dětské i ty dospělácké. Nebudou
chybět ani vizážistky, kosmetičky, kadeřnice,
které v průběhu veletrhu poradí, učešou, nalíčí. 
Přijďte si užít slavnostní atmosféru nazdobe-
ných sálů, seznámit se s novými trendy cate-
ringu, slavnostních tematických dortů,
netradičního zdobení tabulí. Občerstvit se mů-
žete v kavárně přímo v sálech zámeckého ná-
vrší, vstup na veletrh je zdarma. Jitka Bobková 

Zámecké návrší bude opět
hýčkat pedagogy
Ve dnech 24. – 26. 2. 2019 se
uskuteční v pořadí již třetí roč-
ník festivalu vzdělávání Nakop-
něte svoji školu, pořádaný
Zámeckým návrším Litomyšl.
Akce, která chce inspirovat,
motivovat a v neposlední řadě
vyjádřit hodnotu společenské
role učitele, se i tentokrát bude
konat v krásném prostředí zá-
meckého areálu. O tom, že se
přání pořadatelů, připravit pro pedagogy ne-
všední zážitek, daří naplňovat, svědčí enormní
zájem ze strany účastníků. Okamžitě po otevření
registrace se začali hlásit první zájemci a během
jediného týdne byla obsazena polovina kapacity.
Festival bude opět třídenní. Začátek je napláno-
ván na nedělní odpoledne, kdy proběhne série
krátkých inspirativních přednášek a moderovaná
diskuze. 

Do pondělního programu jsou
zahrnuty rozhovory Martina
Veselovského z internetové te-
levize DVTV. Na jmenované
části programu je možné přijít
bez účasti na celém festivalu.
Vstupenky jsou ideálním vá-
nočním dárkem pro každého
učitele či rodiče, bude možné
je zakoupit v předprodeji od
1. 12. 2018 v IC Litomyšl. Zá-

jemci se mohou opět těšit na maraton předná-
šek a workshopů. Účast na festivalu potvrdil
Ondřej Liška, Bob Kartous, Břetislav Svozil, Mar-
tin Roman, Robert Čapek či Jana Stejskalová.
Další zajímavá jména stále přibývají. Přesný pro-
gram bude zveřejněn na webu festivalu
www.nakopnetesvojiskolu.cz, kde je také možno
provést registraci.

Za organizační tým Helena Marie Hendrych

Noc hotelů 
Noc hotelů je akce, kterou vyhlašuje Asociace
hotelů a restaurací ČR po celé republice jako po-
děkování obyvatelům, v jejichž okolí hotely pod-
nikají.
Za vaši podporu turismu a vstřícnosti k návštěv-
níkům našeho města, za vnímání ekonomického
přínosu cestovního ruchu pro celý region se
proto i náš hotel Zlatá Hvězda připojil k této
výzvě a dne 25. ledna 2019 vám nabízíme mož-
nost ubytovat se ve „Hvězdě“ a vyzkoušet si, jak
si u nás hosté bydlí. 
Za symbolickou cenu dvoulůžkového pokoje si
od 3. 12. 2018 můžete udělat rezervaci na re-
cepci hotelu Zlatá Hvězda.
Navíc 25. 1. 2019 od 16.00 a 18.30 hod. proběh-
nou komentované prohlídky pro veřejnost. Ob-
jednat se můžete osobně na recepci nebo
telefonicky na čísle 734 670 355.
Děkujeme a těšíme se na vás.

Milena Šnajdrová

Ondřej Havelka 
a jeho Melody 
Makers 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádějí
Rhapsodie v modrém pokoji aneb George Gersh-
win a Jaroslav Ježek – dva muži mezi nebem
a jazzem – 31. 3. 2019 od 19 hod. ve Smetanově
domě v Litomyšli.
Slavné evergreeny neméně slavných autorů.
Celý večer se ponese v duchu porovnání hudeb-
ního talentu dvou velikánů – Jaroslava Ježka
a George Gershwina aneb Česko – americká
bitva o posluchačovu přízeň. Obstojí Ježkův Bu-
gatti Step vedle Gershwinovy Rhapsodie v mo-
drém?
Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuv-
dum.cz, prostřednictvím osobní návštěvy Infor-
mačního centra Litomyšl, tel.: 461 612 161 nebo
v pokladně Smetanova domu hodinu před akcí.

Lucie Dračková

POZVÁNKY
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Nové knihy v litomyšlské knihovně
(Café Groll) – Štifter, Jan, A Bůh pravil: Budiž Jonáš
– Niedlich, Sebastian, Anatomie skandálu – Vaug-
han, Sarah, Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka – Boček, Evžen, Až se zamiluju –
Soukupová, Petra, Čarodějnice – Läckberg, Camilla,
Červený adresář – Lundberg, Sofia, Chlapec
v parku – Grayson, A. J., Chraň nás Pánbůh před
Finem – Paasilinna, Arto, Co jsme si neřekli – Dun-
lop, Rory, Čokoládový sen – McIntosh, Fiona, Dar-
ker: padesát odstínů temnoty pohledem Christiana
Greye – James, E. L., Dcera padajícího listí: příběh
o duši, která přežila díky lásce – Nagy Štolbová, Te-
reza, Deník mého zmizení – Grebe, Camilla, Devátý
hrob – Ahnhem, Stefan, Díky za fíky – Pawlowská,
Halina, Dinosauří peří – Gazan, Sissel-Jo, Dívka
v měsíčním světle – Dubow, Charles, Dívky z tra-
jektu – Theils, Lone, Dlouhá cesta lásky – Oke, Ja-
nette, Do švestek jsme doma: příběh poúnorového
exilu – Nekola, Martin, Dospívající a pět jazyků
lásky: odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše
dospívající dítě – Chapman, Gary D., Drháme ná-
ramky a přívěsky: originální šperky jedinečnou
technikou – McNeill, Suzanne, Dům na jezeře –
Carey, Ella, Dům stínů – Hartshorne, Pamela, Fan-
taskní, až hororově laděný příběh ženy, jejíž mysl
se po úrazu propojí s dávnou předkyní., Dvojí výročí
litomyšlského fotbalu: 100 let klubu, 50 let stadi-
onu – Vandas, Zdeněk, Dvojitá vražda: brněnská
mordparta vyšetřuje – Češka, Stanislav, Historie
včel – Lunde, Maja, Holčička, která milovala hřbi-
tovy a jiné povídky – James, P. D., Hořká sezona –
Hoag, Tami, Hořký med – Kellerman, Faye, Hrad mr-
tvých: případy královského soudce Melichara –
Bauer, Jan, Hrozivé nevěry: skutečné kriminální pří-
pady, Husitská epopej 7. –  Vondruška, Vlastimil,
Kniha o lidech a zvířatech – Munthe, Axel, Kousky
štěstí: román o přátelství, naději a čokoládě –
Ostby, Anne Ch., Krása přináší smrt – Clark, Mary
Higgins, Led nebo oheň – Raasch, Sara, Ledoví pi-
ráti – Husemann, Dirk, Lékař duší a zvířat – Hercí-
ková, Iva, Less, aneb, Hledání ztraceného mládí –
Greer, Andrew Sean, Léto divokých květin – Taylor,
Kathryn, Léto plné neskutečných věcí – Coleman,
Rowan, Maestra – Hilton, L. S., Manželka – Burke,
Alafair, Manželka mezi námi – Hendricks, Greer, Mé
jméno je Nikdo: kronika Černých andělů – Orlando,
Kristen, Medvěd a Slavík – Arden, Katherine, Men-

