
Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie
jednoho moderního intelektuála
Výstava v Městské galerii Litomyšl reaguje na
vlnu emocí kolem sochy komunistického politika,
ministra Zdeňka Nejedlého, která od roku 1978
stojí před jednou z místních základních škol. Po
sametové revoluci v roce 1989 město sochu ne-
odstranilo, ale připojilo k ní dodatkovou tabulku
s citátem: „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro
oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej
tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkos-
tech hledají. B. Pascal“; a dovětkem: „Zdeněk Ne-
jedlý (1878–1962) Rozmnožil i poškodil kulturu
českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež
oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“
Ne všichni jsou s touto úpravou srozuměni, čas
od času se derou na povrch emotivní reakce,

které Litomyšl rozdělují: je dodatková tabulka
dostatečná? Vyjadřuje to, jak o Nejedlém smýš-
líme? Chceme odstranit, nebo ponechat sochu
této kontroverzní osobnosti?
Tato situace byla také hlavním důvodem ředi-
telky galerie k tomu zařadit tento projekt do vý-
stavního plánu galerie a napomoci tak přenést
emoce spjaté s Nejedlým – potažmo jeho so-
chou, do roviny poznání.
Výstava je rozdělena do tří částí. První předsta-
vuje Nejedlého jako litomyšlského rodáka, pro-
fesora, historika, muzikologa, propagátora
Smetanovy hudby, ale také jako ideologa, poli-
tika a ministra komunistických vlád.
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V komunálních volbách letos kandidovalo
celkem šest uskupení, což je o tři méně než ve
volbách v roce 2014. Do letošních voleb nepo-
stavili kandidátky zástupci Patriotů, TOP 09
a Fóra občanů Litomyšle. Průměrná volební
účast v uplynulých komunálních volbách v celé
České republice byla 47,34 %, Litomyšl tedy
byla v tomto ohledu lehce nadprůměrná, účast
47,81 % je však nižší než před čtyřmi lety, tehdy
k urnám dorazilo 50,31 % oprávněných voličů. 
Generace 89 v komunálních volbách zvítězila

se ziskem 24,67 % a v 23členném zastupitel-
stvu usedne jejích šest reprezentantů. Na dru-
hém místě se se ziskem 22,66 % a pěti
mandátů umístila KDU-ČSL, následovaná ODS
s 22,04 % a rovněž pěti mandáty. Čtvrté místo
v komunálních volbách patří Nestraníkům, kteří
získali 16,06 % a čtyři hlasy v zastupitelstvu.
Na pátém místě skončila ČSSD s 8,3 %
a dvěma mandáty, jeden mandát získala KSČM
se ziskem 6,27 %. Do zastupitelstva města se tak
dostaly všechny kandidující strany a uskupení.

Ustanovující jednání zastupitelstva se konalo
ve čtvrtek 1. listopadu a zastupitelé na něm
zvolili nové vedení města, starostou se stal
Daniel Brýdl (Generace 89), místostarostou
Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Více informací
k volbám najdete na straně 2.

Senátor z Litomyšle
První kolo senátních voleb se konalo společně
s komunálními. Senátorem za okres Svitavy
chtělo být devět kandidátů. Volební účast byla
43,45 % a do druhého kola postoupili Michal
Kortyš (ODS) se ziskem 24,73 % platných hlasů
a Pavel Havíř (ČSDD), kterého volilo 20,76 %
voličů. 
V pátek 12. a sobotu 13. října se voliči vrátili
k urnám a z této dvojice vybírali nového sená-
tora, kterým se stal Michal Kortyš, jemuž dalo
hlas 62,76 % voličů. Druhé kolo senátních voleb
mělo výrazně nižší účast občanů, v rámci celého
okresu dorazilo za plentu pouze 14,55 % opráv-
něných voličů, v Litomyšli byla volební účast ve
druhém kole výrazně vyšší oproti zbytku regi-
onu, dosáhla na 30,03 %.          -mv-

Litomyšlský
advent bude
opět andělský
Advent. Období pro-
voněné cukrovím,
jehličím, svařeným
vínem s atmosférou
plnou pohody, klidu
a lásky. V Litomyšli
navíc s anděly, kteří
se zabydleli ve stálé expozici chrámu Nale-
zení sv. Kříže a o adventu zde vypráví nejen
příběh Ježíše Krista, ale z výšky shlížejí na
bohatý program před kostelem. Ten zažijete
na zámeckém návrší o adventních nedělích
od 2. do 23. prosince. 
Adventní odpoledne v andělské Litomyšli
Každou z adventních nedělí naplní zajímavý
program, který začne vždy ve 13.00 hod. a až
do večerních hodin bude plný aktivit pro ro-
diny s dětmi, ale i seniory. Pro návštěvníky je
připraveno například Peklo nebo stromečky
s vánočními ozdobami v zámeckém sklepení,
desítky betlémů z východních Čech v piaris-
tickém kostele, ale i loutkové pohádky Sně-
hová královna, O Budulínkovi, O pyšné
čarodějnici a O Šípkové Růžence v Nové
městské síni.                                strana 16 >

Zpravodaj města Litomyšle

2. listopadu 2018
Ročník XXVIII.11

Nový starostou města
se stal Daniel Brýdl

Oslavy ke 100 letům
Československa 832 Ohlédnutí 

za ArchiMyšlí

Výsledky říjnových komunálních 
a senátních voleb v Litomyšli
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do Zastupitelstva města Litomyšle a Senátu
Parlamentu ČR. Účast v komunálních volbách dosáhla v Litomyšli 47,81 % a zvítězila v nich
Generace 89, následovaná KDU-ČSL, ODS, Nestraníky, ČSSD a KSČM. Novým senátorem
za okres Svitavy se stal bývalý litomyšlský starosta a krajský radní Michal Kortyš (ODS).
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení 
zastupitelstva

Výsledky voleb do zastupitelstva 
a Senátu Parlamentu ČR
Výsledky komunálních voleb 2018 v Litomyšli:
1. Generace 89 (24,67 %) – 6 mandátů
2. KDU-ČSL (22,66 %) – 5 mandátů
3. ODS (22,04 %) – 5 mandátů
4. Nestraníci (16,06 %) – 4 mandátů
5. ČSSD (8,3 %) – 2 mandáty
6. KSČM (6,27 %) – 1 mandát

Výsledky prvního kola senátních voleb 2018 
v okresu Svitavy:
1. Michal Kortyš, ODS (24,73 %)
2. MUDr. Pavel Havíř, ČSSD (20,76 %)

3. Ing. Bohuslav Fliedr, KDU-ČSL+STAN (13,67 %)
4. Jiří Krátký, Piráti (12,52%)
5. MVDr. Miroslav Šafář, Rozumní (9,49%)
6. Milan Mňuk, KSČM (8,59%)
7. Ing. Josef Krpálek, SPD (5,70 %)
8. Jaroslav Novák, Patrioti (2,30 %)
9. Mgr. Richard Andrle Sylor, MBA, KČ (2,20 %)

Výsledky druhého kola senátních voleb 2018
v okresu Svitavy:
1. Michal Kortyš, ODS (62,76 %)
2. MUDr. Pavel Havíř, ČSSD (37,23 %)          -red-

Necelý měsíc po komunálních volbách se konalo
první jednání nového zastupitelstva. Velký sál
Smetanova domu byl ve čtvrtek 1. listopadu
naplněn diváky, kteří se stali svědky skládání za-
stupitelských slibů, volby starosty, místostarosty
a radních. Po těchto bodech přítomných dvacet
dva zastupitelů volilo sedm členů finančního
a kontrolního výboru, jejich seznam přineseme
vzhledem k datu jednání zastupitelstva a uzá-
věrky Lilie v příštím čísle.
Na schůzce také došlo ke zřízení nových osad-
ních výborů pro integrované části města Nedo-
šín, Pazuchu, Suchou, Kornice, Pohodlí a Novou
Ves. Personální složení těchto výboru se bude
řešit na příštím jednání zastupitelstva. Na prv-
ním jednání ještě politici stihli rozhodnout o tom,
kdo bude v příštích letech v Litomyšli oddávat
novomanžele, a projednali i výši odměn pro
uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva.
Jejich výše se oproti minulosti nemění. -mv-

ZaM bere na vědomí, že přítomní členové za-
stupitelstva složili v souladu s ustanovením § 69
odst. (2) a (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů slib. Žádný člen za-
stupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou. Složení slibu potvrdili členové za-
stupitelstva podle §69 odst. (3) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů svým podpisem.

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust.
§84 odst. (2) písm. m) a § 103 odst. (2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů počtem 22 hlasů starostou města Li-
tomyšle Daniela Brýdla.

ZaM zvolilo tajnou volbou v souladu s ust.
§84 odst. (2) písm. m) a §103 odst. (2) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů počtem 22 hlasů místostarostou
města Litomyšle Radomila Kašpara.

ZaM zvolilo v souladu s ust. §84 odst. (2)
písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto další
členy Rady města Litomyšle
počtem 22 hlasů Michala Kortyše
počtem 21 hlasů Petru Benešovou
počtem 21 hlasů Josefa Černého
počtem 21 hlasů Petra Filu
počtem 21 hlasů Josefa Štefla

ZaM rozhodlo o pověření těchto členů zastu-
pitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření
manželství podle § 4 odst. (1) zákona č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů:
Petra Benešová, Dana Kmošková,
Olga Radimecká, Josef Štefl, Lubomír Sršeň,
Leoš Krejčí a Michal Kortyš

Více na www. litomysl.cz

Novým starostou Litomyšle je Daniel
Brýdl, městu povládne velká koalice
Litomyšl má nové vedení. Lídři čtyř nejsilnějších stran se domluvili na podmínkách „velké
koalice“, v níž usednou zástupci Generace 89 (šest mandátů), KDU-ČSL (pět mandátů), ODS (pět
mandátů) a Nestraníků (čtyři mandáty). Dva zastupitelé ČSSD a jeden za KSČM zůstanou stejně
jako v minulém volebním období v opozici. Nová koalice má 20 zastupitelů z celkového počtu
23. V nové sedmičlenné radě města usednou dva zástupci Generace 89, stejný počet mandátů
pak připadne také KDU-ČSL a ODS, sedmým radním bude zástupce Nestraníků.

Starostou města pro následující volební období
bude Daniel Brýdl, (Generace 89), místostaros-
tou Radomil Kašpar (KDU-ČSL). Nové vedení
města chce co nejdříve začít plnit volební pro-
gram. „Nechceme dělat revoluci, ale spíše by
mělo jít o evoluci. Určitě se shodneme na velkých
investičních akcích, a to i s opozicí, protože jsme
je měli všichni v programech. Jde například o ře-
šení parkování v centru města a u nemocnice,
hledání financí na stavbu nového domova pro se-
niory a zvýšení nabídky na možnost individuální
výstavby i nájemních domů. Za mě osobně bych
rád vnesl do komunikace s občany moderní prvky
a větší otevřenost – participativní rozpočet, zpře-
hlednění webu, využívání aplikací a podobně. Li-
tomyšl musí být atraktivní i pro mladé lidi, aby
neodcházeli do velkých měst,“ představuje svoji
vizi rozvoje Litomyšle starosta Daniel Brýdl. 
Nový místostarosta Radomil Kašpar v hodno-
cení povolebního vyjednávání vyzdvihuje poli-
tickou kulturu v Litomyšli: „Jako ješitnému
chlapovi mi udělalo radost, že jsem od voličů zís-
kal nejvíce preferenčních hlasů, jako lídra KDU-
ČSL mě mrzelo, že jsme nevyhráli, ale voličům
děkuji jak za hlasy, tak za účast u voleb. Pro Li-
tomyšl je pozitivní, že staronová koalice bude
mít v zastupitelstvu dvacet ze třiadvaceti hlasů,
což je velice silný mandát a jasný signál od vo-
ličů, že byli s našimi předchozími kroky spoko-
jení. Povolební vyjednávání bylo velice korektní
a leckterá větší města by se od nás mohla v po-
litické kultuře učit.“

Vyjádření politických stran k nové koalici
„Ze vznikající koalice mám velmi dobrý pocit.
Opět se sešla parta rozumných a pracovitých lidí
s jediným cílem, zvelebit naše město. Kontinuita
bez velkých otřesů a pokora k minulosti, to je
část tajemství prosperujícího města. Pracovat
pro Litomyšl je pro mě radost i čest zároveň.“ 
– Josef Janeček, ODS

„S výsledkem komunálních voleb jsme velmi
spokojeni. Musíme poděkovat voličům, že ocenili
naši práci v uplynulém období a dali nám znovu
důvěru. Máme historicky nejvyšší počet zastupi-
telů. Ihned po volbách jsme byli osloveni vítě-
zným sdružením Generace 89, zda-li chceme být
v širší koalici. Zároveň byla podána nabídka na
místo v městské radě. Obě nabídky jsme přijali;
podobné sestavě (dříve navíc FOL) byla koalice
i městská rada v minulém volebním období. Jed-
nání o společné koalici, prioritách i budoucím

prohlášení proběhla a byla většinová shoda
o dalším směřování a vedení města.“ 
– Josef Černý, Nestraníci

„ČSSD ztratila v těchto volbách jednoho člena
zastupitelstva a v dalším volebním období
budou zájmy voličů naší nejstarší strany hájit
dva zastupitelé. A opět tedy budou těmi z opo-
zice. To není žádné překvapující zjištění – v Lito-
myšli tomu tak je. Jestliže s námi nebylo
vyjednáváno v roce 2010, kdy jsme po součtu
hlasů získali čtvrté místo, k vyjednávání jsme ne-
byli přizváni ani v roce 2014 – z místa třetího, je
jasné, že jsme pozvánku do koalice neobdrželi
letos z místa pátého. Přesto – děkujeme těm,
kteří dali své hlasy našim kandidátům, a budeme
se snažit ve výborech, komisích a při rozhodo-
vání při jednání zastupitelstva hájit zájmy všech
občanů. Všichni přeci chceme čisté, klidné, bez-
pečné město se vzdělanými a spokojenými lidmi,
chceme, aby se tu žilo dobře všem – malým,
mladým, starším i starým." 
- Dana Kmošková, ČSSD

„KSČM v Litomyšli získala obdobně jako v uply-
nulém volebním období pouze jedno místo v za-
stupitelstvu města. Za přízeň děkuji všem, kteří
hlas KSČM dali. Z předvolebních materiálů, které
obdrželi občané do svých schránek, bylo zřejmé,
že hlavní témata všech subjektů byla obdobná.
Proto i já, jako zvolený zastupitel, budu v nastá-
vajícím volebním období podporovat zahájení
výstavby domu sociálních služeb a bytů pro
mladé lidi, řešení dopravy a parkování ve městě
(silnice E 35, výstavbu parkoviště), pokračování
ve výstavbě cyklostezky. Aktivně budu podporo-
vat zachování dostupné zdravotní péče pro ob-
čany města a přilehlých obcí. Kromě výše
uvedeného budu prosazovat maximální péči
o majetek města (budovy, komunikace, památky,
umělecké předměty,...) a podporovat investice do
akcí města v oblasti investic, sportu i kultury.
Jsem si vědom toho, že jako jediný z 23 zastupi-
telů nejsem schopen věci prosadit sám. Při
ústních jednáních jsem byl ujištěn, že mnou zmí-
něná problematika neleží na srdci pouze mně,
ale je společná i pro ostatní subjekty, které mají
v zastupitelstvu více členů. Budu podporovat
dobré návrhy kohokoliv, bez rozdílu stranické
příslušnosti a sám se vyvaruji jednání, které by
škodilo našemu městu a jeho občanům. Totéž
očekávám i od mých nově zvolených kolegů za-
stupitelů.“ – Vítězslav Hanzl, KSČM -mv-

Ustavující zasedání
zastupitelstva
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V předvečer stého výročí založení Českosloven-
ské republiky se v Litomyšli odehrála hlavní část
městských slavností k tomuto jubileu.
V sobotu 27. října dopoledne se o zahájení akce
postarali členové Veterán klubu Litomyšl, kteří
se od věže vydali v dobových kostýmech k pa-
mátníku u sokolovny.
Na tomto pietním místě promluvili zástupci
města a další řečníci, kteří vyzdvihli osobnosti,
které se zasloužily o vznik samostatného Česko-
slovenska, a také uctili památku obětí obou svě-
tových válek, dvou okupací a desítek let totality.
Krátce po 11. hodině se na ulici 9. května sešly

desítky lidí, aby se staly svědky slavnostního od-
halení sochy Slavěny od akademického sochaře
Arnolda Bartůňka. Sochu najdete v nově zrekon-
struované části ulice 9. května u zadní strany
gymnázia.
Ve dvě hodiny odpoledne pak oslavy pokračo-
valy vernisáží výstavy Více srdce pro Václava
Havla v zámeckém sklepení. Expozice oblíbe-
ného srdce, na jehož výrobu se použil vosk ze
svíček, které lidé spontánně zapalovali po úmrtí
Václava Havla po celé ČR, je nyní doplněna
o stovky zrcátek, které obraz srdce násobí. Po
vernisáži mohli návštěvníci diskutovat o odkazu

a idejích T. G. Masaryka a Václava Havla při ne-
formální debatě. Kolem 16. hodiny pak předsta-
vitelé města se zástupci Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové vysadili lípu – strom pro
Olgu Havlovou v parku u Smetanova domu.
Podvečerní vernisáž Trikolory od Václava Ciglera
a Michala Motyčky na autobusovém nádraží při-
lákala desítky lidí. Nové 25metrové dílo, které je
v horní části nasvíceno do národních barev,
bude trvale připomínat letošní oslavy. Na poří-
zení tohoto uměleckého díla významně přispěli
město Litomyšl, Saint-Gobain ADFORS CZ, For-
tech, Tomáš Brýdl, T&T trade holding, Pardubický
kraj, Czech Hydro, Michal Kortyš, LBtech a Aleš
Velc. Pod projektem se také výrazně podepsala
Galerie Kubík. Na uspořádání oslav s městem
spolupracoval Pardubický kraj, Smetanova Lito-
myšl, Veterán klub Litomyšl a Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové. -mv-

Takto vypadaly litomyšlské oslavy
100 let od založení Československa

Oslavy 100 let od vzniku společného státu si Češi
a Slováci připomínali různými způsoby. V Lito-
myšli se k této příležitosti naplánovala řada akcí,
z nichž dvě se konaly 12. a 13. října na Slovensku.
Jednalo se o koncerty „Pocta českej opere“, které
odehráli ve Spišské Belé a Levoči hudebníci z Li-
tomyšlského symfonického orchestru a smíše-
ných sborů Otakar z Vysokého Mýta a Pendl
z České Třebové. Hudební tělesa při koncertech
dirigoval David Lukáš.
Na koncertech čeští hudebníci zahráli díla Anto-
nína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka
a Viléma Blodka, obecenstvo však vřele přivítalo
i to, jak hudebníci zahráli českou a slovenskou
hymnu. Největších ovací se však dočkala za svůj

strhující výkon slovenská sopranistka Eva Hor-
nyaková. „Jako muzikant říkám, že koncerty byly
svou hudební úrovní úžasné a Eva Hornyaková
famózní, chválu si však zaslouží všichni účinkující.
Velice mě potěšily vřelé reakce publika. Společné
oslavy 100 let od vzniku Československa byly ve
Spišské Belé i v naší partnerské Levoči srdečné.
Jsem moc rád, že se nám ten projekt, který vznikal
více než rok, podařilo takto realizovat a děkuji
všem, kteří ho podpořili,“ uvedl Radomil Kašpar.
Jeho slova potvrzují reakce ze Slovenska, za
všechny vybíráme slova Josefa Gemzy ze Spišské
Belé, která uvádíme v původním znění: „Dovoľte
mi, aby som sa veľmi pekne poďakoval Litomyšl-
skému symfonickému orchestru za krásny ume-

lecký zážitok, ktorý nám pripravili spolu so zmi-
ešanými speváckymi zbormi Otakar Vysoké Mýto
a Bendl Česká Třebová. Váš orchester pod vede-
ním pána Davida Lukáša nám pripravil krásny
večer, keď sme si pripomenuli 100. výročie zalo-
ženia 1. Československej republiky. Boli ste fan-
tastickí. Tak trochu mi to pripomenulo časy, keď
sme boli ešte spolu. Verím, že to, čo urobili poli-
tici, na nás, obyčajných ľudí, nebude mať vplyv.
Veď stovežatá Praha je stále tak trochu aj mojim
hlavným mestom. Ešte raz veľké ďakujem.“
Říjnové koncerty na Slovensku jsou výsledkem
spolupráce Litomyšle, Vysokého Mýta, Levoči
a Spišské Belé za podpory Prešovského a Pardu-
bického kraje. -mv-

Společné oslavy státnosti se slovenskými partnery

V rámci oslav nemohla chybět tradiční pieta 
u památníku před sokolovnou.

Sázení lípy – stromu pro Olgu Havlovou – v parku
za Smetanovým domem

Oslavy se však konaly již před 27. říjnem, takto
vypadal koncert ve Smetanově domě.

Výročí republiky důstojně oslavili i na Růžovém
paloučku.

1700 zrcátek odráží obraz Srdce pro Václava
Havla v zámeckém sklepení.

Eva Hornyaková na společném koncertu s čes-
kými hudebníky ve Spišské Belé.

Pak sochař Arnold Bartůněk a městská archi-
tektka Zdeňka Vydrová odhalili sochu Slavěny.

V neděli  21. října byla vysazena již třetí včelařská
lípa – u III. mateřské školy. Foto: O. Kladivo

Celý den pak zakončilo rozsvícení Trikolory, která
bude trvalou připomínkou letošního výročí.
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ČSSD
Děkujeme všem voličům, kteří podpořili kandi-
dáty za ČSSD v komunálních volbách 2018.
Vážíme si důvěry, kterou jsme tímto získali,

a budeme se snažit při jednáních zastupitel-
stva a práci v komisích a výborech vždy hájit
zájmy našich spoluobčanů. Dana Kmošková a Lubomír Sršeň

Ceník parkovného ve městě pro rok 2019
Pro stání vozidel na místních komunikacích uve-
dených v příloze č. 1 nařízení města č. 05/2013,
kterým se vymezují komunikace nebo jejich
úseky, které lze užít za cenu sjednanou v sou-
ladu s cenovými předpisy, se v souladu se záko-
nem č.526/1990 Sb. stanovují ceny takto:

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

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

Je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení
s umístěním provozovny ve zpoplatněných zó-
nách dle přílohy č. 1, nařízení města Litomyšle
č. 05/2013. Parkovací lístky nakupuje provozo-
vatel ubytovacího zařízení, který předkládá do-
klad o provozování ubytovací činnosti
s umístěním provozovny ve zpoplatněných zó-

nách. Parkovací lístky je možno zakoupit na slu-
žebně Městské policie Litomyšl. Parkovací lístek
od ubytovatele je platný pouze v případě vy-
plnění jeho předtištěných údajů, a pokud je
označen razítkem ubytovatele

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

Residenční ......................  600 Kč / kalendářní rok 
Je určena pouze pro vozidla v prokazatelném
užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů
nemovitostí ve zpoplatněných zónách dle pří-
lohy č. 1. Kupující předkládá technický průkaz vo-

zidla a občanský průkaz nebo platnou nájemní
smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto par-
kovací známku je možno zakoupit na služebně
Městské policie Litomyšl.

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

Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené Parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením – viz § 67,
zák. 361/2000 Sb.), osobu sluchově postiženou
(označení O2) nebo lékaře konajícího návštěvní
službu za parkování neplatí. Označení musí být
viditelně umístěno ve vozidle v souladu se záko-
nem1). 
Řidič vozidla, který se účastní svatebního ob-
řadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání.
O bezplatném vydání parkovací známky rozho-
duje RaM ve své pravomoci. U ceny se neuplat-
ňuje DPH. -red-

Nestraníci
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za pod-
poru, kterou jste Nestraníkům poskytli při vol-
bách do městského zastupitelstva. Z dvaceti tří
křesel v zastupitelstvu připadla Nestraníkům se

ziskem 16,06 % hlasů čtyři křesla, tedy o dva
mandáty více než získalo hnutí v předešlých
volbách. Vašich hlasů si vážíme a důvěru, kte-
rou jste v nás vložili, bereme jako velký záva-

zek. Budeme usilovat o naplnění všech bodů
našeho programu a snažit se, aby se nám všem
v Litomyšli žilo lépe.
Za Nestraníky pro Litomyšl Josef Černý

Generace 89
Děkujeme!
Komunální volby jsou za námi a my musíme
poděkovat. Poděkovat všem voličům, kteří přišli
volit. Samozřejmě v první řadě děkujeme Vám,
kteří jste dali hlasy Generaci 89, ale děkujeme
všem, kteří jste si udělali čas a k volebním
urnám přišli. Ze složení nového zastupitelstva
je vidět, že volíte osobnosti z jednotlivých stran
a hnutí, což má ve městě velikosti Litomyšl ur-
čitě význam.
Druhým velkým poděkováním, které musí za-
znít, je poděkování všem z Generace 89 za je-
jich práci nejen na předvolební kampani, ale
hlavně celé minulé čtyři roky, respektive 10 let.
Myslím, že vítězství našeho uskupení můžeme
mimo jiné přičítat faktu, že jsme aktivní dlou-

hodobě a přinášíme do Litomyšle zajímavé pro-
jekty. Chceme v tom i nadále pokračovat –
takže pokud máte nápady a energii, rádi Vás
mezi sebou ve spolku Generace 89 přivítáme
a ve Vašich aktivitách Vás podpoříme.
Třetí dík patří politickým partnerům za dodržo-
vání nepsaných pravidel. Matematicky lze vy-
tvořit množství různých koalic, ale všechny
strany a uskupení zvolené do zastupitelstva re-
spektují zvyklost, že v Litomyšli se nepolitikaří
a že vítězná strana může nominovat starostu.
Myslím, že díky tomu byla nová městská rada
dohodnuta prakticky již v neděli po volbách,
stejně jako programové priority, na kterých
jsme se shodli nejen s KDU-ČSL, ODS a Nestra-
níky, ale i se zástupci stran mimo radu města.

Pro mě osobně znamená nastoupení na pozici
starosty města velikou životní změnu, ale když
jsme od voličů důvěru získali, musím se k nové
situaci postavit čelem. Nepřinášíme do města
revoluci, ale spíše evoluci. Jak říká David Vávra
v dokumentu o našem městě: „V Litomyšli ne-
měníme směr, jenom měníme starosty.“ Udě-
lám vše pro to, abych novou funkci zvládl se ctí,
abych byl odpovědný starosta, který otevřeně
komunikuje s občany, který podporuje aktivitu,
hledá nejlepší možná řešení a rozvíjí město
s dlouhodobou perspektivou.

Ještě jednou děkuji Vám všem!
Daniel Brýdl, Generace 89

ODS
Vážení spoluobčané,
rádi bychom poděkovali všem, kteří přišli ke ko-
munálním volbám a dali tak najevo, že jim zá-
leží na budoucnosti Litomyšle. Děkujeme těm,

kteří podpořili naše kandidáty a zasloužili se
o to, že ODS bude mít v zastupitelstvu 5 svých
kandidátů. Je to pro nás zavazující a chceme
slíbit, že budeme aktivně a poctivě pomáhat při

rozvoji našeho města.

