
Černá hora láká veřejnost na nové 
dětské hřiště i upravené trasy

Na proměně Černé hory se pracovalo od dubna
letošního roku. Cílem bylo po nutném kácení
napadených a nemocných stromů lokalitu
znovu zalesnit a veřejnosti nabídnout více mož-
ností k trávení volného času.
Na běžce čekají téměř dva kilometry nových
nebo rekonstruovaných tras o šířce dva metry.
Jejich povrch je zpevněný, aby se na nich dalo
celoročně běhat, ale zároveň zapadaly do pří-
rodního prostředí. Pro návštěvníky je také při-
pravena 1,2 km dlouhá naučná stezka s novým
informačním systémem. Nově jsou v lokalitě
také dvě odpočinková stanoviště, 20 laviček

a dva odpadkové koše. Rodiče s dětmi by ne-
měli minout unikátní dřevěné dětské hřiště s la-
novými prvky, na kterém si děti mohou bez
omezení hrát, pokud by je pobyt v lese omrzel.
Nedaleko se také nachází griloviště s lavičkami
pro milovníky opékání. 
Všechny tyto novinky jsou Litomyšlanům
zdarma dostupné po celý rok. Mobiliář a herní
prvky jsou většinou vyrobené z tvrdého akáto-
vého dřeva. „Máme velkou radost, že se poda-
řilo proměnu Černé hory dokončit a že může
znovu sloužit veřejnosti. Na návštěvníky však
mám velkou prosbu. Správně by měli z lesa od-

Slavíme 30 let
svobody
a demokracie
Listopad v Litomyšli bude ve
znamení oslav 30. výročí sa-
metové  revoluce.  Den  boje
za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva
si připomeneme celou řadou
akcí. Jejich kompletní seznam
najdete na straně 12. 
Těšit se můžete například na  panelovou
výstavu Než přišla svoboda na Toulovcově
náměstí či Litomyšlské fórum, které se
bude konat 5. listopadu. Ve čtvrtek 14. lis-
topadu vytvoří po 30 letech žáci a studenti
litomyšlských škol lidský řetěz. Následující
den 15. listopadu bude připravena projekce
filmu Z deníku Ivany A. a beseda s Janem
Potměšilem. 
V předvečer svátku 16. listopadu Regio-
nální muzeum v Litomyšli chystá vernisáž
výstavy Konec jedné epochy. Listopad
1989 v Litomyšli a velké finále se odehraje
přímo 17. listopadu. Nejprve v 17.11 hodin
dojde ke slavnostnímu odhalení náměstí
Václava Havla na zámeckém návrší, v 17.30
pak u sochy Bedřicha  Smetany odvypráví
pamětníci příběh revoluce v Litomyšli.
Přijďte se sami podívat, děkujeme všem,
kteří se rozhodli zapojit do oslav 30. výročí
sametové revoluce.                                 -red-

Zpravodaj města Litomyšle

4. listopadu 2019
Ročník XXIX.11

II. ZŠ má nové odborné
učebny za 25 milionů

Od ledna začnou platit
změny v parkování 2653 Litomyšl opět první

v plavecké soutěži

Přírodní dětské hřiště, odpočívadla, lavičky, griloviště i zpevněné cesty. To vše je pro Lito-
myšlany připraveno v lesoparku Černá hora. Lokalita v posledním půlroce prošla proměnou
za 3,3 milionu korun. Na projekt se městu podařilo získat dvoumilionovou dotaci z Programu
rozvoje venkova. Do budoucna je možné, že na letošní práce naváže další etapa.

padky odnášet sami, ale v lokalitě jsou navíc
umístěny dva koše. Pokud po sobě odpadky ne-
odnesete, prosíme, použijte koše a nenechá-
vejte v přírodě nepořádek,“ říká k dokončení
prací Petr Novák, vedoucí Městských lesů Lito-
myšl. V současné době vedení města činí pří-
pravy na zahájení druhé etapy prací na Černé
hoře, při kterých by mělo dojít ke zpevnění dal-
ších běžeckých cest a doplnění mobiliáře
v zadní části lesoparku.

Stromy budou pod drobnohledem
Během prací se ukázalo, že i přes nutné kácení
kůrovec a houbová nákaza dále poškozují
stromy na Černé hoře. Lesníci budou jejich stav
bedlivě kontrolovat, aby napadené stromy ne-
ohrožovaly zdraví návštěvníků a lesa. -mv-

Přichází advent a s ním
velké množství andělů! 
Vánoční strom pomůže v letošním roce sbo-
rům Kvítek a Lilium rozsvítit Tonya Graves.
Zámecké návrší zaplaví každou adventní ne-
děli opět světýlka, betlémy a stylové hrnečky
se svařákem. „Do Litomyšle se zkrátka jezdí
především za zážitky! Klasický trh na přeplně-
ném náměstí u nás nečekejte. Místo cukrové
vaty, langošů nebo světelného meče si
u menšího počtu stánků návštěvník pořídí
poctivý svařák, palačinku s čokoládou, ručně

vyrobený keramický hrneček nebo špekáček,
který si upeče na otevřeném ohni se svými
dětmi,” popisuje atmosféru adventních nedělí
v Litomyšli Karel Telecký, který je jedním ze
zakladatelů Andělských adventních nedělí.
V litomyšlských lázních ducha pak můžete
koncem roku vyrazit na léčebné kulturní pro-
cedury, které uzavírají letošní sezónu míst-
ního lázeňství.
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OTEVŘENÁ RADNICE

Od prosince můžete žádat
o některé dotace z rozpočtu města

Dotační programy budou zveřejněny na webu
města 1. listopadu 2019. Příspěvek nikdy nekryje
celkové náklady. Výši příspěvku vždy schvaluje
zastupitelstvo nebo rada města s ohledem na
doporučení odborných komisí. O dotaci může
žádat právnická nebo fyzická osoba se sídlem
v Litomyšli nebo realizující svoji činnost na
území města Litomyšle. Všichni žadatelé o do-
taci zároveň nesmí mít dluh po splatnosti vůči
městu. Podmínky se u různých programů liší,
proto je dobře prostudujte. 
„Litomyšl je plná aktivních lidí a toto je jedna
z možností, jak jim za město finančně pomoci.
Kompletní informace máme zveřejněné na
webu, případně je rádi poskytnou úředníci. Do-
ufám, že se žádostí sejde co nejvíce, protože
v minulosti byly některé programy veřejností
opomíjeny. Doufám, že se organizátoři akcí, čle-
nové spolků a další aktivní lidé podívají na pod-
mínky, pokud je splní, rádi jim přispějeme na
jejich činnost,“ připomíná existenci dotačních
programů starosta Daniel Brýdl. Město pro le-
tošní rozpočet vyčlenilo na níže zmíněné pro-
gramy částku přesahující tři miliony korun, 
z toho většinu na podporu sportu. A v jakých
oblastech můžete přesně žádat o podporu?

Výchova a vzdělávání: 
podpora zapojení rodičů a širší komunity do ži-
vota školy či města; podpora environmentální
výchovy; podpora mezigeneračního soužití;
podpora vzdělávání dobrovolníků; podpora za-
jištění didaktických a výchovně vzdělávacích
pomůcek pro činnost dětí a mládeže. 
Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Vyřizuje
Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sociální oblast:
podpora registrovaných sociálních služeb pů-
sobících v Litomyšli nebo mající klienty z Lito-
myšle; podpora sociálně ohrožených rodin,
obětí domácího násilí; podpora osob se zdra-

votním postižením a chronickým onemocně-
ním, podpora seniorů; podpora sociálních a pre-
ventivních aktivit národnostních menšin
a etnických skupin; podpora aktivit, které vedou
k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup
k zaměstnání, právům); podpora protidrogové
politiky; podpora aktivit prevence kriminality
a prevence sociálně patologických jevů.
Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Vyřizuje
Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sport – provozní výdaje organizací:
podpora sportovních organizací, klubů a oddílů,
tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělový-
chovných organizací, které systematicky pracují
s dětmi, mládeží a dospělými. Lze žádat o do-
taci na platby na elektrickou energii, plyn,
vodné, stočné a nájemné na sportovištích.
Příjem žádostí 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020. Vyřizuje
Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sport – činnost dětí a mládeže:
podpora sportovních organizací v Litomyšli,
které se zabývají pravidelnou sportovní činností
a systematickou sportovní přípravou dětí a mlá-
deže od 5 do 19 let (ročníky 2015–2001) v Lito-
myšli. Lze žádat o dotaci na sportovní vybavení,
dopravu, startovné, ubytování, odměny rozhod-
čím, vzdělávání trenérů, provozní náklady.
Příjem žádostí 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020. Vyřizuje
Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Kultura:
Podpora jednorázových kulturních akcí v Lito-
myšli; podpora dlouhodobých kulturních pro-
jektů; podpora reprezentace Litomyšle v oblasti
kultury v zahraničí; podpora litomyšlských ta-
lentů; podpora spolkové činnosti; akce na
oslavu státních i městských výročí.
Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020 a 31. 5.
2020. Vyřizuje Odbor kultury a cestovního
ruchu MěÚ Litomyšl. -red-

Starosta 
odpovídá
Nenašli jste v posledním čísle Lilie odpovědi
na témata, která vás zajímají? Své podněty
můžete sdělit redakci Lilie na adresy uvedené
v tiráži na poslední straně tohoto vydání.
Pokud chcete na své otázky znát přímo odpo-
vědi starosty Daniela Brýdla, můžete se na něj
obrátit prostřednictvím Starostovy odpovědny.

Co bude se zámeckou školkou?
Je jasné, že výpovědí z Panského domu 
(tj. horní budovy zámecké školky), kterou jsme
závazně od Národního památkového ústavu
jako vlastníka budovy obdrželi, se situace pro
město velmi komplikuje. Musím ale říci, že bý-
valé vedení města se na situaci připravilo, 
a proto bylo velké množství financí nainvesto-
váno do školek zbývajících (za dva roky více
než 25 mil. Kč!), aby Litomyšl kapacitně uspo-
kojila zájem o místa v MŠ. Ještě nás čekají in-
vestice i do „dolní budovy“ v MŠ Zámecká, aby
se i tam maximalizovala kapacita dětí při do-
držení všech legislativních požadavků a naří-
zení.
Pokud jde o počty dětí, v dolní budově MŠ Zá-
mecká by od září školního roku 2020/2021
měla být kapacita 37 až 40 dětí, z toho 12 v tzv.
anglické třídě. V současné době chodí do celé
MŠ Zámecké 84 dětí a cca 30 z nich čeká pře-
chod do základní školy – zde to ale nejsme
schopni vyčíslit přesně, neboť nevíme, kolik
dětí dostane odklad nástupu do 1. třídy.
Nicméně ve finále bude situace taková, že 
od září 2020 budeme mít max. 40 míst a při-
pravíme kritéria výběru do této lokality. Půjde
o pravidla založená na bydlišti dítěte (přednost
bude mít docházková vzdálenost – tedy cen-
trum, Komenského nám., sídliště kolem Kon-
činské ulice...) a faktu, že chodí do MŠ
Zámecká samo nebo jeho sourozenec. Ale je
jasné, že se nedostane na všechny děti, jejichž
rodiče o umístění požádají. Některých dětí se
tedy bude bohužel týkat i stěhování do jiné
školky – nemáme z toho vůbec radost, chápu,
že to může být problematické, ale kvůli nor-
mám nelze jinak.
Snažili jsme se jednat i s památkáři a hygieniky
o možnosti rozšíření školky do podkroví dolní
budovy, ale toto není dle jejich názoru vůbec
myslitelné. Také jsme hledali možnost pří-
stavby, ale nevlastníme příslušné pozemky 
a majitel naši nabídku na odkup odmítl. Proto
budou muset některé děti, historicky spadající
pod MŠ Zámecká, docházet do MŠ na Lidické
ulici nebo do II. MŠ na ulici 17. listopadu. Nyní
tedy paní ředitelka Horodyská připravuje ona
výše zmíněná kritéria a až je schválíme, bude
rodiče informovat. Stejně tak informace zve-
řejníme v Lilii a na webu města, případně dal-
šími informačními kanály. 
Omlouvám se, pokud se dotkne stěhování 
i Vaší dcery, rádi bychom vyhověli všem, ale
kapacity budou omezené.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den
Daniel Brýdl, starosta

Uvedený příspěvek ze Starostovy odpovědny
byl redakčně upraven a zkrácen. Všechny pří-
spěvky v původním znění najdete na webu
www.litomysl.cz, součástí rubriky je i formulář
na vkládání nových dotazů. -mv-

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s úpravami dopravního zna-

čení v ulicích Vodní valy a Nerudova po dobu
úplné uzavírky silnice II/358 v úseku mezi svě-
telnou křižovatkou a ulicí Prokešova ve dnech
21. 10. až 28. 10. 2019. 

RaM souhlasí s podáním investiční žádosti
o dotaci „Schodolez, ZŠ U Školek Litomyšl“ do
programu 133D32 Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Cílem je pořízení no-
vého schodolezu pro II. ZŠ v Litomyšli.
V případě schválení žádosti RaM pověřuje sta-
rostu podpisem právního aktu. 

RaM souhlasí s podáním projektové žádosti
o dotaci na akci „Posílení rekreační funkce lesa
– Černá hora – II. etapa“ do Programu rozvoje
venkova. Max. výše dotace může dosáhnout až
100 % ze způsobilých výdajů akce. Orientační
způsobilé výdaje na akci jsou 2 mil. Kč bez DPH. 

RaM schvaluje zadávací podmínky pro výběr
dodavatele projektu „Lesní cesta k Janovskému
rybníčku“ a souhlasí s vypsáním výběrového

řízení. Projektová žádost byla předložena do
výzvy Místní akční skupiny.

RaM souhlasí se zapojením organizace Cen-
trum sociální pomoci města Litomyšl do doná-
torského programu firmy Saint Gobain
(interaktivní stůl pro seniory, cena cca 39 tisíc)
a do Nadačního fondu rozvoje zdravotnictví
Litomyšlska. Cílem je získání finančních pro-
středků na 2x lůžko Latera Thema s vybavením
v ceně 193 000 Kč. 

RaM schvaluje záměr zadání veřejné zakázky
na stavební práce akce „Sociální bydlení Lito-
myšl" ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o po-
skytnutí dotace z Programu 3 – Podpora pa-
mátkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019
na realizaci akce „Litomyšl, kříž před kaplí
v Suché". RaM pověřuje starostu podpisem
smlouvy. více na litomysl.cz

Vedete sportovní kroužek? Organizujete kulturní program? Zabýváte se pomocí a sociálními
službami? Pokud ano, měli byste s blížícím se koncem roku zbystřit. I letos můžete ve většině
případů od prvního prosince podávat žádosti o finanční podporu z městského rozpočtu
na aktivity v sociální oblasti, výchově, vzdělávání, kultuře a sportu. 
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II. ZŠ má novou přístavbu za 25 milionů korun
s moderními odbornými učebnami
V pondělí 30. září na II. ZŠ slavnostně otevřeli novou přístavbu s odbornými učebnami. Na žáky a učitele v přístavbě čeká zbrusu nová multi-
mediální aula, učebny na moderní výuku cizích jazyků, informatiky a cvičná kuchyňka. Projekt za 25 milionů korun je jednou z největších
investic do školství za poslední roky.

Město na něj dostalo 62% dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního programu.
Učebny jsou nově vybavené a v rámci výuky
technických oborů si žáci mohou například vy-
zkoušet práci na 3D tiskárně. 
Cílem projektu je žáky dobře připravit na další
studium a rozšířit jim znalosti a dovednosti,
které se jim jednou mohou hodit v profesním ži-
votě. „Učebna cizích jazyků je vybavena systé-
mem Robotel LL, kterou má pouze asi pět škol
v Pardubickém kraji. Špičkově vybavené jsou
i učebny digitálních technologií, televizní studio

a interaktivní sál. Opomenout nesmím ani zre-
konstruovanou cvičnou kuchyňku. Všechny tyto
prostory jsme si moc přáli a dnešním dnem se
nám toto přání splnilo. Neobešlo by se to však
bez poctivé několikaleté práce mnoha lidí,“ pro-
hlásila na slavnostním otevření ředitelka Miro-
slava Jirečková.
Požadavky na lepší výuku jazyků a technických
oborů dávali vedení školy sami absolventi.
Druhá základní škola se dlouhodobě zaměřuje
na vzdělávání dětí v technických oborech a je-
jich využívání v praxi. „Uděláme vše pro to, aby

se díky práci s novým vybavením o naší škole
vědělo a abychom dělali Litomyšli dobré jméno.
Plánujeme navázat spolupráci s místní kabelo-
vou televizí. Pevně také věřím, že s pomocí
těchto nových učeben daleko lépe připravíme
absolventy, kteří budou velmi dobře uplatnitelní
na trhu práce,“ dodala ředitelka.
V posledních letech město připravilo opravy
a rekonstrukce škol a školských zařízení za více
než 60 milionů korun. „Investice do vzdělání
mají vždy smysl, přístavba II. ZŠ a nové učebny
posouvají výuku zmíněných předmětů na další
úroveň a já doufám, že žáci tuto příležitost chytí
za pačesy a společně s učiteli maximálně využijí
potenciál nového vybavení,“ uvedl k moderni-
zaci II. ZŠ místostarosta Radomil Kašpar. 
Kromě této základní školy město nedávno fi-
nancovalo například úpravy nového sídla Stře-
diska volného času Litomyšl a dvou mateřských
škol. Každoročně se také z rozpočtu hradí ná-
kupy nového vybavení a opravy tříd. -mv-

Grand Prix Architektů ocenila 
nábřeží Loučné

Opravy na hřbitově
Návštěvníci hřbitova se k uctění památky
svých blízkých na rozptylové loučce dostanou
novou cestou. Nevzhledný a kluzký chodník

z žulových bloků je již minulostí, kromě vybu-
dování nové cesty a úpravy okolí došlo i k vý-
sadbě nové zeleně a na pietním místě přibyly
lavičky. Tím výčet úprav nekončí. Město pro-
vedlo v letošním roce šest oprav hrobů. Těch
je v majetku města celkem 85. Nachází se
mezi nimi místa posledního odpočinku vý-
znamných osobností i hroby občanů, jejichž
příbuzní již nežijí a nemá se o ně kdo posta-
rat. 
S osazením zeleně pomohly v minulosti stu-
dentky Střední zahradnické a technické školy Li-
tomyšl, o pravidelnou údržbu těchto hrobů se
starají místní dobrovolnice. Pokud máte zájem
jim pomoci, můžete kontaktovat Janu Foltovou
z MěÚ Litomyšl na čísle 461 653 364. -az-

Dotace na obnovu
historických budov

Informace
k opravě silnice
II/358
Až do konce listopadu mají trvat práce na
opravě silnice II/358 spojující Litomyšl s Českou
Třebovou, kterou platí Pardubický kraj. V říjnu
došlo k týdenní uzávěrce Mařákovy ulice ve
směru od světelné křižovatky ke vjezdu do Pro-
kešovy ulice. Stavební firma během týdne po-
ložila novou vrstvu asfaltu a dokončila
ostrůvek, který má v místě usměrňovat do-
pravu. Díky tomu už je od konce října průjezdné
Smetanovo náměstí, takže autobusy již opět
mohou řádně obsluhovat zastávku Botana. 
U veřejnosti vzbudil ostrůvek v křižovatce 
velký zájem. Tento bezpečnostní prvek navr-
žený odborníky je do silnice umístěn s minimál-
ním převýšením a má usměrnit pohyb vozidel
v křižovatce. Řada řidičů totiž nedodržovala
zákon a najížděla do ní tak, že blokovali do-
pravu. 
Původně mělo být dláždění ostrůvku výškově
odděleno bez možnosti pojíždění, ale na žádost
města došlo ke kompromisu. Průjezdy křižovat-
kou jsou projekčně prověřeny, podle výpočtů by
upravenou křižovatkou měla normálně projet
i velká vozidla, například autobusy. -mv-

Od března do června příštího roku mohou ma-
jitelé historických domů v památkové rezervaci
žádat o dotaci na restaurátorské práce v pod-
loubí, přízemí domů, průčelí a opravu dlažby 
v podloubí domů na Smetanově náměstí. Cel-
kem je na tyto práce vyčleněno z rozpočtu
města 150 tisíc Kč, nutná bude finanční spolu-
účast majitele. Ke zveřejnění záměru poskyt-
nutí dotace dojde v lednu 2020. Více informací
po tomto termínu najdete na webu litomysl.cz,
případně je poskytnou úředníci z Odboru roz-
voje a investic MěÚ Litomyšl. -red-

Mezinárodní porota XXVI. ročníku Grand Prix Ar-
chitektů – Národní ceny za architekturu 2019
vybrala z rekordního počtu 321 přihlášených
projektů jako vítěze projekt Corso Pod Lipami
v Řevnicích od studia Ehl & Koumar Architekti –
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková,
kteří obdrželi velkou modrou skleněnou kostku
Grand Prix z dílny výtvarníka Bohumila Eliáše.
Úspěchu se dočkali i architekti Martin Rusina
a Martin Frei za obnovu nábřeží Loučné v Lito-
myšli. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo
3. října 2019 v panteonu Národního muzea za
přítomnosti významných představitelů odborné
veřejnosti, státní správy a diplomatického
sboru.
Litomyšlský projekt, který významně finančně
podpořila Nadace Proměny Karla Komárka, za-
bodoval u odborné poroty v kategorii urbanis-

mus. Porota ocenila „neobvyklé řešení protipo-
vodňové stěny nábřeží, která tak vytváří měst-
ské prostory pro komunikaci a krátkodobou
relaxaci obyvatel města. Designované a mate-
riálové řešení jednotlivých prvků dojem a emoci
z prostoru jenom umocňují."
Na projektu Obnova nábřeží řeky Loučné v Li-
tomyšli se pracovalo od roku 2012, o pět let
později byl dokončen. Nadace Proměny Karla
Komárka na něj přispěla částkou 23 milionů Kč,
město v lokalitě za téměř 8 milionů Kč rekon-
struovalo přilehlou ulici Vodní valy. Pod promě-
nou nábřeží jsou podepsáni Martin Rusina
a Martin Frei (Rusina Frei architekti); Jakub Fin-
ger a Mirka Svorová (Ateliér Partero); dále vý-
tvarníci Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský
a grafické studio Colmo.

-red-
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Na ArchiMyšli pokřtili novou knihu o Litomyšli
O krásách Litomyšle pojednává nová cizojazyčná publikace německého autora Floriana
Aichera s českým názvem Potenciál malého města Litomyšl. Slavnostní křest se uskutečnil
v rámci ArchiMyšle na začátku besedy Na pivo s architekty 5. října.

Anglicko-německá publikace vyšla v rámci pre-
stižní edice Detail. V ní vychází díla pojednávající
o nejlepší evropské architektuře. Na více než 150
stránkách autor představuje porevoluční sta-
vební vývoj města i nejvýznamnější litomyšlské
stavby posledních let – zpřístupnění Klášterních
zahrad, otevření autobusového nádraží, revita-
lizaci zámeckého návrší, výstavbu krytého ba-
zénu i proměnu nábřeží Loučné.
Na ArchiMyšli došlo k českému křtu a v době
uzávěrky tohoto vydání Lilie se řešil případný
prodej knihy přímo v Litomyšli. Ta je jinak
v omezeném nákladu 2000 kusů dostupná
přímo přes německé nakladatelství Detail.
Sedmý ročník ArchiMyšle kromě křtu nabídl opět

řadu přednášek, výstav a workshopů. „Letošní
ročník ArchiMyšle, oslavy Světového dne archi-
tektury, byl výjimečný v mnoha ohledech. Před-
stavena byla kniha Floriana Aichera The
Potential of the Small City of Litomyšl, zažili
jsme skvělou vernisáž výstavy Ateliéru Štěpán
Doteky či strhující přednášky světově uznáva-
ného architekta Miroslava Šika. Největší radost

však mám ze zapojení studentů architektury
z Brna a Prahy i mladých místních výtvarníků
z Výtvarného studia Dolní Újezd. ArchiMyšl asi
nikdy nebude akcí pro tisíce lidí, ale jsem pře-
svědčená, že právě v moderním historickém
městě Litomyšl mají podobné pořady své místo.
Lákají k nám odborníky, poučené lajky či milov-
níky architektury a všeho krásného. A právě
o tento druh návštěvníků máme zájem,“ shrnula
letošní ročník ArchiMyšle Michaela Severová, ve-
doucí Odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ
Litomyšl. -mv-, foto: František Renza

Otázky a odpovědi k povinnému čipování psů

Na koho se povinnost povinného označení
mikročipem vztahuje, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl
být na území České republiky označený každý
pes. Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzte-
klině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikroči-
pem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na
území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:
• zjištění identity psa 
• účinnější monitoring chovů
• umožnění kontroly při prodeji psů prostřed-

nictvím obchodníků
• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je

velmi důležité v případě odcizených psů
i v případě postihu vyplývajícího ze zodpověd-
nosti za psem způsobenou škodu 

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře
má podstatně větší naději, že se vrátí ke
svému původnímu majiteli

Kdo označení mikročipem provádí, jaká je

jeho cena? Najdu někde seznam veterinár-
ních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři. Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 120–450 Kč a závisí na jeho
typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Není „čipování“ pro psa nebezpečné či
zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s in-
jekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován
do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organis-
mus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace,
neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivo-
vat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této
zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby
neměl platné očkování proti vzteklině.

Vztahuje se nová povinnost také na kočky
či další druhy zvířat?

Příslušná novela veterinárního zákona zavádí
povinné označení pouze u psů. Situace je však
odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete ces-
tovat do zahraničí. V takovém případě se povin-
nost označení zvířete mikročipem stanovená
evropskou legislativou již řadu let vztahuje
nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Text je upravenou tiskovou zprávou Státní ve-
terinární správy. -red-

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Níže naleznete odpovědi
na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa setkává.

Představitelé politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Litomyšle nedodali do tohoto vydání žádný příspěvek.