geleho ZOO – Nygårdshaug, Gert, Milenka – Steel,
Danielle, Modrá Maja Lunde; z norského originálu
Blå přeložila Tereza Švejkovská – Lunde, Maja, Mo-
týlí křik – Tománek, Jan, Mráz nebo noc – Raasch,
Sara, My proti vám – Backman, Fredrik, Na trhu pro
vraždu: případy lady Hardcastleové – Kinsey, T. E.,
Nemám žádné jméno – Hilarová, Dagmar, Než na-
stanou deště – Jefferies, Dinah, Něžná píseň – Sli-
mani, Leïla, Nový tajný deník Hendrika Groena, 85
let: dokud se žije – Groen, Hendrik, Panský dům
a jeho dědictví: závěrečný díl rodinné ságy – Ja-
cobs, Anne, Paradoxní štěstí: esej o hyperkon-
zumní společnosti – Lipovetsky, Gilles, Pleteme bez
jehlic: pleteme na ruce: pleteme na prstech –
Temple, Mary Beth, Policejní stanice Brooklyn: pří-
pad Mary Handleyové – Levy, Lawrence H., Po-
slední dny Jacka Sparkse – Arnopp, Jason, Poslední
dny Rabbit Hayesové – McPartlin, Anna, Poslední
iluze. – Fexeus, Henrik, Pravá čarodějka – Roberts,
Nora, Pravdomluvky – Janečková, Sabina, Před
pádem – Hawley, Noah, Prohnilé království – Watt,
Erin, Pronásledování – Edwards, Mark, Ptačí srdce.
– Hamouz, Jan, Rebelové vln – Raasch, Sara, Ru-
kojmí – Pintoff, Stefanie, Sága rodu Masaryků –
Košťálová, Michaela, Sama sebou – Moyes, Jojo,
Sedmá hrobka – Manfredi, Valerio Massimo, Šelma
– Mayne, Andrew, Sezdány válkou – Lane, Soraya,
Šílený les – Šlechta, Vladimír, Slon pro Karla Veli-
kého – Husemann, Dirk, Smrtka – Shusterman,
Neal, Sníh nebo popel – Raasch, Sara, Srdce africké
krásky – McCall Smith, Alexander, Stávám se sám
sebou: vzpomínky terapeuta – Yalom, Irvin D., Su-
sanin efekt – Hoeg, Peter, Svědomí – Grippando,
James, Tajná přísada láska – Anderson, Poppy J.,
Třísky – Pekárková, Iva, Ty a já, navždy – Mansell,
Jill, Umíráme na objednávku – Kašpar, Tomáš, Vá-
noční polibek v Notting Hillu – Baggot, Mandy, Ve-
selí – Třeštíková, Radka, Z kopce do kopce –
Dubská, Kateřina, Záhada tří čtvrtin – Hannah,
Sophie, Žák s problémovým chováním: cesta insti-
tucionální pomoci – Bendl, Stanislav, Zaslepení –
Horst, Jorn Lier, Život na trampolíně – Whiting,
Frances, Román o přátelství dvou dívek, později
žen, o jeho nástrahách a křehkosti., Zpětný ráz –
May, Peter

PFko Městské galerie je letos 
od výtvarnice Zdeňky Kudrnové
Již čtvrtým rokem galerie na
konci prázdnin oslovuje jed-
noho mladého výtvarníka spja-
tého s Litomyšlí, který má vždy
stejný úkol – vytvořit pro gale-
rii originální novoroční přání.
Realizace se v minulých letech
skvěle zhostila Lenka Řemín-
ková, Jana Kolářová a v loňském
roce Aleš Hvízdal  a Marek
Volf.
Tento rok byla oslovena
Zdeňka Kudrnová (*1996),
studentka Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara Zá-
padočeské univerzity v Plzni,
Ateliéru mediální a didaktické
ilustrace, která pravidelně
svou tvorbu prezentuje na
podzimním litomyšlském Salonu. Její díla jste
mohli spatřit i na výstavách v Plzni v Galerii La-
dislava Sutnara nebo v Litomyšli v Galerii de
Lara či kavárně Mandala. 
Kresba tužkou a pastelkami je charakteristická
pro autorčinu tvorbu, ve které se snoubí snová
hravost tématu spolu s barvami, precizností

i velkým smyslem pro detail.
Letos také vydala svou první
knihu s ilustracemi k pohádce
Urašima, cesta japonského
chlapce za štěstím, jež byla
nominována na Národní cenu
za studentský design a vy si ji
můžete zakoupit mimo jiné
i u nás v galerii stejně tak, jako
jednotlivé listy reprodukova-
ných ilustrací. 
Protože konec roku se blíží,
poslední výstavu roku 2018
jsme dokončili, přijměte pro-
sím i touto cestou naše podě-
kování. Děkujeme městu
Litomyšl, našemu zřizovateli,
za jeho dlouhodobou pod-
poru, děkujeme vám všem

návštěvníkům galerie, pro které primárně své
projekty připravujeme. Obrovský dík za přízeň
a pomoc patří zároveň i všem spolupracovníkům
a podporovatelům, všem těm, kteří se rozhodli
galerii podpořit, jak finančně, či darem umělec-
kého díla. Děkujeme. Vaše Galerie.          

Tereza Jiroušková

Den medu
Na 9. litomyšlském Dni medu, který se v neděli
18. listopadu 2018 konal na zámeckém návrší
a který slavnostně zahájil starosta Litomyšle
Mgr. Daniel Brýdl s ředitelem Zemědělského
družstva Dolní Újezd Ing. Jiřím Jeřábkem, strávili
návštěvníci opět krásné chvíle a hučelo to tam
doslova jako v úle. Nezanikla však sladká prosba
mnohých návštěvníků o zveřejnění výsledků tra-
diční ochutnávky medů od našich včelařů. Do
soutěže bylo dodáno 17 vzorků různých typů
medů. Protože tentokrát se mezi nimi vyskytly
některé raritní medy (mj. pohankový), porota
rozhodla vyhlásit pouze absolutní pořadí:
1. vzorek č. 1 – včelař Vladimír Drábek (Desná)
2. vzorek č. 16 – včelař Ing. Rostislav Dlouhý (Li-
tomyšl)
3. vzorek č. 4 – včelař Vlastimil Krýda (Makov)
4.-5. vzorek č. 7 – včelař Karel Backa (Litomyšl –
Kornice)
4.-5. vzorek č. 17 – včelař Ing. Rostislav Dlouhý
(Litomyšl)
Děkujeme všem návštěvníkům za účast a čle-
nům včelařského spolku za pomoc a věříme, že
se společně potkáme na dalších připravovaných
akcích!" Jindřich Petr, foto: Oldřich Kladivo

Dětské rybářské
závody Višňáry
podzim 2018
V sobotu 20. 10. 2018 se na rybníku Višňáry
uskutečnily podzimní dětské rybářské závody
pořádané MO ČRS Litomyšl. Závodit se dostavilo
celkem 30 dětí. Počasí nám přálo. Zprvu se
rybám z vody moc nechtělo, ale po chvíli vna-
dění se jich přeci nechalo pár přesvědčit. Pohár
za 1. místo si odnesl Adam Vajrauch 130 bodů,
2. místo Petr Urban 110 bodů + pohár Největší
úlovek:  bolen dravý 39 cm a 3. místo Daniel
Sobotka 74 bodů.  Všichni závodníci obdrželi roz-
manité ceny a k tomu ještě něco na zub. Všem
závodníkům děkujeme za účast a vítězům gra-
tulujeme. Městu Litomyšl a ostatním sponzorům
děkujeme za podporu. 

