
Andělský advent je v Litomyšli
nejen na zámeckém návrší 

Olivetská hora se i letos stává centrem Anděl-
ských adventních nedělí. Jsme přesvědčeni, že
v lázních ducha musí být adventní doba příle-
žitostí pro setkávání se a třeba i pro malé du-
chovní zamyšlení. Víme, že na náměstí
Václava Havla občas trošku profukuje, ale

možností k ohřátí budete mít opět dostatek.
Od voňavého svařáčku a punče ze speciálních
litomyšlských hrnečků přes koše s ohněm
a možností opéct si buřtík až po otevřené
dveře okolních budov, ve kterých vás čeká
lákavý program. 

Veselé Vánoce
Vážení a věrní čtenáři a dopisovatelé, s blí-
žícím se koncem roku přejeme vám a všem
členům vaší rodiny, včetně těch čtyřno-
hých, jen to nejlepší. Doufáme, že oslavíte
vánoční svátky v poklidu a s co nejmenší
dávkou stresu. Dnešní zrychlená doba
moc nepomáhá tomu, abychom alespoň
na chvíli vypnuli a odpočívali. Blížící se
svátky však můžeme využít jako takový
odrazový můstek, který nás naučí trochu
zpomalit a věnovat čas sobě a svým nej-
bližším. Protože tento čas investovaný
sobě samým se nakonec mnohonásobně
vrátí například v podobě nově nabytých sil.
Snad si užijete večerní procházku ozdobe-
ným a osvětleným městem a vyčistíte si
hlavy plné starostí a Vánoce strávíte
přesně tak, jak si přejete. Do nového roku
vám přejeme hlavně pevné zdraví a dále
mnoho úspěchů v osobním i pracovním ži-
votě, spokojenost a pohodu. Doufáme, že
nám i v nadcházejícím roce zachováte pří-
zeň jako doposud. Těšíme se na další spo-
lupráci a vaše podněty k naší práci. –red–

Zpravodaj města Litomyšle
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Oslava 30 let svobody
a demokracie

Modernizace Litomyšlské
nemocnice 2595 Smetanova Litomyšl

začne v Rudolfinu

Letošní advent zahájilo – stejně jako v minulých letech – slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na zámeckém návrší za skvělé asistence sborů Kvítek a Lilium. Přímými aktéry samot-
ného rozsvícení stromu jsme se tentokrát stali všichni – děkujeme vám, bez vaší pomoci by
náš vánoční strom možná nesvítil. Symbolik lze v tomto případě nalézt velmi mnoho. Věříme,
že dobro vítězí nad zlem a společnými silami zvládneme opravdu velké věci… 

Centrem duchovního dění je samozřejmě chrám
Nalezení sv. Kříže, kde si můžete každou Anděl-
skou adventní neděli poslechnout sváteční
slovo, při kterém bude rozsvícena vždy další ad-
ventní svíce. Čekají vás zde i speciální adventní
světelné instalace, oblíbená výstava betlémů či
pohled na adventní Litomyšl z Andělské vy-
hlídky z mezivěží chrámu. Právě v chrámu
budou startovat také pravidelné komentované
prohlídky města. Otevřena bude samozřejmě
i expozice sakrálního umění a dětský program. 
Na děti nezapomínáme ani na dalších místech
návrší – každou adventní neděli mohou od
15.00 hodin zhlédnout v Nové městské síni
v přístavbě piaristické koleje pohádku. V regio-
nálním muzeu je připravená výstava Fenomén
Igráček, včetně zimní dětské herny, S pejskem
a kočičkou si děti mohou nejen děti projít vý-
stavu ozdob v zámeckém sklepení, společně
s Andělkou soutěžit nebo si v zámeckém info-
centru něco vyrobit. Od 2. do 5. prosince mohou
děti navštívit i zámecké slepení, které bude tou
dobou v moci pekelné. Největší úspěch však
pravidelně sklízejí živá zvířátka – především
kozy Bleskule a Adéla. Tak co, tipnete si, kolikrát
v letošním roce utečou z připravené ohrádky?
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Investoři městu navrhli sedm
projektů na výstavbu nových bytů
Nedostatek bydlení je jedním z největších
problémů Litomyšle a patří mezi priority sou-
časného vedení města. Málo dostupných bytů
a parcel chtějí zastupitelé vyřešit například
developerskými projekty, které vyhlásili v po-
lovině letošního roku. Ke konci roku 2019 přišla
z městského úřadu pozitivní zpráva.
Do výzvy pro soukromé podnikatele na vý-
stavbu nových bytů u nemocnice se přihlásili
čtyři zájemci se sedmi projekty. V projektech
se plánuje vybudování 50 až 100 nových bytů
v této lokalitě. O vítězi, který bude moci projekt
realizovat, rozhodne odborná porota. „Osobně
mě velice příjemně překvapil počet přihláše-
ných i kvalita návrhů. Nyní musíme ve spolu-
práci s odborníky vybrat nejlepší řešení pro

Litomyšlany, aby se co nejdříve mohlo začít
stavět. Nicméně na nás čeká ještě hodně
práce, osobně bych byl rád, kdyby vítěz mohl
začít s realizací ke konci příštího roku,“ uvedl
starosta Daniel Brýdl.
První fáze vyhodnocování došlých návrhů se
má stihnout v prvních měsících roku 2020.
O výsledcích budeme veřejnost informovat.
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl vybrán vítěz,
připomínáme, že zatím není možné jednat
o případných rezervacích či koupi bytu. O na-
bídce nových bytů budou občané města včas
informováni nejen na stránkách Lilie a webu
města, ale i dalšími cestami. V ideálním pří-
padě by to mohlo být koncem roku 2020.

-mv-

12



OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení rady města
 RaM souhlasí s podáním žádosti o poskyt-

nutí dotace z programu Podpora pro památky
UNESCO na rok 2020. Obsahem žádosti bude
pořízení haptických modelů zámku Litomyšl,
které budou umístěné v informačním centru
a další marketingové aktivity související s pro-
pagací zámeckého areálu Litomyšl.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle
č. 11/2019, o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl
č. 12/2019, o místním poplatku ze psů.

 RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat
obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl
č. 13/2019, o místním poplatku z pobytu.

 RaM souhlasí se zapůjčením výstavy Lito-

myšl – hlavní město současné české architek-
tury do Klatov. Výstava proběhne v kostele sv.
Vavřince v termínu od 12. března do 25. dubna
2021.

 RaM se seznámila s žádostí Generálního
finančního ředitelství o pronájem m. č. 1 na
Toulovcově náměstí č. p. 1163 za účelem provo-
zování územního pracoviště od 1. 5. 2020 a ne-
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu za
účelem provozování územního pracoviště.

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru ulice Jirá-
skova před budovou Regionálního muzea o ve-
likosti 18 m2 v období od 1. 6. do 14. 8. 2020 za
účelem umístění maringotky jako výstavního
exponátu v rámci výstavy o cirkusu.

více na litomysl.cz

Předmětem poplatku z pobytu je poskytnutí
krátkodobého (přechodného) a úplatného po-
bytu za předpokladu, že délka pobytu nepře-
kročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Zpoplat-
něn bude pobyt na území města Litomyšl
včetně místních částí Pohodlí, Nová Ves, Kor-
nice, Pazucha, Suchá a Nedošín.
Poskytovatel pobytu je povinen vybrat poplatek
od ubytovaného a odvést jej městskému úřadu.
Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objek-
tech a prostorách, které jsou k přechodnému
ubytování za úplatu přímo určeny, ale nově se
zpoplatní také poskytnutí pobytu v rodinném
domě, bytě, rekreačním objektu, ateli-
éru a dalších vhodných prostorách.
Sazba poplatku z pobytu může podle
zákona činit za den až 21 Kč. Radní
města Litomyšl navrhují zastupitelstvu
schválit částku 10 Kč za jeden den po-
bytu. Zastupitelstvo města vyhlášku

projedná 12. 12. 2019 a její konečné znění bude
bezodkladně zpřístupněno veřejnosti na úřední
desce města. 
Ze zákona a z vyhlášky vyplynou poskytovate-
lům pobytu nové povinnosti, a to již od 1. 1.
2020. Z toho důvodu jsou již nyní na webu
města k dispozici podrobné informace pro po-
skytovatele pobytu s doporučeným postupem
od ohlášení poplatkové povinnosti v prvních
dnech měsíce ledna přes vedení evidenční
knihy až po odvádění poplatku městu, a to na
hlavní straně webu www.litomysl.cz.
Pracovnice finančního odboru městského
úřadu jsou připraveny v úředních hodinách

úřadu poskytnout zájemcům konzul-
tace a metodickou pomoc při zavádění
nového místního poplatku. Kontakt:
Iva Kubešová, kancelář č. 10, tel.
461 653 336

Jitka Valentová, vedoucí Finačního
odboru MěÚ Litomyšl

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z uby-
tovací kapacity a nahrazuje jej poplatkem z pobytu s novými pravidly. Město Litomyšl zavede
místní poplatek z pobytu vyhláškou s účinností od 1. 1. 2020. Tato vyhláška současně zruší
místní poplatek z ubytovací kapacity.

Místní poplatek z pobytu místo
poplatku z ubytovací kapacity

Ministerstvo posoudí vliv depolymeri-
začního zařízení na životní prostředí
O tom, že v areálu bývalého vysílače na Pohodlí
má do dvou let vyrůst zařízení za 100 milionů
korun na likvidaci starých pneumatik, jsme ve-
řejnost poprvé informovali letos v červnu.
Z gumové drti tam investor chce pomocí pyro-
lýzy získávat olej a další látky. Místní občané se
obávají znečištění ovzduší, některé orgány po-
věřené ochranou životního prostředí projekt již
schválily a na podzim letošního roku se návr-
hem zabývalo Ministerstvo životního prostředí
ČR. Výsledkem je, že projekt musí posoudit od-
borníci z hlediska dopadu stavby na životní pro-
středí. „Záměr podléhá zjišťovacímu řízení
podle zákona. Příslušným úřadem k provedení
zjišťovacího řízení je Ministerstvo životního pro-
středí. V případě, že záměr bude posouzen
podle zákona v procesu posuzování vlivů na ži-
votní prostředí zakončeném vydáním záva-

zného stanoviska EIA, bude pak Ministerstvo ži-
votního prostředí dotčeným orgánem v případ-
ném navazujícím řízení,“ uvedli úředníci ve svém
vyjádření. Investor byl Městským úřadem Lito-
myšl vyzván k doplnění chybějících podkladů
a územní řízení bylo přerušeno. Bez souhlas-
ného posouzení vlivů na životní prostředí ne-
může investor stavět.
V závěru vyjádření stojí, že ministerstvo oce-
ňuje aktivní přístup Městského úřadu Litomyšl,
Odboru výstavby a územního plánování, v této
záležitosti, který vedl ke včasnému odhalení
závažné procesní chyby, která by způsobila ne-
zákonnost případně vydaného územního roz-
hodnutí. Plány na výstavbu depolymerizačního
zařízení na Pohodlí budeme i nadále podrobně
sledovat a občanům přineseme v budoucnu
další informace. –mv–

Jednání 
zastupitelstva
Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva,
které se koná ve čtvrtek 12. prosince od 16.00
hodin v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Na programu budou majetkoprávní záležitosti,
změny rozpočtu města na rok 2019, návrh roz-
počtu města na rok 2020, přijetí obecně záva-
zných vyhlášek, projednání petice proti
přejmenování části Jiráskovy ulice na náměstí
Václava Havla, změny územního plánu a další
body. –mv–

Uzávěrka Lilie
S ohledem na blížící se vánoční svátky upozor-
ňujeme přispěvatele a inzerenty, že uzávěrka
podkladů pro lednové vydání Lilie bude již ve
středu 18. prosince. Příspěvky a inzeráty, které
budou redakci doručeny po tomto datu, nebu-
dou zveřejněny. Děkujeme za pochopení. –az–

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. 

Modernizace silnice na Prokopu – dálniční
přivaděč přímo pod okny, chybí obchod
Neumím reagovat na slib mých předchůdců ze
sedmdesátých let, že bude čtvrť za zámkem
tichá, respektive tehdy si asi vůbec nikdo ne-
uměl představit, jaký neskutečný rozvoj auto-
mobilové dopravy nastane. Jak asi víte, já sám
se snažím vždy, když to jenom trochu jde, cho-
dit pěšky a moc bych si přál, aby i ostatní spo-
luobčané méně používali automobily, ale
(naštěstí) to nikomu přikázat nemohu, pouze
mohu jít příkladem. 
My žádný dálniční přivaděč nebudujeme, pouze
Pardubický kraj opravuje komunikaci na Českou
Třebovou a za to jsme rádi. Nová komunikace
by měla být mnohem bezpečnější pro chodce,
tak počkejme, až bude kompletně hotová, zda
se to projektantům a investorovi podařilo. 
Kdo vám sliboval obchod na Prokopu, netuším,
ale určitě město nebude žádný obchod nikde
otevírat – toto je iniciativa a možná investice
pro soukromé subjekty, ale upřímně si nemys-
lím, že by se obchod ve vaší lokalitě uživil.
Omlouvám se, že pro vás nemám lepší odpo-
vědi, nárůst automobilové dopravy mě obecně
také trápí a dělám vše pro to, aby byla dálnice
kolem Litomyšle vybudována co nejdříve, co
nejvíce komunikuji se zástupci Kornic i Stra-
kova, aby se podařilo nalézt kompromisy a ne-
byla výstavba blokována...
Děkuji za Váš zájem o naše město, 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-
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Příští rok se má začít
s rozšířením sběrného dvora

V Centru sociální pomoci mají nové
auto a rekonstruovanou kotelnu

V Centru sociální pomoci (CSP) města Litomyšl
mají ke konci roku důvod k radosti. Od listo-
padu mají k dispozici nové auto, kterým
mohou snadněji přepravovat klienty. Vůz je
uzpůsobený pro přepravu vozíčkáře a sou-
časně se do něj může posadit osoba s horší
pohyblivostí, pro kterou se dá sedačka dostat
až téměř k chodníku.
Na klienty centra tedy čeká vyšší komfort při
cestě a zaměstnankyně se tolik nenadřou.

„Práce zaměstnankyň CSP je tvrdá, těžká a psy-
chicky náročná, takže pokud jim můžeme nějak
za město pomoci, rádi to uděláme. V minulosti
jsme nákupem auta prostřednictvím nadačního
fondu podpořili místní charitu, teď dostali nové
auto v centru sociální pomoci,“ řekl k pořízení
vozu místostarosta Radomil Kašpar.
Město zároveň před zimou nechalo kompletně
zrekonstruovat kotelnu v budově pod školou.
Na auto a vybavení kotelny šlo z městského
rozpočtu přes 1,5 milionu Kč. Na základě květ-
nového evakuačního cvičení a vyhodnocení vý-
sledků také došlo k zavedení dalších novinek
v CSP. Na protilehlé Lidické ulici byl na doporu-
čení hasičů vyznačen zákaz zastavení, aby par-
kující auta nebránila vjezdu velké cisterny do
areálu domova pro seniory. Ve spolupráci s ha-
siči také v CSP vybrali nové evakuační podložky,
celkem jich k dispozici mají 75. „Díky tomu má
každý klient pod matrací speciální podložku, na
níž ho v případě potřeby personál s hasiči
mohou dostat do bezpečí,“ uvedla ředitelka CSP
Alena Fiedlerová. –mv–

Již několik let se vedení města snaží zajistit fi-
nance na rozšíření sběrného dvora. Tím by se
měla roční kapacita zvýšit až na 2764 tun od-
padů ze současných 1349 tun a současně by
mělo dojít k modernizaci celého vybavení. Pro
občany by to znamenalo snazší a pohodlnější
možnost, jak se zbavit starých a nepotřebných
věcí.
Ke konci roku 2019 obdrželo vedení města
zprávu ze Státního fondu životního prostředí
o tom, že litomyšlský projekt byl odsouhlasen
a Litomyšl má na rekonstrukci sběrného dvora
přislíbenou dotaci ve výši až 20 milionů korun
z uznatelných nákladů. Celkem by práce na mo-

dernizaci měly stát přibližně 26 milionů, v pro-
jektu se počítá, že součástí rozšířeného sběr-
ného dvoru bude provozní objekt se sociálním
zázemím, sklad, zastřešená rampa, jejíž sou-
částí budou ocelové velkoobjemové kontejnery
a automobilová mostní váha. Pro snazší recy-
klaci odpadů se při modernizaci plánuje poří-
zení kontejnerů na znečištěné obaly, absorpční
činidla, azbestový odpad, asfaltovou lepenku,
stavební suť, trávu, větve, kompost, papír, plast,
sklo, železo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké
spotřebiče a televize.
Se zahájením prací by se dle současných od-
hadů mělo začít již v roce 2020. –red–

Zázemí na hřbitově už slouží 
veřejnosti
V listopadu řemeslníci dokončili práce na
technickém zázemí na hřbitově. Pro veřejnost
jsou připraveny dvě moderní budovy, které
slouží jako kancelář pro správce hřbitova,
sklady, sezónní prodejna květin a veřejné
toalety. Tento projekt provázely dlouhodobé
problémy, původně se na něm mělo začít pra-
covat již v roce 2014, ale kvůli neočekávaným
událostem muselo dojít k oddálení zahájení
prací. 
Nejprve se tak stalo kvůli špatnému stavu
staré márnice, který nedovolil plánovanou re-
konstrukci, takže vedení města po konzultaci
s odborníky rozhodlo o vybudování zcela no-
vých budov. V roce 2017 se uskutečnilo výbě-
rové řízení, ze kterého však nevzešel vítěz,
a proto se muselo v roce 2018 vypsat nové.
Při stavbě nových budov zároveň dělníci udě-
lali nutné terénní úpravy, nové rozvody elek-
třiny, opravili hřbitovní zeď a předláždili
prostor u zázemí. Kvůli těmto pracím, se kte-
rými původní projekt nepočítal, došlo k pře-
kročení avizovaného rozpočtu 4,6 milionu Kč.

Celkem na vybudování zázemí na hřbitově
město vynaložilo částku 6,6 milionu Kč. Na
hřbitově se ještě má dokončit osvětlení vy-
braných objektů tak, aby se návštěvníci
i v podzimních a zimních měsících mohli po-
hybovat bezpečněji.
Veřejné toalety v novém zázemí jsou pro ob-
čany otevřené v rámci otvírací doby litomyšl-
ského hřbitova.

-mv-

Zelenější 
(a přívětivější)
Litomyšl

Během září také došlo k úpravě bývalého vod-
ního prvku na ulici 17. listopadu. Na místo se
vrátilo sousoší dívky s delfínem a nově vznikl
záhon s vonnou levandulí a jalovcem. Naproti
tomuto místu dále vznikne ze zadlážděné plo-
chy kousek zeleně, během listopadu v místě ar-
boristé vysadili listnatý strom – jerlín japonský.
Na jaře pracovníci pod stromem ještě vysadí
další okrasné rostliny.
V únorové Lilii jsme vás rovněž informovali
o spolupráci města se SZaTŠ Litomyšl. Jednalo
se o návrh a realizaci výsadeb zeleně na vybra-
ných plochách v Litomyšli. Projekt se podařilo
dotáhnout téměř dokonce. „Studenti vytvořili
návrh a v polovině listopadu osázeli plochu na
ulici 9. května u bytových domů čp. 649 a čp.
824–825. Nejpozději na jaře pak bude vysázena
i plocha na Dukelské,“ dodává Barbora Doupa-
lová. 
Architekt Zdenek Sendler v současné době také
připravuje koncepci ozelenění průtahu města,
které by se v budoucnu mělo realizovat po vý-
stavbě dálnice D35. Vedení města také na návrh
občanů prověřilo několik ulic, například Lidickou
a Moravskou, k další výsadbě zeleně. Tyto
snahy ale blokují komplikované majetkové
vztahy a husté inženýrské zasíťování v těchto
lokalitách. V současné době se také připravují
projekty na výsadbu alejí a úpravy cest v okolí
Litomyšle, aby měli občané více možností na
využití volného času při procházkách přírodou.
Nejenom o těchto plánech budeme informovat
v dalších číslech Lilie.
Pokud máte nápady či připomínky k zazeleňo-
vání Litomyšle, můžete nám napsat na adresu
uvedenou v tiráži. –az–

Zima už je tady a příroda odpočívá. Takže nade-
šel čas pro krátkou rekapitulaci toho, co se na
konci roku stihlo udělat v oblasti zeleně.
Arboristé na podzim v Litomyšli vysadili celkem
45 stromů. Z velké části se jednalo o náhradní vý-
sadby za pokácené kusy. Nově vysazené stromy
můžete například vidět na parkovišti pod zám-
kem, u městského úřadu, na hřbitově nebo na
dopravním hřišti. Jedná se především o listnaté
stromy, jako jsou javory, duby, lípy nebo buky.
„Do výsadeb se také na dvou místech zapojili
dobrovolníci, kteří přišli s nápadem kam stromy
vysadit. Tímto jim za spolupráci děkujeme,“
uvedla správkyně městské zeleně Barbora Do-
upalová.
Zeleň neznamená pouze stromy. Proto na boční
stěně hlavní budovy městského úřadu zahrad-
níci vysadili přísavník tříprstý, popínavou rost-
linu, která do budoucna pokryje celou stěnu.
Vedení města chce tímto způsobem jít příkla-
dem občanům při pokusech o zazeleňování
a oživení města.

3
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Občanská demokratická strana
Svoboda není samozřejmost
Před několika dny jsme oslavili 30 let od udá-
lostí roku 1989 a spolu s tímto významným
datem si pojďme připomenout i historii naší
strany. Vzniku ODS předcházel zrod Občan-
ského fóra (OF) jako hnutí reagující na události
17. listopadu. Od roku 1991 se začala psát také
historie ODS i v Litomyšli. Od roku 1994 se ODS
stala nedílnou součástí vedení Litomyšle a tuto
zodpovědnost si sebou nese až do současnosti.
ODS vždy byla stranou otevřenou a svobodnou.
Přestože utrpěla v minulosti nejeden šrám, byla
v Litomyšli vždy stranou silnou i v těžkých
dobách, a to zejména díky vám, zodpovědným
občanům. V minulosti dala ODS Litomyšli ne-
jednoho skvělého starostu, který nasměroval
naše město k městům moderním, kulturně
a ekonomicky bohatým.
Je v celku lhostejné, zda budeme mít Zámecké
návrší, Náměstí Václava Havla či Olivetskou
horu. Důležité je, abychom nezapomněli na

skutečný význam svobody. Svoboda nezna-
mená, že si můžete říkat, co chcete a kdy
chcete, ale že přijmete zodpovědnost za to, co
a kdy říkáte. Dokázat hledat témata sjednocující
a nedělat zbrklá rozhodnutí, která společnost
rozdělují. Litomyšlská ODS vždy respektovala
pluralitu názorů nejen svých členů či koaličních
partnerů, ale i spoluobčanů. Nikdy nezapom-
něla na to, že svoboda není samozřejmost, ale
především zodpovědnost.
Představujeme změny v ODS
Byť je ODS stranou konzervativní, neznamená
to, že je stranou statickou či zkostnatělou. Ge-
nerace těch, kteří na náměstích cinkali klíčema,
již pomalu odchází do důchodu a nastal čas
předat otěže mladším. Novým předsedou se
stal Ing. Lukáš Novák (38), který převzal vedení
místní organizace po Ing. Josefu Janečkovi, který
ve funkci působil téměř 25 let. Dalšími členy ve-
dení jsou místopředsedové Bc. Pavel Boštík
(40), Pavel Wetter (35).

Chtěl bych touto cestou poděkovat Josefu Ja-
nečkovi, za vše dobré, co udělal nejen pro
místní sdružení ODS Litomyšl, ale také pro naše
město, nemocnici či Pardubický kraj.
Pro mě, jako nového předsedu, je zvolení velkou
výzvou. Mým cílem bude využít zkušeností ko-
legů a poučit se z minulých nedostatků. Chci
nás nasměřovat k moderním způsobům ko-
munikace, oslovit mladé, ale i ty, jejichž dů-
věru jsme v minulosti ztratili. 
Ovšem, kdy jindy se těšit na příchod něčeho no-
vého než právě v adventu :–)
Proto bych vám chtěl popřát příjemné prožití
adventu, svátky strávené se svými nejbližšími
ve zdraví, bez stresu a pokud to jenom trochu
půjde, tak společně s dětmi, které dokážou tyto
chvíle příjemně okořenit svým smíchem, radostí
a upřímností.

Ing. Lukáš Novák, předseda ODS
www.odslitomysl.cz

www.facebook.com/ods.litomysl/

Generace 89
Litomyšlská občanská společnost žije. 
Děkujeme!
Nejsilnější počiny bývají často skryté či nená-
padné. Podobně jako základy, bez kterých
žádná stavba nebude držet pohromadě. 
Kdo si v půli listopadu všiml, že se židovský hř-
bitov hemží dobrovolníky svolanými novým
správcem, mužem, který si prostě řekl, že je hř-
bitov potřeba zachránit? Na začátku tohoto
roku to bylo podobné – kolik lidí z tepla svého
domova sledovalo pouť promočených a zmrz-
lých koledníků rekordní tříkrálové sbírky? 
A mezi tím: několik (nejen) skautských letních
táborů s originálním programem. Spolupráce
dětí, rodičů a učitelů například v rámci Charity
Day na gymnáziu. Pomoc potřebným skrze kon-
certy cyklu Hudba pomáhá. Spousty volného
času obětovaného na dobrovolničení v mládež-
nickém sportu. Dobrovolná péče jedinců či sku-
pin o zeleň ve městě a integrovaných obcích.
Organizace osvětových besed a diskuzí. Stovky

dobrovolníků sbírajících odpadky podél silnic.
Čtení, zpívání a vyrábění dětí či dobrovolnic se
staršími spoluobčany jako zpestření času, který
se v Domově pro seniory vleče někdy velmi po-
malu. 
Tyto a spousty dalších činností, jejichž výčet by
mohl pokračovat na dalších stránkách, by se
nikdy neuskutečnily bez občanské společnosti.
Bez lidí, kteří nejsou lhostejní a kteří si svou
energii, um a čas nechtějí nechat pro sebe. 
Město se dá stavět pouze na pevných zákla-
dech. Litomyšl se svými přidruženými obcemi
má velké štěstí, že takové fundamenty má. Těmi
základy, na kterých se dá budovat město a žít
v něm, jste Vy, skrytí či viditelní, kdo děláte naše
město skutečně NAŠÍM. 
My, Generace 89, Vám za Vaši práci děkujeme!

