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Je mnoho důvodů, proč by mělo město velikosti
a významu naší Litomyšle mít tak důležitý dokument,
jako je právě strategický plán rozvoje (SPR). Ten, který
je snad nejvíce nasnadě, vyplývá z prosté logiky, že
jakákoli činnost, vykonávaná se sebelepšími úmysly
a sebevětším úsilím, nemá smysl a nemůže být efektiv-
ní, nevíme-li, kam směřujeme, jaký cíl sledujeme
a nemáme-li vyznačeny cesty, které k němu vedou.
Ač nám doba minulá svými pětiletkami pojem plán
poněkud degradovala, přesto je to základní předpo-
klad smysluplné a efektivní činnosti jakéhokoli sub-
jektu. O důvod více, je-li tímto subjektem město, kde
je třeba respektovat a „sladit“ mnoho různorodých,
někdy i protichůdných zájmů, myšlenek, aktivit.
Město je prostorem, kde by měli najít dobré podmínky
pro svůj život všichni, kteří tu bydlí a pracují, podnika-

jí, investují, dojíždějí sem za vzděláním a za prací, děti
a mládež všech věkových kategorií, mladí, lidé střed-
ního věku i senioři, rodiny s dětmi, návštěvníci přijíž-
dějící z nejrůznějších důvodů aj. Skloubit zájmy všech
je sice těžké, ale velice důležité, stejně jako pochope-
ní, že město funguje jako jedna velká „spojená nádo-
ba“.
Proto vnímám rozhodnutí rady a zastupitelstva našeho
města zahájit práci na strategickém plánu rozvoje jako
velmi prozřetelné. Je opravdu třeba mít jednoznačně
stanoveny směry a priority rozvoje, abychom dokázali
efektivně využít jak finanční zdroje, tak i vlastní ener-
gii a čas. Města a obce, které takto systematicky a pro-
myšleně postupovaly již od počátku 90. let minulého
století, už tak dnes mohou vidět výsledky své práce.
Aby byl takový dokument smysluplný a životaschopný,

Zajímá vás 
budoucnost města
Litomyšle?

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

VELKÉ LETNÍ
SLEVY!
Poskytujeme SERVIS na: 
automatické pračky - myčky
nádobí - elektrické sporáky 
a trouby - mikrovlnné trouby atd.

PRAČKY, MYČKY, CHLADNIČKY,
SPORÁKY

Strategický plán rozvoje města –
dokument zásadního významu

Zúčastněte se
veřejného semináře 
při příležitosti zahájení prací 
na Strategickém plánu města Litomyšle

Pondělí 10. září 2007
od 16.00 hodin
Zámecký pivovar Litomyšl

Pro zpříjemnění jednání bude 

připravena káva a koláčky!

je třeba do jeho tvorby zapojit mnoho partnerů.
Ke spolupráci tak budou přizváni odborníci z různých
sfér, podnikatelé, zástupci neziskových organizací
a samozřejmě veřejnost. Těm všem už předem děkuji
za iniciativní přístup k tvorbě strategického plánu
a těším se na spolupráci.          Michal Kortyš, starosta

Foto  Jaroslav Horák

Mezinárodní houslové kurzy 
s finskou účastí

V sobotu 4. srpna byl koncertem v Kongresovém sále
zámku zahájen dvanáctý ročník Mezinárodních hou-
slových kurzů prof. Milana Vítka. Kurzy za dobu trvání
prošlo více než sto mladých lidí. "Kurzy prof. Milana
Vítka v Litomyšli jsou skutečně výjimečné - spojuje se
v nich totiž vynikající pedagogická práce pana profe-
sora (hodiny jsou skvělé, na každou další jsem se moc
těšila, a to je důležité, protože pak se hraní daří), ale
také mimořádné prostředí, v němž se tyto kurzy kona-
jí - úžasná atmosféra historického města (mít hodiny
houslí v nádherném zámeckém sále je jako sen!)," svě-
řila se se svými zkušenostmi jedna z účastnic minulých
ročníků Tereza Anna Přívratská a dodala: "Kurzy pana
profesora Vítka mi dodaly odvahu přihlásit se na Royal
Academy of Music v Londýně, kde nyní studuji.