Duhové křídlo pro Miroslava Bártu

Bydlíte v Litomyšli,
ale nemáte zde 
trvalé bydliště?
Na protější straně se můžete seznámit se změ-
nami v parkování v historickém centru města.
Pro řidiče s trvalým pobytem v Litomyšli je od
příštího roku připravena zvýhodněná parkovací
známka pro krátkodobý parking.
Vzhledem k tomu připomínáme, že v souladu
s ustanovením § 10 a násl. zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že občan může zvolit trvalý
pobyt i v místě, kde má bydlení v nájmu, přičemž
k doložení oprávněnosti užívání bytu nebo
domu postačuje doložení platné nájemní
smlouvy. Pokud tedy bydlíte v Litomyšli v nájmu,
ale trvalý pobyt máte přihlášený jinde, můžete
si jej bezplatně přihlásit na matrice v Litomyšli,
a to i bez souhlasu majitele nemovitosti. -red-

Už posedmé ocenili zástupci Pardubického
kraje a Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR organizace a jednotlivce pracující
v sociálních službách a ve prospěch osob se
zdravotním postižením cenou Duhové křídlo.
„Smyslem ceny  je ocenit lidi, kteří pracují v so-
ciálních službách a pro osoby se zdravotním po-
stižením. Věříme, že nominovaným tato cena
udělá radost a bude je motivovat do dalších let,
a na druhé straně, že to bude inspirovat ostatní,
kteří mají k této oblasti blízko,“ říká Pavel Šotola,
radní kraje pro sociální péči a neziskový sektor.
Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve pro-
spěch osob se zdravotním postižením obdržel
v řijnu Miroslav Bárta z Litomyšle, dlouholetý
člen Pobočného spolku Svazu tělesně postiže-
ných v Litomyšli a zastupitel města. -mv-
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Parkování v centru města je oblíbené mezi
občany i návštěvníky z okolních měst a ves-
nic. Dokonce tak, že se ročně vydalo přes
4000 parkovacích známek, z nichž velkou
část kupují návštěvníci odjinud. Náměstí je
tak plné aut a řada Litomyšlanů nemůže
v centru zaparkovat při cestách za nákupy,
domů či do práce. 
Vedení města proto od nového roku plánuje
zdražení parkovací známky za krátkodobý
parking na 700 Kč. Toto zvýšení cen se ale ne-
dotkne lidí, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli.
Pro ty i nadále platí zvýhodněná parkovací
známka za 300 Kč. „Zdražování už bylo dost,
i když bylo nutné. Nárok na parkování v cen-
tru by měli mít především rezidenti a pak Li-
tomyšlané z dalších částí města, proto jim
nabídneme zvýhodněnou známku na dvou-
hodinový parking, zatímco přespolní si při-
platí. Není to za roční parkování nijak
dramatická cena a i nadále mohou zákazníci
obchodů na náměstí využít parkovacího auto-
matu, kde první hodina stojí 10 korun. Je to fé-
rová cena, která neohrozí naše obchodníky.

Současně také rozšiřujeme parkovací plochy
v blízké vzdálenosti od centra, například před
III. ZŠ, a ve spolupráci s Pardubickým krajem
také budujeme 77 nových míst v areálu ne-
mocnice,“ vysvětluje novinky v parkování pro
Litomyšlany starosta Daniel Brýdl. 

Za parkování platí řidiči v pracovní dny od
8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00
hodin, a to na místech označených doprav-
ními značkami v prostoru Smetanova, Šan-
tova a Toulovcova náměstí, dále v ulicích

Od nového roku čekají na Litomyšlany
novinky v ceníku parkovného

B. Němcové, Rektora Stříteského, Růžová,
Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská, Rop-
kova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova
a Vodní valy.

Nově zaplatíte i mobilem
Od ledna 2020 bude možné zaplatit parko-
vané přes speciální mobilní aplikaci MPLA,
která je určena pro zařízení mobilní telefony
a tablety využívající Android i iOS. Zaplatit ale
můžete i prostřednictvím svého počítače. Více
informací k tomuto způsobu placení zveřej-
níme na přelomu roku v Lilii, na webu města
a ve speciálním letáku. 
Od příštího roku také platí zákaz přetáčení
parkovacích hodin a u dlouhodobého parko-
vání budou místo známek zavedeny plastové
parkovací karty s QR kódem. O dodržování
pravidel se postará hlídka strážnic Městské
policie Litomyšl. Ty budou mít na starost celé
Smetanovo náměstí, včetně dodržování trž-
ního řádu.  Jedna ze změn se dotkne i roční
parkovací karty pro rezidenty, která bude stát
600 Kč pro první dvě vozidla, každé další pak
vyjde na 1200 Kč. „Novinky pro rok 2020 jsou
prvním krokem k případné úplné elektronizaci
systému parkování v Litomyšli. V roce 2021 by
mělo fungovat placení kartou v automatech,“
dodává Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního
a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. -mv-

V roce 2020 dojde ke změnám v systému placeného parkování v centru města. Od 1. ledna
budou moci lidé za parkování platit přes mobilní aplikaci, v uvedenou dobu také začne platit
zvýhodněná známka na krátkodobý parking pro občany Litomyšle a integrovaných obcí.
Novinkou budou i dvě plastové parkovací karty s QR kódem, které v některých případech
nahradí nalepovací známky.

Lístek zakoupený prostřednictvím parko-
vacího automatu nebo v systému elektronic-
kého placení:
Prvních 65 minut 10 Kč/hod
každá další hodina 30 Kč/hod
den (24 hodin od času zaplacení) 120 Kč/den
měsíc 800 Kč/30 dnů
Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem
prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblas-
tech se zpoplatněným parkováním v době na
něm uvedené. Parkovací lístek měsíční lze za-
koupit pouze prostřednictvím elektronického
placení mobilní aplikací MPLA.
Ostatní parkovací lístky je možno zakoupit pro-
střednictvím veřejně přístupných parkovacích
automatů nebo prostřednictvím elektronického
placení mobilní aplikací MPLA.

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

Parkovací karta: Abonentní roční „A“
     5.000 Kč / kalendářní rok
Roční parkovací karta prokazuje zaplacení ceny
za parkování v oblastech se zpoplatněným
parkováním v kalendářním roce, který je na ní
vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalen-
dářního roku. Parkovací karta je platná pouze,
pokud je viditelně umístěna za předním sklem
vozidla a je na ní uvedena RZ vozidla pro které
je zakoupena. Kupující je povinen zaregistrovat
RZ vozidla, na které je karta kupována, v evi-
denci města. Parkovací kartu je možno zakoupit
v Informačním centru Litomyšl nebo na MěÚ
Litomyšl. 

Parkovací karta: Rezidenční „R“
první dvě vozidla 600 Kč / kalendářní rok
každé další vozidlo 1.200,- Kč/ kalendářní rok 
Je určena pouze pro vozidla v prokázaném uží-
vání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů
nemovitostí v oblastech dle přílohy č. 1 nařízení
města Litomyšl č. 10/2019.
Parkovací karta je platná pouze, pokud je vidi-
telně umístěna za předním sklem vozidla a je na
ní uvedena RZ vozidla pro které je zakoupena.
Kupující k prodeji předkládá technický průkaz
vozidla nebo doklad prokazující užívání vozidla,
občanský průkaz, případně též platnou nájemní
smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Kupující
je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je
známka kupována, v evidenci města. Parkovací
kartu je možno zakoupit pouze na služebně
Městské policie Litomyšl. 

Parkovací známka: krátkodobý parking 
700 Kč / kalendářní rok

Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblas-
tech se zpoplatněným parkováním a to po dobu
do 120 minut od doby začátku parkování v ka-
lendářním roce, který je na ní vyznačen, a v mě-
síci lednu následujícího kalendářního roku.
Parkovací známka je platná pouze v případě
současného umístění jednoho parkovacího ko-
touče viditelně za předním sklem vozidla
s označením času začátku parkování. Doba za-
čátku parkování na parkovacím kotouči nesmí
být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí
doby 120 minut může být na stejném parkova-
cím místě prokázáno zaplacení ceny za parko-
vání pouze jiným způsobem (zejména parko-
vacím lístkem). 
Parkovací známka je platná pouze, pokud je

nalepena na levé boční sklo vozidla, které je
umístěno nejblíže zádi vozidla Kupující k prodeji
nepředkládá žádné doklady. Parkovací známku
je možno zakoupit v Informačním centru Lito-
myšl nebo na MěÚ Litomyšl. 

Parkovací známka: krátkodobý parking 
– zvýhodněná pro občany města 

300 Kč / kalendářní rok 
Je určena pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví
nebo prokázaném užívání osoby s trvalým po-
bytem na území města Litomyšle. Prokazuje za-
placení ceny za parkování v oblastech se
zpoplatněným parkováním a to po dobu do 120
minut od doby začátku parkování v kalendářním
roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu
následujícího kalendářního roku. Parkovací
známka je platná pouze v případě současného
umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně
za předním sklem vozidla s označením času za-
čátku parkování. Doba začátku parkování na
parkovacím kotouči nesmí být až do doby od-
jezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut
může být na stejném parkovacím místě proká-
záno zaplacení ceny za parkování pouze jiným
způsobem (zejména parkovacím lístkem). 
Parkovací známka je platná pouze, pokud je na-
lepena na levé boční sklo vozidla, které je umís-
těno nejblíže zádi vozidla. Kupující k prodeji
předkládá občanský průkaz, osoba mladší 18 let
také doklad o vlastnictví vozidla. Kupující je po-
vinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je
známka kupována, v evidenci města. Parkovací
známku je možno zakoupit v Informačním cen-
tru Litomyšl, na služebně Městské policie Lito-
myšl nebo na MěÚ Litomyšl. 

-red-

Ceník parkovného platný od 1. ledna 2020

Více informací k systému parkování najdete na webu www.litomysl.cz, případně je čtenářům ráda poskytne redakce Lilie na kontaktech uvedených
v tiráži a zaměstanci IC Litomyšl.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale okamžiky.

Karel Čapek

Své významné životní jubileum oslavili naši
spoluobčané:
80 let – Miloslav Švanda
     Milan Skřivánek
     Vladimír Kerhart, Kornice
85 let – Marta Jindrová
     Milada Králová
90 let – Milan Svoboda
     Dagmar Freybergerová
91 let – František Kopecký
99 let – Viktor Halada
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Lubomír Řehoř, Semanín – Pavlína Heryn-
ková, Semanín • Luděk Hájek, Vysoké Mýto –
Alena Korálová, Vysoké Mýto • Lukáš Chemi-
šinec, Pomezí – Šárka Burešová, Pomezí •
Libor Hanák, Litomyšl – Aneta Zemánková,
Vysoké Mýto • Vítězslav Kounek, Brno – Mar-
tina Žáková, Rudoltice • Lukáš Svatoš, Ústí
nad Orlicí – Kristýna Žitková, Česká Třebová •
Miroslav Pajr, Polička – Beata Tothová, Krnov
• David Kmošek, Litomyšl – Klára Nováková,
Litomyšl • Pavel Fiala, Letohrad – Monika Bří-

zová, Líšnice • Petr Stránský, Řetová – Klára
Bělohlávková, Litomyšl • Martin Prudký, Lito-
myšl – Anna Machů, Litomyšl • Pavel Kříž,
Nové Město na Moravě – Renáta Škeříková,
Litomyšl • Martin Hanych, Svitavy – Aneta
Brůnová, Javorník • Michal Jobb, Havířov – Te-
reza Koláčková, Havířov • Radim Hanzel, Ha-
vířov – Michaela Horňáková, Havířov • Jan
Čermák, Němčice – Gabriela Čermáková,
Němčice • Kamil Měrka, Sobětuchy – Petra
Holubová, Praha
Novomanželům přejeme hodně zdraví a spo-
kojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Karlem Zemanem (97 let)
Miladou Bursovou (78 let)
Boženou Skálovou (89 let)
Annou Zemanovou (97 let)
Janem Kovářem (69 let) Pazucha
Janem Králem (77 let)
Boženou Peterkovou (52 let) Nedošín
Zdenkou Beníškovou (69 let)
Vzpomínáme.                Věra Kučerová, KPOZ

Ve společenské kronice jsou uvedeni pouze
spoluobčané, kteří ke zveřejnění svého jména
dali písemný souhlas, nebo ti, k jejichž zveřej-
nění dali písemný souhlas zákonní zástupci
nebo příbuzní.
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Deska připomíná
historii
Olivetské hory
Pozorní návštěvníci si jí již možná všimli. Kovová
deska na přístavbě piaristické koleje nabízí  čte-
náři ve zkratce důležité informace o Olivetské
hoře. Autorem textu je historik Martin Boštík
z Regionálního muzea v Litomyšli, který v ně-
kolika větách čtenáře seznámí se staletím míst-
ních dějin. A co se například z desky dozvíte?
Že ve 40. letech 12. století založil v prostoru
dnešního zámeckého areálu olomoucký biskup
Jindřich Zdík premonstrátský klášter. Pro novou
fundaci zvolil jméno Hora Olivetská (Mons Oli-
veti), a to údajně kvůli podobnosti litomyšl-
ského návrší s biblickým místem, které navštívil
během své pouti do Svaté země. Tento název
přežil zánik kláštera a byl pro část města roz-
kládající se podél dnešní Jiráskovy ulice použí-
ván i v 16. století, kdy zde žila početná komunita
příslušníků jednoty bratrské. Po jejich odchodu
v roce 1548 osídlili několik opuštěných domů
Židé, což místu na nějaký čas přineslo také
označení Židovský kopec (Judenberg). V barokní
době byl pro návrší opět používán biblický
název, o čemž svědčí i socha Panny Marie s ná-
pisem „DIspensatrICI gratIarVm VerteX oLIVe-
tanVs“ (tedy „Opatrovnici milostí hora
Olivetská“) z roku 1685 na portálu piaristické
koleje. Toto starobylé pojmenování, upomínající
na středověký klášter a jeho prostřednictvím na
místo, kde Kristus strávil poslední noc před
svým ukřižováním, je součástí místní historické
paměti až do dnešních dnů. -mv-

pro výstavbu nového bydlení a infrastruktury.
Přidejte se k nám a dejte svému byznysu
smysl v moderním historickém městě.

POSTAVTE 
S NÁMI
BUDOUCNOST!

MĚSTO LITOMYŠL
HLEDÁ SOUKROMÉ
INVESTORY

více na www.litomysl.cz
kontakt: Ing. Pavel Chadima
461 653 370 • 775 653 307
pavel.chadima@litomysl.cz

Zájemcům nabízíme následující lokalitu k výstavbě: 
Bytové domy na ulici Z. Kopala – přihlášky do 15. listopadu 2019

Rekonstrukce
Partyzánské
je u konce
Partyzánská ulice doteď mohla být označována
jako jedna z nejrozbitějších a nejhorších v Lito-
myšli. To už je ale minulostí, tamní obyvatelé
domů chodí po novém asfaltovém povrchu, při
rekonstrukci za pět milionů Kč došlo i k vybu-
dování nového osvětlení a rekonstrukci dešťové
kanalizace. Díky tomu se mají v ulici v případě
potřeby bez problémů otočit sanitky, hasiči i po-
pelářské vozy. -mv-
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125 let – 30. 11. 1894 se narodil Jan Šplíchal,
malíř – krajinář. Tvořil ve svém ateliéru ve
Sloupnici, v jeho obrazech se objevují motivy
z Českomoravské vysočiny a Litomyšlska, ma-
loval kulisy, divadelní dekorace a čestné di-
plomy. V roce 1927 byl Šplíchalovi Syndikátem
výtvarných umělců přiznán titul akademického
malíře za jeho píli a úsilí, s jakým se věnoval
malířskému řemeslu. V roce 1931 uspořádal
Šplíchal svoji první samostatnou výstavu v ob-
chodě knihkupce Karla Veselíka. 
100 let – 7. 11. 1919 se narodil Jaroslav Tmej,
vlastenec, učitel a nadšený sportovec. V roce
1938 se přihlásil po vyhlášení mobilizace jako
dobrovolník do armády. Po roce 1945 se ujal
svého učitelského povolání. Nejprve učil v okol-
ních vesnicích, v Telecím, v Přívratu a několik let
ve Sloupnici. Na sklonku padesátých let začal
vyučovat v Litomyšli, kde působil až do svého
odchodu do důchodu. V mládí závodně repre-
zentoval Litomyšl ve stolním tenisu a volejbalu.
Se svými přáteli a nadšenými sportovci po-
stupně vybudovali nový letní stadion, kluziště,
lyžařskou chatu v Čenkovicích, nebo středisko
pro letní pobyty mládeže ve Vranicích. Pod jeho
vedením se každoročně, až do roku 2002, sta-
věly stanové základny pro litomyšlské občany

a milovníky slovenských hor, kde se během let-
ních prázdnin vystřídaly stovky lidí. 
80 let – 26. 11. 1939 zemřel Arne Novák, lite-
rární historik, kritik, filolog a redaktor, profesor
a rektor Masarykovy univerzity v Brně. Byl
synem spisovatelky Terézy Novákové a středo-
školského učitele Josefa Nováka, studoval na
gymnáziu v Litomyšli od roku 1896 na Akade-
mickém gymnáziu v Praze. Poté vystudoval bo-
hemistiku a germanistiku na FF UK. Od roku
1921 působil jako stálý spolupracovník redakce
Lidových novin. Samostatné monografie věno-
val např. Janu Nerudovi, Josefu Dobrovském či
Viktoru Dykovi.
55 let – 5. 11. 1964 zemřel prof. PhDr. Viktor
Janda, DrSc., vysokoškolský učitel, vědec, zoo-
log, entomolog. Absolvent litomyšlského gym-
názia a studia přírodních věd na Filozofické
fakultě Karlovy univerzity v Praze. Člen řady vě-
deckých odborných institucí a spolků, mj. Krá-
lovské české společnosti nauk, České
zoologické společnosti, České entomologické
společnosti a Národní rady badatelské. Autor
přibližně osmdesáti odborných studií a pojed-
nání. Bydlel v domě čp. 399 na Vodních valech,
na němž je umístěna orientační bronzová
deska.

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

listopad 2019

Opona pro Smetanův dům 
Při stavbě Smetanova domu přišla roku 1904 na
řadu otázka hlavní opony. Občanská záložna se
rozhodla věnovat 6000 korun. Byli obesláni
čtyři vybraní umělci, z jejichž nabídek byl jako
nejlepší vyhodnocen návrh pražského akade-
mického malíře Františka Urbana, žáka F. Žení-
ška. Město požadovalo dodání opony do 20. 9.
1904, ale byla dodána o 2 měsíce později,
ovšem výsledek stál za to. Odborný posudek
profesora pražské uměleckoprůmyslové školy
Karla Maška ohodnotil toto dílo velice kladně
a v Litomyšli jí byli velmi nadšeni. Opona nese
název Oslava hudby – ženská postava Múzy,
hrající na harfu a obletována andělem – gé-
niem, se zde zjevuje v krajině mezi vesničany
a se stádem ovcí, z nichž jeden pasáček se chce
ke hře připojit se svými houslemi. Opona spo-
juje charakteristické rysy místní krajiny s osla-
vou hudby, hudebnosti českého národa
a potažmo je i připomínkou slavného hudeb-
ního skladatele a litomyšlského rodáka Bedřich
Smetany. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Koncem května letošního roku jsem na or-

topedickém oddělení Litomyšlské nemocnice
podstoupila náročnou operaci. Ráda bych vy-
jádřila za všechnu laskavou péči velkou vděč-
nost, poděkování a obdiv patří celému
kolektivu pod vedením pana prim. MUDr. Vla-
cha. Krčmářová Anna

 Chtěla bych poděkovat celému kolektivu re-
habilitačního oddělení Litomyšlské nemocnice
pod vedením pana prim. MUDr. Štouraře
a všem rehabilitačním sestřičkám, které vede
p. Marcela Králová, za laskavý přístup, trpěli-
vost a příkladnou obětavost při pooperační re-
habilitační péči. Děkuji Krčmářová Anna

 Ráda bych poděkovala MUDr. Jakubu Vyky-
pělovi a pracovnicím ultrazvuku za nevšední
ochotu a profesionalitu při mém nestandard-
ním vyšetření cév dolních končetin. Děkuji za
porozumění a empatií. Kéž bych se setkávala
s takovým vstřícným jednáním i v jiných ne-
mocnicích. Děkuji. Mgr. R. Jetmarová

 Chtěla bych poděkovat p. Králové z Orionu
Nedošín, která zařídila darování nádobí pro
Klokánek a org. Charita dětem, P. Romanu
Soukupovi, který nám darované věci dopravil.
Moc si jejich spolupráce vážíme. Pajerová

 Dne 16. 11. 2019 se dožívá
krásných 90 let pan Václav
Šplíchal. Spolu se svojí
ženou Marií letos oslavili 65
let manželství. Hodně
zdraví a spokojenosti 

přeje celá rodina.
 20. listopadu 2019

uplyne 10 let od úmrtí naší
maminky p. J. Novotné. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi. 

Rodina Danielová, Kopecká
 Dne 11. listopadu by se dožil 77 let můj man-

žel Miloslav Betlach. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. Stále vzpomínají manželka Eva
Betlachová a děti s rodinami.

 Dne 17. 11. 2019 by se dožil 80 let pan Ing. Jiří
Vacek, pstruhař a rodák z Nedošína. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka Danuška,
dcera Romana a syn Jiří s rodinami.

 Dne 18. října 2017 uply-
nulo 7 let od úmrtí naší mi-
lované manželky, maminky
a babičky, paní Margity Si-
rotkové z Litomyšle. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. S láskou
vzpomínají manžel Václav
Sirotek a děti s rodinami.

Za Boženu Skálovou. V pondělí 30. záři ze-
mřela ve věku 89 let Božena Skálová. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se
přišel rozloučit s naši maminkou do litomyšl-
ského Nového kostela. Dcera a syn s rodinami.

Ing. Milan Svoboda oslavil v říjnu kulaté ju-
bileum. Vše nejlepší ke krásným 90. narozeni-
nám a hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let přejí manželka, dcery a vnučky s ro-
dinami a pravnoučata.

Poslouchej své srdce. Tlukotem srdce za-
číná  nový život a jeho zastavením končí. Koli-
krát v životě poslechneme hlas rozumu
namísto svého srdce. Kdo se chce zastavit,
„zatočit“ srdcem, může na nové lavičce, která
byla vyrobena k nedožitým 65. narozeninám
jako vzpomínka na Oldřišku Dlouhou. Lavičku
najdete na Toulovcově náměstí před jejím bý-
valým salónkem. Marta Kašparová,
    Vendula Renzová, Jana Štarmanová
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40 let – 2. 11. 1979 zemřel tragicky v nedožitých
sedmadvaceti letech Antonín Princ, sportovec
– fotbalista. Fotbal hrál od svých devíti let za
žáky Jiskry Litomyšli, na jeho fotbalovém růstu
se podíleli trenéři J. Metyš a Z. Vandas. Od roku
1967 začal hrát za dorost, který pak postoupil
do krajského přeboru Východočeského kraje.
Ve svých šestnácti letech byl nominován do
krajského výběru a v roce 1969 přestoupil do li-
gového dorostu Hradce Králové, ještě jako do-
rostenec byl přeřazen do I. mužstva dospělých.
Na podzim 1972 přestoupil do ligového mužstva
Sparty Praha, několikrát startoval i v utkáních
tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, nej-
víc zazářil v zápase proti AC Milán.
115 let – v listopadu roku 1904 byla instalována
opona do Smetanova domu. Počátkem dubna
1904 byli obesláni čtyři vybraní umělci, z jejichž
nabídek byl jako nejlepší vyhodnocen návrh
pražského akademického malíře Františka Ur-
bana. 
130 let – 20. listopadu 1889 ustavili v restauraci
U Hroznů zvláštní humoristickou společnost
Kosí hnízdo. Podnět přinesl chrudimský rodák
Josef Žďárský, který znal ze svého rodiště
„Prahnízdo kosů chrudimských“. Druhým zakla-
datelem byl kupec, sběratel, starožitník, kroni-
kář, malíř a nepřekonatelný humorista Quido
Šimek. Oba zakladatelé litomyšlské kosárny se-
stavili soupis asi dvaceti lidí, kteří připadali
v úvahu, aby se stali členy spolku, a pozvali je
do hostince U Hroznů. Mezi nimi byli například
zlatník a hodinář Jan Martinek, hudební sklada-
telé Roman Nejedlý a František Vogner, ředitel
Občanské záložny Robert Karlík, ředitel notář-
ské kanceláře Emanuel Stirský či majitel mlýna
František Háša. Lenka Backová
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Neudržované
úseky místních
komunikací
v zimním období 
Rada města Litomyšle schválila na svém zase-
dání dne 10. 10. 2017 změnu přílohy nařízení
města Litomyšle č. 03/2015. Hlavní součástí
tohoto nařízení je seznam úseků místních ko-
munikací, na kterých bude prováděna zimní
údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude
prováděna vůbec.