členové Generace 89

28 000 z Bleších trhů pro skauty
Adventní čas je pro mnohé čas rozjímání a dob-

ročinnosti. Právě v této době se tedy sluší po-
děkovat za přízeň, kterou každoročně prokazu-
jete našim Bleším trhům, které se v Litomyšli
pravidelně konají už od roku 2012. Za ta léta si
trhy získaly své prodejce i věrné zákazníky, kteří
našli v tomto způsobu prodeje či nákupu smysl.
Jako každý rok výtěžek putuje tam, kde si mys-
líme, že je třeba pomoci. Částka 28 000 Kč po-
putuje skautům z Litomyšle jako příspěvek na
opravu střechy základny na Posekanci. 
A proč to jsou právě skauti, kterým jsme se roz-
hodli peníze letos věnovat? Líbí se nám jejich
přesvědčení, že svět může být lepší a že záleží
na každém člověku, co pro to udělá. Posláním
skautingu je totiž podporovat mravní, intelek-
tuální a sociální rozvoj osobnosti mladých lidí,
stejně jako i rozvoj tělesných schopností, aby
byli připraveni plnit povinnosti k sobě samým,
bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému spo-
lečenství. Držíme palce!

Eva Novotná

KDU–ČSL a nezávislí pro Litomyšl
Vážení Litomyšlané,
pomalu se blíží vánoční svátky a konec roku
2019. Nadchází čas, který bychom v ideálním
případě měli strávit se svými bližními, přemý-

šlet o tom, co jsme zažili, a jako každý rok si
dobře promyslet svá předsevzetí pro další mě-
síce. Tyto krásné chvíle vám nechceme kazit po-
litikou. Proto nám dovolte, abychom touto

cestou za tým KDU-ČSL a nezávislých Litomyšl
všem popřáli spokojené Vánoce, veselého Sil-
vestra a šťastný vstup do roku 2020. 

Radomil Kašpar

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

Městský úřad Litomyšl bude přes Vánoce ote-
vřený v pracovních dnech. Své záležitosti tak
s úředníky můžete řešit do pondělí 23. prosince
a pak ve dnech 27. a 30. prosince. Na Silvestra
bude městský úřad zavřený, v roce 2020 bude
otevřeno od čtvrtka 2. ledna. –az–

Otvírací doba
MěÚ Litomyšl strana 1 >

Pozvat vás samozřejmě musíme i na koncerty,
které budou probíhat na Andělském pódiu před
chrámem Nalezení sv. Kříže. VOXEL a Spol. nám
pomohl rozsvítit vánoční strom první adventní
neděli. Druhá andělská adventní neděle bude od
17.00 hodin patřit Pavlíně Jíšové a Bababandu,
třetí ve stejném čase pražskému Gospelu Limi-

ted a poslední herečce a zpěvačce Jitce Smutné
s kapelou. Každou adventní neděli se na Anděl-
ském pódiu představí sbory i kapely z regionu,
tak mrkněte na plakát, případně si vyzvedněte
programový letáček, ať nepropásnete své oblí-
bence. Kompletní program najdete také na webu
andelskalitomysl.cz, máme i facebook a Insta-
gram, tak pište, komentujte, foťte, sdílejte! 

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

foto: František Renza

Andělský advent
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Litomyšlané oslavili uplynulých 30 let 
svobody a demokracie 
V listopadu se ve městě konala řada akcí k 30. výročí sametové revoluce. V rámci oslav bylo například slavnostně odhaleno
náměstí Václava Havla, u sochy Bedřicha Smetany zavzpomínali pamětnici na litomyšlskou revoluci, regionální muzeum
představilo výstavy Než přišla svoboda a Konec jedné epochy – listopad 1989 v Litomyšli, uskutečnila se řada přednášek pro
žáky a studenty, zájemci mohli zavítat na Litomyšlské fórum a bohatou nabídku rozšířily koncerty, projekce filmů a celá
řada dalších akcí.

Oslavy třiceti let svobody a demokracie se v Li-
tomyšli konaly již od začátku listopadu, jejich
hlavní část nastala v neděli 17. krátce po 17.
hodině. Starosta Daniel Brýdl, hejtman Martin
Netolický a architekt Josef Pleskot slavnostně
odhalili cedulku, která občany informuje o tom,
že se nachází na náměstí Václava Havla. To
vzniklo na zámeckém návrší v prostoru mezi
vstupem do zámku a piaristického chrámu.
Slavnostní akce se zúčastnilo zhruba 500 lidí.
Starosta Daniel Brýdl ve svém projevu nejprve
zavzpomínal na to, že již před několika lety spo-
lečně s dalšími Litomyšlany navrhoval přejme-
nování části zámeckého návrší na náměstí
Václava Havla. „Díky citlivé úpravě, navržené ar-
chitektem Josefem Pleskotem, nám v samém
historickém centru města vzniklo náměstí, které
nemělo jméno. Samozřejmě mohlo být pojmeno-
váno po mnohých historických osobnostech, ale
podle našeho názoru je jeden člověk, kterého
jsme měli tu čest zažít a jenž si to opravdu za-
slouží – dramatik, disident, první český prezident
Václav Havel,“ uvedl v úvodu Daniel Brýdl a na
závěr svého projevu stylizovaného jako dopis
Václavu Havlovi dodal: „My Vám, vážený pane
prezidente, upřímně a z celého srdce děkujeme
za vše, co jste pro nás udělal. Dodnes jste pro
nás vzorem a slibujeme, že nikdy nekončící boj
za dodržování lidských práv, za svobodu a de-
mokracii, nevzdáme. Že budeme chodit k vol-
bám, budeme se aktivně zajímat o věci kolem
nás, budeme hrdi na místo, kde žijeme. Dnes již
totiž víme, že jenom slavit nestačí.“
Hejtman Martin Netolický v proslovu vyzval
k obraně demokracie a jejích hodnot. Následně
předal Medaili hejtmana Pardubického kraje bý-
valému starostovi Miroslavu Brýdlovi za jeho
přínos v době sametové revoluce v Litomyšli.
Architekt Josef Pleskot poděkoval za to, že
může stát na náměstí Václava Havla ve městě,
s nímž spojil 25 let své kariéry. Proti přejmeno-
vání této lokality vznikla petice, jejíž znění se
bude řešit 12. prosince na jednání zastupitel-
stva.

Vzpomínka na rok 1989
Následně se 17. listopadu stovky přítomných
přesunuly k nedaleké soše Bedřicha Smetany,
kde pamětníci sametové revoluce zavzpomínali
na dění v Litomyšli. František Zeman, zakladatel
Občanského fóra v Litomyšli, se ve vzpomín-
kách vrátil k prvním dnům po 17. listopadu, kdy
se s několika studenty scházel u sochy Bedřicha
Smetany a diskutoval s nimi. Při generální
stávce už byl prostor mezi sochou a věží plný
lidí. „Tehdy jsem slyšel dva starší pány. Jeden
říkal druhému, že ten Zeman bude u sochy
Smetany buď stát, nebo viset. Tak jsem moc
rád, že tu po 30 letech mohu stát. Je to taky po-
hodlnější,“ pobavil publikum na závěr svého
proslovu. Na akci vystoupil i vysokoškolský stu-
dent Michal Frank, který po krátkém shrnutí lis-
topadových událostí let 1939 a 1989 přítomným
připomněl, že demokracie není samozřejmost.
Na závěr setkání zazněla státní hymna a večer
pokračoval společnou děkovnou bohoslužbou
a koncertem s názvem „Díky, že můžem“ v roc-
kovém klubu Kotelna.

Živý řetěz připomněl solidaritu studentů
Z více než patnácti akcí, které se konaly, stojí za
zmínku i vytvoření živého řetězu, který propojil
litomyšlské školy. Ve čtvrtek 14. listopadu se  do
něj zapojilo téměř tři tisíce žáků, studentů, uči-
telů a asistentů. Trasa vedla z T.G.M, kolem
Smetanova domu, Jiráskovou ulicí, dále kolem
Klášterních zahrad, Šantova, Braunerova nám.,
Nerudovou ulicí a odtud zpět na T.G.M. Účast-

níci tak navázali na své předchůdce, kteří tímto
způsobem v prosinci 1989 vyjádřili podporu
a solidaritu s revolučními událostmi. 
Litomyšlské školy byly při oslavě 30. výročí sa-
metové revoluce velice aktivní a kromě účasti
na připraveném programu žáci a pedagogové
sami aktivně zorganizovali řadu akcí, work-
shopů, projektových dnů, ale například i stu-
dentských trhů. -mv-

Žáci a studenti litomyšlských škol se chytili za ruce
a vytvořili několikakilometrový řetěz. Začátek akce
ohlásily zvony, které se rozezněly přesně v 8.30
hodin ráno.

Miroslav Brýdl převzal Medaili hejtmana Pardubic-
kého kraje za přínos při sametové revoluci.

Hetman Martin Netolický, starosta Daniel Brýdl 
a architekt Josef Pleskot odhalují 17. listopadu ce-
dulku s textem „náměstí Václava Havla“.

František Zeman zavzpomínal na průběh litomyšl-
ské revoluce.

Oslavy 30 let svobody a demokracie vyvrcholily 17. listopadu. Na slavnostní odhalení náměstí Václava
Havla a vzpomínání pamětníků na Smetanově náměstí dorazily stovky lidí.



185 let – 14. 12. 1834 se narodil JUDr. Viktor Fal-
tis, advokát, malíř – amatér. Narodil se do zá-
možné měšťanské rodiny Václava Faltise,
gardisty z revolučního dění roku 1848, majitele
skladu tabáku a litomyšlského purkmistra.
Základy malířství získal u litomyšlského malíře
Antonína Dvořáka. Tvorba Viktora Faltise má
nepřekonatelný regionální význam pro Orlicko-
ústecko, neboť v oblasti mezi Potštejnem a Li-
ticemi zachycoval národopisné výjevy, vesnické
statky, lidové památky, ale především místní ro-
mantickou krajinu.
135 let – 16. 12. 1884 se narodil Jaroslav Caska,
učitel, redaktor, ruský legionář, ředitel měšťan-
ské školy, pro něhož byla Litomyšl prvním pů-
sobištěm. Byl dlouholetým redaktorem zdejšího
časopisu Od Trstenické stezky, který obohatil
o přílohu pro děti Pomněnky. Působil i jako re-
daktor Věstníku Východočeské sokolské župy
Pippichovy, činovník župy a režisér litomyšl-
ských divadelních ochotníků.
70 let – 31. 12. 1949 se narodila Zdena Šper-
lová, výtvarnice v oboru leptaného skla. Po stu-
diích na sklářské škole v Železném Brodě se
zabývala zejména leptáním a šlechtěním skla,
je autorkou řady prací zejména pro veřejné bu-
dovy, například pro bývalý Okresní úřad ve Svi-
tavách, školu v Hradci nad Svitavou. Zemřela
předčasně ve Strakově u Litomyšle. 
30 let – 16. 12. 1989 zemřel P. František Am-
brož Stříteský, katolický duchovní, rektor lito-
myšlské piaristické koleje. František Stříteský
byl v dubnu 1950 zatčen a ve dnech 9. – 11. října
1950 spolu s dalšími 23 osobami souzen ve vy-
konstruovaném procesu a odsouzen za vele-
zradu k 25 letům vězení. Ve vězení nakonec
strávil celkem 10 let a 2 měsíce, z toho rok a půl
v naprosté izolaci. Po propuštění se roku 1960
vrátil do Litomyšle, kde pracoval v zahradnictví
a poté v okrasných a ovocnářských školkách.
V roce 1968 se F. Stříteský stal dokumentačním
pracovníkem Výzkumného a vývojového ústavu
technického skla v Praze. V únoru 1969 jej ge-
nerál řádu piaristů jmenoval provinciálem České
provincie piaristů. Po odchodu do penze se
v roce 1972 vrátil do Litomyšle, kde vypomáhal
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Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to
Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo
nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člo-
věka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět
skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do
svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Janovo evangelium 1, 1–5.9–11.14

Slovo, skrze které na počátku všechno povstalo
a které pak vstoupilo do tohoto stvořeného
světa a stalo se tělem, a zároveň světlo, které
ve tmě svítí a tma je nepohltila. Tyto vznešené
symbolické obrazy na počátku Janova evangelia
se nám v měsíci prosinci, kdy čtete toto zamyš-
lení v Lilii, bezpochyby propojí s vánočními
svátky narození Ježíše Krista. Avšak to, co by

Vánoce vždy znovu měly nechat zazářit, bohu-
žel v tom našem dnešním pojetí mnohdy spíše
zatemňují. Dar holého života položeného
v plenkách do jeslí se nám často ztrácí pod ho-
rami našich pečlivě zabalených dárků. Slovo,
které má tvořivou moc, neslyšíme pro spoustu
svých vlastních jalových slov. Světlo, které ne-
může pohltit žádná tma, je kupodivu tak nená-
padné vedle efektních hvězd – superstar a nov
našich obrazovek, monitorů a displejů. Ani my
křesťané to nezachráníme tím, že to Slovo
a někdy pro jistotu i Světlo napíšeme s velkým
„S“ na začátku, jestliže v koncových přijímačích
a reproduktorech našich životů již není dosta-
tečně zřetelné a patrné.
A přece! Právě Vánoce nám dávají vždy znovu
příležitost užasnout nad zázrakem stvoření a ži-
vota a zakusit dotek světla, které nepřichází jen
zvnějšku, ale má moc proměnit nás i zevnitř.
Kdosi moudrý řekl, že i kdyby se Kristus tisíckrát
narodil v Betlémě, nebude to nic platné, jestliže
se nenarodí v tvém srdci. V novorozeném Ježíši

Světlo v temnostech
Kristu se Bůh na svět dívá očima dítěte, ale zá-
roveň i nám dává tuhle jedinečnou šanci – uvi-
dět svět nově a s úžasem jako dítě. A tak nám
všem přeji, abychom o letošních Vánocích za-
kusili tento Boží dotek, dotek Slova i Světla,
které nejen oživí unavené baterky našich srdcí,
nejen rozzáří pohaslé displeje našich tváří,
nejen otevře naše ústa k radostné chvále, ale
také pohne našima rukama a nohama. Kam?
Směrem k těm, kteří zatím stále ještě čekají na
to, až nejen betlémští pastýři, ale také my do-
kážeme uvidět Boha na nečekaném místě
a v „nečekaném“ člověku. Tuto vánoční radost
nejen o Vánocích, ale do všech dnů nového roku
2020 vám přeje Štěpán Klásek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Umění je zvláštní
a krásné tím, že se v něm nedá klamat.

A. P. Čechov

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Říha Bohuslav
85 let – Havel Bohumil
    Lněničková Marie (Pohodlí)
    Vích Stanislav
90 let – Melšová Marie
91 let  – Hošková Růžena
    Černá Božena
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Petr Židek, Litomyšl – Barbora Liebichová,
Litomyšl • Martin Gult, Litomyšl – Monika
Bolfová, Litomyšl • Milan Svinčiak, Lito-
myšl – Petra Jiráňová, Litomyšl • Jan Boš-
tík, Vidlatá Seč – Dominika Vopařilová,
Chotovice • Martin Landa, Horní Újezd –
Monika Malinová, Rudoltice • Pavel Ky-
silka, Hostivice – Lucie Masopustová, Hru-
sice • Lukáš Kopecký, Sebranice – Lenka
Zavoralová, Lubná
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Josefem Žabkou (88 let)
Vladimírem Lněničkou (87 let)
Františkem Hlouškem (89 let)
Vratislavem Vysokým (89 let)
Ludmilou Černou (84 let)
Josefem Drahošem (86 let)
Marií Rubkovou (83 let)
Miroslavou Boucíkovou (86 let)
Petrem Šindlerem (75 let)
Vzpomínáme. 

Věra Kučerová, KPOZ

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

V listopadu jsme přivítali následující
miminka:
Nazar Iščuk, Isabella Krejčí, Markéta Vac-
ková, Tereza Dočkalová, Sára Stejskalová,
Tomáš Kohout, Šimon Dvořák, Sebastian
Velehradský, Filip Ryšánek

Uzavření knihovny
přes Vánoce
Městská knihovna bude zavřena přes vánoční
svátky od 23. 12. 2019 do 2. 1. 2020. Knihy mů-
žete vracet do biblioboxu před vchodem. 
Přejeme všem čtenářům poklidné Vánoce,
hodně zdraví, spokojenosti a šťastnou ruku při
výběru knih v dalším roce. Iva Pekníková

litomyšlskému děkanství v duchovní službě,
působit však mohl jen v přilehlých vesnicích
Janově a Mikulči.
40 let – 23. 12. 1979 zemřel JUDr. Stanislav Bu-
beníček, advokát, spisovatel, amatérský foto-
graf a filmař, hudebník, esperantista a velký
humorista. V roce 1971 napsal knihu pro děti, ve
které vylíčil očima dítěte život v Litomyšli před
první světovou válkou a připojil několik svých
pohádek. Kniha však musela počkat na vydání
až do roku 2016, aby otevřela výstavu v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli, věnovanou tomuto
spisovateli. Kniha Povídej, dědo, jaks byls ma-
lejs je doplněna studií Martina Boštíka o životě
a díle autora a doplněna ilustracemi litomyšl-
ského výtvarníka Ondřeje Moučky. 
40 let – 9. 12. 1979 zemřel rodák z Cerekvice
nad Loučnou, Jaroslav Klát, výtvarník. Jako stu-
dent chodil soukromě kreslit k profesoru Šťa-
stnému. V Praze působil jako finanční úředník
a dostal se do uměleckého prostředí malířů, při
zaměstnání absolvoval dějiny výtvarného
umění a estetiku na filosofické fakultě Univer-
sity Karlovy. Po ročním stipendiu v Paříži na-
stoupil počátkem 50. let 20. století dráhu
profesionálního výtvarníka. Maloval krajiny
z oblasti Chebska a Karlovarska. Výsledkem
malířských experimentů byly abstraktní kom-
pozice, které se řadí k jeho nejzajímavějším
dílům.
20 let – 4. prosinec roku 1999 byl významným
dnem v novodobé historii litomyšlského zámku.
V tento den rozhodl Výbor pro světové dědictví
o zapsání zámeckého areálu na Seznam svě-
tového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Lenka Backová
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Chtěli bychom poděkovat pracovnicím Farní

charity Litomyšl za obětavou péči o moji man-
želku a naši maminku paní Annu Sokolovou ze
Sloupnice. Přejeme si, aby tato velice potřebná
péče byla zachována nejen v Litomyšli, ale
i v dalších městech a obcích naší republiky. 

Rodina Sokolova a Vašinova. 
 Děkuji touto cestou obvodnímu lékaři panu

MUDr. Karlu Pávkovi a sestřičce Floriánové za
odborný, citlivý a lidský přístup, který dlouho-
době pomáhal a ulehčoval vleklé zdravotní po-
tíže mému manželovi Petru Šindlerovi.

Květa Šindlerová
 Náměstí Václava Havla. Vážení přátelé

města Litomyšle. Nenarodil jsem se v Litomyšli
a žiji zde a pracuji jen 21 let. Ale narodili se zde
moji tři synové. Kvůli nim i kvůli tomu, co se děje
nyní v naší republice, jsem velmi rád a velmi
vděčný za to, co se událo na posledním zastu-
pitelstvu. To, že nádherný prostor v centru Lito-
myšle může nést jméno osobnosti, která je
spjata se sametovou revolucí a jejíž jméno re-
zonuje s hodnotami, jako je svoboda, demokra-
cie a boj proti totalitě a útlaku, mě velice těší
a raduji se z toho. Dík za to patří všem zastupi-
telům, kteří pro náměstí Václava Havla zvedli
ruku. MUDr. Vít Heblt

 Děkuji tímto strážníkům MPLI Karolíně Soko-
lové a Leoši Pavlíčkovi, kteří při noční službě
našli mé ztracené klíče, které jsem ztratil při ná-
vratu ze setkání členů a přátel „Klubu“ pacientů
mnohočetného myelomu. Moc děkuji za nález
a přeji hlavně zdraví při jejich vzorném plnění
svých pracovních, někdy nelehkých povinností.
    Rudolf Koutný

 Jsme velmi vděční za spolupráci se Základní
školou Litomyšl, U Školek, ve spojitosti se Svě-

tovým dnem laskavosti. Žáci 3. tříd přinesli do
školy knížku, kterou už nebudou potřebovat
a někomu by ještě mohla udělat radost. Tyto
knihy se rozhodli darovat našim dětem a na-
šemu klubu. Ne všechny děti totiž doma mají
knížky a mohou tak poznávat zábavu, kterou lze
s knihou zažít. Tímto bychom chtěli ještě jednou
moc poděkovat všem zúčastněným dětem i do-
spělým, kteří nemyslí jen na sebe, ale i na
druhé. Edita Stráníková, NADĚJE

 Dne 5. prosince uplyne rok od úmrtí manžela
a tatínka a dědečka Miloslava Betlacha. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají
manželka Eva Betlachová a děti s rodinami.

 Dne 8. 12. 2019 tomu bude 20 let, co nás
opustil manžel, taťka, brácha, kamarád, velký
fotbalista a milovník turistiky Jiří Rozlívka. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka Hana, syn Jirka, dcera Hanička s rodi-
nou a sestra Jarka s rodinou

 Oznamujeme, že ve věku 92 let zemřela dne
28. 7. 2019 paní Dagmar Vodičková, která byla
do r. 1998 občankou Litomyšle. Léta pracovala
na RDG v nemocnici. Nyní je na vlastní přání
uložena v Praze na Olšanech. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi...
Dcery Pavla s rodinou v Polkovicích a Zuzana
s rodinou v Praze.

 Dne 14. 12. 2019 by se dožil
85 let pan Rudolf Vomáčka
z Jiráskovy ulice v Litomyšli.
I když od jeho smrti uplynulo
již dlouhých 45 roků, stále na
něj s láskou vzpomínáme. Dě-
kujeme všem, kteří si vzpo-
menou s námi.

Manželka Jiřina a dcera Lída
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Vila Klára
V roce 1894 koupil sládek Karel Sedlák pozemky
od majitelů litomyšlského panství Thurn–Taxisů
a v dubnu 1895 získal stavební povolení k vý-
stavbě novorenesanční vily. Byla postavena
podle projektu architekta Josefa Drahoše nákla-
dem cca 30 000 zlatých. V únoru 1929 daroval
Karel Sedlák stavbu i s přilehlými pozemky
spolku Družina sv. Kláry a v srpnu byl ve vile
slavnostně otevřen Domov sv. Kláry jako první
počin charitativního projektu předního činitele li-
dové strany a v té době ministra pošt a telegrafů
JUDr. Františka Noska, spolku Družina sv. Kláry
v Praze a sester boromejek. Objekt „Klára“ byl za
války pronajat pro litomyšlskou nemocnici,
v roce 1943 byla vila přestavěna na ušní pavilon.
V roce 1948 proběhly ve vile stavební úpravy zří-
zením místností v podkroví. Úpravy provedla li-
tomyšlská stavební firma Františka Vlacha.
V roce 1949 přešel objekt do vlastnictví státu
a v roce 1958 byla zahájena přestavba na TBC
oddělení litomyšlské nemocnice, které zde bylo
dalších 15 let. 1. ledna 1974 bylo ve vile zřízeno
oddělení pro dlouhodobě nemocné litomyšlské
nemocnice. V prosinci 2018 byla LDN z tohoto
objektu přestěhována do prostor v rekonstru-
ovaném objektu interního pavilonu v areálu ne-
mocnice. Za fotografii děkuji Aleně Fiedlerové.

Lenka Backová

Litomyšl má nejlepší soukromé „íčko“ v republice
Soutěž Informační centrum roku 2019 se lito-
myšlským zástupcům vydařila hned nadvakrát.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 7. listopadu
2019 v Praze na slavnostním galavečeru Asoci-
ace turistických informačních center. Místní
„íčko“ zvítězilo v rámci Pardubického kraje
a navíc vyhrálo i celonárodní klání v kategorii
soukromých subjektů. „Je to pro nás velký
úspěch, moc děkujeme všem za jejich hlasy.
Velké překvapení bylo především celorepubli-
kové vítězství mezi soukromými infocentry. Be-
reme to jako ocenění dlouholeté práce, kterou
děláme jak pro Litomyšlany, tak pro turisty. Kva-
litu služeb chceme i do dalších let zlepšovat.
Občas se setkáváme s názorem, že informační
centra jsou přežitkem, ale v praxi se ukazuje, že
osobní kontakt s pracovníkem a znalost pro-

středí nenahradí sebelepší aplikace v chytrém
telefonu,“ uvedla vedoucí IC Litomyšl Blanka
Brýdlová.

Soutěž vyhlásila asociace turistických center
A.T.I.C. ČR ve spolupráci s vydavatelstvím KAM
po Česku, zúčastnilo se jí 449 subjektů ze 14
krajů. Celkem v anketě oblíbenosti lidé ode-
vzdali přes 22 tisíc platných hlasů. 
Litomyšlské informační centrum funguje od
roku 1993 a má dvě provozovny, jednu na Sme-
tanově náměstí, přes turistickou sezonu je
otevřena také pobočka před vstupem do zá-
meckého areálu na náměstí Václava Havla. Na-
bízí širokou škálu služeb, mezi nejrozšířenější
patří předprodej vstupenek a kopírování, v tu-
ristické sezóně to je především poskytování in-
formací pro turisty o památkách, restauracích,
ubytování, volnočasových aktivitách, výletech
do okolí a podobně. –mv–

foto: Matouš Kainc, www.e–vsudybyl.cz

Tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna
V sobotu 11. ledna proběhne v Litomyšli a okolí
již tradiční Tříkrálová sbírka. Tato akce má u nás
ve městě velmi pěknou tradici, každý rok se jí
účastní okolo 300 koledníků! Minulý rok se nám
podařilo v Litomyšli a okolních obcích vybrat
krásných 526 590 Kč. Výtěžek z letošní sbírky
využijeme z největší části na dokončení výměny
oken Jindrovy vily na Dukelské ulici, kde mají zá-
zemí služby pro rodiny s dětmi. Dále na podporu
rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění
školních a kompenzačních pomůcek či k spolu-
financování lyžařských výcviků a letních táborů.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí jako

koledníci či jako ti, kteří naše koledníky přivítají
ve svých domácnostech a přispějí drobnou
částkou na dobrou věc. 
Pokud si chcete vyzkoušet koledování na vlastní
kůži a strávit příjemné sobotní dopoledne se
svými sousedy a dětmi, kontaktujte koordiná-
torku Tříkrálové sbírky – Ing. Veroniku Peterko-
vou (tel. 733 741 091, e–mail: dobrovolnik@lit.cz)
– nejlépe ještě do Vánoc.
Děkujeme za vaši podporu a přispění na věc,
která má smysl!