Za ČRS MO Litomyšl Pavel Vavřín, 
místopředseda a vedoucí odboru mládeže 

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Řádková inzerce
Prodám stoleček 60 x 60 starožitného rázu ar-
chitekta Halabala z roku 1930 za 1 000 Kč. T: 739
307 646.  • Nabídněte do sbírky staré brože, pu-
dřenky, hřebínky z dob našich babiček a praba-
biček. T: 739 307 646.  • Prodám kompletní
cibulákovou soupravu (jídelní, kávová a čajová).
Lze i jednotlivě. Cena 12 000 Kč. T: 732 415 504

Studenti na Tradingu
v rolích novinářů

Datum 15. 11. 2018 by se jistě řadilo k těm klasic-
kých listopadovým čtvrtkům, nebýt unikátní
možnosti – nahlédnout do budoucnosti, zhostit
se role novináře, bojujícího proti šíření falešných
zpráv, a vžít se do situace před prezidentskými
volbami.  Nejmodernější technologie nám ces-
tování časem neumožní, naše myšlenky a věčná
fantazie však ano. Rozprostírá se před námi svět
budoucnosti, kterou si volíme i my sami – rok
2028 – prezidentské volby. Všude samá kampaň.
Někdy je až uměním rozeznat dezinformaci

od zprávy spolehlivé. Jak tedy postupovat?
Pomocnou ruku při honbě za seriózními infor-
macemi a kvalitními zdroji podává úniková hra
Fakescape, kterou vyvinuli studenti z Masary-
kovy univerzity v Brně a testovali ji na  dvaceti
středních školách, včetně té naší.  Děj hry se
odehrává v roce 2028 a hráči v ní pátrají po pre-
zidentském kandidátovi, který lže a šíří nebez-
pečné dezinformace, jež by mohly ovlivnit
průběh kampaně a její finální výsledek. Kdo ze
skupiny sledovaných osob je oním dezinformá-
torem?
Náročnou, leč hravou formou jsme coby žurna-
listé, čelící útoku fake news, řešili čtyři na sebe
navazující  úkoly. Postupně jsme ověřovali infor-
mace, pracovali s textem, zkoumali titulky ve
zpravodajství a manipulaci s fotografiemi. Při
hře jsme se nejenom pobavili, ale také poučili.
Fakescape si je vědom našich slabin. Věřím, že
svou metodikou se rychle dostane do podvě-
domí široké veřejnosti.
A co vy? Stále věříte všemu, co v médiích vidíte?
Spoustu trpělivosti při ověřování mého článku
přeje

Ivana Zemanová, Trading Centre Litomyšl

Mladší přípravka oddílu kopané na závěr

Nejmladší fotbalový tým TJ Jiskry Litomyšl se
spolu se svými rodiči dne 24. 11. vydal so Therme
parku ve Velkých Losinách kde našli kluci i holky
dobré vyžití. Poté měli kluci i děvčata možnost
vyrobit si svůj vlastní papír ve známých papír-

nách, Za tuto možnost chceme poděkovat spon-
zorům, jejichž podpory si vážíme.
Tento zážitek byl jednou z akcí na závěr pod-
zimní sezóny, která začala přípravou v letních
měsících. V krajské soutěži jsme sehráli celkem
21 utkání a k tomu přidali další 3 přípravná. Ač-
koliv výsledky zápasů nebyly vždy lichotivé, klu-
kům to fotbal neznechutilo a vytvořili si super
partu. Konečnou tečkou před koncem roku bude
utkání rodiče x děti v hale TJ Jiskry.
Další poděkování patří rodičům, kteří nám vy-
cházejí vstříc, a tak bylo možné zapojit do zá-
pasů i kluky hrající současně hokej nebo jiný
sport.
V současné době trénujeme dvakrát týdně, a to
v úterý a ve čtvrtek od 15.30 v hale TJ Jiskry.
Bližší informace včetně kontaktů najdete na
stránkách fotbalového oddílu.
Za trenérský tým Josef a Jarmila Lebruškovi,
Jan Červenka, Jiří Paclík

Sbírka studentů
pomohla
na Koločavě
Poté, co Pardubický kraj v minulém roce uspo-
řádal vzdělávací cestu pro studenty středních
škol na Zakarpatí o do oblasti Volyně, uspořádali
mezi sebou studenti těchto škol sbírku na
pomoc svým vrstevníkům v Koločavě. Za částku
přesahující 50 tisíc korun poté pořídili počítač,
tiskárnu, psací potřeby či různé drobné dárky.
Pardubický kraj pak v příštím roce plánuje fi-
nančně pomoci s některým z připravovaných
projektů, mezi které patří rekonstrukce jediné tě-
locvičny v obci, či oprava střechy.
„V loňském roce jsme poprvé uspořádali vzdělá-
vací cestu pro studenty našich gymnázií do Za-
karpatí a oblasti Volyně. Na studentech bylo
patrné, že je zázemí jejich vrstevníků překvapilo
a vlna solidarity z jejich strany byla de facto oka-
mžitá s tím, že mezi sebou uspořádají sbírku.
V rámci zúčastněných škol se podařilo vybrat
přes 50 tisíc korun, za které po dohodě s kolo-
čavskou školou pořídili studenti počítač, tiskárnu
s příslušenstvím, ale také různé psací potřeby,
slabikáře, sešity nebo hračky,“ uvedl hejtman
Martin Netolický s tím, že sbírku uspořádala
gymnázia v Litomyšli, České Třebové, Ústí nad
Orlicí, Chrudimi a pardubické Gymnázium Mo-
zartova.
„Tato aktivita nás utvrdila v tom, že tyto cesty
mají smysl, protože studenti si poté daleko více
váží toho, co mají, ale také dokáží pomoci dru-
hým, kteří nemají takové štěstí jako oni. Jsem
přesvědčený, že i v rámci dalších cest budou
studenti připraveni pomoci,“ řekl hejtman.
Zástupci kraje zároveň s ředitelem školy a sta-
rostou Koločavy jednali o další možné pomoci
této školy, kterou navštěvuje okolo 500 stu-
dentů z téměř devítitisícové obce a jejího okolí.
„Problémů, které škola řeší je celá řada. Jedním
z nich je samozřejmě střecha, která je opravo-
vána vždy jen v případě havárie a zcela jistě by
potřebovala kompletní rekonstrukci. Investici by
vyžadovala také jediná tělocvična v širokém
okolí. Vzhledem ke stavu parket hrozí při každém
tělocviku zranění dětí, jelikož parkety křivé
a v některých místech již praskají. Nyní musí
místní určit, který projekt je z jejich strany pri-
oritní, zajistit spolufinancování a následně mů-
žeme debatovat o investici z naší strany,“ uvedl
hejtman Martin Netolický.  -red-
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Krajský rozpočet v přebytku 181 milionů.
Posílí investice do zdravotnictví, dopravy či kultury
Rada Pardubického kraje na svém jednání jed-
nomyslně schválila návrh krajského rozpočtu
2019, který je v přebytku 181 milionů korun.
Stejně jako v předchozích letech bude ve zna-
mení velkých investic. Vzhledem ke konzervativ-
nímu nastavení krajského rozpočtu lze znovu
očekávat, že dojde k zapojení dalších financí,
které kraj získá ze zlepšeného inkasa daní.
Návrh rozpočtu bude 18. prosince na svém po-
sledním letošním jednání schvalovat krajské za-
stupitelstvo.
„Stejně jako v předchozích letech se snažíme
nastavit krajský rozpočet konzervativním způ-
sobem a příliš neriskovat tím, že bychom
schválili záporné saldo, a poté v průběhu roku
horko těžko hledali prostředky na některé in-
vestiční akce. Proto také je náš návrh přebyt-
kový, růstový a znovu zaměřený na investice.
Celkově se dostáváme do přebytku 181 milionů
korun, které v průběhu roku společně s předpo-