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

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

městí
5) komunikace a chodník Peciny – slepá ulice

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

Z. Kopala 1155
9) chodník – schody Tomíčkova – Vognerova

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

munikace kolem rest. Za Vodou
13) hodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku

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

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

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

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

1111 – 1113 
19) spojovací chodník Partyzánská – J. E. Pur-

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

levé straně ve směru jízdy

U naprosté většiny výše uvedených komunikací
bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové
posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
aktem vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají
problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na
www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.
Po zkušenostech z minulého zimního období
chceme dále upozornit na to, že na základě plánu
zimní údržby není v silách správce komunikací
ošetřit všechny komunikace a chodníky města
najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých má město
Litomyšl nebo Městské služby Litomyšl uzavřeny
pojistné smlouvy, v rámci uplatňování nároků
z případných úrazů odmítají pojistné plnění v pří-
padě, že byl ze strany správce komunikací do-
držen plán zimní údržby. Dochází potom
k všestranně nepříjemným jednáním, včetně sou-
dních řízení. Proto prosíme, aby všichni uživatelé
vždy maximálně přizpůsobili své vybavení i chůzi
momentálnímu stavu komunikace. Plán zimní
údržby předpokládá také to, že pokud je k chod-
níku přilehlá pojízdná komunikace ošetřena dříve,
měl by ji chodec přednostně použít.
Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o.
na druhou stranu udělají vše, co je v jejich si-
lách, aby zmírnily negativní důsledky zimního
období na život obyvatel města. -red-

DOPISY ČTENÁŘŮ

Posíláme uháčkované chobotničky
pro kulíšky 
V září proběhlo v Evropském školicím centru
háčkování chobotniček pro předčasně naro-
zená miminka podle projektu organizace Ne-
doklubko z.s. Společnými silami se nám
podařilo uháčkovat roztomilých 37 chobotni-
ček, které budou poslány do naší krajské ne-
mocnice v Pardubicích. Námi uháčkované
chobotničky pomohou zpříjemnit nemocniční
prostředí a věříme, že nedonošeňátka budou
lépe prospívat.
Všem zúčastněným srdečně děkujeme. Za tým
Evropského školicího centra Ilona Suchá

Dálniční přivaděč kolem zámku a školy
Všichni se těšíme, až skončí oprava silnice na
Třebovou. Víte ale, že oficiálním důvodem
opravy je postavit pro Třebovsko dálniční přiva-
děč? Proto taky na přestavbu silnice, jež byla
v dobrém stavu, dal stát kraji stamiliony korun.
Přijde vám divné, že přivaděč dálnici u Němčic
podjede a dopravu požene celou Litomyšlí
kolem zámku, největší základní školy a dál po
současné hlavní 35? Nejste sami. Když jsem byl
před 2 lety na jednání s projektantem naší dál-
nice panem Nejedlým, kroutil nad tím hlavou.
Dálniční známku si ještě kupovat nemusíte, na
to si bohužel počkáme 10 let. A ve skutečnosti
doufáme, že ten státem zaplacený přivaděč
vůbec jako přivaděč sloužit nebude, že ze Tře-
bové na Prahu pojedou radši přes Choceň.
Jenže to by bylo nejmíň o 13 minut delší. Sám
bych po dostavbě D35 jel ze Třebové na Prahu
jedině přes Litomyšl. Cestu bych si občas zkrátil
Gregorkou (hodně štěstí těm z nás, kdo tudy
chodí). Na Litomyšl budou všechny řidiče ze se-
veru vést navigace.
Proč jsme nevyužili dlouholeté přípravy dálnice
k tomu, abychom vyřešili dopravu ve městě cel-
kově, tedy včetně severního tranzitu? Ulevilo by
se nejen zámku a žluté škole, ale taky všem
lidem kolem současné I/35. I současná hlavní
má totiž zbytečně sloužit jako dálniční přivaděč.
Stát původně plánoval úplně novou silnici z Li-

tomyšle do Třebové, která by vedla daleko od
jakékoli zástavby v Litomyšli, Němčicích a Zhoři.
Na nádraží ve Třebové bychom byli za 10 minut.
Na tuhle silnici měly původně jít peníze, za které
teď pokládají kostky u Klášterek.
Tu silnici jsme ale spolu se sjezdem z dálnice
odmítli. Oficiálním důvodem, doplněným nyní
o kocourkovské varování před developery, bylo,
že silnice by vedla „příliš blízko“ (několik set
metrů) od nově plánované zástavby pod Rasov-
nou. Je ale fakt lepší hnát stejnou masu aut
kolem zámku a školy a pak skrz celé město, od
zástavby pouhé centimetry?
Rozumím, že plán se nelíbil Kornicím, ale vedení
města zastupuje 10 429 lidí, ne jen 150. Jde ke
cti starosty, že se postavil aspoň za sjezd z dál-
nice ve tvaru T a aktivně se ho snažil prosadit,
žel byl v té snaze osamocen.
Paradoxně se nyní ukazuje, že lepší pro všechny
by byla námi odmítnutá původní varianta D35
kolem Třebové. Stejně nemáme vlastní sjezd,
navíc dálnici uvidíme a uslyšíme, pohádali jsme
se kvůli ní, což přispělo ke zdržení. 
V Litomyšli se věci domlouvají u piva, což je milé
a většinou funguje dobře, hlavně když jde o kul-
turu. Vedení města doprava příliš nezajímá, což
chápu. Je ale škoda, že nemáme dlouhodobou
odbornou dopravní strategii. Platíme za to totiž
všichni. Tomáš Havránek

Náměstí V. Havla
Je významnější osobou pro Litomyšl Václav
Havel nebo Vratislav II. z Pernštejna. Generace
89 si po volbách, které v Litomyšli demokraticky
vyhrála, mohla splnit svůj dávný sen. Již je ale
ani nenapadlo zeptat se ostatních lidí v histo-
rické Litomyšli, jak to vidí oni. Jak typické pro
takzvané demokraty. Jakmile máš jiný názor,
než je ten náš jediný správný a žádoucí, tak jdeš
proti nám a jsi persona non grata (nežádoucí
osoba). Vratislav II. z Pernštejna (1530-1582), od
roku 1567 nejvyšší kancléř Českého království.
Od roku 1572 je držitel Řádu zlatého rouna,
který obdržel od španělského krále Filipa II.
V roce 1568 započíná se stavbou litomyšlského
zámku, „vrcholu renesance“, pro svoji španěl-
skou manželku. Václav Havel (1936–2011) –
český dramatik, disident a kritik komunistického
režimu. Poslední prezident Československa
a první prezident České republiky (1993–2003).
V roce 1993 do Litomyšle pozval 7 středoevrop-
ských prezidentů a o rok později španělského
krále. Ale jeho zásluhou to není. Zásluhu má
pouze jediný člověk, a to již zmiňovaný Vratislav

II. z Pernštejna. Nebýt honosného zámku, ne-
bylo by setkání prezidentů a hlavně by nepřijel
ani španělský král. Pan Havel by je musel po-
zvat někam jinam, ale Litomyšl by to nebyla.
Je smutné, že Generace 89 (skupina VŠ vzděla-
ných lidí, litomyšlských rodáku, studentů Gym-
názia) dává přednost politické osobě, před
lidmi, kteří pro město Litomyšl něco v historii
znamenala. Jakmile se do historie a kultury
začne míchat politika, tak to je to nejhorší, co
může být. Děkuji všem zastupitelkám a zastu-
pitelům, kteří byli proti, aby na tomto historic-
kém místě bylo náměstí Václava Havla. Též
děkuji občanům Litomyšle, kterým to není
jedno, co se u nás děje. Čas jistě ukáže, že Ge-
nerace 89 udělala s tímto pojmenováním a ne-
důstojným protlačením velkou chybu. Na závěr
jeden příspěvek z internetové diskuze na
iDNES.cz k tématu náměstí Václava Havla v Li-
tomyšli. „Litomyšl, super nejkrásnější město, ale
náměstí Václava Havla???, to snad NE.....zblá-
znil se někdo???.“

Jan Pavliš
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V příštím roce si bu-
deme připomínat 200.
výročí narození vý-
znamné české spisova-
telky Boženy Němcové.
Život autorky oblíbené
Babičky a dalších důle-
žitých děl byl spjat s Li-
tomyšlí a tento fakt
připomíná její busta na domu č.p. 27 na Smeta-
nově náměstí.
Toto umělecké dílo čeká v následujících týdnech
čištění a další restaurátorské zásahy, aby důs-
tojně připomínalo život Boženy Němcové
s ohledem na blížící se jubileum. -red-

Stolní
kalendáře 2020
Hned 2 druhy stolních kalendářů s motivy Lito-
myšle se objevily na pultech infocentra a lito-
myšlských knihkupectví. Prvním je kalendář
s fotografiemi MgA. Miroslava Sychry a texty
Mgr. Oldřicha Pakosty. Texty v tomto kalendáři
jsou ve třech jazycích (česky, anglicky, německy).
Dalším, velmi oblíbeným kalendářem, je kalen-
dář s fotografiemi Ivety Nádvorníkové a Marka
Bartoníčka. Jako tradičně zde najdete nejen ob-
rázky zajímavých míst Litomyšle, ale i spoustu
fotografií z událostí konaných v Litomyšli.

Aleš Bárta, Infocentrum Litomyšl

Reakce na článek 
„Ptám se jako občan“
Dovolím si reagovat na článek pana Pulkrábka,
neboť jsem si vědom toho, že komunikace s ob-
čany je velice důležitá. Proto také vyšel v sou-
vislosti s daní z nemovitosti v Lilii článek,
v němž byly jasně popsány důvody, které ke
zvýšení daně z nemovitosti vedly. Tento text byl
zveřejněn ihned poté, co věc projednalo zastu-
pitelstvo. Na základě vzniklé diskuze také došlo
k úpravě koeficientu pro Nedošín. Veřejnost se
tedy o nutném zvýšení daně z nemovitosti do-
zvěděla prakticky ihned, půl roku před tím, než
finanční úřad začne celou záležitost řešit.
V tomto ohledu jsme jednali zcela v souladu
s programovým prohlášením.
Zvýšení daně z nemovitosti skutečně bylo velké
rozhodnutí, k němuž jsme nepřistoupili rádi.
Nicméně se bohužel nedalo jinak. Město potře-
buje finance na opravy a peníze vybrané z daně
jsme dopředu slíbili dát pouze do oprav majetku
města, rozhodně je neplánujeme „projíst“.
Opravy jsou věc, která nesnese odklad. Jelikož
chci být odpovědný hospodář, nechal jsem vy-
pracovat nezávislý finanční audit, z něhož jasně
plyne, že bychom ročně měli do oprav dávat
mnohem více peněz než doposud. Já osobně
nechci strkat hlavu do písku před touto nepří-
jemnou pravdou. V programovém prohlášení se

o zvyšování daní skutečně nepíše. Když jsme se
domlouvali na jeho znění, nikdo neviděl důvod
pro to, aby se daně musely zvyšovat. To se bo-
hužel auditem změnilo. Kdybychom prohlášení
psali teď, ta informace by v něm byla.
Vím, že jsme tímto rozhodnutím naštvali hodně
lidí. Vyslechl jsem si jako bleskosvod veřejného
mínění své. Ale hlasoval bych znovu stejně.
Jako zastupitelé jsme s daněmi nemuseli nic
dělat. Mohli jsme do konce volebního období
předstírat nevědomost, řešit formality a za pár
let by tento problém padl na hlavu někoho ji-
ného. Funkce starosty je především o odpověd-
nosti vůči městu a občanům. Pokud mám
možnost se situací něco udělat, beru jako po-
vinnost se o to pokusit.
Zvýšení daní bylo jediným možným řešením,
které bylo odpovědné vůči občanům a budouc-
nosti města. Pokud mi jako starostovi politicky
zlomí vaz, budiž.
A samozřejmě že se do příštího návrhu roz-
počtu počítá s úsporami na straně města.
Pouze zvyšovat daně a nesnažit se hledat
úspory by bylo stejně nezodpovědné jako igno-
rovat reálné problémy. Pevně věřím, že naše
rozhodnutí Litomyšlané chápou.

Daniel Brýdl, starosta

Oslava 101 let 
od vzniku 
Československa

V pondělí 28. října se u památníku u sokolovny
slavil vznik svobodného československého
státu. Veterán klub Litomyšl ve spolupráci
s Četnickou pátrací stanicí Pardubice, Sborem
paní a dívek, Mužským pěveckým sborem
a městem Litomyšl připravil oblíbenou Jízdu
za T.G.M. Vedení města děkuje organizátorům
za přípravu akce a všem návštěvníkům za to, že
i v sychravém počasí společně oslavili 101 let od
vzniku Československa. -az-

Čištění busty 
B. Němcové

Výsadba cibulovin
Na začátku října jsme ve spolupráci se žáky ze
Střední zahradnické a technické školy ručně vy-
sázeli přibližně 1800 ks cibulí. Na cibule se mů-
žete těšit například u lípy Olgy Havlové,
u městského úřadu, na ulici 9. května, pod 3.
základní školou a v Klášterních zahradách. 
Na konci října proběhla mechanizovaná vý-
sadba cibulovin na Komenského náměstí. Vy-
sázeno bylo 6000 ks cibulí. Byla zvolena směs
tulipánů, narcisů, česneků, modřenců a lado-
něk. Na období květu se můžeme těšit přibližně
od března až do června.
Barbora Doupalová, správkyně městské zeleně

nabízí na prodej pozemek pro výstavbu
rodinného domu v obci Hrádek.
Pozemek je určen územním plánem obce pro výstavbu
venkovského bydlení v rodinných domech. 
Bližší informace je možné získat na majetkoprávním odd.
- Ing. Pavel Chadima, tel. 461 653 370, 775 653 307,
email pavel.chadima@litomysl.cz

Město Litomyšl

Nabízí komplexní úklidy pro domácnosti.
Čištění koberců a čalounění, mytí oken, parní čištění.

Možnost zakoupení dárkových poukazů.
Více na www.profi-servis.cz

nebo tel. 602 331 119

PROFI-SERVIS.cz
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TECHNOhrátky na SŠZaT Litomyšl –
v nejžádanější škole v historii projektu
současně přivítali 12 000. jubilanta
Ve středu 23. října navštívil projekt na podporu
studia technických a odborných oborů Střední
školu zahradnickou a technickou Litomyšl. Mezi
130 vybranými žáky většinou z devátých tříd
byli tentokrát opravdoví šťastlivci, neboť zájem
o účast na této akci projevily více než čtyři
stovky školáků z pětadvaceti základních škol!
Litomyšlská „zétéeška“ se tak jednoznačně
stala nejžádanější školou nejen letos, ale v celé
dosavadní historii TECHNO-
hrátek. Navíc při této příleži-
tosti přivítali organizátoři 12
000. účastníka, který se do
projektu během sedmi let
jeho trvání zapojil.
Šest speciálních pracovišť
představilo pestrý průřez vy-
učovanými obory a také dů-
kladně prověřilo manuální
schopnosti zúčastněných
žáků. Ty čekalo seznámení
s chovatelstvím cizokrajných
zvířat, floristikou a zahradní
architekturou, arboristikou,
logistikou, mechanizací
a službami, scénickou a vý-
stavní tvorbou či výpočetní
technikou.
Žáci si vyzkoušeli například

svařování na trenažéru virtuálního svařování,
práci s vypalovacím a gravírovacím laserem
nebo tvorbu dekorace z přírodních materiálů
a ošetřování dřevin. Byla pro ně připravena ná-
ročnější demontáž kol u osobního automobilu,
ale na druhé straně velkoformátová malba
a umělecká fotografie.
Slavnostního zahájení se opět zúčastnili vý-
znamní hosté, kteří svou přítomností před žáky

a jejich pedagogy demon-
strovali význam podpory od-
borného vzdělávání
v Pardubickém kraji. Byli
mezi nimi Bohumil Berná-
šek, radní Pardubického
kraje pro školství, Daniel
Brýdl, starosta města Lito-
myšle, Martin Kiss, vedoucí
odboru školství Krajského
úřadu Pardubického kraje,
Lenka Šauerová, vedoucí
kontaktního pracoviště
Úřadu práce Litomyšl, Mo-
nika Jirásková, ředitelka Cen-
tra celoživotního vzdělávání
Pardubického kraje, a zá-
stupci zaměstnavatelů, stra-
tegických partnerů střední
školy. Helena Kazdová

Střední škola Trading Centre
míří do Milána 
Školní rok se rozběhl na plné obrátky. S přícho-
dem nového roku mívají mnozí představu, že
přijde něco moderního, pokrokového, změna,
která rok učiní lepším, a my tím pádem budeme
spokojenější. 
Nejinak tomu je i u nás ve škole. Pečlivé pro-
mýšlení, plánování a zařizování přineslo své
plody v podobě řady novinek. 
Žáci školy stejně jako vyučující předmětu pí-
semná a elektronická komunikace ocení revita-
lizaci staronové učebny, kde bude možno
komfortně vyučovat nejen „psaní všemi deseti“. 
Sbor pedagogů na škole posílil příchodem dvou
rodilých mluvčí, a to Christy Sust a Saskie Lein-
weberové. Podle jména je nad slunce jasné, se
kterou ze sympatických dam se žáci potkávají
v hodině anglického jazyka a se kterou při
výuce němčiny. 
Trading Centre vyniká mezi jinými středními
školami výrazně vyšší hodinovou dotací pro cizí
jazyky, z čehož případní zájemci mohou těžit
i při skládání mezinárodní zkoušky Cambridge

FCE z angličtiny. Příprava na ni probíhá i letos. 
Nově na škole běží i seminář přípravy na matu-
ritní zkoušku z českého jazyka, v němž je pozor-
nost věnována zejména zvládnutí didaktických
testů. 
Ano, týdny školního roku mizí v nedohlednu
stejně jako italské sportovní automobily. Proč
v závěru článku hledám paralelu mezi tempem
ubíhajícího školního roku a italskými sporťáky?
Miláno. To je ta tajenka a zároveň třešnička na
dortu pro 11 žáků naší školy, kteří se chystají na
jarní stáž do italského města módy, fotbalu
a rychlých aut. Ten nejodvážnější si v hlavním
městě italské Lombardie pobyde celé tři měsíce,
ostatní zde stráví očekávaných, ale rozhodně
ne běžných 14 dnů. 
Vysoké tempo na Trading Centre si budeme
držet až do června, přijďte se podívat během
dnů otevřených dveří, jak se nám to daří. První
příležitost dostanete již 6. listopadu.
Těšíme se na Vás. 

Marie Horváthová Janoušková

Osmiletá
gymnázia
Čas od času se mezi odborníky, politiky i laiky di-
skutuje o tom, zda má smysl mít v rámci České
republiky i Pardubického kraje tolik osmiletých
gymnázií. Podle některých jich máme zbytečně
moc a ubírají žáky základním školám. Jiní tvrdí,
že jich máme akorát a jsou místem, kde mají na-
danější žáci lepší podmínky k rozvoji. Ať je to jak
chce, omezování osmiletých gymnázií je celoná-
rodní otázkou pro odborníky a politiky, kteří by
za něj nesli odpovědnost. Já osobně si myslím,
že i kdyby se někdy v budoucnu měl omezovat
počet osmiletých gymnázií, to litomyšlské by na
pomyslný seznam vůbec nepatřilo! Proč?
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli každo-
ročně eviduje vysoký počet přihlášek ke studiu,
počet přihlášek ke studiu v osmiletém gymnáziu
překračuje počet přijímaných uchazečů téměř
čtyřnásobně. Ve školním roce 2018/2019 konalo
přijímací zkoušku do osmiletého gymnázia v Li-
tomyšli 112 uchazečů, což je třetí nejvyšší počet
mezi gymnázii v Pardubickém kraji. Uchazeči
o vzdělávání v osmiletém gymnáziu v Litomyšli
dosáhli v testech z matematiky i z českého ja-
zyka nejlepšího percentilového umístění mezi
všemi osmiletými gymnázii v Pardubickém kraji
a jejich průměrná úspěšnost v obou testech byla
téměř o 5 % lepší než průměr osmiletých gym-
názií v České republice.
Stejně úspěšní jsou žáci Gymnázia Litomyšl také
při ukončování studia. Vysoké procento matu-
rantů skládá maturitní zkoušku z matematiky
(téměř 60 %, průměr v gymnáziích v kraji je
menší než 30 %), fyziky (více než 30 %) a che-
mie (více než 30 %). V jarním zkušebním období
školního roku 2018/2019 všichni žáci Gymnázia
Litomyšl úspěšně složili maturitní zkoušku, při-
čemž průměrná neúspěšnost žáků gymnázií
v České republice byla větší než 7 %. Maturanti
gymnázia v Litomyšli dosáhli nejlepšího percen-
tilového umístění ve zkoušce z českého jazyka
v porovnání se všemi gymnázii v Pardubickém
kraji. Více než 50 % absolventů gymnázia je
každoročně přijato ke studiu přírodovědných
nebo technických oborů na vysokých školách.
Žáci gymnázia jsou velmi aktivní a úspěšní
v průběhu celého studia. V Excelenci středních
škol, která hodnotí žáky a školy podle výsledků
v soutěžích, byli žáci Gymnázia Litomyšl ve šk.
roce 2018/2019 druzí nejlepší v kraji. Žáci gym-
názia získávají pravidelně i další významná oce-
nění, jako jsou např. Cena Učené společnosti
Akademie věd České republiky, Česká hlavička,
Mladý talent Pardubického kraje, a pravidelně
úspěšně reprezentují Českou republiku v mezi-
národních soutěžích, zejména Intel Isef, ISWEEP,
China Adolescents Science and Technology
Innovation Contest – všichni ocenění byli žáky
osmiletého studia. Michal Kortyš

Modernizace učebny
informatiky na ZŠ Zámecká
Instalací nových počítačů na začátku tohoto
školního roku byla úspěšně dokončena moder-
nizace počítačové učebny v základní škole na
Zámecké ulici. Ta začala již v loňském roce ob-
měnou nábytku a dalšího zařízení. Došlo napří-
klad na výměnu židlí, místo projektoru jsme do
učebny pořídili velkou dotykovou obrazovku.
Díky ní žáci vidí obraz za jakéhokoliv osvětlení,
interaktivita nové obrazovky navíc přinesla lepší
vizualizaci výuky. S výrazným finančním pří-

spěvkem města Litomyšle se nám o letošních
prázdninách podařilo zakoupit to nejdůležitější
– nové ekologické monitory a úsporná miniPC,
která mají skvělý výkon, a přitom jsou tak malá,
že se dají připevnit k monitoru. Učitelé mají
v učebně k dispozici dotykový all-in-one počí-
tač, který je nejen výkonnější a úspornější než
předchozí sestava, ale v kombinaci s již zmíně-
nou obrazovkou tvoří sehranou interaktivní
dvojici. Václav Lipavský, učitel informatiky

Filip
Sokol

tel. 605 192 737
e-mail: 
sokol.filip@post.cz

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl
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Rodičovská sobota
V tomto období si připomínáme třicáté výročí
pádu komunismu. Mně bylo v té době osmnáct.
Ještě si pamatuji školu těch dob. Učili jsme se
jména komunistických ministrů zpaměti, jako
spolusedící jsem já musela dát facku spolužá-
kovi za vyrušování místo učitele, rodiny, které
nedodržovaly tradiční genderové role, byly pro
komunikaci se školou podezřelé. Máma si na OV
KSČ (škola to řešit nechtěla) stěžovala na trest
– stokrát opsat školní řád. Byla z toho městská
politická aféra. 
Jsem dítě panelového sídliště. Budovalo se
v rámci akcí Z. Vzpomínka na akce Z by se ně-
komu mohla vybavit právě při čtení titulku Ro-
dičovská sobota. Chyba lávky. Nebo ještě lépe
Sláva!!! Za třicet let jsme ušli dlouhou cestu
v proměně vzdělávání. Minimálně v možnosti
výběru různých vzdělávacích koncepcí.

Rodičovská sobota ve Školamyšli je výuka pro
rodiče s dětmi. Rozvoj měkkých dovedností sta-
víme na roveň rozvoje těch kognitivních. Jak to
ale vnímají rodiče, když tento přístup ze své
školy neznají? Jak se popasují se všemi těmi
schopnostmi se adaptovat, improvizovat, zvlá-
dat zátěž, přijímat kritiku, rozhodovat se, řešit
problémy, komunikovat asertivně, vyjednávat,
argumentovat, přemýšlet konstruktivně? Při ro-
dičovské sobotě si to společně zkoušíme. Ro-
diče jsou partnery ve vzdělávacím procesu
Školamyšle, protože jí rozumí.
Tuto možnost nenabízí každé město. Litomyšl
se stala funkční platformou pro vznik „jiné“
školy. Ustála její existenci. My, z okolních měst,
jsme za to vděčni. Děkujeme.

Radoslava Renzová

Žáci si vyzkoušeli
práci v lese
Na páťáky z litomyšlských základních škol če-
kala ve čtvrtek 17. října zajímavá výuka. Místo do
učeben se vydali do lesa, propisky vyměnili za
motyky a ve společnosti pracovníků z Měst-
ských lesů Litomyšl a Nadace dřevo pro život se
učili o zvířatech, stromech a lesním hospodář-
ství. V okolí Říhovy chaty pro ně organizátoři
připravili celkem šest stanovišť, kde se mohli
více dozvědět o zalesňování, těžbě dřeva, mys-
livosti, lesní technice či péči o zvěř. Nechyběly
ani ruční dílny a praktické ukázky sázení
stromů. -az-

Se starostou města o žákovských parlamentech
Několik let vyučujeme na ZŠ Zámecká předmět
mediální výchova, jehož smyslem je učit žáky
psát novinové zprávy, ale i klást otázky a vést
rozhovory. Většina toho, co v rámci mediální vý-
chovy vznikne, vyjde následně ve školním časo-
pisu.
Když na začátku školního roku vznikly z pod-
nětu starosty města na místních základních
školách žákovské parlamenty, rozhodli jsme se
překročit práh školy a požádat pana starostu
o rozhovor pro měsíčník Lilie. Cílem bylo naučit
žáky formulovat stručně a jasně otázku na
téma, které je zajímalo, vyzkoušet si přepis zí-
skaného materiálu v krátkém časovém limitu,
stejně jako přiblížit proces autorizace článku.
S posledním uvedeným bodem pomohl učitel,
vše ostatní bylo na žácích samotných.

Pane starosto, slyšeli jsme, že založit školní
parlamenty byl váš nápad. Proč jste chtěl,
aby vznikly?
No, on to nebyl můj nápad, ony existují, ale já
jsem se inspiroval. Mě zaujaly, když jsem se
o nich bavil s panem starostou Kořenem, kte-
rého asi znáte ze Zázraků přírody. On je sta-
rosta v Říčanech a říkal mi, že to tam funguje –
že fungují dobře školní parlamenty a že funguje
i městský studentský parlament. A že má tento
parlament dokonce svého starostu, který se
starostou města rozsvěcí vánoční strom. Mě to
zaujalo, protože si myslím, že by se mladí lidé
měli učit diskutovat, učit se mít názory, učit se
přijímat něčí jiný názor bez nějakých osobních
animozit. To je něco, co se člověk může a má
naučit. A já mám velkou radost například
z voleb do těchto parlamentů, protože na všech
třech školách to prý proběhlo skvěle. Byly kam-
paně, byli zvoleni podle mě zajímaví jedinci,
takže já mám z dosavadního průběhu velkou

radost a ukazuje mi to, že opravdu dnešní děti,
studenti, mládež jsou ochotni se angažovat.
Proč to tedy nevyužít a nemít je jako nějaký po-
radní orgán? Prostě, myslím si, že i my dospělí
musíme naslouchat názorům nejmladších nebo
mladších obyvatel města.