Kdyby to bylo možné, ráda bych se kurzů opět zúčast-
nila." Stejně hodnotí práci profesora Vítka i celého
organizačního štábu všichni nadšení mladí houslisté,
kteří také velmi oceňují možnost velmi častého kon-
certování v celé oblasti.
Letošní ročník houslových kurzů byl výjimečný v tom,
že jej poprvé v jejich historii navštívil velvyslanec
země některého ze zahraničních účastníků. Do Lito-
myšle jej v době konání houslových kurzů přivedla
náhoda, neboť J. E. Jorma Inky a jeho choť Retva Inky
přijeli jako zástupci skupiny přátelství severských
zemí zahraničního výboru Parlamentu ČR na pozvání
jeho současného předsedy Pavla Severy. 

Pokračování na str. 3
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Letos by se dožil sta let prvorepublikový letec a spiso-
vatel Václav Kubec. Narodil se 19. září 1907 v Křivicích
u Týniště nad Orlicí. Václav Kubec se k letectví dostal
ve svých devatenácti letech, kdy se přihlásil do Školy
pro odborný dorost letectva v Prostějově. Byl nejús-
pěšnějším absolventem v ročníku a v roce 1928
nastoupil službu u 1. leteckého pluku TGM v Praze.
Letcem byl jmenován 1. července 1929 a do této doby
také spadají jeho literární prvotiny. Těsně po druhé
světové válce vycházejí další jeho knihy. Vydávání
románových prací bylo na dlouhou dobu přerušeno
rokem 1948, jen s pomocí přátel vycházely jeho povíd-
ky v časopise Letectví a kosmonautika. Velikého úspě-
chu, především v zahraničí mezi západními letci,
dosáhly tři knihy z konce šedesátých let - Kde olivy
dozrávají, Hrdinové válečného nebe a Motory hřmí
vzduchem byly okamžitě rozebrány, reedice se však už
nedočkaly. Ani Václav Kubec se nedočkal doby, kdy
mohly znovu začít vycházet jeho knihy - zemřel 14.
června 1989 v Praze a pochován je v Litomyšli. Už před
pěti lety se konala při příležitosti vydání jeho dosud
nepublikované knihy Na troskách wellingtonu vzpo-
mínková akce v Zámeckém pivovaru, zároveň vyšla
reedice Hrdinové válečného nebe a o rok později vyšla
znovu i kniha Kde olivy dozrávají. 
Město Litomyšl ve spolupráci s paní Helenou Šandero-
vou - Kubcovou pořádá v den nedožitých stých naroze-
nin spisovatele vzpomínkové odpoledne a prezentaci
dvou jeho nových knih. Současně proběhne beseda
s hosty - leteckými veterány, příslušníky RAF, členy
sdružení Čs. zahraničních letců 1939 až 1945 a Svazu
letců. Záštitu nad akcí, která proběhne 19. září od 16
hodin v Zámeckém pivovaru v Litomyšli, převzali sta-
rosta Michal Kortyš, člen rady Pardubického kraje

Miroslav Brýdl a místopředseda výboru pro bezpečnost
Parlamentu ČR Pavel Severa. 
Účast přislíbili veteráni RAF generálmajor Stanislav
Hlučka, brigádní generál Miroslav Štandera, plukov-
ník Václav Djačuk, plukovník Emil Boček, plukovník
Jaroslav Hofrichtr, plukovník Alois Dubek, další leteč-
tí veteráni plukovník ing. Josef Pavlík, plukovník
ing. Slavomír Urbášek, plukovník Josef Váňa a Ing. Jan
Horal. Zavzpomínt přijedou také vdovy po leteckých
veteránech, místopředsedkyně svazu zahraničních
letců, vdova po generálmajoru Aloisi Šiškovi Ing. Vlas-
ta Šišková, Hana Fajtlová, vdova po generálporučíku
Františku Fajtlovi, Jiřina Úlehlová, vdova po plukovní-
ku JUDr. Lubomíru Úlehlovi a Věra Vyhnisová, vdova
po plukovníku Jaroslavu Vyhnisovi.                                   