kládaným zvýšeným inkasem daní zapojíme
znovu do investic ve všech oblastech. Již dnes
mohu říci, že vývoj inkasa daní v letošním roce
je pro naši investiční činnost velmi příznivý
a věřím, že tomu tak bude i ve zbývajících dvou
měsících,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím,
že rozpočet je radou schválen s příjmy v hod-
notě 4,529 miliardy korun a výdaji 4,348 mili-
ardy korun.
Kraj bude i v příštím roce pokračovat v postup-
ných rekonstrukcích a modernizacích silnic II.
a III. tříd, a to jak ze svého vlastního rozpočtu či
s přispěním evropských fondů. V oblasti kultury
bude zahájena stavba provozní budovy tvrze
Bouda nebo investice spojené se Zámkem Par-
dubice a Východočeským muzeem. Kraj také
uvolní finanční prostředky na dostavbu Letiště
Pardubice. „Jedná se o přeměnu bývalého vojen-
ského autoparku na parkovací stání, pro které
bude vybudována také plocha před samotným

terminálem. Dále finančně podpoříme rozumnou
dostavbu druhého patra terminálu samotného.
Pro nás jako třetinového vlastníka společnosti
EBA je limitní částka za všechny projekty 45 mi-
lionů korun bez DPH, což pro nás dle podílu činí
15,3 milionu korun,“ řekl hejtman.
V následujícím roce se také rozběhnou velké
zdravotnické investice v podobě centrálního ur-
gentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici či
nové moderní budovy Nemocnice následné péče
Moravská Třebová. „Právě pro předfinancování
projektů z Evropských fondů a investice spojené
s vybudováním centrálního příjmu v Ústí nad Or-
licí jsme využili úvěr Evropské investiční banky
v hodnotě 600 milionů korun,“ řekl hejtman.
Kromě investic kraj nadále pokračuje v podpoře
svých jednotlivých dotačních programů od Pro-
gramu obnovy venkova přes podporu sportov-
ních klubů či problémových mikroregionů.

-red-

Kraj má na další tři roky plán na pomoc
osobám se zdravotním postižením
Po třech letech aktualizoval Pardubický kraj svůj
strategický dokument na vyrovnávání příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením. V po-
řadí již čtvrtý dokument bude platný na období
2019–2021.
„Chceme v tomto dokumentu konkrétně pojme-
novat a definovat významné oblasti života osob
se zdravotním postižením, na které může mít
Pardubický kraj reálně nějaký vliv. Jedná se na-
příklad o oblast přístupnosti staveb, dopravy
a informací, oblast dostupnosti vzdělávání, za-
městnání, volnočasových aktivit, ale také zdra-
votní a sociální péče,“ říká radní pro sociální péči
a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračuje:
„Vycházeli jsme při tom z aktuálních podnětů,

informací a zkušeností z uplynulých let a také
z možností Pardubického kraje.“
Od července 2018 probíhala ve spolupráci s dot-
čenými pracovníky odborů Krajského úřadu Par-
dubického kraje, ale i dalšími zainteresovanými
subjekty, příprava tohoto dokumentu. Odbor so-
ciálních věcí zapracoval všechny obdržené pod-
klady, připomínky a připravil aktuální verzi
nového Krajského plánu.
Dokument je zpracován v souladu s platnou le-
gislativou a dokumenty týkajícími se osob se
zdravotním postižením zejména Úmluvou o prá-
vech osob se zdravotním postižením a Listinou
základních práv a svobod. Řešení problémových
oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje

multidisciplinární přístup. Proto se na jeho
tvorbě podílely i odbory zdravotnictví, školství,
sociálních věcí, odbor kultury, sportu a cestov-
ního ruchu, odbor majetkový, stavebního řádu
a investic, odbor dopravy a silničního hospodář-
ství, kancelář ředitele úřadu, kancelář hejtmana,
oddělení personálních věcí a vzdělávání kance-
láře ředitele úřadu, a další subjekty.
„Krajský plán jednou za rok vyhodnocujeme
a můžeme ho přizpůsobit novým skutečnostem
a možnostem, koordinátorem aktivit ke Kraj-
skému plánu je odbor sociálních věcí,“ dodal
Pavel Šotola.

-red-



PR ČLÁNEK 

Rudolf Jániš: Zastával jsem většinu
pozic ve firmě a jsem za to rád
STYLE PLUS působí na trhu sanitární techniky již
10 let. Za tu dobu firma expedovala přes 60 tisíc
objednávek a vydobyla si pozici lídra na českém
i slovenském trhu. Kolik v tomto obchodě pracuje
lidí a jací jsou? A změnil se za 10 let vkus českého
zákazníka? Vyzpovídali jsme Rudolfa Jániše,
zakladatele a majitele společnosti.

Kdo byl Váš první zákazník a co si 
objednal?
Na prvního zákazníka si pamatuji velmi dobře.
Jmenoval se David V. a objednal si ruční sprchu
a čisticí prostředek. 

Kolik zásilek denně odbavíte?
Každý den odešleme přes 400 zásilek. 

Rozumíte oboru sanitární techniky?
(smích) Doufám, že velmi dobře. Jednou z výhod,
čím se odlišujeme od konkurenčních e-shopů, je
odborné poradenství. Dokud jsme neměli ve
společnosti odborné prodejce, vyřizoval jsem
dotazy zákazníků já. Na začátku jsem logicky
většinu funkcí zastával já – balil zásilky, jezdil
pro zboží, komunikoval s dodavateli, psal texty
na web, zpracovával technické parametry pro-
duktů, připravoval reklamní kampaně. Pracoval
jsem nepřetržitě – po nocích, o víkendech i svát-
cích. Několik let jsem si ani nestíhal uvědomovat,
že vlastně nemám žádný volný čas. 

Můžete prozradit nějaká zajímavá čísla
o společnosti?
Za dobu našeho působení na trhu jsme expedo-
vali více než 60 tisíc objednávek. V nabídce
máme 80 značek a 110 000 položek. Obrat naší
společnosti za rok 2017 činil více než 500 000
000 Kč. Letos očekáváme obrat ještě vyšší.
Naším cílem je do 2 let dosáhnout obratu pře-
vyšující jednu miliardu. 

To jsou poutavá čísla. Kolik zaměstnáváte
lidí? 
Aktuálně je nás 60, ale na některé pozice stále
hledáme nové kolegy.

Můžete v několika větách své zaměstnance
představit?
Každý zaměstnanec je povahově jiný, ale dohro-
mady tvoříme silný a stabilní tým. Vážím si kaž-
dého z nich, protože odvádějí nejen výbornou
práci, ale také vytvářejí uvnitř firmy pohodovou
atmosféru. Umíme si užít i legraci. Každý náš ve-
čírek končí až nad ránem. 

Zpátky k sanitární technice. Změnil se za
deset let vkus zákazníků?
Každá koupelna je originál, a proto není jedno-
duché konkrétně definovat, zda se změnil vkus
zákazníků. Obecně lze ale říct, že lidé mají zájem
o kvalitnější zboží. Přemýšlejí nad úsporou vody,
chtějí být ohleduplní k životnímu prostředí, mají
zájem o unikátní technologie a samozřejmě je
zajímá i design. Koupelnu zkrátka vnímají jako
plnohodnotnou místnost, v níž se chtějí cítit
dobře. 