Co očekáváte od žákovských parlamentů?
No, to je takové složitější. Já očekávám hlavně
ten proces – že si děti uvědomí, jaké to je zkusit
prosadit svůj názor, přesvědčit ostatní, diskuto-
vat… Není cílem, aby parlament utratil peníze,
které jsme k tomuto účelu vyčlenili. To je taková
třešínka na dortu. Spíš v tuto chvíli platí ono
známé rčení „cesta je cíl“, takže cílem je ten
proces, proces voleb, proces setkávání, proces
diskuze atd. Aby zkrátka děti zjistily, že anga-
žovat se má smysl, že to je normální, že aktivita
je dobrá.
Budete se členy parlamentu komunikovat
a nějak spolupracovat?
Určitě, moc rád. Nabízel jsem všem školám naši
zasedací místnost. První základní škola už toho
využila, bylo to skvělé. Až se dopracujeme ke
zvolení městského studentského parlamentu,

tak budu rád, když mě pozvou a mezi sebe vez-
mou. Rád tam budu chodit a naslouchat názoru
nejmladší části obyvatelstva.

Proč by žáci měli mít šanci zasahovat do fun-
gování školy?
No, je otázka nakolik. Já myslím, že školní par-
lament není o zasahování do fungování školy.
Je to o nějaké diskuzi, o tom, aby mezi sebou
děti diskutovaly a přicházely se zajímavými
podměty. Vedení školy a učitelé mají plnou zod-
povědnost, aby naplňovali literu zákona i škol-
ního řádu, ale zase proč by neměli vyslechnout
vás žáky. Já si myslím, že je větší šance, že zají-
mavý nápad vznikne z diskuze širšího pléna,
než když o něčem rozhodují jeden, dva, tři lidé.
Na tom je vlastně založena parlamentní demo-
kracie, kde se rozhoduje v kolektivních orgá-
nech a je větší šance, že kolektivní orgán přijde
s nejlepším možným řešením.

Co byste členům žákovského parlamentu po-
přál?
Popřál bych jim trpělivost, protože zjistí, že na
jednom – nebo prvním, druhém, třetím setkání
se nedá všechno vyřešit. Popřál bych jim radost
z této práce, protože si myslím, že to k tomu
patří. No a popřál bych jim zdraví, to je asi to
nejdůležitější – ale to nejen jim.

Děkujeme za rozhovor.
Stanislav Švejcar, učitel ZŠ Zámecká; 

otázky pokládaly Nina Kavková
a Lucie Fendrychová, žákyně 9. ročníku

Pozvánka na Den otevřených dveří 
na III. ZŠ aneb Svatomartinské hodování
Zveme všechny příznivce naší školy a vůbec
všechny zájemce o to, co všechno se dnes
může dělat na základní škole. Ve středu 20. lis-
topadu 2019 vpodvečer se můžete přijít do naší
školy podívat na divadelní ztvárnění legendy
o sv. Martinovi, vyzkoušet si různé techniky ve
tvořivých dílnách, ochutnat svatomartinské ro-
hlíky, tzv. zahýbáky, zúčastnit se lampionového
průvodu, a dokonce se potkat i s opravdovým

Martinem na bílém koni. Snad nám odpustíte,
že se z důvodu listopadových oslav v Litomyšli
letos trochu zdržel. Po prvním pilotním ročníku
předpokládáme, že se i příští rok naplno roze-
běhne další sportovní 1. třída, takže i k tomu zde
dostanete informace. Přijďte, ať si to společně
užijeme. Všechny Vás zve za zaměstnance
i žáky naší školy. 

Pavel Jirsa, ředitel školy

Uzávěrka Lilie
Vážení čtenáři, přispěvatelé a inzerenti, připo-
mínáme, že uzávěrka prosincového čísla Lilie
připadá na 21. listopadu 2019. Své příspěvky
a inzeráty, prosíme, dodejte nejpozději do to-
hoto data, jinak nebudou v příštím vydání Lilie
otištěny. Děkujeme za pochopení. -red-
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            9:00–12:00 /  
            U sochy Bedřicha Smetany 
 
 17/11 SAMETOVÁ ŠIFROVAČKA  
            zážitková hra pro každého, 
            17 tematických šifer  
            ve dvou stupních obtížnosti  
            – pro jednotlivce i skupinky 
            pořádá Skautské středisko  
            Liliový kruh Litomyšl  
            a Galerie de Lara 
 
            15:00–17:00 / Piaristická kolej 
            Fakulty restaurování UPce  

             DEN OTEVŘENÝCH 
             DVEŘÍ, PŘIPOMENUTÍ 
             17. LISTOPADU 1939 
 
            16:30–19:00 
            Zámecké sklepení  

             SRDCE PRO VÁCLAVA 
             HAVLA A EXPOZICE 
             SOCH OLBRAMA ZOUBKA    
 
            17:11 / Náměstí Václava Havla 
            na zámeckém návrší 
 
             ODHALENÍ NÁMĚSTÍ 
             VÁCLAVA HAVLA  
            zahraje Musica Krakela  
            z Fakulty restaurování  
            Univerzity Pardubice 
 
            17:30 / U sochy B. Smetany 
 
             SLAVÍME 30 LET 
             SVOBODY 
             A DEMOKRACIE!  
            Události před 30. lety 
            odvypráví „pamětníci“,  
            státní hymna zazní 
            v podání Leoše Krejčího, 
            Modlitbu pro Martu zazpívá 
            Petra Boštíková, o další  
            hudební doprovod se 
            postará kapela Jen tak.    
            Základní škola Zámecká  
            nabídne perníkové klíče 
            z lokálních, bio  
            či fairtradových surovin 
 
            19:00 / kostelík  
            Rozeslání sv. Apoštolů  
            na Toulovcově náměstí 
 
             SPOLEČNÁ DĚKOVNÁ 
             BOHOSLUŽBA 
             LITOMYŠLSKÝCH 
             CÍRKVÍ 
 
            19:00 / Music Club Kotelna 
 
             DĚKUJEME, ŽE MŮŽEME!  
             hrají kapely: Fuzzy2102,  
            Veronique, Meow!  
 
 
            17:00 / Kino Sokol 
 
 19/11 ODCHÁZENÍ  
            projekce filmu  
            natočeného za režijního 
            vedení Václava Havla    
 
            19:30 / Kino Sokol 
 
             AMNESTIE*  
            Emotivní thriller o manipulaci, 
            násilí a zradě – největší 
            vzpoura ve vězeňské historii 
            Československa   
 
 
            19:30 / Kino Sokol 
 
20/11 AMNESTIE*  
            Emotivní thriller o manipulaci, 
            násilí a zradě – největší 
            vzpoura ve vězeňské historii 
            Československa  

 
 
            10:00 a 15:30 /  
            Toulovcovo náměstí 
 
    1/11 NEŽ PŘIŠLA SVOBODA  

vernisáž venkovní výstavy 
s doprovodným  
programem na téma:  
Život v době normalizace, 
putovní výstavu k 30. výročí  
sametové revoluce můžete  

            v Litomyšli shlédnout  
            do 18. listopadu.  
            První vernisáž prioritně  
            pro školy, druhá  
            pro širokou veřejnost. 
 
 
            18:00 / zámecká jízdárna 
 
   5/11 LITOMYŠLSKÉ FÓRUM: 
             TŘICET LET SVOBODY  
             – NETOČÍME SE 
             V KRUHU?  
            Hosté: herečka a politička 
            Magda Vášáryová,  
            generál Petr Pavel, diplomat 
            a manažer Petr Kolář,  
            moderuje Světlana Witowská  
 
 
            8:30 
 
 14/11 ŽIVÝ ŘETĚZ  
            Propojení všech základních 
            a středních škol ve městě  
 
 
            10:00 / Smetanův dům 
 
 15/11 Z DENÍKU IVANY A. 
             A BESEDA S JANEM 
             POTMĚŠILEM  
            Projekce filmu především 
            pro základní školy,  
            ale i veřejnost – 
            s následnou besedou  
 
 
            10:00 /  
            start u restaurace Veselka 
 
 16/11 SAMETOVÝ BĚH 
             S RŮŽOFFKAMI  
            17 km pro dospělé 
            a 1,7 km okruh pro děti  
            a rodiny s dětmi 
 
            14:00 / Regionální muzeum 
 
             KONEC JEDNÉ EPOCHY  
             – LISTOPAD 1989 
             V LITOMYŠLI  
            vernisáž výstavy 
            o listopadových událostech 
            a dobovém životním stylu 
 
            19:00 / Music Club Kotelna 
 
             BARBORA POLÁKOVÁ  
             TOUR 2019*  

*Na akce označené hvězdičkou se vybírá vstupné
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ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství nemocnice,
tel. 461 655 397
So 9. 11. MUDr. Jindrová
Ne 10. 11. MUDr. Přichystalová
So 16. 11. MUDr. Sláma
Ne 17. 11. MUDr. Dejdarová
So 23. 11. MUDr. Kašparová
Ne 24. 11. MUDr. Jílek ml.
So 30. 11. MUDr. Mikulecká
Ne 1. 12. MUDr. Jílek ml.
So 7. 12. MUDr. Sláma
Ne 8. 12. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 9. 11. MUDr. Kopecká
Ne 10. 11. MUDr. Mareš
So 16. 11. MUDr. Papoušková
Ne 17. 11. MUDr. Pešková
So 23. 11. MUDr. Pilařová
Ne 24. 11. MUDr. Sadílková
So 30. 11. MUDr. Šíchová
Ne 1. 12. MUDr. Švábová
So 7. 12. MUDr. Beňová
Ne 8. 12. MUDr. Cacková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 9. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 10. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 17. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 11. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 24. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 11. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 1. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 7. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 8. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
9.– 10. 11. MDDr. Bidmonová Ivana
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126
16.– 17. 11.MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
23.– 24. 11. MUDr. Cacek  Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
30. 11.– 1. 12. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
7.– 8. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524

Pomůcky při úniku moči 
posíláme z Litomyšle

Kdo z Litomyšlanů si uvědomuje, že potkává bílé dodávky s delfínem? Ano, společnost DENTIMED
s.r.o. sídlí v Litomyšli a tak máme zdravotní pomůcky na dosah ruky. Firma provozuje eshop
www.dentimedshop.cz, kde si můžete objednat inkontinenční pomůcky, zdravotní kompresní
punčochy, kompenzační pomůcky pro méně pohyblivé a spoustu dalšího. Výhodou je, že si své
zboží můžete vyzvednout ve firmě v Litomyšli (ul. Družstevní 76) a ušetřit tak za poštovné. 

INKONTINENČNÍ POMŮCKY
PŘI ÚNIKU MOČI
Vložky pro ženy, vložky pro muže, plenkové
kalhotky nebo jednorázové savé podložky
pomáhají v boji s inkontinencí. Jedině
s nimi se postižení inkontinencí mohou cítit
v bezpečí a nemusí se obávat trapasu úniku
moči na veřejnosti. Na eshopu koupíte
inkontinenční pomůcky zn. TENA, Abena,
Hartmann, Depend, Seni, iD. Toto zboží je
vždy diskrétně zabaleno, aby se o zdravot-
ním problému bez vašeho souhlasu nikdo
další nedozvěděl.

SLEVOVÝ KUPÓN
Využijte výhodnějšího nákupu inkontinenčních
pomůcek na www.dentimedshop.cz.
Použijte kód slevy: INKOLIT
Sleva 10% je platná do konce roku 2019
na kategorii inkontinenčních pomůcek.

• Jedná se o péči o méně pohyblivou paní
v rodinném domku v Litomyšli

• Hledáme empatického člověka s alespoň
částečnou zkušeností s péčí o staršího
pacienta

Nabízíme:
• V případě zájmu je možné ubytování 

v samostatné bytě 1+1 v rodinném domě
se zahradou nebo samozřejmě možnost 
docházet dle domluvy za pacientkou

• Velmi dobré finanční ohodnocení, možnost
zaměstnání na hlavní pracovní poměr

Bližší informace na tel.  724 532 471

Hledáme
ošetřovatelku
pro domácí péči

Centrum sociální pomoci
postupně plní úkoly hasičů
V květnu na budově Domova pro seniory pro-
běhlo cvičení hasičů. Pro klienty i nás pracov-
níky to byl obrovský zážitek. Zkusili jsme si
evakuaci na plošině, hasiči se podrobně sezná-
mili s prostory budovy a jejich úskalími. Ze zá-
věrečné diskuze, které se účastnil i pan
starosta, vyplynulo pro nás několik úkolů. Zhod-
notíme tedy, co se nám podařilo.
Pan Jiráň z městského úřadu nechal obratem
vyznačit zákaz zastavení na protilehlé straně
ulice Lidické, parkující auta zde bránila vjezdu
velké cisterny. 
Evakuační podložky, na kterých mohou být kli-
enti bezpečně evakuováni i po schodech, jsme
vybírali od tří dodavatelů. Samozřejmě, že

hlavní slovo měli opět hasiči, všechny si vyzkou-
šeli v praxi a tu nejlepší doporučili. Tento týden
je umísťujeme pod matrace klientů v Domově
pod školou i Domově na Skalce. 
Opravu zídky do zahrady jsme využili k rozšíření
vjezdu. Nová brána bude v několika málo týd-
nech namontována, a tak i největší hasičská
technika projede. 
Velké poděkování, že můžeme zvyšovat bez-
pečnost našich klientů, patří i zástupcům
města. Tyto potřeby znamenaly navýšení roz-
počtu CSP a tím i rozpočtu města. Ceníme si, že
péče o seniory v Litomyšli má vysokou prioritu.  

Alena Fiedlerová

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

Sedmý ročník
Adfors Grantu
Již posedmé na Litomyšlsku startuje projekt,
který udělal radost už více než 40 neziskovým
organizacím i jednotlivcům. Ti mají i letos šanci
bojovat o čtvrt milionu korun.
Více jak stoleté varhany ve vsi Janov u Litomyšle
vloni zahrály poprvé od roku 1956 díky příspěv-
kům na jejich opravu. Zvuk píšťal je znovu slyšet
i zásluhou projektu Adfors Grant, který doposud
podpořil přes 40 neziskových projektů z růz-
ných oblastí. Sportovní sdružení, kulturní
spolky, ochránci přírody či lidé v nouzi – ti
všichni se mohou i letos ucházet o jednorázo-
vou finanční podporu v celkové výši 250 tisíc
korun. Žadatelé musí být z okresu Svitavy, kde
sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele
soutěže společnosti Saint-Gobain Adfors CZ,
nebo sousedního Ústí nad Orlicí. Šanci zvítězit
mají hlavně nové projekty, a to vždy v rámci
každé kategorie. Přihlášky do grantu je možné
podávat prostřednictvím webových stránek
společnosti, a to od 1. října 2019 do 17. ledna
příštího roku. Tereza Pavézková
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POZVÁNKY 

Rozzářená světýlka probouzí naději v každém
z nás. Pojďme společně rozsvítit lampionky na-
šich dětí a zároveň pomoci těm z Kojeneckého
ústavu ve Svitavách. Charitativní akce začne
v pátek 8. listopadu v 18 hodin na Toulovcově
náměstí. Za dobrovolný příspěvek bude připra-
ven teplý čaj, svařák i něco málo k zakousnutí. 
U dětí oblíbený zajíc Poky se moc těší, že nás
povede až na zámecké návrší. Na konci našeho
lampionového průvodu čeká malé dobrodruhy
sladká odměna a společné rozsvícení balonu
naděje. Těšíme se na společnou procházku, po-
vídání a nové inspirativní zážitky. 
Aktuality o Nadačním fondu manželů Pokor-
ných můžete sledovat na stejnojmenném FB.
Děkujeme, že pomáháte s námi. 

Hana Kopecká

Nový kostel v listopadu 2019 
Komunitní a duchovní prostor v Litomyšli plá-
nuje mimo pravidelné bohoslužby a pravidelné
služby pro město tyto akce:
• 2.–3. listopadu Speed UP! Víkend s angličtinou

a rodilými mluvčími navazující na pravidelné
pondělní akce Klub UP

• 9. listopadu od 8.30 do 16.00 hod. Manželské
setkání, které vedou manželé Alena Scheinos-
tová, což je novinářka, spisovatelka a redak-
torka Katolického týdeníku, a její manžel
Daniel Soukup, překladatel, literární vědec
a proděkan Filozofické fakulty UK v Praze.
K manželskému páru se přidají duchovní křes-

ťanských církví. Na program budou navazovat
od konce ledna 2020 setkání pro manželské
páry na předem domluvená témata.

• 22.–23. listopadu je připraven seminář pro uči-
tele dějepisu a základů společenských věd.
Připravil jej Ústav pro studium totalitních re-
žimů. Organizátoři seminář nazvali: Zažít dě-
jepis jinak. Akce je uzavřena pro přihlášené
účastníky.

• 27. listopadu bude kostel zářit červeně a svou
barvou bude připomínat mučedníky pro víru
(kteroukoliv), s názvem #RedWednesday.
V 19.00 hodin se pak spojíme v modlitbě žalmů.

Znáte Povídání o pejskovi a kočičce? Kdo by ne-
znal. A právě touto knížkou se inspirovali v Zá-
meckém sklepení v Litomyšli, a tak se tradiční
výstava vánočních ozdob ponese v duchu pří-
běhů těchto dvou chlupatých kamarádů. O ví-
kendech od 9. listopadu do 22. prosince vždy od
13.00 do 17.00 hod. jste srdečně zváni do skle-
pení, kde budou opět zářit skleněné vánoční
ozdoby firmy Ozdoba CZ ze Dvora Králové
a perličkové ozdoby společnosti Rautis z Po-
niklé. Na malé i velké čekají workshopy, oblí-
bená tombola nebo kvízy.
Letos už poosmé bude možné vstoupit do pod-
zemních sálů zámku, kterými bude vonět jehličí,
svařené víno a cukroví. Vybírat bude možné
z množství skleněných ozdob různých barev
a tvarů, včetně zvířátek, a z krásných korálko-
vých ozdob. Vyrobit si vlastní ozdobičku budou
moci návštěvníci na dvou workshopech. Při pří-
ležitosti výročí 17. listopadu 89 navíc budou v li-
mitovaném množství k zakoupení vánoční
ozdoby s českou státní vlajkou. Zásoby ozdob
jsou však omezené, a proto se nebudou doplňo-
vat. 
Návštěvu výstavy je možné spojit s kvízem
a prověřit si tak znalosti příběhů pejska a ko-
čičky. Připraveno bude promítání o tom, jak

spolu chlupatí kamarádi hospodařili, a kdo bude
chtít, může se vyfotit s živým panem Sněhulá-
kem i Pejskem a Kočičkou. Každý návštěvník si
může zakoupit lístek do tomboly. Podle vyloso-
vaného čísla si pak vybere stejně označený
stromeček a pod ním najde pěkný dáreček.
„Pokud děti přijdou do sklepení v kostýmu pej-
ska nebo kočičky, získají drobnou odměnu,“ láká
vedoucí zámeckého sklepení Ivana Baarová. 
Přijdete-li některou adventní neděli, čeká vás
ještě na zámeckém návrší zajímavý program
Andělské Litomyšle. 

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl, o.p.s.

Vánoce pro kočku a pod psa

Beseda s Marií 
Vilánkovou, 
autorkou knihy
„Léčba informací“
V úterý 19. listopadu v 17.30 hodin se v hotelu
Zlatá Hvězda uskuteční beseda s Mgr. Marií Vi-
lánkovou na téma Netradiční pohled na alter-
nativní i klasickou medicínu. Autorka knihy
Léčba informací se už dvacet let zaměřuje na
možnosti lidského vědomí a poznání toho, co je
pravou příčinou našich nemocí. 
Pořádá: Mgr. Anikó Kéri, tel.: 608 271 722, email:
aniko@keria.cz. Vstupné: 50 Kč. Srdečně Vás
zveme. Anikó Kéri

Psoas – bederní
svaly a tekutinové
tělo
Přijměte srdečné pozvání na dvoudenní kurz
„Seznamte se: Psoas – bederní svaly a tekuti-
nové tělo“, který koná se v sobotu 16. 11. od 11
do 19 h a v neděli 17. 11. od 8.30 do 15.30 h v cen-
tru Spontanea v Litomyšli. Záměrem této
jemné, pomalé a hluboké praxe je uvolnění
beder, zad a kyčlí, prostor pro vaši vlastní zku-
šenost s moudrostí těla, uvolnění přetížení ner-
vového systému a uvolnění limitů, které se
o nás kdy snažily, otevření nových prostorů kre-
aitivity, myšlení a svobody. Bližší info e-mailem
innate@seznam.cz Těším se na vás.  

Jana Aadhiradasi 

„Semafor“ a „Jinakosti“ v ZUŠ
ZUŠ B. Smetany v Litomyšli si vás dovoluje
v měsíci listopadu pozvat na dvě mimořádná
představení. Tím prvním je hudební večer „Se-
mafor 60“, který jsme připravili na počest výročí
tohoto divadla. Přijďte si v pátek 8. 11. 2019
v 19.00 hodin do Smetanova domu poslechnout
a třeba i zazpívat písničky, které vznikaly v di-
vadle Semafor po dobu jeho šedesátileté exis-
tence, dostaly se do rádia, televize, filmu
a zpěvníků a především do našich srdcí. Můžete
společně s Bigbandem ZUŠ pod vedením Libora
Kazdy společně strávit příjemný večer s výbě-
rem více či méně známých songů Jiřího Šlitra,
Jiřího Suchého, Jiřího Grossmanna a Ferdinanda
Havlíka. Program okoření trocha vyprávění,
vzpomínání a scének.
Hraje: Bigband ZUŠ Litomyšl a hosté. Zpívají:
Jana Andrlová, Václav Boštík, Vojtěch Boštík,
Jana Klusoňová, Iva Kolářová, Dagmar Krpči-
arová, Hana Vanišová, Leoš Krejčí, Vladimír
Kykal, Marek Harvan, Josef Toman a DPS Kvítek.
Zatančí taneční oddělení ZUŠ. 
Druhým mimořádným projektem je společné
představení profesionální performerky, choreo-
grafky a fyzioterapeutky Markéty Stránské a ta-

nečního oboru ZUŠ B. Smetany a ZUŠ J. Kociana
z Ústí nad Orlicí, nazvané „LeŤ a jinakosti“.
Markéta Stránská tančí svou zkušenost ze ži-
vota s jednou nohou, jednou protézou a dvěma
francouzskými holemi a vypráví o tom, že každá
překážka je příležitostí a probouzí naši předsta-
vivost, hravost a tvořivost. Cestuje po celém
světě, tančila a učila mimo jiné v Berlíně, v Mo-
skvě či Londýně.
Tanečnice ze ZUŠ se představí choreografií
„Střípky z pamětí“, které jsou připomenutím
dějin naší republiky ze vzpomínek pamětníků.
V další části „jinakosti“ se napojí na společnou
myšlenkovou linii sólové choreografie Markéty
Stránské. Jinakosti jsou v každém z nás. Všichni
jsme něčím stejní a přitom tak odlišní. Každý
máme svou jinakost…
Představení se uskuteční se ve Smetanově
domě 27. 11. 2019 od 17.00 hodin. Po skončení
představení je plánovaná diskuse s Markétou
Stránskou v hledišti.
Vstupenky na obě představení lze za 150 Kč ku-
povat či rezervovat v kanceláři ZUŠ nebo na
místě před koncertem. Srdečně zveme.

Markéta Hegrová

Lampionový
průvod aneb
rozsvítíme naději

• 28. listopadu budeme navečer slavit americký
rodinný svátek – Den díkůvzdání. #Thanksgi-
vingDay s typickými jídly bude otevřen pro při-
hlášené

• 30. listopadu pak v 17.00 hodin bude koncert
s jarmarkem, který vynese sbírkou částku
podporující nějakou dobrou věc.