Veronika Peterková, Farní charita Litomyšl
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DOPRAVA

Nově vybudované ostrůvky
mají usměrnit dopravu

Na Zámecké ulici budou dělníci
pracovat až do konce prosince
Oprava silnice II/358 se v listopadu zkomplikovala. V době uzávěrky tohoto čísla Lilie bylo jisté,
že se v řádném termínu nestihne dokončit minimálně Zámecká ulice v části kolem Klášterních
zahrad. Tam měli dělníci podle původního plánu vše stihnout do konce listopadu, ale kvůli pře-
ložce kabelu vysokého napětí tam budou pracovat přibližně do 20. prosince letošního roku. 

Zástupci města znovu urgovali co nejrychlejší
dokončení prací, aby se dopravní situace ve
městě vrátila do normálního stavu. Zároveň in-
formovali zástupce dodavatelské firmy a Par-
dubického kraje o škodách na silnicích
v majetku města, ke kterým došlo během re-
konstrukce. Rekonstrukce komunikace II/358
spojující Litomyšl a Českou Třebovou je jednou
z největších investičních akcí za poslední roky.
Práce jsou rozděleny na dvě etapy a v rámci le-
tošních dojde k opravám silnice v Litomyšli
a České Třebové, příští rok se má pokračovat na
úseku mezi městy. Pardubický kraj na moder-
nizaci silnice dá celkem zhruba 180 milionů
korun. Práce na úseku od světelné křižovatky
po výjezd z města začaly 28. srpna a měly trvat
do 30. listopadu. V Zámecké ulici došlo ke zpož-
dění, hotovo má být 20. prosince. Krátce před

tiskem prosincového vydání Lilie byla redakce
informována o tom, že v letošním roce nedojde
k dokončení některých úseků silnice na
V. K. Jeřábka. Více informací najdete na webu
litomysl.cz a v příštím vydání Lilie. –mv–

V rámci rekonstrukce silnice II/358 došlo k vy-
budování dvou vydlážděných ostrůvků ne-
daleko světelné křižovatky a vjezdu do
Braunerova náměstí. U veřejnosti novinky vy-
volaly dohady, zda bude v daném místě možná
plynulá doprava. Tyto dopravní prvky mají us-
měrnit dopravu v křižovatce, jsou projektované
odborníky na průjezd velkých vozidel. Níže zve-
řejňujeme krátkou rekapitulaci k těmto bezpeč-
nostním prvkům.

Ostrůvek na přechodu pro chodce 
v ulici Mařákova
Technické podmínky pro přechody pro chodce
stanovují, že délka přechodu může být pouze
přes dva standardní jízdní pruhy (omezená pře-
chodová délka). V původní šířce silnice II/358 by
tím pádem musely být na přechodu použity se-
mafory. Nabízely se tedy dvě možnosti:
1. zúžení komunikace na dva jízdní pruhy vedle

sebe bez ostrůvku
2.umístění středového ochranného ostrůvku.

Tato vybraná varianta více zachovává polo-
měry původního průjezdu rozměrných vozi-
del, proto byla vybrána.

Snížená část ostrůvku slouží jako naváděcí plo-
cha pro řidiče, aby správně najeli do křižovatky
a neblokovali provoz. Vyvýšená část chrání
chodce před dopravou. Sníženou část je možné
autem přejet, pokud by místo tohoto prvku byly
použity klasické bílé pruhy na vozovce, za jejich
přejetí by hrozila řidiči sankce.

Dlážděná plocha na vjezdu
do Braunerova náměstí
Tato plocha má pouze usměrnit řidiče, kteří se
chystají odbočovat. Zákon o silničním provozu
v § 21 říká: „Před odbočováním vpravo se musí
řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky.
(...) Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit
co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho
směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla...“

Dláždění má tudíž jen označit řidičům, kde končí
jeho jízdní pruh, a vzájemně tyto pruhy bez-
pečně oddělit. V podstatě jde hlavně o to určit
řidiči odbočujícímu na Českou Třebovou, kam se
má zařadit tak, aby projela protijedoucí vozidla
i vozidla jedoucí za ním odbočující doprava.
Podle projektu by měl být umožněn průjezd ve
směru na světelnou křižovatku kolem dvou za
sebou čekajících vozidel ve směru Česká Tře-
bová. V podstatě tak nahrazuje pouze původní
dopravní značení. Pokud je křižovatka volná,
mohou vozidla hlavně větších rozměrů přejet
dlážděnou plochu bez toho, aby páchala pře-
stupek. 
K podobným úpravám bude v duchu těchto
zásad docházet v rámci současné rekonstrukce
i na křižovatkách s ulicemi Prokešova, Peciny,
Za Moštěním, J. Matičky a V. K. Jeřábka (u sochy
sv. Prokopa) – zúžení plochy křižovatky a ulice
Lidická – středový ostrůvek pro chodce.
Cílem všech opatření je hlavně zkracovat pře-
chodové vzdálenosti pro chodce a usměrňovat
najíždění vozidel do křižovatek. Bez uvedených
opatření by uvedená rekonstrukce nebyla
schválena ani zkolaudována.

Pavel Jiráň,
vedoucí Odboru místního a silničního 

hospodářství MěÚ Litomyšl

Otázky a odpo-
vědi ke změnám
v parkování
od ledna 2020
V minulém čísle Lilie jsme celou jednu stranu
věnovali novému systému parkování, který platí
od ledna 2020. 
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. Vedení města od nového roku plánuje
zdražení parkovací známky za krátkodobý par-
king na 700 Kč. Toto zvýšení cen se ale ne-
dotkne lidí, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli.
Vzhledem k tomu, že prodej parkovacích zná-
mek a karet začíná již v prosinci, přinášíme od-
povědi na nejčastější otázky, které k nám do
redakce došly.

Kolik parkovacích známek si mohu koupit?
Jedna osoba si může koupit jednu zvýhodněnou
parkovací známku pro krátkodobý parking
(300 Kč) a neomezený počet klasických známek
(700 Kč).

Kdy si mohu koupit zvýhodněnou 
známku za 300 Kč? 
Známku za 300 Kč mohou koupit Litomyšlané
pouze po předložení občanského průkazu s tr-
valým pobytem v Litomyšli. Kupující nemusí být
osoba dle předloženého občanského průkazu
(možno zakoupit pro člena rodiny).

Proč si nemohu koupit známku za 300 Kč?
Vedení města chce Litomyšlanům poskytnout
v centru zvýhodněné parkování. Pro ostatní je
připravena parkovací známka za 700 Kč, pokud
se vám nevyplatí, můžete za parking zaplatit
přes automat či aplikaci MPLA.

Proč došlo k zavedení změn?
Stávající systém je předstupněm pro plně elekt-
ronickou kontrolu placení prostřednictvím re-
gistrovaných registračních značek.

Co když ztratím parkovací kartu?
Při ztrátě nebo prodeji vozidla je možná vý-
měna za novou, původní bude v systému
zneplatněna a vydána nová s novým zaregi-
strováním registrační značky. Peníze se v tomto
případě nevrací.

Nový systém parkování je také popsaný ve spe-
ciální brožuře, která bude v průběhu prosince
dostupná v IC Litomyšl, hlavní budově MěÚ Li-
tomyšl a v sídle městské policie. Pokud máte
k parkování dotazy, můžete se obrátit kromě
výše zmíněných institucí na redakci Lilie na
adresách v tiráži. –red–
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Litomyšlská nemocnice se do roku
2021 zmodernizuje za 100 milionů,
změny čekají i operační sály
Nemocnice Pardubického kraje (NPK) postupně modernizuje všechny své nemocnice, Litomyšl-
skou nevyjímaje. Z evropských fondů vyčerpá NPK postupně pro Litomyšlskou nemocnici téměř
100 milionů korun. Tyto prostředky poslouží především k obnově stávajícího vybavení, stejně
tak i k pořízení nových přístrojů. Prvním pacientům má vybavení začít sloužit v roce 2021.

Radiodiagnostické oddělení získá nový přístroj
CT a dva rentgeny. Gastroenterologie obmění
endoskopy a rozšíří vybavení. Rozvíjet se budou
i laboratoře, ve kterých se počítá s nákupem
nové techniky za 23 milionů korun. Pacienti po-
cítí novou investici i na vlastní kůži. Staré po-
stele totiž nahradí 154 nových lůžek, a to nejen
standardních, ale i lůžek intenzivní péče. Další
prostředky putují na rehabilitaci, centrální ste-
rilizaci nebo chirurgickou JIP. 

Evropské peníze pomohou i při obnově 
operačních sálů
Jednu z největších investic pocítí operační sály.
Zde se za celkovou částku 6 milionů korun po-
řizují nová světla, operační stůl i operační tech-
nika. Novinkou budou přístroje pro lepší
ošetření při výměně kloubů, Litomyšlská ne-
mocnice bude v NPK úplně první, která je začne
používat. 
„Nové vybavení bude zcela jistě pro pacienty
přínosem, je však nutné, aby s ním měl kdo pra-
covat. Kroky, které v tuto chvíli činíme, by
k tomu měly přispět,“ říká krajský radní pro
zdravotnictví Ladislav Valtr. Dlouhodobě složitá
personální situace v malých nemocnicích se
totiž odráží i v problémech s obsazováním slu-
žeb. Ve svitavském okrese je situace o to složi-
tější, že byť druhý nejmenší v kraji, obě jeho
nemocnice drží kompletní složení služeb,
včetně těch operačních. „Snažíme se zajistit
hlavně kvalitní zdravotní péči, a proto se od no-
vého roku budou akutní operace v noční službě
provádět jen ve Svitavské nemocnici,“ vysvět-

luje Jaroslav Kajzr, oblastní ředitel pro zdravotní
služby v Litomyšli, Svitavách a Ústí nad Orlicí,
a dodává, že v Litomyšli bude i nadále zajištěn
nonstop režim, noční ambulance a pohotovosti
pojedou ve stejném režimu jako dosud. Paci-
entů se tak změna téměř nedotkne. 

Moderní technologie mění poskytování 
zdravotní péče
V současné době se oba noční operační týmy
dostávají na hranice svých kapacitních mož-
ností. Sloučení týmů by nebylo možné bez no-
vých technologií, které posouvají metody
poskytování zdravotní péče na úplně jinou úro-
veň. 
Největší novinkou je v tomto směru systém
PACS, který umožňuje zobrazení, správu a ar-
chivaci obrazové dokumentace, tedy snímků
například z rentgenového vyšetření nebo
z magnetické rezonance, a který umí propojit
všech pět nemocnic v NPK. „Nasnímkujete na
jednom pracovišti, popíšete na druhém, spojíte
se s kolegy. Pacient nemusí nikam chodit
a snímky přenášet, jsou odborníkům jednoduše
přístupné z centrálního úložiště. Podobným
způsobem by do budoucna měla být dostupná
i zdravotnická dokumentace,“ říká Vladimír Nin-
ger, ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Par-
dubického kraje, a dodává, že díky plánovaným
investicím a schválenému dlouhodobému roz-
voji areálu Litomyšlské nemocnice tak na pa-
cienty brzy čeká další zlepšení komfortu.

Kateřina Semrádová,
vedoucí odd. komunikace a marketingu NPK

ROZPIS SLUŽEB
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
V Litomyšlské nemocnici v přízemí
budovy N, tel. 461 655 319
So 7. 12. MUDr. Sláma
Ne 8. 12. MUDr. Sláma
So 14. 12. MUDr. Přichystalová
Ne 15. 12. MUDr. Mikulecká
So 21. 12. MUDr. Kašparová
Ne 22. 12. MUDr. Dejdarová
Út 24. 12. MUDr. Kašparová
St 25. 12. MUDr. Dejdarová
Čt 26. 12. MUDr. Dejdarová
So 28. 12. MUDr. Cacek
Ne 29. 12. MUDr. Skalická

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
V Litomyšlské nemocnici v budově P
tel. 461 655 285
So 7. 12. MUDr. Beňová
Ne 8. 12. MUDr. Cacková
So 14. 12. MUDr. Filová
Ne 15. 12. MUDr. Hájková
So 21. 12. MUDr. Kopecká
Ne 22. 12. MUDr. Mareš
Út 24. 12. MUDr. Papoušková
St 25. 12. MUDr. Pešková
Čt 26. 12. MUDr. Pilařová
So 28. 12. MUDr. Sadílková
Ne 29. 12. MUDr. Šíchová
St 1. 1. 2020 MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00) 
So 7. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 8. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 12. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 15. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 12. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 22. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
Út 24. 12. U Nemocnice tel. 461 615 617
St 25. 12. U Slunce, tel. 461 612 678
Čt 26. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 12. U Nemocnice tel. 461 615 617
Ne 29. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 1. 1. 2020 Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7. – 8. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
14. – 15. 12. MUDr., MBA Feltlová Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 606 182 715
21. – 22. 12. MUDr. Kopecká Pavla
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
23. 12. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
24. 12. MDDr. Kotlárová Michaela S.
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
25. 12. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
26. 12. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
27. 12. MDDr. Kučerová Karolína
Polička, Smetanova 55, tel. 731 262 633
28. – 29.12. MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel. 461 724 635
30. 12. MDDr. Martinec Vojtěch
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
31. 12. MDDr. Novák Peter
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
1. 1. 2020 MUDr. Nováková Lenka
Dolní Sloupnice 188, tel. 465 549 236
4. – 5. 1. 2020 MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

Kalendářová nadílka na rok 2020
Rok 2020 již skoro ťuká na dveře. Nejvyšší čas
přemýšlet o tom, jaký kalendář bude příštích
dvanáct měsíců dělat radost vám nebo vašim
blízkým.
Máme pro vás hned několik nabídek. Město Li-
tomyšl pro vás připravilo nástěnný kalendář
s názvem „Litomyšlské hvězdy 2020“. Vybrali
jsme 12 osobností a k nim přiřadili 12 míst, se
kterými jsou v Litomyšli spjatí. Nechybí samo-
zřejmě ani krátký životopis s důrazem na vazbu
k našemu městu. Autorem portrétů osobností
je Jan Kalina a fotografií František Renza, Jaro-
slav Horák, Pavel Vopálka, Ivan Krejza a Tomáš
Čermák. V kalendáři se potkáte s Marií Manri-
que de Lara y Mendoza, Aloisem Jiráskem,
Bedřichem Smetanou, Zdeňkem Kopalem,
Františkem Ambrožem Stříteským, Josefem Vá-
chalem, Františkem Laškem, Olbramem Zoub-
kem, Boženou Němcovou, Josefem Matičkou,
Magdalenou Dobromilou Rettigovou a Giovanni
Battistou Alliprandim. Uhádnete, která místa
v Litomyšli jsme ke komu přiřadili? 
Další nástěnný kalendář pro vás připravilo sdru-
žení České dědictví UNESCO se sídlem v Lito-
myšli, jehož členem je také naše město.
Nástěnný kalendář vydáváme již posedmnácté!
A to přesto, že od letošního léta již neplatí, že

počet zapsaných památek UNESCO je přesně
jako měsíců v roce. V letošním roce byl totiž na
Seznam UNESCO zapsán Hornický region Kruš-
nohoří a Krajina pro chov a výcvik ceremoniál-
ních kočárových koní Kladruby nad Labem.
Stále nevycházíme z údivu, jaké obrovské dě-
dictví nám tu předkové v podobě památek
UNESCO zanechali. Tentokrát jsme se na ně po-
dívali tak trochu „s nadhledem“, nebo chcete–
li, „z ptačí perspektivy“. Fotograf Jaroslav Horák
navštívil všechna UNESCO místa a nově je na-
fotil s pomocí dronu. Kalendář je plný unikátních
záběrů, které ze země prostě neuvidíte! 
Dobrou zprávu máme i pro milovníky stolních
kalendářů. České dědictví UNESCO spojilo síly
se svazkem obcí Česká inspirace a připravili
jsme kalendář s názvem „To nejlepší z měst
UNESCO & České inspirace“. Řadou překrásných
fotografií jsme zaplnili všech 53 týdnů roku
2020. Přidanou hodnotou tohoto kalendáře
jsou pozvánky na velké množství akcí do všech
měst UNESCO a České inspirace, které jsou
součástí kalendária.
Všechny kalendáře můžete zakoupit v Infor-
mačním centru Litomyšl nebo objednat v e–
shopu na www.unesco–czech.cz.

Michaela Severová



Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: Rekonstrukce ulic směr Česká
Třebová se protáhne o 3 týdny • Volejbal ženy
VK Litomyšl vs. TJ Svitavy B • Živý řetěz téměř
3000 mladých k Listopadu 1989 • Konec jedné
epochy - Listopad 1989 • Oslavy 17. listopadu
s odhalením náměstí Václava Havla • Společně
za důstojný hřbitov • Rozvojové projekty na
příští roky • Litomyšlské fórum 2019 - 30 let
svobody - netočíme se v kruhu? • Astrovíkend
2019 • Oslavy 25 let MC Kotelna

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Matematika hýbe společností
A matematika hýbala i Litomyšlí, kde se ode-
hrálo tradiční celostátní setkání odborníků
a pedagogů a společně hledali odpovědi na
otázky „Jak učit matematiku žáky ve věku 10–
16 let“. Konference s tímto názvem se letos
účastnilo rekordních 150 pedagogů a 30 lek-
torů. 
Významně do programu přispěli „otcové“
didaktiky matematiky prof. Milan Hejný
a prof. František Kuřina, kteří zahájili konfe-
renci moderovanou vzájemnou diskusí.
Nabídka osmi hlavních přednášek a 30

workshopů byla pestrá: Školní matematika
a její přesahy do dalších předmětů, Objevo-
vání jako příprava na učení aneb produktivní
selhávání, Finanční gramotnost – jak na
zdravý rodinný rozpočet, Kde využít program
Geogebra, Interaktívné aplikácie pre vyučo-
vanie matematiky na ZŠ, Modelové úlohy
v jednotných přijímacích zkouškách atd.
„Snažíme se nezapomínat ani na učitele
1. stupně ZŠ,“ připomíná programový tým pe-
dagogické školy a Společnosti učitelů mate-
matiky. Bohatá nabídka pro mladší žáky toho
byla důkazem: Matematika v pohybu, Stavím,
stavíš, stavíme…, Možnosti práce s nadanými,
Geometrické karty a další. Zaujalo vás některé
z témat? Škoda, že této nabídky nedokáží vy-
užít základní školy v Litomyšli kromě tradičně
Zámecké a gymnázia.
Účastníci konference, kteří se rádi do Lito-
myšle vracejí, oceňují i kulturní program, který
se vždy snažíme nabídnout. Tentokrát byli
nadšeni z knihovny piaristického kláštera. Za
podporu je třeba poděkovat místním, panu
starostovi D. Brýdlovi a panu řediteli pedago-
gické školy S. Leníčkovi. H. Lišková

Technici v partnerské škole v Německu
Žáci technických oborů Střední školy zahrad-
nické a technické se v říjnu opět setkali s ně-
meckými žáky, kteří navštívili naši školu
v červnu, a společně prožili zajímavý týden
v bavorském Triesdorfu. Pracovali v hodinách
angličtiny, hráli hry, sportovali, obdivovali ze-

mědělskou techniku, navštívili ZOO v Norim-
berku a na závěr pobytu uvařili večeři pro
všechny účastníky. Těšíme se na další setkání.
Výměnné pobyty se konají za finanční podpory
Česko–německého fondu budoucnosti.

Jana Peňázová, SŠZaT, foto: Lukáš Staněk

Podnikavá škola
Základní škola U Školek jako první v České re-
publice získala ocenění Podnikavá škola. Toto
ocenění si naše škola zasloužila aktivní pod-
porou výuky dovedností, které vedou k podni-
kavosti našich žáků. Dále sdílením zkušeností
s výukou podnikavosti s učiteli z okolních škol
a především aktivní realizací a dalším rozvo-
jem vlastních projektů našich žáků. Všechny
tyto naše aktivity byly oceněny na Národním
setkání podnikavých škol v Praze, kde naše
činnost sloužila jako příklad dobré praxe a in-
spirace pro další školy. Součástí projektu byla
i týdenní zahraniční stáž ve školách, které se
podnikavosti věnují dlouhodobě. Společně
s dalšími 13 pedagogy z jednotlivých krajů ČR
jsem měl možnost navštívit několik škol v Lon-
dýně. Poznali jsme způsoby výuky na tech-
nické škole, zapojili jsme se do několika
vyučovacích hodin na chlapecké škole,

zúčastnili se projektového dne na škole, která
se úzce specializuje na multimédia. Zajímavé
byly vzdělávací aktivity a činnosti, které nabízí
fotbalový klub Premier league FC Chelsea L.
Společným jmenovatelem všech škol je velká
provázanost s praxí. Žáci od útlého věku ab-
solvují různě dlouhé stáže ve firmách a pracují
na projektech, které řeší aktuální problémy.
Velice obohacující byla i setkání a rozhovory
s jednotlivými učiteli a žáky. Ze stáže jsem si
přivezl mnoho zajímavých a inspirativních ak-
tivit a činností, které se nyní snažíme přenést
do výuky u nás ve škole. Aktuálně rozjíždíme
rámcový program Skills builder, který postup-
nými kroky rozvíjí tzv. měkké dovednosti (ko-
munikační schopnosti, týmovou práci, řešení
problémů, umění naslouchat apod.), které
u našich žáků dlouhodobě prohlubujeme.

Jan Coufal

V sobotu 2. listopadu se Litomyšlané mohli po-
kochat desítkami koní a kočárů. V ten den se ko-
nala Hubertova jízda – Memoriál Miloše
Glänznera, která přilákala navzdory sychravému
podzimnímu počasí stovky návštěvníků. „Můj ta-
tínek Miloš Glänzner v roce 2015 uspořádal 17.
ročník jízdy, který byl bohužel poslední. V této
tradici bychom spolu s mým bratrem rádi pokra-
čovali, abychom uctili jeho památku a spolu
s ostatními účastníky na něj vždy zavzpomínali.
Kdybych měla zhodnotit tento první memoriál,
tak bych řekla, že byl dojemný a srdečný. Nahlá-
silo se přes 30 kočárů a téměř 20 jezdeckých
koní z celého Pardubického kraje. Kvůli počasí se
bohužel všichni nezúčastnili, ale zájem mě nato-
lik chytil za srdce, že v tradici budeme po mém
tatínkovi pokračovat. Další ročník bude vycházet
na 31. 10. 2020,“ uvedla k letošnímu memoriálu
za organizátory Aneta Fišerová. -mv-

Hubertova jízda

HOLIČSTVÍ
Smetanovo nám. 47, Litomyšl

Otevírací doba o svátcích
23. 12. – 8–12

24. 12. – 5. 1. ZAVŘENO

Přejeme všem příjemné
a klidné prožití vánočních

svátků a hodně štěstí 
v novém roce.

Petra, Jana, Renata
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Čas adventu, čas díků
Nastal nám adventní čas a s tím spojené bilan-
cování. Co se za tento rok v Centru sociální po-
moci (CSP) podařilo a na co budeme muset
ještě napnout síly? 
Naším cílem je spokojenost klientů, jejich blíz-
kých i našich pracovníků. I letos jsme se snažili
tento cíl různými cestami naplňovat. A to
například nákupem dalšího vybavení pro
jednodušší manipulaci s klienty, která je pří-
jemná a šetrná nejen ke klientům, ale i zádům
našich pečovatelek a zdravotních sester.
Z čeho máme velikou radost, je to, že můžeme
klienty přepravovat novým autem – pohodlně
a snadno najedeme s klientem na vozíku do
prostoru auta, zajistíme a může se vyrazit!
Klientům též výrazně usnadní nastupování do
auta otočná sedačka spolujezdce, s kterou lze
vyjet ven z vozu, klient se pohodlně usadí a se-
dačka zajede zpět.
V CSP jsme uspořádali již tradičně několik akcí,
aby se klienti pobavili. Užili jsme si karneval,
MDŽ, masopust, Den matek, několik posezení
s harmonikáři, vinobraní…Jsme vděční, že nám
s aktivitami pro klienty pomáhají místní školy
– děti ze Zámecké školy našim klientům chodí
pravidelně číst a pořádat hudební vystoupení,
děti ze 2. základní školy U Školek chodí každý
týden zpívat nebo vyrábět s klienty rukodělné
výrobky. Děkujeme vedení škol, že tuto aktivitu

svým žákům zprostředkují a učitelům, že
vedou děti k tomu, že i malá chvilka času, kte-
rou seniorům věnují, způsobí velkou radost.
Rádi bychom poděkovali i našim zaměstnan-
cům. Každý z nich ze sebe vydal to nejlepší –
díky pradlenkám bylo prádlo vždy voňavé a vy-
žehlené, kuchařky umí to, abychom se všichni
olizovali až za ušima, údržbářům patří dík, že
bedlivým okem sledují, zda vše funguje,
a pokud ne, ihned opraví. Recepční se starají
o provoz obchůdku, pracovní oblečení
a spoustu dalších věcí. Díky uklízečkám je
všude čisto a voňavo. Pracovníci v přímé péči
se s úsměvem starají o pohodlí klientů a po-
máhají jim, s čím je třeba. Zdravotní sestřičky
bdí nad zdravotním stavem klientů. 
Náš velký dík též patří všem, kteří s námi spo-
lupracují – již výše zmíněným školám, měst-
ským organizacím, hasičům, městské policii,
lékařům i zdravotním sestřičkám v ambulan-
cích, nemocnici, doktorům a specialistům, kteří
k nám docházejí a mnohým dalším.
Vážíme si toho, co pro nás dělá město Lito-
myšl, náš zřizovatel. I díky jeho péči můžeme
fungovat bez větších problémů a starostí o bu-
doucnost.
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky
a pevné zdraví v příštím roce.

Za vedení CSP Alena Fiedlerová, ředitelka

Sbírkové dny
Světlušky 2019
v městské knihovně
I v letošním roce se naše knihovna ve spolupráci
s Nadačním fondem Českého rozhlasu zapojila
do akce „Sbírkové dny Světlušky“.
Světluška je dlouhodobým projektem Nadač-
ního fondu ČR s ušlechtilým cílem zvýšit kvalitu
života lidí s těžkým zrakovým postižením.
U nás sbírka probíhala v prodlouženém termínu
od 2. září do 31. října, naši čtenáři a návštěvníci
knihovny do ní přispěli celkovou částkou 3 150
Kč výměnou za praktické i vtipné sbírkové před-
měty, jako např. zubní kartáček, reflexní po-
nožky, hrací karty „Prší“ či dětská tykadla.
Všem, kteří přispěli, patří náš – a naším jménem
i Nadačního fondu ČR – velký dík!