-red-

Vzpomínka na Václava Kubce 
- leteckého veterána a spisovatele

Spolek leteckých modelářů Litomyšl pořádá
na modelářském letišti Vlkov tradiční, v pořadí již
XII. modelářský letecký den, tentokrát s tematickým
zaměřením.V souvislosti s tím, že o den později, tj.
v neděli 9. září bude v prostorách Zámeckého pivo-
varu otevřena výstava k nedožitým 100. narozeni-
nám válečného pilota a leteckého publicisty Václava
Kubce, byla jako hlavní téma leteckého dne zvolena
letecká technika z období 1. a zejména 2. světové
války. Návštěvníci leteckého dne tak budou mít
možnost shlédnout ve statických a letových ukáz-
kách celou řadu modelů letadel, která se zúčastnila
válečných operací na obou stranách fronty jak
v Evropě, tak i v Pacifiku. K vidění budou samozřej-
mě i další oblíbená modelářská vystoupení, která se
válečné techniky netýkají, ať jsou to ukázky vysoké
pilotáže akrobatických modelů, vleky větroně
za motorovým modelem, lety i akrobacie vrtulníků,
lety obřích modelů a celá řada jiných atraktivních
výstupů. Po celou dobu trvání leteckého dne bude
návštěvníkům k dispozici stánek s občerstvením
i zajištěna parkovací místa v blízkosti vzletové plo-
chy.
Jak již bylo zmíněno, o den později, v neděli 9. září,
bude v prostorách Zámeckého pivovaru otevřena
výstava modelů letadel. Vystaveny budou jak velké
létající modely, tak i miniaturní plastikové repliky
letadel z období 1. a 2. světové války. Před zaháje-
ním výstavy budou na 1. zámeckém nádvoří probí-
hat četné letové ukázky malých, většinou
elektromotory poháněných modelů. Výstava, která
potrvá do 21. září, bude otevřena denně mimo pon-
dělí od 14.00 do 17.00 hodin.
Je zřejmé, že druhý litomyšlský zářijový víkend
bude na modelářské události mimořádně bohatý.
Spolek leteckých modelářů Litomyšl proto zve
všechny příznivce leteckého modelářství a zájemce
o leteckou válečnou techniku v sobotu 8. září
ve 13.00 hodin na letiště Vlkov a v neděli 9. září
ve 14.30 hodin na 1. nádvoří litomyšlského zámku
a výstavních prostor Zámeckého pivovaru.

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

8. září od 13.00 hodin XII. Modelářský letecký
den - tentokrát s tematickým zaměřením na 1. a 2. svě-
tovou válku • Modelářské letiště Vlkov

9. září od 14.30 hodin Letové ukázky malých
modelů • 1. zámecké nádvoří

9. září od 15.00 hodin Vernisáž výstavy modelů
letadel (vystaveny budou létající modely i miniaturní
plastikové repliky letadel z období 1. a 2. světové
války) • Seminární sál Zámeckého pivovaru 
Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 14 do 17
hodin a to až do 19. září. Výstava je spojena se soutěží
pro děti do 16 let o nejkrásnější model letadla z období
od počátku letectví do konce 2. světové války. 

Doprovodné akce 
ke vzpomínce 
na Václava Kubce

Další schůze členů
zastupitelstva města

se koná v úterý 18. září
od 16 hodin 

ve Smetanově domě.

Modelářský letecký den 
ve znamení letecké 
techniky 2. světové války

Helena Šanderová, plukovník Petr Uruba a tehdejší zástup-
ce hejtmana Miroslav Brýdl pokřtili v září 2002 v Litomyšli
knihu Václava Kubce Na troskách wellingtonu.

Dny otevřených dveří památek
tentokrát i s vinobraním!

Sobota 8. září
14.00 - 17.00 / Zámecké návrší 
Odpoledne pro děti - hry a soutěže na téma:
Legendy staré Litomyšle

14.00 - 22.00 / 1. zámecké nádvoří 
Odpoledne pro dospělé - vinobraní se společnost-
mi Michlovský, Kovacs, Pod Martinkou a Livi Dub-
ňany 

14.00 - 17.00 / 1. zámecké nádvoří
Koncerty kapel K!X (rock), Jazz Café (tradiční
jazz), Růžový mor (rock) 