Až na uzavřený seminář ÚSTR a podmínku při-
hlášení pro Thanksgiving Day je vše včetně pra-
videlných bohoslužeb v neděli v 9.30 hod. volně
přístupné. Daniel Kvasnička



v Litomyšli v listopadu 2019
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

1. 11. Pá 10.00 a 15.30 Než přišla svoboda - vernisáž putovní výstavy • Toulovcovo náměstí tel. 461 615 287
20.00 Urban Robot + Concrete Safari - koncert, afterpárty, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Fri YAY - all music, dj Mig • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 11. So 10.00 Stravou proti zánětu - přednáška MUDr. Davida Freje, 120 Kč • Zámecký pivovar tel. 461 612 667
11.00 Hubertova jízda - Memoriál Miloše Glänznera - průvod náměstím, od 13.00 soutěže aj. • Smetanovo náměstí tel. 461 614 900
14.30 Co je základ života? - přednáška PhDr. Marty Foučkové, 120 Kč • Zámecký pivovar tel. 461 612 667
21.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion! - dance & club music, dj Pegas • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 11. Ne 11.00 Partnerské vztahy - přednáška Doc. PhDr. Dr. phil. Laury Janáčkové Csc., 120 Kč • Zámecký pivovar tel. 461 612 667
14.00 Zahájení Mezinárodního festivalu outdoorových filmů - zahájí K. Plíhalová s pořadem Pacifist Crest Trail • Music Club Kotelna
15.00 Čiperkové - nejpopulárnější dětská kapela v ČR, přijďte si zazpívat, zatancovat a taky se vyfotit, 160 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

4. 11. Po 16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 2. den - 3 bloky promítání (od 16.00, 18.00 a 20.00), 50 Kč • Music Club Kotelna
17.00 Rok 1989 v Litomyšli - beseda s PhDr. Martinem Boštíkem, přednáškový sál • městská knihovna tel. 461 612 068

5. 11. Út 10.00 a 17.00 Lampióny z kulatých krabiček od sýra - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Mezinárodní festival outdoorových filmů - 3. den - 3 bloky promítání (od 16.00, 18.00 a 20.00), 50 Kč • Music Club Kotelna
18.00 Litomyšlské fórum: Třicet let svobody - netočíme se v kruhu? - debata s M. Vašáryovou, P. Pavlem a P. Kolářem • Zámecká jízdárna

6. 11. St 19.00 Chytrý kvíz - soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
8. 11. Pá 18.00 Lampionový průvod - charitativní akce na podporu Kojeneckého ústavu ve Svitavách, občerstevní zajištěno • Toulovcovo náměstí

19.00 Semafor 60 - hudební večer s písněmi divadla Semafor, účinkují Bigband ZUŠ Litomyšl a DPS Kvítek, 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 612 628
20.00 Krucipüsk - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 360 Kč předprodej / 450 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 We love´s 90 warm up - oldies music, dj Tommy • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

9. 11. So 8.00-17.00 Focení aury a diagnostika čaker - s panem Evženem Pavlíčkem (ESP Aura centrum) • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
8.30-16.00 Manželské setkání - setkání, které vedou manželé A. Scheinostová a D. Soukup • Nový kostel Církve bratrské tel. 733 619 141
13.00-18.00 Reiki I. - kurz s Davidem Bulvou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
22.00 Music párty - dj Brofil, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 St. White Funky Ride - house music, dj Gleny • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 11. Ne 14.00 Litomyšlská entomologie a Fauna na poštovních známkách - prohlídka výstav s O. Pakostou • Regionální muzeum v Litomyšli
14.00 Komentovaná prohlídka židovského hřbitova - prohlídka s hebraistou Achabem Haidlerem • židovský hřbitov tel. 604 446 680

11. 11. Po 9.00-17.00 Osobní konzultace s astroložkou - Ilona Regina Grimová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
17.00 Svatomartinský lampionový průvod • sraz na zahradě I. mateřské školy Zámecká a zakončení na Toulovcově náměstí tel. 607 605 720
19.00 Žítkovské bohyně - abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo pod Palmovkou, zbylé vstupné 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

13. 11. St 19.00 Drobečky z perníku - divadelní představení uvádí Divadlo Bez zábradlí (S. Stašová, A. Daňková a další), již vyprodáno • Smetanův dům
19.00 Chytrý kvíz - vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

14. 11. Čt 10.00 Podzim na talíři - mrkev (inspirace) • rodinné centrum tel. 607 605 720
15. 11. Pá 18.00 Autentický hlas a tradiční slovanské písně - s Olgou Lidií Kozlowskou (PL) • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

10.00 Z deníku Ivany A a beseda s Janem Potměšilem - projekce dokumentárního filmu s následnou debatou • Smetanův dům
20.00 Bára Poláková - první koncert, afterpárty s dj Magdidou, 320 Kč předprodej / 380 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Coconut Edition - dance & club music, dj Marvo • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

16. 11. So 14.00 Konec jedné epochy / Listopad 1989 v Litomyšli - vernisáž výstavy, vystoupení žáků ze ZŠ U Školek • regionální muzeum
20.00 Bára Poláková - druhý koncert, afterpárty s dj Alíkem, 320 Kč předprodej / 380 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Stars at the club with Morgan - RnB music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 11. Ne 9.00-17.00 10. Den medu - přednášky pro včelaře a pro spotřebitele včelích produktů, bohatý doprovodný program • Zámecké návrší tel. 608 821 605
9.00-12.00 Sametová šifrovačka - zážitková hra pro každého, startovné 17 Kč, start u sochy Bedřicha Smetany • Smetanovo náměstí tel. 605 043 637
15.00-17.00 Den otevřených dveří - připomenutí uzavření českých vysokých škol 17. listopadu 1939 • piaristická kolej tel. 466 036 590
17.11 Odhalení Náměstí Václava Havla - zahraje Musica Krakela z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice • Zámecké návrší tel. 461 653 333
17.30 Slavíme 30 let svobody a demokracie! - události před 30 lety odvypráví "pamětníci", hudební doprovod • u sochy Bedřicha Smetany 
19.00 Společná děkovná bohoslužba litomyšlských církví • kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 612 263
19.00 Děkujeme, že můžeme! - hrají a zpívají V. Hložková / Véronique, Fuzzy2102, Meow!, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

18. 11. Po 18.00 Klub zdraví • rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 11. Út 9.00 a 17.00 Pytlík na mikulášskou nadílku - tvoření • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.30 Léčba informací - beseda s Mgr. M. Vilánkovou, netradiční pohled na alternativní i klasickou medicínu, 50 Kč • Zlatá Hvězda tel. 608 271 722
19.00 Jakub Smolík: Turné "60" - speciální narozeninový koncert s Petrem Kolářem, již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 11. St 9.00-17.00 Výklady karet - Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00-19.00 Den otevřených dveří aneb Svatomartinské hodování - divadlo, pečení, lampionový průvod, dílny • ZŠ T. G. Masaryka
19.00 Žadovjáci a Dechový orchestr Smetanova domu - koncert, vstupné 130 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz - vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21. 11. Čt 9.00 Výroba čerstvého domácího sýru • rodinné centrum tel. 607 605 720
22. 11. Pá 17.00 Vibruji tedy žiji - vernisáž výstavy výtvarnice Zdenky Olivové • dům U Rytířů tel. 461 614 765

18.00 Soukolí - autorské čtení z první sbírky básní Petra Kováře, "multikulturní" večer s after party a bohatým programem • Lidový dům
19.00 4TET - koncertní verze V. - koncert vokálního uskupení, vstupné 570 - 650 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Root + Tőrr - koncert, afterpárty s dj Saurusem, 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Music párty - club music, dj Freezer • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

23. 11. So 8.00 Homeopatická poradna - s Martinou Pavlasovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Elektroswing párty s MoveBreakers - djs Swing Gaarden a Stell The HepCat, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland - house music • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 11. Ne 19.00 572. LHV: Pražákovo kvarteto - koncert v rámci Litomyšlských hudebních večerů, 250 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



25. 11. Po 17.00 Poznej sebe sama (nejen) na mateřské - workshop s koučem • rodinné centrum tel. 607 605 720
26. 11. Út 8.30 Pečení a zdobení perníčků do mikulášských balíčků • rodinné centrum tel. 607 605 720

9.00-16.00 Podzimní výstava - vánoční dekorace, malé dárky pod stromeček, aj. • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
27. 11. St 8.30-16.00 Předvánoce v knihovně - tradiční prodejní výstava a dílničky ve všech prostorách knihovny • městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 LeŤ a jinakosti - společné představení M. Stránské a tanečního oboru ZUŠ B. Smetany a ZUŠ J. Kociana z Ústí nad Orlicí, 150 Kč • Smetanův dům
19.00 #RedWednesday - kostel bude zářit červeně a svou barvou bude připomínat mučedníky pro víru, od 19.00 společná četba žalmů • Nový kostel 
19.00 Chytrý kvíz - vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

28. 11. Čt 9.00 Pečem pecen - kváskový chléb • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30-20.00 Večer s galerií: Vernisáž vánoční instalace - zahájení 5. ročníku tradiční vánoční instalace fotografa V. Macha • dům U Rytířů

29. 11. Pá 16.00 Vánoční aranžování - rezervace předem nutná • rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Vložte kočku - koncert, afterpárty, vstupné 180 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies Night - dj Stayer • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

30. 11. So 9.00-12.00 Den pro dětskou knihu - divadlo, výroba drobných dárků a dekorací, vánoční punč, cukroví, atd. • městská knihovna tel. 461 612 068
10.00-16.00 Advent na Zámecké - některé prostory školy se promění v bar, kavárnu či jarmark, připraveny budou dílničky pro děti, atd. • ZŠ Zámecká
17.00 Koncert s jarmarkem - charitativní akce, podporující nějakou dobrou věc • Nový kostel Církve bratrské tel. 733 619 141
17.00 Vernisáž výstavy betlémů - adventní výstava betlémů z nejrůznějších materiálů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 607 868 089
18.00 Lucky Joke - akustický koncert, vstupné dobrovolné • El lamíno café tel. 733 522 488
19.00 Z postele do postele - abonentní divadelní představení, uvádí VD Pardubice, zbylé vstupné 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Rotoped - taneční zábava, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty - CZ/SK music, dj Karel Beneš • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 12. Ne 13.00-19.00 První andělská adventní neděle - program na pódiu, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 461 653 333
14.00 Fenomén Igráček - vernisáž výstavy a adventní posezení s autory výstavy a s textilní výtvarnicí Renatou Edlmanovou • regionální muzeum
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - za účasti dětských pěveckých sborů • Zámecké návrší tel. 461 653 333

2. 12. Po 17.00 Proměny památkové péče na přelomu století v našem kraji - přednáška Mgr. J. Švece • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Dva nahatý chlapi - bláznivá komedie francouzského autora, hrají M. Zounar, M. Kraus, M. Randová, aj., již vyprodáno • Smetanův dům

3. 12. Út 19.00 Zdeněk Izer: "Na plný coole" - jedinečný a nezaměnitelný humor Zdeňka Izera, 260 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
4. 12. St 18.00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Dar z nebes - muzikálové představení, host Z. Ordelt a P. Kee, 330 Kč • Smetanův dům

19.00 Chytrý kvíz - vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
5. 12. Čt 10.00 Centrem chodí čert a Mikuláš - rezervace míst předem nutná • rodinné centrum tel. 732 141 575

16.00 Mikuláš před Hvězdou - setkání s Mikulášem, čertem a andělem • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Petr Vondráček & Lokomotiva - koncert, afterpárty s dj Wolfem, 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • MC Kotelna tel. 776 278 519

6. 12. Pá 20.00 Nirvana tribute - koncert a afterpárty, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

do 3. 11. Atelier Štěpán / Doteky - výstava o architektuře • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 17. 11. Výtvarná Litomyšl ´19 - výstava • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 24. 11. Litomyšlská entomologie - velká výstava věnovaná litomyšlské entomologii • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 24. 11. Fauna na poštovních známkách - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 23. 11. 8. Sympozium Litomyšl CZE/CH - výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17 a So 10-17
do 31. 3. Herečka a výtvarnice Jana Krausová, kamenosochaři J. a M. Stoklasovi: Obrazy, keramika, sochy - výstava • Galerie Sofia 
do 31. 1. Eva Mezerová: Krajina těla - výstava • El lamíno café • Po-Pá 11-15, So-Ne 11-18
od 2. 11. do 18. 11. Než přišla svoboda / Život v době normalizace - putovní výstava • Toulovcovo náměstí • neomezeně
od 9. 11. do 22. 12. Vánoce pro kočku a pod psa - prodejní výstava skleněných a korálkových vánočních ozdob • Zámecké sklepení • So-Ne 13-17 (17. 11. do 19.00)
od 17. 11. do 12. 2. Konec jedné epochy / Listopad 1989 v Litomyšli - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 23. 11. do 26. 1. Vibruji tedy žiji - výstava výtvarnice Zdenky Olivové • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 27. 11. do 2. 12. Advent pro Vás - výstava s nádechem Vánoc, adventní věnce, vazby, svícny, živé vánoční stromky aj., občerstvení • Zahradní centrum - Školky Litomyšl • 8-17
od 29. 11. do 1. 12. Duke Vánoce - prodejní výstava keramiky z ateliéru DUKE a květinového aranžmá studentek SZaTŠ Litomyšl • Galerie Duke Bohemia • Pá, So 10-17 a Ne 10-16
od 29. 11. do 31. 1. Vánoční instalace - vánoční instalace tentokrát od fotografa Václava Macha • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 1. 12. do 1. 1. Výstava betlémů - adventní výstava betlémů z nejrůznějších materiálů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So 13.00-18.00, Ne 10.00-19.00
od 3. 12. do 1. 3. Fenomén Igráček - výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17

VÝSTAVY

do 9. 11. Sobotní farmářské trhy - info na tel. 775 653 315 • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30
do 31. 3. Zimní dětská herna - volné hraní a tvoření v teple muzejního sálu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 2. 11. do 3. 11. Astrovíkend - esoterický festival - porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
od 3. 11. do 5. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů - soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • 16.00
od 8. 11. do 11. 11. Svatomartinské menu, Svatomartinská vína • Hotel Aplaus • 11.00
od 11. 11. do 17. 11. Svatomartinské menu - rezervace nutná na tel. 776 887 719 nebo 464 601 710 • Restaurace Veselka • 11.00
od 15. 11. do 17. 11. Svatomartinská husa • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 16. 11. do 17. 11. Seznamte se: Psoas-bederní svaly a tekutinové tělo - seminář s Janou Paštikovou • Centrum Spontanea • So 11.00-19.00, Ne 8.30-15.30
od 21. 11. do 24. 11. Le Beaujolais Nouveau - doprovázené francouzským menu, v restauraci Bohém • Hotel Aplaus • 11.00
od 2. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné - proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem určené otrlým dětem v doprovodu rodičů • zámecké sklepení

VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So, Ne  1., 2., 3. 11.  Terminátor: Temný osud - film USA, akční/sci-fi, 120 min, titulky, 130 Kč
Út  5. 11.  Román pro pokročilé - film ČR, komedie/romantický, 100 min, 110 Kč
St  6. 11.  Slayer: The Repentless Killogy - film USA, záznam koncertu, 130 min, titulky, 200 Kč
Čt  7. 11.  Joker - film USA, krimi/drama/thriller, 125 min, titulky, 120 Kč
Pá, So, Ne  8., 9., 10. 11.  Ženská na vrcholu - film ČR, romantický/komedie, 110 min, 130 Kč
Út 12. 11.  Stáhni a zemřeš - film USA, horor/thriller, 100 min, titulky, 120 Kč
St 13. 11.  Nabarvené ptáče - film ČR/SR/Ukrajina, drama/válečný, 170 min, titulky, 100 Kč
Čt 14. 11.  Filmový klub: Parazit - film Jižní Korea, drama/komedie/thriller, 135 min, titulky, 100 Kč
Pá, So 15., 16. 11.  Bitva u Midway - film USA/Čína, akční/drama/historický, 140 min, titulky, 130 Kč
Ne 17. 11.  Národní třída - film ČR/Německo, drama, 95 min, 100 Kč
Po 19. 11. od 17.00  Promítání pro seniory: Odcházení - film ČR, drama/komedie, 95 min, vstup zdarma
Po, Út 19., 20. 11.  Amnestie - film SR/ČR, drama/thriller, 130 min, 120 Kč
Čt 21. 11.  Depeche Mode: Spirits in the Forest - film Velká Británie, záznam koncertu, 100 min, titulky, 250 Kč
Pá, So 22., 23. 11.  Le Mans ´66 - film USA, životopisný/akční/sportovní, 150 min, titulky, 130 Kč
Ne 24. 11.  Přes prsty - film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
Út, St 26., 27. 11.  Doktor spánek od Stephena Kinga - film USA, horor/thriller, 150 min, titulky, 130 Kč
Čt 28. 11.  Dobrá smrt - film SR/ČR/Rakousko, 100 min, titulky, 100 Kč
Pá 29. 11.  17.00 a 19.30  Poslední aristokratka - film ČR, komedie, 110 min, 100 Kč
So, Ne 30. 11., 1. 12.  Na nože - film USA, komedie/krimi/drama/thriller/mysteriózní, 130 min, titulky, 120 Kč
Út, St  3., 4. 12.  Vlastníci - film ČR, komedie/drama, 100 min, 130 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So  2. 11.  Angry Birds ve filmu 2 ve 3D - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 130 Kč
Ne  3. 11.  Angry Birds ve filmu 2 - film USA, animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, 100 min, 100 Kč
So, Ne  9., 10. 11.  Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon - film VB/USA/Francie, animovaný/rodinný/dobrodružný/komedie, 90 min, 110 Kč
So, Ne 16., 17. 11.  Addamsova rodina - film USA, animovaný/komedie/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
Pá, Ne 22., 24. 11.  Ledové království II - film USA, animovaný/muzikál/fantasy/dobrodružný/komedie, 100 min, 120 Kč
So 23. 11.  Ledové království II ve 3D - film USA, animovaný/muzikál/fantasy/dobrodružný/komedie, 100 min, 140 Kč
Po 25. 11. od 9.30  Nácíček nakupuje - pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min, 30 Kč
So, Ne 30. 11., 1. 12.  Fany a pes - film Belgie/Lucembursko/ČR, 90 min, 100 Kč

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

1. 11.                 Pá              17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HCM Warriors Brno - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
2. 11.                So              10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK FK Horní Ředice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             14.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Dolní Újezd vs. FO TJ Lanškroun - utkání krajského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
3. 11.                Ne             9.00                   Florbal: Turnaj ligy elévů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             15.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. BK Pardubice - liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová - utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
9. 11.                So              9.00 a 10.45     Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Spartak Rychnov n. Kněžnou - NRS juniorů U19 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl - Sokol Pardubice - kadetky, krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ - hřiště 1
                                             9.00                   Volejbal: VK Litomyšl - Energetik Chvaletice - ženy, KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ - hřiště 2
                                             10.00-22.00     Sado FC Open - turnaj ve stolním fotbálku • Music Club Kotelna
                                             13.00 a 14.45    Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - VP minižactva U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             16.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Lions Jindřichův Hradec - Liga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
10. 11.             Ne             9.00                   Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Sršni Písek - Liga žáků U15 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 15.00    Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Studánka Pardubice - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
13. 11.              St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. Tj Lanškroun - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
16. 11.             So              10.00                 Sametový běh - 17 km dlouhý okruh pro dospělé a 1.7 km okruh pro děti/rodiny s dětmi • sraz u restaurace Veselka
                                             10.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Sokol Josefov - Liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Holice - mistrovské utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
                                             13.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl/Dolní Újezd vs. Heřmanův Městec/Choltice - krajský přebor dorost • Městský stadion Černá hora
                                             18.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. TJ Centropen Dačice - Divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
17. 11.              Ne             8.45                   Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Napos Vysoká nad Labem - Liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Basketbal: ADFORS Basket SECCON Litomyšl vs. BK Žďár nad Sázavou - 2. liga žen • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00                 Volejbal: Přípravka dívky • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Torax Poruba - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
20. 11.            St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Choceň - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
23. 11.             So              9.00                   Volejbal: Kadeti - krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ - hřiště 1
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl - TJ Svitavy B - ženy, KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
24. 11.            Ne             9.00 a 10.45     Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - VP minižactva U11 • Sportovní hala Jiskra
                                             16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Zubr Přerov - mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • Krytý zimní stadion
27. 11.             St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
30. 11.            So              9.00                   Florbal: Turnaj ligy mladších žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             9.00 a 10.45     Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice - VP žákyň U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             19.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. Pacovští Honzíci - Divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
1. 12.                Ne             10.00 a 11.45    Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. BK Trutnov - VP minižactva U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř - mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM



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 a tisk, skenování.

Aktuálně v nabídce: Stolní kalendáře na rok 2020, aktualizovaný přehled předprodejů vstupenek na www.ticlitomysl.cz/vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BOROVÁ                       3. 11. 14.00              „Cestou necestou po Peru“ s Petrou Jelénkovou – beseda • sokolovna
BYSTRÉ                        7. 11.                         Moje pacifická hřebenovka – přednáška Moniky Benešové, která se  vydala na 4 286 km dlouhou stezku, vstupné 20 Kč 
                                   17. 11. 17.00             O Nesvobodě – ZUŠ Bystré Vás zve na promítání záznamu představení • divadelní sál Sokolovny
                                             29. 11. 17.00           Vánoční výstava betlémů – vystoupení žáků ZŠ Bystré, vstupné pro děti do 15 let zdarma, pro dospělé 20 Kč
                                   30. 11. 17.00           Rozsvícení vánočního stromu – hudební dechový soubor a pěvecký sbor ZUŠ Bystré • před budovou IC
DOLNÍ ÚJEZD                8. 11. 17.00              Přednáška 30 let svobody – přednášející: Mgr. Radek Gális, Jiří Kopřiva • sál hostince U Koruny
                                   9. 11. 17.00              Martinská pouť s kavárničkou a divadlem – bohatý program • v sokolovně
                                             24. 11. 9-16             Tradiční vánoční výstava – vystoupení dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ, tvořivá dílnička, občerstvení zajištěno • v sokolovně
JEDLOVÁ                              30. 11. 13-17            Tradiční vánoční inspirace v Jedlové – prodejní výstava výrobků a vánočních dekorací • sokolovna
LUBNÁ                                 15. 11. 18.00            Aktivní dovolená – promítání bratrů Tmejových na téma • kino
                                   24. 11. 15.00           Postel pro anděla – divadelní představení uvede divadelní spolek Vojnarka Trstěnice • kino
                                             30. 11. 17.00           Rozsvícení vánočního stromu –  • před obecním úřadem v Lubné 
                                             30. 11. 18.30           Parkoviště pro velbloudy – koncert • kino
POLIČKA                             7. 11. 18.00              Snow film fest 2019 – filmový festival zimních sportů, 60 Kč / 80 Kč • Divadelní Klub
                                   9. 11. 17.00              Pavel Helan – benefiční koncert Oblastní charity Polička • Kostel sv. Michaela 
                                             do 5. 1. 2020     V hlavní roli divadlo … aneb 200 let poličských ochotníků – výstava • Centrum Bohuslava Martinů
SEBRANICE                       8. - 9. 11. hodina  Kurz řezbářství pro začátečníky i mírně pokročilé – pátek 14-19, so 9-14, vede František Malý ml. • Světnice č.p.8
                                   17. 11. 16.00            Sametová kavárna –  připomínka 30. výročí Sametové revoluce, zpívat bude M. Trávníčková, občerstvení zajištěno • kulturní dům
                                             29. 11. 19.30           Herkules a Augiášův chlív aneb Má ji jako vidle – divadelní představení  • kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          11. 11.                       Martin na bílém koni pod Bílou věží – každoroční vítání Martina na bílém koni 
CHEB                           17. 11.                        Slavnostní koncert ke 30. výročí 17. listopadu • v chebském divadle
JINDŘICHŮV HRADEC     30. 11. – 1. 12.    Jindřichohradecké Jinohrátky – festival betlémů, výstavy, dílny pro děti • Muzeum Jindřichohradecka a Dům gobelínů
KUTNÁ HORA                    17. 11.                     Oslava 17. listopadu v Kutné Hoře • různá místa
POLIČKA                      do 5. 1.                   V hlavní roli divadlo … aneb 200 let poličských ochotníků • Centrum Bohuslava Martinů
TELČ                                     5. – 24. 11.           Sametová revoluce 1989 - 2019 – výstava k připomenutí 30 let sametové revoluce ve vstupní síni radnice, slavnostní vysazení lípy 
TŘEBOŇ                              17. 11.                        Audience – hra Václava Havla v podání Divadla Na tahu k 30. výročí sametové revoluce • Divadlo J. K. Tyla • 17.00 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

 Cvičební sál Veselka
• Po 8.30, Út 18.00 Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
(další info: Petra Bálská, tel. 608 834 129)

 Sportcentrum Litomyšl, tel.: 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Otevírací doba sauny:
• Po, Čt 16.00-21.30 bez omezení • Út 15.30-21.00 ženy
• St, Pá 15.00-17.30 muži, 17.30-22.00 bez omezení
• So zavřeno • Ne 15.30-21.00 bez omezení
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

 ZUŠ - budova "TUNEL", tel.: 461 612 195
Kurz orientálního tance s Adrienou Morávkovou
Od 9. 9. do 23. 12. každé pondělí od 19.00
Více info na tel. 728 684 634
www.amor-orient.com

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

 Centrum Spontanea, tel.: 605 147 812
• Út 9.00-12.00  Muzikohrátky s prťátky pro děti od 6 měsíců
do 2 let s Alžbětou Jasanskou Melkusovou (www.zemez-
neni.webnode.cz)
• St 6. 11. od 19.00  Spontánní tanec - volný pohyb na hudbu

Spinning Centrum Stratilek, tel.: 724 033 548

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

 Sokolovna
Rozpis cvičení:
• Po 16.00–17.00 rodiče s dětmi
• Po 17.00–18.00 mladší žáci
• Po 18.00–19.00 zdravotní cvičení ženy
• St 17.30–19.00 všestrannost dívky

 Krytý zimní stadion, tel.: 774 432 169
Veřejné bruslení:
• So a Ne od 13.30 do 15.30 
www.hclitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 21. 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 

Než přišla svoboda
1. listopad – 18. listopad 2019
Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem,
mezi nimiž je i Regionální muzeum v Litomyšli,
připravila pro podzim letošního roku exteriéro-
vou putovní výstavu s názvem „Než přišla svo-
boda“. Ta ukáže občanům v 16 městech kraje
situaci v různých oblastech života před rokem
1989 a změny, ke kterým mohlo díky sametové
revoluci dojít.
„Lidská paměť je krátká a dává přednost jen
těm hezkým vzpomínkám. Proto jsme se roz-

hodli některá fakta připomenout, a to nejen pa-
mětníkům. Za uplynulých 30 let jsou tu další
generace mladých lidí, které tu dobu nezažily,
nebo byly tenkrát malé děti, a pro ně je určena
především,“ říká patron výstavy, 1. náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Na dvaceti venkovních panelech jsme se spolu
s kolegy a kolegyněmi z ostatních krajských
muzeí a dalšími spolupracovníky pokusili vybrat
to, co ve společnosti charakterizovalo období
v letech 1968–1989, a to konkrétně v našem

kraji. Představujeme tu různá témata, jako je
například doprava, rozmístění sovětských vojsk,
životní prostředí, zemědělství, fenomén pane-
lových sídlišť ale třeba i oslavy povinných výročí
či místní underground,“ prozrazuje vedoucí ku-
rátorského týmu, ředitel Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě Jiří Junek. Zajímavé informace,
které se nevešly na výstavní panely, vyšly ve
speciálních novinách s názvem Normalizační
listy, které jsou k dispozici v informačních cen-
trech daných měst.
Vernisáže v Litomyšli na Toulovcově náměstí se
uskuteční v pátek 1. listopadu. Dopolední verni-
sáž v 10.00 hodin je určena zejména školám,
odpolední vernisáž v 15.30 hodin především li-
tomyšlské veřejnosti.
Součástí dopolední vernisáže bude doprovodný
program připravený Regionálním muzeem
v Chrudimi a realizovaný Regionálním muzeem
v Litomyšli. Návštěvníci si budou moci připome-
nout „mementa z období před 30 lety“ – napří-
klad jak se vázal pionýrský šátek, jak těžký byl
nácvik průchodu kontaminovaným pásmem,
vyzkouší si dobové plynové masky a ochranné
oděvy, vyplní výjezdní doložku nebo si zacvičí
sestavu z jedné z posledních spartakiád.
Další informace lze nalézt na stránkách
www.pardubickykraj.cz.
Výstava byla zahájena 17. září a nyní putuje ve
čtrnáctidenních intervalech po 16 městech Par-
dubického kraje. Termíny pro okres Svitavy:
Svitavy 18. 9. – 1. 10.
Polička 3. 10. – 15.10.
Moravská Třebová 17. 10. – 30. 10. 
Litomyšl 1. 11. – 18. 11. Martin Boštík

Listopadová setkání Klubu zdraví
Když se řekne slovo „kvocient“, vybaví se vět-
šině z nás ten jediný, na který existuje i řada
vtípků. Abychom vám ale podali vysvětlení
o kvocientech, které jsou důležité pro náš kaž-
dodenní život, přijďte si v pondělí 18. listopadu
2019 od 18.00 hodin do Rodinného centra Lito-
myšl na Toulovcově náměstí poslechnout před-
nášku „Emoční inteligence x inteligenční
kvocient (EQ vs. IQ) – co a jak má větší vliv na
úspěch a radost v životě“, se kterou přijíždí
Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentra
zdraví EDEN. V přednášce se dozvíme, jakou roli
v našem životě hrají emoce a schopnost s nimi
efektivně zacházet a co je to skutečný životní
úspěch a jak emoce a emoční inteligence s ním
souvisí.