Michal Kortyš, Petr Fila, Josef Janeček, 
Miroslav Bárta a Pavla Pekařová Kőnyűová

KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
Vám všem, kteří jste na začátku října dorazili
do volebních místností a dali hlas našim kandi-
dátům do zastupitelstva, patří velký dík. Vo-
lební účast v celé republice nebyla nejvyšší,

a proto je nutné ocenit všechny, kteří nejsou
k dění kolem sebe lhostejní a využívají svého
práva volit.
KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl získali pět
mandátů a z voleb vyšli jako druhá nejsilnější

strana. I v příštích čtyřech letech se můžete
spolehnout, že uděláme maximum pro to, aby
byla Litomyšl dobrým místem k životu. 
Děkujeme!

Radomil Kašpar

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie. Neprochází jazykovou úpravou. 
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Jízda na červenou se řidičům
může prodražit
Na jaře příštího roku technici nainstalují na svě-
telné křižovatce kamery, díky nimž bude snazší
postihovat řidiče, kteří ohrožují ostatní jízdou na
červenou. Jedná se o poměrně častý přestupek
a rada města se společně s dopravní komisí ně-
kolik měsíců zabývala tím, jak bojovat proti to-
muto nebezpečnému chování řidičů. Kromě
hlídek státní a městské policie tak bude situaci
nově monitorovat i kamerový systém, který řidiči
znají z úsekového měření rychlosti z ulic T. G.
Masaryka, J. E. Purkyně a Moravská. 
Záznam z kamer na světelné křižovatce nebude
využíván k hlídání dodržování maximální povo-
lené rychlosti, ale pouze pro účely postihování
jízdy na červenou. „Jízda na červenou je nebez-
pečná a víme, že se to na světelné křižovatce
děje, proto jsme přistoupili k tomuto kroku.

Naším cílem není řidiče pokutovat, ale přítom-
ností kamer je odradit od porušování zákona.
Stejně tak se nám povedlo ukáznit řidiče, kteří
u škol, nemocnice a v hlavním tahu na Svitavy
nerespektovali padesátku,“ říká k opatření Ra-
domil Kašpar. K instalaci kamer dojde v březnu,
kdy uplynou dva roky od zavedení úsekového
měření rychlosti v Litomyšli, a také dojde k pro-
dloužení nájmu technického vybavení na další
dva roky. 
V rámci prodloužení smlouvy s dodavatelskou
firmou vedení města zvažuje, že se radary umístí
také na ulici Zahájská, kde si obyvatelé dlouho-
době stěžují na neohleduplnost projíždějících
řidičů. Další informace k tomuto tématu přine-
seme v dalších vydání Lilie. -mv-

Část ulice 9. května už je opravená
Na ulici 9. května se minulý měsíc konala část
oslav k 100. výročí vzniku Československé repu-
bliky. Prostor u gymnázia již slouží veřejnosti
a rekonstrukce celé ulice, k níž město objednalo
i nový asfaltový povrch vozovky u speciální zá-
kladní školy a nedalekého bytového domu,
skončí již za několik týdnů. V době uzávěrky lis-

topadové Lilie dělníci dokončovali asfaltování
silnic a pokládali dlažbu na chodníky, současně
se chystali na budování ploch pro kontejnery.
Zahradníci vysadili do záhonů růže a věnovali se
péči o živé ploty, na konci října také v lokalitě vy-
sadili 79 sakur. 
Celá rekonstrukce za 15 milionů korun má být
hotová do poloviny prosince letošního roku. Ve-
dení města k ní přistoupilo, protože podle odbor-
níků zhruba padesátileté sakury na ulici 9.
května dožívaly a byly ve špatném stavu. Proto
se po konzultacích s občany rozhodlo o obnově
aleje, s čímž se spojily i nutné stavební úpravy
ulice, které by v budoucnu kvůli nově vysazeným
stromům nebylo možné udělat. 
Mladé třímetrové stromky by, pokud jim bude
přát klima, měly vykvést již příští rok na jaře, ač-
koliv květů nebude tolik, budou však přibývat
s tím, jak bude strom růst a sílit. Pro místní ob-
čany město vybudovalo nové chodníky, vozovku,
plochy pro kontejnery a opravilo prostor před
prodejnou potravin. -mv-

Upozornění na kácení stromů
na Černé hoře a v Nedošínském háji
Na začátku listopadu budou lesníci kácet usycha-
jící smrky a listnáče na Černé hoře, vedení Měst-
ských lesů Litomyšl k tomuto preventivnímu kroku
vedly obavy o bezpečnost lidí, kteří do této lokality
chodí sportovat či na procházky. Lesníci tam
budou kácet stromy do konce letošního roku. 
Motorové pily uslyší i návštěvníci Nedošínského
háje. Těžba dřeva je tam naplánována od letoš-
ního listopadu do konce února 2019. „Zaměříme
se tam na vytvoření obnovního prvku pro dub

a dále uvolnění korun kvalitních dubů v horní
etáži a kvalitativní výběr stromů spodní etáže,
a to v souladu se schváleným lesním hospodář-
ským plánem. Tím se podpoří i přirozená obnova
cílových dřevin. Při těžbě budou zachovány
označené doupné stromy,“ říká ke kácení v Ne-
došínském háji Petr Novák, vedoucí Městských
lesů Litomyšl. 
Při cestě přes Černou horu a Nedošínský háj
proto, prosíme, dbejte na svou bezpečnost a ne-
vstupujte do porostů, kde probíhá těžba. Přes
pěšiny a cesty v těchto lokalitách bude natažena
páska. -mv-

Noví členové
zastupitelstva
Říjnové volby způsobily změny v Zastupitelstvu
města Litomyšle. Mezi 23 volenými zástupci na-
jdeme hned devět nových tváří. Kdo tedy bude
v příštích letech rozhodovat o správě litomyšl-
ských záležitostí?

Dana Kmošková; ČSSD
Lubomír Sršeň; ČSSD
MUDr. Vladimír Líška, Ph.D.; Nestraníci
Ing. Josef Černý; Nestraníci
MgA. Leoš Krejčí; Nestraníci *
MUDr. David Večeřa; Nestraníci *
Ing. Vítězslav Hanzl; KSČM
Radomil Kašpar; KDU-ČSL
Mgr. Josef Štefl; KDU-ČSL
Mgr. Petr Jiříček; KDU-ČSL *
Mgr. Bc. Alena Fiedlerová; KDU-ČSL *
Mgr. Martin Šorf; KDU-ČSL *
Mgr. Daniel Brýdl, LL. M.; Generace 89
Petra Benešová; Generace 89
Mgr. Miroslav Hájek; Generace 89
Mgr. Olga Radimecká; Generace 89 *
Mgr. Jan Vavřín; Generace 89 *
David Edlman; Generace 89 *
Michal Kortyš; ODS
Petr Fila, DiS.; ODS
Ing. Josef Janeček; ODS
Miroslav Bárta; ODS
MVDr. Pavla Pekařová Kőnyűová; ODS *

Zastupitelé jsou řazeni podle vylosovaného čísla
strany v komunálních volbách a dále podle
počtu získaných hlasů, výsledky jsou převzaty
z webu Českého statistického úřadu volby.cz.
Hvězdičkou jsou označeni zastupitelé, kteří
v něm nebyli v minulém volebním období. -mv-

Dotaci na nákup
domácího
kompostéru
získalo 18 žadatelů
I letos mohli Litomyšlané získat dotaci na poří-
zení domácích kompostérů. Uzávěrka pro příjem
žádostí byla v srpnu a v říjnu rada města odsou-
hlasila celkem 18 žádostí. Minulý rok dotaci zí-
skalo celkem 35 žadatelů, předloni jich bylo 38.
Vzhledem k tomu, že se někteří občané na úřad
obrátili po uzávěrce přijímání žádostí, budeme
v roce 2019 opět několikrát opakovat podmínky
výzvy, aby na dotaci dosáhli všichni, kteří na ni
mají nárok. Případní zájemci se více informací
dozví v Lilii, na webu litomysl.cz, případně od
úředníků z odboru místního a silničního hospo-
dářství na tel. čísle 461 653 364.
Do kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky
(listí, tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z ku-
chyně, například slupky, sáčky od čaje, kávová
sedlina či papírové ubrousky (nikoliv vlhčené).
Dotace na pořízení kompostérů mají lidem po-
moci při třídění a snižování množství odpadů vy-
vážených bez využití na skládku. 
Domácí kompostování se může stát hobby pro
mnohé z vás. Dobře založený kompost a trvalá
péče o něj přinese kvalitní hnojivo do truhlíků,
květináčů a oživení vašim trávníkům. Dlouhé
skladování zeminy zakoupené v igelitovém pytli
a cesta, než se dostane k zákazníkovi, napomá-
hají rozvoji plísní a hub. Dle názoru města je do-
mácí kompostování účinným a nejlevnějším
způsobem jak snížit produkci směsného komu-
nálního odpadu. I v příštím roce se počítá s vy-
psáním dotační výzvy. Město podporuje domácí
kompostování již od roku 2009 a letos jej pod-
pořilo částkou téměř 15 tisíc Kč. -az-

I v podzimních měsících se odborníci věnují péči
o stromy v různých částech města. Například na
hřbitově arboristé prověřili stav 32 stromů,
kromě prořezání koruny také zkoumali, jak
stromy reagují na poryvy větru a stabilitu ko-
řenů. Za tyto bezpečnostní opatření dalo město
170 tisíc korun, aby se předešlo případným ne-
hodám a zraněním občanů.
V současné době se také chystá výsadba no-
vých stromů v různých částech města. Vzhle-
dem k tomu, že se plánuje pokácení suchých
smrků na plovárně, tam úředníci plánují vysadit
nové lípy, duby a javory, které návštěvníkům po-
skytnou dostatek stínu a neohrozí jejich bezpeč-
nost. -az-

Odborníci se zabý-
vali stavem stromů

Andělský advent
v Litomyšli – výzva
pro pořadatele akcí 
Budete pořádat v rámci letošního Andělského
adventu v Litomyšli nějakou akci? Dejte o ní, pro-
sím, vědět! Připravujeme nejen sadu adventních
plakátů, ale také podrobný programový letáček.
Zařadíme do něj akce, o kterých budeme vědět
do 10. listopadu 2018. Nahlaste je prosím tak, jak
jste zvyklí – do informačního centra (ic@lito-
mysl.cz, 461 612 161). Předem děkujeme!

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Dne 18. 10. 2018 uplynulo

dlouhých 30 let, kdy odešla
milovaná manželka, ma-
minka, teta a babička Anna
Popelařová, stále vzpomí-
náme. Snacha Helena
a vnučky Helena a Ivana
s rodinami.

 Vřelé díky panu primáři
MUDr. M. Vlachovi z ortopedického oddělení Li-
tomyšlské nemocnice a ostatním pracovníkům
ortopedie, kteří svou erudovanou péči a milým
přístupem se věnovali po celou dobu pobytu
mému manželovi P. Šindlerovi.

Stejné poděkování náleží  pracovníkům ARO i re-
habilitace, kteří se s maximální péčí snažili zlep-
šit a zpříjemnit jeho pobyt po celou dobu
hospitalizace. Přejeme vám hodně spokojených
a vděčných pacientů. Děkujeme. 

Petr a Květa Šindlerovi.
 Děkuji touto cestou celému kolektivu zaměst-

nanců JIP při interním oddělení Litomyšlské ne-
mocnice za vynikající odbornou zdravotní péči
a příjemný lidský přístup při mé hospitalizaci.

Věra Cimburková
 Děkujeme srdečně všem brigádníkům, kteří

nám ochotně pomáhali se sklizní zelí. 
Manželé Süsserovi z Kornic

ZAMYŠLENÍ

Budeme od Boha přijímat
jen dobré, a zlé ne?
Kniha Jób 2:1-10: A nastal opět den, kdy synové
Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; při-
šel mezi ně i satan, aby i on předstoupil před
Hospodina. Hospodin se satana zeptal: „Odkud
přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Pro-
cházel jsem zemi křížem krážem.“ Hospodin se
satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služeb-
níka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to
muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá
se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud,
ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bez-
důvodně mořil.“ Satan však Hospodinu odpově-
děl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk
všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se
jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlo-
řečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže,
měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život.“ A satan
od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě
ošklivými vředy. Jób vzal střep, aby se mohl škrá-
bat, a posadil se do popela. Jeho žena mu však
řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč
Bohu a zemři.“ Ale on jí odpověděl: „Mluvíš jako
nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat
jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebu-
deme?“ Při tom všem se Jób svými rty neprohře-
šil.
Je pozoruhodné, že kniha Jób, která řeší téma
utrpení, je jednou z nejstarších biblických knih.
Bůh nám už na začátku dal některé odpovědi na
nejtěžší otázky. Kniha Jób poodhrnula oponu
a zjevuje svým čtenářům realitu, jež přesahuje
naše smyslové vnímání, realitu, kterou nedoká-
žou odhalit ani ty nejdůmyslnější vědecké pří-
stroje. Kniha Jób nás vede do sféry, která je nám
vzdálená a přesahuje nás – a zároveň je nám ne-
smírně blízká. Ukazuje na to, že tento svět je ne-
oddělitelně propojený s nadpřirozeným světem.
Obzvláště první dvě kapitoly knihy Jób nám od-
halují kontext velkého sporu mezi Ježíšem Kris-
tem (Bohem) a satanem. Tento kontext je v knize
Jób vykreslen velmi plasticky a konkrétně. Jde

o opravdový zápas, skutečnou bitvu, která za-
čala v nebi a odehrává se i tady na zemi – v srdci,
mysli a těle každé lidské bytosti. Asi nikde jinde
ve Starém zákoně nenacházíme jasnější obraz
celého konfliktu a satanova působení než
v knize Jób. Je nám zde odhaleno, jak výrazně
naše životy vesmírný konflikt ovlivňuje.
Spor či zápas mezi dobrem a zlem se nachází
v mnoha kulturách. Předává se již tisíciletí –
často přes různé mýty. Dnes, pod vlivem histo-
ricko-kritické metody studia Bible a moderního
racionalizmu, mnoho lidí odmítá realitu skuteč-
ného ďábla a zlých andělů. Argumentují, že jde
o symboly lidského a přirozeného zla, které
vznikly v jednoduchých a primitivních kulturách.
Je však velmi těžké si představit, jak by mohlo
poselství Bible dávat smysl bez víry v existenci
satana a jeho andělů. Mnoho křesťanů se však
nenechalo svést a vnímají realitu vesmírného
konfliktu mezi nadpřirozenými silami dobra
a zla. Evangelikální teolog Gregory Boyd se ze-
široka věnoval sporu mezi Bohem a satanem.
V úvodu ke své knize God at War: The Bible Spi-
ritual Conflict píše: „V Bibli jsou od začátku do
konce zmiňovány duchovní bytosti, které existují
a výrazně ovlivňují lidi – k lepšímu, nebo hor-
šímu. Tato skutečnost je centrem biblického svě-
tonázoru.“ 
V textu Bůh zmiňuje to, že Jób zůstal věrný navz-
dory katastrofám, které do jeho života přišly –
satanovo obvinění se ukázalo jako falešné. Jób
zůstal Bohu věrný, nezatracoval ho ani se nerou-
hal – přestože byl satan přesvědčen, že to trpící
Jób udělá. Jób svým jednáním ukázal, že satan
nemá pravdu. Skutečnost, že Bůh věděl, jak se
Jób zachová, neznamená, že Jób neměl svobodu
rozhodnout se jinak. Mohl zhřešit, mohl říci Bohu
něco „nepatřičného“. Bůh nenutil Jóba, aby byl
věrný a poslušný. Když vezmeme v úvahu
všechny okolnosti, potom je Jóbova vytrvalá věr-
nost úžasným svědectvím – nejen pro všechny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Slova moudrých: Slušnost žádá, 
abychom si aspoň polovinu své ducha-
plnosti nechali pro sebe.   Rochefoucauld

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Růžena Králová, Josef Drábek,
Zdenka Doležalová
90 let – František Kopecký
97 let – Karel Zeman
98 let – Viktor Halada
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

Manželství uzavřeli:
Michal Kuchař, Hradec Králové – Jana Dose-
dělová, Litomyšl • Radovan Abel, Svitavy –
Jovanca Nicole Buhagiar, Malta • Lubomír
Jebavý, Česká Třebová – Iveta Gabrielová,
Česká Třebová • Lukáš Krutina, Dolní Újezd
– Markéta Hynková, Dolní Újezd • Vladimír
Klusoň, Čistá – Gabriela Vanatová, Dolní
Újezd • Ondřej Myška, Česká Třebová –
Anna Ptáčková, Česká Třebová • Tomáš
Jůza, Litomyšl – Jarmila Bryšková, Litomyšl
• Tomáš Holomek, Horní Věstonice – Lucie
Vyskočilová, Horní Věstonice • Pavel Hladík,
Vysoké Mýto – Michaela Sahulová, Luže •
Michal Kolomazník, Opatov – Nikol Bláhová,
Opatov • Radim Skalník, Janov – Denisa Ve-
selíková, Litomyšl • Pavel Dušánek, Rad-
hošť – Monika Konečná, Radhošť • Lukáš
Samek, Svatý Jiří – Kristýna Pulkrábková,
Karle • David Andrle, Strakov – Iveta Krou-
líková, Sedliště • Jan Cupák, Sebranice –
Štěpánka Petruželová, Sebranice • Jan
Zohorna, Hlinsko – Lucie Josková, Skuteč •
Pavel Šejbl, Litomyšl – Petra Koudelná, Ústí
nad Orlicí • Jaroslav Kavka, Tisová – Lenka
Jandová, Litomyšl • Marek Adamus, Kopřiv-
nice – Kateřina Jůzová, Němčice • Oldřich
Hubálek, Lukavice – Sára Balounová, Hra-
dec Králové • David Ogrocki, Bystřice – He-
lena Kučerová, Sebranice • Kryštov Grulich,
Litomyšl – Nikola Štaiglová, Nekoř • Michal
Martinek, Praha – Veronika Radiměřská, Vy-
soké Mýto • Josef Fialka, Hodslavice – Karin
Kašková, Hrádek • Matouš Machů, Benátky
– Noemi Mottlová, Čerčany
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a Jaroslav Křivkovi z Pohodlí
a Júlia a Vladimír Němcovi z Nedošína.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Strnadem (64 let)
Marií Škrdlovou (87 let)
Miladou Jirečkovou (92 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, KPOZ

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

Počet svateb v Litomyšli atakuje 
novodobý rekord
Litomyšl je dlouhodobě oblíbené místo, kde si
snoubenci říkají své „ano“. Rok 2018 je z tohoto
hlediska velmi úspěšný. Ke konci října se ve
městě vzalo přes 200 párů, což je zhruba o pa-
desát víc, než byl celoroční průměr v minulých
letech. Letošek by se tak mohl ve statistice za-
řadit k roku 1990, kdy se v Litomyšli uskutečnilo
vůbec nejvíce svateb v novodobé historii – cel-
kem 243. 
Nejžádanějším místem pro svatební obřad je
Nová městská síň, kde snoubenci neplatí žádné

poplatky, oblíbeným místem však je i piaristický
chrám, Klášterní zahrady nebo zámecká kaple.
Úřednice z matriky se však snaží vyhovět i ne-
tradičním přáním, svatby se tak konaly i na poli,
hřišti či v lese.

Počet svateb v Litomyšli: 
rok 2018: k polovině října 201 svateb
rok 2017: 161 svateb
rok 2016: 153 svateb
rok 2015: 156 svateb -az-

lidi, ale i pro nebeské bytosti. Jób tedy i navzdory
svému utrpení zůstal věrný Bohu a v tomto
smyslu je možné vnímat Jóba jako určitý symbol,
možná dokonce předobraz Ježíše, který upro-
střed zkoušek a pokušení nepodlehl, nezhřešil,
a tak vyvrátil satanova obvinění vůči Bohu. Díky
Jemu za to. Čestmír Šťovíček, 

kazatel Církve adventistů sedmého dne
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145 let – 11. 11. 1873 se narodila Anna Marie Til-
schová, spisovatelka, autorka povídek a románů
se společenskou tématikou. Podílela se na výběru
a získání pozemku pro zotavovnu PEN klubu ve
30. letech v Budislavi. Z pobytů na Litomyšlsku zí-
skala námět pro několik postav románu Tři kříže.
135 let – 16. 11. 1883 se narodil Oldřich Šťastný,
učitel a později ředitel učitelského ústavu v Lito-
myšli, patřil k nejváženějším občanům města.
Tvůrce loutkové scény a loutek pro divadlo v Li-
tomyšli, aktivní zpěvák pěveckého sboru Vlastimil
a režisér operních představení ve městě. 
135 let – 4. 11. 1883 se narodil Karel Vik, malíř
a grafik, půvab Litomyšle zachytil na kresbách,
které byly vydány v roce 1959 v knize Litomyšl
v kresbách Karla Vika. Kresby uspořádal a slovem
doplnil dr. Jindřich Růžička. 
105 let – 8. 11. 1913 se narodil Václav Boštík, vý-
znamný český malíř, absolvoval gymnázium v Li-
tomyšli, vystudoval kreslení a deskriptivní
geometrii na ČVUT v Praze, poté byl dva roky stu-
dentem Akademie výtvarných umění u profesora
Willi Nowaka. Václav Boštík přešel ve druhé polo-
vině 50. let ke zcela abstraktní tvorbě. V období
komunistické represe vystavoval pouze neofici-
álně; v letech 1974–1986 se podílel na restauro-
vání sgrafit litomyšlského zámku. Po roce 1989
byla Boštíkova tvorba konečně oficiálními místy
uznána jako významný vklad kulturnímu životu
a malíř obdržel řadu ocenění: v roce 1991 byl jme-
nován rytířem Řádu umění a literatury, udělova-
ného francouzským ministrem kultury, roku 2000
se stal čestným občanem Litomyšle, v roce 2004

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

listopad 2018

Dům čp. 243 v Tyršově ulici 
Tento dům patřil rodině Viktora Lenocha, který vlastnil opravnu zemědělských strojů, vyráběl mlá-
tičky, řezačky na píci a slámu. Ve 30. letech 20. století byla provedena přístavba na výstavu hos-
podářských strojů, majitel provozoval benzínovou pumpu a v domě sídlilo až do roku 1948 holičství.
S dcerou V. Lenocha se oženil Bohdan Metyš, syn významného litomyšlského kočárníka Bohdana
Metyše (1870–1946), který se již před první světovou válkou rozhodl konstruovat karoserie na auto-
mobily firmy Laurin a Klement. Krize koncem 20. let postihla také Metyšovu firmu. Viktor Lenoch
pomohl B. Metyšovi ml. otevřít opravnu karoserií, v objektu byla vybudována lakovna, prováděly
se opravy havarovaných karoserií a pak i karosování autobusů na různých podvozcích pro tehdy
začínající nepravidelnou dopravu osob i stavbu kluzáku a větroně. V roce 1946 kočárník Bohdan
Metyš st. zemřel a o dva roky později zabral opravnu stát.
Za fotografie děkuji panu Bohdanu Metyšovi ze Suché. Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

mu prezident ČR udělil medaili Za zásluhy (I.
stupně) a téhož roku obdržel i Cenu Ministerstva
kultury za přínos v oblasti výtvarného umění.
90 let – 12. 11.1928 zemřel při automobilovém ne-
štěstí u Hrušové Jan Vandas, majitel olejny, zalo-
žené roku 1793, spojené s parními a vanovými
lázněmi, pěvec, tenorista, člen a sólista pěvec-
kého spolku Vlastimil. Repertoár J. Vandase byl
rozsáhlý, a tak byl zván k různým koncertním vy-
stoupením i v mnoha okolních městech. Při svých
obchodních cestách do ciziny často zpíval a byl
pokládán za sólistu operní scény. Jeho pohřeb byl
velkou smuteční manifestací Litomyšle a širokého
okolí, Jana Vandase doprovodili na poslední cestě
jeho přátelé z celého kraje.
35 let – 27. 11. 1983 zemřel Václav Kolátor, praž-
ský architekt, který se zabýval návrhy koupališť
a hojně o nich publikoval. V roce 1938 vypracoval
projekt na výstavbu koupaliště v Litomyšli. Sta-
vební práce na koupališti byly v roce 1941 úplně
přerušeny válečnými událostmi. Koupaliště bylo
otevřeno 20. srpna 1948, dostavba šaten a ve-
škeré terénní úpravy probíhaly ještě během ná-
sledujících tří let. 
10 let – 26. 11. 2008 proběhlo slavnostní otevření
kruhové křižovatky u hotelu Dalibor, budování
probíhalo od července 2008, celkové náklady se
vyšplhaly na 18,5 mil. korun. Krátce poté, co za-
čaly práce na velké kruhové křižovatce, začalo bu-
dování menší křižovatky před firmou Litex na
křižovatce ulic Na Lánech a Havlíčkova. Do pro-
vozu byla vedena 1. prosince. O zkrášlení vnitřních
částí obou kruhových křižovatek se postarali žáci
Střední zahradnické školy v Litomyšli. 

Lenka Backová

Nové knihy
v litomyšlské
knihovně
Akta Julián – Loomis, Gregg, Arabská krev – Valko,
Tanya, Austrálie s dítky v zádech – Vacková, Mo-
nika, Až se zamiluju – Soukupová, Petra, Bella fi-
gura: jak žít, milovat a jíst po italsku –
Mohammadi, Kamin, Bez tebe napořád – Reid,
Taylor Jenkins, Cena emigrace – Renger-Linser
Dagmar, Černá nenávist: případ Patricka Kenzi-
eho & Angely Gennarové –Lehane, Dennis, Černé
housle – Fermine, Maxence, Červený adresář –
Lundberg, Sofia, Cesta vzhůru, cestou v dál zá-
padní Afrikou – Havelka, Ondřej, Chlapec v parku
– Grayson, A. J., Cizinci v noci – Haruf, Kent, Čty-
řicet pravidel lásky – Shafak, Elif, Ďatlovův prů-
smyk aneb Záhada devíti – Matvejeva, Anna
Aleksandrovna, Děti Boží – Hidden, David, Devátý
hrob – Ahnhem, Stefan, Dlouhá noc nad městem
– Hanibal, Jiří, Dotek temnoty: případ Patricka
Kenzieho & Angely Gennarové – Lehane, Dennis,
Důkazy jejího života – Hejkalová, Markéta, Dýka
– Fernández Díaz, Jorge, Epištoly o elitách a lidu
– Vondruška, Vlastimil, Exotem na této zemi:
o Božím milosrdenství mezi námi – Heryán, Ladi-
slav, Hlavosvět – Šumbera, Jan, Hledání dějin:
o české státnosti a identitě: 883-1918-2018: roz-
hovor – Hvížďala, Karel, Hledání příslibu věčnosti
– Probst, Jennifer, Husí táta: sedm divokých hus
a objevování fascinujícího světa – Quetting, Mi-
chael, Jak voní můj domov – Větvička, Václav, Jeho
lordstvo – Enoch, Suzanne, Jeho slovo je zákon –
McBain, Ed, Kam čert nemůže... nastrčí manžela
– Jakoubková, Alena, Kameny a jak jim rozumět:
úvod do léčení krystaly – Eason, Cassandra, Ka-
ribská láska – Nachtmanová, Petra, Když padne
noc – Milchman, Jenny, Kniha čakrové léčby –
Simpson, Liz, Knihovnické fondy, procesy
a služby, Lámání lilií: vzpomínky jednoho skautíka
– Kahoun, Karel, Láska jako z filmu – Van Tiem,
Victoria, Léto divokých květin – Taylor, Kathryn,
Lovec a motýl – Šumbera, Jan, Lovec čarodějnic
– Thomas, Samuel S., Lovec panen – Beran, La-
dislav, Marné čekání – Jirotka, Antonín, Miluji tě,
nenávidím tě – Lauren, Christina, Mrtvý klíč – Pul-
ley, D. M., Muslimské peklo: skutečný příběh české
ženy a její dcerky – Karlíková, Iva, My ostatní tu
prostě žijem – Ness, Patrick, Návrhář – Gabriel,
Marius, Nebe je naše – Allnutt, Luke, Neklidný
zadek mě pálí – Kuděj, Zdeněk Matěj, Odpusť, že
jsem se vrátil – Tajovská, Iva, Ohněm a hlubokou
vodou – Grebe, Camilla, Ošklivec – Boldizar, Ale-
xander, Podfuk – Evanovich, Janet, Pohřbení – El-
liot, Kendra, Pokoř mě – Kenner, Julie, Rok ve
světě: zápisky vášnivé cestovatelky – Mayes,
Frances, Rozum a cit: Jane Austenová v jednadva-
cátém století – Trollope, Joanna, Samota – Hurley,
Andrew Michael, Sběratel nevěst – Dekker, Ted,
Sbor chilburských dam – Ryan, Jennifer, Sobí
bobky – Simon, Lars, Spala jsem s vrahem, pane
štábní! – Beran, Ladislav, Statistiky v Koze, Stůj
při mně – Sacerdoti, Daniela, Štvanice – Evano-
vich, Janet, Úterní erotický klub – Kovetz, L. B., Ve
stínu touhy – Tomiak, Kerstin, Veselí – Třeštíková,
Radka, Víkend s Miriam Davouze, Marta, Vlak
v 6:41 – Blondel, Jean-Philippe, Zářivý anděl – De-
Mille, Nelson, Zloděj map – Terrell, Heather, Zni-
čím tě a vezmu si, co je mé – Lythell, Jane,
Ztracený řád – Berry, Steve

Uzavření matriky
v pátek 16. listopadu
Upozorňujeme občany, že v pátek 16. listopadu
bude z technických důvodů po celý den uza-
vřena matrika. Své pochůzky na Správní odbor
Městského úřadu Litomyšl proto, prosíme, nap-
lánujte na jiný termín, kdy se vám budou moci
úředníci věnovat. -mv-

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje

výběrová řízení na obsazení pracovních míst na

odboru výstavby a územního plánování
Bližší informace o nabídkách se dozvíte na webu www.litomysl.cz v sekcích O městě/
Občan, případně na Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Litomyšl.