Co byste si z nabídky osobně vybral?
Mě oslovují inovativní technologie a zajímám se
o zdraví a zdravý životní styl. Vybral bych si
tedy produkty, které zvyšují životní komfort
a pomáhají našemu zdraví. Například baterii, ze
které teče filtrovaná voda. Nedávno jsem četl
článek, že čističky nedokáží odfiltrovat z vody
většinu plastů. Logicky se tedy ukládají
v našem těle. Aktuálně jsou na trhu vodovodní
baterie s uhlíkovými filtry, které dokáží většinu
plastů zachytit. 
Velkou budoucnost mají podle mě i sprchové to-
alety a elektronické bidety, které jsou ve světě –
a především v Japonsku – běžným standardem.
Přijde mi paradoxní, že v dnešní době vyspělých
technologií stále používáme toaletní papír. Toto
téma je navíc ve společnosti stále tabu.

V roce 2015 jste se přestěhovali do nového
sídla společnosti. Kde sídlíte a v čem je bu-
dova výjimečná?
Sídlíme na okraji Litomyšle, u silnice, která spo-
juje Čechy a Moravu a po níž denně projede
několik desítek tisíc automobilů. Je to velmi

lukrativní místo, protože jsme vidět už z dálky.
Postavili jsme moderní a designovou budovu,
jejíž součástí je i stylový showroom s více než
400 nejkvalitnějšími produkty a s nejvíce funkč-
ními vzorky na trhu. Do budovy jsme investovali
více než 70 000 000 Kč. 
V roce 2016 jsme s naším projektem postoupili
do finále prestižní soutěže Zasedačka roku v ka-
tegorii Nejatraktivnější pracovní prostředí. Jako
jediní z oboru sanitární techniky. 

Jaké máte na kontě další úspěchy? 
Především tisíce spokojených zákazníků, kteří
nám denně udělují kladné recenze. Aktuálně je
s obchodem Onlinekoupelny.cz spokojeno 99 %
zákazníků. Na Slovensku dokonce 100 %. 
Za naši snahu nás zákazníci také ocenili svými
hlasy v soutěži Heuréka ShopRoku 2017. Stali
jsme se vítězi Ceny popularity v kategorii Bydlení
a design – a to nejen v České republice, ale i na
Slovensku. 

Co plánujete do budoucna?
Naší prioritou i nadále zůstává spokojenost na-
šich zákazníků. Zaměřujeme se proto na zkva-
litňování služeb i odborného poradenství. 
Vloni jsme rozšířili skladové a administrativní
prostory, plně zautomatizovali procesy a perso-
nálně se významně rozrostli.
Velkým tématem je i expanze do zahraničí. Nově
působíme v Itálii a v nejbližší době se chystáme
vstoupit i na holandský a belgický trh. Naším
cílem je udržet si v České republice a na Sloven-
sku přední pozici na trhu sanitární techniky
a vybudovat silnou značku na evropském e-
commerce trhu.

Ke svým zákazníkům moc často neprom-
louváte. Chcete jim něco vzkázat?
Chtěl bych jim poděkovat za důvěru i za kladná
hodnocení. Je to pro nás největší odměna za od-
vedenou práci. Přál bych si, aby nás zákazníci
doporučovali svým přátelům a známým a rádi se
k nám vraceli.

Helena Nevečeřalová, foto: Karel Poneš

Rudolf Jániš vybudoval za 10 let společnost 
s obratem převyšujícím 500 000 000 Kč.

Tady sídlí STYLE PLUS s.r.o. – v designové budově se stylovým showroomem a technologicky
inovativním skladem.
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Hubertovská jízda 2018
V sobotu 3. listopadu se
za sychravého podzim-
ního počasí uskutečnil
další ročník cyklistické
Hubertovské jízdy.
Tuto akci pořádá již
mnoho let Dům sportu
Stratílek pro všechny,
kteří chtějí společně
symbolicky zakončit cyk-
listickou sezónu. Jedná
se o nenáročnou vyjížďku s přáteli, zakončenou
odpoledním společným posezením ve vybrané
restauraci, nechybí samozřejmě dobré občer-
stvení.
Letošní ročník byl bohužel poznamenán nepří-
znivým počasím, ale i přes neustávající déšť se
v 10.30 hodin před Domem sportu Stratílek do
letošní „Hubertovky“ vydalo 20 nejvěrnějších,
nejodolnějších „srdcařů – cyklistů“, včetně dvou
statečných dětí. Všichni razili heslo, že neexis-
tuje špatné počasí, jen nepřipravený cyklista.
Proto se objevily pláštěnky, nepromokavé ná-
vleky a další nezbytné propriety, které učiní prů-
jezd blátivým lesem daleko příjemnějším.
Již takřka tradiční trasa vedla krásným prostře-
dím na východ od Litomyšle – převážně lesními
úseky za obcí Strakov směrem na Semanín. Pro-
jíždělo se krásně zabarveným podzimním lesem,
který i v podzimní mlze měl své kouzlo. V Sema-
níně byl také odstartován tzv. hon na lišku – pří-
ležitost pro ambicióznější cyklisty poměřit své
síly v malém závodě, při kterém smečka cyklistů
pronásleduje malým náskokem obdařenou

„lišku“, kterou představoval nejlepší závodník
Cyklo Stratílek Sport klubu Antonín Hurych.
Letos se podařilo „lišku“ předstihnout pouze Jo-
sefu Dolečkovi, i díky tomu, že pronásledovaný
musel řešit opravu defektu. Trať byla náročná
svým profilem i mokrým povrchem, do cíle v li-
tomyšlské restauraci Veselka tak přijeli všichni
účastníci notně zablácení. Druhý nakonec, díky
bleskové opravě, dojel samotný „lišák“, třetí
skončil Jiří Abrahám. V restauraci Veselka čekalo
na všechny účastníky dobré jídlo a pití. Všichni
účastnící zaslouží respekt za to, že se nenechali
odradit nepřízní počasí a kompletní vyjížďku ab-
solvovali. Kdo letos vynechal či o akci nevěděl,
je srdečně zván na příští ročník. Zváni jsou
všichni naši přátelé, členové klubu Cyklo Stratí-
lek, klienti Spinning centra Stratílek a zákazníci,
příznivci Domu Sportu Stratílek. Doporučujeme
sledovat naše stránky www.stratilek.cz či profil
www.facebook.com/dumsportu.stratilek/Bu-
deme se na vás těšit.