14.00 - 17.00 Projížďky po městě kočáry taženými
koňmi

19.00 / 1. zámecké nádvoří
Cimbálová Muzika Jiřího Janouška Praha 
v rámci festivalu Pontes

Neděle 9. září
9.00 - 16.00 / Kaple sv. Moniky na zámku
Ukázka barokních varhan (v každou celou hodi-
nu hraje Lucie Žáková)

10.30 / Ekumenická kaple v Zámeckém pivovaru
Ekumenická bohoslužba (díkůvzdání za úrodu)

14.30 / 1. zámecké nádvoří 
Letové ukázky malých modelů 

15.00 Seminární sál v Zámeckém pivovaru
Vernisáž výstavy modelů letadel (létající mode-
ly i miniaturní plastikové repliky)
16.00 Zámecké divadélko   
Koncert festivalu Mladá Praha 
Yasuko Tanaka (trubka), Yuko Noda (violoncello)
a Norbert Heller (klavírní doprovod) 

18.00 Zámecké divadélko
Strakatá komedie - commedie dell´arte v podání
Zámeckého divadla Milislav
(v rámci festivalu Divadlo na zámcích)

Otevřené památky 
8. a 9. září  9 - 17 hodin
Červená věž zdarma 
Gymnázium - vyhlídková věž zdarma
Kostel Povýšení sv. Kříže - věž zdarma 
Regionální muzeum Litomyšl 10,- Kč 
Dům U Rytířů 10,- Kč
Rodný byt B. Smetany 10,- Kč 
Obrazárna ve II. patře zámku 10,- Kč 
Muzeum antiky 10,- Kč
Portomoneum 10,- Kč
Státní zámek 10,- Kč 
Sochy O. Zoubka ve sklepích zámku zdarma 

NOVINKA - zpřístupněn bude  zámecký kanalizač-
ní systém s částmi zachovaného renesančního
zdiva (pouze od 15 let, pro fyzicky zdatné) 50,- Kč
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Dokončení z titulní strany
"V Litomyšli navíc potkal tři Finy, kteří se účastní jazy-
kového kurzu, jednu houslistku a jeho manželka zjis-
tila, že se s panem profesorem Vítkem znají
z minulosti. Svět je opravdu malý," komentoval shodu
náhod Pavel Severa a dodal: "Musím konstatovat, že
severské národy, ačkoli pocházejí z oblastí, kde je
velká zima, přístupem jsou velmi vřelí a je radost
s nimi spolupracovat." Finský velvyslanec je toho
dokladem - je jedním z těch, kteří umí opravdu dobře
navázat kontakt, protože se za své čtyřleté působení
v naší zemi opravdu velmi dobře naučil česky. Při
zahájení velmi vřele poděkoval za zážitek, který mu
účastníci kurzu připravili: "Litomyšl je hezké město,

skutečná mistrovská třída. Všechno bylo velmi poda-
řené. Pro mne i moji manželku bylo nádherné strávit
tu celý den," řekl pan Jorma Inky. Ocenil také umění
českého houslisty Josefa Špačka (provedení sonáty
J. S. Bacha), Min Ji Kim z Jižní Koreje, která uvedla
Beethovenovu Sonátu pro housle a klavír za doprovo-
du Marie Vigilante či půvabné finské houslistky Elisy
Jarvely v Humoresce od J. Sibelia. Opravdu úžasné
výkony pak na závěr večera předvedly Idinna Lutzhoft
z Dánska a Švédka Nina Söderberg, která si vybrala II.
Andantino Bedřicha Smetany Z domoviny. 
Dvanácté Houslové kurzy profesora Milana Vítka byly
ukončeny v sobotu 18. srpna opět v Kongresovém sále
zámku koncertem absolventů.                                 -red-