Dozvíte se spoustu zajímavých poznatků z této
oblasti, možná se vám i trochu uleví a získáte
opravdu více radosti pro další dny. Nabízíme
přátelské prostředí, ochutnávku a horký čaj, re-
cepty k domácímu vyzkoušení a samozřejmě
okénko pro vaše otázky.
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale
člověkem, který za něco stojí,“ řekl známý Albert
Einstein. Určitě je to dobrá rada, která krásně
ilustruje oba kvocienty. V dnešní době, která
žene všechny bičem úspěchu vpřed, je určitě
užitečná k zamyšlení i následování.
Přeji všem za tým Klubu zdraví, abyste využili
nabízenou možnost, přišli mezi nás a něco no-
vého pro sebe a své zdraví udělali.

Čestmír Šťovíček
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RůžOFFky zvou na závěr běžecké sezóny
Závěr běžecké sezóny se blíží a nastává doba
odpočinku (alespoň relativně). My jsme se však
rozhodly ještě neuklízet běžecké boty a oslavit
společně s dalšími běžci výročí svobody. Proto
jsme na sobotu 16. listopadu připravily Půlma-
raton svobody.
Startovat budeme v 10 hodin na Veselce, kde
bude zázemí před vyběhnutím i po závodě. Pre-
zence je od 9 hodin. Závodníci si vyzvednou
startovní číslo a zaplatí startovné ve výši 200
Kč. Na trati se běžci můžou těšit na běh teré-
nem i po silnici, do kopce i z kopce. Jen rovinek
bude poskromnu. Probíhat se bude dvěma ob-

čerstvovacími stanicemi, kde bude možno do-
plnit energii vším, co je v takovém závodě třeba.
Není třeba se hlásit dopředu. Věříme, že jedné
z posledních možností letošního roku poměřit
síly s ostatními, rádi využijete. Po doběhu čeká
na každého čaj a polévka. Kolem 13. hodiny vy-
hlásíme vítěze v kategorii ženy a muži a pak na-
stane volná zábava. Více informací k závodu
najdete na našem facebooku.
V prodeji též bude nový RůžOFFkový diář, který
je zaměřen na pomoc při dosažení vlastních
sportovních cílů. Jeho majitelé se mohou těšit
na tipy k běhání a sportu v různých ročních ob-

dobích, rady, jak si vytvořit pohybový plán, ta-
bulku pro přehledné sledování dosažených
úspěchů či mapu závodů, kde se dobře běhá.
Nabízíme osobní doporučení a sdílíme to, co
máme léty odzkoušeno.
Tak co, přijdete si v listopadu zazávodit? Nebo
si koupit diář a nechat se motivovat do příštího
roku? Nebo budete fandit cestou a pak si s námi
dáte pivo na úspěchy v sezóně? Každopádně
jste vítáni! 16. listopadu se na vás těšíme na Ve-
selce. Ola Radimecká, Andrea Stejskalová

a Jana Ospaldová – RůžOFFky v běhu

10. ročník Dne medu v areálu zámku Litomyšl
V neděli 17. listopadu 2019 jste srdečně zváni
včelaři Litomyšlska na zámecké nádvoří a do
prostorných sálů, provoněných nejen medem,
medovinou a včelím voskem. V nabídce budou
zabíjačkové pochutiny a řízky ze statku Bulvo-
vých z Makova. Na nádvoří litomyšlského
zámku se vaše chutě pokusí uspokojit výrobci

uzenin, sýrů, škvarkových tyčinek, frgálů a dal-
ších dobrot.
Pro děti budou připraveny dílničky Střediska vol-
ného času Litomyšl a znalostní včelařská soutěž
se sladkými odměnami. Pro jubilejní 10. Den
medu jsme pro vás v jízdárně připravili rozsá-
hlou Putovní včelařskou výstavu na 11 panelech. 

Dílničky pro vlastní výrobu dětem i dospělým
připravili také trhovci. Celkem přes 35 trhovců
očekává návštěvníky se svým někdy i vánočním
sortimentem. V prostorách sálů, rozšířených
oproti minulému roku na dvojnásobek, bude
mimo jiné připraveno na 130 míst k sezení –
část ve sloupovém sále pro občerstvení a část
v jízdárně, na jejíž pódium jsme přesunuli vy-
stoupení ZUŠ Litomyšl dopoledne a ZUŠ Dolní
Újezd odpoledne se vsuvkou komediálního
představení 3. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl „O
Honzovi“. Programem návštěvníky provede mo-
derátor Stanislav Tomšíček.
Dospělí i děti vždy rádi ochutnávají medy, které
do soutěže přihlásili místní včelaři, a vyberou
ten svůj nejlepší. Navíc bude pro dospělé letos
zařazena soutěž „O nejlepší medovinu“ – přijďte
ochutnat…
Tak jako každý rok budete moci pozorovat živé
včelstvo v proskleném úle, poslechnout si zku-
šenosti včelařů, vybrat si něco pro potěšení
sebe a svých blízkých z výrobků tradičních ře-
mesel nebo si vyrobit vlastní dárek.
Zajímavým programem budou i přednášky
v Seminárním sále. Tentokrát nás od 9.20 hod.
navštíví př. Jiří Sláma, znalec včel a jejich života
par excelance. Po 12.30 hod. přijde př. Marcel
Gregor s přednáškou o historii včelařství na
Chrudimsku.
Slavnostní zahájení bude s doprovodem fanfár
v 9.00 hod. se senátorem a náměstkem hejt-
mana Pardubického kraje Michalem Kortyšem
a starostou města Litomyšle Danielem Brýd-
lem. Těšíme se na vás!

Za ZO ČSV Litomyšl Jiří Brokeš, -red-

POZVÁNKY 

Konec jedné epochy. 
Listopad 1989 v Litomyšli
17. listopad 2019 – 12. leden 2020
Výstava Regionálního muzea v Litomyšli sezna-
muje návštěvníky s obdobím od listopadu 1989
do červnových parlamentních voleb 1990. Před-
stavuje průběh událostí, které v Litomyšli vedly
ke změnám v ovládání veřejného prostoru, z
něhož byla postupně vytěsňována vládnoucí
komunistická strana. Hosté mohou mj. zhléd-
nout řadu dobových fotografií a kreslených a
tištěných plakátů, jimiž byl vyzdoben exteriér
města.
Součástí výstavy jsou i dvě místní historické vi-
deonahrávky. První zachycuje demonstraci ko-
nanou 26. listopadu, druhá tzv. Svobodnou
tribunu Občanského fóra, uskutečněnou za
účasti herců Marty Vančurové a Jana Kačera 7.
prosince 1989. Dále je ke zhlédnutí krátký film
žáků ZŠ U Školek, připravený k 30. výročí listo-
padových událostí (viz dále).

Na odbornou část výstavy navazuje instalace
interiéru, která navodí atmosféru života domác-
nosti v předlistopadovém období se zaměřením
na studenty. Doprovodný program zahrnuje mj.
Politické pexeso, oblíbenou společenskou hru,
při níž si návštěvníci budou moci připomenout
podoby československých politiků z přelomu
80. a 90. let 20. století, či možnost uvázat si
pionýrský šátek a vyzkoušet plynovou masku.
Vernisáž výstavy, jejíž součástí bude vystoupení
žáků ZŠ U Školek, kteří představí svoji videore-
portáž nazvanou „Litomyšlský plyšák“. 17. listo-
pad 1989 očima MUDr. Františka Zemana, se
uskuteční 16. listopadu ve 14 hodin v regionál-
ním muzeu. Výstava potrvá do 12. ledna 2020.
Výstava vznikla za podpory Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Martin Boštík, Renata Kmošková, 
Veronika Sochůrek

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
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Máte rádi kvízy, hádanky, rébusy? Udělejte si
čas v neděli 17. listopadu, protože tahle akce je
přesně pro vás. Skautské středisko Litomyšl při-
pravilo k výročí sametové revoluce a 30 let ob-
novy skautingu městskou hru, která odstartuje
mezi 9. a 11. hodinou z místa, kde se Litomyš-
lané v listopadu 1989 scházeli, tedy u sochy
Bedřicha Smetany. O co půjde? Soutěžící dosta-
nou mapu Litomyšle s označenými 17 místy, na
každém z nich bude čekat zašifrované heslo
z transparentů listopadových demonstrací. Kdo
dokáže vyluštit alespoň 7 zpráv, bude mít v cíli

příležitost občerstvit se nefalšovanou retrosvá-
čou, potěšit se stylovou symbolickou cenou
a pořídit si originální fotku na památku či na „in-
stáč“. Hra je otevřená jednotlivcům i skupinkám,
startovné činí 17,- Kč na osobu. Zvláště srdečně
zveme rodiny s dětmi, třeba si během luštění
zvládnete i popovídat. Zkuste třeba příběh
o tom, proč lidé před 30 lety psali na prostě-
radla zrovna tyhle zašmodrchané věty.
                                   Jana Božena Dvořáková,

skautské středisko Litomyšl

Zkuste Sametovou šifrovačku

POZVÁNKY 

V listopadu na Zámeckou!
Listopad bude na ZŠ Zámecká doslova nabitý
nejrůznějšími akcemi. Považte! Čeká nás pro-
jektový den „Kdo, když ne my?“ zaměřený na
připomínku 17. listopadu 1989, zapojíme se do
akcí tzv. Týdne svobody, naši nejstarší žáci nav-
štíví nacistický vyhlazovací tábor Osvětim…
Hned dvakrát se pak naše škola otevře veřej-
nosti. Poprvé se tak stane v úterý 5. listopadu,
kdy se uskuteční Den otevřené výuky a Speciál
pro budoucí prvňáčky. V rámci Dne otevřené
výuky mohou rodiče během prvních tří hodin
nahlédnout do jednotlivých tříd. Uvidí, jak jejich
děti pracují, uvidí také, jak s nimi pracují jejich
učitelé. Speciál, který proběhne ve stejný den
od 15 do 17 hodin, je určen rodičům, kteří pře-

mýšlejí o tom, že své děti přihlásí k plnění po-
vinné školní docházky právě na naši školu. Pro
ně a pro jejich děti bude připraven nejen zají-
mavý program, ale také možnost nahlédnout do
tříd prvního stupně. Budeme rádi, když této pří-
ležitosti využijete. Těšíme se na vás!
V sobotu 30. listopadu pak společně přivítáme
advent. Čeká nás totiž Advent na Zámecké! Od
10 do 16 hodin se některé prostory školy pro-
mění v bar, kavárnu či jarmark. Připraveny
budou dílničky pro děti, výroba placek
a mnoho dalšího. Věříme zkrátka, že navštívit
základní školu na Zámecké ulici se 30. listo-
padu vyplatí. 

Stanislav Švejcar

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Krajská výstava drobného zví-
řectva • Hokejový souboj s Porubou v Redstone
Extralize juniorů • MČR v atletice veteránů 2019
• Škola otevřela nové učebny i TV studio •
Archimyšl • Jak dál s odpadem po roce 2030 •
Ozvěny Litomyšlských dvorků 2019 • Florbal
muži Peaksport proti Pirátům z Chrudimi • Jak
učit matematiku? • Sportovní třída na základní
škole • Postavili školu v Indii, teď tam jezdí i učit
• Den informačních center 24.října

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Den pro dětskou
knihu
V sobotu 30. 11. společně přivítáme vánoční čas
s akcí „Den pro dětskou knihu“. V sálku pod tak-
tovkou pí J. Paulové uvidíte divadelní předsta-
vení pro děti „Přemek a ovladač“. Ozdobíme
stromeček a knihovnu provoníme vánočním cu-
krovím a punčem. Kdo ještě neví, čím překvapí
své blízké pod stromečkem, může se inspirovat
a na výtvarné dílně si vyrobit drobný šperk.
Společně vytvoříme papírový řetěz na strome-
ček a vánoční ozdoby. A kdo by odolal a nena-
psal své přání Ježíškovi? Začínáme v 9.00 hod.
Těšíme se na vás. Romana Dubjáková

Zimní dětská
herna v muzeu
Oblíbená dětská herna byla opět otevřena od
26. října. Nemůžete v zimě na hřiště? Nevadí,
přijďte si pohrát k nám. Volné hraní a tvoření
v teple muzejního sálu. Těšíme se na vás.

Renata Kmošková

Zdenka Olivová: Vibruji, tedy žiji
23. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Vernisáž 22. 11. v 17 hodin v domě U Rytířů
S mnohovrstevnatou tvorbou výtvarnice
Zdenky Olivové se můžete seznámit na výstavě
v domě U Rytířů. Kromě autorčiných malířských
děl jsou na výstavě k vidění její vyřezávané
loutky či objekty z keramiky. Pozornost je také
věnována historickým panenkám a pokojíčkům
pro panenky, jež Zdenka Olivová sbírá, studuje
a opravuje. Vernisáž výstavy s názvem Vibruji,
tedy žiji se koná v pátek 22. listopadu v 17 hodin
v domě U Rytířů.
Zdenka Olivová se narodila a dětství i dospívání
prožila v Olomouci. Po studiích výtvarné vý-
chovy a českého jazyka a literatury na Filozo-
fické fakultě Palackého univerzity v Olomouci
přišla v nelehkém roce 1969 do Litomyšle. Od té
doby se zapsala do dějin města nejen jako
uznávaná výtvarnice, ale také jako nekompro-
misní pedagožka místní pedagogické školy. Své
vlastní vzdělání si doplnila doktorátem z dějin
umění, který ukončila disertační prací o malíři
Antonínu Dvořákovi (1817–1881).
V malířské tvorbě se obrací především ke kra-
jině a k prostředí, které ji obklopuje. Fascinuje ji
architektura a místa s duchovní a historickou
symbolikou. Rotundu svaté Kateřiny ve Znojmě,
kostel Archanděla Michalea v Branné a podobu

dalších historických památek ve svých dílech
pouze nepopisuje, ale nachází v nich inspiraci
pro vyjádření svého pohledu na svět. 
Neutuchající tvůrčí energii autorka obrací také
k dalším výtvarným technikám a postupům. Vy-
tváří objekty z keramické hlíny inspirované svě-
tem zvířat, zejména nespoutaně svobodných,
přesto přátelských koček. Práce se dřevem ji
přivedla k tvorbě autorských loutek a loutko-
vého betlému. Loutky nejen vyřezává, ale také
je maluje a šije jim detailně propracované
oděvy.  
Zájem o historické hračky přerostl u Zdenky Oli-
vové ve sběratelství, především starožitných
panenek a pokojíčků pro panenky. Ty citlivě
opravuje, dotváří a vdechuje jim tak dávno ztra-
cený život.
S autorčinými díly se návštěvníci městské gale-
rie mohli každoročně seznámit během výstav
„Výtvarná Litomyšl“ a také na výstavách lito-
myšlských betlemářů. Výstava Vibruji, tedy žiji
potrvá do 26. ledna 2020. Prohlídky za účasti
Zdenky Olivové se uskuteční v sobotu 14. 12.
2019 od 14.00 a ve čtvrtek 26. 1. 2020 od 17.30.
Školy a skupiny s dětmi mohou výstavu navští-
vit v rámci lektorovaných programů. Více infor-
mací naleznete na www.galerie.litomysl.cz.

Zuzana Tomanová, Městská galerie Litomyšl

Dechový orchestr Smetanova domu a Žadovjáci z Žádovic
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli
připravil svůj další podzimní koncert, který pro-
vede ve velkém sále Smetanova domu ve
středu 20. listopadu 2019 v 19,00 hodin. Pod

taktovkou dirigenta Jiřího Tomáška orchestr za-
hraje celou škálu skladeb a písní různých žánrů
a stylů. Zazní skladby z pokladnice autorů de-
chového repertoáru (J. Praveček, František

Předvánoce v knihovně
Jako každý rok proběhne v naší knihovně 27. 11.
akce „Předvánoce v knihovně“. Před první ad-
ventní nedělí si můžete užít první vánoční naku-
pování nebo jen hledat milou inspiraci pro
vlastní tvoření. Uskuteční se zde již dětmi tolik
očekáváné zdobení a ochutnávání perníčků, kla-
sický prodej krásných rukodělných výrobků,
šperků a jiných vánočních výzdob. Výtvarné díl-

ničky potěší a zabaví šikovné ruce našich malých
čtenářů. V dopoledních hodinách každoročně ví-
táme školáky z místních i přespolních škol, ale
pro širokou veřejnost máme dveře otevřeny až
do odpoledních hodin. Výstava a dílničky budou
ve všech prostorách knihovny, proto se omlou-
váme všem čtenářům, kteří si nebudou moci vy-
půjčit knihy. Romana Dubjáková

#RedWednesday
letos poprvé
v Litomyšli
Až půjdete ve středu 27. listopadu kolem No-
vého kostela, jistě si všimnete červeného osvět-
lení. Ona středa totiž bude středou Červenou…
Smyslem Červené středy – #RedWednesday je
veřejně si připomenout všechny ty, kdo jsou
pronásledování pro svou víru a jejichž svoboda
je pošlapávána. Znakem této akce je právě roz-
svícené červené světlo: červená jako barva krve
– mučedníků a světlo jako symbol naděje
v temnotách. 
Rovněž zveme všechny lidi dobré vůle od 19.00
hodin do Nového kostela ke společné četbě
žalmů. Patrik Dobocký

Kmoch). Velký prostor v programu zaujmou také
skladby autorů soudobé koncertní hudby (Jaro-
slav Ježek, Jiří Hudec, Miloš Machek, František
Uhlíř), ale také české lidovky (Josef Jiskra a Josef
Maršík).
Program ve druhé části koncertu bude tento-
krát ozdoben spoluúčinkováním velmi známé
a populární moravské dechovky Žadovjáci z Žá-
dovic u Kyjova. Kapelu založil v roce 1955 Vla-
dimír Pantlík, nejdříve jako taneční orchestr.
V roce 1971 převzal jeho funkci Antonín Krist
a kapela hrála stále častěji i hudbu lidovou.
Vrcholu dosáhla roku 1978 vítězstvím Zlaté kříd-
lovky v Českých Budějovicích. Kapelnickou tak-
tovku převzal v roce 1985 Antonín Doupovec,
tento vedl těleso do roku 1992. Ve stejném roce
se žezla ujímá stávájící kapelník a umělecký ve-
doucí Ladislav Svoboda. Za celou dobu půso-
bení se v kapele vystřídala celá řada muzikantů
a zpěváků. Někteří z nich jsou členy našich nej-
lepších orchestrů jak vážné, tak i jazzové hudby.
Do dnešního dne mají Žadovjáci v souboru dva
aktivní zakládající členy. Antonín Krist (baryton)
a Miroslav Surka (křídlovka a zpěv).

Leoš Krejčí
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Ruka pro život zve na výstavu
Tak jako každý rok, i letos zveme všechny, kdo
si chtějí nakoupit vánoční dekoraci a přispět na
dobrou věc, do našeho denního stacionáře pro
lidi s mentálním a kombino-
vaným postižením, poruchou
autistického spektra a seni-
ory na již tradiční předvá-
noční výstavu.
V úterý 26. listopadu v čase
od 9 do 16 hodin si mohou
návštěvníci prohlédnout a za-
koupit výrobky dárkového
charakteru, vyrobené v rámci
terapeutických aktivit v na-
šich multifunkčních dílnách.
V posledních letech posky-
tuje Denní stacionář v Lito-
myšli své služby především
lidem s vyšší mírou podpory,
a proto za naší prací nehle-
dejte dokonalost, ale přede-

vším radost z každého nového výrobku, který
naši uživatelé dokážou s podporou pracovníků
vyrobit. I přesto neváhejte a přijďte si koupit vá-

noční dekoraci nebo malý
dárek pod vánoční stromeček
pro někoho blízkého. Každý
kus je originál! Získané peníze
budou využity na nákup ma-
teriálu pro další aktivity uživa-
telů denního stacionáře.
Budeme se na Vás těšit v na-
šich prostorách v Litomyšli na
ulici J. E. Purkyně 1150.
Více informací získáte na na-
šich webových stránkách
www.rukaprozivot.cz nebo na
emailu litomysl@rukaprozi-
vot.cz.
Za pracovníky Ruky pro život
o.p.s. se na vás těší

Ria Slušná

Budoucnost českých lesů? 
A co na to veřejnost?
Lesní půda ztrácí živiny a les samotný druhovou
rozmanitost. České lesy mizí kvůli suchu i ků-
rovci – a cena dříví klesla pod výrobní náklady.
Vlastníkům lesů docházejí peníze na své fungo-
vání a na péči o lesy. Jedná se o největší krizi
lesnictví od doby průmyslové revoluce. Existuje
řešení této krize? Je naděje pro záchranu zbý-
vajících lesů?
Přijměte pozvání do auly Gymnázia A. Jiráska
v Litomyšli na přednášku lesnického experta
Ing. Aleše Erbera s následnou diskuzí. Nezávislý
lesník, správce lesa a lesnický poradce, odbor-

ník na adaptaci lesů na klimatickou změnu, člen
Výboru pro životní prostředí, venkov a zeměděl-
ství a Kůrovcového kalamitního štábu Pardubic-
kého kraje na této akci představí příčiny
dnešních problémů, současný stav lesů a záro-
veň přiblíží budoucí stav našich lesů z pohledu
nových výzev pro vlastníky lesů, lesníky i veřej-
nost. Začátek v 18 hodin v pátek 22. 11. O týden
dříve, v pátek 15. 11. od 18.30 hodin, bude Ing.
Erber v aule gymnázia promítat film Čas lesů.
Po projekci bude krátký prostor na diskusi.