Veronika Samková Stratílková,
Foto: Lukáš Vopařil

Smetanova Litomyšl ožila sportem
Po dlouhé době jsem se opět vydala do své ob-
líbené Litomyšle. Litex aerobic show se konala
již po šestnácté. A je stále lepší a lepší. Než se
začnu rozplývat nad jednotlivými lekcemi, chci
vám celý den trochu přiblížit. Litex aerobic show
je opravdu show. Už od velkolepého představení,
skvělého moderátora, spousty zajímavých roz-
hovorů až po módní přehlídku. Nenudíte se ani
minutu.
První lekcí byla Aerobicmania, kdy nás Roman
Ondrášek naučil nádhernou choreografii dance
aerobicu. Všichni jsme byli nadšeni, jak krásně
a lehce kroky navazovaly. Vůbec jsme nemuseli
přemýšlet, jestli máme jít otočku do pravé nebo
levé strany. A jestli další nůžky jsou čelem vzad
nebo ne. Jen jsme se nechali vést a najednou tu
bylo finále nádherné sestavy.
Po tanečním zahřátí následovalo zahřátí ještě
větší – Piloxing s Adélou Hurníkovou a Anetou
Šlemendovou. Cvičení je založeno na spojení
boxu, pilatesu a tance. Tak není pochyb, že jsme
si u toho dali pořádně do těla.
A cvičíme dále, tentokrát Dance aerobic a naše
oblíbená mistryně světa z roku 1997 Olga Šíp-
ková, s kterou nás čekala trochu zamotanější,
ale opět nádherná taneční choreografie. Ve fi-
nále ji doprovázeli bubeníci ze souboru Tap týda,
což nádherně dokreslovalo úžasnou  atmosféru.
Před lekcí dorazila i aktuální mistryně světa
Adéla Citová, což moderátor vtipně komentoval:
„V Litomyšli se nám zvýšil počet mistryň světa
na metr čtvereční. Je to obrovský úspěch pro Če-
skou republiku se opět dostat do čela sportov-
ního aerobiku. Moc děkujeme oběma.“
Čtvrtou hodinou byla velká novinka – OLIT 5
ELEMENTS s Italkou Silvií Pozzato. Přiznám se,
že jsem vůbec neměla tušení, co se to vlastně
bude dít, ale o to více jsem byla nadšená. Cvičení
Olit vzniklo teprve nedávno. Je to zajímavé spo-
jení Jógy, Pilates a Tai Chi, kdy se v plynulém
tempu provádějí kruhové uvolňující i silové cviky.
Pracuje se s balancí, středem těla a mobilizací

kloubů. Celé je to propojeno elegantní harmo-
nickou hudbou do překrásné sestavy. 
Když jsme se dostali do půlky kongresu, tak při-
šel ten největší nával energie – Vláda Valouch
a Roman Ondrášek měli Dance show ve velkém
stylu. Skvělá sestava, hudba a dva úžasní in-
struktoři na jednom pódiu. Choreografii jsme
měli naučenou a už přicházelo finále. Vláda
s Romanem udělali opravdovou show a vzali si
na sebe pirátské kostýmy. Finále se jelo několi-
krát za sebou na hudbu Pirátů z Karibiku. A nám
se vůbec nechtělo končit.
Skončit se ale muselo, protože už přicházela na
řadu Zumba a Lucie Tvrdonová s Vilémem Ma-
tyášem. Lucka měla svítivě růžové vlasy a zářila
široko daleko. S Vilémem tančili krásně spo-
lečně, pak se střídali a na závěr skočili z pódia
a tančili proti sobě se všemi dohromady.
Už sedmá lekce dnešního dne a Tabata s Vládou
Valouchem. Sama jsem se dlouho rozhodovala,
jestli se mi opravdu ještě teď chce klikovat, ale
nedalo mi to. V Tabatě se vždy střídají silové části
s krátkým odpočinkem – a to několikrát za sebou.
My jeli v tempu vždy 2x pět cviků, kdy jsme 20 se-
kund cvičili a 10 měli pauzu. Celkově 7 kol zamě-
řené na nohy, břicho a ruce. Skvělé to bylo.
A všichni stále cvičili –  obrovský obdiv všem.

Poslední Fit jóga s Olgou Šípkovou byl snad
úplně nejkrásnější zážitek celého krásného dne.
Na začátku jsme si jen sedli do tureckého sedu
a rozdýchávali se. Měli jsme zavřené oči. A když
jsme je otevřeli, stálo před námi 20 členů pěvec-
kého sboru Tap týda s muzikanty a zpívali tak
nádherně celou hodinu. Byl to neuvěřitelný zá-
žitek, který si vysloužil obrovský potlesk i ve
stoje. Moc děkujeme všem skvělým umělcům
a Olince, že nám dopřála takovou nádhernou
tečku na závěr.
Kdybych celý den měla shrnout do jedné věty,
asi bych jen dodala, že je to opravdu čím dál
lepší. Na každé lekci byla spousta lidí s úžasnou
výdrží až do poslední vteřiny a neustálým úsmě-
vem na tváři. Myslím, že tolik pozitivní energie
nám vystačí minimálně do příštího jarního Litex
aerobic show. Text a foto Karolína Jarošová

Evropský 
basketbal 
v Litomyšli
Mimořádná událost čeká všechny sportovní
a basketbalové fanoušky Litomyšle druhý pro-
sincový víkend. Od pátku 7. do neděle 9. prosince
budeme v městské sportovní hale hostit jeden
z turnajů Středoevropské mládežnické ligy, které
se s naším týmem žáků účastníme. Těšit se mů-
žeme na souboje s předními kluby z Německa,
Rakouska, Polska i Slovenska. Páteční program
začíná v 11.30 a končí ve 22 hodin. V sobotu se
hraje od 9.00 do 19.30 hodin a poté následují in-
dividuální dovednostní soutěže. Závěrečný den
startuje již v 8.30 a dohráno bude kolem 13.30
hod. Domácí tým hraje takto:
Pátek 7. prosince
11.30 ADFORS Basket – BK Opava
17.00 ADFORS Basket – Vienna Timberwolves
(Rakousko)
Sobota 8. prosince
10:45 ADFORS Basket – BK Inter Bratislava (Slo-
vensko)
17:45 ADFORS Basket – Zastal Zielona Góra (Pol-
sko)
Neděle 9. prosince
8.30 ADFORS Basket – Science City Jena (Ně-
mecko)
Na tuto basketbalovou událost roku 2018 jste
všichni srdečně zváni. Přijďte se podívat na mlá-
dežnický basketbal evropské úrovně a podpořit
v těžkých zápasech domácí hráče.

Martin Šorf, předseda klubu
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Poděkování
Jardan Karting
teamu
Je konec  motokárové  sezóny. Proto bych rád
poděkoval majiteli, zároveň trenérovi, Jardan
Karting teamu Jaroslavu Šislerovi za velkou tr-
pělivost, kterou mi věnoval po celou sezónu. Za
zkušené rady, které mi pomohly co nejrychleji se
začlenit mezi  ostatní závodníky v teamu, kteří
už mají několikaleté zkušenosti.
Byl jsem přihlášen do dvou závodů. Bojoval jsem
o Pohár Autoklubu ČR a o Moravský pohár. Série
několika závodů, kde jsem měl možnost vyzkou-
šet tratě třeba v Německu, Rakousku, Slovensku
mě motivovala  se stále zlepšovat. Velká moti-
vace, chuť a trochu štěstíčka mi pomohly oba
závody vyhrát.
Boj o 1. místo v Moravském poháru jsem si rozdal
s teamovým kolegou Samuelem Matějkou a byl
pro mě velkou zkušeností.(Sámo, díky!)
Děkuji všem, kteří mi fandili, díky všem mecha-

nikům za dobře odvedenou práci a díky tobě,
Jardo, a celému teamu. Tomáš Javůrek, MINI 60