V blízkosti objektu "Pernštýn" bude zahájena na silni-
ci I/35 oprava mostu. Z tohoto důvodu rozhodne
odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Pardubického kraje o uzavírce silnice I/35.
Do trasy objížďky byla nuceně zařazena také místní
komunikace v ulici Na Lánech. Krajský úřad zvažuje
dvě varianty řešení objízdných tras - jednosměrná
objížďka po místní komunikaci Na Lánech s trváním
nejméně do 15. prosince tohoto roku nebo obousměr-
ná objížďka ulicí Na Lánech s trváním pouze do 15.
listopadu. Jako lepší varianta vzhledem k době trvání
uzavírky bude zřejmě rozhodnuto přijmout druhou
variantu. Město se v rámci správního řízení snažilo
prosadit řešení jinými způsoby objízdných tras, jeho
podnětům však nebylo vyhověno.
K upřednostněné variantě Město Litomyšl připomín-
kovalo nutnost vyznačení snížené rychlosti jízdy
v daném úseku, označení přechodů pro chodce, změny
přednosti jízdy na křižovatce pod objektem firmy
LITEX, instalace zákazů stání a povinnost dodavatele
provádět práce i o sobotách a nedělích. 

I přes tato opatření bude objízdná trasa znamenat
značný zásah do života obyvatel a firem v ulici
Na Lánech, ale i do celkového dopravního systému
města. Chceme upozornit na to, že bude změněn prů-
běh hlavní silnice u hotelu Dalibor ve směru do ulice
Na Lánech. To bude znamenat určitě komplikace při
výjezdu ze Smetanova náměstí a od Ústí nad Orlicí.
V ulici Na Lánech bude ztížen výjezd z bočních místních
komunikací i od jednotlivých nemovitostí a v části bez
chodníků také pohyb chodců. Na základě požadavku
Města by měl jednotlivé domácnosti a firmy v lokalitě
písemně upozornit žadatel o objížďku o jejím zahájení,
předpokládá se termín 10. 9. 2007.
Žádáme všechny obyvatele a řidiče, aby uvedené sku-
tečnosti vzali na vědomí a přizpůsobili jim pokud
možno směry pohybu jak pěšky tak vozidlem. Věříme,
že alespoň výběr druhé varianty méně naruší normál-
ní život města. Více informací můžete získat u vedou-
cího odboru místního hospodářství, tel. 461 653 360,
nebo 775 653 306.

Odbor místního hospodářství

Oprava mostu omezí dopravu
Z rady města

Kinematograf bratří Čadíků, který od 15. do 20.
srpna promítal na Smetanově náměstí v Litomyšli
filmy Kráska v nesnázích, Štěstí, Grandhotel, Pravidla
lži, Maharal - tajemství talismanu a Jak se krotí kroko-
dýli, byl i tentokrát velmi úspěšný. Na dobrovolném
vstupném se během šesti večerů podařilo vybrat cel-
kem 25 049 korun. Veškeré vstupné bude věnováno na
podporu dárcovství krve nadaci Dar života. Maringot-
ka číslo dvě promítala od začátku prázdnin ve městech
Třešť, Třeboň, České Budějovice, Tábor, Jindřichův
Hradec, Chrudim, Vysoké Mýto, Pelhřimov, Nymburk,
Mladá Boleslav a v Ústí nad Orlicí. Ani v jednom z těch-
to měst se však nepodařilo vybrat takto vysokou část-
ku. Od roku 2000, kdy se Kinematograf bratří Čadíků
zastavil v Litomyšli poprvé, bylo na nejrůznější chari-
tativní účely odesláno ze Smetanova náměstí
213 320 korun. 

V úterý 11. září bude již potřetí v letošním roce pro
zájemce o hvězdy a hvězdnou oblohu připravena od
19.00 hodin v Evropském školicím centru v Litomyšli
beseda, na kterou bezprostředně naváže od 20.00
hodin na 1. zámeckém nádvoří noční pozorování oblo-
hy. 

Sdružení České dědictví UNESCO dokončilo natáče-
ní reklamního spotu, který bude lákat především
zahraniční návštěvníky do měst, která mají na svém
území památku UNESCO. Reklama bude vysílána na
kabelových televizích se zaměřením na milovníky
cestování v minimálně osmi evropských zemích a bude
ke stažení i na www.unesco-czech.cz. Projekt finanč-
ně podpořila Evropská unie. 

Mateřské centrum, dnes již pod názvem Rodinné
centrum Litomyšl, pořádá 15. září exkurzi na farmu
Hucul v úbočí svahu Janovy hory v obci Vítkovice
v západní části Krkonoš.                                               -red-

Švédská houslistka Nina Söderberg si pro zahajovací koncert
v kongresovém sále litomyšlského zámku vybrala II. Andan-
tino Bedřicha Smetany Z domoviny.