Eva Pakostová

Projekt, známý jako MAPII, byl zahájen v lednu
2018 a ukončen bude v prosinci 2021. Jeho hlav-
ním cílem je zefektivnění komunikace a spolu-
práce aktérů ve vzdělávání na území ORP
Litomyšl. Projekt podporuje především rozvoj
čtenářské gramotnosti, matematické gramot-
nosti, polytechnického vzdělávání, inkluzivního
přístupu, lidských zdrojů a neformálního vzdělá-
vání. Projektem je přímo podpořeno 17 základních
a 22 mateřských škol z regionu ORP Litomyšl.
Nosným pilířem projektu je realizace konkrét-
ních projektů spolupráce mezi školami a dalšími
subjekty. Školy spolupracují například s Měst-
skou knihovnou Litomyšl, se Základní umělec-
kou školou Bedřicha Smetany Litomyšl, se
Střediskem volného času Litomyšl, se Spolkem
archaických nadšenců Sebranice. Pro podporu
mezigeneračního potkávání proběhla spolu-
práce s neziskovou organizací Post Bellum

a polytechnické vzdělávání podporuje spolu-
práce s organizací Malá technická univerzita.
Děti a žáci z podpořených škol se také účastní
řady námětových exkurzí. Svou činnost od září
2019 vykonávají ve školách dva sdílení rodilí
mluvčí a tři sdílení speciální pedagogové. Pro
zajištění efektivní výměny zkušenosti a příkladů
dobré praxe je pro aktéry ve vzdělávání zalo-
ženo celkem 13 tematických kabinetů, např. ka-
binet ředitelé škol, výchovní poradci a metodici,
žákovský parlament, český jazyk, matematika
předškolní vzdělávání, knihovny apod.   
Důležitou aktivitou projektu je také zajištění
pravidelné aktualizace strategických doku-
mentů, na kterém se podílí členové čtyř pracov-
ních skupin. Jedná se o pracovní skupiny pro
rozvoj matematické 
a čtenářské gramotnosti, pro financování a pro
rovné příležtitosti. Zpracované dokumenty poté

schvaluje vrcholný orgán projektu, kterým je Ří-
dící výbor projektu MAP. Právě prostřednictvím
tvorby a aktualizace plánovacích dokumentů
mohou být realizovány tolik přínosné projekty
spolupráce.
Projekt dále zajištuje dotační poradenství a ad-
ministrativní servis pro zapojené školy a zpro-
středkování spolupráce s odborníky v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti. Pro-
střednictvím projektu probíhají vzdělávací akce
a spolupráce s celou řadou odborníků. Členové
týmu také spolupracují s MŠMT ČR, s NIDV (Ná-
rodní institut dalšího vzdělávání) Pardubice, se
zástupci KAP PK (Krajský akční plán Pardubic-
kého kraje) a také se zástupci projektů MAP z ji-
ných regionů České republiky.    
Informace o realizaci projektu jsou průběžně
aktualizovány na webových stránkách města
Litomyšl. Projekt „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Litomyšl, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008614 je realizo-
vaný a financovaný s podporou ESF, Operač-
ního programu výzkum, vývoj a vzdělávání,
státního rozpočtu a rozpočtu města.

Naděžda Klvaňová

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl II“ má za sebou polovinu své realizace

Přijďte si pro Betlémské světlo 
Stejně jako minulé roky, tak i letos si budete
moci vyzvednout Betlémské světlo, které k nám
do Litomyšle až z Betléma dopraví skauti. Tato
tradice je v České republice již od roku 1989, kdy
bylo Betlémské světlo přivezeno exilovými
skauty z Rakouska až do Prahy pod sochu sv.
Václava.
Letos na tuto tradici budeme navazovat, a to
rozdáváním Betlémského světla v neděli 22.12.
v kostele Povýšení sv. Kříže v čase bohoslužeb.
Také na Štědrý den od 14.00 hodin v piaristic-

kém chrámu Nalezení sv. Kříže, před kterým si
budete moci zakoupit skautský svařák. S sebou
si nezapomeňte vzít lucerničku na Betlémské
světlo. 
Pokud si nemůžete na Štědrý den pro Betlém-
ské světlo přijít osobně, kontaktujte nás na
email jojirec@gmail.com nebo na telefon 604
901 402.
Za litomyšlské skautské středisko a 4. skautský
oddíl Ostříži Josef Jireček
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Maminko, ty nám jenom hoříš! 

V listopadu se v pasáži jihlavského nákupního
centra Citypark konalo národní kolo kuchařské
soutěže Trophée Mille, kterého se účastnilo osm
dvoučlenných týmů ze středních hotelových
škol z celé republiky a Litomyšl zde má svého
vítěze Vojtěcha Hlouse. Ten v soutěži bojoval
spolu s Hanou Klátovou a společně zastupovali
Labskou Střední odbornou školu a Střední od-
borné učiliště Pardubice. Vítězství jim zajistilo
postup do mezinárodního kola Trophée Mille ve
francouzské Remeši, kde budou reprezentovat
Česko v březnu 2020. Kromě hlavní ceny získali
Vojtěch Hlous a Hana Klátová i ocenění za nej-
lepší slaný pokrm.
Úkolem pro soutěžící bylo před zraky veřejnosti
a profesionálů uvařit z povinných surovin, kte-
rými byly králičí hřbet, brambory, farmářský
tvaroh a med z Vysočiny, šest porcí slaného po-
krmu a šest porcí moučníku. Porota složená

z předních českých šéfkuchařů a cukrářů hod-
notila celou řadu faktorů předložených pokrmů.
Důležitá byla chuť, vyváženost, harmonie
i vzhled, ale významným faktorem byla i práce
a hygiena na pracovišti. -az-

Tak tuto větu slyšela herečka Simona Stašová
od žáků Speciální základní školy Litomyšl hned
několikrát. Jak vidno, Pelíšky mají rádi školáci
i více jak 20 let od premiéry. Simona Stašová je
dlouholetou patronkou Speciální základní školy
Litomyšl a ve středu 13. listopadu se přišla na
děti osobně podívat. „S litomyšlskou speciální

školou spolupracuji již několik let a vždy mě to
neuvěřitelně nabije energií. Jak člověk stárne,
víc si uvědomuje, že zdraví není samozřejmost.
Není samozřejmé, že se vám narodí zdravé dítě.
A právě tyto děti a jejich rodiny potřebují po-
moci,“ objasnila svou motivaci Simona Stašová.
Školáci jí osobně předali několik dárků a známá
herečka si s nimi například vyzkoušela v dílně
práci se dřevem. „Děti byly nadšené, paní Sta-
šová byla celou dobu usměvavá, srdečná
a krásně s nimi komunikovala, dokonce se vy-
slovila, že kdyby nebyla herečkou, bavila by ji
práce s takovými dětmi, jako jsou ty naše,“
uvedla k návštěvě zástupkyně ředitele Ludmila
Sršňová.
Večer 13. listopadu odehrála ve Smetanově
domě pro speciální základní školu představení
Drobečky z perníku. Vystoupení mělo velký
úspěch a herečka poděkovala obecenstvu za to,
že zakoupením lístku litomyšlskou speciální
školu podpořili. -mv-

Úspěch mladého kuchaře na Trophée Mille

Soukolí Petra Kováře se roztočilo
Světlo světa spatřila básnická prvotina lito-
myšlského rodáka Petra Kováře. Sbírka poezie
nazvaná Soukolí zaujme nejen svým obsahem,
ale rovněž designem. Graficky ji zpracoval Ol-
dřich Jiskra z Vysokého Mýta. Ilustroval ji malíř
Filip Dvorský, který žije v Osíku u Litomyšle, ve
spolupráci s Oldřichem Jiskrou. Prolog napsala
básnířka a novinářka Olga Szymanská. Tisk
v H.R.G. Litomyšl.
První autorské čtení se odehrálo v pátek 22. lis-
topadu v zaplněném sále Lidového domu, a to
ve zcela originálním provedení. Kromě recitace
zazněly premiérově také tři písně, kdy se zhu-
debnění Kovářovy poezie ujal osvědčený lito-
myšlský skladatel Petr Jiříček. Vtipnou divadelní
scénku sehrálo divadlo „Hřebíček na hlavičku“,

respektive jeho torzo, jež se do nazkoušení pus-
tilo dvacet let po uvedení první hry. V druhé
části večera měli prostor hosté, rovněž začína-
jící autoři. Publikum slyšelo prózu, poezii
a píseň. „Chtěl jsem tím povzbudit každého, kdo
něco tvoří, aby si to neukládal do šuplíku, ale
obohatil tím lidi kolem sebe,“ uvedl Petr Kovář.
Jemu samému se takové podpory dostalo právě
od umělecké kritičky Olgy Szymanské, která vy-
dala již sedm sbírek poezie a dvě poslední do-
konce doprovodila svými fotografiemi. Svoji
první báseň složil Petr Kovář loni v létě: „Když
jsem jednou v noci nemohl spát, zapnul jsem si
mobil, a jak jsem tak koukal na rozsvícený di-
splej, začaly mě napadat verše. Za pár minut
jsem napsal Světlo ve tmě.“ Tím překvapil nejen
sám sebe, ale rovněž okolí, které jej zná jako
ekonoma, manažera, podnikatele a majitele
firmy Balóny Litomyšl. A nyní již také jako poetu.
Sbírku Soukolí, která obsahuje 21 básní inspiro-
vaných životem, můžete zakoupit v turistickém
informačním centru.

Nebýt sama nebýt sám
Přibít k sobě druhý trám
Tak pevnou oporou se stát
Ne se stále s druhým prát
Hledět z očí do očí
Pak soukolí se roztočí Iveta Danko

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

Nově pro vás otevírám

kosmetický salón
Valentýnka

na adrese Smetanovo nám. 77 
(v průchodu vedle drogerie DM).

Nabízím ošetření pleti
inovativními přístroji

(Diamantová mikrodermabrase
s vakuem – čištění pleti s pomocí 

diamantových nástavců, 
Radiance – zpevnění pleti, lifting,

mladší zářivější vzhled).
Dle objednání tel. 739 699 609.

Baierová Valentyna.

Objednávky na vánoční
cukroví letos přijímáme

do 11. 12. 2019. 
Přejeme všem našim zákazníkům 
krásné Vánoce a sladký rok 2020.

BOBO CAFE Litomyšl, Vodní Valy 162
Tel:  774 603 007



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

1. 12. Ne 13.00–19.00 První andělská adventní neděle – program na pódiu, výstavy, dílny, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
14.00 Fenomén Igráček – vernisáž výstavy, posezení s autory a s textilní výtvarnicí Renatou Edlmanovou • regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – za účasti dětských pěveckých sborů • Zámecké návrší tel. 461 653 333

2. 12. Po 16.00 Čerti z Rakouska – vstupné děti 100 Kč, dospělý 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
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 – divadlo, hrají M. Zounar, M. Kraus, M. Randová, D. Šinkorová, již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 613 239

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 16.30 Interní večírek – v sále školy • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany tel. 461 612 628

18.00 Léčivé divadlo Gabriely Filippi: Dar z nebes – host Zdeněk Ordelt a Patrick Kee, 330 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
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 místa předem nutná • rodinné centrum tel. 732 141 575
16.00 Mikuláš před Hvězdou • na terase u hotelu Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
19.00 Petr Vondráček & Lokomotiva – koncert, afterpárty s dj Wolfem, 250 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna

6. 12. Pá 17.00 Zpíváme od srdce, jsou tady Vánoce – sbor ZUŠ D. Újezd, výtěžek z charitativní akce bude věnován Tomáškovi • Vinárna "U Mydláře" – dvůr
14.00–18.00 Adventní prodejní den v Atelieru Laura Jonas – autorské módní oblečení, doplňky, šátky, atd. • Atelier Laura Jonas tel. 605 760 161
18.00 Jákobův žebřík – přednáška doc. Thdr. Ivany Noble o pravoslavné spiritualitě • Husův sbor tel. 724 704 977
20.00 Nirvana tribute – koncert a afterpárty s dj Saurusem, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.19 Koncert pro tu chvíli III. – předvánoční koncert, vstupné 240 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
22.00 Retro mejdan – dj Vojta Baranec, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 12. So 10.00–17.00 Když Vánoce klepou na dveře – vánoční dílny pro děti i rodiče, patchwork, atd. • Smetanův dům tel. 607 605 720
16.00 Marián Vojtko & Prague Lecian Strings – adventní benefiční koncert, 300 Kč • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 312 655
18.00 Jakub Dryml – akustický koncert, vstupné dobrovolné • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Oldies párty 60.–90. let – dj Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ďábelský funky ride – house music, dj Gleny, vstupné 90 Kč • Dance Club U Kolji  tel. 733 104 752

8. 12. Ne 9.00–17.00 Výroba prostorového lapače snů – předvánoční celodenní kurz • Centrum Spontanea tel. 774 827 714
10.02 a 15.00 Mikulášská jízda parním vlakem – odjezdy z Litomyšle v 10.02 a 15.00, odjezdy z Chocně 7.51 a 12.51 • Vlakové nádraží ČD tel. 972 322 146
13.00–17.00 Tvořivý Igráček – výtvarná dílna pro malé i velké návštěvníky, cena figurky 50 Kč • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
13.00–19.00 Druhá andělská adventní neděle – program na pódiu, výstavy, dílny, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
14.00–17.00 Advent s anděly – prodejní setkání s kamenosochaři manžely Stoklasovými, jejich anděly a jinými sochařskými drobnostmi • Galerie Sofia 
15.00 Vyšla hvězda nad Betlémem – divadelní představení pro děti, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
17.00 Adventní koncert skupiny Pranic – písně s adventní a vánoční tématikou, vstupné dobrovolné • evangelický kostel Na Lánech

9. 12. Po 18.00 Klub zdraví • rodinné centrum tel. 607 605 720
10. 12. Út 10.00 a 17.00 Jmenovky na dárky – výtvarná dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720

16.00 Šití voňavých pytlíčků – výtvarná dílna, výrobky budou věnovány Domovu pro seniory v Litomyšli • zámecké infocentrum tel. 461 611 051
11. 12. St 9.00–17.00 Výklady karet – s Naděždou Iždinskou • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

16.00–17.00 Hrajeme si na školu – 3. díl – vzdělávací cyklus pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
17.00 Vánoční schůzka Kroužku Jihočechů – vánoční skladby v podání žáků ZUŠ Litomyšl, vzpomínání a povídání • restaurace Slunce 
18.00 Česko zpívá koledy – společné zpívání koled v celé republice • Základní škola U Školek –  před budovou školy tel. 461 613 032
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

12. 12. Čt 17.00 Vánoční koncert – v sále školy • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
13. 12. Pá 20.00 Mňága a Žďorp – koncert, afterpárty, vstupné 230 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 EDM with Bocian – dj Bocian, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
14. 12. So 9.30–12.00 Zapleť se s uměním: Vánoční ozdoby – výtvarná dílna • dům U Rytířů tel. 461 614 765

18.00 Dirty Way – akustický koncert • El lamíno café tel. 733 522 488
19.00 Vánoční koncert orchestru Václava Hybše – hlavním hostem bude Kateřina Brožová, vstupné 320 – 390 Kč • Smetanův dům
21.00 Bass4you vol. 7 – djs Pixie, M@rk, Cresh, Maimris, Erasure Brain, Norris a Nstah, vstupné 140 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be the one! – all music, dj Giacomo, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 12. Ne 8.00 Homeopatická poradna – s Martinou Pavlasovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
13.00–19.00 Třetí andělská adventní neděle – program na pódiu, výstavy, dílny, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
14.00–16.00 Komentovaná prohlídka k výstavě Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli • Regionální muzeum v Litomyšli
19.00 Hudba pomáhá – vánoční benefiční koncert, hrají Parkoviště pro velbloudy a Cimbálová muzika Jana Dostála, již vyprodáno • Smetanův dům

16. 12. Po 16.00 Vánoční posezení • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Vánoční koncert dětských pěveckých sborů • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
19.00 573. LHV: Gentlemen Singers "O Nata Lux" – koncert, vstupné 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 12. Út 17.00 a 19.30 Vánoční koncert sboru KOS – jako host vystoupí Litomyšlský symfonický orchestr • Smetanův dům tel. 461 615 705
18. 12. St 17.00–19.00 Vzpomínání na Václava Havla • zámecké sklepení tel. 461 612 575

18.00 J. J. Ryba: Česká mše vánoční a P. Eben: Truverská mše – koncert, spojené pěvecké sbory, dětské sbory, LSO • piaristický chrám 
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

19. 12. Čt 9.00 Svícínek z jablíčka – výtvarná dílna • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Nalevo od výtahu – abonentní divadelní představení, uvádí Pantheon production, zbylé vstupné 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 12. Pá 8.00 Zdobení a pečení vánoček • rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Oslava Slunovratu – rituál s Ivkou A´malou • Centrum Spontanea tel. 722 927 202
20.00 minus123minut – koncert, afterpárty s dj Brofilem, 230 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Karel Beneš, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 12. So 11.00, 13.00 a 15.00 Vánoční Valdštejnské hrátky – rozverné a nekorektní divadelní prohlídky zámku, 150 Kč, nutná rezervace předem • Státní zámek Litomyšl
17.00 Dlooouhý tanec Slunovrat 2019 – celonoční taneční setkání, přihlášky na milam28@seznam.cz • Centrum Spontanea tel. 605 147 812



KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 12.  Poslední aristokratka – film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Út, St  3., 4. 12.  Vlastníci – film ČR, komedie/drama, 100 min, 130 Kč
Čt, Pá  5., 6. 12.  Špindl 2 – film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
So, Ne  7., 8. 12.  Špindl 2 – film ČR, komedie, 110 min, 130 Kč
Út 10. 12.  Výjimeční – film Francie, komedie, 120 min, titulky, 120 Kč
St 11. 12.  Ženská na vrcholu – film ČR, romantický/komedie, 110 min, 120 Kč
Čt 12. 12.  Bílá jako padlý sníh – film Francie, komedie, 115 min, titulky, 110 Kč
Pá, Ne 13., 15. 12. Jumanji: Další level – film USA, akční/komedie/fantasy/USA, 120 min, 120 Kč
So 14. 12.  Jumanji: Další level ve 3D – film USA, akční/komedie/fantasy/USA, 120 min, 140 Kč
Út, St 17., 18. 12.  Černé Vánoce – film USA, horor/thriller/mysteriózní, 100 min, titulky, 120 Kč
Čt 19. 12.  Filmový klub: Dálava – film ČR, dokumentární, 85 min, 70 Kč
Pá, Ne, Po 20., 22., 23. 12.Star Wars: Vzestup Skywalkera – film USA, sci–fi/dobrodružný/akční/fantasy/USA, 155 min, 130 Kč
So 21. 12.  Star Wars: Vzestup Skywalkera ve 3D – film USA, sci–fi/dobrodružný/akční/fantasy/USA, 155 min, 150 Kč
Čt, Pá 26., 27. 12.  Valhalla: Říše bohů – film Dánsko, dobrodružný/fantasy/thriller, 105 min, 110 Kč
So 28. 12.  Amundsen – film Norsko/Švédsko/Česko, drama/dobrodružný/životopisný, 125 min, titulky, 120 Kč
Ne, Po 29., 30. 12.  Šťastný nový rok – film SR/ČR, romantický/komedie, 100 min, 130 Kč
Čt, Pá  2., 3. 1.  Last Christmas – film VB, komedie/romantický, 105 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  4., 5. 1.  Špindl 2 – film ČR, komedie, 110 min, 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 12.  Fany a pes – film Belgie/Lucembursko/ČR, 90 min, 100 Kč
So  7. 12.  Zloba: Královna všeho zlého ve 3D – film USA, fantasy/dobrodružný/akční/rodinný, 115 min, 130 Kč
Ne  8.12.  Zloba: Královna všeho zlého – film USA, fantasy/dobrodružný/akční/rodinný, 115 min, 100 Kč
So, Ne 14., 15. 12.  Pat a Mat: Kutilské trampoty – film ČR, animovaný/rodinný, 65 min, 120 Kč
So, Ne 21., 22. 12.  Sněžná mela – film Kanada/VB/USA, animovaný, 95 min, 120 Kč
So, Ne 28., 29. 12.  Trollové a kouzelný les – film Norsko/Kanada, animovaný/dobrodružný/fantasy, 90 min, 120 Kč
So  4. 1.  Špióni v převleku ve 3D – film USA, animovaný/akční/komedie, 105 min, 140 Kč
Ne  5. 1.  Špióni v převleku – film USA, animovaný/akční/komedie, 105 min, 130 Kč

21. 12. So 18.00 Frenk Maríni Band + WxP – koncert • El lamíno café tel. 733 522 488
21.00 Diskotéka 70.–90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, vstupné 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

22. 12. Ne 13.00–19.00 Čtvrtá andělská adventní neděle – program na pódiu, výstavy, dílny, trhy, občerstvení, atd. • Zámecké návrší tel. 723 743 760
13.00–17.00 Hraní a volné tvoření ve výstavě Fenomém Igráček • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287

24. 12. Út 13.30–15.00 Štědrovečerní koledování – tradiční zpívání se skupinou Věneband na pódiu před hlavní budovou muzea • zámecké návrší tel. 461 615 287
22.00 Heavy Christmas – dance and club music, dj Styx, vstup volný • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
24.00 Půlnoční vánoční bohoslužba – Česká mše vánoční J. J. Ryby • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 612 263

25. 12. St 21.00 Štěpánská – djs Saurus a Wolf, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Štěpánská párty – dj Tommy, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

26. 12. Čt 10.00 Dětská vánoční hra o třech králích – vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
27. 12. Pá 20.00 Machos Burritos – koncert první, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Friends párty – dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
28. 12. So 20.00 Machos Burritos – koncert druhý, vyprodáno • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Megastar Night – all music, dj Jan Packan, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
31. 12. Út 18.00 Dětský silvestrovský ohňostroj – tradičně s čočkovou polévkou • Smetanovo náměstí tel. 461 653 333

22.00 Happy New Year with DCUK – all music, dj Pegas, vstupné do půlnoci zdarma / po té 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
1. 1. St 11.00–14.30 Novoroční brunch – neomezená konzumace z rautového stolu, rezervaci lze vytvořit do 22. 12. • Hotel Aplaus tel. 461 614 901

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

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
do 2. 12. Advent pro Vás – výstava s nádechem Vánoc, adventní věnce, vazby, svícny, adventní dílna, živé vánoční stromky • Školky Litomyšl • denně 8–17
do 22. 12. Vánoce pro kočku a pod psa – prodejní výstava skleněných a korálkových vánočních ozdob • Zámecké sklepení • So–Ne 13–17
do 31. 12. Daniel Pešta: ExCitace – výstava v kryptě • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So 13.00–18.00, Ne 10.00–19.00
do 6. 1. Vánoční instalace – vánoční instalace v domě U Rytířů tentokrát od fotografa Václava Macha • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 12. 1. Konec jedné epochy / Listopad 1989 v Litomyšli – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
do 26. 1. Vibruji tedy žiji – výstava představující tvorbu v Litomyšli žijící výtvarnice Zdenky Olivové • dům U Rytířů • Út–Ne 10–12 a 13–17
do 31. 1. Irena Švecová: Ostrovy Psyché – výstava • Bobo Cafe • Po–Pá 8.30–19, So 9–19, Ne 10–19
do 31. 1. Eva Mezerová: Krajina těla – výstava • El lamíno café • Po–Pá 11–15, So–Ne 11–18
do 31. 3. Česká herečka a výtvarnice J. Krausová, kamenosochaři J. a M. Stoklasovi: Obrazy, keramika – výstava • Galerie Sofia
od 1. 12. do 2. 1. Výstava papírových betlémů – otevřeno dle domluvy na tel. 724 704 977 • Husův sbor
od 1. 12. do 15. 12. Milý Ježíšku 2019 – prodejní výstava výtvarných děl • Galerie Zdeněk Sklenář • So–Ne 11–18
od 1. 12. do 31. 12. Výstava betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So 13–18, Ne 10–19, 25. a 26. 12. zavřeno, 27. 12. – 31. 12. denně 10–18 
od 3. 12. do 28. 2. Fenomén Igráček – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út–Pá 9–12 a 13–17, So–Ne 9–17
od 14. 12. do 17. 12. Vánoční výstava floristiky a zemědělské techniky • Střední škola zahradnická a technická Litomyšl • So–Ne 9.00–17.00, Po 8–17, Út 8–14
od 14. 12. do 15. 12. Předvánoční Kreativ Litomyšl – prodejní výstava rukodělných výrobků • zámecký pivovar a jízdárna • So 9.00–18.00, Ne 9.00–17.00

VÝSTAVY

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz



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. 12. do 5. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné 2019 – proslulé hrůzyplné představení se šťastným koncem pro děti v doprovodu rodičů • Zámecké sklepení
od 13. 12. do 14. 12. Adventní prodejní dny v Atelieru Laura Jonas – autorské módní oblečení, doplňky, šátky, šperky, atd. • Atelier Laura Jonas • Pá 14–18, So 9–12
od 20. 12. do 21. 12. Adventní prodejní dny v Atelieru Laura Jonas – autorské módní oblečení, doplňky, šátky, šperky, atd. • Atelier Laura Jonas • Pá 14–18, So 9–12
od 28. 12. do 29. 12. Seznamte se: Psoas–bederní svaly a tekutinové tělo – kurz s J. Paštikovou • Centrum Spontanea • So 10.30–18.30, Ne 9.30–16.30

VÍCEDENNÍ AKCE

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
6. 12.               Pá              17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. VHK Robe Vsetín – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
7. 12.                So              9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy – VP minižactva U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. Energetik Chvaletice – KP 1. třída, muži • SZaTŠ Litomyšl – tělocvična
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BA Sparta Praha – liga žáků U15 • Městská sportovní hala
8. 12.               Ne             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. USK Praha – liga žáků U15 • Městská sportovní hala
                                             16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HK Mladí Draci Šumperk – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
11. 12.              St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
14. 12.            So              18.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. PSKC Okříšky–MoBu – divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. USK Praha – liga žáků U14 • Městská sportovní hala
15. 12.             Ne             9.00 a 10.45     Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SK Týniště n. O. – VP žákyň U14 • Sportovní hala Jiskra
21. 12.          So          18.00                 Florbal: Florbal Litomyšl vs. FTC Vysoké Mýto – divize, skupina D • Městská sportovní hala při III. ZŠ
22. 12.            Ne             16.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HK Mladí Draci Šumperk – mistrovský zápas Redstone Extraligy juniorů • krytý zimní stadion
25. 12.            St              9.00                  Basketbal: Vánoční turnaj generací • Sportovní hala Jiskra

KAM ZA SPORTEM

 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)
•Po, St 20.00 Krav Maga od 13. 1. 2020 

 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 16.00–21.30 bez omezení
• Út 15.30–21.00 ženy
• St 15.00–17.30 muži, 17.30–22.00 bez omezení
• Čt 16.00–22.30 bez omezení
• Pá 15.00–17.30 muži, 17.30–22.30 bez omezení
• So 15.30–21.30 bez omezení
• 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.zemezneni.webnode.cz)
• Út 10. 12. od 19.00  Spontánní tanec – volný pohyb na
hudbu bez návodů a choreografií

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

 Sokolovna, tel.: 732 962 686
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–Ne 13.30–15.30
• od 23. 12. do 31. 12. denně 13.30–15.30
www.hclitomysl.cz

SPORT, CVIČENÍ

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po–Pá 8.30–17.00 So 9.00–12.00
      
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketmaster, Ticketstream, Ticket Live, 
Ticketportal a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek RegioJet. Internet, tisk a kopírování, skenování, laminování, kroužková vazby.