„Plníme vytyčené cíle,“
zní z kabiny hokejistů 
Zajíci se počítají až po honu, ale s koncem roku
už je možné bilancovat úvod hokejové sezony.
Do konce základní části soutěže A týmu nechybí
mnoho zápasů a pohled na tabulku ukazuje, že
špička je vyrovnaná a Litomyšl do ní patří. Fa-
noušci mohou upírat zrak také na juniorský tým.
Ten ve své soutěži zvítězil v základní části a ve
skvělých výkonech pokračuje dál. 
Je velká šance, že se tým Litomyšle po třech le-
tech probojuje po základní části do první šestky
krajské ligy. Ta zaručuje boje o play off a fanoušci
by tak mohli vidět svůj tým častěji na domácím
ledě. „Soutěž je velmi vyrovnaná. S postavením
v tabulce jsem spokojený, ale přál bych si mít
o dva body více. Ty jsme ztratili v derby s Morav-
skou Třebovou. Nevyhnuly se nám ani zranění.
Zvláště ztráta Pilavky, který do konce roku ne-
nastoupí, je znát,“ sdělil trenér A týmu Jan Sva-
toš. Spokojen je i manažer klubu. „Držíme se na
dostřel špičce. V týmu je dobrá nálada a daří se
nám zapojovat naše mladé naděje. Pravidelně
za muže nastupuje pět juniorů a připravujeme
další. To nám dává optimismus do dalších let.
Potvrzuje se nám také správnost strategie mít
širší kádr,“ řekl Martin Vandas. Ambicemi týmu
by mělo semifinále, i když si velmi dobře uvědo-
muje, jak nevyzpytatelné může být čtvrtfinále.
„Tým má letos šanci bojovat o nejvyšší příčky.
Uděláme pro to maximum a věřím, že nás pod-
poří i fanoušci, které zvu do ochozů a děkuji jim
za dosavadní přízeň,“ dodal Martin Vandas. 
Nebývale velký zájem přitahuje také tým juni-
orky. Tým Litomyšle vyhrál základní část soutěže
a i v nadstavbě se drží na špici. Za zmínku stojí
derby s Pardubicemi, které jsou favority na ví-
tězství v soutěži, které slibuje boje o extraligu.

Domácí nastoupili před více jak dvěma stovkami
diváků velmi zodpovědně a nakonec excelovali
v nájezdech. Do konce roku se ještě před domá-
cím publikem představí a diváci jsou zváni na
mladé naděje litomyšlského hokejového klubu. 
Nezbývá než věřit, že i v dalším roce se pone-
sou zimním stadionem vítězné chorály a fa-
noušci zaplní tribuny do posledního místa.
Výkony litomyšlských týmů si určitě zaslouží
pozornost. „Chtěl  bych popřát fanouškům, hrá-
čům, trenérům a vedení klubu krásné Vánoce
a chci udělat maximum k naplnění našich cílů
pro tuto sezonu,“ popřál na závěr Jan Svatoš.

Petr Šilar

Když trenéra národního
mužstva zachraňovali
v litomyšlské nemocnici
Ono už to je řada let, „dělal“ jsem ještě do mí-
stního hokeje. Tedy již pětatřicet roků, spíš víc.
Tehdy byl hráčem Zlína (tenkrát Gotwaldova)
dnešní šéftrenér národního mužstva co by začá-
tečník Miloš Říha. Mužstvo vyrazilo jednou k li-
govému utkání do Pardubic. Při průjezdu
Litomyšlí měl autobus někde na křižovatce u bý-
valého ČSAD nepříjemnou havárku, kterou po
zdravotní stránce nejvíce odnesl právě Říha – už
tehdy nazývaný „pytlák“. Několik dnů si poležel
v nemocnici Litomyšl, kde se mu dostalo té nej-
lepší péče. Věnoval se mu sám primář Komárek
a první chirurg doktor Vojta. Kdo by to byl řekl,
že ten dotyčný Miloš Říha bude jednou trénovat
české národní mužstvo. Zdeněk Vandas

PRODEJ LYŽÍ – testové a bazarové
SERVIS LYŽÍ – broušení hran, parafín
VYBAVENÍ PRO TENIS
SUP, SURF

Mgr. Pavel Saqua
Tel. 776 056 801

www.pireo.info



Zpravodaj města Litomyšle Lilie. Vychází 1x měsíčně, vydává město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl, IČ 00276944 • Odpovědný redaktor: Michele Vojáček, 461 653 307, lilie@litomysl.cz • Redaktorka:
Zuzana Adamská, 461 653 308, lilie@litomysl.cz • Redakce: Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl • www.litomysl.cz/lilie, www.facebook.com/litomysl.lilie • Úřední hodiny redakce: Út 9–12, St 13–17
(červenec-srpen do 16.00) • Mediální výbor: Josef Janeček (předseda), Marek Novohradský, David Edlman, Petr Hanus, Zdeněk Gerčák • Články opatřené značkou a neoznačené materiály jsou dílem redakce.
Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Uzávěrka podkladů je vždy k 23. předchozího měsíce. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou •
Periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno rMK ČRE 12017 • Grafická úprava a tisk: H.R.G. Litomyšl • Náklad 5000 ks • Do litomyšlských domácností a integrovaných obcí zdarma, ostatní 8 Kč. 

Fotbalisté Jiskry vedou 
po podzimu krajský přebor
Litomyšlská Jiskra má za sebou
jeden z nejúspěšnějších podzimů
v klubové historii. Vždyť bodově na-
prázdno vyšla pouze ve dvou z pat-
nácti utkání a dostala se na místo,
kde s ní nikdo nepočítal. Na to nej-
vyšší v pořadí krajského přeboru se
ziskem třiatřiceti bodů.
Přitom v prvním podzimním kole
prohráli poměrně jednoznačně
v Hlinsku a nikdo v tu dobu netipo-
val, že se na konci ocitnou v čele
„pelotonu“. Litomyšlští fotbalisté
udivili veřejnost, svoje fanoušky a možná i sami
sebe. Trenér Ivo Svoboda s kolegou Jaroslavem
Rybou však prokázali, že trpělivou a systematic-
kou prací lze docílit rapidního nárůstu výkon-
nosti. Oceněním jejich společné práce je
přezimování na špici díky lepšímu skóre před
stejně úspěšným Lanškrounem.
„Za naším výkonnostním a bodovým posunem
jsou dva faktory,“ zamýšlí se litomyšlský lodivod
a bývalý ligový fotbalista. „Zlom nastal na konci
sezony uplynulé, kdy jsme hráli o záchranu,
a tam se konečně na hřišti objevila touha vyhrá-
vat. Hráči sami sobě chtěli dokázat, že nepatří
na spodek tabulky, nebo dokonce do nižší sou-
těže,“ připomíná Svoboda skutečnost, které si
musel povšimnout každý, kdo utkání Jiskry na
podzim navštěvoval, tedy o poznání větší zápal,
chuť porvat se o výsledek, nevzdávání se ani za
nepříznivého stavu. Bez toho by tým těžko vy-
těžil body například z duelů ve Svitavách
a v Chrudimi, kdy vyrovnával skóre v nastave-
ném čase druhého poločasu.
Nepřišlo to však rozhodně jenom tak z ničeho, jak
zdůrazňuje Ivo Svoboda. „Stojí za tím dva roky
pravidelného tréninku, kdy jsme se dokázali schá-
zet třikrát v týdnu. Díky tomu se nám povedlo

změnit v podstatě všechno od základu. Jak cel-
kový přístup k fotbalu, tak herní projev,“ je spo-
kojen s tréninkovou morálkou svých svěřenců.
Ti sami poznali, jak se nasazení v přípravě vyplácí.
Najednou dokázali protivníky přehrávat, výsledky,
kterých dosáhli, byly úžasné. Dát šest gólů Holi-
cím nebo Luži, na to příjemně překvapení diváci
skutečně nebývali v minulosti zvyklí. O tom, že by
Jiskra porazila Letohrad, si mohli nechat pouze
zdát už proto, že tento celek hrával o několik sou-
těží výše. To všechno se na podzim 2018 rázem
stalo realitou. „Kluci si nezvyklou situaci zaslou-
ženě užívají. Získali uznání od veřejnosti a za svoji
píli jsou odměněni prvním místem,“ netají se spo-
kojeností Ivo Svoboda.
Méně se podzimní část vydařila dorostencům,
kteří se ve třinácti kolech radovali pouze čtyři-
krát z vítězství a přezimují na dvanácté příčce,
což je v porovnání s minulými sezonami ústup
ze slávy. Starší a mladší žáci se v novém ročníku
posunuli do elitní skupiny krajského přeboru, kde
to v silné konkurenci neměli lehké, ale postupně
se zlepšovali a úspěšný závěr podzimu je pro ně
povzbuzením do další tréninkové práce. Mládež-
nické kolektivy spolupracují se Sokolem Čistá.