Aleš Erber, Filip Jetmar

Vaše nebo sousedovo jablko?
více na  www.consultvk.cz

LITOMYŠL – pronájem zavedené kavárny 140 m2 na
Smetanově náměstí. Klenbové na sebe navazující pro-
story se vstupem na letní terasu 82 m2, nově zařízená
přípravna. Možno odkoupit vybavení. Vlastní odečty
energií. Volné od prosince 2019. ENB G
Č. 1502 Cena: informace v RK
LITOMYŠL – pronájem nebyt. prostor 15m2 pro ob-
chod či kancelář na Smetanově náměstí naproti
poště. Volné od 1. 1. 2020.
Č. 1497 Cena: 8.000 Kč/měsíc
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor pro kan-
celář (18 m2) ve II.NP v blízkosti Toulovcova náměstí.
Součástí je prostor pro čekárnu, soc. zařízení spo-
lečné.Volné ihned. ENB G
Č. 1503 Cena: 5.500 Kč/měsíc + E
ZHOŘ U Č. TŘEBOVÉ – prodej pozemku 1321 m2 pro
bydlení, s projektem typ. RD s umístěním na poze-
mek. Platné stavební povolení pro stavbu RD a do-
mácí ČOV. Elektřina na pozemku, vodovod v dosahu
cca 10 m. 
Č. 1505 Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej řadového RD se 2 byty 3+kk, ga-
ráží, zahradou s bazénem. Výhodou bytu ve II.NP jsou
2 balkony a samostatný vstup na zahradu. V suterénu
garáž, dílna, prádelna a sklad- možnost zřízení provo-
zovny. ÚT plyn, okna plastová. Pozemky celkem 355
m2. Klidná lokalita v blízkosti centra (Zahájí). ENB G
Č. 1476                                Cena: 4,5 mil. Kč
DESNÁ – prodej zajímavého stavení k rekreaci
i k bydlení a výhledem do údolí k řece Desince. Na-
pojeno na elektřinu a veřejný vodovod. Topení lo-
kální na tuhá paliva, přípojka na plyn před RD.
Zahrada 707 m2, pozemky celkem: 912 m2. ENB G
Č. 1475 Cena: 2 850 000 Kč

PRODEJ BYTŮ: 
SVITAVY – prodej užívacích práv k DB 1+1, v VI. NP 
Č. 1491                                            Cena: 1 100 000 Kč
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (HYLVÁTY) – prodej užívacích
práv k družst. bytu 1+1 s lodžií ve III. NP, výtah
Č. 1484                                             Cena: 1 070 000 Kč
LANŠKROUN – prodej užívacích práv k družst. bytu
3+1 (91 m2) ENB C/86
Č. 1471-02 Cena:  2 950 000 Kč
V. MÝTO – prodej zděného bytu 3+kk ve II. NP po re-
konstrukci, v osobním vlastnictví. ENB G.
Č. 1490 Cena: 2 850 000 Kč
LITOMYŠL – LÁNY
Prodej id. ½ bytové jednotky 3+1 a id. ½  garáže ENB G
Č. 1487 Cena: informace v RK 
SVITAVY – prodej užívacích práv k DB 3+1 s lodžií.  
Č. 1481 Cena: informace v RK 

Prodávejte bezpečně a bez starostí 
s kolektivem RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
Jsme 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

Duchovní život: Má křesťanství
v Číně smysl a tradici?
Místní skupina České křesťanské akademie zve
občany na přednášku sinologa, překladatele
a cestovatele ing. Martina Kříže, Ph.D. „Du-
chovní život: Má křesťanství v Číně smysl a tra-
dici?“ V diskuzní části plánované akce bude
přednášející odpovídat i na dotazy týkající se
Číny v dalších oblastech, než jak by vyplývalo
z názvu přednášky.
Aby přiblížil Čínu hmatatelně, připraví ing. Kříž
spolu se svojí manželkou pro zájemce přímo

v místě konání přednášky tradiční čínské jídlo.
Kdo bude mít o tento rychlokurz vaření zájem,
může přijít o půl až tři čtvrtě hodiny před vlastní
přednáškou, nejlépe s vybavením pro konzu-
maci jídla – tedy s miskou a s jídelními tyčin-
kami. 
Přednáška se uskuteční v Litomyšli ve čtvrtek
28. 11. 2019 v 19.00 hod. v horním sále římsko-
katolické fary (proboštství), Šantovo nám. 183

Jaroslav Cacek

Koncert Pražákova kvarteta
Srdečně vás zveme na koncert Pražákova kvar-
teta, který se bude konat v neděli 24. listopadu
2019 v 19 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. Kvar-
teto hraje ve složení: Jana Vonášková – 1.
housle, Vlastimil Holek – 2. housle, Josef Klusoň
– viola, Michal Kaňka – violoncello. Jako host vy-
stoupí sopranistka Lucie Kaňková. V programu
zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, An-
tonia Vivaldiho, Ludwiga van Beethovena.
Všichni členové jsou absolventi Pražské konzer-
vatoře a Akademie múzických umění. Komorní
hru studovali u členů Vlachova, Pražského
a Smetanova kvarteta. Soubor je pravidelným
hostem na mezinárodních pódiích jak v Evropě

a v severní Americe, tak v Japonsku a Austrálii.
Během své již téměř 50leté kariéry natočilo
Pražákovo kvarteto na 50 kompaktních disků
u francouzské firmy Praga Digitals, za které ob-
drželo bezpočet mezinárodních ocenění. V mi-
nulém roce soubor vydal po 20 letech druhou
nahrávku kvartetů B. Smetany, která vyšla
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
a provázela soubor na turné po Japonsku (23.
turné), Číně – mimo jiné v Pekingu, Wuchanu
a Šanghaji a na prestižním festivalu Mostly Mo-
zart v Lincoln Centre v New Yorku a dále pak po
významných hudebních centrech v Evropě (Am-
sterdam, Londýn, Marseille, Ženeva). 

Jiřina Macháčková

RESTAURACE „SLUNCE“ LITOMYŠL 
přijme

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
DÁLE PŘIJMEME 

POMOCNOU
KUCHAŘKU/KUCHAŘE

(nástup možný ihned)
Nabízíme práci na HPP, nebo brigádně

Bližší info: tel. 603 228 082, 
nebo přímo v restauraci
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Ne, nebojte se, ještě je do Vánoc času dost, jen
uzávěrka Lilie nás uspěchává. Stává se již pěk-
nou tradicí, že výstava betlémů  členů a přátel
našeho spolku oživuje adventní program Zá-
meckého návrší v piaristickém chrámu v Lito-
myšli. Bude tomu také letos, a my si proto
dovolujeme pozvat širokou veřejnost na verni-
sáž výstavy betlémů v sobotu 30. listopadu
2019 v 17 hodin v chrámu Nalezení sv. Kříže v Li-
tomyšli. Výstava bude opět zajímavá, oživena
nově vzniklými a zapůjčenými exponáty z nej-
různějších materiálů. Naši členové se na vás
budou těšit. V prosincové Lilii ještě připome-
neme, že otevřeno bude o adventních sobotách
od 13 do 18 hodin, nedělích od 10 do 19 hodin.

Irena Švecová

strana 1 >
V centru veškerého andělského dění stojí pi-
aristický chrám Nalezení sv. Kříže, jehož ex-
pozice Andělé na návrší dala celé akci jméno.
Andělé rozmístění na emporách kostela stráží
během předvánočního času desítky betlémů,
které zde vystavuje České sdružení betlémů
– Betlémáři Litomyšlska.
Kostel samotný se pak stává jakousi křižovat-
kou a výchozím bodem pro návštěvu dalších
akcí. Vyrazit odtud můžete na adventní pro-
hlídku zámku, na loutkovou pohádku v Nové
městské síni, na výtvarné dílny do informačního
centra nebo na některou z výstav regionálního
muzea. Od pokladny kostela startují komento-
vané prohlídky historickým jádrem města, po-
řídíte zde vstupenku na Andělskou vyhlídku
a samozřejmě na zmiňovanou expozici Andělé
na návrší. Před chrámem začíná každou neděli
od 13 hodin gurmánský trh a koncerty na anděl-

ském pódiu. Ohromné návštěvnosti se pak
každoročně těší i prodejní výstava českých vá-
nočních ozdob v zámeckém sklepení. Velký
úspěch sklízejí živé kozy Bleskule a Adéla, které
se občas vydávají na neplánované výlety i do
města. Ve výběhu je lze drbat i krmit. 
Celý program adventních nedělí si můžete
s dětmi užít i díky hře Andělčino putování, která
vás provede všemi programovými body. V zá-
věru každé adventní neděle se pak potkáte
s andělem a získáte odměnu. Po posledním
koncertu vždy návrší utichne a dění se vrátí
zpět pod drobnohled andělů místního chrámu.
Představitelé litomyšlských církví zde vždy roz-
svítí svíčku na adventním věnci a řeknou pár
svátečních slov. 
„V letošním roce jsme upustili od oblíbeného vi-
deomappingu, kterým jsme v uplynulých třech
letech rozsvěceli vánoční strom,” komentuje
změnu v rámci první adventní neděle Karel

Přichází advent a s ním velké množství andělů! 

Výstava betlémů

Proměny památkové
péče na přelomu
století v našem kraji
Městská knihovna vás srdečně zve na předná-
šku Mgr. Jiřího Švece z Národního památkového
ústavu „Památková péče na přelomu století
v našem kraji“. Přednáška proběhne v rámci
projektu „Konec nebo začátek“ podpořeného
Ministerstvem kultury ČR. Těšíme se na vás
v pondělí 2. prosince v 17 hodin.

Iva Pekníková 

Telecký, ale slibuje: “O nevšední zážitek však
návštěvníci nepřijdou, pozvali jsme aktuální
soutěžící StarDance, zpěvačku a moderátorku
Tonya Graves.” Mezi dalšími účinkujícími najdete
např. herečku Jitku Smutnou nebo oblíbenou
folkovou zpěvačku Pavlínu Jíšovou. Těm na
pódiu předskakují místní kapely i školní sou-
bory. Kompletní program najdete na webu an-
delskalitomysl.cz nebo v prosincovém vydání
Lilie. 

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

Koncert
Mariana Vojtka
Rudolf Kosina si Vás dovoluje pozvat na ad-
ventní benefiční koncert Mariana Vojtka za do-
provodu symfonického tělesa Prague Lecian
Strings pod vedením Kryštofa Leciana. Koncert
se koná 7. 12. 2019 v piaristickém chrámu Nale-
zení sv. Kříže od 16.00 hod. Předprodej vstupe-
nek v Informačním centru Litomyšl.

Rudolf Kosina

O touze po životní změně, o cestě
k ní a koučování, které mění životy
Znáte ten pocit, kdy víte, že pokud teď neudě-
láte ten první krok ke změně, tak už nikdy? Že
právě teď nastal ten okamžik, kdy je čas prolo-
mit pomyslnou zeď a začít si plnit své sny? Že
nazrála doba a je čas začít dělat něco, co má
skutečně smysl, ale zároveň chcete mít čas na
svou rodinu, děti a partnera? Hledáte něco, co
vám samotnou svou podstatou dodá energii
místo toho, aby vám ji vzalo?
Mě změnilo život koučování, nejprve v pozici
koučovaného, nyní v pozici kouče. Koučování se
stalo mým posláním, vášní a životní cestou.
A co vlastně to koučování je? Co se vám může
stát, když na své cestě potkáte toho správného
kouče? (Pozor tato cesta nemusí být bezpečná.)
1. Podíváte se na svůj život tak, jak jste se na něj

ještě nikdy nepodívali.
2.Kouč se vás zeptá na věci, na které se vás

ještě nikdo nezeptal, a neuspokojí ho odpo-
věď nevím.

3.Váš život se možná stane zábavný, bude mít spád,
ale také se možná stane o hodně jednodušší.

4.Pokud budete chtít od kouče radu, tak vám ji
nedá, protože není odborníkem na váš život.
Přesto si informaci, po které budete bažit,
z koučovací schůzky většinou odnesete.

5.Budete-li chtít, změníte svůj život, myšlení,
vztahy, podnikání, kariéru, váhu, stav svého
konta do plusu i do mínusu, názor sama na
sebe. Podmínkou je opravdu chtít a mít sny
o lepší budoucnosti.

O koučování se říká, že je velmi efektivním ná-
strojem v nacházení nových zdrojů motivace,
inspirace, netradičních řešení, a je považováno
jako jedna z nejlepších finančních investic do
své budoucnosti. Zaujalo vás to? Jaké máte
s koučováním zkušenosti vy?
Pojďme se setkat na mém inspirativním works-
hopu Najdi sebe sama na mateřské a povědět
si o tom víc 25. 11. 2019 od 17.00 hod. v Rodin-
ném centru Litomyšl, více informací a přihlášení
na www.rclitomysl.cz nebo na tel.: 607 605 720.

Jana Jánová, kouč
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Scarlett a její barvy
Taneční škola Scarlett prošla v mnohém promě-
nou, navíc v letošním roce slaví 10. výročí od za-
ložení (1. 10. 2010), a proto bychom vás rádi
seznámili s akcemi, které připravujeme.
Dvě těhotenství, stěhování se za láskou, to vše
nás přivedlo k obměně vyučujících, a stále se
něco děje, neustále jsme v pohybu. Díky nově
příchozí paní učitelce Pavlíně, máme možnost
nabídnout starším dětem, ale i dospělým irské
tance. Jednorázově, v případě zájmu, jsme pro
pravidelná setkávání se v Litomyšli na Veselce,
ale i ve Svitavách na Lanškrounské 381/5. Díky
další paní učitelce Kateřině je možné navštěvo-
vat výuku kombinace baletu a scénického tance,
z časových důvodů bohužel jen v Litomyšli.

13. března 2020 nás čeká výroční ples s ochut-
návkou předtančení našich žáků, hrát bude sku-
pina Rytmik – více na www.scarlett-dance.cz,
fb Taneční škola Scarlett.
V červnu se koná tradiční akademie „Roztan-
čená Scarlett“ jako začátek k připravované akci
s Tomášem Kočkem a Orchestrem, jež bude
v říjnu.
Zúčastnit se můžete Rodinných konstelací
s paní Květou Kubíkovou, připravujeme tera-
peutický tanec – Cesta k sobě s Šárkou Hnáto-
vou a těšit se můžete na další a další semináře
s výbornými lektory v našem nově vymalova-
ném sále se speciálním tanečním povrchem
(baletizolem), který jsme pořídili pro větší kom-
fort tanečníků a tanečnic. Dále se s pomocí
dobrých lidí, především jedné osoby, přibližu-
jeme dalšímu splnění našich přání. Dalším snem
je pořízení piana především pro výuku nejmen-
ších a s tím bude spojeno hledání dobré duše –
korepetitora, který nás bude doprovázet vý-
ukou.
Scarlett je barvou šarlatovou. V západním světě
mimo jiné symbolizuje: radost, odvahu a sílu.
Věříme, že našim žákům předáváme již 10 let
právě tyto důležité ingredience pro zdravé vní-
mání sebe sama. Neváhejte a přijďte mezi nás,
třeba jen na návštěvu.

Šárka Hnátová

Léčivé divadlo Gabriely Filippi:
Dar z nebes
Srdečně zveme na předvánoční představení
Léčivého divadla Gabriely Filippi Dar z nebes
– Příběh radosti a humoru, který začal sl-
zami. 
Muzikálové představení Dar z nebes vzniklo na
motivy stejnojmenná knižního bestselleru. Str-
hujícím způsobem zaznamenává pozoruhodné
vyprávění o životě po životě. Jaké to tam jed-
noho dne bude? Jaké filmy se promítají v kině
života? Proč na druhém břehu nepotřebujeme
mobily a kdo nás tam bude čekat s otevřenou
náručí? Proč je dobré nebýt lakomcem ani opil-
cem? A co vlastně celý život hledáme? Je
možné, že stav našeho srdce odráží svět kolem
nás? Představení DAR Z NEBES pojednává
o lásce, tancování a radosti ze života, o tajem-
ství z druhého břehu.

Účinkují: Gabriela Filippi, Patrik Kee. V druhé
části večera bude následovat povídání s Gabri-
elou a jejím hostem Zdeňkem Ordeltem. Zdeněk
Ordelt je zakladatelem organizace Slovanský
kruh, z.s. Již 15 let se věnuje šamanismu a bud-
dhismu. Posledních 11 let se aktivně podílí na
obnově našich domorodých tradic. V duchu naší
západoslovanské přírodní tradice založil školku
a dětský klub, akademii, vede obřady a podílí se
na vývoji a předávání přírodní vzdělávací meto-
diky. Je členem Slovanského rodového sněmu,
kde je zástupcem pro ČR a taktéž v kongresu
ECER ( European Congress of Ethnic Religion).
Představení se uskuteční 4. prosince od 18
hodin ve Smetanově domě. Předprodej vstupe-
nek na www.smetanuvdum.cz nebo v Informač-
ním centru v Litomyšli. Mila Bohunická

Zveme vás k návštěvě 
nově otevřené prodejny.

Co nabízíme:
chlazená kuřata, pštrosí maso,
krutí, králíčí, husy, husokachny,

kohoutky a bio hovězí 
to vše z domácího chovu.

Dále u nás zakoupíte jogurty,
mléko,tvaroh,šlehačku 
po domácku vyrobené

i výborná uzenina se najde 
od domácích uzenářů.

Od malovýrobců med včetně 
stáčeného, těstoviny, bylinné

sirupy, svatební koláče, zákusky,
vánoční cukroví a nejdete zde
i stáčenou drogerii či bylinnou

kosmetiku. Nově zde máme 
bezlepkové pečivo.

Každý týden závoz až do domu
(Polička, Svitavy, Litomyšl a okolí).

Najdete nás v Poličce,
Riegrova 3, tel. 603 146 955

www.zvenkova.cz
facebook – Z venkova

farmářská prodejna 

PŘEDPRODEJ LITOMYŠL
INFORMAČNÍ CENTRUM, Smetanovo nám. 72
a dále v síti WWW.SMETANUVDUM.CZ

Krásný
vánoční
dárek!

LITOMYŠL 7.4. 2020
Smetanův dům 19:00

DIVADELNÍ SPOLEČNOST TITANS UVÁDÍ

MICHAEL ENGLER

POZVÁNKY 

Andělský advent
– výzva pro pořadatele akcí 
Budete pořádat v rámci letošního Andělského
adventu v Litomyšli nějakou akci? Dejte o ní
prosím vědět! Připravujeme nejen sadu advent-
ních plakátů, ale také podrobný programový le-
táček. Zařadíme do něj akce, o kterých budeme

vědět do 15. listopadu 2019. Nahlaste je prosím
tak, jak jste zvyklí – do informačního centra
(ic@litomysl.cz, 461 612 161). Předem děkujeme!

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

Řádková inzerce
Máte doma oblečení, různé hračky, plyšáky po
vašich dětech, ozvěte se. Pomozte udělat ra-
dost dalším dětem v Klokánku a na onkologii.
Děkujeme Všem, kteří nám již pomáhají. Paje-
rová 775 343 408 • Prodám dřevěný květinový
stolek, ruční výroba, knihovnu, šestidílnou lož-
nici světlé barvy (možno i jednotlivě). Tel.: 704
260 062 • Hledáme chalupu, domek, nejlépe

okolí Litomyšle do 20 km, směr Česká Třebová,
zahrada 1000 m2 a více. Tel. 774 945 405 • Kou-
pím stavební pozemek v okolí Litomyšle do 30
km, případně rozestavěný RD. Tel. 774 765 437
• Prodám dětský psací stůl se sklem na desce.
D-100 cm, Š-60 cm, V-78 cm. Cena 980 Kč, info
na tel. č. 728 609 642
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Zveme na Duke Vánoce a galerii
čtyř generací Dudychů
V Litomyšli vznikne nová galerie, v níž se návštěv-
níci seznámí s historií a prací čtyř generací rodiny
Dudychů. Kromě toho se mohou těšit na díla vý-
znamných soudobých umělců, například Kristiana
Kodeta, Jana Odvárky, Josefa Velčovského a dal-
ších významných výtvarníků z celé republiky.
Galerie vznikne ve stávajícím ateliéru Dudychů
naproti vlakovému nádraží na adrese Nádražní
1153. „S keramikou začal už můj děda Alois, byl
to on, kdo založil nynější Keralit. Po něm pokra-
čoval táta Jiří, já se v oblasti kumštu také pohy-
buji a můj syn Jiří Dudycha nejml. je v současné
době vedoucí pražské galerie AD galerie na
Uhelném trhu. Takže se keramice a umění
opravdu věnují již čtyři generace Dudychů. Mys-
lím si, že to je unikát a pro návštěvníky připra-
víme zajímavý program, aby se seznámili
s historií i současností nejenom naší tvorby,“

zve veřejnost na návštěvu Jiří Dudycha mladší.
První akcí v nové galerii bude oblíbená akce
Duke Vánoce, která začíná první adventní ví-
kend. Otvírací doba bude v pátek a sobotu od
10.00 do 17.00 hodin a v neděli od 10.00 do
16.00 hodin. Těšit se můžete na tradiční pro-
dejní výstavu keramiky z ateliéru DUKE a květi-
nová aranžmá studentek Střední zahradnické
a technické školy Litomyšl.
Jindy bude galerie otevřena v pracovní dny od-
poledne a případně po telefonické domluvě.
„Myslím si, že se návštěvníci mají na co těšit.
Mám bohatý archiv dědovy keramiky, takže
máme dost jeho historických výtvorů. Táta má
také uschovaná důležitá díla své tvorby a ateliér
Duke za dvacet let vytvořil spoustu návrhů. To
vše chceme lidem v průběhu času ukázat,“ do-
dává Jiří Dudycha mladší. -mv-

Fenomén
Igráček
3. prosinec 2019 – 1. březen 2020
Výstava Fenomén Igráček v Regionálním muzeu
v Litomyšli seznamuje dnešní děti s hračkou,
která byla v 70. a 80. letech oblíbená mezi jejich
rodiči. Nechybí ani legendární první postavička
zedníka z roku 1976. Podstatně novějšího data
jsou potom Igráčci v oblíbené dětské herně,
která je nedílnou součástí výstavy.
Speciálně pro litomyšlskou výstavu byly vytvo-
řeny dvě originální postavičky Igráčků z dílny
Miroslava Svobody. Jedná se o zpodobnění dvou
historických osobností, jejichž životy jsou spjaty
s Litomyšlí, a to šlechtičny Marie Manrique de
Lary, manželky stavitele zdejšího zámku Vrati-
slava z Pernštejna, a spisovatelky Magdaleny
Dobromily Rettigové. V této souvislosti jsou
prezentovány také portréty jmenovaných žen
vytvořené Renatou Edlmanovou, která pro je-
jich ztvárnění využila techniku prošívání ná-
stěnných textilií.
K výstavě je připraven doprovodný program pro
školy a širokou veřejnost. Přijďte si k nám do
muzea domalovat a dotvořit vlastního Igráčka!
Putovní výstava vznikla v Technickém muzeu
v Brně v souvislosti s obnovením výroby této fi-
gurky. V současné době se realizacím výstavy
věnuje firma Efko.

Doprovodný program pro veřejnost
Adventní neděle v muzeu
1. prosinec, 14–17 hodin
Vernisáž výstavy Fenomén Igráček ve 14 hodin
ve výstavních prostorách hlavní budovy muzea.
Vernisáž bude spojena s adventním posezením
s autory výstavy a s textilní výtvarnicí Renatou
Edlmanovou.
8. prosinec, 13–17 hodin
Tvořivý Igráček – výtvarná dílna pro malé i velké
návštěvníky. Přijďte si domalovat a dotvořit po-
stavičku legendárního Igráčka podle vlastní
fantazie a vkusu. Postavičky bílých panáčků
budou také v prodeji na pokladně muzea
a mohu se tak stát originálním dárkem pod
stromeček. Cena figurky bude 50 Kč.

Alena Binarová

POZVÁNKY 

Zahrádkářská
výstava v Koclířově
ZO ČZS Koclířov ve spolupráci s Obcí Koclířov
a ÚS ČZS Svitavy pořádala Okresní výstavu
ovoce a zeleniny ve dnech 5. – 6. října 2019
v sále Kulturního domu v Koclířově.I přes nepří-
zeň počasí v letošním roce organizátoři zajistili
kvalitní výstavu ovoce a zeleniny. Výstavy se
zúčastnilo 15 základních organizací ČZS z celého
okresu a vystaveno bylo celkem 385 vzorků,
z toho 85 vzorků zeleniny. Z Litomyšle se vý-
stavy zúčastnily tři zahrádkářské organizace: ZO
Zaháj svými 25 vzorky výpěstků, ZO Rozkvět 16
vzorky výpěstků a ZO Řetízek 9 vzorky výpěstků.
Výstavní plochu Kulturního domu zpestřilo pře-
krásné a bohaté aranžmá, zejména expozice
včelařů, výrobků dětí z keramického kroužku,
výrobků patchworku apod. Výstavu v letošním
roce navštívilo 474 občanů a dle jejich vyjádření
byla výstava velmi dobře připravena a vyslovili
i poděkování pořadatelům za vysokou úroveň
výstavy. Jana Hochbergrová, -red-
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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

na všechny předem
objednané kytice

Těšíme se na vás.
Hezký den vám přeje tým
květinářství Flowerbed s.r.o.,
T.G. Masaryka 1240, Litomyšl
tel. 463 351 456

10% SLEVA

Litomyšl byla první poprázdninovou zastávkou
představení Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak
pozřel Karla v podání Divadla Dětí při Karlovar-
ském hudebním divadle. Sled deseti předsta-
vení v prvním školním měsíci byl, ačkoliv již
v kalendářním podzimu, ve znamení Babího
teplého léta. 
Slavnostní atmosféra litomyšlského honosného
a proslaveného Smetanova domu nasadila vy-
sokou laťku v očekávání publika, tedy nejenom
dětí, ale i pedagogů a odpovídajícího nasazení
divadelního souboru. Vždyť se hrálo na pódiu,
které každoročně hostí elitu světa při konání
světoznámých festivalů symfonické hudby
Smetanova Litomyšl. Dokonale vybavený sál
nabízí zázemí pro konání všech druhů divadel-
ních představení. Však představení pro nejmen-
šího diváka má svá úskalí, obzvláště v oblasti
stavby hlediště, neboť anatomické dispozice
človíčka o výšce jednoho metru  jsou samo-
zřejmě jiné, než u dospělého člověka. 
V koncertním a divadelním sále naštěstí bylo při
vybavování hlediště na tento nemalicherný po-
žadavek při projektování hlediště důsledně pa-
matováno, a tak děti, neměly potíž s uchopením
představení v takovém tvaru, jaký jim chtělo
Divadlo Dětí nabídnout. Pohádka to není jedno-
duchá a krátká, vyžaduje soustředěné a po-
učené publikum, s tím naštěstí v Litomyšli nebyl
problém. Svoji výraznou roli samozřejmě hrála
i příprava ze strany Metodického oddělení Di-
vadla Dětí, které se postaralo o to, aby pedago-
gové i děti věděli dopředu, jaká problematiky je
latentním plánem poutavého detektivního di-
vadelního příběhu. Ano, v pohádce se třídí do-
mácí odpad, neboť třídit má smysl.
Rozšířený umělecký soubor o alternace, které
budou v příštích měsících hrát představení
v Praze na scéně Divadla Dětí mEDúze  na
Letné, se po představeních vydal na stavění
scény na dalších čtyři představení v nedalekém
Broumově. Kristýna Sklenářová

Drak Yvolrak
zavítal do Litomyšle
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ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO „RŮŽOVÝ PALOUČEK“
MORAŠICE 180, 569 51 MORAŠICE
hledá pracovníky na pozici opravář zemědělských strojů 
a traktorista a obsluha zemědělských strojů v rostlinné výrobě
a na pozici ošetřovatele skotu

Kontakt pro bližší informace či v případě zájmu:
tel. 736 646 363, redit-zd.morasice@lit.cz

Nabízíme:
• slušné mzdové ohodnocení
• dlouhodobě perspektivní práci
• moderní vozový park
• možnost závodního stravování

Požadujeme:
• řidičské oprávnění T 

(nepožadujeme pro ošetřovatele skotu)
• zdravotní způsobilost
• vyučení a zkušenosti v oboru jsou výhodou 

EuroNASCAR:
Doubek na bedně!
Český automobilový závodník Martin Doubek
z týmu Hendriks Motorsport BV jezdící s pod-
porou Orion Racing Team Litomyšl uzavřel se-
zonu v letošním seriálu cestovních vozů
EuroNASCAR třetím místem na belgickém
okruhu Zolder.
V prvním závodě kategorie Elite 2 bojoval za vo-
lantem vozu Ford Mustang od začátku ve špičce
závodu. Po dvou restartovaných závodech (po
výjezdu safety caru) svou pozici opakovaně
ztratil a znovu se na ní dokázal vrátit. V cíli byl
odmávnutý o pouhých 0,550 sekund za vítě-
zným Dánem Lassem Sørensenem, který nako-
nec ovládl závod i celý seriál. Druhý v cíli byl jen
o 0,108 sekundy dříve jeho týmový kolega Švý-
car Giorgio Maggi.
Šampaňské za umístění na stupních vítězů si
Čech vychutnal podruhé v sezoně. Naposledy
se mu to podařilo na začátku šampionátu ve
španělské Valencii. „Bylo to parádní závodění
na závěr sezony, které jsem si opravdu užil se
vším všudy,“ řekl Doubek. Závody EuroNASCAR
viděli letos diváci premiérově také na okruhu
v Mostě. Populární seriál sem znovu zavítá a to
v termínu 27. a 28. června 2020.