Nově v nabídce: Kalendáře na rok 2020, dárkové poukázky a balíčky, aktuální přehled předprodejů vstupenek na www.ticlitomysl.cz/vstupenky

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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



Mapa dálničních přivaděčů:
porovnejme Litomyšl a Mýto

Mrkněte se na mapku. Vysoké Mýto bude mít 1
přivaděč, který ústí na dálnici a vytvoří obchvat
města. Litomyšl bude mít 2 přivaděče, které
dálnici kříží, neumožní na ni sjet, naopak pože-
nou dopravu centrem a pak na sjezdy v Řídkém
a Janově. Přitom by stačilo přivaděče u Němčic
spojit a postavit tam nájezd na dálnici ze severu.
To je tzv. křižovatka T, kterou logicky prosazoval
starosta Brýdl, ale kterou, pokud vím, nikdy naše
město nepodpořilo hlasováním v zastupitelstvu
či radě. Rozumíte, proč jsme napojení přivaděčů
aktivně neprosazovali, ba dokonce mu aktivně
bránili? Přiznám se, že ani po dvou letech zjiš-
ťování na ŘSD, u projektanta, jiných odborníků
na dopravu a na vedení města to nechápu. Níže
je 7 vysvětlení, která jsem dostal:
1) Řádili by u nás developeři. Argument neob-

stojí, protože celé dotčené území je regulo-
váno naším územním plánem. Tedy pokud to
zastupitelé nepovolí, žádné haly se stavět
nebudou.

2) Rušilo by to budoucí obyvatele v zóně pod Ra-

sovnou. Neobstojí, protože bez napojení při-
vaděčů musí skoro stejná masa aut místo toho
projet celým městem. Tam navíc přivaděče ne-
vedou stovky metrů daleko, ale přímo v zá-
stavbě.

3) Nechtějí to Němčice. Neobstojí, protože Něm-
čice nemohou stavbu zablokovat. Navíc nikdo
neví, co vlastně Němčice chtějí. Hned na za-
čátku odmítly obchvat, který mohl odvést ze
vsi 90 % aut.

4)Kraj neumí postavit novou silnici. Neobstojí,
protože kraj bude stavět novou silnici u Mýta,
takže se to musí naučit.

5) Ze Třebové budou na Prahu jezdit přes Cho-
ceň. Neobstojí, protože by to bylo minimálně
o 13 minut delší. Naopak po výstavbě D35
bude i nejrychlejší cesta z Ústí do Brna vést
přes centrum Litomyšle.

6)Vždyť je to vlastně jedno. Neobstojí, protože
tahle zbytečná tranzitní doprava zabije v Li-
tomyšli každou dekádu nejméně 1 člověka
(emise, nehody).

Reakce vedení města
Jak je v textu pana Havránka zmíněno, přímé
napojení České Třebové na nově budovanou
dálnici jsem opravdu na jednání u pana hejt-
mana podpořil, a pokud je mi známo, pro by byli
i ostatní členové Rady města Litomyšle. 
Nicméně k variantě křižovatky „T“ se město
nikdy oficiálně nevyjadřovalo a nebyla nám tato
varianta nikým oficiálně předložena. Protože
přímé napojení odmítla historicky Česká Tře-
bová a Litomyšl určitě nechtěla a nechce
úplnou křižovatku se sjezdem do rozvojového
území Na Lánech, zdála se nám varianta rozší-
ření obslužné komunikace od Němčic – vedoucí
podél dálnice na sjezd – jako dobré řešení.
Nicméně myslím, že můžeme Českou Třebovou
podpořit v přímém napojení na dálnici křižovat-
kou ve tvaru „T“ tak, aby se občané České Tře-
bové a celého mikroregionu v případě, že
pojedou na dálnici přes Litomyšl, napojili na
dálnici přímo, bez nutnosti projíždět obydlenou
oblastí Prokop, kolem historického zámeckého
areálu či naší největší základní školy. V tomto
směru připravím na radu města návrh usnesení.

Daniel Brýdl, starosta

DOPISY ČTENÁŘŮ

Prioritou všech kandidujících stran byla vý-
stavba nového domu pro seniory na ulici Z. Ko-
pala. Bohužel pro seniory nic moc dobrá zpráva.
Stavba nemůže být zahájena pro nedostatek fi-
nancí. Jednoduše řečeno, město Litomyšl na
tuto stavbu v současné době peníze nemá a asi
ani v dohledné době mít nebude. Podle starosty
D. Brýdla naše město na tuto stavbu pravděpo-
dobně nedostane žádnou dotaci. Ale i kdyby
dostala, tak maximálně 50 milionů. Celkové ná-
klady jsou v současné době 200 milionů. Nikde
ale není řečeno, že je to částka konečná. Čím víc
se bude stavba zdržovat, tak zcela jistě se ná-
klady budou zvyšovat. Město Litomyšl založilo
fond kam půjdou jen peníze na výstavbu do-
mova a v současné době by na jeho účtu mělo
být 30 milionů. Mimo jiných peněz by měl být
hlavní zdroj příjmů z úsekového měření rych-
losti v různých lokalitách našeho města. To jsou
peníze, které zaplatí neukáznění řidiči za nedo-
držování stanovených pravidel silničního pro-
vozu. Můžete se ohradit, proč peníze nejdou na
opravu silnic v Litomyšli. Silnice nejsou majet-
kem města. O jejich platbu a údržbu se starají

příslušné krajské úřady a ŘSD. Když dám dohro-
mady částku 50 milionů (dotace, která může
být, ale nejspíš nebude) a 30 milionů na účtu
v dnešním reálném čase = 80 milionů. Do cel-
kové částky ještě tedy zbýva našetřit „pouhých"
120 milionů. Otázkou zůstává, kde sehnat zbý-
vající sumu a chovat se ekonomicky slušně.
S výstavbou penzionu se asi pravděpodobně
počítalo jako s bezproblémovým bodem kandi-
dujících stran. Jak je vidět, skutečnost je diame-
trálně zcela odlišná. Je již pravidlem a voliči se
většinou nechají nachytat na líbivé sliby. Ale
pozor „sliby, chyby". Ne nadarmo se říká: „když
ptáčka lapají pěkně mu zpívají." Jakmile lapnou
a je po volbách, tak již je občan zcela nepotřeb-
ným a strana se řídí tímto způsobem, naše
strana dostala mandát od voličů, tak nám do
toho nemluvte. Politika vždy byla, ale i dnes je
jen pro jedince, kteří mají velmi dobrý žaludek
a ve většině případů i zcela pokřivenou páteř.
O demokracii se nemá cenu ani zmiňovat. Jak
se dělá pravá demokracie v Litomyšli bylo zcela
jasně vidět jakým nehezkým způsobem se roz-
hodlo o změně názvu (Jiráskovy ulice, Hory Oli-

Dům pro seniory

7) Dobře, jedno to není, ale na všechno už je
pozdě. Neobstojí, protože hejtman, který je
ze Třebové, se pokouší právě teď prosadit
přímé napojení přivaděčů na dálnici skrze
rozšíření obslužné komunikace. Chválím
starostu, že toto řešení u hejtmana podpo-
řil. Pomáháme ale hejtmanovi s vyjedná-
váním u ministra dopravy ohledně
financování?

Z dětství si pamatuji smrtelnou nehodu kluka
na kole u Prokopa. Když tam jdu s dětmi,
vždycky vnímám, jak od té doby vzrostla do-
prava – a že bez skutečného obchvatu se to
nikdy nezlepší tam ani jinde ve městě. Lito-
myšl mám hrozně rád a z vedení cítím, že se
skutečně snaží dělat pro město to nejlepší.
Ale je mi smutno, že se nám nedaří řešit zá-
kladní problémy s přímým dopadem na zdraví
nás všech. Tomáš Havránek

vetské) při změně na náměstí V. Havla. K tomu,
žádná diskuse, žádné referendum. 12 zastupi-
telů rozhodne a je hotovo. Demokracie pláče
a obyčejný občan je vyšachován. Taková je
pravda. Toto neplatí jen pro naše krásné město,
ale i jiná města. Vážení čtenáři Lilie. Závěrem
chci popřát všem lidem (i mým kritikům) krásné
prožití svátků vánočních a do Nového roku
2020 hodně štěstí a zdraví. Navzájem se re-
spektujme, jelikož i obyčejní lidé jsou důležití
pro chod města. Litomyšlí procházely dějiny
české země a po roce 1344 byla Praha a Lito-
myšl dvě nejdůležitější místa v české zemi. Tak
na to litomyšlští zastupitelé pamatujte (těch 12)
a alespoň se trochu zastyďte. Jan Pavliš

FYZIOTERAPIE
PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT

Certifikovaný specialista
na McKenzie metodu (MDT)

Náměstí Míru 12, Svitavy
t: 737 060 095, www.vitkolar.cz
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Přijďte demokraticky
a svobodně diskutovat! 
Přejmenování části Jiráskovy ulice na náměstí
Václava Havla rozdělilo Litomyšl na dva názo-
rové tábory. Někteří změnu podporují a oslavují,
jiní nesouhlasí a vystupují proti ní. Součástí ne-
souhlasného proudu byla a stále je i petice proti
přejmenování části Jiráskovy ulice na náměstí
Václava Havla. Díky dostatečnému počtu pod-
pisů byla petice úspěšně přijata Radou města
Litomyšle a bude dne 12. prosince 2019 projed-

nána na zasedání Zastupitelstva města Lito-
myšle. Za autory petice bych chtěl jejím signa-
tářům poděkovat! Především za to, že umožnili
vznik prostoru pro diskuzi. Přijďte využít příle-
žitosti svobodně a demokraticky vyjádřit svůj
názor ve čtvrtek 12. 12. od 16.00 hodin v zámec-
kém pivovaru v Litomyšli, kam bych vás chtěl
srdečně pozvat! David Štegner 

DOPISY ČTENÁŘŮ

Dejte si pozor na hřebíky v ulicích!
Při procházkách městem byste měli v roce 2020 věnovat zvýšenou pozornost na to, kam
šlapete. Na některých místech Litomyšle se totiž objeví kovové hlavičky hřebíků, na kterých
najdete informace k Litomyšlskému architektonickém manuálu (LAM). V této encyklopedii
se prostřednictvím textů a bohaté fotodokumentace můžete dozvědět o historii staveb,
prostranství a uměleckých dílech ve městě a v jeho blízkém okolí. 

„Kulatá kovová hlavička hřebíku bude kolem-
jdoucí upozorňovat na to, že se daná stavba na-
chází v manuálu a že si o ní na webové stránce
LAMu mohou přečíst nebo popřípadě naposlou-
chat více. LAM se blíží do finále a my tímto způ-
sobem chceme encyklopedii Litomyšlanům
připomenout, protože LAM je vlastně také jejich
projektem,“ přibližuje chystanou novinku Mar-
tina Zuzaňáková, ředitelka Městské galerie
Litomyšl.
Litomyšlský architektonický manuál (LAM),
provozovaný Městskou galerií Litomyšl, je od-
borně–popularizační česko–anglická databáze
146 nejvýznamnějších architektonických
a uměleckých objektů, souborů staveb a úprav
veřejných prostranství, které byly v Litomyšli
nebo jejím blízkém okolí postaveny od roku
1900 do současnosti. Na jeho přípravě se za-
čalo pracovat v roce 2017 a v roce 2020 by
mělo dojít k jeho dokončení. „Pro Litomyšlany
je LAM přínosný tím, že v něm snadno a pře-
hledně najdou informace o lokalitách a budo-
vách, kolem kterých denně chodí, ale často
neví o bohaté historii, která se ke stavbám
váže,“ dodává Anna Waisserová, odborná ga-
rantka LAMu.
Vybrané objekty jsou seskupeny do sedmi pro-
cházkových tras a šestnácti výletů. Pomocí in-
teraktivní mapy se tak zájemci mohou projít
historickým jádrem i blízkými obcemi. 
Základ LAMu tvoří texty, které popisují nejen
význam a architektonické či umělecké pojetí
vybraných objektů, ale informují také o jejich
historii a okolnostech vzniku. Zároveň
zprostředkovávají také životní osudy
a tvorbu jejich tvůrců – architektů, ar-
chitektonických ateliérů či výtvarných
umělců – a v neposlední řadě také
ukazují, jak se napříč bezmála dva-
nácti desetiletími proměňoval přístup

k moderním architektonickým vstupům do
tkáně historického města a k restaurování vý-
značných památek.
Jednotlivé medailony staveb doprovází audi-
onahrávky a současná i archivní fotografická
a plánová dokumentace a od příštího roku je
doplní orientační značení ve veřejném prostoru. 
Svou koncepcí projekt přímo navazuje na
Brněnský architektonický manuál (BAM,
http://www.bam.brno.cz) a Plzeňský architek-
tonický manuál (PAM, http://pam.plzne.cz) –
úspěšné projekty prezentace a popularizace ar-
chitektury první poloviny 20. století. Oproti
svým předchůdcům však LAM do svých tras za-
řazuje i architekturu současnou. 
LAM má elektronickou i stručnější tištěnou
verzi, která je v prodeji například v městské ga-
lerii a informačním centru. Pro čtenáře Lilie
máme připravenou soutěž. Stačí zjistit odpověď

na následující otázku a zaslat ji na
galerie@litomysl.cz. Prvních deset vý-
herců se může těšit na výtisk prů-
vodce LAMu.
Která z existujících litomyšlských sta-
veb nese znaky slohu, kterému se říká
Rundbogenstil? –mv–

Jsme tu rádi pro Vás
V uplynulém roce jsme pro Vás v městské gale-
rii připravili 7 výstav a pozvali jsme Vás na více
jak 110 doprovodných akcí pro veřejnost a pro
dětské a školní skupiny. A díky Vašim milým
odezvám a stále se zvyšující návštěvnosti nám
to stále dává smysl.
Děkujeme Vám za přízeň, kterou nám věnujete,
a těšíme na další setkání. Obrovský dík za pod-

poru a pomoc v uplynulém roce patří všem
našim spolupracovníkům, sponzorům galerie
a také našemu zřizovateli, městu Litomyšl, za
důvěru a dlouhodobou podporu. Přejeme Vám
pokojné Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v roce
2020 a srdečně Vás zveme na výstavu Zdenky
Olivové – Vibruji tedy žiji.

Městská galerie Litomyšl
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PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ

Městské lesy Litomyšl 
prodávají vánoční stromky 
v následujících termínech: 

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

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

Strakov 15

Zveme Vás na

SILVESTROVSKOU
CIMBÁLOVKU
do sklepních prostorů

RESTAURACE
POD KLÁŠTEREM
kterou se rozhodně
nechystáme zavřít.

31. prosince 2019 od 19 hodin.
K tanci a poslechu nám zahrají
naši přátelé z moravského 
sdružení „BESKYD“.

Chmury a trable nechte doma,
a přijďte s námi oslavit 
nadcházející rok 2020!

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

Srdečně zvou 
Líba a Jindřich Částkovi.

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

Pronajmu nový prostor 70m2

pro garáž nebo sklad,
elektrika 220/380 v Litomyšli,
tel. 602 462 465.  



POZVÁNKY 

Koncert
pro tu chvíli III
Po roční odmlce se 6. prosince 2019 vrací zpět
předvánoční Koncert pro tu chvíli III. Společně
se svojí kapelou ONIC vám ve Smetanově domě
zazpívá Dagmar Krpčiarová své autorské písně,
které tu dojdou křtu. Můžete se těšit i na premi-
éru videoklipu. Hosty večera budou skvělá
lektorka zpěvu, zpěvačka a autorka nově vzni-
kajícího muzikálu Jana Klusoňová nebo sloven-
ská hudebnice Mária Mizeráková, která
bravurně ovládá hru na cimbál. Pozvání přijal
také operní pěvec a ředitel Smetanova domu
Leoš Krejčí. Chybět nebudou ani známé osob-
nosti. Filip Klinecký, nadaný skladatel a multi-
instrumentalista. Celým večerem vás bude
provázet vynikající herec a režisér Václav Knop.
Těšíme se na vás. Leoš Krejčí

Zámecké sklepení v moci pekelné
Od 2. do 5. prosince 2019 ovládne Zámecké
sklepení v Litomyšli opět moc pekelná. I tento
rok se děti činily, vytrvale zlobily a kniha hříchů
se úspěšně plnila. Program je vhodný pro sta-
tečné děti od 6 let či pro trapiče jakéhokoli věku.
Návštěvu pekla je možné rezervovat od 1. listo-
padu na www.smetanuvdum.cz. Aby se Lucifer
a Mikuláš lépe orientovali v hříškách a dobrých
skutcích vašich dětí, je třeba vyplnit pekelný
formulář, který naleznete na webových strán-
kách www.smetanuvdum.cz. V rámci návštěvy
Zámeckého sklepení v moci pekelné nabízíme
rodinám bezplatné předání mikulášské nadílky
v lese vánočních stromků. Zájemci o tuto službu

si sami zajišťují obsah nadílky, kterou je třeba
označit jménem a věkem obdarovaného a pře-
dat pracovníkům sklepení nejpozději 15 minut
před objednaným časem prohlídky. Pozor, balí-
ček nesmí být těžší nežli jeden kilogram, neboť
každý gram navíc propadá peklu! Během těchto
dní se návštěvníci mohou těšit také na mikuláš-
ské Sklepení v moci pekelné. Jednotlivé časy
představení a více podrobností naleznou zá-
jemci na webových stránkách www.smetanuv-
dum.cz. Akci Zámecké sklepení v moci pekelné
společně pořádají Smetanův dům, Smetanova
Litomyšl, o.p.s., Středisko volného času Lito-
myšl a Státní zámek Litomyšl. Leoš Krejčí

Zdravé vánoční vaření
Na prosincovém klubu zdraví budeme zase při-
pravovat zdravé pokrmy, které si pak budete
moci hned ochutnat. Tentokrát půjde o vánoční
zdravé dobroty. Dozvíte se, jak přežít letošní Vá-
noce ve zdraví. Seznámíte se s principy chutné
a zdravé stravy, ale i s praktickými tipy, jak na-
hradit naše klasické rizikové vánoční potraviny
zdravými a opravdu chutnými. K dispozici bude
zase pro všechny návštěvníky literatura o zdra-

vém životním stylu a recepty racionální výživy.
Přednášet a vařit bude Jana Konečná, odborná
poradkyně životního stylu.
Kde: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo ná-
městí 1163
Kdy: v pondělí 9. prosince v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!

Za tým organizátorů 
Čestmír Šťovíček

České sdružení přátel bet-
lémů – Betlémáři Litomyšlska
ve spolupráci se Zámeckým
návrším v Litomyšli srdečně
zvou širokou veřejnost na tra-
diční výstavu historických
i současných betlémů v pi-
aristickém chrámu Nalezení
sv. Kříže v Litomyšli. 
Výstava je přístupná každou
prosincovou sobotu od 13 do
18 hodin, každou prosincovou
neděli od 10 do 19 hodin. Na
Štědrý den 24. 12. 2019 bude
otevřeno od 13 do 15 hodin
a můžete si odsud odnést
„Betlémské světlo“. 25. – 26.
12. 2019 bude zavřeno, 27. –

31. 12. 2019 otevřeno od 10 do
18 hodin.
Ve slavnostně vyzdobeném
chrámu můžete zhlédnout
velké množství betlémů z nej-
různějších materiálů – vyře-
závané ze dřeva, keramické,
z kukuřičného šustí, háčko-
vané, paličkované, papírové
a mezi nimi též expozici
autorských betlémů pana
Pavla Peciny. Každoroční cit-
livá výzdoba chrámu je dílem
členky našeho spolku paní
Ing. Evy Vaňkové a studentů
SZaTŠ v Litomyšli. Těší se na
Vás litomyšlští betlémáři. 

Irena Švecová

Adventní koncert 
v evangelickém kostele
Sbor Českobratrské církve evangelické vás v ne-
děli 8. prosince v 17.00 hod. upřímně zve do
evangelického kostela na Lánech na koncert
hudební skupiny Pranic (www.pranic.cz). Usly-
šíte písně s adventní a vánoční tématikou ve
stylu evangelického folku. Vstupné je dobro-
volné. Těšíme se na vás. Václav Hurt

Výstava betlémů 

Adventní program v muzeu
1. prosinec, 14–16 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 mohou se tak stát originálním dárkem pod
stromeček. Cena figurky bude 50 Kč. 
15. prosinec, 14–16 hodin
Komentovaná prohlídka k výstavě Konec jedné
epochy. Listopad 1989 v Litomyšli. Začátek ve
14 hodin v hlavní budově muzea. Výstavou vás
provede PhDr. Martin Boštík. A co zajímavého
se dozvíte? Například to, že společenské nepo-
koje v okrese Svitavy začaly v listopadu 1989
právě v Litomyšli a ještě mnoho dalšího. Přijďte

se dozvědět něco nového nebo si „osvěžit“
svoje vzpomínky.
22. prosince, 13–17 hodin
Hraní a volné tvoření ve výstavě Fenomém Igrá-
ček. Přijďte se blíže seznámit s hračkou, která
vznikla v 70. a 80. letech minulého století. Uvi-
díte legendární první postavičku zedníka z roku
1976 nebo dvě originální postavičky Igráčků
z dílny Miroslava Svobody vytvořené speciálně
pro litomyšlskou výstavu. Nejen pro děti je ve
výstavě připravena herna s figurkami Igráčků
různých profesí a volné tvoření.
24. prosince, 13.30–15 hodin
Tradiční Štědrovečerní koledování se skupinou
Věneband před hlavní budovou muzea. I letos
nezapomeňte svíčky s sebou. Junák, svaz
skautu a skautek ČR, do Litomyšle přiveze Bet-
lémské světlo. To bude v době Štědrovečerního
koledování hořet v kryptě piaristického kostela.
Občerstvení v podobě nápojů zajištěno. Kole-
dování se koná s laskavou podporou Zámec-
kého návrší, p.o. Renata Kmošková

Když Vánoce 
klepou na dveře
Přijměte pozvání na sobotu 7. prosince od 10 do
17 hodin do Smetanova domu na tradiční vá-
noční dílny spojené s možným posezením a ob-
čerstvením v restauraci Karlov. Výtvarné dílny
jistě poskytnou zajímavé nápady vánočních de-
korací či dárků, které by mohly umocnit sváteční
radostnou atmosféru rodinného krbu. Rodinné
centrum společně s Nadějí, Střediskem volného
času a Alenou Stráníkovou připravily k vyrobení
různé varianty netradičních svícnů, originální
závěsné i stolní dekorace, betlémy z oříšků,
stromečky a andílky macramé, lampičky ze
skleniček, vánoční podtácky, patchworkové
sněhuláky, korálkové ozdoby. Můžete si výrobky
zhotovit, nechat se jimi inspirovat nebo i ně-
které hotové zakoupit, protože tentokrát pro-
story zaplní sdružení živnostníků, umělců
a podnikatelů z Made in Litomyšl. Přijďte si zpří-
jemnit sobotní den, budeme se na vás moc
těšit. Jitka Nádvorníková

Kroužek Jihočechů
Kroužek Jihočechů se sejde ve středu 11. pro-
since v 17.00 hodin na své poslední letošní
schůzce. V úvodu zazní vánoční skladby a písně
v podání žáků ZUŠ Litomyšl, poté si nad foto-
grafiemi zavzpomínáme na naše společné vý-
lety a schůzky a připomeneme si osobnost
Karla Schwarzenberga, čestného předsedy
partnerského spolku z jižních Čech. Společně
povečeříme, pochutnáme si na cukroví, které
připraví členky našeho kroužku, a na závěr si
společně zazpíváme koledy.
Na členy kroužku se srdečně těší 

Jana Kroulíková
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Zpíváme od srdce, jsou tady Vánoce
Adventní čas je jedním z nejkrásnějších v roce
i díky všem dobrým skutkům, které všichni dě-
láme. Abychom pomohli Tomáškovi co nejvíce,
spojili jsme touhu pomáhat i se ZUŠ Dolní
Újezd. V pátek 6. prosince od 10.00 hod. před
Vinotékou u Mydláře bude připraven stánek
s výborným svařákem, horkým čajem a drob-
ným občerstvením. Kdo bude chtít, může se za-
stavit, vychutnat si horký nápoj a přispět do

kasičky pro Tomáška, třeba jen pár korun. Krás-
ným zakončením akce „Zpíváme od srdce, jsou
tady Vánoce“ bude vystoupení dětského sboru
ze Základní umělecké školy Dolní Újezd. Děti za-
zpívají nejen pro Tomáška na dvorečku u Myd-
láře od 17.00 hod. Přijďte nasát vánoční
atmosféru a pomozme Tomáškovi v jeho ná-
ročné cestě. Děkujeme, že pomáháte s námi.
Těšíme se na vás. Hana Kopecká

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

Advent a Vánoce
v litomyšlských církvích
Bohoslužby Římskokatolické církve 
(Není–li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční

v kapitulním kostele.)
• 24.12. v 16.00 pro rodiny s dětmi, 22.00
• Půlnoční bohoslužba ve 24.00 – v chrámu 

Nalezení sv. Kříže
• 25.12. v 7.35, 9.00, 17.45
• 26.12. v 7.35, 9.00, 17.45
• 31.12. v 16.00 v kapitulním kostele a ve 23.00

– v kapli sv. Markéty
• 1.1.2020 v 7.35, 9.00, 17.45 v kapitulním kostele 

Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne
(Husův sbor)