Radek Halva

Hokejové hvězdy východních
Čech zazáří v Litomyšli
Rozdělení Československa přineslo fanouškům
hokeje nové derby. Rozdělení Východočeského
kraje znamenalo vznik dvou krajských hokejo-
vých soutěží. Kde se hraje lepší hokej a kdo má
šikovnější hráče?
Historicky poprvé se utkají výběry krajských lig.
V Litomyšli. Porovnat úroveň hráčů budete moci
v přímém přenosu. V pátek 28. prosince od 17
hodin se uskuteční prestižní utkání výběrů nej-
lepších hráčů obou krajů. Kromě utkání hvězd je
připraven i doprovodný program. Výtěžek celé
akce poputuje organizaci Ruka pro život, která v
Litomyšli provozuje stacionář, kde se starají o
handicapované lidi už od třináctého roku života.  
„Chceme nabídnout divákům perfektní hokejový
zápas. Oslovili jsme deset klubů v Pardubickém
kraji a všechny pošlou své nejlepší hráče.
Úspěch jsme měli i u celků v Královehradeckém
kraji. Samozřejmě se představí i domácí hráči Li-
tomyšle. Nominovat mohou fanoušci i své oblí-
bené hráče. Doporučujeme proto sledovat
stránky online2015.grm.cz  Dozvíte se, jak nomi-
novat své oblíbené hráče,“ sdělil manažer lito-
myšlského hokejového klubu Martin Vandas.
Kromě utkání je připraven i doprovodný pro-

gram. Diváci se mohou těšit na vystoupení mla-
dých krasobruslařů, dovednostní soutěže hráčů,
autogramiádu hokejových osobností z Prostě-
jova, které se představily i v extralize. Například
Starý nebo Divíšek. Připravena je i soutěž pro di-
váky.
„Využíváme vánoční přestávky v lize pro organi-
zaci tohoto zápasu, jehož výtěžek předáme na-
daci Ruka pro život. Jsem rád, že záštitu nad
zápasem převzalo město Litomyšl, které nás
dlouhodobě podporuje. Odhadujeme, že z okol-
ních měst přijede několik stovek diváků. Mým
přáním je, aby domácí kotel byl nejpočetnější,“
řekl Martin Vandas.
Přijďte si užít atmosféru skvělého prestižního
hokeje a také podpořit dobrou věc symbolickým
vstupným 50 korun.
16.00 – vystoupení krasobruslařského klubu
Česká Třebová
16.15 – autogramiáda LHK Prostějov (Divíšek,
Starý, Nouza, Račuk, Venkrbec, Luňák, Žalčík)
17.00 – slavnostní zahájení utkání  ALL stars
týmů Pardubického a Královohradeckého kraje
19.30 – diskotéka na ledě

Petr Šilar

Atletické okénko
Podzim je pro atlety přechodným obdobím před
začátkem přípravy na další závodní sezónu v hale
a pod širým nebem. Mnozí využívají toto období
ještě ke startům v různých bězích, pořádaných
v terénu nebo na silnici. V listopadu, ač bylo ještě
poměrně pěkné počasí, se litomyšlští atleti pře-
sunuli do tělocvičen, kde trénují především nej-
mladší kategorie žactva. Navíc se ujaly společné
tréninky na stadiónu, kde se schází ve čtvrtek
a v pátek za každého počasí skupina chlapců
a děvčat pod vedením zkušených trenérů. V letoš-
ním roce získali nově kvalifikaci trenéra III. třídy
Lukáš Kubíček a Jakub Dostál.  S ještě vyšší kvali-
fikací se střídavě starají o naše nadějné atlety bý-
valí čs. reprezentanti Věroslav Valenta a Pavel
Baar. Nejpočetnější trénující skupinou jsou chlapci
a děvčata v přípravce 9 – 11let. Scházejí se každé
pondělí a čtvrtek od 16,30 do 17,30 – pondělí tělo-
cvična Jiskry a ve čtvrtek tělocvična II. ZŠ U Školek.
Atleti také již připravují termínovou listinu závodů
v roce 2019. Kromě tradičních závodů požádali
ČAS o pořádání 2. kola II. ligy mužů a žen a o pod-
zimní mistrovství ČR veteránů ve vícebojích.
Z krajských akcí to budou především závody druž-
stev a nově se také uvažuje o pořádání krajských
přeborů jednotlivců pro dospělé, juniory a dorost.
Všechny závody se uskuteční na stadiónu s novou
elektronickou časomírou. Bohužel dráha a ostatní
atletické sektory čekají již několik let na obnovu,
která se stále s různých důvodů odkládá. Máme
naději, že nové vedení města bude brzo realizovat
program vítězné strany, obsahující kromě jiného
i obnovu atletického stadiónu a vybudování vr-
hačského sektoru.
V prosinci již začíná halová atletická sezóna. V so-
botu 9. prosince se uskuteční v Jablonci nad
N. mezikrajové utkání mladšího žactva. Pro repre-
zentaci Pardubického kraje byli z našeho oddílu
vybráni dálkaři Tomáš Rubek a Jakub Němec
a jako náhradníci výškaři Filip Jireček a Šimon Čer-
mák. Výroční schůze atletického oddílu se usku-
teční v pátek 21. 12. 2018 od 17 hod. v restauraci
Slunce. Petr Jonáš

Jak si vedli fotbalisté
starší přípravky?
V podzimní části odehrála starší přípravka v rámci
sedmi turnajů krajské soutěže celkem 21 zápasů
s pozitivní bilancí 13 vítězství, 2 remízy a 6 proher.
Některé z turnajů se nám herně opravdu povedly
a jiné o trochu méně. Kvalita naší hry závisí přede-
vším na tom, se kterými hráči a v jakém počtu na
turnaj odjedeme. Celkově však naše výkony hod-
notíme pozitivně a oproti loňsku je na hráčích
vidět jak výkonnostní, tak i herní posun, za který
musíme všechny hráče pochválit. Do naší sestavy
se nám rovněž postupně daří zakomponovat
i nově příchozí hráče, kteří pravidelně docházejí
na tréninky, a my věříme, že poctivým přístupem
k tréninku své spoluhráče v dohledné době herně
doženou. 
Co nás čeká? Od listopadu do března budeme
trénovat v hale na Černé hoře, a to každé pon-
dělí a středu od 15.30 do 17.00 hod. V rámci zimní
přípravy odehrajeme rovněž několik halových
turnajů. První z nich nás čeká 15. 12. ve Vysokém
Mýtě. 
Více informací najdete na našich stránkách:
www.mp-litomysl.webnode.cz
Závěrem bych chtěl všem popřát pohodové pro-
žití vánočních svátků a pozitivní vstup do roku
2019. Antonín Hloušek