Profesor houslové hry na Oberlin Conservatory of Music
v americkém státě Ohio Milan Vítek (vpravo) v rozhovoru
s velvyslancem Finska v ČR.                         Foto Ivan Hudeček

Účastníci letošního houslových kurzů prof. Milana Vítka v Litomyšli.                                                         Foto Marek Bartoníček

Mezinárodní houslové kurzy

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí
dotace ČSAD Ústí nad Orlicí za účelem rozšíření oteví-
racích hodin čekárny a WC na autobusovém nádraží.
Stávající stav: všední dny 5.00 - 19.00 hodin. Navrho-
vaný stav: všední dny 5.00 - 21.00 hodin, soboty 8.00
- 17.00 hodin a neděle 8.00 - 19.00 hodin. To znamená
rozšíření o 30 hodin týdně. Dotace bude poskytnuta
celkem ve výši 30600 Kč za měsíce září až prosi-
nec 2007. 

RaM stanovuje cílovou hodnotu nájemného v roce
2010, která bude použita pro výpočet zvýšení nájemné-
ho v bytech s regulovaným nájemným od 1. 1. 2008 dle
zákona č.107/2006 a sdělení MMR č.151/2007 Sb., ve
výši 40,15 Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou
ve výši 36,14 Kč/m2/měsíc. U bytů, kde je v současné
době užívána hodnota nájemného 32,84 Kč nebo vyšší,
nebude v roce 2008 tato hodnota zvyšována. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení
deratizace objektů v majetku Města a veřejných pro-
stranství s firmou MVDr. Radovan Šindelář - Servis 3x
D, Olomouc. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
s Národním památkovým ústavem, územním odbor-
ným pracovištěm v Pardubicích se sídlem Zámek 4.
Smlouva řeší zadání veřejné zakázky na akci Zhotove-
ní projektové dokumentace Zámecké návrší Litomyšl
Městem Litomyšl i na objekty ve vlastnictví státu s prá-
vem hospodaření pro NPÚ. 

RaM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na
restauraci Na plovárně k datu 30. 9. 2007 a souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu restaurace Na plovár-
ně, tj. přízemí a sklepní prostory budovy Moravská
č.p. 300 včetně venkovní terasy za účelem provozová-
ní restaurace s celoročním (případně sezónním) pro-
vozem. Minimální nabídnutá výše nájemného
v případě celoročního provozu 90000 Kč/rok. Výběr
nájemce dle nejvyšší nabídky.                                   -ms-
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V polovině října budou v domě na Toulovcově náměstí
v Litomyšli slavnostně otevřeny zrekonstruované pro-
story sloužící potřebám Mateřského centra. To mezitím
změnilo svůj název na Rodinné centrum, a to vzhle-
dem k zapojení několika otců na rodičovské dovolené
do činnosti centra, prarodičů, kteří se v centru věnují
svým vnoučatům, i kvůli účastníkům jazykových
kurzů, mezi kterými jsou rovněž muži. Rodinné cent-
rum i nadále zůstává členem Sítě mateřských center
ČR, jeho vedoucí Petra Benešová je navíc krajskou
koordinátorkou této sítě.
Za městské a především státní peníze bylo na tzv. Špi-
tálku vytvořeno prostředí, které umožní jednomu
z nejstarších mateřských center v republice se 75 členy
dále rozvíjet svoji činnost. Rodiče téměř stovky dětí
měli v posledních letech v místnostech bývalé radnice
v Ropkově ulici stále větší problémy, jak činnost zko-
ordinovat tak, aby se do omezeného prostoru vešli.
V novém prostředí najdou nejen zázemí pro výtvarnou
a pohybovou činnost v podobě klubové místnosti
a malé tělocvičny, ale také šatnu s kompletním sociál-
ním zařízením, kočárkárnu, oddělenou studovnu
s kuchyňkou i dvorek s hracími prvky.