• v sobotách 21. a 28.12. od 10.00 do 13.00

Bohoslužby Církve československé husitské
v Husově sboru 
• 24.12. ve 22.00 Vánoční půlnoční bohoslužba
• 25.12. v 9.00 Hod Boží vánoční Sváteční

vánoční bohoslužba
• 26.12. v 10.00 Prvomučedníka Štěpána 

– Dětská vánoční hra
• 29.12. v 9.00 Bohoslužba se songovou liturgií
• 31.12. v 16.30 Pobožnost se svátostí pokání

a losováním biblických hesel
• 1.1.2020 v 9.00 Novoroční bohoslužba

Bohoslužby Českobratrské církve evange-
lické v kostele na Lánech 
• 22.12. v 9.00 Dětská vánoční slavnost
• 25.12. v 9.00 Bohoslužby s Večeří Páně 

na Boží hod vánoční
• 26.12. v 9.00 Bohoslužby, svátek Štěpána 

mučedníka
• 29.12. v 9.00 Bohoslužby na poslední neděli

v roce
• 31.12. v 16.30 Starý rok, poslední bohoslužby

v roce
• 1.1.2020 v 9.00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele 
• 22.12. v 9.30 Rodinné bohoslužby s koledami
• 25.12. v 9.30 Bohoslužby na první svátek 

vánoční s Večeří Páně
• 29.12. v 9.30 Bohoslužby s modlitbou

za město, zemi a svět
• 2.1.2020 v 9.30 První bohoslužby v novém

roce s Večeří Páně
Daniel Kvasnička

Fenomén Igráček
3. prosinec 2019 – 1. březen 2020
Výstava Fenomén Igráček seznamuje dnešní
děti s hračkou, která byla v 70. a 80. letech ob-
líbená 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 vý-
stavy.
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, 14–16 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
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Daň z nabytí nemovitosti. Jak správně určit nabývací
a daňovou hodnotu? více na www.consultvk.cz

LITOMYŠL – prodej RD 4+kk s jedinečným výhleden
na zámek. ÚT plyn, okna dřevěná, střešní okna
VELUX, zimní zahrady, 2 koupelny, z OP terasa,
okrasná zahrada (332 m2). Dřevostavba se zateple-
ním, 2 sklepy, tech. místnost, garáž. ENB D/218
Č. 1506                                          Cena: 4 950 000 Kč
LITOMYŠL – prodej měšťanského domu v centru
města. V přízemí a II.NP prodejní plochy, ve II. NP 2
byty, v podkroví byt cca 100 m2. ENB G
Č. 1439 Cena: 9 500 000 Kč 
NĚMČICE (okr. SY) – údolí do Končin
Prodej dřevěné chaty 1+1 s terasou, nad Končinským
potokem, po celk.rekonstrukci (rok 2016). Relax
v přírodě do 5 min. od Litomyšle. Není připojení na
elektro a vodu. 
Č. 1509 Cena: informace v RK  
DOLNÍ ÚJEZD – bezbariérové bydlení 3+kk v domě
zast. Plocha 263 m2 v centru obce. Napoj. na plyn,
elektro,  vodovod a kanal. Rovin. zahrada 768 m2

vpředu pro příjezd a parkování a vzadu pro odpoči-
nek. Velmi zajímavé místo v obci s výbornou obč. vy-
baveností. ENB G
Č. 1485 Cena: 1 850 000 Kč
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

PRONÁJMY K PODNIKÁNÍ: 
LITOMYŠL – nebytové prostory pro prodejnu, sídlo
firmy. Celková plocha cca 270 m2, volné ihned. ENB G
Č. 1501 Cena: 18.000 Kč/měsíc+E
LITOMYŠL –  obchodní prostory na Smetanově ná-
městí. ENB G. Č. 1502 Cena: informace v RK
LITOMYŠL –  kancelář 52 m2 ve II. NP na Smetanově
nám. ENB G
Č. 1507         Cena:  8 500 Kč + služby 1 400 Kč/měs.
LITOMYŠL – kancelář 18 m2 ve II.NP B.Němcové.
ENB G. Č. 1503 Cena: 5.500 Kč/měsíc+E
Litomyšl 15m2 pro obchod na Smetanově nám. ENB G.
Č. 1497 Cena: 8.000 Kč/měsíc

PRODEJ BYTŮ: 
LANŠKROUN - prodej užívacích práv k družst. bytu
3+1 (91 m2). ENB C/86. Č. 1471-02 

Do 1/2020 zvýhodněná Cena:  2 950 000 Kč
VYSOKÉ MÝTO – prodej zděného bytu 3+kk ve II.NP
v osobním vlastnictví. ENB G
Č. 1490 Cena: 2 850 000 Kč
SVITAVY – prodej užívacích práv k DB 3+1 s lodžií.  
Č. 1481 Cena: 1 850 000 Kč

Děkujeme Vám za dosavadní úspěšnou spolupráci
a přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v novém roce 2020.

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o. 
je tu pro Vás od roku 1992.

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670–1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz
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Dětská vánoční hra
v Husově sboru
Jako již tradičně o Vánocích na svátek prvomu-
čedníka Štěpána 26. prosince v 10.00 hodin do-
poledne se v Husově sboru v Litomyšli na
Toulovcově náměstí bude hrát dětské vánoční
představení, tentokrát s tříkrálovým námětem.
Přijďte povzbudit ekumenickou sestavu našich
dětských herců! Dobrovolné vstupné bude jako
vždy věnováno na diakonickou pomoc potřeb-
ným. Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
srdečně zve diváky všech věkových kategorií

Štěpán Klásek, farář

Koncert vokálního souboru Gentlemen Singers 
Srdečně vás zveme na koncert vokálního sou-
boru Gentlemen Singers, který se bude konat
v pondělí 16. prosince v 19 hodin ve Smetanově
domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. V programu „O Nata Lux“ zazní tra-
diční evropské adventní skladby, vánoční koledy
a díla soudobých skladatelů. 
Vokální soubor Gentlemen Singers je českým
mužským profesionálním oktetem, vítězem me-
zinárodních soutěží a pravidelným účastníkem

významných festivalů od USA až po Jižní Koreu.
Krom toho, že soubor od svého vzniku v roce
2003 absolvoval téměř tisícovku koncertů po
celém světě a vydal sedm kritikou velmi kladně
ohodnocených samostatných nahrávek, každo-
ročně v červnu pořádá ve svém domovském
městě festival Sborové slavnosti Czech Choir
Festival Hradec Králové, jehož hlavním cílem je
propagace české sborové hudby v České repub-
lice a prostřednictvím pozvaných špičkových

sborů z celé Evropy i v zahraničí. Repertoárový
rozsah Gentlemen Singers je velmi široký. Sou-
bor je kritikou ceněný především pro svou špič-
kovou interpretaci klasické hudby 20. a 21.
století. Nedílnou součást repertoáru tvoří též
skladby zkomponované či upravené přímo pro
Gentlemen Singers členy souboru a skladateli,
s nimiž soubor úzce spolupracuje, ale i klasická
díla staré hudby.

Jiřina Macháčková

VEDOUCÍ KINA SOKOL,
PR PRACOVNÍK

přijme zaměstnance na pracovní pozici

Popis práce: administrativní činnost, propagace, tvorba tiskových zpráv, organizace
a příprava programu, správa webu, vedení pokladny organizace.
Požadavky: manažerské schopnosti, znalost práce na PC, všeobecný kulturní
přehled, dobrá čeština – s důrazem na písemný projev, základní znalost cizího jazyka
a řidičské oprávnění skupiny B výhodou. 
Lhůta pro podání přihlášek a životopisu: do 20. prosince 2019
Přihlášky zasílejte na: krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

Vánoční Waldsteinské hrátky
– hubaté a veselé divadelní prohlídky
V sobotu 21. 12. 2019 vás správa zámku v Lito-
myšli a jeho průvodci zvou na rozverné a neko-
rektní divadelní prohlídky Vánoční Valdštejnské
hrátky. Rezervace vstupenek nutná. 
Vánoční Waldsteinské hrátky jsou hubaté diva-

delní prohlídky, kterými 21. 12. 2019 zakončí
návštěvnický rok správa zámku v Litomyšli
a jeho průvodci. Děj jednotlivých scének vás
přenese do doby vánoční okolo roku 1855, kdy
už rodina Waldsteinů trpěla velikými finančními
potížemi. Jenže jak to vysvětlit dětem? Navíc,
když je na starosti tak veliký zadlužený dům
a panství, i potíže jsou dvakrát tak velké. Ale na
veselé náladě to nic neubírá!
Prohlídky Vánoční Waldsteinské hrátky se konají
21. 12. 2019 v 11:00, 13:00 a 15:00 hodin. Jed-
notné vstupné (beze slev) je 150 Kč na osobu,
předběžná rezervace vstupenek je nutná. Re-
zervace na +420 461 615 067 nebo e–mailem
na litomysl@npu.cz.
Součástí prohlídek Vánoční Waldsteinské hrátky
není návštěva historického divadla a průvod-
covský výklad o dějinách památky. 
Těšíme se na vás. Zdeňka Kalová

Ostrovy Psyché Ireny Švecové v Bobo Cafe
V čase plískanic vás zveme na šálek dobré kávy
do naší kavárny mezi obrazy Ireny Švecové, vý-
tvarnice a básnířky z Litomyšle. Odpoutejte se
od shonu běžných starostí, tak jako to dělá ráda
ona na svých „Ostrovech“. Irena Švecová se vy-
jadřuje nejen obrazy, spolu s nimi jí přicházejí
také básně. Na našem klavíru si ve složkách mů-
žete najít kopii obrazu, která vás zaujme, k vět-
šině z nich je připojena báseň. Vezměte si básně
ke stolku, přečtěte v klidu a zasněte se – jen tak…
. V životopisu si přečtěte proč Ostrovy psyché,
v horním patře kavárny jsou umístěny tři obrazy
Petra Martínka – bratra Ireny Švecové.
Irena Švecová, nar. 1957, si v důchodu plní sny,
a to na keramice pro dospělé v SVČ Litomyšl,
když modeluje postavy do Litomyšlského kera-
mického betlému, vyřezává, fotografuje, zajímá

se o výtvarné umění, maluje – zkouší nové
techniky, pořád se učí. Příroda, krajina, květiny,
fauna i flóra, blízcí lidé, životní prožitky jí přiná-
šejí inspiraci, vnáší do obrazů své emoce. Básně
publikuje na stránkách www.klubliteratu.cz pro
lidi, co píšou do šuplíku pod značkou Motýlek.
Základy výtvarných technik získala Irena Šve-
cová v ZUŠ Litomyšl u Vladimíra Soboty, kur-
zech kresby a malby Zdeny Olivové, na
keramice u Hany Šafaříkové Plíhalové, řezbář-
ství u Lady Rejmanové a Jiřího Macouna. Pravi-
delně vystavuje na Výtvarné Litomyšli,
Výtvarném Ústí, svitavské Přehlídce a Živé zdi. 
Přijďte se zasnít a odpočinout si. Výstavu mů-
žete obdivovat do 31. 1. 2020 v kavárně Bobo
Cafe, Vodní Valy 162, Litomyšl. 

Jitka Bobková

Šití voňavých
pytlíčků
10. prosince od 16.00 hodin proběhne v Evrop-
ském školicím centru (Zámecký pivovar, Jirá-
skova 133) ruční šití voňavých pytlíčků.
Vyrobené voňavé pytlíčky následně věnujeme
pro radost babičkám a dědečkům z Domova pro
seniory v Litomyšli (Domov Pod Školou).
S sebou si prosím přineste jehlu a nit. Na místě
bude nějaký materiál k dispozici, ale pokud
doma máte zbytky látek, mašlí nebo šňůrek, bu-
deme rádi, když se o ně podělíte. Pytlíčky se dají
vyplnit usušenou levandulí, voňavým kořením,
sušenou pomerančovou kůrou apod., ale fanta-
zii se meze nekladou :–).
Účast prosím potvrďte na info@esclitomysl.cz
nebo osobně na recepci EŠC. 
Těšíme se na Vás.
Za tým Evropského školicího centra

Lucie Kubešová

Firma Faulhammer s.r.o.
Tržek 38, 57001 Litomyšl

přijme pracovníka na pozici

EKONOM
Požadujeme:

min. SŠ ekonom. vzdělání s praxí,
schopnost ekonomických rozborů, 

znalost účetní a daňové 
problematiky, manažerské účetnictví.

Datum nástupu:
ihned nebo dohodou

Kontakt: m.splichalova@fmk.cz
mobil: 777 040 913
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Chorální roráty v proboštském kostele
Tóny gregoriánských zpěvů nesoucí se za svitu
svíček potemnělým gotickým chrámem… To je
ta pravá adventní atmosféra, kte-
rou  můžete  zažít  i v Litomyšli.
Srdečně zveme na chorální rorátní
mši svatou do proboštského & ka-
pitulního kostela Povýšení sv.
Kříže, a to ve čtvrtek 19. prosince
v 6.15 hod., kdy adventní chorály
zazpívá Schola gregoriana lito-
myšlensis.

Roráty, jak se říká tradičním adventním ranním
votivním bohoslužbám, jsou specificky českou

záležitostí mající původ v utrakvis-
tické tradici 16. století. Standardní
„staročeské“ roráty s lidovým zpě-
vem se v adventu budou konat
každé úterý a čtvrtek od 6.15 hodin
v proboštském kostele.

Vítek Večeře, 
Římskokatolická farnost 

– proboštství Litomyšl

Přednáška Ivany Noble
o pravoslavné spiritualitě
V pátek 6. prosince v 18.00 hod. se v Husově
sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí se-
jdeme v rámci cyklu České křesťanské akade-
mie k přednášce doc. ThDr. Ivany Noble
s názvem „Jákobův žebřík jako cesta od Boha
k člověku a od člověka k Bohu“. Přednáška této
přední české teoložky nám přiblíží teologické
myšlení východního pravoslaví, zvláště sv. Jana

Klimaka a Petre Tutea. Kardinál Tomáš Špidlík
hovořil o západním a východním křesťanství
jako o dvou plících, kterými Evropa duchovně
dýchá, a tak srdečně zveme všechny, kteří mají
zájem dozvědět se něco více o pravoslavné spi-
ritualitě.

Za MO České křesťanské akademie
Štěpán Klásek 

Prodám traktor Zetor 50 
bez TP, pravidejně opravovaný.
Výborný dělník do lesa, nebo
pro veterány. Cena 85000,-
dohoda možná. Tel. 604283911

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Konkurz průvodci

5. svatební veletrh Litomyšl
Svatba a Párty
Dny 18. ledna a 19. ledna 2020 budou na Zá-
meckém návrší a v sálech Evropského školícího
centra v Litomyšli patřit již 5. ročníku velmi
úspěšného svatebního veletrhu v Litomyšli,
který nese stejně jako vloni podtitul Svatba
a Párty a letos s třešničkou pro návštěvníky,
Harley – Davidson Praha vystaví na veletrhu
dva nové modely motorek. 
Na veletrhu se představí vystavovatelé z nej-
různějších oborů, a to především svatební sa-
lóny, salóny společenských šatů, výrobci
pánských obleků, doplňků a spodního prádla; 
dále restaurace, květináři, cukráři, pekaři, foto-
grafové, kameramani, muzikanti, grafici, přije-
dou vinaři z Moravy; své služby představí
i cestovní kancelář.
Po oba dva dny, vždy v době od 10.00 do 17.00
hodin, mohou budoucí svatebčané, oslavenci
anebo organizátoři výstav, vernisáží, různých
společenských, obchodních nebo pracovních
akcí a samozřejmě všichni návštěvníci veletrhu
najít na jednom místě vše, co může pomoci při
organizaci jejich „společenské akce“. 

V hlavním sále bude po oba dva dny probíhat
doprovodný program, který by měl být inspirací
pro návštěvníky (módní přehlídky – svatební,
společenské a volnočasové šaty; ukázky vázání
kytic, slavnostního líčení a účesů; hudební pro-
gram). V programu se mimo jiné představí
mistři republiky do 10 let ve společenském
tanci, dále kolová a krasojízda.  Nebudou chybět
ani vizážistky, kosmetičky a kadeřnice, které
v průběhu veletrhu poradí, učešou i nalíčí.
Přijďte si užít slavností atmosféru nazdobených
sálů, seznámit se s novými trendy v oblékání,
cateringu, slavnostních tematických dortů i ne-
tradičního zdobení tabulí. Získejte nové kon-
takty a inspirace, které vám pomohou
s pořádáním vaší „důležité akce“. 
Občerstvit se můžete v kavárně přímo v sálech
Zámeckého návrší; 
Vstup na veletrh je zdarma. 

Za team organizátorů Jitka Bobková

POZVÁNKY 

Nabízím krátkodobé i dlouho-
dobé garážové stání
pro auta, motocykly a karavany 
v Litomyšli - tel. 602 462 465. 

Tradiční prodej
vánočních stromků

před Lidovým domem
v Litomyšli se uskuteční 

od 10. do 13.12.
a od 16. do 18. 12. 
V letošním roce máme

pro Vás zajímavou akci.
Svůj zakoupený stromek nám můžete

po Vánocích odevzdat zpět 
a dostanete slevový kupón na stromek

v hodnotě 50 Kč pro rok 2020. 
Odběrné místo je ve firmě DUKOR 

v Litomyšli směr Trstěnice.

Pá 20.12.   8:00 –17:00
So 21.12.   8:00–17:00
Ne 22.12.   8:00–17:00
Po 23.12.   8:00–15:00

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



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

AGROPODNIK Hodonín, a.s.
středisko Osík u Litomyšle

přijme do pracovního poměru
i na příležitostnou výpomoc

OŠETŘOVATELE/KU
DRŮBEŽE 

včetně práce na třídírně
Požadavky: základní vzdělání,

min. 18 let věku

PRACOVNÍKA
ÚDRŽBY

Požadavky: vzdělání střední
odborné s výučním listem,

řidičský průkaz

Nástup možný ihned.
Informace – v sídle střediska,
Mařákova čp. 931, Litomyšl 

Kontakt: 605 558 005,
– Ing.  Josef Mareček

737 161 287 – Anna Zindulková    

VOŠP a SPgŠ si připomněla 30. výročí
událostí 17. listopadu 1989 
Pro všechny své žáky, studenty a učitele zorga-
nizovala pedagogická škola mimořádnou de-
batu na aktuální společensko–politická témata
s názvem „Naše svoboda!?“. Akce proběhla 8.
10. 2019 ve Smetanově domě, a to v rámci tři-
cetiměsíčního projektu Erasmus+, KA202 –
Strategické partnerství v odborném vzdělávání:
Freska – obraz evropy; debata posloužila jako
myšlenková příprava studentů před prací na vý-
tvarném zadání, které si za ústřední téma zvo-
lilo právě evropanství.
Pozvání do debaty přijali tři hosté – politoložka
Anna Durnová z Institutu univerzitních studií ve
Vídni, novinářka a moderátorka Pavlína Kvapi-
lová a redaktor a moderátor ČT Václav Moravec.
Diskuzi s hosty na pódiu vedli žáci 3. ročníku SŠ
Filip Špinka a Štěpán Hartl. Spíše než vzpomí-
nání na historické události listopadu 1989 při-
nesla diskuze pohled na aktuální témata
dneška. Hovořilo se o postavení naší republiky
v současné Evropě, o významu svobodných
medií pro demokratickou společnost, o vý-
znamu aktivního občanství a v souhrnu také
o úspěších i chybných krocích uplynulých 30
let.
Beseda byla posluchači i aktéry velmi pozitivně
vnímána, pro mnoho žáků v sále znamenala
jeden z prvních vhledů do politického a spole-
čenského dění kolem sebe, které často ani ne-
vnímají, a významný podnět k zamyšlení se nad
svým místem v občanské společnosti. 
V neformálním rozhovoru s vedením školy po

ukončení debaty nabídl Václav Moravec našim
žákům a studentům účast na živém natáčení
pořadu Fokus Václava Moravce dne 12. 11. 2019
v Praze v Betlémské kapli. Nabídka byla přijata,
a tak někteří z našich žáků, jichž se přihlásilo
téměř 50, mohli v přímém přenosu položit
otázku na téma Hledání pravdy v dnešním světě
některému z hostů, mezi nimiž byla slovenská
prezidentka Zuzana Čaputová, předseda Ústav-
ního soudu Pavel Rychetský, imunoložka
Blanka Říhová a etik Marek Orko Vácha. 
Těší nás, že se žáci a studenti litomyšlské pe-
dagogické školy mohli těchto významných a in-
spirativních akcí zúčastnit, a věříme, že setkání,
jako byla tato, vzbudí jejich zájem o politické
dění a pomohou formovat podobu naší budoucí
občanské společnosti.

Jana Macková, Šárka Kučerová
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Upozornění pro
diváky litomyšlského
vysílání CMS TV
Společnost UPC nedávno převedla všechny své
služby do digitálního formátu a po přechodu na
domácí set–top–boxy nám naši diváci hlásí, že
jim z nabídky kabelové TV zmizel místní pro-
gram. Dotazem na UPC jsme zjistili, že lokální
televize v Litomyšli zůstala jako jediná v analo-
govém pásmu. Pokud ji chcete i nadále sledo-
vat, je třeba propojit televizi s přípojkou
koaxiálním kabelem, stejně jako dříve, a poté na
televizi zvolit opětovně ladění programů.

Petr Horák

Otevírací doba
muzea o vánočních
svátcích
Út–Pá: 9.00–12.00, 13.00–17.00
So–Ne: 9.00–17.00
24. prosince: 13.30–15.00 hodin
25. prosince: 9.00–17.00 hodin
26. prosince: 9.00–17.00 hodin
30. prosince: zavřeno
31. prosince: 9.00–12.00, 13.00–16.00
1. ledna: zavřeno

Renata Kmošková

LYŽOVÁNÍ
ORLICKÉ HORY

ČENKOVICE
Pronajmu chatu

od soboty do soboty – 8 lůžek, 
100 m od vleku, v zimě i v létě.

Tel. 608 269 362

Filip
Sokol

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

IČ: 077 64 685
Benátky 110
570 01 Litomyšl



10. Den medu v Litomyšli
Slavnostní zahájení 10. ročníku Dne medu v ne-
děli 17. 11. 2019, pořádaného pod záštitou sená-
tora a náměstka hejtmana Pardubického kraje
Michala Kortyše, spolu s ním přestřižením pásky
obstaral ředitel Zemědělského družstva Dolní
Újezd Ing. Jiří Jeřábek, zazněly fanfáry ZUŠ Dolní
Újezd a návštěvníci měli pro sebe I. nádvoří, jíz-
dárnu a pivovar zámku Litomyšl. Akce přinesla
oproti minulým ročníkům mnoho změn. Pořa-
datelé ze ZO Českého svazu včelařů Litomyšl
prozatím upustili od promítání filmů se včelař-
skou tématikou, protože zvolený prostor se
ukázal nevhodný. Naopak ponechali klenutý sál
(stejně jako I. nádvoří) prodejcům a sloupový sál
občerstvení – zejména farmářské kuchyni ze
statku Bulvových z Makova. V seminárním sále
dopoledne přednášel pan Jiří Sláma o zootech-
nice včelstev a odpoledne pan Marcel Gregor
o historii včelařství na Chrudimsku. Předsálí se-
minárního sálu patřilo Středisku volného času
Litomyšl s hrátkami pro děti.
V jízdárně probíhal tradičně velmi populární kul-
turní program, který obstarali účinkující ze ZUŠ
Dolní Újezd a Litomyšl, Sboru paní a dívek, 3. ZŠ
Litomyšl (představení O Honzovi, taneční vystou-
pení). Premiérově zde byla na 11 panelech insta-
lována Putovní včelařská výstava, která během
celého roku probíhá na školách, letních táborech
a dalších akcích v obvodu ZO ČSV i mimo něj. Její
součástí byla i vědomostní soutěž pro děti i do-
spělé s drobnými cenami. Kromě tradiční ochut-
návky medů (22 vzorků) připravili pořádající
včelaři tentokrát i ochutnávku medovin (6
vzorků). U ochutnávky se proud návštěvníků ne-
zastavil a její výsledky jsou tyto:

Med pastovaný: 
1. Radek Vodstrčil (Nová Ves u Jarošova) vz. 18
2. Vlastimil Krýda (Makov) vzorek 11
3. Ing. Rostislav Dlouhý (Litomyšl) vzorek 1
Med květový:
1. Josef Tesárek (Litomyšl) vzorek 4
2. Radek Vodstrčil (Nová Ves u Jarošova) vz. 19
3. Ing. Rostislav Dlouhý (Litomyšl) vzorek 3
Med lesní a smíšený:
1. Vladimír Drábek (Desná) vzorek 17
2. Ing. Ladislav Ryšan, Ph.D. (Bohuňovice) vz. 15
3. Josef Tesárek (Litomyšl) vzorek 5
Medovina:
1. Ing. Ladislav Ryšan, Ph.D. (Bohuňovice) vz. 27
2. Ing. Rostislav Dlouhý (Litomyšl) vzorek 23
3. Miroslav Klusoň (Pohodlí) vzorek 28

Úspěchu akce výrazně pomohli sponzoři,
z nichž největšími jsou tradičně Pardubický kraj,
město Litomyšl, Zemědělské družstvo Dolní
Újezd, obce Budislav, Dolní Újezd, Horní Újezd,

Janov, Lubná, Morašice, Němčice, Osík, Příluka
a další. Velké poděkování však nepatří jen jim,
ale zejména členům pořádajícího spolku, kteří
Svátek svobody oslavili propagací včelařství
a připravili více než tisícovce návštěvníků pří-
jemný zážitek!

Jindřich Petr, foto: Oldřich Kladivo

Pozvánka na večerní kurz pro dospělé
„Sám sobě interiérovým návrhářem“
V měsících leden – květen 2020 bude v prosto-
rách SVČ Litomyšl probíhat večerní kurz Interi-
érový design. Je určen pro ty, kteří se zajímají o
funkčnost a estetiku bydlení a nebojí se vzít
otěže navrhování do vlastních rukou. Lekce
budou probíhat vždy ve čtvrtek 16.30 – 18.00
hod., formou krátkých přednášek, hlavně však
praktických cvičení a konzultací. 

Výstupem bude vlastnoručně zpracovaný pro-
jekt vč. jednoduché vizualizace. 
Cena kurzu je 2000 Kč. V ceně jsou zahrnuty
pomůcky, které budete nezbytně potřebovat. 
Informační schůzka a zápis do kurzu bude 9. 1.
2020 v 16.30 hod. ve velké učebně SVČ Lito-
myšl. 