Nabízíme stabilní zaměstnání, příjemný kolektiv a odpovídající finanční ohodnocení.

Máte zájem o práci na radnici?
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Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. 
Podívejte se na: • Cesta kolem zámku s Olbra-
mem Zoubkem • Některé chodníky se staly
stezkami pro chodce i cyklisty • Zámek pohle-
dem stavitele a dvě věci, co asi nevíte • Hoke-
jové derby A družstva mužů s Chocní • Volby
do zastupitelstva 2018 • Decimuž 2018 • Na
pivo s architekty do Zámeckého pivovaru •
Středisko volného času je od října v novém •
Studentská jízda trvala čtyři dny • Festival Děti
světa tančí pro mír • Strašidelné plavání 2018 •
Výtvarná Litomyšl 2018 •

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

Ohlédnutí za sedmým ročníkem ArchiMyšle
Sedmý ročník populární ArchiMyšle nabídl náv-
štěvníkům řadu lákadel. Oslava svátku meziná-
rodního dne architektury zvala například na
výstavu Zámek 1568 – 450 let od položení zá-
kladního kamene zámku v Litomyšli, komento-
vané prohlídky místních pamětihodností, včetně
bývalé Augustovy tiskárny, projekci filmu Cesta
kolem zámku s Olbramem Zoubkem či besedu
Na pivo nejen s architekty. A právě na setkání ar-
chitektů s veřejností se letos řešil historický
vývoj zámeckého návrší. Při besedě padla
zmínka i o dětském pavilonu u zámku, který se
u něj nachází čtyři roky a vznikl v rámci revitali-
zace zámeckého návrší.
Pavilon, společně s laminátovými lavičkami, se
stal ihned po svém umístění diskutovaným té-
matem a tyto moderní prvky si v řadách Lito-
myšlanů našly příznivce i hlasité kritiky. Nyní se
řeší, zda v roce 2020 dojde k odstranění pavi-
lonu. Zatímco památkáři předpokládají, že dojde
k přesunutí velkého stanu pryč od zámku, vedení
města Litomyšle preferuje, aby moderní prvek
u zámku zůstal. Argumentuje tím, že pavilon
láká rodiny s dětmi, které si na lanové atrakci
hrají, zatímco jejich rodiče mohou navštívit ne-
dalekou kavárnu či se při hlídání ratolestí kochat

zámeckým areálem. Osudem zámeckého pavi-
lonu se má zabývat vědecká rada Národního pa-
mátkového ústavu, jejíž členové mají sdělit svůj
odborný názor, zda pavilon u zámku ponechat,
či jej odstranit. V tom případě by se musel pře-
sunout na jiné místo v Litomyšli. Besedy se
zúčastnili i Petr Hájek a Tomáš Hradečný – archi-
tekti, kteří jsou spolupodepsáni pod lamináto-
vými prvky, které se v rámci revitalizace
zámeckého návrší objevily. Starosta Radomil
Kašpar poděkoval Petru Hájkovi za dosavadní
spolupráci a pogratuloval mu k ocenění Archi-
tekt roku 2018, které před nedávnem získal.  

Bohatý program
A co dalšího letošního ArchiMyšl přinesla náv-
štěvníkům? Jedním ze stálých bodů programu je
komentovaná projížďka po stavbách moderní ar-
chitektury. V letošním roce nahradil nemocnou
architektu Zdeňku Vydrovou Antonín Dokoupil
z městského úřadu, který byl osobně u zrodu
všech důležitých staveb v uplynulých dvaceti le-
tech. Vypravený autobus byl plný návštěvníků
z jiných měst České republiky, kteří se zajímají
o „litomyšlský zázrak“. 
Při příležitosti 450. narozenin zámku Litomyšl

byla vydána, a v rámci ArchiMyšle i představena,
platinová mince vyrobená v České mincovně.
Minci osobně představila autorka Lenka Nebe-
ská a o sérii platinových mincí s tématem
UNESCO promluvil Jaroslav Černý. Pokřtěn byl
slavnostně i nový nástěnný kalendář na rok 2019
„Litomyšl – lázně ducha.“ S ohledem na prezen-
taci Litomyšle v zahraničí byl kalendář vydán
v česko-anglické mutaci. V rámci ArchiMyšle při-
šel popřát kalendáři jeden z „otců zakladatelů“
Lázní ducha a bývalý starosta Litomyšle Miro-
slav Brýdl.  
„Osobně bych ráda poděkovala všem, kdo se za-
pojili do organizace již sedmého ročníku oslavy
Světového dne architektury v Litomyšli. Díky
patří příspěvkovým organizacím Zámecké ná-
vrší, Smetanův dům, Regionálnímu muzeu v Li-
tomyšli i Evropskému školicímu centru, zámku
Litomyšl i litomyšlským církvím. Děkujeme i Uni-
verzitě Pardubice, majitelům Augustovy tiskárny
i Zdeňku Sklenářovi, na jehož vyprávění při
sklence vína se nedá jen tak zapomenout,“ říká
k uplynulému ročníku ArchiMyšle Michaela Se-
verová, vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu. -mv-

foto: František Renza a Ivan Krejza 

Cena Jože Plečnika
pro Miroslava Brýdla 
V pondělí 1. října, v den kdy si připomínáme Svě-
tový den architektury, se ve Španělském sále
Pražského hradu konal Slavnostní večer k 100.
výročí vzniku Československa, věnovaný české
a slovenské architektuře a stavitelství. V rámci
večera byly připomenuty milníky naší architek-
tury a stavitelství. Zároveň byla udělena cena
Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře
a stavitelství. Cena nese jméno vynikajícího slo-
vinského architekta Jože Plečnika, kterého Češi
považují za svého hradního architekta. Plečnik
totiž po první světové válce dostal objednávku
na obnovu Pražského hradu a celkově tak ovliv-
nil podobu hlavního města Prahy. 

Cena Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti
architektury a stavitelství byla udělena i emerit-
nímu starostovi Litomyšle Miroslavu Brýdlovi.
Zařadil se tak mezi taková jména jako jsou na-
příklad architekti Eva Jiřičná, Alena Šrámková,
Vlado Milunič, Josef Pleskot, Ladislav Lábus nebo
Martin Rajniš.   
Slavnostní předání ve společnosti více než 800
vybraných hostů bylo součástí oslav 100. výročí
založení Československa pořádaných meziná-
rodním festivalem architektury a urbanismu Ar-
chitecture Week Praha a Správou Pražského
hradu. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Galerista Zdeněk Sklenář v pořadu Na víno s…
vyprávěl nejen o svých litomyšlských projektech.  

V úvody besedy Na pivo s architekty popřál Mi-
roslav Brýdl vše dobré novému kalendáři.

Historický vývoj zámeckého návrší byl hlavním
tématem besedy. 

Druhý městský swingový ples v teniskách se
konal v sálech zámeckého pivovaru.

Vernisáže výstavy „Zámek 1568 – 450 let“ se
zúčastnila i Marie Zoubková.

Projížďce po stavbách moderní architektury
přálo počasí. Průvodcem byl Antonín Dokoupil.
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 Při dohledu nad dodržováním zákazu vjezdu
motorových vozidel v ulici Benátská zastavila
hlídka osobní vozidlo. Při kontrole vyšlo najevo,
že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění.
Strážníci přestupek postoupili na odbor dopravy.

 V září strážníci pomáhali zajišťovat průběh
akcí Starodávný jarmark a Memoriál Karla Pod-
hájského.

 Strážníkům zavolala žena z České Třebové
a sdělila jim, že v Litomyšli na lavičce před mu-
zeem zapomněla tašku s nákupem. Strážníci
tašku nalezli a ve spolupráci s českotřebovskými
kolegy nákup ženě vrátili.  

 V září řešili strážníci krádež zahradního
stolku. Přestupek strážníci vyřešili uložením
sankce na místě.

 Na základě telefonního oznámení nalezli
strážníci na ulici J. E. Purkyně podnapilou ženou,
po vyšetření v nemocnici byla žena převezena
na protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.

 V září a říjnu vyřešili strážníci dva přestupky
proti obecně závazné vyhlášce, o pravidlech po-
hybů psů na veřejném prostranství. V těchto
měsících také řešili šest dopravních přestupků,
držení telefonního přístroje za jízdy. Všechny
přestupky byly vyřešeny uložením pokut na
místě. 

 Strážníci byli v říjnu dvakrát přivoláni k ovcím,
které se volně pohybovaly po ulici. Strážníci vše
zdokumentovali, a protože se jednalo o přestu-
pek, byla věc oznámena na odbor životního pro-
středí.

 V říjnu strážníci uspořádali přednášku BESIP
pro prvňáčky ZŠ Zámecká a rovněž z této školy
přivítali žáčky prvního stupně, chodící do dru-
žiny, na exkurzi služebny městské policie.

 Hlídka MP Litomyšl v uplynulých týdnech ře-
šila tři přestupky krádeže v obchodních domech
Billa a Albert. Přestupky byly vyřešeny uložením
pokut na místě.

 V říjnu prováděli strážníci kontrolu volebních
místností. Kontrola byla zaměřená na dodržo-
vání veřejného pořádku.

 Strážníci společně s dalšími složkami IZS za-
sahovali v říjnu při vyhlášeném trauma plánu.
Tentokrát se naštěstí jednalo jen o cvičení.

 V říjnu strážníci spolu s policisty pátrali po
studentovi střední školy z Litomyšle, který se
nevrátil na internát. Student se později sám te-
lefonicky přihlásil zaměstnancům internátu.

Tomáš Rádek, velitel Městské policie Litomyšl

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE

Kde neplatí přednost zprava
V silničním provozu nejen na území města Lito-
myšle často způsobuje problémy řidičům usta-
novení § 23, odst. 1) zákona o silničním provozu,
které zní:
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní ko-
munikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zví-
řatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo
organizovanému útvaru chodců nebo průvod-
cům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po po-
zemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové
pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty
nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní
komunikaci.
Ukončení stezek pro cyklisty a chodce, obytných
a pěších zón je jednoznačně ukončeno přísluš-
nou dopravní značkou (červené přeškrtnutí sym-
bolu) a nemělo by to tedy účastníkům provozu
činit potíže. V případu Litomyšle jde především
o ukončení obytných zón (zejména centrum

města, ul. Jiráskova, Gregorka) a pěších a cyklis-
tických zón (s umožněním vjezdu vozidel). Při
míjení uvedené ukončující dopravní značky je
povinen řidič dát přednost v jízdě vozidlům
a chodcům na okolních komunikacích ve všech
směrech.
Potíže činí hlavně rozpoznání, kde se jedná o vy-
jíždění z místa ležícího mimo pozemní komuni-
kaci a z účelové komunikace. Pro snazší
orientaci v místech, kde to přímo nevyplývá ze
stavebního uzpůsobení, používá město Litomyšl
dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ nebo
„Stůj, dej přednost v jízdě“ nebo směrové
sloupky červené barvy. V těchto případech by
měl být vyjíždějící řidič jednoznačně informován
o povinnosti dát přednost v jízdě vozidlům
a chodcům ve všech směrech na přiléhajících
komunikacích. V poslední době odbor místního
a silničního hospodářství přistoupil po dohodě
s DI Svitavy k doznačení vytipovaných rizikových

míst (např. Jiráskovo nám. ul. Na Lánech, ul.
Z. Kopala). Je to důležité nejen pro lepší orientaci
řidičů, ale také pro řešení případných dopravních
nehod.
Závěrem bychom chtěli ještě uvést případy, jak
lze i bez instalace dopravního značení na území
města Litomyšle rozpoznat, kdy se v naprosté
většině jedná o případ, kdy je třeba splnit povin-
nost dát přednost v jízdě (neplatí zde přednost
zprava):
- vyjíždění z polní, lesní nebo nezpevněné cesty
- vyjíždění přímo od budovy (zejména rodinného

domu, bytového domu, garáže)
- vyjíždění z uzavřeného areálu
- vyjíždění z objektu skupinových garáží
- vyjíždění z parkoviště
- vyjíždění přes průběžný chodník (s průběžnými

obrubami)
- vyjíždění z dlážděné komunikace na asfaltovou

komunikaci
- vyjíždění přes plnou vodící čáru
Výše uvedené zásady se město Litomyšl snaží
v rámci projektových dokumentací na dopravní
akce dodržovat. Případné nesrovnalosti v jejich
dodržení nebo nejasnosti v řešení přednosti
jízdy je možno nahlásit nebo konzultovat na od-
boru místního a silničního hospodářství.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

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

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

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

městí
5 komunikace a chodník Peciny – slepá ulice

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

pala 1155
9 chodník – schody Tomíčkova – Vognerova
10 komunikace – skupinové garáže Dukelská
11 komunikace – skupinové garáže u HMD
12 částečně pojízdný chodník – spojovací komu-

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

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

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

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

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

– 1113 
19 spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně

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

levé straně ve směru jízdy

U naprosté většiny výše uvedených komunikací
bude zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové
posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
aktem vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají prob-
lematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na
www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.
Po zkušenostech z minulého zimního období
chceme dále upozornit na to, že na základě
plánu zimní údržby není v silách správce komu-
nikací ošetřit všechny komunikace a chodníky

města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých
má město Litomyšl nebo Městské služby Lito-
myšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplat-
ňování nároků z případných úrazů odmítají
pojistné plnění v případě, že byl ze strany
správce komunikací dodržen plán zimní údržby.
Dochází potom k všestranně nepříjemným jed-
náním, včetně soudních řízení. Proto prosíme,
aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůso-
bili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu
komunikace. Plán zimní údržby předpokládá
také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná
komunikace ošetřena dříve, měl by ji chodec
přednostně použít.
Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o.
na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách,
aby zmírnily negativní důsledky zimního období
na život obyvatel města.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Neudržované úseky místních komunikací
v zimním období 2018/2019

Kalendáře 2019

V nabídce kalendářů na příští rok je nástěnný ka-
lendář o rozměrech 31 x 31 cm na téma „Litomyšl
– lázně ducha” a je zde odprezentováno dvanáct
litomyšlských atraktivit a sedm klíčových akcí
roku 2019. Velmi oblíbeným kalendářem je tý-
denní stolní kalendář s fotografiemi Ivety Ná-
dvorníkové a Marka Bartoníčka. Jako tradičně
zde najdete nejen obrázky zajímavých míst Li-
tomyšle, ale i spoustu fotografií z událostí kona-
ných v Litomyšli. Novinkou je týdenní plánovací
stolní kalendář Pardubický kraj 2019 s fotografi-
emi zajímavých míst Pardubického kraje.
Všechny kalendáře zakoupíte v informačním
centru na náměstí.

Aleš Bárta, infocentrum Litomyšl
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Stáří je čas naplněný
aneb Příběhy vepsané do vrásek
V piaristickém chrámu se můžete do konce to-
hoto roku podívat na výstavu fotografií s ná-
zvem Stáří je čas naplněný aneb Příběhy
vepsané do vrásek, kterou uspořádalo Centrum
sociální pomoci města Litomyšle (CSP). Senioři
mají ve vráskách vepsány dlouhé příběhy – ra-
dostné i smutné, bolavé i plné moudrosti. To vše
je na vystavovaných fotografiích vidět. CSP

k této příležitosti vydalo i limitovanou edici ka-
lendáře s nejlepšími fotografiemi za 150 Kč.
Všech padesát kusů se na vernisáži ihned vypro-
dalo, a proto se plánuje dotisk. „Vzhledem k vel-
kému zájmu veřejnosti, který nás mile překvapil
a moc těší, jsme se domluvili na tisku dalších 75
kusů kalendáře, které budou v prodeji na za-
čátku listopadu. Kalendáře bude možné koupit
na recepci Domova Pod Školou. Všem moc dě-
kujeme, vybrané peníze použijeme na zlepšení
podmínek pro naše klienty,“ nechala se slyšet ře-
ditelka CSP Alena Fiedlerová.
O plánech týkajících se fotografické výstavy
jsme v minulých měsících informovali prostřed-
nictvím Lilie. „Své fotky nám poslali fotografové
z Litomyšle a jejího okolí a my jim moc děku-
jeme. S jejich díly se můžete seznámit na pane-
lech v piaristickém chrámu a s nejlepšími
dvanácti i v kalendáři, najdete tam různé po-
hledy na stáří, které může mít mnoho forem,
a i na podzim života mohou lidé prožít radost
a lásku stejně jako mladí lidé,“ říká k výstavě její
koordinátorka Olga Radimecká. -mv-

Piaristický chrám
má (staro)nové
majitele
V chrámu Nalezení sv. Kříže se v pátek 26. října
sešli zástupci Národního památkového ústavu,
Řádu zbožných škol – piaristů a města Lito-
myšle, aby se zúčastnili oficiálního předání kos-
tela. Ten v rámci vyrovnání státu a církví přejde
z majetku památkového ústavu do rukou původ-
ních majitelů, tedy piaristického řádu.
Staronoví majitelé při předání uvedli, že pro ob-
čany Litomyšle se nic nezmění a chrám bude
i nadále otevřený veřejnosti. „S piaristy jsme
vždy vycházeli velice dobře a jsem moc rád, že
se nám dostalo ujištění o tom, že chrám bude
nadále přístupný a budou se v něm moci konat
nejenom kulturní akce," uvedl k dnešnímu jed-
nání starosta Radomil Kašpar. -mv-

Návrat ostatků piaristických
rektorů na hřbitov
Pozorní návštěvníci litomyšlského hřbitova si
v říjnu mohli všimnout jedné zajímavosti. Ke stěně

kostela sv. Anny se na svá původní místa vrátily
náhrobky rektorů piaristické koleje. Dominant-
ním prvkem mezi nimi je náhrobek Cyrina Vác-
lava Bernáta se sochou Ježíše Krista, kterou
církev darovala městu, a to ji nechalo následně
zrestaurovat. Do celkem pěti opravených hrobů
se do konce tohoto roku vrátí ostatky význam-
ných piaristů, například Flora Staška či Germana
Praesidenta a dalších.
Ve spolupráci města a katolické církve se již na
konci června vrátily na místní hřbitov ostatky
posledního rektora piaristické koleje a politic-
kého vězně Františka Ambrože Stříteského. Po-
zůstatky církevních hodnostářů musely být před
několika lety exhumovány kvůli stavebním úpra-
vám kostela sv. Anny, nyní nic nebrání jejich ná-
vratu na původní místo. -az-

U příležitosti 100 let založení republiky srdečně zveme dne  
10. 11. 2018 veřejnost na slavnostní otevření nové budovy  
Základní školy Školamyšl.
Školamyšl se díky obrovskému úsilí rodičů a přátel školy od tohoto 
školního roku přestěhovala do prostor na ulici Boženy Němcové 150, 
kde od roku 1913 sídlila všeobecná řemeslnická škola. Školamyšli tato 
změna svědčí. Máme naplněnou kapacitu, spolupracujeme s rodinami 
od Bělé nad Svitavou po Choceň. 

Přijďte s námi tuto změnu oslavit.

Od 9.00 do 12.00 si můžete prohlédnout 
prostory zrekonstruované budovy.  
Připraveny pro Vás budou aktivity před-
stavující principy vzdělávání ve Školamyšli 
a v případě příznivého počasí i charity shop.

Pozvánka na oslavu 
otevření nové budovy 
Školamyšle

Š K O L A M Y Š L

Středisko
volného času zve
na prohlídku
Srdečně zveme na prohlídku zrekonstruované
budovy bývalé ortoptiky v ulici Dukelská nad
autobusovým nádražím. Odpoledne otevřených
dveří se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od
14 do 17 hodin. Upozorňujeme, že v tento den
bude uzavřeno naše parkoviště.

Josef Štefl, ředitel
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ROZPIS SLUŽEB

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 11. MUDr. Kašparová
Ne 4. 11. MUDr. Jílek ml.
So 10. 11. MUDr. Sláma
Ne 11. 11. MUDr. Sláma
So 17. 11. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 11. MUDr. Jindrová
So 24. 11. MUDr. Přichystalová
Ne 25. 11. MUDr. Slavík
So 1. 12. MUDr. Mikulecká
Ne 2. 12. MUDr. Jílek ml.

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 11. MUDr. Pilařová
Ne 4. 11. MUDr. Sadílková
So 10. 11. MUDr. Šíchová
Ne 11. 11. MUDr. Švábová
So 17. 11. MUDr. Beňová
Ne 18. 11. MUDr. Cacková
So 24. 11. MUDr. Filová
Ne 25. 11. MUDr. Filová
So 1. 12. MUDr. Kopecká
Ne 2. 12. MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 3. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 4. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 10. 11. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 11. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 17. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 18. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 24. 11. Na Špitálku, tel. tel. 461 615 034
Ne 25. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 1. 12. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 2. 12. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
3.– 4. 11. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
10.– 11. 11. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, 461 614 569
17.– 18. 11. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157
24.– 25. 11. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, 1. Máje 606, tel. 733 152 435
1.– 2. 12. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524

Velmi úspěšná konference gynekologů
Před řadou let založil tradici konference gyneko-
logů v našem městě dlouholetý primář gyneko-
logicko-porodnického oddělení v Litomyšli
Harald Čadílek. Ačkoliv již několik let působí na
oddělení ve větším městě, stále pokračuje v or-
ganizování této velmi úspěšné akce zde. Již 13 let
se zde schází ve druhé polovině září gynekolo-
gové, letos to bylo 26. 9. V hotelu Zlatá hvězda
to praskalo ve švech, neboť kapacita byla vy-
užita na maximum a více než 100 účastníků se
tam tak tak vešla. Ti si vyslechli přednášky před-
ních specialistů v oboru. Za uplynulých 13 let se
stalo toto setkání oblíbenou konferencí, které se
každoročně účastní více a více lékařů. Akci, jako

každoročně, moderoval její zakladatel, Harald
Čadílek, nyní primář gynekologicko-porodnic-
kého oddělení v Šumperku. Tato akce má již pre-
stiž a přednostové klinik v republice či další
přední specialisté rádi přijímají pozvání k účasti
na programu konference. Pořádá ji jako akci pod
záštitou svého oddělení a i privátního gynekolo-
gického centra Grácie. Akce dodává našemu
městu prestiž i ve světě medicíny. Po neformální
diskuzi na závěr setkání se již gynekologové roz-
jeli v nočních hodinách domů a opět slyšeli na
rozloučenou pozvání na další, již 14. ročník v Li-
tomyšli. –red-

Peníze z kraje pomohly zlepšit
prostředí ve speciální škole

Pardubický kraj, který je zřizovatelem školy, in-
vestoval do těchto oprav 700 tisíc. Školní bu-
dova byla původně přístavbou gymnázia. Vedení
školy prostory postupně přizpůsobuje požadav-
kům speciální výuky. V nynější se tak podařilo
vyměnit kompletní zastaralé zářivkové osvět-
lení, které nebylo ideální ani pro zrak, ani spo-
třebu energií. Výmalba kromě hezčího prostředí
navíc znamená pro děti další motivační prvek
v cestě za vzděláním. 
„Kraj zde připravuje další investice, rozpraco-
vaný je projekt na rekonstrukci sociálních zaří-
zení s bezbariérovým přístupem,“ sdělil krajsský
radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.  
Před několika lety hrozilo obdobným školám
zrušení. Žáci s mentálním postižením začali být
zařazováni v rámci tzv. inkluze do hlavního vzdě-
lávacího proudu. 
„Od určitého stupně mentálního postižení je ne-

zbytné dítě vzdělávat ve speciální škole. Vyučo-
vání je přizpůsobeno stupni postižení těchto
žáků. Škola jejich potřeby reflektuje i v rozvrhu,
žáci mají více hodin pracovní a tělesné výchovy.
Řada z nich se později dokáže vyučit v nějakém
řemeslném oboru. V současné době už rušení
není na pořadu dne. Speciální školy mají stále
dostatek žáků. Velké problémy ale teď jsou ve
školských poradenských zařízeních, jejich pra-
covníci jsou doslova zavaleni prací,“ sdělil ředitel
školy Jan Janypka. 
V současné době panuje v okolí školy čilý sta-
vební provoz. Opravuje se totiž blízká ulice
9. května. Ta má být hotova do půlky října. Tyto
opravy, které realizuje město Litomyšl, budou
mít také vliv na komfort žáků a jejich rodičů. Pří-
jezd ke škole bude nově zjednosměrněn. Rodi-
čům se tak bude lépe parkovat a vozíčkářům
lépe vjíždět do školy. Petr Šilar

Investiční akce Pardubického kraje v oblasti školství se netýkají pouze mnohamilionových in-
vestic a velkých škol. Do Speciální základní školy v Litomyšli chodí padesát dětí, takže se dá
říci, že se jedná o školu rodinného typu. Ty se mohou těšit z nově vymalovaných tříd a hlavně
nového osvětlení.

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

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Reakce na článek Informace 
z posledního jednání zastupitelstva
Vážená redakce.                                      
Po přečtení informace z posledního jednání za-
stupitelstva města Litomyšl, uveřejněného v Lilii
č. 10, nejsem přesvědčen, že jsou informace po-
dávány pravdivě a nezkresleně.
Jedná se totiž o to, že jsem zastupitelstvo upo-
zorňoval na fakt, že sice jednáte o D 35, ale že
je skoro třetina trasy (hlavně okolo Kornic) vy-
jmuta z procesu územního rozhodnutí z popudu
ŘSD a že se bude pořizovat nová dokumentace
k územnímu řízení. 
O tomto důležitém faktu věděl minimálně sta-

rosta města a náměstek hejtmana pro dopravu. 
Nikdo zřejmě neměl tu odvahu tuto zásadní sku-
tečnost a informaci zastupitelstvu a občanům
sdělit. Nebo to nemělo zaznít vzhledem k vol-
bám?
A ještě jedna informace. Úsek okolo Kornic, jak
je uvedeno výše, se bude předělávat. Bez kon-
zultace nebo nějaké informace se posune dál od
Kornic, ale jen napůl. Ne podle požadavků Kor-
nic. Kdo to projednal, kdo to schválil, s kým se
konzultovalo? Nebo to je „demokratický diktát“?