Výsledky
Elite 2 – konečné pořadí: 1. Sörensen (Dán./Che-
vrolet Camaro) 573; 2. Maggi (Švýc./Ford Mus-
tang) 574; 3. Ghirelli (It./Ford Mustang) 488; …
8. Doubek (ČR/Ford Mustang) 409. Bodovalo 41
jezdců. Michal Štěpanovský

Odborný seminář matematiků ve městě vzdělání
Jednota českých matematiků a fyziků ve spolu-
práci s Vyšší odbornou školou pedagogickou
a Střední pedagogickou školou Litomyšl pořá-
dala ve dnech 17. – 19. října celostátní konferenci
učitelů matematiky za účastí odborníků nejen
z České republiky. Hlavní tématem konference,

kterou zahájil radní pro oblast školství Bohumil
Bernášek, byla „Matematika a její aplikace“.
Účastníky desátého ročníku na začátku akce
potěšil pěvecký sbor pedagogické školy KOKOS.
„Navzdory nejrůznějším proklamacím jsem pře-
svědčen, že matematika je na našich školách

vyučována velmi kvalitně. Je pouze na učitelích,
jaké metody pro výuku zvolí. Konference v Lito-
myšli je pro pedagogy dobrou příležitostí k zí-
skání nových poznatků a k výměně zkušeností,“
sdělil Bohumil Bernášek.
Konference se zúčastnilo přes 130 účastníků..
Připraveny pro ně byly přednášky například na
téma: Svět matematických aplikací, Dva póly
naší školské matematiky, Objevování jako pří-
prava na učení aneb produktivní selhávání nebo
Finanční gramotnost – jak na zdravý rodinný
rozpočet. Kromě přednášek byly připraveny
i workshopy. -red-

„Je potřeba dát dětem maximální intelektuální
autonomii. Tím, že vyřeší nastolený problém i za
cenu, že to zabere více času, se doberou k ře-
šení a nezapomenou výsledek. Matematika for-
muje myšlení a mnohdy i hodnotový systém
dětí. Problém je potřeba zkoumat a analyzovat.
Kolik mátě v životě problémů, na které máte
návod? Musíte řešit a přemýšlet,“ řekl Milan
Hejný, který diskutoval a přednášel se svým ko-
legou Františkem Kuřinou. -red-
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Pardubický kraj připravil důstojnou oslavu české 
státnosti na místech, kde republika vznikala
Ne na Hradě, ale v Paříži, si letos připomínali představitelé Pardubického 28. říjen 1918. Společně s Velvyslanectvím ČR v Paříži a partnerským
regionem Centre Val de Loire se náš kraj podílel na mezinárodní stání recepci na naší ambasádě. Ve spolupráci s Českým centrem v Paříži pak
otevřel výstavu Od českého tolaru k dolaru a zorganizoval koncert žáků pardubické Konzervatoře.

„Letos jsme byli po dobré zkušenosti z roku
2011 opět osloveni českým velvyslanectvím ve
Francii, zda bychom spolu s našimi školami
mohli připravit v Paříži významnou státní re-
cepci ke státnímu svátku. Je to výjimečná šance
prezentovat Pardubický kraj nejen Francouzům,
ale také velvyslancům a dalším zástupcům zemí
téměř z celého světa. Toto město je pro nás je-
dinečné tím, že právě tady jsou kořeny našeho
samostatného státu. V domě, kde sídlí České
centrum, vznikla Národní rada československá,
která dala následné události do pohybu,“ řekl
hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Jsem
rád, že zde mohli představit svůj um žáci našich
tří škol z Poličky, Litomyšle a Pardubic, pro které
to byla také příležitost podívat se do této his-
torické evropské metropole. Na jejich práci jsme
tu byli spolu s dalšími přítomnými zastupiteli
opravdu hrdí.“
Recepci zahájil jako hostitel velvyslanec ČR ve
Francii Petr Drulák. Připomenul, že kromě
vzniku republiky slavíme letos také 30 let od
návratu demokracie. Ve svém projevu k téměř
pětistovce hostů ze zahraničních ambasád a di-
plomatických zastoupení a také k českým kra-
janům v Paříži se věnoval třem pilířům –
svobodě, sociální spravedlnosti a patriotismu,
jako hrdosti na vlastní kulturní kořeny. Zdůraz-
nil, že paradoxně dnes svobodu ohrožují nejvíce
ti, kteří to „myslí dobře“. Proto je potřeba více
o aktuálních hrozbách, jako jsou například mi-

grace nebo klimatické změny, ve společnosti
debatovat. Vyzdvihl spolupráci Pardubického
kraje s francouzským regionem. 
Na recepci se podílelo deset žáků ze Střední od-
borné školy a Středního odborného učiliště
v Poličce, kteří připravili rautové občerstvení
a tři žákyně ze Střední školy zahradnické
a technické v Litomyšli, které připravily obdivo-
vanou květinovou výzdobu. O hudební dopro-
vod se starali žáci pardubické Konzervatoře.
Část recepce se odehrála v režii regionu Centre
Val de Loire. „Když jsme v roce 2003 podepiso-
vali smlouvu o spolupráci, ani jedna strana ne-
tušila, kolik zajímavých projektů se díky tomu
zrodí,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman
Línek. „Dnes spolupracují naše školy, velký pří-
nos má velmi konkrétní spolupráce v sociální

oblasti a od loňského roku se inspirujeme také
v kulturních projektech a využití průmyslových
staveb pro kulturní účely,“ dodal Línek. To po-
tvrdila i viceprezidentka regionu Centre Val de
Loire Agnès Sinsoulier-Bigot. Zmínila letošní
rozsáhlý regionální projekt 500 let renesance,
kterým si na Loiře připomenuli 500 let od úmrtí
Leonarda da Vinciho, a připravovaný projekt na
rok 2020 zaměřený na místní gastronomii.
Mnoho zejména zahraničních hostů zaujala
videa a materiály o Pardubickém kraji, zatím ne
příliš známé krásy Zámku Pardubice i nově oce-
něný areál na seznamu UNESCO – hřebčín
v Kladrubech nad Labem. Většina návštěvníku
si na památku vyrazila malý groš z 16. století
a odcházela s vůní pardubického perníčku,
který je regionální specialitou. -red-
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Plavecká soutěž měst 2019 – Litomyšl opět první
Další ročník Plavecké soutěže měst je za námi
a máme velkou radost, že se nám povedlo spo-
lečně s vámi zúčastněnými loňské prvenství ve
své kategorii obhájit. Plavalo se ve středu 2. 10.
2019 po celý den od 7 do 20 hodin. Stometrovou
trať v Litomyšli odplavalo 619 účastníků. A prv-
ních 250 nejúspěšnějších nasbíralo celkem
6 863 bodů. Nejstaršími účastníky byla p. Milo-
slava Saquová (81 let, čas 4:11) a p. Jan Král (75
let, čas 3:44), nejmladším soutěžícím byl Anto-
nín Culek (4 roky, čas 5:01) a Sofie Pávková (4

roky, čas 6:52), nejrychlejší čas z žen zaplavala
Natálie Jandíková (14 let, čas 1:09) a z mužů
Pavel Műnster (41 let, čas 1:07). Další obdivu-
hodné výkony podali Dorotka Bulvová (6 let, bez
pomůcky, čas 3:18), p. Olga Kusá (72 let, čas
2:25), p. Marie Novotná (66 let, čas 2:25) a p. Ja-
romír Bulant (63 let, čas 1:15). Velkým přínosem
byla velmi pěkná účast žáků a studentů škol
a jejich pedagogů, někteří z nich byli i výborně
obodováni. Díky patří MŠ, ZŠ i SŠ – za MŠ Jirá-
skova soutěžilo 12 plaváčků, MŠ Sedliště (9), MŠ

Nejúspěšnější sportovec
regionu Svitavska
Regionální sdružení sportů Svitavy ve spolu-
práci s produkční agenturou Sport Action s.r.o.
a městy Svitavy, Polička, Moravská Třebová, Li-
tomyšl, Březová nad Svitavou a Jevíčko vyhla-
šují anketu „Nejúspěšnější sportovec regionu
Svitavska za rok 2019.“ Organizátoři ankety vy-
hlašují kritéria pro nominace sportovců. Hlavní
podmínkou je členství v tělovýchovné či spor-
tovní organizaci se sídlem na Svitavsku.
Vyhlašované kategorie jsou následující: jednot-
livci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), kolek-
tivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni,
trenéři, regionální trenéři, handicapovaný spor-
tovec, mimořádný výkon, zvláštní cena RSS Svi-
tavy. Rovněž bude vybrán jednotlivec, který je
odchovancem zdejšího sportu, ale v současné
době působí na reprezentační úrovni mimo re-
gion (tzv. Krajánek).

Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci
sportovních klubů a další subjekty, stejně jako
široká veřejnost, zasílat na adresu: Regionální
sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svi-
tavy nebo na e-mail: rss.sy@seznam.cz.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení
navrženého sportovce, datum narození, adresu
bydliště, kontaktní údaje, příslušnost ke spor-
tovní organizaci a přehled dosažených nejvý-
znamnějších úspěchů a výsledků za rok 2019.
Uzávěrka nominací je 20. prosince 2019. Jména
oceněných a pořadí v kategoriích jednotlivců
určí komise odborníků.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější
sportovec regionu Svitavska se uskuteční
v úterý 21. ledna 2020 od 18 hodin v Tylově
domě v Poličce.

Radek Halva

Karle (8), MŠ Benátky (7) MŠ Osík (7), MŠ Janov
(4), za ZŠ Zámeckou plavalo 107 soutěžících, ZŠ
U Školek (95), ZŠ TGM (47), ZŠ Osík (16), ZŠ Dolní
Újezd (15), ZŠ Čistá (13), ZŠ Všeználek Němčice
(11) a Speciální ZŠ Litomyšl (8), za VOŠ a SPGŠ
Litomyšl závodilo 77 plavců, za Gymnázium
A. Jiráska 20. Nedílnou součástí jsou každo-
ročně vítaní senioři, letos jich plavalo 39 a při-
spěli tak 1 092 body do celkového součtu.
Cenné body přidali i někteří soutěžící z veřej-
nosti a plaveckého oddílu SportsTeam. Celkově
pro zajímavost – plný počet bodů (28 b.) z 619
soutěžích získalo 212 plavců, 250. nejúspěšnější
bodující získal 21 bodů a 119 účastníků dopla-
valo s nulou. Cílem je hlavně propagovat kon-
diční plavání a zdravě se hýbat celoročně.
Každý sám za sebe ví nejlépe, jak na tom je a co
dokáže pro své zdraví udělat. Budeme rádi,
když vás budeme touto soutěží alespoň trochu
motivovat se v plavání zlepšit či si výbornou
kondici stále udržovat. Tabulky jsou poměrně
přísné, ale jsou to nakonec jen čísla. Důležité je
mít z plavání radost a dobrý pocit. Ať se vám
daří překonávat sami sebe, slouží vám zdraví
a plavání vás i nadále pravidelně provází a těší.
Další informace o výsledcích v ostatních měs-
tech najdete na http://www.caspv.cz/cz/pro-
jekty/plavecka-soutez-mest/vysledky/.
Předchozí litomyšlské ročníky i ten letošní na-
jdete na http://bazen-litomysl.cz/ v odkazu
soutěže. Děkujeme za vaši účast, plavecké vý-
kony a těšíme se na vás v bazénu při pravidel-
ném udržovaní vaší kondice a samozřejmě opět
při soutěži příští rok – první říjnovou středou
bude 7. říjen 2020.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
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Fotografování s pohárem a diplomem
Ve čtvrtek 31. 10. se konalo v litomyšlském ba-
zénu setkání účastníků Plavecké soutěže měst
2019 a oslava 1. místa města Litomyšle v kate-
gorii měst do 20 tisíc obyvatel. Byla pořízena
společná fotografie s pohárem a diplomem,
s další možností fotografování zúčastněných
jednotlivců a skupin. Náš společný úspěch oce-
nili i p. Daniel Brýdl a p. Radomil Kašpar. 

Nejúspěšnějším účastníkům byly předány
drobné ceny a další vstup do bazénu zdarma.
Děkujeme za účast, hezké setkání a společnou
propagaci této soutěže i kondičního plavání
jako celoživotní zdravé aktivity.

Dagmar Marková, Pavel Műnster, 
Městský bazén Litomyšl

Atletické okénko
V Litomyšli se na sklonku sezony uskutečnily tři
významné atletické soutěže: Nejdříve to byly
Krajské přebory dospělých OPEN společné pro
Pardubický a Hradecký kraj. Zklamaly nás ma-
lými počty účastníků v jednotlivých disciplínách.
Zúčastnilo se 9 oddílů Pardubického kraje (chy-
běla např. Hvězda Pardubice, Vys. Mýto), pouze
3 oddíly z Hradeckého kraje a dále jednotlivci
především z moravských krajů. Nechyběli naši
nejpilnější – Baar, V. Kozák, Vilček, Chadima.
Ukazuje se bolest české atletiky, největší pozor-
nost je věnována trénování a soutěžím mlá-
deže, zvyšují se rozdíly mezi vrcholovou
a krajskou atletikou, krajské přebory již nejsou
vyvrcholením sezony, výkonnější atleti hledají
mítinky i zahraniční s lepší konkurencí (aby spl-
nili různé limity pro nominace) nebo finančně
dotované (na KP mohou dostat pouze diplom
nebo medaili). Samostatnou kapitolou je účast
běžců – vytrvalců, kteří rovněž upřednostňují
dnes moderní seriály různých běhů (Iscarex
cup, Běhání lesy, Běhání do vrchu apod.). Další
akcí bylo krajské finále atletického čtyřboje pro
6.-9.třídy. Domácí ZŠ Zámecká obsadila v obou

kategoriích 2. místa. Děvčata 1.ZŠ Benešova,
Pardubice, 2. Litomyšl 3. Heřmanův Městec,
chlapci 1. Slatiňany, 2.
Litomyšl, 3. Gymnázium Česká Třebová. V jed-
notlivcích na prvních dvou místech skončila
místní děvčata Kmošková a Mikulecká,
z chlapců byli nejlepší Jireček a Čermák. Třetím
místním podnikem bylo opět mistrovství repu-
bliky ve víceboji veteránů, těm se v Litomyšli líbí
a rádi se sem vracejí, v letošní dvacítce atletů
seniorského věku byl opět nejúspěšnější místní
obdivuhodný Ivo Strnad.
Závodili jsme ovšem i jinde. Tři naši mladší žáci
reprezentovali úspěšně Pardubický kraj ve ví-
ceutkání krajů v Jablonci nad Nisou. Nejlépe se
dařilo Tringelovi, který byl 2. na 60 metrů (8,05),
4. na 150 metrů (19,35) a spolu s Němcem bo-
dovali i ve štafetě. Němec dále skončil 7. v dálce.
Tomšů byla třetí v oštěpu (30,40). V Chrudimi
proběhlo finále přípravek a obě družstva obsa-
dila konečné 7. místo. Mezi 110 dětmi byla
úspěšnější děvčata – 12.Hlávková 19.Metyšová
29. Kotyzová, z chlapců 33. Brychta.

Petr Jonáš

Nábor mladých
volejbalistů
Kolektivní míčové sporty jsou nejpopulárnější
na světě. Jsou nejen atraktivní pro diváky, ale
především pro samotné aktéry. Přinášejí
mnoho dramatických, ale i šťastných okamžiků
a hlavně pocit sounáležitosti, kdy se musí jeden
spolehnout na druhého. Volejbal toto spojuje
mírou vrchovatou. Navíc je stejně zajímavým
pro chlapce i dívky.
Pokud si chce vaše dítě ročníku narození 2010-
2014 tento sport vyzkoušet, ať se dostaví od
3.září, každé úterý v 16:30 hodin, do tělocvičny
Gymnázia Litomyšl. Zde budou pod odborným
vedením probíhat tréninky všeobecné spor-
tovní přípravy, později zaměřené na volejbal.
Pro více informací volejte na číslo 602 188 868
nebo pište na e-mail volejbal@lit.cz. Těšíme se
na všechny nové členy!

Břetislav Fila, předseda VK Litomyšl

PRODEJ CHATY
A ROZSÁHLÝCH POZEMKŮ

19 071 m2

(zemědělská a lesní půda)
Exkluzivní lokalita – Končiny 

– 4 km od Litomyšle
900 000 Kč

tel. 734 856 777



Hokejová sezona je v plném proudu a příznivci
ledové zábavy mají v Litomyšli extra důvod zajít
na zimní stadion. Zatímco A tým si zatím doma
moc nezahrál, tak junioři předvedli v premiérové
extraligové sezoně zajímavá vystoupení. Bohu-
žel zatím chybí toliko potřebné body do tabulky.
Trenéři však svým svěřencům věří a jak už jsme
byli několikrát svědky, tak bojovným výkonem
dokáží překvapit nejednoho favorita.
„Když bych měl hodnotit vstup do sezóny
a současnou formu juniorů, tak jsme doufali
v lepší postavení tabulce a počítali s více body.
Klukům nemůžeme vytknout nic ohledně bojov-
nosti v utkáních, ale chybí nám zkušenost a klid
v rozhodujících momentech zápasů. Dlouho-
době nám dělá problém produktivita a promě-
ňování šancí,“ říká Matěj Bažant, asistent
trenéra juniorského celku. Mladé pušky nemusí
truchlit, neboť první sezona v nejvyšší soutěži
nebývá procházkou růžovým sadem. Bodů ve
hře je na splnění předsezónních cílů ještě dost.
„Hrát extraligu je pro kluky i pro klub velikou
zkušeností a přínosem do budoucna. Budeme
dělat vše pro to, abychom soutěž v Litomyšli
udrželi,“ dodává Matěj Bažant.
Vyrovnanou bilanci výher a proher má i první
tým Litomyšle. Pravdou je, že domácí publikum
nemělo zatím příliš příležitostí vidět svůj tým.
„Není to hrozná bilance, vzhledem k počtu ven-
kovních zápasů. Trápí nás však nevyrovnanost
výkonů. Dokážeme zahrát skvěle, ale také pod
úroveň,“ konstatuje Bohumil Jakubec, asistent
trenéra A týmu. Nepříznivým výsledkům je po-
třeba čelit se vztyčenou hlavou. Soutěž je těžká
a teprve na začátku. Slabí soupeři zkrátka ne-
jsou! „Je potřeba pracovat na ustálení výkonů
a stát pevnýma nohama na zemi. Poctivě pra-
covat a zlepšovat se. Mladému týmu chybí zku-
šenosti, a tak pracujeme na zlepšení herních
situací a odstraňování chyb. Chceme dokázat,
že umíme předvést bojovné výkony, které po-
vedou k zisku bodů a uspokojí diváky. V hráče
máme důvěru,“ dodal Bohumil Jakubec. 
Netřeba zdůrazňovat, že hokej se hraje na zim-
ním stadionu a nikoliv v hospodě nebo obýva-
cím pokoji. Do ochozů je potřeba přijít
a povzbudit hráče. Příležitostí je opravdu dosta-
tek. Junioři hrají v pátek od 17 hodin a v neděli
od 16:30. Začátky utkání Áčka jsou ve středu
v 18:30 a v neděli v 17 hodin. Petr Šilar
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Ženy dobře vstoupily
do 2. basketbalové ligy
První tři zápasy v 2. lize žen má za sebou druž-
stvo ADFORS Basket SECCON Litomyšl. Bilance
z těchto utkání zní jedna výhra a dvě prohry při
téměř vyrovnaném skóre 199:201. To na no-
váčka s nejmladším týmem v soutěži není
vůbec špatný vstup.
ADFORS Basket SECCON Litomyšl 
– BK Příbor 78:66
První zápas v 2. lize vyšel našim ženám vý-
borně. Po většinu utkání jsme si udržovali dvou-
ciferný náskok, a došli si tak pro premiérovou
výhru. Veliký podíl na výhře měla naše výborná
střela z dlouhé vzdálenosti, když jsme v duelu
trefili celkem 13 úspěšných trojek.
ADFORS Basket SECCON Litomyšl 
– Basketball Nymburk 56:61
Proti týmu, jehož mužská verze je naprostým
hegemonem českého basketbalu, jsme odehráli
hodně vyrovnaný zápas. Bohužel naše úspěš-
nost střelby byla tentokrát velmi mizerná.
V utkání jsme neproměnili několik jasných pozic
a také minuli hned 17 trestných hodů. To byly asi
hlavní příčiny prohry, která dost mrzí, protože
jsme na soupeře určitě měli.
ADFORS Basket SECCON Litomyšl 
– Basket Poděbrady 65:74

Po měsíci jsme se utkali znovu s Poděbrady,
které nás na konci září vyřadily z Českého po-
háru. Opět to byl vyrovnaný zápas a opět jsme
prohráli o 9 bodů, stejně jako v poháru. 4 mi-
nuty před koncem jsme vedli o 4 body, ale kon-
covka nám hrubě nevyšla. Soupeř prokázal
větší zkušenosti a utkání otočil ve svůj pro-
spěch. 
Zkušenosti jsou asi to hlavní, co nám proti
soupeřům chybí. Přece jenom rozdíl mezi sou-
těží juniorek a dospělými je poměrně velký.
Naopak naší zbraní je rychlost a bojovnost.
A pokud chceme uspět, musíme k tomu přidat
většinou i dobrou střelbu ze střední a dlouhé
vzdálenosti.
Co nám v těchto domácích zápasech určitě
hodně pomáhalo, to byli naši diváci. Na
všechny zápasy si jich našlo cestu opravdu
hodně, a to mnohdy i přes pěkné počasí, které
ještě panovalo. Navíc se díky tomu i pěkně plní
kasička Nadačního fondu manželů Pokorných
s dobrovolným vstupným. Veškerý výtěžek
bude věnován na pomoc rodině malého Tomá-
ška, a tak jsme rádi, že chodíte, podporujete
náš tým a zároveň pomáháte dobré věci.

Martin Šorf, předseda klubu

Atlet Strnad se v Evropě
ocitl v době bronzové
Pět let objíždí atlet Ivo Strnad, reprezentující
Jiskru Litomyšl, nejdůležitější veteránské akce
doma i za hranicemi. Za tu dobu si z nich od-
vezl desítky cenných kovů a v letošním roce
přidal další. Po třech medailích ze světové haly
v polské Toruni rozšířil svoji bohatou sbírku na
mistrovství Evropy „pod otevřeným nebem“,
které se konalo v italském Jesolu nedaleko Be-
nátek. Pro tento šampionát zvolil Strnad svoji
tradiční kombinaci 100 metrů překážek – tyč.
V tyčkařském finále nebyl Ivo Strnad z Čechů
sám, „společnost“ mu tam dělal stejně jako na
řadě minulých závodů Antonín Hadinger z Ja-
blonce nad Nisou. „Chtěl jít základ 280, ale já
mu řekl: ,Tondo, neblázni, jsme tyčkaři, a když
budeme skákat pod tři metry, tak ani tyčkaři
nebudeme´,“ usmíval se Ivo Strnad. Ovšem
smích ho málem brzy přešel, protože zmíně-
nou základní výšku překonal až třetím poku-

sem. „No zatrnulo mi, to se přiznám, ale zvládl
jsem to, potom se mi dařilo do 330 stejně jako
mému reprezentačnímu kolegovi, ale 340
jsme nedali,“ popisuje atlet z Litomyšle. Bral
tedy bronz, stříbro díky lepším pokusům získal
Hadinger, oba dva Češi nestačili pouze na ně-
meckého suveréna Wolfganga Ritteho, jenž
vyhrál za 365 cm.
Druhý kov bronzové hodnoty následně přidal
Ivo Strnad na krátkých překážkách, kde se
o umístění na stupních vítězů podělil se sil-
nými soupeři, s nimiž se na dráze potkává pra-
videlně. Vyhrál opět Ritte, druhý doběhl Polák
Szymura.
Na závěr sezony opět nemohlo chybět
mistrovství republiky veteránů ve vícebojích,
které se potřetí konalo v Litomyšli na stadionu
Černá hora. „Dvakrát jsem vyhrál a chtěl jsem
završit hattrick. Věděl jsem, že formu na re-
kordy úplně nemám, ale pro svůj pocit uspo-
kojení a také pro rodinu a svoje přátele, kteří
se přišli podívat, jsem chtěl doma znovu zví-
tězit. Povedlo se mi to, i když s trochou štěstí,
protože druhý den začínal na překážkách a po
kontaktu s tou poslední jsem málem spadl.
Naštěstí jsem to ustál, ale vteřinu jsem ztratil.
Další katastrofa málem přišla v disku, první
pokus šel do sítě a druhý pod třicet metrů,
třetí mi však naštěstí vyšel lépe. V tyči jsem
dal svůj standard a tím bylo rozhodnuto,“ po-
psal veterán svoji cestu za dalším titulem. 

Radek Halva

Poctivá práce
a bojovnost jsou
cestou k úspěchu