Vedoucí kurzu Nina Vlčko
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Erasmus+ pro žáky, učitele i veřejnost
VOŠP a SPgŠ Litomyšl letos uspěla hned
s dvěma žádostmi o grant evropského pro-
gramu Erasmus+; jednak v oblasti KA1 – pro-
gram mobility v odborném vzdělávání, který je
zaměřen na zahraniční stáže studentů, jednak
v oblasti KA2 – mezinárodní strategická spolu-
práce v odborném vzdělávání, jejíž hlavním
cílem je „sdílet dobrou praxi“ a obohatit učitele
i žáky o nové zkušenosti.
V rámci vzdělávacích mobilit (výjezdů) bude
v tomto školním roce vysláno 10 vybraných stu-
dentů VOŠ na krátkodobou odbornou praxi do
předškolních zařízení v Londýně, nebo v ně-
meckém Eberswalde. Dlouhodobou tříměsíční
praxi pak stráví 2 studentky ve vídeňské bi-
lingvní škole Volksschule des Schulvereins KO-
MENSKY. Vzhledem k nadšeným ohlasům
z předešlých stáží (2016) nás těší, že díky ev-
ropské podpoře mohou naši studenti opět zí-
skávat velmi cenné a obohacující zkušenosti se
zahraničním vzděláváním.
Projekt v oblasti KA2 (strategická partnerství)
podávala naše škola poprvé, ale úspěšně. Ke
kladnému hodnocení žádosti zajisté přispěla

i podpora ze strany města Litomyšle a také Fa-
kulty restaurování Univerzity Pardubice, která
souhlasila se statusem přidruženého partnera
projektu.
Jedná se o výtvarný projekt s názvem „Freska –
obraz Evropy“, který je realizován v období od
1. 9. 2019 do 28. 2. 2022, a spolupracuje na něm:
VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Oberstufenzentrum II
Barnim (Německo), Wyzsza Szkola Bankowa w
Opolu (Polsko) a Asociace výtvarníků Les de
Passeurs Fresques (Francie). V dílčích fázích se
na projektu podílí jak učitelé, tak studenti výše
zmíněných škol, příležitost dostanou i Litomyš-
lané.
Učitelé se zúčastní vzdělávacích aktivit zamě-
řených na zvládnutí technologie nástěnné
malby a také digitální grafiky. V dalším roce
bude následovat 2. kurz digitální grafiky, na
němž mezinárodní tým zpracuje všechny dosa-
vadní obrazové, filmové a textové materiály
a vytvoří e–learningový tutorial. V závěru pro-
jektu proběhne pilotáž volitelných kurzů Tech-
nika freskové výmalby a Digitální grafika pro
pedagogy.

Péřová peřinka pro miminko
jako vánoční dárek
Očekáváte narození miminka? Ptáte se, co mů-
žete přirozeně udělat pro své miminko pro
dobrý start do jeho života, aby dostalo šanci vy-
užít všech svých vývojových možností, se kte-
rými se narodilo?
Pořiďte miminku péřovou peřinku. Načechraná
péřová peřinka mu nabízí pocit jistoty a bezpečí
ve stále stejně teplém, měkkém a pohodlném
prostředí, a tím mu nejvěrněji přibližují pod-
mínky, které zná z nitroděložního života. Po-
máhá mu brzy se uvolnit, získat důvěru a najít
rovnováhu. Pokud jsou tyto kvalitní podmínky
podpořeny láskyplnou, ale také moudrou a dů-
slednou výchovou i péčí o dítě, pak výsledkem
není pouze jeho klidný a kvalitní spánek v prv-
ních měsících, ale také dobrá spolupráce při
ukládání ke spánku v průběhu celého dětství.
Dobře vyspané, spokojené a stabilní dítě, je pak

celkově spokojené, dobře prospívá a spolupra-
cuje na rozvoji pohybových dovedností celého
těla, končetin i rukou. Dítě před narozením žilo
po dobu 9. měsíců v těsném prostoru stále
stejně teplé dělohy schoulené do klubíčka
a s mírně zakloněnou hlavou. Není divu, že se
po narození nějaký čas chová stejně. Pomocí
péřové peřinky miminku pomůžete rozložit tě-
žiště v poloze na zádech i srovnat hlavičku. Pe-
řinka je skvělým dárkem nejen k Vánocům.
Více informací i nákup peřinek je možný v po-
radně psychomotorického vývoje Mgr. Ivy Se-
dláčkové každý týden v Rodinném centru
v Litomyšli. Kontakt: 739 627 214, iva.sedlac-
kova1@seznam.cz, www.vyvojditete–litomysl.cz.
Nepodceňujte start svého dítěte do života,
neboť jedině „na dobrém začátku závisí
všechno“. Iva Sedláčková

Pěvecký sbor KOS
se vrátil 
ze zahraničního
turné
Pěvecké sdružení KOS pedagogické školy v Li-
tomyšli má za sebou další z řady mezinárodních
zahraničních turné. To bylo zahájeno koncerty
„Pocta sametu“ ve Smetanově rodišti a v Hradci
Králové, jimiž se KOSáci připojili k oslavám 30.
výročí svobody a demokracie. Pak se již sbor
KOS, Šust Family 
a další hosté z USA rozjeli do několika evrop-
ských zemí: Rakouska, Maďarska, Slovenska
a Rumunska. Právě v poslední jmenované zemi
v rámci zahraničních vystoupení účinkovali KO-
Sáci poprvé. Nutno podotknout, že s velkým

úspěchem. Ohlas, který jejich koncert zazname-
nal, byl dán vysokou kvalitou tohoto pěveckého
sdružení, dílem pak předvedeného repertoáru,
který zazněl. Ovace sklidili mladí hudebníci ve
všech zemích, kam v rámci Středoevropského
turné zavítali. Zcela jistě nezapomenou napří-
klad na stading ovation ve slovenském městě
Modra, kde koncertovali pro své vrstevníky
z tamní pedagogické školy. Je třeba podotknout,
že duchovní rozměr připravených skladeb za-
sáhl jednoznačně srdce všech posluchačů, ať
byli z kterékoli zmíněné země. „Je úžasné, jak se
vnitřní prožitek pozitivně odrážel v chování lidí,
s nimiž jsme se během pobytu v zahraničí se-
tkali,“ komentuje jeden z nejsilnějších dojmů
z turné sbormistr KOSu Milan Motl, který tak vy-
jádřil i pocity mladých zpěváků. Zdá se, že ať je
repertoár KOSu jakkoli zaměřen, neotřelé
aranže a výběr skladeb si vždy získají srdce
posluchačů, kteří mohou být nejenom z Lito-
myšle, ale ze kteréhokoli jiného místa, kam KO-
Sáci zavítají. Litomyšlané tak dozajista uvítají
možnost zúčastnit se Vánočního koncertu
sboru KOS, který se uskuteční 17. prosince t.r. ve
Smetanově domě. Zuzana Fruniová

Studenti jsou zapojeni do tvorby výtvarných ná-
vrhů fresek – „Obrazů Evropy“, přičemž v každé
partnerské zemi bude tato fáze ukončena sou-
těží studentských prací kombinujících klasickou
akvarelovou malbu s využitím digitální grafiky.
Návrhy nominované odbornou komisí do dru-
hého – veřejného – kola hlasování budou vy-
staveny od 18. 5. do 30. 6. 2020 ve foyer
Smetanova domu v Litomyšli, kde bude mít li-
tomyšlská veřejnost možnost hlasovat o vítězi.
Vítězný návrh bude realizován v prostoru nově
zrekonstruovaného dvora městské knihovny.

Šárka Kučerová, Eva Krátká
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Vyhráváte rádi?
Pokud ano, nezapomeňte, že do konce letoš-
ního roku je potřeba odevzdat vaše hrací karty!
Soutěž Lázeňské prameny má pro letošní rok
celkem 31 zastavení. Pro zařazení do slosování
potřebujete alespoň 5 razítek. Objednáte–li si
v daném místě speciální lázeňský nápoj nebo
pokrm, získáte razítko do hrací karty. Tu můžete
po splnění podmínek zaslat e–mailem na lazne-
ducha@litomysl.cz, poslat poštou nebo osobně
přinést na adresu město Litomyšl, Odbor kul-
tury a cestovního ruchu, Bří Šťastných 1000, Li-
tomyšl. Pokud se do soutěže chcete zapojit až
teď, vězte, že hrací karta je součástí Litomyšl-
ských lázeňských novinek, které získáte nejen
v infocentru Litomyšl, případně si ji můžete
stáhnout na www.litomysl.cz.
Další soutěží, která má uzávěrku koncem letoš-
ního roku, je UNES&CO. V.I.P. členem Společ-

nosti přátel památek UNESCO se stanete ve
chvíli, kdy navštívíte alespoň 3 památky
UNESCO v rámci jednoho roku. Můžete si vybrat
s českých, ale i slovenských památek UNESCO,
případně si je nakombinovat. Vyhrát můžete ví-
kendové pobyty, ale i mobil, tablet a další hod-
notné ceny. Soutěž je vyhlášena jako
nekonečná – proto vám po přihlášení na
www.unesco–czech.cz přijde vždy začátkem
roku vaše nová hrací karta a můžete v soutě-
žení pokračovat. 
Kvízová soutěž „Česká inspirace – města plná
života“ vás do cestování nenutí. Zde stačí vaše
znalosti. Stačí, když na www.ceskainspirace.cz
odpovíte na pár kvízových otázek, a při troše
štěstí můžete vyhrát volňásky do památkových
objektů či na akce, víkendové pobyty a řadu dal-
ších cen. Tak tedy hodně štěstí!

Michaela Severová, výkonná ředitelka
svazku obcí České dědictví UNESCO

Smetanova Litomyšl 2020 začne v Rudolfinu
Již po třetí bude program nadcházejí-
cího ročníku Smetanovy Litomyšle
slavnostně představen veřejnosti ve
Dvořákově síni pražského Rudolfina.
V roce 2020 se tak stane 7. ledna od
16.30 hodin a zájemci, kteří se rozhod-
nou do Prahy vypravit, budou mít
mimořádnou příležitost se nejen seznámit
s kompletním programem 62. ročníku festivalu,
s podrobným výkladem a hudebními ukázkami,
ale také bezplatně navštívit tento nádherný sál
ve velkolepé budově.
Slavnostní uvedení programu v Rudolfinu je
umožněno díky navázanému partnerství s Če-
skou filharmonií, která zde má domovské právo.
Toto partnerství také garantuje každoroční vy-
stupování ČF na Smetanově Litomyšli, a za-
tímco pro ostatní festivaly je náš první orchestr
téměř nedostupný, návštěvníci Smetanovy Li-
tomyšle si budou moci v jeho podání v roce
2020 vyslechnout dokonce dva koncerty. Na
prvním zazní slavná Mahlerova 5. symfonie, na
druhém Smetanova Má vlast – oba koncerty
bude řídit šéfdirigent ČF Semjon Byčkov. Celý
62. ročník festivalu ovšem 11. června zahájí
první slovenský orchestr, Slovenská filharmo-
nie, s šéfdirigentem Jamesem Juddem. Ke třem
českým národním divadlům, pražskému, brněn-
skému a moravskoslezskému, která v Litomyšli
vystupují každoročně, se tentokrát, po dlouhých
25 letech, přidá Slovenské národní divadlo Bra-
tislava. V podání těchto prestižních scén si
budou diváci moci dopřát takové tituly, jakými
jsou Libuše, Rusalka, Aida či Figarova svatba.
Účinkovat budou i další přední české orchestry,

Filharmonie Brno, Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, Symfonický
orchestr Hl. města Prahy FOK, PKF –
Prague Philharmonia či Česká Sinfoni-
etta. Uvedeny budou například Bee-
thovenovy vrcholné symfonie 8. a 9.
s Ódou na radost i jeho Císařský kon-

cert, Čajkovského 5. symfonie nebo koncertní
verze opery Georga Gershwina Porgy a Bess.
V unikátním spojení hráčů České filharmonie
a žáků základních uměleckých škol zazní také
Dvořákova Novosvětská. Mezi komorními an-
sámbly se objeví Collegium 1704, Belfiato Quin-

tet nebo Wihanovo kvarteto. Hlavní hvězdou
ročníku 2020 bude český tenorista světového
renomé Pavel Černoch. Ve dvou koncertech vy-
stoupí i rezidenční umělec festivalu Adam Pla-
chetka, který festival v úvodním koncertu zahájí
a ve Velkém finále zakončí. V programu 62. roč-
níku jsou baletní pořady, samozřejmě pořady
pro děti a mladé publikum, přesahové koncerty
i jeden dokonce s pravou irskou kapelou. 
Na podrobnosti si však musíte počkat do
7. ledna. Přijeďte a uvidíte, že nebudete litovat! 

Jan Pikna, 
ředitel Smetanovy Litomyšle, o.p.s.
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Svatý Martin ze III. ZŠ odjel, čekají nás sedy
lehy, Drupi na Výstavišti a vánoční zpívání
Děje se toho v těchto dnech na naší škole
opravdu hodně, na nástěnku na náměstí u cuk-
rárny Adria se ani všechny akce nevejdou.
Ve středu 20. listopadu se sešlo velké množství
návštěvníků na dni otevřených dveří. Hlavním
tématem byly svatomartinské tradice. Všichni
příchozí si mohli vyzkoušet řadu aktivit, vytvořit
některé výrobky, vylézt si pro svou husu na le-
zeckou stěnu, seznámit se s koňskými postroji
nebo třeba s draním husího peří, nechybělo ani
občerstvení, informace pro budoucí prvňáčky (i
o sportovní třídě) a samozřejmě musel přijet
svatý Martin na bílém koni, který provedl lam-
pionový průvod sídlištěm. Přišlo více lidí, než

jsme čekali, tak se omlouváme, jestli se na ně-
které v něčem nedostalo. Děkujeme panu Pul-
krábkovi za ochutnávku svatomartinských vín,
stáji rodiny Kopeckých z Višňárů, Daniele Ko-
pecké a její kobylce Sisi za ztvárnění svatého
Martina a městské policii za bezpečné zajištění
trasy.
Sportovní 1. třída má za sebou kromě plavání
a fyzioterapeutických cvičení měsíc švihadlový,
dokončila měsíc dřepový a prosinec je měsícem
břišních svalů. Opět bude zajímavé sledovat, jak
se každým dnem vyvíjí fyzická zdatnost našich
nejmenších – budou to tedy sedy lehy. A samo-
zřejmě již chystáme a promýšlíme další ročník.
V prosinci budou kromě jiného dvě větší akce.
Školní družina byla pozvána se svým hudebně–
divadelním programem (který mimochodem již
předvedla na Dnech medu) na vystoupení
v Praze na Výstaviště na charitativní akci, kde
bude kromě nás vystupovat i slavný italský zpě-
vák Drupi.
A na závěr roku zveme všechny zájemce ve
čtvrtek 19. prosince v 16:30 hodin do městské
sportovní haly na tradiční vánoční zpívání, jehož
hlavním motivem je tentokrát Krabice od bot.
Všechny vás zveme a těšíme se na podobně
velkou účast jako na Svatomartinském hodo-
vání. Pavel Jirsa

Výměnný pobyt ZŠ U Školek
a partnerských škol z Německa
V říjnu proběhl již šestý výměnný pobyt žáků
Základní školy U Školek se školami z němec-
kého Burgsinnu a Gemündenu. Pobytu se úča-
stnili žáci 7. a 8. tříd, kteří na týden ubytovali
zahraniční kamarády a kompletně se o ně sta-
rali. Mít doma někoho na týden ubytovaného
není legrace, a když ten člověk mluví pouze
cizím jazykem, je to náročné dvojnásob. Žáci
i jejich rodiče tak prokázali velkou odvahu, ale
zároveň získali nedocenitelnou zkušenost. 
Škola připravila pro hosty nabitý program. Naše
krásné město nabízí spoustu pozoruhodností
i aktivit, v programu nechyběla samozřejmě
prohlídka zámku ani Klášter-
ních zahrad. Zajímavým zpe-
střením byla také návštěva
muzea, ve kterém si všichni pod
odborným vedením vytvořili
svá vlastní sgrafita. Nezapome-
nutelným zážitkem byla pro
děti i jízda na motokárách
v Kart Areně. Sportovně se
všichni společně vyžili také v Li-
berci, kde nejdříve plnili
spoustu úkolů v iQLandii
a potom se vydováděli v aqua-
parku. Němečtí kamarádi se se-

známili s průběhem výuky v naší škole, se živo-
tem v rodinách i s naším městem. A totéž čeká
naše děti na jaře v Německu.
Na celé akci je však nejpodstatnější neustálá
konverzace v anglickém a německém jazyce.
Naši žáci rychle ztratili zábrany mluvit cizím ja-
zykem, zjistili, že nevadí udělat chybu, pod-
statné je se dorozumět. A to budou v životě
potřebovat!
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za
ochotu a pomoc při tomto výměnném pobytu
základních škol.

Text a foto: Lenka Ondráčková Dobrovolní dárci
krve z gymnázia
I v letošním roce se čtvrtý ročník a oktáva roz-
hodly darovat krev. Transfúzní oddělení v Lito-
myšlské nemocnici nám vyšlo vstříc a všechny
dobrovolníky a prvodárce s radostí zaškolilo.
Měli jsme domluvené tři listopadové úterky
a všichni z nás si tedy mohli vybrat vyhovující
termín.
Samotné darování proběhlo u většiny z nás
v pořádku a myslím, že mnoho z nás se na od-
dělení za nějaký čas vrátí a daruje krev znovu.

Petra Vacková 4.A

Velice si vážíme spolupráce s GAJ v Litomyšli
s náborem nových dárců krve. Získat prvodárce
a snad i následně pravidelného dárce krve je
velmi cenné. Krev zatím nahradit neumíme
a jsou situace, kdy tato tekutina zachrání život.
Kromě získání nových dobrovolníků je pro nás
na transfúzním oddělení Litomyšlské nemoc-
nice velmi milé sledovat současné mladé lidi,
kteří se rozhodli pomoci jiným. Také děkujeme
vedení GAJ za uvolnění studentů z výuky, čímž
jim byla dána možnost vyzkoušet si odběr krve
společně, za vzájemné podpory kamarádů.
Možná že jednotlivě by k nám hůře hledali
cestu. Všem dobrovolným dárcům krve z řad
studentstva GAJ v Litomyšli přejeme pevné
zdraví a budeme se těšit na další setkání na
půdě naší transfúzní stanice.

Prim. MUDr. Z. Fenclová

Žáci ZŠ U Školek sbírali inspiraci
při natáčení pořadu Zázraky přírody
Žáci ze Základní školy U Školek měli možnost
zažít natáčení zábavného pořadu Zázraky pří-
rody v Praze. Cílem celé akce bylo zprostředko-
vat pravou filmařskou, moderátorskou
a novinářskou práci pro žáky, kteří pracují ve
školní televizi a školním časopisu. 
Žáci vyrazili 15. listopadu v doprovodu učitelů
do Prahy na Kavčí hory, kde má sídlo Česká te-

levize. Po desáté hodině se celá skupina ode-
brala do šatny a následně k ateliérům. Během
čekání na všechny účinkující děti sledovaly práci
v kostymérně, maskérně a celkový shon před
samotným začátkem. Poté se již přesunuly do
ateliéru, kde bylo připravené studio, a dostaly
první pokyny. Jelikož všichni návštěvníci byli
v roli komparzu, měli i nějaké povinnosti, proto

se na začátku po seznámení s režisérem tvořily
první záběry na diváky, kde se měli na pokyn
smát, tleskat nebo jásat. Aby byla jistota, že
bude dostatek materiálu, jednotlivé pokyny se
natáčely třikrát. Poté už přivítalo publikum
hosty, kterými byli Veronika Freimanová, Rudolf
Hrušínský ml., Jan Čenský a Libor Bouček, spo-
lečně s moderátorem Marošem Kramárem
a Vladimírem Kořenem.
Žáci v rámci tohoto výjezdu měli možnost nejen
poznat, jak vše během natáčení funguje, kolik
je potřeba organizačních záležitostí a lidí, ale
také se seznámit s významnými osobnostmi, zí-
skat společnou fotografii či podpis. 

Ilona Holomková, foto: Jan Coufal
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Řádková inzerce
Nabízím výuku a doučování anglického jazyka
(základy jazyků, rozšíření slovní zásoby, konver-
zace, příprava na zkoušky). Mám Mgr. titul,
státní zkoušky, mezinárodní certifikáty. Cena
250 Kč/60 min. T: 739 224 441 • Prodám židličku
zámeckého typu – stáří cca 90 let za 1200 Kč
a lustr replika secese zelená s květy slunečnic
na řetízcích za 450 Kč. T: 739 307 646 • Nabíd-
něte do sbírky staré brože a pudřenky či jiné do-
plňky z dob I. Rep. T: 739 307 646

Litomyšlská univerzita 3. věku slaví 20 let
Jak k tomu došlo? V roce 1999, když jsem kon-
čila mateřskou dovolenou, jsem se seznámila
s paní Ing. Terezií Šmolíkovou, tehdejší ředitel-
kou Centra sociální pomoci. Ta měla velký sen –
univerzita pro seniory v Litomyšli. Protože je to
velmi cílevědomá dáma, její sen se splnil a Uni-
verzita 3. věku v Litomyšli běží již dvacet let.
Mám tu čest, že jsem u tohoto projektu od jeho
začátku do dnešních dní. 
V historii naší univerzity je několik důležitých
mezníků. Vznikla v roce 1999 pod Centrem so-
ciální pomoci Litomyšl, 2007 byla přesunuta
pod Městskou knihovnu Litomyšl, 2012 se při-
daly univerzitní kluby, 2015 jsme se staly po-
bočkou U3V Univerzity Pardubice a vznikl
experimentální, mezigenerační program Lito-
myšlská univerzita pro prarodiče a vnoučata.
V roce 2017 se rozšířila nabídka, kromě předná-
škových cyklů jsme začali pořádat také kurzy
pro menší počet studentů.
Nultý, zkušební ročník se uskutečnil v roce 1999
jako dárek pro Litomyšlany v rámci Mezinárod-

ního roku seniorů. Plán byl, že po roce projekt
zhodnotíme my a hlavně účastníci, pak se roz-
hodneme, co bude dál. Do kurzu se přihlásilo
dvacet pět posluchačů, kteří rozhodně chtěli
pokračovat dál. Zájemců postupně přibývalo,
nyní jich je sto padesát, a kdyby stačila kapacita
sálu, bylo by i víc. Výuka probíhá v překrásném
prostředí zámeckého návrší ve Sloupovém sále
zámeckého pivovaru. Studenti nepřicházejí jen
z Litomyšle, ale i z okolních měst a obcí, jako je
Vysoké Mýto, Česká Třebová, Choceň, Žamberk,
Osík, Dolní Újezd a další.
Každý ročník má své téma, obory se střídají.
Přednášejí odborníci z našich univerzit i z praxe.
Nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze
na různá pracoviště a také zájezdy za poznáním
krás naší vlasti. V prvních letech jsme se, co se
témat týká, zabývali hlavně historii regionu
a jeho známými i méně známými osobnostmi.
Postupně jsme témata rozšiřovali. Věnovali
jsme se egyptologii, astronomii, ochraně pří-
rody, fyzickému i psychickému zdraví, dějinám
umění, světovým náboženstvím, archeologii
a mnoha jiným.
V roce 2012 nám v rámci tématu „Senior a jeho
svět“ přednášela ing. Dana Steinová, její vystou-
pení mělo název „Psychická, fyzická a sociální
stimulace v životě seniorské populace“. Inspiro-
valo nás k založení univerzitních klubů, které si
řídí a organizují sami posluchači, my pouze po-
skytujeme zázemí a organizační pomoc. Vznikly
tak dva kluby – turistický a astronomický. Turis-
tický klub pořádá každý týden vycházky po okolí
Litomyšle, několikrát do roka turistické zájezdy (i
několikadenní) a spolupracuje s Regionálním

muzeem v Litomyšli na povrchových archeolo-
gických sběrech. Astronomický klub se spojil se
studenty gymnázia a dalšími nadšenými amatér-
skými astronomy, pořádá veřejná pozorování
hvězdné oblohy, různé přednášky a jednou za
měsíc se členové scházejí a diskutují nad aktu-
álními tématy. Po dohodě s příbuznými světo-
vého astronoma, litomyšlského rodáka Zdeňka
Kopala se přejmenovali na Klub amatérských as-
tronomů Zdeňka Kopala.
Další počin, ke kterému nás ing. Steinová inspi-
rovala, je experimentální univerzita pro praro-
diče a vnoučata. Ta se poprvé uskutečnila
v roce, ve kterém jsme vstoupili do jednání
s panem profesorem Vavřínem a Asociací uni-
verzit třetího věku, jehož výsledkem bylo uznání
kvality našich programů a po schůzce s panem
docentem Švandou – oficiální záštita Univerzity
Pardubice – stali jsme se litomyšlskou poboč-
kou U3V UP.
Díky záštitě Univerzity Pardubice dosáhneme
na dotace Ministerstva školství ČR a mohli jsme
rozšířit nabídku programů. Kromě přednáško-
vého cyklu pořádáme také kurzy zaměřené na
aktivní výuku. V současnosti probíhá angličtina
pro začátečníky a mírně pokročilé, kurz kresby
pro pokročilé, jemná jóga I a II.
Pár čísel na závěr. Přednáškový cyklus je pro
150 posluchačů, jednotlivé kurzy pro deset až
patnáct studentů. Celkem za dvacet let se pod
hlavičkou Litomyšlské univerzity 3. věku usku-
tečnilo 218 přednášek, 47 zájezdů a exkurzí,
deset kurzů, kde se odučilo 202 vyučovacích
hodin. Do této chvíle našimi programy prošlo
4628 seniorů. Iva Pekníková



Pro Orion byla
letošní sezona
úspěšná!

Již do dvaadvacáté závodní sezony vstoupili
motokrosaři litomyšlského Orion Racing Teamu.
Hlavním tahounem po loňském zranění kolena
(Opatov) byl opět nestárnoucí matador našeho
družstva, letošní čtyřicátník Petr Bartoš (foto).
Nakonec v sedmidílném jezdecky nadupaném
českém mistrovství vybojoval celkové páté
místo v nejsilnější kubatuře MX1, no a například
v jihočeském Kramolíně si ještě navíc vítězně
střihl i třídu Veterán! Prostě od Petra paráda –
ve svém věku dokáže stále na trati prohánět
daleko mladší soupeře a pro ostatní kluky
v týmu je velkým příkladem, tahounem. Jonáš
Nedvěd v mezinárodně našlapané skupině MX2
letos patřil k nejlepším, měl vynikající starty –
jeho vyrovnané výsledky ho posunuly na celko-
vou bronzovou pozici v šampionátu, což je jeho
nejlepší umístění v jezdecké kariéře, navíc na
Slovensku přidal další bronz ve své skupině.
V ženské kategorii jsme se mohli stoprocentně
spolehnout na Barboru Laňkovou, která po
krásných soubojích nakonec vydřela
v mistrovsví titul vicemistryně. V juniorské sou-
těži nám letos dělal radost 16letý Petr Rathou-
ský – jeho čtvrtá příčka z juniorského klání
a desáté z německého prestižního seriálu ADAC
jsou velkým příslibem do budoucnosti. Na závěr
roku jsme se ještě zúčastnili závodu družstev
v Dalečíně, ale tady jsme neměli to sportovní
štěstíčko a pouze o jeden bodík jsme skončili
čtvrtí, škoda – tak snad příště. Jinak v současné
době Orion Racing jako promotér zase připra-
vuje sportovní sezonu 2020 MČR v motoskijö-
ringu, kde obhajuje titul z minulého ročníku
naše dvojice Lukáš Mohaupt – Vašek Hotový.