Pavel Hýbl

Oslava padesáti let
ZO Zaháj
V sobotu 29. září 2018, za krásného počasí, velké
účasti a spokojenosti členů osady a jejich rodin-
ných příslušníků proběhla oslava padesáti let od
založení zahrádkářské osady Zaháj. Naše osada
má v současné době ve svém vlastnictví 82 par-
cel, členů je celkem 88. Osada se pomalu obmě-
ňuje, přicházejí mladší, často s malými dětmi,
taktéž ráz osady se zvolna mění z čistě užitkové
na smíšenou, která je určena i k odpočinku.

Text a foto Vlastimil Pravec 
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Týden knihoven 2018 – den po dni

Beseda CSP
na ZŠ U Školek
Koncem října jsme byli pozváni na 2. základní
školu U Školek v Litomyšli, abychom žákům po-
povídali o stáří. Že seniorský věk není jenom
volný čas, radost z široké rodiny a moudrost, ale
též období neduhů, ochabování svalů, problémů
se zrakem a sluchem, zapomínání a dalších ne-
příjemných věcí, jsme probírali s žáky druhého
stupně.
Dali jsme jim též okusit, jaké to bude, až jednou
zestárnou. Jak těžké budou jejich ruce a nohy,
protože zesláblé svalstvo nepracuje tak, jako
pracovalo dříve, jaké bude hůře vidět, jak se
budou hrbit, aby si ulevili.... Navlékli jsme je do
obleku, který pracuje na systému závaží a ome-
zení pohybu, nasadili jsme jim speciálně upra-
vené brýle, které napodobí vadu očí.
Dlouho jsme si povídali i o demenci a o tom, jak
jí předcházet. Zdravě jíst, hýbat se, trénovat
myšlení, umět odpočívat, nedělat sto věcí najed-
nou, omezit působení záření z počítačů a mo-
bilů, nebýt pořád on-line, nezahlcovat hlavu
stovkami podnětů.... To je dnes třeba mladým
lidem říkat. Demenci to asi nevymýtí, ale tahle
generace ještě má šanci přemýšlet o tom, co
dělat jinak, aby nebyla tak ohrožená.
Dalším důvodem besedy byla i snaha přiblížit
svět seniorů dětem. Proč se babička ptá na to
samé už potřetí? Proč nejde maličko rychleji,
když já tak spěchám, proč pořád mluví o tom, že
dřív bylo líp? Proč mi neodpoví na SMS, když už
jsem jí pětkrát ukazoval, jak to má udělat, proč ji
nezajímá, když mluvím o skvělé nové aplikaci
v iphonu? Desítky otázek.... Je třeba naučit
mladé empatii, porozumění, zvolnění, naslou-
chání seniorům. Věříme, že rodiny i školy to dě-
lají dobře. A pokud i my můžeme přispět svoji
troškou do mlýna, je nám potěšením.

Za CSP Olga Radimecká

Snad už od samého začátku je pondělní Nonstop
čtení pravidelnou součástí našeho Týdne kniho-
ven. Pravidelně jej také zahajuje buď starosta,
nebo místostarosta města. Školy s touto akcí po-
čítají a tak není problém zaplnit dobu od 8 do 16
hodin četbou nejrůznějších knih od autorů píšících
pro děti. Letos se četly mj. i knihy Ivony Březinové,
Arnošta Goldflama, Miloše Kratochvíla a Daniely
Krolupperové. A právě posledně jmenovaná
okouzlila svým příběhem „Já se nechtěl stěhovat“
třeťáky z 1. základní školy natolik, že už odpoledne
si paní učitelka knihu vypůjčila pro společné čtení. 
V úterý nás čekala výtvarná dílna na motivy knihy
„Cesty dětí do staletí 3, aneb, Běla a Kuba v době
naší první republiky“. Autorku jsme pozvali na be-
sedu už v květnu a teď přišla na řadu ilustrátorka
Barbora Brůnová. První dílna s druháky byl tak
trochu pokus, co zvládnou vytvořit takhle malí
žáčci. Při druhé dílně se třeťáky se dařilo ještě
lépe. A tak jsme se rozhodli prodloužit výtvarnou
soutěž až do konce listopadu, aby se mohly zapo-
jit ještě další třídy. Zaslané práce na téma projektu
“Čelem vzad“ pak vyhodnotíme, vyvěsíme
v knihovně a autory nejlepších děl odměníme. Od-
poledne přijela Česká televize a natáčela u nás
program pro kulturní revue 333. Pánové Lukeš
a Schmid byli velmi milí a jejich dotazy nebyly ani

šťouravé ani nepředvídatelné, takže se rozhovor
natočil naráz a pak se ještě dotočily interiéry
knihovny. V závěru natáčení si „zahrál“ i na náš
speciální bibliobox. Pokud chcete tento pořad
vidět, podívejte se na archiv jednotlivých dílů
Revue 333.
Na středu byl naplánován náš tradiční program –
průvod masek po hlavním litomyšlském náměstí
a pak divadelní představení v podání žáků drama-
tického oboru ZUŠ a beseda v knihovně. Poprvé
po asi 15 letech se vrchol našeho Týdne knihoven
nekonal, a to pro nezájem škol. Svoji roli možná
sehrálo i to, že vysílaly své žáčky na plavecký ma-
ratón, který se bohužel konal ve stejný den. A tak
se uskutečnila pouze beseda s Hasanem Zahiro-
vičem na téma „Dášeňka Karla Čapka“ a divadelní
představení, inspirované knihou Josefa Čapka
„Povídání o pejskovi a kočičce“. Obojí sklidilo o dětí
úspěch. V podvečer jsme přednášku pana Zahiro-
viče nabídli dospělým. Téma korespondovalo s le-
tošním výročím – „Karel Čapek a rok 1938“.
Přednášející sklidil velký obdiv (a návštěvníci se
dožadují pokračování přednášek o tomto velkém
českém spisovateli).
Ve čtvrtek dopoledne jsme nabídli třídám, zapo-
jeným do projektu „Čelem vzad“, besedu s autor-
kou knihy „Světoví Češi“ Janou Jůzlovou. Ta vyprá-

věla, kdo se zasloužil o vznik naší republiky před
sto lety a také děti seznámila s některými vý-
znamnými osobnostmi na poli vědy a kultury. 
Odpoledne bylo vyhrazeno pro vypravěčskou sou-
těž, jejíž téma opět souviselo s naším projektem
„Čelem vzad“. Úkolem vypravěčů bylo seznámit
posluchače a porotu se zajímavým příběhem,
odehrávajícím se v naší stoleté historii. Většina
účastníků si vybrala pozoruhodné a často i dra-
matické osudy svým předků, prarodičů a prapra-
rodičů. Tak vlastně naplnili i smysl akce – pátrat,
co se za uplynulé století odehrálo v jejich rodině
a okolí. Škoda jen, že se do soutěže zapojilo tak
málo dětí.
V pátek se sešel Klub Paleček, sdružující rodiče
našich nejmenších čtenářů. Kolegyně připravila
výstavku knižních novinek a pak si s rodiči a dětmi
povídala. Setkání se vydařilo a už se naplánovala
i další schůzka. A pokud víte o někom, kdo by
se chtěl příště připojit, nasměrujte ho do naší
knihovny.
Během sobotního dopoledne, kdy bylo mimo-
řádně otevřeno i dětské oddělení, jsme odstarto-
vali novou čtenářskou soutěž s názvem Trosečník.
Zdá se, že i tahle akce bude mít mezi dětmi velmi
dobrý ohlas, soudě podle rozdaných map a tedy
dalších potenciálních soutěžících.
A to je kromě výstavy obrazů Zdeňka Buriana, niž-
šího registračního poplatku a prodeje nevyužitých
knižních darů všechno, co jsme na Týden kniho-
ven pro naše čtenáře a návštěvníky nachystali…
Co napsat závěrem? Ne vše, co jsme připravili, do-
padlo podle našich přání a představ, ale takový už
život je – stále nás něčím překvapuje. Hlavně to
chce vytrvat a nenechat se odradit, hledat jiné
a nové cesty ke čtenářům i těm, kteří k nám do
knihovny ještě nechodí. Zatím. Jana Kroulíková
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Jak se zrodily kočičí písně
aneb Nechcete si zakočkovat?
Zajímavý hudební projekt s názvem Kočičiny
vznikl na základě spolupráce pedagogické školy
a Základní umělecké školy v Litomyšli. Pěvecký
sbor KOS a Dětský pěvecký sbor Kvítek (sbormi-
stryně Lucie Vavřínová) nastudovaly hudební
pohádku, na níž se podílelo hned několik vý-
znamných autorů: slovenský skladatel a peda-
gog Belo Felix, známá hudební pedagožka,
profesorka Eva Jenčková a pomyslnou třešnič-
kou na dortu, která vše přivedla k dokonalosti
a byla tím správným pojítkem, se staly verše
současného českého básníka, píšícího pro děti,
Jiřího Žáčka. Vznikla tak pohádka, ve které se vy-
práví, hraje na nástroje, vystupují herci a zpívá.
Písňové party nazpívali šikovní zpěváci obou
sborů, těch instrumentálních se bravurně ujali
učitelé ZUŠ B. Smetany. Hudebně dramatické
představení (režie Daniela Krčmářová) měla
možnost zhlédnout mimo jiné i litomyšlská ve-
řejnost. Samotný skladatel Belo Felix říká:
„Věřím, že něco podobného se nám podaří zre-
alizovat i na Slovensku.“ Československá spolu-
práce na tomto projektu je totiž tím nejlepším
důkazem, že oba národy stále ještě více spojuje,
nežli rozděluje. Je to ta správná oslava a připo-
menutí stého výročí založení Československa.
Inspirací pro vznik hudby bylo pro slovenského
skladatele prostředí dvorku u domu jeho starší

dcery, na kterém pobíhali dva psi a přesně ne-
určený počet koťátek. Právě jejich dovádění
skladatele přivedlo k vytvoření příběhu. Ačkoli
od jeho vzniku nějaká doba uběhla, nakonec se
na podzim loňského roku začala rodit realizace
hudebního pořadu Kočičiny. „Perfektní příprava
obou sborů, vynikající akustika, role vypravěče
v podání evangelického faráře Daniela Kvas-
ničky, který by se neztratil ani mezi erudovanými
herci, a v neposlední řadě profesionalita zvuko-
vého režiséra, zvukaře i dirigenta, to byl pří-
jemný šok,“ komentuje proces zrodu pořadu
Belo Felix a dodává: „Co víc si může slovenský
učitel a příležitostný skladatel přát, než ochotu
prezentovat Kočičí písně naživo, navíc v rámci
Smetanovy Litomyšle.“ Kočičiny mají i svoje ne-
obvyklé CD. „Booklet je jedinečný, zaujme pů-
vabnými ilustracemi. Děti výtvarného oboru ZUŠ
pod vedením Šárky Fraňkové namalovaly ko-
čičky jednu hezčí než druhou,“ říká na adresu CD
sbormistr KOSu Milan Motl. K písním pak vytvo-
řila nápadité hudebně pohybové náměty (využi-
telné v hudebně výchovné praxi) prof. Eva
Jenčková. Kočičí CD tak rozhýbá tělo, potěší
ucho, zalahodí oku, pohladí duši. „Může být
i vhodným originálním dárkem vašim dětem
a blízkým,“ míní sbormistr.
    Zuzana Fruniová

Sbor Kos vyslancem
české kultury v Japonsku
V polovině tohoto měsíce (12. – 23. listopadu)
vstoupí nožky litomyšlských KOSáků na půdu
země vycházejícího slunce. Tak zní totiž do-
slovný překlad slova Japonsko.
Původním areálem KOSa litomyšlského se stala
zdejší pedagogická škola. Obdobně jako jeho
ptačí opeřený jmenovec i litomyšlský KOS se po-
stupně rozšířil a ze své alma mater úspěšně za-
létl do nejrůznějších evropských zemí, jako
Holandska, Francie či Německa, ale nebál se
pustit ani na dlouhou cestu přes velkou louži do
Kanady či USA. Je charakteristický mladickým
entuziasmem, profesionalitou a především lá-
skou k hudbě. Zpěv ptačích opeřenců je prý hla-
sitý, flétnový a melodický, kos navíc ovládá více
melodií a harmonií nežli slavík. Není se tedy co
divit, že sbor KOS nechce za svými jmenovci za-
ostat. S ohledem na fakt, že si mladí zpěváci
v ničem nezadají co do melodičnosti a harmonie
s malým černým ptáčkem s oranžovým zobáč-
kem, vyzpívali si litomyšlští studenti pozvání na
koncertní turné do Japonska. To se uskuteční
prostřednictvím Mezinárodního hudebního fes-
tivalu Young Prague a především pak díky inici-
ativě pana Kazutami Ando, vyslance města
Litomyšle v Japonsku. Podporu a záštitu kon-
certní cesty přislíbili Ministerstvo kultury ČR,
město Matsumoto, Velvyslanectví ČR v Tokiu,
Suzuki Method, Kyoto Ryoyo Senior High School
a Okayama Gakugeikan Senior School.
Mr. Kazutami Ando organizuje v Japonsku pro
sbor koncerty, na kterých vystoupí KOS společně
se špičkovými japonskými mládežnickými tě-
lesy ve městech Tokyo, Matsumoto, Kyoto
a Okayama. V Tokiu se uskuteční také koncert
v prostorách českého velvyslanectví (právě
v rámci zmíněného festivalu mladých špičko-
vých umělců – Young Prague in Tokyo). Pro členy
sboru jsou plánované také prohlídky měst, míst-
ních pamětihodností, poznávání japonské kul-
tury a způsobu života. Dramaturgie vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru KOS bude zamě-
řena zejména na prezentaci české hudby a kul-

tury. Z toho důvodu budou české písně interpre-
továny v lidových krojích a obohaceny scénic-
kým projevem s prvky lidových tanců. „Učíme se
i tři japonské písně. Dvě jsou cílené na města,
kde budeme vystupovat, všechny jsou pro nás
Čechy poměrně textově náročné,“ přibližuje ně-
které z dramaturgických záměrů sbormistr KOSu
Milan Motl a dodává: „Na přání připravujeme
i Largo Antonína Dvořáka v úpravě pro sbor. Tuto
melodii totiž v Japonsku pouští ve škole a v ně-
kterých úřadech, když končí pracovní doba.“ Ja-
ponští hudební nadšenci nebudou ochuzeni ani
o barokní hudbu, kterou zpěváci v dobových
kostýmech doprovodí stylizovanými pohyby.
Právě toto vystoupení sboru KOS mělo u če-
ského publika velký ohlas. Turné by se pochopi-
telně nemohlo uskutečnit bez velké finanční
podpory Pedagogické školy Litomyšl, poděko-
vání celého sboru tedy patří vedení školy v čele
s ředitelem Stanislavem Leníčkem, ale také
městu Litomyšl a Pardubickému kraji. Nemalé
náklady na pobyt v exotické zemi pomohl zajistit
rovněž pan Kazutami Ando, který byl mimo jiné
oceněný za rozvoj česko-japonských vztahů.
„KOS významně přispívá ke kulturní spolupráci
mezi Českou republikou a Japonskem více než
deset let,“ uvádí Mr. Ando v dopise, prostřednic-
tvím kterého sbor zve na koncertní turné.

Zuzana Fruniová

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti? 
Víte, jaké jsou nejčastější chyby
při prodeji nemovitostí?
Naše makléřky Vám to prozradí
na www.lenkalorencova.cz,
www.janasvobodova-reality.cz

SVITAVY – prodej komerčního objektu s bydlením
ve výstavbě, v těsné blízkosti hlavního náměstí.
Parkování na prostranství ve vlastnictví Města u ob-
jektu. PENB G. Č. 1429. Cena: 9 900 000 Kč
BEZDĚKOV NAD METUJÍ – prodej domu ke kom-
pletní rekonstrukci (zast.plocha: 190 m2) se zahra-
dami 2873 m2 na Broumovsku. Vhodné pro rekreaci
i k trvalému bydlení, obec s kvalitní občanskou vy-
baveností. Dojezd do Náchoda – 14 km. ENB G.
Č. 1427. Cena: 649 000 Kč
VYSOKÉ MÝTO – prodej dvoupodlažního RD v cen-
tru města s dispozicí 5+1, zděný sklep, dílna, garáž,
zahrada, PENB G. Č.1433. Info v RK
CEREKVICE N. L. – prodej objektu pro bydlení s pod-
nikáním v centru obce. Uzavřený dvůr (428 m2), ob-
jekt napojen na elektro, přípojka veřej. vodovodu
u domu. Pozemky celkem: 891 m2. ENB G.
Č. 1402. Cena: Informace v RK
ŽDÍREC N. DOUBRAVOU – NOVÉ RANSKO (okr. HB):
Prodej chalupy 1+1 se zahradou na okraji obce. To-
pení plynovými topidly. Velmi pěkné místo s okolím
pro rekreační účel i trvalé bydlení. Pozemky celkem:
710 m2. ENB G. Č. 1353. Cena k jednání: 849 000 Kč
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej stavení pod cenou bytu
2+kk se soc. zázemím, dvorem, stodolou a zahradou
289 m2 v těsné blízkosti Litomyšle. Vhodné pro ak-
tivní seniory ke kutilství nebo pro mladé na starto-
vací bydlení. Litomyšl cca 1,2 km (lze i busem).
ENB G. Č. 1293. Cena k jednání: 890 000 Kč
ŠIROKÝ DŮL – prodej venk. stavení 5+kk s možností
hospodaření, vhodné pro početnější rodinu nebo
pro soužití dvou generací. ÚT na tuhá paliva, plyn.
přípojka u domu. Napojeno na elektro 230/400V, ve-
řejný vodovod a kanalizaci. Na zahradě vlastní
studna, garáž. Pozemky celkem: 2701 m2. ENB G.
Č. 1424. Cena: 1 170 000 Kč
NA VÁCLAVKÁCH – prodej chaty 2+1 (zast. plocha:
26 m2) se zahradou (1318 m2) a pergolou k venk. po-
sezení. Chata má 2 dřevěná NP k rekreačnímu obý-
vání, zděný sklep,je napojena na veř. vodovod
a elektro (nutná instal. elektroměru). Polosamota,
venkovské prostředí a krásná příroda.
Č. 1421. Cena: Informace v RK
TRSTĚNICE (okr. SY) – prodej pozemku o výměře
1 169 m2 a 61 m2 ke stavbě RD. Veškeré sítě se nachá-
zejí v těsné blízkosti hranice pozemku. Vyvýšené
místo s vazbou na historii (polozbořeniště býv. zá-
jezdního hostince). Č. 1416. Cena: informace v RK

Aktuálně  PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME:
RD a menší byty, stavební pozemky, 
VENKOVSKÁ STAVENÍ 
Zavolejte • napište • nabídněte.

Kompletní nabídka na www.consultvk.cz

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

letos pojedeme:
ve středu 21. 11. 2018 
a v sobotu 24.11. 2018
Odjezd vždy v 7.00 hod. od drogerie
DM na náměstí, návrat kolem 15. hodiny.
Cena 160,-
Závazné přihlášky do 16. 11. 2018 
- D. Kmošková 775 913 400
TJ Jiskra Litomyšl, z.s.

Za podzimními
nákupy do Polska
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POZVÁNKY 

Den otevřených
dveří aneb
Jak voní podzim
na modré škole

Festival outdoorových filmů 
v Kotelně již podeváté
Také v letošním roce zavítá do Litomyšle sou-
těžní putovní přehlídka Mezinárodní festival out-
doorových filmů. Od 4. do 6. listopadu bude
v Music Clubu Kotelna představeno celkem 36
soutěžních filmů z celkových 1289 přihlášených.
Litomyšl tak bude jedním ze šedesáti míst
v České a Slovenské republice, která letošní roč-
ník festivalu hostí. 
Stalo se již tradicí, že litomyšlské zastavení bývá
odstartováno besedou. Ani letos tomu nebude
jinak. Pavel Burda – rodák z Litomyšle – bude
v neděli 4. listopadu od 14.00 hod. vyprávět
o výstupu na vrchol hory Nanga Parbat. Nanga
Parbat se svými 8.126 metry představuje prubíř-
ský kámen nejnáročnějšího stylu lezení v Hima-
lájích. Historie jeho dobývání je neuvěřitelně
pestrá a krutá, dost možná jde o tu nejnebez-
pečnější „osmitisícovku“. Pavel společně s dal-
šími českými horolezci stanul na vrcholu hory
před polednem 20. července letošního roku po
předlouhých sedmnácti hodinách od chvíle, kdy
opustili stan postavený ve výšce 7200m. Dalších

9 hodin jim trval návrat ke stanu a další tři dny
sestup do základního tábora okořeněný padají-
cími lavinami, vytrvalým sněžením a naprostým
vyčerpáním. 
V neděli od 16.00 hod. bude začínat první fil-
mový blok, další vždy v 18.00 a 20.00 hodin.
Stejná dramaturgie nás čeká i v pondělí 5.
a v úterý 6. listopadu. Vstupenky budou stát
50 Kč a bude možné je zakoupit i v předprodeji
v Knihkupectví Paseka.
Festival existuje šestnáct let a stal se nevětším
putovním festivalem nejen v České republice, ale
i ve světě. Na své si přijdou všichni, kdo se zají-
mají o sporty a outdoorovou tématiku, promítají
se na něm dobrodružné, extrémní, adrenalinové,
ale i cestopisné filmy. Letošní soutěžní filmy nás
zavedou do 100 zemí světa. Diváci mají možnost
nahlédnout do prostředí, kam se běžný smrtel-
ník nedostane. Program a seznam filmů nale-
znete na www.outdoorfilms.cz/films/.

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Hudební večer s Danielem Junem
a Petrem Mašlaněm
Stalo se již hezkou tradicí, že kolem začátku ad-
ventu zajíždí do Husova sboru v Litomyšli klaví-
rista Daniel Jun, kterého zde jistě není třeba
představovat, a bere s sebou některého ze
svých muzikantských kolegů. Tentokrát to bude
violoncellista Petr Mašlaň, který má za sebou
studia na pražské AMU, v USA a ve Francii i účast
na mnoha zahraničních kurzech a festivalech.
Věnuje se převážně sólové a komorní hudbě 18.
a 19. století, ale při tomto koncertě se můžeme

těšit i na autory novější. Hudební večer v Husově
sboru na Toulovcově náměstí se bude konat ve
čtvrtek 29. listopadu od 18.00 hod. a zazní na
něm skladby P. I .Čajkovského, F. Mendelsohna-
Bartholdyho, C. Saint-Saense, ale i G. Gersh-
wina, J. Ježka, L. Armstronga, L. Bernsteina a J.
Kabáta. Díky finanční podpoře města Litomyšle
je vstupné na koncert dobrovolné. 

Srdečně vás na něj zve za Náboženskou obec
CČSH v Litomyšli Štěpán Klásek

Oslava 17. listopadu
Jako každý rok zve Generace 89 všechny občany
na vzpomínkovou akci, kde si společně připome-
neme Den boje za svobodu a demokracii a listo-
padové události roku 1989. Sejdeme se i se
státními vlajkami a svíčkami dne 17. 11. v 17 hodin
u vchodu do zámku na prostranství, které se ne-
jmenuje Náměstí Václava Havla. Zahraje lito-
myšlská studentská kapela Cabelles, promluví
zajímaví lidé nejen na téma demokracie a 50 let
od okupace 1968, občerstvení na zahřátí bude
zajištěno. Zámecké sklepení se srdcem pro Vác-
lava Havla bude v tomto čase pro Vás také tra-
dičně otevřeno.
Všichni občané, kteří si myslí, že za demokracii
je stále třeba bojovat a připomínat si její důleži-
tost (zejména v těchto dnech a měsících) jsou ví-
táni. Demokracie je nekončící proces a je třeba
se jí stále učit a nejen proto jsme rádi, že na za-

jištění akce se podílí i žáci a studenti škol v Lito-
myšli. Budou to jednou právě mladí lidé, kteří se
stanou součástí a hybatelem směřování budou-
cího vývoje v naší zemi. V současnosti je demo-
kracie podávána, a to zejména z nejvyšších
pater politiky, jako něco téměř nežádoucího, vi-
díme tlaky na popírání historických skutečností,
sledujeme nepatřičné chování nejvyšších před-
stavitelů republiky, jsme svědky cíleného sdělo-
vání nepravdy, šíření dezinformací se stalo
každodenní součástí života.
Každoročním setkáním a vzpomínáním u příle-
žitosti státního svátku Dne boje za svobodu
a demokracii chceme ukázat, že udržení principů
demokracie a svobody, kterou jsme teprve ne-
dávno získali zpět, je stále důležité. Těšíme se na
Vás. David Edlman

Přijďte se ve čtvrtek odpoledne 22. listopadu od-
reagovat od běžných povinností a zkusit si spo-
lečně se svými dětmi či sami tvůrčí dílničky
provoněné podzimem. Jednotlivá zastaveníčka
s překvapeními se rozvoní na naší škole již od 16
hodin, kde můžete popustit uzdu své fantazii při
tvorbě na jednotlivých stanovištích a díky výrob-
kům přenést voňavý podzim do svých domovů.
Rádi tiskáte a kombinujete? Navštivte dílnu
bramborovou. Rádi se bojíte a vyrábíte? Dýňová
párty je ta ideální. Rádi zpíváte, hrajete si nebo
mlsáte? Dílna jablíčková je to pravé pro vás. Rádi
skládáte a vyrábíte? Máme skvělou dílnu větrní-
kovou. A co keramika? Hliněná dílna ve Školním
klubu je připravená. Rádi tvoříte z přírodních
materiálů? Pak vítejte v lesním království. Nebo-
jíte se výšek, máte postřeh a rádi byste se zapo-
jili do zdolání pomyslného vrcholu Sněžky?
Horolezecká stěna na vás čeká. Můžete se
s námi také podílet na vytvoření štrůdlovníku
a vezměte s sebou recept na váš osvědčený
štrůdl. V 18 hodin se společně vydáme na lam-
piónovou stezku lesoparkem. Lampiónky si při-
neste nebo si můžete zakoupit originální
výrobky našich žáků i s potřebným světelným
zdrojem.  Za tým učitelů Iva Kabrhel

foto: archiv III. ZŠ

tRAWchu jiné
cukroví
Už vás omrzela vánoční klasika a máte chuť vy-
zkoušet si cukroví trochu jinak? Zastesklo se
vám někdy po dobrotách z Ró kavárny?  Tak
právě pro vás je tu kurz přípravy RAW dobrot,
který realizuje ve svých prostorách Rodinné cen-
trum Litomyšl ve spolupráci se Spontaneou.
V neděli 18. listopadu od 13 do 17 hodin se pod
vedením Jitky Jílkové naučíte 7 druhů cukroví
a odnesete si ve vlastní krabičce domů. Kurz
bude otevřen při přihlášení minimálně 5 účast-
níků, maximální počet je 10. Místa je třeba rezer-
vovat předem na telefonním čísle 774 030 588.
Cena kurzu je 550 Kč. 