Za Orion Racing Petr Kovář

Svařování a požární ochrana
Svařování je jednou z nejužívanějších techno-
logií ve výstavbě, výrobě i při údržbě a opra-
vách strojů a zařízení. Z požárního hlediska se
jedná o práci za použití otevřeného ohně nebo
o práci s materiály zahřátými na tavící teplotu.
Z toho pak při nedodržení platných předpisů
a při nedbalosti pracovníků vzniká značný
počet požárů s velkými finančními škodami. 
Nejčastěji vznikají požáry od sváření v budo-
vách a objektech ve výstavbě, v garážích a díl-
nách pro údržbu dopravních prostředků a ve
výrobních budovách. Především v objektech ve
výstavbě dochází k častému rozšíření požárů
z toho důvodu, že zde nejsou žádná stavební
omezení, která by tomuto rozšíření bránila.
Při sváření plamenem a řezání kyslíkem před-
stavuje značné požární nebezpečí to, že do-
chází ke vznícení hořlavých látek nacházejících
se v bezprostřední blízkosti plamene, případně
ke vznícení od rozpálených materiálů. Nejčas-
tější příčinou požárů při sváření elektrickým

obloukem je propadávání žhavých okují do
prostorů pod místem sváření mezi snadno
vznětlivé látky.
Posuzujeme–li příčiny vzniku požáru od svá-
ření, zjišťujeme, že v mnoha případech dochází
k porušování předpisů – ať již vědomě, nebo
z nedbalosti. Setkáváme se však i s vyloženou
neopatrností a lajdáctvím.
K tomu, abychom případy vzniku požárů od
sváření omezili, je nutné řádně dodržovat pro-
tipožární opatření. Především je třeba odstra-
ňovat hořlavé látky z okruhu ohroženého
svářečskými pracemi. Případně ty, které nelze
odstranit, je třeba přikrýt nehořlavým materi-
álem nebo je dostatečně navlhčit vodou.
Dobrý technický stav a řádné provádění
údržby svářecích zařízení patří mezi základní
pravidla bezpečné práce.
Přeji vám klidné prožití adventu a Vánoc bez
požáru.

Karel Zeman

Ohlédnutí za 2. litomyšlskou spacák párty
14. 9. 2019 se uskutečnila v zámeckém parku
již 2. litomyšlská spacák párty. Z loňského roku
jsme si vzali jen to nejlepší a přidali zas špetku
navíc. Pěkné počasí a skvělí lidé jsou torzo celé
akce a na obojí budeme ještě dlouho vzpomí-
nat. My, pořadatelé, jsme spokojeni, protože

jsme do toho „dali opět všechno“, včetně sr-
díčka, a zároveň se nám podařilo sejít s přáteli
a kamarády. To nejdůležitější pro nás právě
bylo i to, že za námi přišli známí i veřejnost, jak
místní, tak přespolní. Z celé akce jsme cítili klid
a pohodu, každý si mohl prožít odpoledne

v zámeckém parku dle své libosti, ať už posle-
chem skvělých umělců, nebo využitím volno-
časových aktivit (netradiční hry, skákací hrad,
workshop žonglování, lekce jógy, tvořivé díl-
ničky, tetování henou a další). Chtěli bychom
vám všem, kdo se na naší akci jakkoli podílel
a pomohl nám, poděkovat za podporu, za to,
že jste si to s námi přišli společně užít. Všem
umělcům, návštěvníkům a sponzorům též pře-
velice děkujeme. Myslíme si, že pěkné a pří-
nosné akce je potřeba nejen uchovávat
v paměti, ale i rozvíjet, tvořit, zpestřit, zdoko-
nalit... Tradice je tradice a ta se má dodržovat,
jak se říká, a proto se s radostí a pokorou
v brzké době vrhneme na přípravy nyní už tra-
diční 3. litomyšlské spacák párty na rok 2020.
Děkujeme, že jste s námi a máme se společně
všichni spacákově. Organizátoři Martin, Jirka,
Magdaléna. Jiří Kusý
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Nabitý fotbalový podzim mladší přípravky 
Nejmladší tým TJ Jiskra Litomyšl má za sebou
polovinu krajské soutěže, ve které sehrála ka-
tegorie U7 – U9 celkem 7 venkovních turnajů,
včetně 2 domácích. Ty byly doprovázeny čas-
tými přátelskými utkáními, kde byl prostor
i pro rozrůstající se kategorii U6. 
Po odchodu početného ročníku 2010 bylo
nutné najít nové tahouny mužstva, kteří
svými výkony dokáží strhnout i ostatní, méně
zkušené, kteří se s týmovým duchem teprve
seznamují. To se s postupně budovanou chutí
a zápalem k fotbalu a po určitém počtu ode-
hraných zápasů sešlo a koncem podzimní
části sezóny už byly vidět povedené pasáže

utkání, které v některých případech pomohly
i k vítězství. 
Právě probíhající zimní měsíce jsou ve zna-
mení haly a oblíbených halových turnajů,
které jsou výbornou průpravou pro jarní část
soutěže, která začne koncem března. 
To, co nás však těší nejvíce, je zvýšený zájem
o fotbal u dětí. Již druhou sezónu jsme ze-
jména začátkem školního roku zaznamenali
početné přírůstky do našich řad. Ty znamenají
pravidelnou tréninkovou účast přesahující
počet 25 dětí (včetně holek), ale také zapříči-
nily přihlášení druhého týmu do okresní sou-
těže u starší kategorie U11. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spon-

zorům, městu a samozřejmě rodičům, kterým
není lhostejný volný čas dětí a snaží se je ak-
tivně podporovat ve sportování. Naopak ti,
kteří o tom ještě přemýšlí, pro ty doporuču-
jeme webové nebo fb stránky klubu, kde se do-
zvědí více informací o možném zapojení, které
je možné kdykoliv během sezóny. Rádi také
uvítáme pomoc a nové tváře mezi trenéry. 

Za trenérský tým mladší přípravky 
ve složení Josef a Jarmila Lebruškovi, 

David Tměj a Jiří Paclík, Jan Červenka.

Plavání nejmenších 
s Vasrmánkem i v zimě
Chcete, aby se vaše dítě cítilo dobře ve vodě?
Chcete spolu trávit společné chvíle vodními ra-
dovánkami?
Přidejte se k ostatním plaváčkům v plavecké
škole pro nejmenší Vasrmánek. Dopřejte svým
dětem i sobě společný čas, který strávíte zá-
bavnou formou aktivitami ve vodě – od zvykání
si na vodu a získání citu pro vodu u nejmenších
dětí až po výuky plaveckých způsobů dětí ba-
tolecího a předškolního věku. Cílem plavání je
otužování, nácvik a postupné zdokonalování
nejdříve základních plaveckých dovedností,
později plaveckých pohybů a nakonec plavec-
kých způsobů. Výuka probíhá hravou, citlivou
a nenásilnou formou napodobování rodičů a in-

struktorů, a to za doprovodu básniček a písni-
ček. Do kurzů je možné se hlásit od 6 měsíců do
6 let. Děti jsou do skupin rozděleny podle věku
a pokročilosti. Přihlásit se nyní můžete do zim-
ního bloku, který běží od prosince do února.
Plavecký kurz může být i vhodným dárkem pod
stromeček pro Vaše nejmenší. Plavat pak mů-
žete začít na jaře či v létě.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Měst-
ském bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel.
739 627 214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz,
www.vasrmanek.cz. Těšíme se na vás. Děku-
jeme všem svým plaváčkům a jejich rodičům za
přízeň a přejeme krásné Vánoce a mnoho vod-
ních zážitků v roce 2020. Iva Sedláčková

Otužilci pozor 
Dne 21. 12. 2019 se uskuteční již tradiční před-
vánoční koupání
Místo konání: STARKA, ve 14 hodin
Tímto zveme všechny příznivce
Koupání na vlastní nebezpečí

Jiří Jakubec a Zdeněk Huták
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Rok v běhu
Co může být pro běžeckou skupinu hezčím
rokem, než rok v běhu! Pro nás, RůžOFFky, byl
rok 2019 z tohoto pohledu naprosto ideální.
Nyní, v období adventu, i my zpomalujeme
a hodnotíme…
Rok, který za pár dní skončí, pro nás byl vskutku
pestrý a zajímavý. Uspořádaly jsme během něj
10 běžeckých akcí pro veřejnost – některé už
tradiční (Valentýnský běh, Běháme srdcem, Běh
s Velikonočním zajíčkem….), ale nebyly bychom
to my, abychom se každý rok nepustily do ně-
čeho nového (Beseda o zdravém životním stylu
a běhání, Běh se skřítkem Podzimníčkem, Dám-
ská odpoledne v pohybu, Půlmaraton svobody,
tréninky pro děti…). Na všech našich akcích jsme
měly možnost se přesvědčit, že lidi v Litomyšli
zajímá to, jak žijí, co pro své tělo i mysl mohou
udělat, a vedou k tomu i své děti. 
Zkusily jsme si ale i něco dalšího, pro nás
osobně velmi poučného – každý srpnový den
jsme na našich facebookových stránkách ne-
chaly naše příznivce nahlédnout do svého sou-
kromí v příspěvcích s názvem „Co já dnes?“. Byl
to facebookový projekt, kde jsme chtěly ukázat,

že běh a jakýkoli sport může být běžnou sou-
částí života – stačí se rozhodnout. I my máme
své děti, partnery, rodiny, přátele a taky práci,
po ní úklid, nákupy, vaření…😊. Každý máme 24
hodin času denně a je jen na nás, jak s ním na-
ložíme. Věta „Já na sport nemám čas“ je často
pouhou výmluvou. Tento projekt byl zakončen
soutěží, kdy nám lidé posílali své příběhy o tom,
jak se jim povedlo včlenit sport do denního
rytmu. Projekt byl dle ohlasů úspěšný a zřejmě
ho ještě zopakujeme.
Dalším úspěchem (a taky zkouškou nervů, spo-
lupráce, trpělivosti a plánování) pro nás bylo vy-

Domácí stadion je tvrzí.
Venku to „nelepí“
Na zimním stadionu je stále plno. Tréninky stří-
dají zápasy, a kdo má vlastní brusle, tak se
může jít sklouznout. Hokejové soutěže roze-
hrály všechny litomyšlské týmy, a tak mají fa-
noušci hokeje nepřebernou šanci zajít na zimní
stadion a podpořit hráče s lilií na prsou. 
Největší pozornost je upnuta na A tým. Ten má
za sebou zápasy skvělé, jako derby s Chocní.
Zápasy výborné. Zde je potřeba vyzdvihnout
derby s Moravskou Třebovou, ale také zápasy
méně dobré. Například vydřené vítězství proti
Lanškrounu. Jedno je však jisté. Na domácím
stadionu si fanoušci užili po čtrnácti kolech
samé výhry. Bohužel na opačném pólu jsou
venkovní zápasy, které body nepřinesly. „Podá-
váme nevyrovnané výkony. Zápasy venku jsou
špatné. Potřebovali bychom vyhrát několik
utkání po sobě, aby se hráčům zdvihlo sebevě-
domí. Stále věříme v náš koncept se zapojením
mladých hráčů do sestavy. Dělají sice chyby, ale
nedá se jim upřít snaha,“ hodnotní dosavadní

průběh sezony asistent trenéra Bohumil Jaku-
bec. Nezbývá než věřit, že kromě vítězství nad
nejlepšími týmy přibydou i body z venkovních
stadionů. 
Pozornost diváků poutá i extraligový tým juni-
orky. Premiéra v této soutěži není lehká, ale
přesto byla k vidění na litomyšlském stadionu
zajímavá utkání. Body dokázali sebrat mladíci
i vedoucímu celku z Havířova. Stejně jako u je-
jich kolegů z A týmu jim však do tabulky nepři-
bývají body z venkovních utkání. Stále je však
o co hrát a fanoušci hokeje by si neměli utkání
juniorky nechat ujít.
Vedení hokejového oddílu přeje všem fanou-
škům, hráčům, funkcionářům i ledařům pokojné
vánoční svátky. Dárkem pro všechny by mělo
být přátelské utkání A týmu proti juniorce, které
se uskuteční mezi svátky. Sledujte prosím we-
bové a facebookové stránky klubu pro více po-
drobností.

Petr Šilar

Krav Maga
v Litomyšli
Co je Krav Maga?
Z hebrejštiny ve volném překladu „boj zblízka“
– nejefektivnější systém sebeobrany v konfliktu.
Pro koho je vhodná?
Tento systém vychází z přirozených reakcí
a lehce osvojitelných technik, takže to zvládne
úplně každý – ať jste žena, nebo muž.
Proč cvičit Krav Magu?
Cvičení sebeobrany vám dodá pocit bezpečí, jis-
toty a především zdravé sebevědomí v dnešní
době.
Co vás čeká?
– Nácvik sebeobranných technik proti ozbroje-

ným i neozbrojeným útokům
– Zlepšování fyzické zdatnosti
– Mentální příprava
– Taktická příprava a strategie
– Dvě reálné modelové situace
Zkušený instruktor Radek Hanzlík vás provede
tříměsíčním kurzem, kde vás připraví na pre-
venci útoku, použití slzotvorného prostředku
a použití běžných prostředků k sebeobraně.
Kde trénujeme: tělocvična Veselka. Začínáme:
13. 1. 2020 – pondělí a středa od 20.00. Přihlásit
se můžete na stránkách www.medojed.eu,
kontakt: 739 584 548
Učíme vás bránit sebe i své blízké!

Radek Hanzlík a Alena Gregorová,
foto: Alena Gregorová

dání diáře pro rok 2020. Jeho mottem je
Všechno, co chceš, dokážeš. Budeme rády, když
diář bude motivovat své uživatele k zdravému
pohybu i tolik potřebné relaxaci. Je zaměřen, jak
jinak, lehce sportovně, ale dá se samozřejmě
použít jako klasický diář pro týdenní plánování.
Koupit ho můžete v IC Litomyšl, Fit centru Fila,
v cestovní agentuře La Playa nebo přímo u nás.
Ani my osobně jsme nezahálely. Běhaly jsme,
trénovaly, závodily. Některé z nás vyhrávaly
velké závody, jiné vyhrávaly samy nad sebou
a nad svými zraněními. Každé z nás se letos po-
vedlo posunout své hranice a zlepšit si osobní
rekordy na dlouhých tratích.
Máme za sebou úspěšný rok. Vše, co děláme,
děláme s plným nasazením a chutí. Nešlo by to
ale bez podpory našich rodin (a jejich svaté tr-
pělivosti s našimi nápady), přátel, kteří nám
chodí pomáhat na akce, města Litomyšl a Par-
dubického kraje, kteří nás letos podpořili fi-
nančně i materiálně. Velmi si vážíme též
podpory 2. základní školy a restaurace Veselka,
kde nalézáme útočiště k pořádání našich akcí.
A nešlo by to bez našich příznivců, čtenářů, zá-
vodníků, kteří nám naši energii vrací zpět. Všem
tímto děkujeme.
Přejeme čtenářům Lilie klidné vánoční svátky,
běžcům bohatého ježíška a nám všem pevné
zdraví v roce 2020.

Ola Radimecká, Andrea Stejskalová,
Jana Ospaldová, RůžOFFky v běhu
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Hubertovská jízda 2019
V sobotu 26. října se za krásného a téměř let-
ního počasí uskutečnil další ročník cyklistické
Hubertovské jízdy. 
Tuto akci pořádá již mnoho let Dům sportu Stra-
tílek pro všechny, kteří chtějí společně symbo-
licky zakončit cyklistickou sezónu. Jedná se
o nenáročnou vyjížďku s přáteli, zakončenou
odpoledním společným posezením ve vybrané
restauraci, nechybí samozřejmě dobré občer-
stvení. 
Sraz všech účastníků byl před Domem sportu
Stratílek na Smetanově náměstí v Litomyšli,
odkud se vyráželo v 10.30 hodin. Vzhledem k až
nezvykle teplému a slunečnému počasí po-
stupně mizely bundy a teplé návleky a nakonec
všichni jeli v téměř letním oblečení.
Již takřka tradiční trasa vedla krásným prostře-
dím na východ od Litomyšle – převážně lesními
úseky za obcí Strakov směrem na Semanín.
Projíždělo se krásně zabarveným podzimním
lesem, který ve slunečním svitu takřka zářil.
Teplo, minimum bláta a pohodové tempo vy-
jížďky se projevilo na vynikající náladě všech

zúčastněných. V Semaníně byl také odstarto-
ván tzv. hon na lišku – příležitost pro ambició-
znější cyklisty poměřit své síly v malém závodě,
při kterém smečka cyklistů pronásleduje malým
náskokem obdařenou „lišku“, kterou představo-
val Lukáš Kopecký z Domu sportu Stratílek.
Přes pouze malý náskok se ho nepodařilo ni-
komu předstihnout. Trať byla relativně náročná
svým převýšením, suchý povrch narušilo pouze
několik menších kaluží, které ale nemohly zá-
vodníky zastavit. Do cíle u oblíbené litomyšlské
restaurace Veselka tak přijel s několikaminuto-
vým náskokem „lišák“. Druhý dojel Antonín Hu-
rych a třetí Martin Vodehnal. 
V již zmíněné restauraci Veselka čekalo na
všechny dobré jídlo a pití. Letos si hlavně díky
ideálnímu počasí všichni účastníci celou akci
velice užili. Kdo vynechal či o akci nevěděl, je sr-
dečně zván na příští ročník. Doporučujeme sle-
dovat naše stránky www.stratilek.cz či profil
www.facebook.com/dumsportu.stratilek/

Veronika Samková Stratílková

Atletické
okénko
V českých podmínkách skončila sezona závodů
na dráze a atleti se stěhují k tréninkové činnosti
do hal a tělocvičen. I členové našeho oddílu,
hlavně děti, mají možnost trénovat v místních
tělocvičnách, ale i venku. V současnosti probíhá
rozdělení trenérů a trénujících podle časových
možností do tréninkových skupin. Pomalu ale
začínají i první halové závody. V Poličce pořádají
seriál závodů ve skoku vysokém. Prvního zá-
vodu se zúčastnili i naši mladší žáci – V. Voříšek
dokonce vyhrál závod výkonem 130 cm, M.
Tomšů mezi mladšími žákyněmi skočila 120 cm.
Výbor oddílu řeší přihlášky do soutěží pro příští
sezonu. Jasná je přihláška druholigové soutěže
mužů, junioři a dorostenci dostanou příležitost
závodit v družstvu mezi dospělými. Samozřej-
mostí je přihláška přípravek a mladšího žactva
chlapců i dívek, přihlášku staršího žactva ještě
zvážíme. Dalším bodem je technické zabezpe-
čení závodů, předpokládáme opravu umělého
povrchu dráhy, pořízení nové bezpečné klece
pro kladiváře, nákup tréninkových překážek pro
žactvo. Stadion a jeho vybavení, stejně i se-
stava zkušených rozhodčích láká k pořadatel-
ství soutěží na okresní, krajské i celostátní
úrovni. Budeme usilovat rovněž o přidělení dru-
holigového kola. Konkrétní opatření budou
upřesněna na členské schůzi oddílu dne 6. 12.,
kde budou vyhlášeni i nejlepší atleti oddílu. Na
závěr výborná zpráva – náš odchovanec Jáchym
Kovář se zúčastnil mistrovství světa v běhu do
vrchu v Argentině, na kopci dlouhém 14,7 km
obsadil 10. místo a přispěl k 1. místu družstva
českých vrchařů před USA a Itálií. Petr Jonáš
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Mladší i starší žáci hrají důstojnou
roli v ligových soutěžích
Hned dva týmy žáků má místní klub ADFORS
Basket Litomyšl v celore-
publikových soutěžích.
Mladší žáci bojují ve své
skupině o druhé postu-
pové místo do extraligy
s USK Praha, na jehož pa-
lubovce v říjnu prohráli o 7
bodů, a prosincová odveta
tak rozhodne, co budeme
hrát v jarní části. Kromě
tohoto zápasu v hlavním
městě naši kluci prohráli
už jenom dva zápasy s BK
Pardubice, dominantním
lídrem skupiny. Zbývajících
pět duelů jsme vyhráli,
a tak jsme s bilancí 5–3 na
průběžném 3. místě naší
ligové skupiny E.
Starší žáci začali své půso-
bení v ligové skupině B

trochu rozpačitými výkony, když z prvních šesti
duelů dokázali zvítězit jen
dvakrát. Poté ale přišly čtyři
výhry za sebou a rázem jsme
s bilancí 6–4 na 4. místě, tedy
posledním postupovém
místě, které zaručuje účast
v extralize a jarní měření sil
mezi 12 nejlepšími týmy z celé
republiky. O tom, zda tuto pří-
čku udržíme, pravděpodobně
rozhodne vzájemný zápas se
zatím pátou Spartou Praha,
který se bude hrát v městské
sportovní hale v sobotu 7.
prosince od 17 hodin. Věříme,
že kluky přijde podpořit po-
četná skupina fanoušků a že
je požene za výhrou, a tím i za
příslušností mezi českou ba-
sketbalovou elitou. 
Martin Šorf, předseda klubu

Fotbalová Jiskra bilancuje
svoje podzimní představení
Podzimní část mistrovské fotbalové sezony je
minulostí. Dobojováno má i litomyšlská Jiskra,
přičemž její tým mužů přezimuje na průběžné
deváté pozici v krajském přeboru s třiadvaceti
body na kontě. Úspěch, nebo neúspěch? O pro-
padák se rozhodně nejedná, nicméně důvod
k nějakému extra jásání to rovněž není, to je po-
třeba férově přiznat.
Druhá polovina podzimu hráčům v barvách Jis-
kry nevyšla podle představ především na hřiš-
tích soupeřů, neboť postupně vyšli naprázdno
v Chocni, Lanškrouně i Heřmanově Městci.
Všechny tyto nezdary měly společného jme-
novatele ve slabé produktivitě. Mužstvo doká-
zalo hrát rovnocenné partie se všemi
konkurenty, umělo si vypracovat střelecké pří-
ležitosti, ale s jejich využíváním bylo velice
často na štíru. „Opakovalo se to v několika zá-
pasech. Nedokázali jsme se prosadit ani ve vy-
ložených šancích, ve finální fázi jsme byli
nepřesní a to nás stálo body,“ je si vědom tre-
nér Roman Pražák. Týmu scházel produktivní
kanonýr, jeho nejlepšími podzimními střelci
byli Petr Škeřík s Petrem Kunderou a stačily jim

na to čtyři vstřelené branky. „Efektivita v za-
končení byla naší největší bolestí,“ mohl jen
konstatovat trenér Pražák. Krajský přebor
bude po zimní přestávce pokračovat od
března, do té doby čeká na litomyšlské fotba-
listy tradiční polykání tréninkových dávek
a série přípravných střetnutí na domácí umělé
trávě.
Letem světem ještě o ostatních reprezentan-
tech klubu. Dorost hrající ve společném druž-
stvu se Sokolem Dolní Újezd v nejvyšší soutěži
Pardubického kraje výsledkově nikterak neoslnil
a rozhodně bude mít přes zimu na čem praco-
vat. Patnácté místo z osmnácti účastníků roz-
hodně není počinem, s jakým by trenéři a hráči
mohli být spokojeni, na jaře však budou mít do-
statek příležitostí ke zlepšení. Žákovská druž-
stva ve spolupráci se Sokolem Čistá zvládla
podzim v krajském přeboru solidně. Starší žáci
k devátému místu přidali postup do semifinále
poháru, velmi příjemný je výsledkový i herní
posun aktuálně osmých mladších žáků. „Spo-
kojen úplně nejsem, čekal jsem, že se budeme
pohybovat do páté pozice. Neztratit zápasy,
v nichž se určitě dalo uspět, mohli jsme mít mi-
nimálně o sedm bodů více. Na ,kdyby´ se však
nehraje. Přesto chci klukům za předvedené vý-
kony poděkovat,“ uvedl trenér starších žáků
Ivan Čech.
Rovněž přípravky spojily v této sezoně síly s čis-
teckým oddílem a díky tomu mohly do soutěží
kraje a okresu přihlásit tři týmy. Všichni kluci tak
měli dostatečnou herní praxi, a i když výsledky
v těchto kategoriích nejsou tím nejdůležitějším,
tak si mladší i starší elévové vychutnali i ten
nejkrásnější pocit fotbalistů, tedy radost z ví-
tězství. Radek Halva

Medailové žně pro
plavce z Litomyšle 
Krajské přebory sloučeného Pardubického
a Královéhradeckého kraje.
Plavecký klub SportsTeam Litomyšl vyslal do
boje o cenné kovy celkem 10 plavců. Přeborníky
kraje se stali a zlaté medaile získali: Barbora
Kuncová 100 polohový závod, Natálie Jandíková
100 prsa + 200 prsa, Jakub Smetana 200 motýl,
Matyáš Jandík 100 prsa. Stříbrné medaile: Kun-
cová Barbora 50 volný způsob, Jakub Macek
200 znak, Jakub Smetana 100 motýl. Bronzové
medaile: Natálie Jandíková 100 volný způsob +
200 volný způsob + 200 polohový závod + 400
polohový závod, Barbora Kuncová 100 znak +
200 znak + 100 volný způsob, 200 polohový
závod. Za zmínku stojí také 4. místo pro Lukáše
Drahoše na 50 volný způsob, 5. místo pro Adélu
Mackovou na 100 motýl, 6. místo pro Emu Mr-
vičkovou na 200 znak.

Karel Jandík, Sportsteam Litomyšl

Litex aerobic show 
Tato fitness akce se stává v Litomyšli tradiční
a oblíbenou pro svou atmosféru, rozmanitost
cvičebních lekcí, doprovodný program, vý-
znamné lektory a hosty.
Akce je vyhledávaná všemi, kteří mají rádi ne-
násilné spojení pohybu, relaxace a zábavy. Hos-
titelem se stala opět Městská sportovní hala
v Litomyšli, pro tento účel velice dobře zařízená.
O tom, že „Móda, pohyb, zdraví k české kráse
ladí“, bylo přesvědčeno více než 280 účastníků
z Polska, Slovenska a všech koutů naší repu-
bliky. Na dalším ročníku (4. dubna 2020) v Lito-
myšli přivítáme Olgu Šípkovou, Zuzanu
Švíkovou, Lenku Velínskou, Romana Ondráška,
Lucii Tvrdoňovou a Janu Uhlířovou.
Všem přejeme FIT rok 2020 Karel Jandík