Za Rodinné centru Litomyšl Jana Urbanová

Kouzelná flétna ve Smetanově domě 
Srdečně vás zveme na studentské představení
Mozartovy opery Kouzelná flétna, které se
bude konat ve středu 28. listopadu 2018
v 19.30 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli
v rámci Litomyšlských hudebních večerů.
Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích
uvádí komorní verzi opery s klavírním doprovo-
dem. Jako hosté vystoupí Daniel Matoušek
z pražské HAMU v roli Tamina a v rolích Sa-
rastra a Zasvěcence Jaroslav Patočka, sólista
Divadla F. X. Šaldy v Liberci a pedagog Konzer-
vatoře Pardubice. 

Mozartova Kouzelná flétna patří ke kmenovému
divadelnímu repertoáru a v současné době
k nejhranějším operám na světě vůbec. Ně-
mecký dramatik, herec, pěvec a skladatel Ema-
nuel Schikaneder (1751 – 1812) vytvořil libreto mj.
podle pohádkového příběhu „Lulu aneb Kou-
zelná flétna“ ze sbírky orientálních pohádek
„Džinnistan“ Christopha Martina Wielanda.
V premiéře opery, která se konala 30. září 1791
ve vídeňském Wiednertheater, zpíval Schikane-
der, který toto divadlo provozoval, roli Papagena. 

Jiřinka Macháčková

Koncert kapelníka
Trabandu Jardy Svobody
Srdečně zveme na koncert J. Svobody v sobotu
10. listopadu od 19 hodin v kostelíku Rozeslání
svatých apoštolů na Toulovcově náměstí. Bývalý
kapelník Trabandu vystupuje v současné době
se svými písněmi v doprovodu harmonia. Kon-
cert pořádá místní sdružení České křesťanské
akademie v Litomyšli. 

Za pořadatele Věra Pleskotová



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

1. 11. Čt 10.00 Halloweenská dílna – výtvarná dílna • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Octo codes – přednáška Marcely Švadlenkové • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

2. 11. Pá 18.00 Mantrovníci – písničky pro duši, vstupné dobrovolné • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
20.00 Fast Food Orchestra 20 let – koncert, afterpárty dj Saurusem, 190 Kč předprodej / 240 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Zůstane lásky žár – koncert melodií Věry Špinarové, 180 Kč • Smetanův dům
22.00 Shake it! – dance & club music, dj Styx • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

3. 11. So 10.00-17.00 Octo codes – seminář s Marcelou Švadlenkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Castle Attack – djs Yoppa Parrot, Alcor, Mark Key, vstup zdarma • El lamíno café tel. 733 522 488
20.00 Bratři Orffové + Ille – koncert, afterpárty s dj Magdi-dou, 240 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 All stars party – RNB music, dj Rodrigo, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

4. 11. Ne 10.00-16.00 XIX. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar tel. 461 612 667
14.00 Zahájení MFOF – přehlídka filmů bude zahájena přednáškou RNDr. Pavla Burdy, Ph.D. o výstupu na vrchol hory Nanga Parbat tel. 776 278 519 
15.00 Čaroděj ze země OZ – představení pro děti uvádí Hoffmanovo Divadlo Uherské Hradiště, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
15.30 Recitál Štěpána Raka – koncert, vstupné 160 Kč • Zámecká jízdárna tel. 461 612 667

5. 11. Po 17.00 Írán – cestopisná přednáška Jiřího Sladkého • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Zamilovaný sukničkář – představení Divadelní společnosti Háta (L. Vaculík, M. Zounar, M. Bočanová, aj.), 330-380 Kč • Smetanův dům

6. 11. Út 10.00 a 17.00 Lampióny z kulatých krabiček od sýra – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
7. 11. St 19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
8. 11. Čt 13.30 Co dělají zvířátka na podzim – čtení s babičkou Marcelkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Využití reiki v praxi – přednáška Davida Bulvy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
9. 11. Pá 17.00 Já jsem... Zdeněk Nejedlý – vernisáž výstavy • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 614 765

20.00 Krucipüsk – koncert, 290 Kč předprodej / 360 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Ladies night – commercial music, dj Pegas, 50 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

10. 11. So 8.30-16.00 Manželství – to je výzva! – 4. ročník setkání manželských párů, vstupné dobrovolné • Nový kostel Církve bratrské             tel. 604 947 739
14.00 Já jsem... Zdeněk Nejedlý – komentovaná prohlídka s autory výstavy, vstupné 20/40 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
15.00 Jiří Vidlák: O lidech milých i podivných – vernisáž výstavy • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
19.00 Koncert J. Svobody – koncert bývalého kapelníka Trabandu • Kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 612 263
20.00 Slam poetry – divadelní představení, afterpárty, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 St. Martin white party – dance & club music, dj Leemac, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

11. 11. Ne 14.00 Den válečných veteránů – 100 let od konce 1. světové války, pietní shromáždění • u památníku před sokolovnou tel. 723 902 216
17.00 Svatomartinský lampionový průvod • sraz na zahradě I. MŠ Zámecká a zakončení na Toulovcově náměstí tel. 607 605 720
17.45 Šípková Růženka – představení pro děti v podání Mopeaddivadla • Husův sbor tel. 724 704 977
18.00-20.00 Pavel: Zpívající mísy – meditační koncert, vibrační lázeň na prastaré nástroje východu • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

12. 11. Po 17.15 Po stopách našich předků z 1. světové války – přednáška Mgr. T. Kykala • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Vše o životě po životě – projekce s přednáškou režiséra Dalibora Stacha, 100 Kč • Kino Sokol tel. 461 612 505

13. 11. Út 9.00 – 17.00 Čtení z ruky – Jana Niessnerová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00 a 17.00 Závěs z listů stromů – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

14. 11. St 16.00-17.00 Hrajeme si na školu – 2. díl – vzdělávací program pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
17.00 Albánie a Makedonie – cestopisné vyprávění Mgr. Lady Kocourkové s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Mindgame – abonentní divadelní představení uvádí Činoherní studio Bouře, zbylé vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

15. 11. Čt 16.00 Proměny generací – seminář • Internát Nemocnice Litomyšl tel. 607 605 720
17.00 KJČ: Československo 1918-1938 – přednáška předsedkyně kroužku Jany Kroulíkové • Restaurace Slunce – salonek tel. 724 024 708
18.00 Léčivé divadlo: Anastasia – účinkují Gabriela Filippi, Mario Kubec, Ing. Karel Spilko, Patrik Kee, 300 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812

16. 11. Pá 18.00 Módní přehlídka Oděvy Machačovi • Zámecké návrší tel. 605 242 453
20.00 Michal Ambrož & Hudba Praha – koncert, 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Mega lightstick show – electroswing párty, dj Xavier J, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

17. 11. So 9.30-17.30 Vztah k otci – prožitkový seminář s RNDr. Ivanou Jakubíkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17.11 Den boje za svobodu a demokracii – společné připomenutí Sametové revoluce a Mezinárodního dne studenstva • Zámecké návrší
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house music, dj Glenn & guests, 130 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

18. 11. Ne 9.00-17.00 9. Den medu – přednášky pro včelaře a spotřebitele včelích produktů, bohatý doprovodný program, 30 Kč • Zámecký pivovar tel. 608 821 605
15.00 Čert a Káča – představení pro děti uvádí Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

19. 11. Po 13.00-17.00 +RAWchu jiné cukroví – kurz příprav RAW cukroví • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Počátky motorismu na Pardubicku – přednáška Davida Říhy, ve spolupráci s NPÚ Pardubice • Městská knihovna tel. 461 612 068

20. 11. Út 8.30 Pečení a zdobení perníčků do mikulášských balíčků • Rodinné centrum tel. 607 605 720
21. 11. St 16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola Bedřicha Smetany – sál tel. 461 612 628

19.00 Podzimní koncert Dechového orchestru Smetanova domu – ke 100. výročí republiky, 90 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22. 11. Čt 8.30 Pytel na mikulášskou nadílku – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
9.00 – 17.00 Výklady karet – Emilíe Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00 Jak voní podzim na modré škole – den otevřených dveří, dílničky, dýňová párty, lampiónová stezka, aj. • ZŠ T.G.Masaryka tel. 461 612 356
17.00 Síla moci – panelová diskuze v rámci programu k výstavě Já jsem... Zdeněk Nejedlý, vstup zdarma • Zámecký pivovar tel. 461 614 765
18.00-21.00 Vnitřní rovnováha – prožitkový seminář Tarry Dlabkové s energetickými obrazy • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

23. 11. Pá 17.00 Marie Kvěchová-Fišerová – vernisáž výstavy malířky a módní návrhářky • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
19.00 Oblíbení a ti druzí skladatelé. Stopy Z. Nejedlého na poli české hudební kultury – večer hudby a slova, 160 Kč • Smetanův dům



23. 11. 20.00 Pokáč – koncert, 200 Kč předprodej / 250 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Retro disco mejdan – retro music, dj Michal Palcát, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

24. 11. So 10.00-18.00 Hlas dokořán – prožitková dílna vědomé práce s hlasem s Monikou Obermajerovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812 
16.00 Madony – vernisáž výstavy soch Dagmar Koverdynské • Galerie Pakosta tel. 732 825 540
20.00 Vladivojna La Chia & Never Sol – koncert, 180 Kč předprodej / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – CZ/SK music, dj Toi, 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

25. 11. Ne 17.00 Na kole z Litomyšle do Medžugorje, Londýna a k Hoře křížů – křest cestopisu Petra Jiříčka, vystoupí Vox Humana • ZUŠ B. Smetany
26. 11. Po 9.00 – 17.00 Ošetření energií reiki – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

17.00 Architektura v období 1. republiky – přednáška arch. Elišky Rackové, ve spolupráci s NPÚ Pardubice • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Tibetské misky s diagnózou zdraví – s Lucií Šternástkovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Litomyšlské fórum: Až vyrostu, budu starostů. Aneb starostenství jako řemeslo – R. Kašpar, D. Brýdl, F. Ušák..., zdarma • Zámecký pivovar

27. 11. Út 9.00-16.00 Podzimní výstava – vánoční dekorace, malé dárky pod stromeček, aj. • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
10.00 Čert a Mikuláš – tvoření postaviček • Rodinné centrum tel. 607 605 720

28. 11. St 16.30 Vánoce v knihovně – zdobení perníčků, adventní vazby, dárky z textilu a papíru, vánoční přání, betlémy, svíčky, šperky... • Městská knihovna
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
19.30 564. LHV: W.A. Mozart / Kouzelná flétna – studentské představení opery Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích, 150 Kč • Smetanův dům

29. 11. Čt 9.00 Koláčky pro čerta a Mikuláše – pečení • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Já jsem...Zdeněk Nejedlý – komentovaná prohlídka s autory výstavy, vstupné 20/40 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
18.00 Hudební večer – vystoupení klavíristy Daniela Juna a violoncellisty Petra Mašlaně, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Nebyla to pátá, byla to devátá – abonentní divad. představení uvádí Činoherní studio Bouře, zbylé vstupné 300 a 350 Kč • Smetanův dům

30. 11. Pá 16.00 Vánoční aranžování – rezervace nutná • Rodinné centrum tel. 607 605 720
22.00 Back 2 the future – all music, dj Stayer, 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

1. 12. So 8.30-11.30 Den pro dětskou knihu – s bohatým programem • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00-16.00 Charity Day – tradiční předvánoční jarmark s výrobky studentů • Gymnázium A. Jiráska tel. 461 615 061
10.00-15.00 10 let aplausu pro Vás – den otevřených dveří v Hotelu Aplaus. Prohlídky budou probíhat každou půl hodinu • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
13.00-17.00 Advent ve škole – prostřednictvím scének a písní se seznámíte se všemi tradicemi a zvyky, které se k adventu vážou • ZŠ U Školek tel. 461 613 032
14.00-17.00 Odpoledne otevřených dveří SVČ – prohlídka zrekonstruované budovy Střediska volného času • bývalá ortoptika v ulici Dukelská 
16.00 Vernisáž výstavy betlémů • Husův sbor tel. 724 704 977
17.00 Vernisáž výstavy historických i současných betlémů • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 607 868 089
18.00-20.00 Křišťálové mísy – meditace s Jiřinkou Solvanou Vašínovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Happy B-day DCUK!!! – narozeninová párty klubu, all music • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

2. 12. Ne 13.00-17.00 Andělíčci ochránci aneb Andělé mezi námi – výtvarné tvoření • Regionální muzeum v Litomyšli tel. 461 615 287
13.00-18.00 První andělská adventní neděle – program na pódiu, trhy, občerstvení, dílny, atd. • Zámecké návrší tel. 724 743 760
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – za účasti dětských pěveckých sborů, videomapping • Zámecké návrší tel. 724 743 760

4. 12. Út 10.00 a 17.00 Zimní světýlko – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz – soutěž, 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 12. St 10.00 Centrem chodí čert a Mikuláš – mikulášská besídka, nutná rezervace míst předem na tel. 732 141 575 • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00 Mikuláš před Hvězdou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
18.00 Schola Gregoriana Pragensis – Regnum et impérium – České země uprostřed Evropy, koncert, 350 Kč • Piaristický chrám

6. 12. Čt 19.00 Radůza s kapelou – koncert, na kterém Radůza představí průřez svou tvorbou, 350 Kč • Smetanův dům tel. 605 147 812
7. 12. Pá 20.00 Xavier Baumaxa – koncert, 150 Kč předprodej / 180 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Čt, Pá  1., 2. 11.  Zlý časy v El Royale – film USA, mysteriózní/krimi/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
So, Ne  3., 4. 11. První člověk – film USA, drama/životopisný/historický, 140 min, titulky, 120 Kč
Út, St  6., 7. 11.  Spolu to dáme – film Německo, komedie/drama, 110 min, 110 Kč
Čt, Pá  8., 9. 11.  Nebezpečná laskavost – film USA, krimi/mysteriózní/thriller, 120 min, titulky, 120 Kč
So, Ne 10., 11. 11.  The Perfect Kiss – film Kanada, komedie, 90 min, 100 Kč
Po 12.11. od 19.00  Vše o životě po životě – dokumentární film ČR/SR/USA/Rusko, 75 min, s přednáškou režiséra, 100 Kč
Út 13.11.  Halloween – film USA, horor/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
St 14.11. Bohemian Rhapsody – film VB/USA, životopisný/drama/historický, 85 min, 110 Kč
Čt 15.11.  Filmový klub: Hovory s TGM – film ČR, drama/historický, 85 min, 110 Kč
Pá, Ne 16., 18. 11. Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny – film VB/USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 135 min, 130 Kč
So 17.11.  Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny ve 3D – film VB/USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 135 min, 150 Kč
Út 20.11. od 19.00  Opera v kině: Simon Boccanegra – 250 Kč
St, Čt 21., 22. 11.  Zlatý podraz – film ČR, drama/romantický/sportovní, 110 min, 110 Kč
Pá, So 23., 24. 11.  Mladí zabíjáci – film USA, thriller/akční/komedie, 115 min, titulky, 120 Kč
Ne 25.11.  Po čem muži touží – film ČR, komedie, 100 min, 110 Kč
Út 27.11. od 15.00  Pro seniory: Chata na prodej – film ČR, komedie/drama, 85 min, 50 Kč
Út, St 27., 28. 11.  Dívka v pavoučí síti – film USA, krimi/drama/thriller, 120 min, titulky, 110 Kč
Čt, Pá 29., 30. 11.  Creed II. – film USA, drama/sportovní, 110 min, titulky, 120 Kč
So, Ne  1., 2. 12.  Ten, kdo tě miloval – film ČR, krimi/komedie/rodinný, 95 min, 120 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 3., 4. 11.  Princezna a dráček – film Rusko, animovaný, pohádka, 80 min, 120 Kč
So, Ne 10., 11. 11.  Vilík: Rychle a vesele – film Malajsie, animovaný, 90 min, 100 Kč
So 17.11.  Louskáček a čtyři říše ve 3D – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 140 Kč
Ne 18.11.  Louskáček a čtyři říše – film USA, dobrodružný/rodinný/fantasy, 90 min, 120 Kč
Pá 23.11. od 13.00 Králíček Petr – film USA, dobrodružný/animovaný/komedie/fantasy, 95 min, 50 Kč
So 24.11.  Grinch ve 3D – film USA, animovaný/rodinný, 90 min, 140 Kč
Ne 25.11.  Grinch – film USA, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč
Po 26.11. od 9.30  O Maryšce – pásmo pohádek, 70 min, 30 Kč
So, Ne 1., 2. 12.  Pat a Mat: Zimní radovánky – film ČR, animovaný/rodinný, 90 min, 120 Kč

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



do 2. 11. Sergej Kulina: Obrazy a plastiky – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 4. 11. 90 let ve svém – výstava k otevření muzea v současné budově • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-17
do 4. 11. Výtvarná Litomyšl ´18 – tradiční výstava nazývaná též salon • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 4. 11. Zámek 1568 – výstava ke 450 letům od položení základního kamene zámku v Litomyšli • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 24. 11. 7. sympozium Litomyšl CZE/HUN – výstava • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17 a So 10-17
do 30. 11. Jsme 100 – instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky ve veřejném prostoru v Klášterních zahradách • Různá místa v Litomyšli
do 31. 12. Výstava historických kočárků – výstava sběratelky Renáty Glänznerové • Husův sbor • v úředních hodinách fary nebo na tel. 604 672 854
do 24. 2. Vznik Československa očima Quida Šimka – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 3. 11. do 30. 11. Architektura ve službách 1. republiky – výstava • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 3. 11. do 23. 12. Vánoce se Sněhulákem – prodejní výstava skleněných a korálkových ozdob • Zámecké sklepení • So-Ne 13-17
od 10. 11. do 10. 2. Já jsem... Zdeněk Nejedlý – výstava • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 11. 11. do 16.12. Můj milý Ježíšku 2018 – výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 11.00-18.00
od 11. 11. do 28. 2. Jiří Vidlák: O lidech milých i podivných – prodejní výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
od 24. 11. do 28. 11. 1. Advent pro Vás – prodejní výstava (adventní věnce, vazby, svícny), adventní dílna, živé vánoční stromky, občerstvení • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8-17
od 24. 11. do 27. 1. Marie Kvěchová-Fišerová – výstava malířky a módní návrhářky • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 25. 11. do 24. 1. Madony – výstava soch Dagmar Koverdynské • Streetgallery Galerie Pakosta
od 30. 11. do 2. 12. Duke Vánoce – tradiční prodejní výstava • Ateliér Duke Bohemia • Pá a So 10-17, Ne 10-16
od 2. 12. do 1. 1. Výstava historických i současných betlémů – výstava • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So a Ne 10-18

VÝSTAVY

VÍCEDENNÍ AKCE
od 1. 11. 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 3. 11. do 4. 11. XIX. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-16
od 4. 11. do 6. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna • Ne 14.00, Po-Út 16.00
od 9. 11. do 11. 11. Svatomartinská husa a vína • Hotel Aplaus • 11.00
od 9. 11. do 11. 11. Svatomartinské hody • Restaurace Veselka • 11.00
od 9. 11. do 11. 11. Svatomartinská husa ve Hvězdě • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 9. 11. do 11. 11. Svatomartinská husa • Restaurace Karlov • 11.00
od 15. 11. do 18. 11. Le Beaujolais Nouveau doprovázené francouzským menu – doprovázené francouzským menu • Hotel Aplaus - restaurace Bohém • 11.00
od 23. 11. do 25.11. Zvěřinové hody – pokrmy z daňka, jelena a divočáka • Restaurace Karlov • 11.00
od 2. 12. do 23. 12. Andělské adventní neděle na návrší • Zámecké návrší • Ne 13.00-18.00

3. 11.            So              9.00 a 11.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Jiskra Havlíčkův Brod – divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SKP Slovan M. Třebová – mistrovská utkání krajského přeboru st. a ml. žáků • Městský stadion Černá hora
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VK TJ Lanškroun – KP I. třída, ženy • Tělocvična SŠZT
                                             10.30                 Hubertovská vyjížďka – nenáročnou jízdu lze absolvovat na horských a krosových kolech • Smetanovo náměstí - u Domu sportu Stratílek
4. 11.               Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl B vs. Orel Přelouč B – Pardubická liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 15.00    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl B vs. BK Skuteč – VP žáků U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             15.30                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl B vs. Haga Pardubice – Pardubická liga mužů • Městská sportovní hala při III. ZŠ
7. 11.                St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
9. 11.                Pá              16.15                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Vyšehrad – liga žáků U14 • Sportovní hala Jiskra
10. 11.             So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy – KP I. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.15                   Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. FK Letohrad – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
                                             13.00                 Veřejný trénink a Hobby soutěže – 70-110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             18.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons – Divize C muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
11. 11.              Ne             09.00 a 10.45   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Josefov – VP minižactva U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             9.00                   Volejbal: Přípravka/dívky – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             12.30                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Fbk Orlicko-Třebovsko – liga elévů /skupina 4/ • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.30 a 15.00    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SŠB Pardubice – VP minižákyň U13 • Sportovní hala Jiskra
                                             14.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FTC Vysoké Mýto – liga elévů /skupina 4/ • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             16.10                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbC Hradec Králové černí – liga elévů /skupina 4/ • Městská sportovní hala při III. ZŠ
14. 11.             St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
17. 11.              So              9.00                   Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Orel Přelouč – Pardubická liga mladších žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. USK Pardubice – KP I. třída, ženy • Tělocvična SŠZT
                                             10.30                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Haga Pardubice – Pardubická liga mladších žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             12.40                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko – Pardubická liga mladších žáků • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00                 Drezurní veřejný trénink – 70-110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             13.30 a 14.45    Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – VP minižáků U12 • Sportovní hala Jiskra
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Královští Sokoli – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
18. 11.             Ne             9.00                   Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Basketbal Nymburk – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             11.00                  Volejbal: Přípravka/chlapci – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
21. 11.              St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
24. 11.            So              10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Sokol Pardubice I. – KP I. třída, muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             13.00                 Veřejný trénink a Hobby soutěže – 70-110 cm + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             15.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín – Liga juniorek U19 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             18.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. Pacovští Honzíci – Divize C muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
25. 11.             Ne             9.00                   Florbal: Liga starších žáků skupina 4A – turnaj • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             10.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Brandýs nad Labem – Liga juniorek U19 • Sportovní hala Jiskra
                                             18.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. TJ Centropen Dačice – Divize C muži • Městská sportovní hala při III. ZŠ
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Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00 So 9.00-12.00
      
Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek REGIOJET. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Nově v nabídce: Publikace Slovník spisovatelů Svitavska a Pohled s dárkem

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                        31. 10. – 18. 11.  Bystré v První světové válce – výstava o První světové válce a osudech bysterských mužů, kteří do ní narukovali
                                             24. 11.                     Stoletá dáma jménem republika – odpolední program  konaný u příležitosti Dne pro dětskou knihu a 100. výročí republiky
JEDLOVÁ                      24. 11. 13-17            Vánoční výstava v Jedlové • sokolovna
POLIČKA                             3. 11. 17.00              Prague Cello Quartet pro poličskou Charitu • kostel sv. Michaela
                                   10. 11. 20.00           Jazzové setkání: Lucky Joke • Divadelní klub Polička
                                             15. 11. od 16.00     Svěcení mariánského sloupu – znovuvysvěcení mariánského sloupu na Palackého náměstí a další program
SEBRANICE                       11. 11.                       Zádušní mše za všechny oběti  1. světové války – 9.45 – v kostele sv. Mikuláše, 14.00 v kulturním domě 
                                   18. 11. 16.00           Cesta do pekla a zpátky – divadelní pohádka, vstupné dobrovolné.• kulturní dům

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             3. 11. 19.00             Hamlet (National Theatre Live) – Benedict Cumberbatch v titulní roli, s českými titulky, vstupné: 150 Kč • Kino Vesmír
                                   9. 11. 18.30              Veselá Trojka + Duo Aramis – společný koncert, vstupné: 220 Kč (předprodej v IC Svitavy) • Fabrika
                                             25. 11. 15.00           Na muzice ve Fabrice – k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Svitavská dvanáctka, vstupné: 60 Kč / senioři 40 Kč • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    7. 11. 19.00               Country-blues Louisianského hudebníka Jimmy Bozemana – vstupné: 150 Kč, předprodej od 1. 10. • Dvorana muzea 
                                   10.-11. 11.              Svatomartinské slavnosti 2018 – více info: www.ksmt.cz • Městské muzeum 
                                   29. 11. 19.00          Klíče na neděli – Divadelní společnost HÁTA Olgy Želenské, vstupné: 300 Kč, předprodej od 5. 11. • Kinosál muzea 
VYSOKÉ MÝTO                  24. 11. 20.00         Monkey Business – Monkey Business poprvé v M-klubu a v rámci oslav 10 let klubu, www.mklub.cz
                                   26. – 30. 11.        Cestovatelský festival Okolo Světa– www.muzeum-myto.cz • Regionální muzeum

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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

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

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

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

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

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

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

 Sportovní areál za Sokolovnou, tel. 777 588 586
Provozní doba sauny:
• Po 16.00 – 21.30 bez omezení
• Út 16.00 – 21.00 ženy

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

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

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

Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Další akce:
Čt 8., 15. a 29. 11. od 18.00-19.30
Sama sebou – kurz s Lucií Rybkovou, www.lucierybkova.cz

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

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

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

SPORT, CVIČENÍ

1. 12.                So              9.30 a 11.15       Basketbal: Adfors Basket Litomyšl B vs. Jiskra Havlíčkův Brod – VP žáků U14 • Sportovní hala Jiskra
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Svitavy B – KP I. třída, ženy • Tělocvična SŠZT

10.00 Mikulášská veselice pro děti v maskách – jízdy zručnosti, parkury 50 a 70 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá
                                             17.00                  Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sojky Pelhřimov – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
2. 12.               Ne             9.00 a 11.00      Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Chrudim – divize kadetů U17 • Sportovní hala Jiskra
                                             14.00                 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BC Kolín – liga žáků U14 • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM
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POZVÁNKY 

9. ročník Dne medu 
V neděli 18. listopadu 2018 jste srdečně zváni
včelaři Litomyšlska na zámecké nádvoří a do
prostorných sálů provoněných nejen medem,
medovinou a včelím voskem. V nabídce jsou za-
bíjačkové pochutiny a řízky ze statku Bulvových
z Makova a sladké dobroty z domácí cukrárny
paní Taberyové ze Sebranic. Na nádvoří litomyšl-
ského zámku se vaše chutě pokusí uspokojit vý-
robci uzenin, sýrů, škvarkových tyčinek, frgálů
a dalších dobrot.
Mimo kolotoče a zábavné akce je pro děti připra-
vena znalostní soutěž se sladkými odměnami.
Nechybí ani dílničky pro vlastní výrobu pro děti
i dospělé. Celkem přes 75 trhovců očekává náv-
štěvníky se svým někdy i vánočním sortimen-
tem. V rozšířených prostorách sálů, na
dvojnásobek oproti minulému roku, je mimo jiné
připraveno na 130 míst k sezení – část ve slou-
povém sále pro občerstvení a část v jízdárně,
kam jsme přesunuli na pódium vystoupení ZUŠ
Litomyšl dopoledne a ZUŠ Dolní Újezd odpo-
ledne se vsuvkou komediálního představení „O
Koblížkovi“ ze 3. ZŠ T. G. Masaryka Litomyšl. Pro-
gramem návštěvníky provede známý moderátor
Dominik Kalivoda.
Dospělí i děti rádi vždy ochutnávají medy, které
do soutěže přihlásili místní včelaři, a vybírají ten
svůj nejlepší. Tak jako každý rok budete moci po-
zorovat živé včelstvo v proskleném úle a po-
slechnout si zkušenosti včelařů. A také si vybrat
něco pro potěšení sebe a svých blízkých z vý-
robků tradičních řemesel nebo si vyrobit vlastní
dárek v tvořivých dílnách domu dětí a mládeže.
Navíc očekáváme i dílnu patchworku.
Zajímavým programem jsou i přednášky, které

probíhají v Seminárním sále. Tentokrát nás nav-
štíví p. Marcel Gregor s přednáškou o včelaření
v úlech Lansgroth. Následuje zajímavá předná-
ška dvou eminentních postav v oboru včelaření
a především obecného užívání produktů včel,
a to MUDr. Hajdůškové a přítele a včelaře
p. Plevy, ve vystoupení po 13. hod. Samozřej-
mostí jsou debaty a otázky na přednášející. 
Slavnostní zahájení s doprovodem fanfár v 9.00
hod. se starostou města Litomyšle a ředitelem
Zemědělského družstva Dolní Újezd otevře ná-
sledující program:
• Dopoledne od 9.30 hod. vystoupí sbory a jed-
notlivci s tím nejlepším ze ZUŠ Litomyšl, Sbor
paní a dívek, po 12. hodině následuje se svými
perlami ZUŠ Litomyšl a Sbor paní a dívek do
13.30 hod. 
• Od 13.30 do 14.00 hod. je plánován krátký
vstup spolku včelařů Litomyšlska a komediální
představení dětského spolku ve hře „O Koblíž-
kovi“
• Od 14.00 hod. pokračuje vystoupení ZUŠ Dolní
Újezd a Sbor paní a dívek do 16.30 hod.
V jednom ze sálů bude permanentně probíhat
promítání videoprogramů nejen pro včelaře,
navíc v Seminárním sále:
• Od 9.30 hod. přednáška známého včelaře
a oceňovaného výrobce medoviny p. Marcela
Gregora na téma Včelaření v úlech Langsroth
a další zkušenosti
• 13.00 – 14.45 hod. přednáška MUDr. Hajdů-
škové – Med a další dary od včel a následně
p. Plevy – Včelí produkty pro zdravý život – na-
bídka výrobků
Těšíme se na vás! Jiří Brokeš

Zimní dětská
herna v muzeu
Oblíbená dětská herna se od 1. listopadu vrací
do muzea. Nemůžete v zimě na hřiště? Nevadí,
přijďte si pohrát k nám. Volné hraní a tvoření
v teple muzejního sálu. Možná na vás čeká pře-
kvapení! Renata Kmošková

Den veteránů
V neděli 11. 11. 2018 to bude 100 let, co byla ukon-
čena 1. světová válka. V tento den si také připo-
mínáme památku všech padlých vojáků jako Den
válečných veteránů. Duchovní litomyšlských cír-
kví zvou občany k pietnímu shromáždění, které
se bude konat u památníku před sokolovnou
v neděli 11. listopadu ve 14.00 hodin odpoledne.

Václav Hurt 

Chovatelská 
výstava
Chovatelé a zahrádkáři Dolní Újezd Vás zvou na
výstavu králíků, drůbeže, holubů a exotů kona-
nou ve dnech 10. – 11. listopadu 2018.
Výzdoba a ukázka výpěstků zahrádkářů, prezen-
tace a prodej suché vazby. Občerstvení zajištěno
– kuchyně Zdeňka Pohorského.
Otevřeno: So: 08:00 – 16:00 Ne: 08:00 – 14:00,
Kde: Chovatelské středisko, Dolní Újezd 107. Na
Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Jaroslav Zavoral
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Litomyšlský advent 
bude opět andělský
strana 1 >
V infocentru budou tvořivé dílničky, Fler Kreativ
v sálech zámeckého pivovaru, koncert benefič-
ního festivalu Hudba pomáhá, který letos na
pomoc přizval Litomyšlský symfonický orchestr,
se odehraje v zámecké jízdárně. Program chystá
i regionální muzeu a lákadlem bude jistě trh. 
„Stánky na zámeckém návrší s pestrou nabídkou
se stanou součástí stylového gurmánského trhu
s krásným designem, světýlky, ohni a živými zví-
řaty,“ říká za organizátory ze Smetanovy Lito-
myšle Karel Telecký a dodává: „Na trh nám dorazí
také litomyšlská novinka – nádherný školní auto-
bus, u něhož se bude grilovat, a to opravdu vše,
nač si vzpomenete.“ Kdo si ale bude chtít zakous-
nout něco vlastnoručně připraveného, může si na
otevřených ohních opéct buřty. Náčiní i buřty
budou k dispozici na místě. Na návrší se usídlí
i venkovní kavárna, ze které bude skvělý výhled
na pódium. Na tom od 14.00 hod. vystoupí dětské
soubory, od půl čtvrté regionální kapely a od 17.00
hod. potom známé kapely české hudební scény.
„Zahraje Jananas, Chantal Poullain či Mário Bihári
s kapelou Bachtale Apsa,“ upřesňuje Telecký. Celý
den pak končí v kostele Nalezení sv. Kříže, kde
bude zapálena svíce na adventním věnci. S lito-
myšlskými duchovními bude přitom možné rozjí-
mat nejen nad smyslem adventního období.
Piaristický chrám také získá barevné slavnostní
nasvícení.

Putujte s Andělkou
Protože litomyšlský advent je andělský, můžete
během něho na zámeckém návrší potkat sku-

tečné andílky. Jeden z nich se jmenuje Andělka,
která ráda dětem rozdává herní kartičky. Soutěž
Putování s Andělkou může účastníkům přinést
drobnou odměnu, ale i dárkové tašky se vstupen-
kami, dárkovými poukazy a dalšími zajímavými
cenami. A co je nejlepší, provede vás celým pro-
gramem.

Andělský vánoční strom s videomappingem
Vánoční strom, který se slavnostně rozsvítí první
adventní neděli v 17.00 hod., bude opět zdobit
prostranství mezi chrámem Nalezení sv. Kříže, re-
gionálním muzeem a zámeckým areálem. Ani ten-
tokrát nebude chybět vystoupení dětských sborů
Kvítek a Lilium pod vedením Lucie Vavřínové či
moderátor Daniel Kvasnička. „V uplynulých dvou
letech se součástí rozsvěcení vánočního stromu
stal také videomapping z dílny KLUCIvespolek.
Pokud vše dobře dopadne, nebude chybět ani
v letošním roce. Myslíme si, že dobré tradice by se
měly dodržovat," usmívá se Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města
Litomyšle. 
Vstup na většinu akcí je zdarma. Více informací
a podrobný program všech adventních nedělí
naleznete na novém webu www.andelskalito-
mysl.cz. Ještě před programem adventních ne-
dělí (s výjimkou čtvrté) můžete strávit čas na
zámku, kde se od 11.30 hod. uskuteční adventní
prohlídky. Kaple a reprezentační sály získají
krásný vánoční nádech. Během předvánočního
období se v Litomyšli uskuteční i celá řada dal-
ších akcí, na které se také můžete přijít podívat. 
Akci pořádají město Litomyšl, Zámecké návrší,

p.o., Smetanova Litomyšl, o.p.s., Smetanův dům,
p.o., Státní zámek Litomyšl, Regionální muzeum
v Litomyšli, Evropské školicí centrum, Informační
centrum Litomyšl, Betlemáři Litomyšlska, Střední
zahradnická a technická škola Litomyšl, ZUŠ
Bedřicha Smetany a litomyšlské církve.

Jana Bisová, Smetanova Litomyšl

Manželství 
– to je výzva!
Ekumenicky už počtvrté, tentokrát 10. 11. 2018
v Novém kostele připravujeme sobotu pro ob-
novu manželství. Samozřejmě – obnovu manžel-
ství párů křesťanských i světských, věřících
i nevěřících. Setkání může pomoci i párům snou-
benců, kteří se na manželství připravují! Nic ne-
může naše manželství podkopat účinněji, než
my sami. Myslíme na stabilitu našich rodin, na
kořeny dobrého soužití, které si uvědomujeme
až ve chvíli, kdy je ztrácíme. Zapomeňte na
vnější vlivy, na které se vymlouváme v krizích!
Manželství je prostě výzva! Berte to tak s námi!
Budeme mít v Litomyšli v sobotu 10. 11. 2018 od
8:30 do 16:00 hosty, kteří se odvážili navázat
manželství přes hranice kontinentů. Dominik
(jižní Čechy) a Marlene (Rwanda). Dominik pra-
coval ve Rwandě jako lékař a vrátil se s nevěstou
a žijí v Česku. Jak zvládají všechny výzvy man-
želství? Jak jejich zkušenosti mohou pomoci
nám? Co je drží nad vodou? Přednáška, diskuse
ve skupinách i v páru, léčivé ticho, možnost ke
smíření, pomoc duchovních (Zdeněk Mach, řím-
skokatolický kněz a Daniel Kvasnička, kazatel
z Nového kostela Církve bratrské). Přijďte, při-
hlašte se na emailu zmena@novykostel.cz. Bu-
dete vítáni! Daniel Kvasnička
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Betlémáři zvou veřejnost na tradiční
výstavu betlémů v piaristickém chrámu

Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 1. 12.
2018 v 17 hodin. Dále bude výstava přístupná
každý prosincový pátek od 14 do 18 hodin, kaž-
dou prosincovou sobotu od 10 do 18 hodin, kaž-
dou prosincovou neděli od 10 do 18 hodin, kromě
Štědrého dne 24. 12. 2018, kdy bude otevřeno
pouze od 13 do 15 hodin a můžete si odsud od-
nést „Betlémské světlo“. Od 26. 12. 2018 do 1. 1.
2019 bude výstava otevřena denně od 10 do 18
hodin. Akce se koná ve spolupráci se Zámeckým
návrším v Litomyšli, které připravuje o advent-
ních nedělích bohatý kulturní a doprovodný pro-
gram.

Přijďte se o adventních víkendech vánočně na-
ladit, ztišit a usebrat se v prostorách nádher-
ného barokního chrámu. Bude pro vás
připraveno více než 50 betlémů historických i od
současných autorů, a to z nejrůznějších materi-
álů, od dřeva, keramiky, papíru, kukuřičného
šustí přes betlémy paličkované, z korálků až po
betlém chlebový. Letošní expozice bude oboha-
cena o výpůjčky z Třebechovického muzea bet-
lémů a betlémy z fondu Městského muzea
a galerie ve Svitavách. 
Členové Českého sdružení přátel betlémů – Bet-
lémáři Litomyšlska jsou lidé nejrůznějších povo-
lání i věku, které spojuje společná záliba – láska
k betlémům. Většina z nich jsou aktivní tvůrci či
vlastníci betlémů. S přípravami výstav pomáhají
též rodinní příslušníci.
Přátelské vazby ve sdružení posilují společné vý-
lety. V letošním roce podnikli úspěšný zájezd do
Orlických hor – navštívili Neratov, Utzův pohyb-
livý betlém v Olešnici, prozkoumali pamětihod-
nosti Broumovska a polského příhraničí. Všem
betlémářům bude ctí a radostí, když navštívíte
jejich výstavu. Pokud by měl někdo zájem rozší-
řit řady litomyšlských betlémářů, může se do-
mluvit na výstavě s pořadateli.

Irena Švecová
foto: archiv betlémářů

Vánoce se Sněhulákem
Víte, co je jasným znamením, že se blíží Vánoce?
Přece výstava vánočních ozdob v Zámeckém
sklepení v Litomyšli. Už posedmé od listopadu
do prosince provoní podzemní sály jehličí, sva-
řené víno či perníčky a zazáří stovky vánočních
ozdob z produkce firem Ozdoba CZ ze Dvora
Králové a Rautis z Poniklé. Na výstavu skleně-
ných a korálkových ozdob, která letos nese
název Vánoce se Sněhulákem, se můžete těšit
o víkendech od 3. listopadu do 23. prosince
v čase od 13.00 do 17.00 hod. Některé ozdoby
jsou z limitované edice, a tak je možné je exklu-
zivně získat pouze v zámeckém sklepení. 
Prostory opět zaplní stromky, které se odějí
ozdobami různých barev a tvarů, a nebude chy-
bět ani betlém, k němuž se bude pojit krátký
kvíz. Připravený je rovněž tradiční workshop
zdobení skleněných ozdob. Dospělí se zdarma
zahřejí svařeným vínem, děti čajem, všichni si
pak mohou pochutnat na domácím cukroví. To
však zdaleka není vše. Každý návštěvník si může
zakoupit lístek do tomboly. Podle vylosovaného
čísla si pak vybere stejně označený stromeček
a pod ním najde pěkný dáreček. Ze zasněžených
mrazivých končin přicestuje také pan Sněhulák,

který se s dětmi rád vyfotí a podělí o svoji zá-
sobu bonbónů. „Pokud děti, ale samozřejmě
i dospělí, přijdou do sklepení v kostýmu sněhu-
láka, aby tomu našemu nebylo smutno, získají
odměnu,“ láká vedoucí zámeckého sklepení
Ivana Baarová. 
Přijdete-li některou adventní neděli, čeká vás
ještě na zámeckém návrší zajímavý program
Andělské Litomyšle. 

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

Litomyšlské
fórum 26. 11.
Srdečně vás zveme na tradiční podzimní dis-
kusní podvečer Litomyšlské fórum. Letos na ak-
tuální povolební téma: „Až vyrostu, budu
starostů. Aneb: starostenství jako řemeslo.“
Vůbec nevadí, pokud vy sami nemáte starosten-
ské ambice. Starostů bude na místě hned něko-
lik i se svými zkušenostmi, plány, zdary
i nezdary, radami a inspiracemi. Budou sedět za
diskusním stolem, ale možná i vedle vás na židli. 
Mezi hlavními diskutujícími bude náš dosavadní
starosta pan Radomil Kašpar, ale i v úřadu nový
Daniel Brýdl. Spolu s nimi přijal pozvání jeden
z nejmladších starostů v Čechách vůbec pan
Filip Ušák, který letos úspěšně obhájil svůj úřad
v Benešově nad Ploučnicí. Z nedalekých Svitav
se k nám připojí David Šimek. Samozřejmě
zveme také Vladimíra Kořena, starostu progre-
sivního českého města Říčany, a další. Večerem
nás jistě zcela bez starostí provede skvělá mo-
derátorka Pavlína Kvapilová. 
Přijďte a zapojte svůj hlas do diskuse o úřadu
starosty třeba u nás v Litomyšli. Kdy a kde?
26. listopadu v 18 hodin v zámeckém pivovaru. 

Eva Beňová

Pozvánka na Charity Day
Podzimní čas se nachyluje a brzy tu bude ad-
vent. S ním přichází i poezie Vánoc, které se kva-
pem blíží. Gymnázium Aloise Jiráska si vás
dovoluje pozvat již na sedmý ročník tradiční
dobročinné akce „Charity Day“, která se usku-
teční v sobotu 1. 12. od 9 do 16 hod. 
Pro chuťové buňky návštěvníků zde budou při-
praveny, jak je již zvykem, anglická čajovna,
francouzská kavárna a bavorská pivnice s lito-
myšlským pivem. Všude vás pozorně obslouží
naši studenti a nabídnou vám vlastnoručně při-
pravené sladkosti a rozličné nápoje v bohatém
výběru. Také si na vánočních trzích budete moci

tradičně zakoupit nejrůznější výrobky, které naši
studenti s láskou a pečlivostí, případně zhlédnout
zajímavé fyzikální pokusy ve fyzikální laboratoři.
Horkou novinkou tohoto roku bude série koncertů
hudebních skupin, složených z absolventů na-
šeho gymnázia, tento koncert bude probíhat po
celý den v aule. Samotný finanční výtěžek celé
akce bude použit, jak již název napovídá, na dob-
ročinné účely, přičemž o příjemci těchto pro-
středků ještě rozhodnou studenti sami. Výtěžek
bude slavnostně předán na Adventních radován-
kách, na kterých vás též rádi uvidíme.

Jindřich Lněnička, Gymnázium Litomyšl

Koncert
Ilony Csákové

Rudolf Kosina si vás dovoluje pozvat na adventní
benefiční koncert Ilony Csákové s dětským pě-
veckým sborem Lilium. Koncert se uskuteční
v chrámu Nalezení sv. Kříže, Jiráskova 8, Lito-
myšl v sobotu 8. prosince 2018 od 16.00 hod.
Předprodej vstupenek v Informačním centru Li-
tomyšl. Rudolf Kosina, foto: archiv pořadatele

Duke Vánoce
Na přelomu listopadu a prosince se vrátí oblí-
bená výstava Duke Vánoce, na které můžete
zhlédnout nové plastiky Jiřího Dudychy, který se
v současnosti věnuje plastikám bronzovým.
Výstavu budou doprovázet obrazy Kristiána Ko-
deta, zapůjčené Galerií Barbara v Hradci Králové
a AD Galerií v Praze. Uvidíte opět i tradiční bílou
keramiku z ateliéru Duke a vánoční aranžmá
studentek Střední zahradnické a technické školy
v Litomyšli.
Letošní ročník je naplánovaný na první adventní
víkend, do Dudychova ateliéru můžete zajít
v pátek 30. listopadu, v sobotu 1. prosince
a v adventní neděli 2. prosince. V pátek 30. lis-
topadu je možné zařídit exkurze pro školy (ob-
jednávky volejte na číslo 603 247 078).
Výstava je otevřená v pátek a v sobotu od 10 do
17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. -red-
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Schola Gregoriana
Pragensis
5. prosince vystoupí v chrámu Nalezení svatého
Kříže v Litomyšli mužský pěvecký sbor Schola
Gregoriana Pragensis pod vedením Davida
Ebena. Koncertní program nese název Regnum
et imperium: České země uprostřed Evropy
a chtěl by prostřednictvím středověké hudby za-
mířit k duchovním kořenům českého státu, které
by rozhodně neměly být zapomenuty.
Schola Gregoriana Pragensis je mužský pěvecký
sbor, který byl Davidem Ebenem založen v roce
1987. Sbor se věnuje středověké hudbě se zamě-
řením na interpretaci gregoriánského chorálu.
Soubor se řadí mezi přední světové interprety
středověké duchovní hudby. 
Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů
zaznívá v programech často i řada unikátních
nově objevených skladeb ze 13.-15. století. V ši-
rokém spektru repertoáru souboru lze však najít
i soudobou tvorbu.
Další informace naleznete na www.gregoriana.cz
Předprodej vstupenek v Informačním centru
v Litomyšli, tel. 461 612 161 nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz Mila Bohunická

Podzimní koncert Dechového orchestru
Smetanova domu Litomyšl
Dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl
připravil pro své posluchače svůj tradiční pod-
zimní koncert, se kterým se představí ve velkém
sále Smetanova domu ve středu 
21. listopadu 2018 v 19.30 hodin, tentokrát s mo-
tivací přispět ke 100. výročí oslav vzniku repu-
bliky. Pod dirigentskou taktovkou Jiřího Tomáška
přednese orchestr řadu skladeb koncertního
charakteru, skladeb pro sólový nástroj s dopro-
vodem orchestru, transkripce moderních soudo-
bých autorů pro velký dechový orchestr
a samozřejmě i písně v lidovém tónu z Čech
i Moravy. Uslyšíme skladby Bedřicha Smetany,
Julia Fučíka, Rudolfa Frimla, Rudolfa Piskáčka,
Jindřicha Pravečka, Eduarda Kudeláska, Josefa

Maliny, Karla Vacka, Ladislava Kubeše a dalších. 
Zpívat budou Hana Bauerová, Václav Boštík
a zpěváci dechové kapely Dolnovanka – Gabriela
Řeháková a Radek Klusoň, kterým bude patřit
druhá část koncertního večera. Tímto koncertem
si orchestr současně připomene 10 let spolu-
práce se současným dirigentem Jiřím Tomá-
škem, kterému též hudebně pogratuluje k jeho
životnímu jubileu. 
Všechny příznivce dobré dechové hudby
orchestr srdečně zve na svůj koncert v přesvěd-
čení, že to bude příjemné naladění v blížícím se
předvánočním období.

Za vedení orchestru Jiří Tomášek

Na kole z Litomyšle do Medžugorje,
Londýna a k Hoře křížů
Cestopisná řada knih z nakladatelství Flétna se
rozrůstá o další svazek. Petr Jiříček – učitel
hudby z litomyšlské Základní umělecké školy
a také varhaník z kostela Povýšení svaté kříže
a také manžel a otec tří ratolestí – ve vzácných
chvílích volna rád usedá na bicykl. Podniká na
něm neobyčejné cesty do vzdálených krajů. Jeho
cesty jsou vlastně poutěmi v tom pravém slova
smyslu – v cíli jej a jeho parťáky očekává nějaká
religiózní vzácnost. A tak můžeme s Petrem
a Dominikem cestovat z Litomyšle na Balkán až
do Bosny a Hercegoviny, kde se v její chorvatské
části nachází mariánské poutní místo Medžu-
gorje. S Petrem a Pavlem se na další cestě zá-
padním směrem až za kanál La Mance podíváme
do Londýna, přičemž chybělo málo a ocitli by-
chom se až na nejstarším mariánském poutním
místě Evropy – v anglickém Walsinghamu. Třetí
Petrova cyklopouť, tentokrát s Lukášem, vede
na severovýchod – až k litevské Hoře křížů. Petr
Jiříček není jen výtečný muzikant a cyklista. Čte-
náři již záhy objeví i jeho literární talent. Výjimeč-
nost Petra spočívá ve vzácném literárním stylu
kombinujícím humorné a cestopisné prvky,
včetně téměř psychologicky dokonalého rozboru

postav svých tří naprosto odlišných kolegů, kteří
jej provázeli. 
Litomyšlská premiéra cestopisu se uskuteční
v neděli 25. listopadu v 17 hodin v Klenutém sále
Zámeckého pivovaru. Večerem svým vystoupe-
ním zpestří smíšený pěvecký sbor Vox humana.
Publikace bude „pokřtěna“ významnými hosty –
místostarostou Litomyšle Radomilem Kašparem
a oblíbeným litomyšlským diakonem Kájou Dvo-
řákem. Přijměte pozvání na tuto jedinečnou udá-
lost. Lucie Hrubešová, foto: Pavel Bis

Oblíbení a ti druzí
skladatelé. Stopy
Zdeňka Nejedlého
Smetanův dům připravil na pátek 23. listopadu
„večer hudby a slova“ s názvem Oblíbení a ti
druzí skladatelé – stopy Zdeňka Nejedlého na
poli české hudební kultury. 
Politik a muzikolog Zdeněk Nejedlý, litomyšlský
rodák, během svého života ovlivnil celou řadu
skladatelů. Některým byl nakloněn, některé pro-
sazoval, jiné zatracoval a prostřednictvím svého
politického vlivu „určoval“ jejich pozici na poli
české hudby. 
Právě o stále patrných stopách Zdeňka Nejed-
lého na poli české hudební kultury promluví
v několika krátkých vstupech americký muziko-
log Dr. David R. Beveridge, odborník a znalec díla
Antonína Dvořáka, který od roku 1993 žije trvale
v Čechách a hovoří plynně česky. 
V podání souboru Kalliopé Trio Prague, které
tvoří špičkoví muzikanti Markéta Vokáčová
(housle), Miroslav Sekera (klavír) a Jan Zemen (vi-
oloncello), zazní díla několika hudebních sklada-
telů, k nimž měl Zdeněk Nejedlý vyhraněný
vztah. Dr. David R. Beveridge společně s Kalliopé
Trio Prague vybrali zajímavá díla z tvorby če-
ských skladatelů B. Smetany, Z. Fibicha, A. Dvo-
řáka, L. Janáčka, J. Suka a V. Nováka. 
Nenechte si ujít tento zajímavý večer, jste sr-
dečně zváni. 
Smetanův dům pořádá tento koncert v návaz-
nosti na výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“,
která bude od 10. listopadu k vidění v Městské
galerii Litomyšl – domě U Rytířů. 

Prokop Souček, Smetanův dům

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: Akordeonista Tomáš
Benedikt  letos  opět  na  koncertním  turné •
Divadelní představení Anastasia / Léčivé di-
vadlo Gabriely Filippi • Musica Bohemica 
a Jaroslav Krček v Nových Hradech • Koncert
Radůzy s kapelou • Hadí svátek v holandském
Houtnu • Výsledky jezdeckého klubu Suchá



19

POZVÁNKY POZVÁNKY 

Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie 
jednoho moderního intelektuála

částí výstavy jsou umělecká zpodobnění Zdeňka
Nejedlého. Žáci ZŠ Zámecká oslovili několik de-
sítek náhodně zvolených občanů s otázkami
týkající se osoby Zdeňka Nejedlého. Výstupy an-
kety jsou součástí expozice.

Tímto projektem se Městská galerie Litomyšl při-
pojila k „osmičkovému“ výročí republiky – i když
trochu netradičně. Na mnohá z významných po-
zitivních i negativních výročí odkazuje:
Nejedlého výročí narození (1878), výročí naší
státnosti (1918), komunistický puč (1948), neopo-
menut není ani rok 1968.
Cílem projektu nebyla snaha explicitně hodnotit
Nejedlého život, ale přiblížit jej poutavým způ-
sobem dnešním lidem, zejména mladé generaci.
Záštitu projektu udělil starosta města Litomyšl.
Morální záštitu nad projektem převzala Konfe-
derace politických vězňů, festival proti totalitě
Mene Tekel a nezisková organizace Post Bellum,
která realizuje projekt Paměť národa.
Projekt vznikl ve spolupráci s Masarykovým
ústavem a Archivem AV ČR, Národním archivem,
Regionálním muzeem v Litomyšli, Státním
okresním archivem se sídlem v Litomyšli, Sme-
tanových domem a Základní školou Litomyšl,
Zámecká 496. Jeho realizace se uskutečnila za
mimořádné finanční podpory Ministerstva kul-
tury ČR ve výši 240 000 Kč, Masarykova ústavu
a Archivu Akademie věd ČR, Pardubického kraje
a několika sponzorů z řad místních firem: ARS
Litomyšl, Dukor, a finančním darům Marie Kár-
ské a Vladimíra Olivy. -red-

Doprovodné akce
Podrobný seznam bohatého doprovodného pro-
gramu k výstavě najdete v kalendáři akcí.

Publikace
K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace,
která svou strukturou kopíruje koncepci výstavy,
taktéž seznam autorů je identický. Publikace
oproti výstavě obsahuje rozšířené verze jednotli-
vých tematických celků. Obrazový doprovod
knihy vychází z Nejedlého pozůstalosti uložené
v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR,
K sestavení a koordinaci byl požádán Martin Boš-
tík z Regionálního muzea v Litomyšli, který spo-
lečně se Stanislavem Vosykou z Městské galerie
Litomyšl publikaci připravil do finální podoby.

Aktivita školáků
Základní škola Litomyšl, Zámecká se v průběhu
roku 2018 stala spoluautorem projektu „Já jsem…
Zdeněk Nejedlý“. Spolupráce na jeho realizaci
probíhala pro školu ve dvou rovinách. První
z nich představovala tvorba pracovního listu ke
stejnojmenné výstavě, jejímž cílem je představit
rozporuplnou osobnost litomyšlského rodáka
Zdeňka Nejedlého. Druhou rovinou byla spolu-
práce na přípravě panelové diskuze „Síla moci“,
která se uskuteční 22. listopadu v Klenutém sále
Zámeckého návrší v Litomyšli. Diskuze proběhne
hned dvakrát. První je určena žákům a studen-
tům základních a středních škol. Její začátek je
naplánován na 10:00 hod. 
Druhá, která je otevřena široké veřejnosti, začne
v 17:00 hod. Hosty panelu budou historici Jiří
Křesťan a Jiří Knapík, s nimiž bude o osobnosti
Zdeňka Nejedlého a pokušení „síly moci“ disku-
tovat předseda litomyšlské pobočky Konfede-
race politických vězňů a jedna z obětí
monstrprocesu Stříteský a spol. Jiří Kopřiva. Mo-
derátorem obou diskuzí bude Daniel Kvasnička,
kazatel Církve bratrské v Litomyšli. -red-

strana 1 >
Druhou, paralelní linií, je datová osa, zazname-
návající důležité okamžiky Nejedlého života, his-
torické milníky litomyšlské a také obecně
historické. Třetí část je věnována Nejedlého zob-
razování ve výtvarném umění a příběhu jeho
„druhého života v Litomyšli“, jehož ústředním
bodem je postavení ministrovy sochy.
Takto náročný projekt by galerie nemohla zvlád-
nout bez spolupráce s odborníky věnujícími se
této problematice dlouhodobě, přesto byl nutný
– převážně v oblasti regionálních dějin – detailní
archivní průzkum.
Odbornou záštitu převzal a základním pilířem
týmu je historik Jiří Křesťan. Dalšími členy týmu
jsou regionální historik Martin Boštík, archivář
a historik Stanislav Vosyka . Významnou roli za-
stává Hana Kábová, která opatruje Nejedlého po-
zůstalost. Kurátorsky, v rovině ideové koncepce
a celkové vizuality, má výstavu na starosti ředi-
telka galerie Dana Schlaichertová, která je také

hlavní koordinátorkou celého projektu a autorkou
části zaměřené na výtvarné umění; její textovou
část připravil historik Václav Nájemník.
Marcela Boštíková pracovala s texty redaktorsky
– s jejich sjednocením a převedením do ich
formy; je také autorkou názvu výstavy Já jsem …
Zdeněk Nejedlý, který má s jistou ironií parafrá-
zovat slova, kterými Bůh ve Starém Zákoně
představoval svou sílu a moc. Jiří Lammel pak
stojí za grafikou celého projektu.

Komplexní obraz Zdeňka Nejedlého
V rámci výše uvedených oddílů výstavy je Ne-
jedlý v dobovém kontextu prezentován všemi
dostupnými médii, ve snaze o co nejúplnější vy-
kreslení této osoby. Návštěvník se setkává s jeho
kresbami, knihami, či texty, k dispozici ke studiu
dostane jeho publikace, jeho statě namluvené
k poslechu, výběr zásadních projevů z archivu
Českého rozhlasu, autentické vzpomínky pamět-
níků, které budou přístupné z tabletů apod. Sou-
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Marie Fischerová-Kvěchová
známá i neznámá…
Marie Fischerová-Kvěchová (1892–1984) byla
česká výtvarnice, která se do povědomí široké
veřejnosti dostala především jako ilustrátorka
kouzelných knih pro děti. Málokdo však zná i její
další umělecká díla. Věnovala se rovněž figurální
a portrétní tvorbě, namalovala řadu krajinoma-
leb či krásné akvarelové studie rostlin. Často se
svojí rodinou cestovala a zážitky poté zachyco-
vala na obrazech a akvarelech. Z etnograficky
zajímavých oblastí Čech i Moravy pochází řada
skic lidových krojů a nechybí ani obrázky inspi-
rované přírodou. Její kresby našly uplatnění
i v oblastech užitého umění, objevují se na do-
pisnicích, propagačních tiskovinách, kalendářích

či dětských hracích kostkách. Malířka vytvářela
také návrhy dětského oblečení a jídelních se-
rvisů, vystřihovací panenky či vystřihovací bet-
lémy.
Výstava mohla vzniknout díky vstřícné spolu-
práci s rodinou Marie Fischerové-Kvěchové, se
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy (a
autorkou libreta výstavy Bc. Markétou Urfuso-
vou), s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze.
Výstava se bude konat od 24. listopadu 2018 do
27. ledna 2019, vernisáž proběhne 23. listopadu
v 17 hodin v hlavní budově muzea.

Renata Kmošková

Advent ve škole
Tradiční akcí Základní školy U Školek je Advent
ve škole. Letos jsme se rozhodli uspořádat ho
v sobotu 1. 12. 2018, tedy těsně před první ad-
ventní nedělí. Návštěvníci budou mít příležitost
se prostřednictvím scének a písní seznámit se
všemi tradicemi a zvyky, které se k adventu
vážou. Mnoho informací zjistí i z nástěnných ta-
bulí, na něž každá třída zpracovává své téma
spojené s adventem. Samozřejmě nebude chy-
bět občerstvení, fotokoutek a prodej vánočních
drobností. Máte-li chuť naladit se s námi na Vá-
noce, přijďte v sobotu 1. prosince od 13 do 17
hodin do budovy Základní školy U Školek. Těšíme
se na Vás. Ilona Krejbychová

Zámecké sklepení v moci pekelné
Od 2. do 5. prosince 2018 ovládne Zámecké skle-
pení v Litomyšli opět moc pekelná. I tento rok
děti činily, vytrvale zlobily a kniha hříchů se
úspěšně plnila. 
Program je vhodný pro statečné děti od 6 let či
pro trapiče jakéhokoli věku. Návštěvu pekla je
možné rezervovat od 1. listopadu na www.sme-
tanuvdum.cz . Na každý vypsaný termín bude
k dispozici 30 vstupenek (on-line vždy 24 lístků).
Ovšem i ti, kteří si termín nerezervují, mohou do
pekla zajít. Na místě bude na každý čas 6 lístků.

O volných místech budou organizátoři informo-
vat také prostřednictvím FB. 
Během těchto dní se návštěvníci mohou těšit
také na mikulášské Sklepení v moci pekelné jed-
notlivé časy představení a více podrobností na-
leznou zájemci na www.smetanuvdum.cz . Akci
Zámecké sklepení v moci pekelné společně po-
řádají Smetanův dům, Smetanova Litomyšl,
o.p.s., Dům dětí a mládeže Litomyšl a Státní
zámek Litomyšl. Prokop Souček

RESTAURACE SLUNCE
v Litomyšli

PŘIJME
SERVÍRKU /ČÍŠNÍKA

možno i na zkrácený úvazek

Nabízíme: solidní platové ohodnocení, 
férové jednání

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

nebo přímo v provozovně

28. říjen 1918
v Pardubickém
kraji
V letošním roce si připomínáme významné vý-
ročí. Před sto lety – 28. října 1918 byl vyhlášen
vznik samostatného Československého státu.
Panelová putovní výstava představí zlomové říj-
nové události v regionu Pardubického kraje, po-
stihne zásadní historické okamžiky v období
krátce před převratem a po něm. Odhalí pí-
semné dokumenty, fotografie, předměty i zapo-
menuté příběhy spojené se vznikem republiky.
První prezentace se uskuteční v Litomyšli ve
Smetanově domě. Poté bude k dispozici všem
muzeím a kulturním institucím Pardubického
kraje.
Expozice je dílem kolektivní práce odborných
pracovníků muzeí v Pardubickém kraji.
Výstava bude přístupná zdarma do 30.11. 2018
v době konání pořadů Smetanova domu. Mimo
tyto dny bude otevřeno po telefonické domluvě
na tel.: 461 613 239. Jste srdečně zváni.
Nad výstavou převzal záštitu hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický. 

Renáta Tetřevová, 
Východočeské muzeum Pardubice

Vánoční atmosféra začíná u nás
aneb Ruka pro život zve na výstavu
Tak jako každý rok i letos
zveme všechny, kdo si chtějí
nakoupit vánoční dekoraci
a přispět na dobrou věc, do na-
šeho denního stacionáře pro
lidi s mentálním a kombinova-
ným postižením, poruchou au-
tistického spektra a seniory na
již tradiční předvánoční vý-
stavu.
V úterý 27. listopadu v čase od
9 do 16 hodin si mohou náv-
štěvníci prohlédnout a za-
koupit výrobky dárkového
charakteru, vyrobené v rámci terapeutických ak-
tivit v našich multifunkčních dílnách.

Neváhejte a přijďte si koupit vá-
noční dekoraci nebo malý dárek
pod vánoční stromeček pro ně-
koho blízkého. Získané peníze
budou využity na nákup materi-
álu pro další aktivity uživatelů
denního stacionáře. Budeme se
na vás těšit v našich prostorách
v Litomyšli na ulici J. E. Purkyně
1150.
Více informací získáte na našich
webových stránkách www.ruka-
prozivot.cz, nebo na emailu lito-
mysl@rukaprozivot.cz.

Za pracovníky Ruky pro život o.p.s. se na vás těší
Ria Slušná, foto: Ruka pro život

Šicí dílna 
pro veřejnost
Spolek patchworku Litomyšl pořádá ve středu
14. listopadu 2018 od 16 h v učebně pracovních
činností v ZŠ T. G. Masaryka v Litomyšli veřejnou
šicí dílnu. Budeme se učit šít vzor Milky way, viz
foto. Případní zájemci potřebují šicí stroj a zá-
kladní šicí potřeby. Přihlaste se p. Beránkové na
tel. 603 902 347, počet účastníků je omezen. 
Za SPL vás srdečně zve Monika Rambousková

PLACENÁ INZERCE
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Květinová show

Stáří očima dětí
ze ZŠ U Školek

Studenti obnovili prvky zeleně
v Klášterních zahradách
Budoucí zahradní architekti Střední školy za-
hradnické a technické Litomyšl byli (na základě
úspěšné výsadby 2500 cibulovin a 800 trvalek
v loňském roce) opět přizváni správkyní zeleně
města Litomyšl k revitalizaci kombinovaných zá-
honů. Dne 26. září žáci čtvrtého ročníku umělec-
kého oboru zaměřeného na výstavnictví
a zahradní design obnovili pět květinových zá-
honů, a to v prostoru venkovního posezení ka-

Vlastimil a 100. výročí naší samostatnosti 
Účinkování pěveckého sboru je úzce spjato s his-
torií naší státnosti a samozřejmě nemohou jeho
vystoupení chybět ani v letošním výročním roce.
Unie českých pěveckých sborů oslovilo histo-
rické pěvecké spolky (tj. starší než naše repub-
lika) a vybrané sbory pozvala ke společnému
vystoupení do Prahy. Před sto lety, v roce 1918,
se Vlastimil zúčastnil slavnosti při 50. výročí po-
ložení základního kamene Národního divadla
a letos se sem opět vrátil. Národní hymna a další
klasické skladby zazněly v podání historických
sborů na náměstí V. Havla mezi starou a novou
budovou Národního divadla. Byli jsme zde přiví-
táni zástupcem primátora Prahy 1, zástupcem
Sokola a pozdraveni zahraničními hosty ze
sborů v Polsku a Lužici. V průvodu jsme od Ná-
rodního divadla došli na Slovanský ostrov. His-
torický prapor Vlastimilu budil obdiv
přihlížejících diváků a fotografů. Na Slovanském
ostrově opět zazněla hymna, ale i sokolské po-
chody za hudebního doprovodu. Na odpoledním
koncertu v historickém sále Hlaholu Vlastimil
provedl svůj vlastní program ve společnosti dal-
ších starých sborů (např. Hlahol Praha, Svatobor
Sušice, Prácheň Horažďovice, Vachův sbor mo-
ravských učitelek). Podle vyjádření posluchačů
i členů zúčastněných sborů jsme zaujali svým
kvalitním pestrým programem.

O týden později jsme měli tu čest vystoupit k le-
tošnímu výročí doma v Litomyšli, ve velkém sále
Smetanova domu. Spojené litomyšlské sbory
tentokrát nacvičily náročné Te Deum Antonína
Dvořáka a dílo provedly spolu s Chrudimskou fil-
harmonií (vedenou sbormistrem Vlastimila M.
Profousem) a profesionálními sólisty, manželi
Hozovými. Kolegy nám byly i sbory z Chrudimi,
Skutče a Dol. Újezda. Potěšil nás zájem publika
i přítomnost nově zvolených zastupitelů, když ve
stejném termínu městský úřad organizoval
cestu do družební Levoče, kam si s sebou vzal
i potencionální posluchače z Litomyšlského
symfonického orchestru.

Třetí sváteční vystoupení se uskutečnilo na Rů-
žovém paloučku, kde zazněl opět český a slo-
venský repertoár, výhradně v podání Vlastimilu.
Vlastimil stejně jako v minulosti rozdává hudební
radost nejen v Litomyšli, ale i v nejbližším okolí,
vždyť v posledních 5 letech zpíval asi v 15 okol-
ních obcích: Bučina, Cerekvice, D. Újezd, Knířov,
Lubná, Mendryka, Morašice, Luže, Němčice,
Opatovec, Říkovice, Sloupnice.

Petr Jonáš, foto: Josef Černý

Dne 9. 10. 2018 proběhlo v opatství Emauz
v Praze 2 slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže
Šťastné stáří očima dětí. Pořadem provázel Vla-
dimír Hron, ceny předávala ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová a prezident
APSS ČR Jiří Horecký. Děti ze ZŠ U Školek se pre-
zentovaly dlouhodobým projektem, při kterém
sbíraly materiály po celý rok – každé pondělí
totiž chodí do Domova seniorů Na Skalce, kde
dědečkům a babičkám zpívají, čtou a něco s nimi
vytvářejí. Odborná porota jejich výsledné dílo
ocenila krásným 3. místem. Děti si jely převzít
ceny nejen se svojí paní učitelkou Martinou Mí-
kovou, ale i s p. ředitelkou CSP A. Fidlerovou,
s vedoucí služby Domova se zvláštním režimem
O. Radimeckou a s paní H. Šteflovou. Těm patří
naše poděkování za to, že umožnily dětem nav-
štěvovat toto zařízení a propojovat dětský a se-
niorský svět, že mohou zažívat radost ze
smysluplné práce a sdílet pocity štěstí. Velké po-
děkování vedení školy samozřejmě patří také
paní učitelce Martině Míkové, která žáky k těmto
aktivitám motivuje a realizuje je s nimi.
    Miroslava Jirečková, foto: archiv školy

Již řadu let je první zářijovou veřejnou akcí
Střední školy zahradnické a technické Květinová
show, která se letos konala 20. září v litomyšl-
ských Klášterních zahradách. Pěkné počasí při-
spělo k tomu, že se tato přehlídka prací našich
žáků skutečně vydařila.
První část přehlídky byla věnována květinovým
modelům, které se letos inspirovaly oslavami
stého výročí vzniku Československa – konkrétně
státní hymnou Kde domov můj. Tyto zajímavé
modely byly výsledkem usilovné práce žáků dru-
hých ročníků maturitního studia. Ve druhé části
návštěvníci zhlédli klasické i extravagantní sva-
tební kytice a dekorace. Autorky z řad studentek
třetích a čtvrtých ročníků projevily značnou vy-
nalézavost, neboť v některých případech doká-
zaly vytvořit vazby bez použití jediného květu.
Součástí přehlídky bylo i slavnostně nazdobené
historické vozidlo a svatební tabule.

Eva Klabanová, foto: SZaTŠ

várny. Dále vysadili přes 170 trvalek při hlavní
cestě zahrad. Pokochat se novým sortimentem
kakostů, krásnooček, šanty a marulky mohou
návštěvníci již nyní, ale hlavně jej docení na jaře,
kdy navíc vykvete 500 modřenců, 350 narcisů
a 250 tulipánů. Aleš Papáček, foto: SZaTŠ
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Prodám knihovnu
a sekretář jako
soupravu, možno
také jednotlivě.
Cena dohodou. Tel:
736 264 270. Ná-
bytek lze snadno
rozložit na menší
části v případě
stěhování.

Marie Dřímalová

přijímáme objednávky
na vánoční cukroví 

do 12.12. 2018 
Tel: 774 603 007

Vodní Valy 162 • 570 01 Litomyšl

Všem našim zákazníkům přejeme 
pohodový a sladký rok 2019. 

Nabízím krátkodobé i dlouhodobé
garážové stání

nejen na zimu pro auta,
motocykly, karavany...

Tel: 602 462 465

Pozvánka na kulatý stůl
k rozvoji kreativity u žáků
Město Litomyšl pořádá v rámci inkluzivního
vzdělávání s podporou projektu CVP workshop
u kulatého stolu s názvem Rozvoj kreativity dětí
a žáků pomocí metody Stages.
Stages je vzdělávací program, metodologie, roz-
víjející talenty a kreativitu dětí. Stages připravuje
žáky k tomu, aby dokázali své dovednosti pro-
pojovat a následně uplatnit v každé oblasti ži-
vota. Zvýšit své šance na úspěch ve společnosti
a především na měnícím se trhu práce.
Stages je program pro všechny žáky bez ohledu
na to, z jakého prostředí pocházejí.
Stages stojí na stovkách metodologií a více než
třicetileté zkušenosti Ophera Brayera, zaklada-
tele programu, izraelského experta v oblasti
rozvoje talentů a byznysu, mentora a učitele.
Během workshopu poznáme základní pilíře této
metody, propojíme je s realitou našeho života.
Na konkrétních příkladech ukážeme, jak tuto

metodu uchopit v běžné učitelské práci s žáky
tak, abychom u nich rozvíjeli polymatematické
a kreativní myšlení – bez ohledu na vyučovaný
předmět (M, Čj, HV, VV, Aj a další).
Kulatý stůl proběhne 7. listopadu 2018 v 16 hodin
na internátu Litomyšlské nemocnice (J. E. Pur-
kyně 919, Litomyšl). Přednášející bude paní
Mgr. Mariola Bielesz, lektorka a učitelka metody
Stages. Přihlásit se můžete na: http://www.lito-
mysl.cz/?lang=cz&co=mestsky_urad&akce=se-
minare&id=1531481351065
Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl“, 
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je re-
alizovaný a financovaný s podporou ESF, 
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělá-
vání, státního rozpočtu a rozpočtu města

Renata Šulcová

Řádková inzerce
Prodám levně kvalitní jablka bez chemického
ošetření z mé zahrady v Litomyšli. Děkuji.
Kontakt: 607 744 568

NATURHOUSE Litomyšl

Domluvte si konzultaci s výživovým poradcem NATURHOUSE: NATURHOUSE Litomyšl, 
Braunerovo nám. 203, 570 01 Litomyšl, tel.: 607 075 895, e-mail:litomyšl@naturhouse-cz.cz
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IQejce se podařilo dostat domů! Do města, 
ve kterém farmáři a autoři této myšlenky – Arnošt 
a Marcela Maiwaldovi se svými třemi dětmi bydlí
IQejce jsou slepičí skořápková vejce, která jsou
přirozenou cestou obohacena o JÓD a SELEN.
Prvky, které jsou pro lidský organismus ne-
zbytné, ale v českých půdách chybí. Nosnicím je
krmná směs vyráběná v ZZN Svitavy obohacena
o mořskou řasu ze severských států a také o po-
hanku z polí kolem Litomyšle. Český národ už
tak nemusí spoléhat na jodizované soli či kon-
zumaci darů moře, aby měl jódu dostatek. Jód
a selen mu nabízí základní čerstvá a plnohod-
notná potravina, která je v celém svém procesu
„od zrníčka po vajíčka“ vyrobena v Česku a má
širokou škálu použití. Chuť IQejce je stejná jako
u běžného vejce a stopové prvky jsou stabilní
i po tepelné úpravě. 
Před nadměrným solením nás varují nejen dět-
ští, ale i praktiční lékaři a kardiologové. Na nut-
nost dostatečného příjmu jódu a jeho pozitivní
působení na řadu našich orgánů upozorňují en-
dokrinologové a gynekologové. Na nezbytnost
selenu v lidském organismu stále častěji upozor-
ňují alergologové a imunologové. Produkt IQejce
byl v polovině října představen na „Konferenci
česko-slovenských alergologů a klinických imu-
nologů“ pořádané v Brně a odborníky byl velmi

vřele přijat. Nejčastější a první otázka lékařů byla
„A kde se dají IQejce koupit?“ „Jsme rádi, že
zrovna pro Litomyšl a okolní vesnice máme na
tuto otázkou pozitivní odpověď. V měsíci říjnu
jsme se s vedením společnosti Kubík dohodli, že
IQejce zařadí do svého sortimentu a v měsíci lis-
topadu by měl být také dostupný v supermar-
ketu Billa u autobusového nádraží,“ konstatuje
s radostí Ing. Marcela Maiwaldová a dodává:
„Zda-li se IQejce stanou stabilní položkou

v těchto obchodních řetězcích, mají ve svých
rukou už obyvatele Litomyšle a okolí.“
Za společnost AG MAIWALD a.s. se sídlem v Be-
nátkách jsme rádi, že se jako zemědělci můžeme
podílet na zdraví a inteligenci národa skrze náš
produkt. Inteligenci? „Ano, mezinárodní studie
uvádí, že nedostatek jódu v těle těhotné ženy
může snížit intelekt nenarozeného miminka až
o 13 procentních bodů. Nedostatek selenu v tě-
hotenství může mít za následek časté záněty
horních cest dýchacích a vznik astmatu u nena-
rozeného dítěte. Pokud Vás daná problematika
zajímá, více informací naleznete na webu
IQejce.cz. Na farmách vyrábíme i vejce pod ná-
zvem ARNOŠTOVA VAJÍČKA a nově se chystáme
na trh uvést Dr. Vejce s vitamínem D, protože
„kde nesvítí slunce, tam jí se Dr. Vejce“. Nové
studie Státního zdravotního ústavu ukázaly, že
99 % naší populace trpí nedostatkem vitamínu
D. Málo času trávíme na sluníčku, mažeme se
krémy s vysokým UV faktorem a naše tělo není
schopno dostatek vitamínu D vytvořit. O dostup-
nosti tohoto produktu Vás budeme v některém
z budoucích čísel LILIE informovat,“ dodává paní
Maiwaldová. Monika Čermínová

Konec triatlonové sezony
Letošní závodní triatlonovou sezónu jsme
úspěšně uzavřeli 15. září v Maďarsku na závodě
Balatonman Füred. Na poloviční ironmanské dis-
tanci (1,9/90/21,1) jsme v mezinárodní konku-
renci uspěli na výtečnou. Pavel Pešek skončil
v absolutním pořadí na třetím místě a ve své vě-
kové kategorii byl druhý, Roman Pittner se umís-
til na 14. místě a druhý ve věkové kategorii.

Z Maďarska jsme tak do Litomyšle přivezli dvě
stříbrné medaile.
Domácí závodní tečkou byl pak Litomyšlský De-
cimuž, kde na tratích 400/20/4,3 již podruhé za
sebou zvítězil Pavel Pešek, Jaroslav Havran byl
celkově jedenáctý a ve své věkové kategorii
skončil na čtvrté, bramborové pozici, Roman
Pittner dorazil do cíle 16. a jako druhý v kategorii

Litomyšlská baletka je finalistkou
Dívky roku
Patnáctiletá baletka Anna-Marie Mařáková zažívá
úspěšný rok. V soutěži Dívka roku 2018 se dostala
do desetičlenného finále v konkurenci dvou sto-
vek dalších účastnic. Anna-Marie tak v součas-
nosti kromě studia na taneční konzervatoři v Brně
a vystupování ve dvou představeních Janáčkova
divadla Louskáček a Spící Krasavice řeší i příjemné
starosti spojené s modelingem. „Do budoucna se
plánuji samozřejmě naplno věnovat baletu a stu-
diu, které jsou čím dál náročnější, ale modelingové
aktivity mě rozhodně neminou,“ popisuje své
plány Anna-Marie Mařáková. Kromě baletu a mo-
delingu se chce v blízké budoucnosti začít věno-
vat sólovému zpěvu. S baletním trenérem se také
připravuje na konkurzy na zahraniční konzerva-
toře baletu, mimo jiné na Royal Ballet School.

-mv- foto: archiv A. M. Mařákové

Regionální muzeum
v Litomyšli
pronajme kavárnu
od 1. února 2019

Bližší info na
www.rml.cz/cs/informace/
vyberova-rizeni

a jako jednadvacátý celkově finišoval Pavel Mün-
ster. Za nemalou diváckou podporu právě na De-
cimuži vám chceme upřímně poděkovat.
Teplé babí léto jsme využili nejen k tréninkům,
ale uspořádali jsme i cyklovyjížďku pro naše fa-
noušky z Litomyšle do Ležáků a rovněž jsme se
účastnili i trenérského kurzu na Fakultě sportov-
ních studií Univerzity Karlovy v Praze, abychom
mohli naše závodní zkušenosti předávat dále.
V těchto dnech nám začíná zimní příprava a tak
se jistě s některými z vás potkáme na sportoviš-
tích, ať v bazéně na stadionu, nebo někde v pří-
rodě, anebo změříme své síly na některém
z okolních běžeckých závodů, na které vás pra-
videlně zveme prostřednictvím našich facebo-
okových stránek. Text a foto Roman Pittner
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Nejúspěšnější sportovec
regionu Svitavska
Regionální sdružení sportů Svitavy ve spolupráci
se Svitavským deníkem, produkční agenturou
Sport Action s.r.o. a městy Svitavy, Polička, Mo-
ravská Třebová, Litomyšl, Březová nad Svitavou
a Jevíčko vyhlašují anketu „Nejúspěšnější spor-
tovec regionu Svitavska za rok 2018.“
Ocenění převezmou nejlepší zástupci svitav-
ského regionu na sportovním poli, kteří v prů-
běhu roku 2018 dosáhli nebo ještě dosáhnou
výrazných úspěchů na krajské, republikové či
mezinárodní úrovni.
Organizátoři ankety vyhlašují kritéria pro nomi-
nace sportovců. Hlavní podmínkou je členství
v tělovýchovné či sportovní organizaci se sídlem
na Svitavsku.
Vyhlašované kategorie jsou následující: jednot-
livci (tj. žactvo, dorost a junioři, dospělí), kolek-
tivy (žactvo, dorost a junioři, dospělí), veteráni,
trenéři, handicapovaný sportovec, mimořádný
sportovní výkon, zvláštní cena RSS Svitavy. Rov-
něž bude vyhlášen jednotlivec, který je odcho-
vancem zdejšího sportu, ale v současné době
působí na reprezentační úrovni mimo náš region
(tzv. Krajánek).
Nominace ve všech kategoriích mohou zástupci
oddílů a klubů a další subjekty, stejně jako široká
sportovní veřejnost zasílat na adresu: Regionální

sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, 568 02 Svi-
tavy, nebo na e-mail: rss.sy@seznam.cz.
Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení na-
vrženého sportovce, datum narození, adresu
bydliště, kontaktní údaje, příslušnost ke spor-
tovní organizaci a přehled dosažených nejvý-
znamnějších úspěchů a výsledků za rok 2018.
Uzávěrka nominací bude 14. prosince 2018.
Jména oceněných a pořadí v kategoriích jednot-
livců určí komise odborníků. Slavnostní vyhlá-
šení ankety Nejúspěšnější sportovec regionu
Svitavska se uskuteční v úterý 22. ledna 2019 od
18 hodin v Tylově domě v Poličce.  Radek Halva

Jiskra na čele
krajského
přeboru
Velmi úspěšný podzim prožívají fotbalisté Jiskry
v nejvyšší soutěži Pardubického kraje. Je až tak
vydařený, že se po utkání 10. kola proti TJ Luže
vyšvihli na špici tabulky přeboru, což novodobá
historie litomyšlského fotbalu nepamatuje.
Zmíněné střetnutí o první místo proti Luži se
proměnilo v nečekaně jednoznačnou záležitost
domácího mužstva, druhý poločas v jeho podání
připomínal exhibici, ostatně konečný výsledek
6:1 vypovídal jasnou řečí o tom, co se na trávníku
odehrávalo. „Bylo to skvělé sobotní dopoledne,
bavilo se i početné publikum. Do zápasu jsme
vstoupili nervózně, ale postupem času náš
výkon gradoval. O rychlé, přímočaré a kombi-
nační akce nebyla nouze. Také díky divákům,
kteří vytvořili báječnou kulisu, jsme soupeře
jasně přehráli a potvrdili, že po deseti kolech
nám právem patřila nejvyšší příčka v tabulce,“
uvedl spokojený hrající trenér Ivo Svoboda.
O tom, na jaké pozici tým Jiskry přezimuje, roz-
hodnou závěrečné listopadové zápasy. Je po-
chopitelné, že s jídlem roste chuť, a když už se
vydrápal na samotný vrchol, tak bude chtít co
nejvýše i zůstat. Prokázat svoji formu však musí
jen a pouze na hřišti, a to mimo jiné v sobotu 10.
listopadu od 10:15 hod. doma proti exdiviznímu
Letohradu a v neděli 18. listopadu v nedalekém
Dolním Újezdu, kde tímto velice prestižním sou-
sedským derby celou podzimní sezonu zakončí

Radek Halva

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Výrobní společnost 
se sídlem v Litomyšli 

přijme
do středního managementu

vedoucího nákupu 
se znalostí strojírenského
sortimentu, zajímavé ohodnocení,
firemní benefity, nástup ihned.
Tel. 724 557 761

Nabízím
úklidové služby
jednorázový nebo pravidelný
úklid bytů, rodinných domů
i kanceláří, mytí oken a další.

Volejte tel. č. 736 464 268

Nová kancelář otevřena od 1.10. 2018 
na adrese: Tyršova 276, Litomyšl 
(vedle Elektro HURT)
Další info na tel. čísle 737 842 869



25

RůžOFFková předvánoční akce
pro rodiny i běžce – závodníky
Ani s podzimem nepřestáváme běhat, a jak je
vidět, ani vy ne. Na běžeckých oslavách stého
výročí vzniku republiky se nás sešlo víc než dost
a běhali jsme společně rovných 100 minut.
Protože už advent klepe téměř na dveře, přichá-
zíme s další akcí – Adventní „hádankový běh“.
9. prosince pro připravujeme pro rodiny s dětmi
výběh či procházku plnou přemýšlení. V 10 hodin
se sejdeme u Domu sportu Stratílek, který je
partnerem akce. Kam poběžíte? To se dozvíte
z první hádanky. A až tam doběhnete, čeká na
vás hádanka další a tím se dozvíte, kam pokra-
čovat. Trasa pro rodiny s dětmi bude dlouhá ne-

celé dva km a povede spíše městem. Na čase
nezáleží, každé dítě na jejím konci najde dáre-
ček.
Ani na běžce – závodníky nezapomínáme. I pro
ně je ve stejný termín a čas připraven hádankový
běh, pouze o něco delší (cca 8 km). A rychlost
bude hrát roli. První závodníci v cíli si budou
moct „očesat“ ceny vskutku netradiční, jedi-
nečné s motivem běhání, Litomyšle, Růžovek
a Domu sportu Stratílek. Prostě, kdo dřív přijde,
ten dřív mele…
Tak co, nalákali jsme vás? Uvidíme se na startu?

Za RůžOFFky v běhu Ola Radimecká

Belgie: Finále EuroNascar 2018
Hostitelem posledního šestého závodu evropské
série Nascar Whelen byl 20. – 21. října již tradičně
věhlasný belgický okruh v Zolderu. Jako jediný ve
startovním poli byl český reprezentant Martin Do-
ubek a svým výkonem chtěl navázat na minulý
úspěch z Hockenheimu. Ovšem Martinovi kvůli
nedostatečnému nastavení monopostu (změna
počasí) nevyšla sobotní kvalifikace – nakonec v ní
skončil až jako 19. A s takovým výsledkem najížděl
Martin na pozici startu první odpolední jízdy –
hlavní skupiny Elite1. V Zolderu není moc místa
k předjíždění, proto se Doubek horko těžko dostá-
val před své soupeře. V cíli z toho byla 12 příčka,
navíc čtvrtý v juniorském hodnocení. Z vítězství
se radoval průběžný lídr šampionátu Alon Day
(ISR, Chevrolet SS). Pro Martina bylo důležité, že
v prvním motu zajel desátý nejrychlejší čas, čili
tím pádem se druhý den posunul na roštu o 9 míst
dopředu – takové jsou regule. 
Po nedělním startu byla hned v úvodu hro-
madná kolize několika vozů, což Martina ve
svém zápolení zdrželo – následoval propad asi
o pět příček. Litomyšlský závodník se ale ne-
vzdal, postupoval cílevědomě přes své soupeře,
ale v jednom momentě, při dalším souboji s pro-
tivníkem vyjel tentokrát mimo trať a následovala
penalizace! „Bojoval jsem jako obvykle, ale při
jednom ataku jsem byl vytlačen mimo okruh
(jinak hrozil střet) a od organizátorů, přes spot-
tera (navigátora), jsem dostal zprávu, že mám
projet zpomaleně – boxovou uličkou. Jenomže
od rána nám v autě nefungovalo rádiové spojení
– já tuto informaci tudíž neslyšel a v nasazení
pokračoval dále. No, a v dalším kole jsem v prů-

jezdu vyfasoval černou vlajku. Škoda, bylo zadě-
láno minimálně na umístění v TOP10, ale s tím
už se nedá holt nic dělat," prohlásil po dojezdu
zklamaně Doubek. Druhou rozjížďku pro sebe
urval opět skvělý Day, který se tak raduje i z cel-
kového primátu. 
Po čtyřech odjetých sezonách v EuroNascar ob-
sadil Martin v celkové klasifikaci devátou pozici,
což je jeho prozatím nejlepší umístění! I v násle-
dujícím roce bude pokračovat v tomto seriálu,
pojede se stejným vozem i ve stejném týmu
(Chevrolet Camaro, Belgium Driver Academy)
a pochopitelně s podporou mateřského Orion
Racing Teamu. No, a zajímavá zpráva nakonec –
Euro Nascar 2019 se příští rok rozroste o další díl
a čeští diváci budou u toho, neboť v termínu 28.
– 29. června se pojede u nás doma – na mostec-
kém okruhu!
Za Orion Racing Petr Kovář, foto: archiv Orion

Dva poháry míří
do Litomyšle

V sobotu 20. 10. 2018 se v Prostějově uskutečnil
16. ročník Velké ceny Prostějova.
Z celkového počtu 390 přihlášených plavců bylo
přijato 219 závodníků z 27 plaveckých oddílů.
Barvy Sports Teamu Litomyšl hájila Natálie Jan-
díková (2005), plavkyně zařazená do juniorské
reprezentace ČR pro rok 2019.
Hlavní závod Memoriál Jaroslava Šalamouna na
200 metrů prsa vyhrál Matěj Máša (Kometa
Brno) a Natálie Jandíková (Sports Team Lito-
myšl), svými výkony tak uctili závodníci památku
zakladatele plavání v Prostějově. Hlavní cenou
závodu byl Pohár Domovní správy, která provo-
zuje městské lázně, v jejichž bazénu plavecký
oddíl Prostějov trénuje a pořádá závody. Již dlou-
hotrvající spolupráce každoročně vrcholí tímto
závodem, kdy nejlepší výkon žáků a žaček je
oceněn pohárem. Letos si pro pohár za nejlepší
výkon Velké ceny Prostějova došli Tadeáš Přindiš
(Olomouc) za 200 metrů volným způsobem
s bodovým ziskem 505 Fina bodů a Jandíková
Natálie (Sports Team Litomyšl) za 200 metrů
prsa s bodovým ziskem 551 Fina bodů. Ta si tak
z Prostějova odvezla rovnou dva cenné poháry. 

Text a foto Karel Jandík

Atletické okénko
Největší atletickou událostí minulého měsíce na
našem stadionu bylo dvoudenní mistrovství re-
publiky ve víceboji veteránů. Po loňské úspěšné
premiéře tohoto šampionátu sekce veteránů při-
dělila opět mistrovství do Litomyšle. Zde se
utkali veteráni v úctyhodném věku nad 80 let
s dosud aktivními čtyřicátníky a věkové rozdíly
se vyrovnávají odlišnou hmotností nářadí, výš-
kou překážek a koeficienty zvýhodňujícími starší
atlety i atletky. Prvenství si zasloužil domácí Ivo
Strnad (kategorie 65), mezi muži závodil i J.
Teplý, ten prokázal kvalitní připravenost a vý-
konnost v bězích a dálce, ale věkový handicap
nedokázal překonat. Veteránky v Litomyšli ne-
máme a zlato putovalo do Šumperka. Na podzim
tradičně soutěží v atletice střední školy, okresní
kolo proběhlo v Litomyšli za pořadatelství SPGŠ,
bohužel další litomyšlské školy se atletice nevě-
nují, i když tam také mají dobré atlety. SPGŠ zů-
stala osamocena v soutěži se středoškoláky ze
Svitav, Poličky, M. Třebové, ale vybojovala si po-
stup do krajského kola. Toho se zúčastnili i lito-
myšlští dorostenci v barvách své školy z České
Třebové, z nich se nejlépe dařilo J. Vostřelovi (3.
v kouli). V říjnu proběhly také poslední atletické
pondělky, které se osvědčily a umožnily přede-
vším mladým atletům častější závodní příleži-
tosti. Naposledy závodilo přes 30 chlapců
a děvčat z přípravky a další ze starších kategorií.
Závody jsou zveřejněny na internetu a nacházejí
příznivce i dalších oddílů, naposledy Sparta
Praha a Iscarex Č. Třebová. Zhruba ve dvaceti
závodech byla použita nová časomíra a velice se
osvědčila. Kvalitní závody vyžadují moderní mě-
ření času a dobrou obsluhu. Zaručuje objektivitu
a přesnost, velice pomáhá pořadateli a urychluje
celé závody. Petr Jonáš
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Dílčí úspěchy jsou
nejlepší pozvánkou
na hokej 
Zimní stadion již několik týdnů pravidelně vítá
hokejisty i fanoušky. Oba tábory mohou být pro-
zatím spokojeny. Pozitivní zprávy v kabinách
převažují, ale trenéři jsou opatrní. Sezona se te-
prve rozjíždí. 
Nejmenší naděje v kategorii přípravek mají první
zápasy před sebou. Žáci si na led zvykají, ale na
první soudy je zatím brzy. Stejně tak je tomu
u dorostu. O úspěchu mohou hovořit junioři. Ti
mají za sebou odehranou základní část soutěže
a čeká je nadstavba. V té se utkají se stejně
úspěšnými celky z Královehradeckého a Pardu-
bického kraje. Diváci si tak budou moc těšit na
kvalitní zápasy, ve kterých se mimo jiné před-
staví Česká Třebová nebo Pardubice. Kdo uspěje
v této části soutěže, tak si může zajistit účast
v juniorské extralize. 
Své první zápasy odehrál v kategorii dospělých
B-tým. Družstvo nastoupilo v obdobném složení
jako v loňské sezoně. „Skončil Ondřej Dospěl, ale
přišli k nám junioři,“ řekl obránce týmu Petr Vo-
říšek. Se všemi soupeři si zahráli také hráči Áčka.
Ti se derží na předních příčkách vyrovnané ta-
bulky. Potěšující je pro diváky zejména fakt, že
se tým udaří střelecky a je tedy na co koukat.
„Vstup do sezony je klepší než v loňském roce.
Rozdíl v bodových ziscích je jednoznačný. Sou-
těž je však velmi vyrovnaná,“ sdělil trenér Jan
Svatoš. Za úspěchy stojí mimo jiné široký kádr
a nové posily. Hlavní je, že celý tým šlape a má
chuť po vítězství. „Děkujeme za podporu všem
fanouškům v uplynulých zápasech. Věřím, že jich
začne chodit na naše zápasy ještě více,“ dodal
Jan Svatoš. Petr Šilar

Podzimní medailové žně 
litomyšlských karatistů
Po prázdninové pauze pokračuje
závodní sezona i pro oddíl Ka-
rate-do Litomyšl. Do první sou-
těže jako první vletěla jako raketa
naše nejúspěšnější závodnice
Anna Kašparová, a to hned třemi
medailemi na národním poháru
v Praze. Anička získala dvě zlaté
a jednu bronzovou medaili ve
sportovním zápase kumite. Zlato
vybojovala v kategorii do 21 let
a především v kategorii ženy
+68kg, když ve finále porazila
členku reprezentace zkušenou
Hanu Dostálovou. Bronz brala v kategorii ženy
bez rozdílu hmotnosti. V této soutěži také uspěla
i Iva Holomková, která obsadila 2. místo kumite
ženy -68 kg.
Další soutěží byl Vamberecký lvíček, zde bodo-
vali a sbírali zkušenosti i naši nejmenší závod-
níci. A také ti hodně zkušení. Mezi veteránkami
bojovala Květa Ramešová, která hladce prošla
až do finále kata (pevně dané sestavy) a po
velmi dobrém výkonu brala v kategorii Masters
zlato. Medailovou pozici získala i mezi ženami,
kde vybojovala 3. místo spolu s Ivou Holomko-
vou (v karate se udělují dvě třetí místa). Na této
soutěži si katy vyzkoušela i Anička Kašparová,

která sice má raději kumite, ale potvrdila svůj ta-
lent a navzdory tomu, že se na soutěžní formu
cvičení kata nespecializuje, získala 2. místo. Ne-
ztratily se ani naše mladé naděje. Baru Rame-
šová je navzdory svému věku už zkušená
závodnice a po vzoru rodičů se nenechává za-
hanbit – v kata mladších žákyň 10-11 let vybojo-
vala zlato, dařilo se jí i v kumite -35 kg, kde brala
stříbro. Těsně pod stupni vítězů skončil mezi nej-
menšími bojovníky (7-9 let, -32 kg) bojovný Do-
minik Halamka, naopak až nahoru na první místo
vystoupal v kategorii začínajících (7.-8. kyu) žáků
10-11 let v hmotnostní kategorii +35 kg Benjamin
Pelikovský.

Nabitý podzimní program měl pokračovat o týden
později národním pohárem žactva, ovšem rý-
mičky si vybraly svou daň, a tak jsme se soustře-
dili na tradičního Trutnovského dráčka v půlce
října. To je soutěž určená pro malé karatisty do 15
let a tradičně velmi početně zastoupená. Letošní
ročník nebyl výjimkou, na tatami se postavilo
bezmála 250 dětí a nás těší, že osmičlenná vý-
prava týmu Karate-do Litomyšl odjížděla s plnými
batohy medailí a diplomů! Jediným, na koho
vždycky zbyly pomyslné „brambory“, byla Anička
Lochmanová, jež startovala v kata mezi začínají-
cími i pokročilými, vzhledem k desítkám soupeřek
byla na tatami prakticky pořád a chyběl jen ten
pověstný kousíček štěstíčka a „zacinkalo to“ také.
Skvělý výkon! Druhý ze sourozenecké dvojice
Lochmanů, Honzík, se konečně dočkal své první
medaile z kumite a dělil se o bronzovou příčku
s Dominikem Halamkou, který se v kata dostal
dokonce ještě o stupínek výš. Stejné úspěchy,
druhé místo v kata a třetí v kumite, si z Trutnova
odvezla i Baru Ramešová. Z kata jsme přivezli
ještě jednu medaili, bronzovou zásluhou Bena
Pelikovského, jenž později zvítězil v kumite mezi
začínajícími žáky. Měl nastoupit i mezi pokročilé,
ale krvavé zranění z posledních vteřin finálového
zápasu ho odsoudilo do role pozorovatele. Škoda,
mohla být další „placka“. I tak jich ale bylo dost.
Bena na stupních vítězů doprovodil ještě Dominik
Mikulecký a úspěšná byla i další sourozenecká
dvojice. Kristián (mladší žáci 10-11 let -41 kg)
a Kačka (mladší žákyně 7-9 let -30 kg) Kučerovi
jsou již zkušenými závodníky a doma se mohli
pochlubit stříbrnými medailemi, kdy oba po velmi
sympatických bojovných výkonech podlehli ve fi-
nále svým soupeřům jen velmi těsně. To byly me-
dailové žně!
Na závěr bych chtěl připomenout, že pokud
máte zájem o cvičení karate, a to nejen jeho
soutěžní formy, přijímáme nové zájemce ve věku
10-15 a 16+ let. Více informací na www.karate-li-
tomysl.cz. Jiří Smékal, Jan Rameš

foto: Karate-do Litomyšl
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GAMA GROUP a.s., 
Mánesova 11/3b, 
370 67 České Budějovice, 
závod Litomyšl, T. G. Masaryka 588.

Přijmeme pracovníka na pozici:

seřizovač tvářecích 
a svářecích strojů, 
na hlavní pracovní poměr.

Požadujeme: vyučení v oboru,
5 let praxe v oboru.
Nabízíme: nástupní plat od 20.000,-
Kč/měsíc, pololetní prémie, 
příspěvek na obědy,
vánoční dovolená navíc.
Pracovní doba 7,5 hod, 
dvousměnný provoz.
Termín nástupu: 1. 1. 2019.
Kontakt: Ing. Ivana Morávková, 
tel. 461 613 321.
Životopisy zasílejte na e-mail:
stybnarova.lit@gama.cz.

Pronajmu byt 
3+1 112 m2.

Tel. 736 772 721

Stříbrní a bronzoví 
– opět na stupních vítězů
Je tady podzim a na Střední škole
zahradnické a technické v Lito-
myšli se naplno rozběhl nový
školní rok, pro mnohé studenty
začal opravdu úspěšně. Na mezi-
národním mistrovství ve floristice
Victoria Regia ve slovenských Pi-
ešťanech stály naše studentky
opět na stupních vítězů. Soutěžilo
se ve 3 disciplínách – svatební ky-
tice, květina a sklo, sesazování
nádoby. Vanda Tmějová, stu-
dentka floristického designu, zí-
skala v celkovém pořadí druhé místo, svatební
kytice Ivany Vetešníkové byla vyhlášená jako
nejkreativnější v kategorii junior. Na jiné pre-
stižní floristické soutěži Pohár podzimní Flóry
Olomouc reprezentovala naši školu Martina
Dyntarová, která se musela „poprat“ s nároč-
nými tématy – vypichovaný věnec k uctění pa-
mátky neznámého vojína a diplomatická kytice
pro první dámu Slovenska. Martina se v první
disciplíně umístila na krásném druhém místě,
celkově získala bronzovou příčku. I žáci střed-
ního odborného učiliště mají bojovného ducha.
Na mezinárodní soutěži středních zahradnických
škol Kopidlenský kvítek obsadila Pavla Písaří-

ková 3. místo v kategorii řízko-
vání a Tadeáš Stachoň rovněž 3.
místo v kategorii aranžování
květin. Všem úspěšným studen-
tům moc blahopřejeme, ať se
jim i nadále v zahradnickém
oboru daří. A co je nového
v technické části školy? Studenti
4. ročníku logistického oboru
pobyli 3 týdny na pracovní stáži
v holandském Apledoornu. Měli
možnost poznat provoz auto-
servisu, mechanizační firmy

a logistického centra. Pobyt si zpestřili návště-
vou Amsterdamu. Další novinkou je model 3D ti-
skárny Original Prusa i3 MK3. Škola ho zakoupila
pro výuku výpočetní techniky a jejího využití
v moderních technologiích strojírenské kon-
strukce a výroby. Studentům se tak nabízí další
praktická dovednost, jak lze využívat současné
počítačové aplikace pro efektivní a kvalitní vý-
robu ve strojírenství. Na závěr bychom chtěli po-
zvat zájemce o studium na naší škole na dny
otevřených dveří – v pátek 30. 11. a v sobotu 1. 12.
Začíná období adventu, součástí prezentace
školy tedy budou ukázky adventních vazeb a je-
jich drobný prodej. Hana Honzíková, SŠZaT

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

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

Litomyšl
tel. 739 189 788

Sportovní a rekondiční 
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První místo pro Litomyšl
v Plavecké soutěži měst 2018

Ve středu 3. 10. 2018 se v litomyšlském bazénu
soutěžilo v rámci celorepublikové akce Plavecká
soutěž měst. Tradiční republiková akce je pořá-
dána od roku 1992 a Litomyšl soutěžila již po
šesté. Plavalo se 100 m libovolným stylem na
čas a startující si tak mohli otestovat svoji aktu-
ální kondici a zároveň se na chvíli ocitnout v roli
jednoho z „reprezentantů“ svého města. 
Soutěž zahájili v 7 h jako první kondiční plavci,
od 8 h do 15 h soutěžily mateřské, základní
a střední školy. 
1.MŠ Jiráskova (11), MŠ Němčice (8), MŠ Sedliště
(6), 3.MŠ Lidická (6), MŠ Benátky (5), MŠ Karle (5),
ZŠ Zámecká (115), ZŠ U Školek (68), ZŠ TGM (40),
ZŠ Janov (20), Speciální ZŠ (15), ZŠ Čistá (15), ZŠ
Němčice (13), ZŠ Osík (10), VOŠ a SPGŠ (64),
Gymnázium A. Jiráska (31), SSOŠ TC (4) a SZATŠ
(4). 

V odpoledních hodinách se do sou-
těže zapojila veřejnost s celkovým
počtem 177 účastníků, z toho 52 se-
niorů. Plavecky se podíleli i někteří
zaměstnanci bazénu a závěrečné
cenné body přidali i plavci Sport-
sTeamu včetně pana trenéra. Cel-
kem se do soutěže zapojilo 634
plavců a 250 prvních v tabulce (s
nejvyšším počtem bodů za čas
nebo věk) nám nasčítalo 6 942
bodů. Tímto závěrečným výsled-
kem, díky vám všem zúčastněným,
Litomyšl letos vystoupala ve své
kategorii měst do 20 tisíc obyvatel

až na nejvyšší příčku.
A na závěr několik nej. Nejrychlejšími plavci se
pro letošní rok opět stali sourozenci Kurkovi – za
muže Lukáš Kurka (1:07) a za ženy Lucie Kurková
(1:15). Nejmladším účastníkem byl teprve 3letý
Toník Hurych, který s pomůckou uplaval 100 m
za 7:52, obdivuhodný výkon podal 5letý Sebas-
tian Přemysl Seidl, který plaval 100 m bez po-
můcky v čase 4:14. Nejstaršími soutěžícími byli
– za ženy p. Zdena Folprechtová a za muže
p. Pavel Horský. Jako poděkování za účast
všichni obdrželi diplom a mohli pobýt v bazénu
zdarma. Cílem akce je především propagovat
kondiční plavání a to se nám společně daří, kaž-
doroční nárůst soutěžích je toho důkazem.
Město Litomyšl obdrželo za letošní 1. místo
krásný pohár a diplom, obě trofeje budou zdobit
vestibul krytého bazénu, spolu s ostatními z mi-

nulých let. Abychom ještě jednou poděkovali
účastníkům, ve čtvrtek 25. 10. se konalo večerní
bazénové setkání a fotografování s pohárem
a diplomem.
„Všem moc děkuji za účast a doufám, že se nám
příští rok podaří prvenství obhájit, budeme se na
vás těšit první říjnovou středu,“ dodává Pavel
Műnster, vedoucí bazénu.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl
foto: H. Briolová

ADFORS Basket Litomyšl 
ve Středoevropské lize
Mladší žáci U14 místního basketbalového klubu
získali v sezoně 2018/2019 skvělou příležitost
startovat ve Středoevropské mládežnické ba-
sketbalové lize. Celkem 4 turnaje čekají naše
kluky od října do března a ten první už mají za
sebou. V polské Wroclawi vybojovali v konku-
renci dalších pěti týmů skvělé třetí místo. Od
pátku 19. do neděle 21. října zavítala naše dese-
tičlenná sestava do polské metropole, kde nás
čekala překrásná hala a ještě luxusnější ubyto-
vání. Ovšem čekali na nás také velmi kvalitní
soupeři. Po příjezdu jsme nastoupili proti domá-
cím chlapcům, se kterými jsme sice prohráli o 4
body, ale byl to nejlepší výsledek ze všech účast-
níků proti WKK Wroclaw, který nakonec celý tur-
naj opanoval bez jediné porážky. Ve
večerním duelu jsme si již připsali
premiérové vítězství, kdy jsme
v dramatické koncovce rovněž o 4
body přetlačili německý tým Sci-
ence City Jena. V sobotu ráno jsme
se museli sklonit před uměním In-
teru Bratislava, který nás předčil
především v rychlosti a aktivitě. Po
obědě jsme si po nepříliš přesvědči-
vém výkonu připsali druhou výhru
na turnaji, tentokrát proti místnímu
WKK 2006. Večer jsme si trochu od-
počinuli od basketu a s týmem jsme
navštívili aquapark, kde se kluci vy-

řádili na mnoha atrakcích. Nedělní poslední zápas
proti vídeňským Timberwolves byl zároveň due-
lem o třetí příčku. My jsme na závěr turnaje před-
vedli výborný výkon a po zasloužené výhře jsme
se mohli těšit na bronzové medaile.
Turnaj lze hodnotit jen a jen pozitivně, kluci měli
šanci seznámit se s basketbalem na evropské
úrovni. Rozdíl je především v aktivitě a důrazu,
čemuž se musíme dokázat přizpůsobit. Myslím si
ale, že kluci v této nelehké konkurenci obstáli na
výbornou, a už se těšíme na další turnaj, který bu-
deme od 7. do 9. prosince hostit v Městské hale
v Litomyšli. Tímto vás všechny srdečně zveme na
skvělý mládežnický mezinárodní basketbal.
Martin Šorf, předseda klubu, foto: archiv klubu

Motokrosová 
sezona 2018
u konce

Závěr letošní motokrosové scény obstaral 13.
října juniorský republikový šampionát – posled-
ním šestým dílem na známé a znovuobnovené
dráze v jihočeském Jiníně nedaleko Strakonic.
Orion Racing Team zde ve třídě 125 ccm repre-
zentoval teprve patnáctiletý Petr Rathouský.
V Jiníně své nadějné ambice Petr nakonec po-
tvrdil pátým, respektive druhým místem, což mu
v konečné klasifikaci MM ČR Junior zajistilo bron-
zovou příčku! Ve stejném termínu vyvrcholil také
seniorský šampionát u našich východních sou-
sedů (Šenkvice u Pezinoku), no – a tady po zra-
nění kolene (MMČR – Opatov) se teprve rozjížděl
zkušený harcovník Orionu v kubatuře MX Open
Petr Bartoš (č. 111). Po součtu bodů z toho byla
nakonec čtvrtá pozice a v tamním slovenském
seriálu skončil pátý. Jeho stájový kolega Jonáš
Nedvěd (č. 202) bral ve třídě MX2, na pěkně při-
pravené dráze v Šenkvici, také „bramborové“
umístění, v konečné klasifikaci napodobil Bar-
toše pátou pozicí.
Letošní závodní sezona tedy skončila – celkové
výsledky našich jezdců ovlivnilo bezesporu zra-
nění zkušených, klíčových borců. Bartoš při po-
sledním klání MMČR v Opatově si poškodil
postranní vaz v koleni, čili následovala měsíční
pauza, přesto nakonec obsadil v hlavní skupině
MX1 devátou příčku. Nedvěd měl zase problémy
se zlomeným kotníkem – musel několik podniků
českého mistrovství vynechat a konečné 15
místo ve skupině MX2 je rozhodně za očekává-
ním. Smůlu měl také Slovák Ivan Černý, který si
při pádu v Petrovicích u Karviné ve veteránské
kategorii vykloubil rameno. Z tohoto důvodu na-
dějně rozjetá sezona pro něho tak předčasně
skončila, i přes tento bodový deficit byl Černý
v seriálu sedmý. V ženské kategorii jsme měli
letos stoprocentní spolehnutí na Barboru Laň-
kovou, která v Opatově dokonce vystoupila na
stupně vítězů a v celkové klasifikaci MM ČR za-
ujala pěknou čtvrtou příčku.

Za Orion Racing Petr Kovář
foto: archiv Orion