Mateřské centrum 
v Litomyšli v novém

Představte si, že se ráno probudíte ve stanu na něja-
kém ostrově v Anglii. Očima ještě mžouráte. Nohy poš-
típané od komárů. A v noci vám byla zima ve spacáku,
protože duté vlákno ještě nevymysleli. Za chvíli se
ospale vyhrabete ven na louku a zatroubíte na africký
roh kudu, abyste probudili kluky, kteří jsou téměř o půl
století mladší než vy sami a zatím si
spokojeně pochrupují v okolních
stanech. Kdyby se najednou objevil
nějaký jasnovidec a tvrdil vám, že
jste právě zahájili první století nej-
většího výchovného hnutí pro děti
na světě, tak mu to asi neuvěříte. 
Jenže právě to se stalo přesně před
sto lety. Jistý Robert Baden-Powell
tehdy vzal partičku kluků na ostrov
Browonsee a pustil se tam s nimi
do experimentu, který pojmenoval
skauting. Tímto prvním táborem to všechno začalo.
Fakt, že je skauting stoletý dědeček, si slavnostně při-
pomínali skauti na celém světě. Nejvíce se jich na jed-
nom místě sešlo právě v Anglii, poblíž místa, kde se
první tábor konal. Na jamboree, jak se jmenuje celosvě-
tové setkání skautů, se jich letos sjelo kolem čtyřiceti
tisíc. 
Neslavilo se jen v Anglii, ale taky na táborech litomyšl-
ských skautů. Tak například oddíl Tří sluncí, který
letos tábořil na Posekanci, vystoupal 1. srpna v 8
hodin na Toulovcovu rozhlednu. Připojil se tak k tisí-
cům dalších skautů, kteří si v tento den symbolicky
připomněli úsvit nového století skautingu na vrchol-
cích kopců a hor. Pro Tři slunce to byla také zastávka
během dobrodružného putování Afrikou za tajemným
městem Unganbikula. Na cestě pořádané Oxfordskou
univerzitou poznávali místní domorodce, naučili se
vyrábět jejich keramiku, používat oštěpy a vyzkoušeli
domorodou saunu. Když se jim jednoho dne zřítila
vzducholoď a oni se ocitli na neznámém místě, dosta-
li se až na základnu, kde museli komunikovat jen
v anglickém jazyce. To třetí dívčí oddíl, který letos
tábořil v Kunraticích u Bystřice nad Pernštejnem, pro-
měnil tábor na Bradavickou školu kouzel. Když Trojky
vystoupily 1. srpna na kopec nad táborem, tak jistě
s radostí vítaly sluneční paprsky a pokoušely se trochu
zahřát. Nějaké moc zlé kouzlo totiž způsobilo, že

v noci mívaly krutou zimu jen kolem dvou stupňů.
Dny strachu a hrůzy prožívaly na táboře Devítky.
Jejich tábořiště ve Verměřovicích u Letohradu totiž
obýval zlý duch, který se je snažil všemožnými způso-
by vyhnat. To se mu nakonec nepodařilo, protože
Devítky zničily jeho srdce. Všechny starší členky oddí-

lu také vzpomínají, jak před tábo-
rem sjížděly na lodích Orlici.
Ostříži letos zvolili netradiční způ-
sob táboření. Protože se vydali zdo-
lat horu Annapurnu, nemohli
pochopitelně tábořit na jednom
místě, ale museli se přesouvat
z jednoho výškového tábora
do druhého. Prošli tak Žďárské
vrchy, které se na pár dní proměni-
ly v Himálaje. Kluci se dost procvi-
čili v tábornických dovednostech,

ale taky se naučili frisbee - hru s létacím talířem. Podle
všeho to vypadá na zápas se Třemi slunci.
Celkem bylo letos na litomyšlských skautských tábo-
rech 88 dětí a 28 dospělých vedoucích.
Nabízí se otázka, jak bude skauting vypadat za dalších
100 let. Ten český od obnovení před 17 lety stále ještě
trochu tápe při hledání své nové cesty. Ostatně ve spo-
lečnosti, která se stále tak rychle mění, to není nic
jednoduchého.
Ukazuje se ale, že hodnoty, které vložil do základů
skautingu jeho zakladatel, stále přetrvávají. Život
v oddíle není jen uzlování, běhání v přírodě a sbírání
odpadků po lese. Skauting odjakživa například učil
děti pracovat v týmu. Takzvané měkké dovednosti,
které dnes vyžaduje u svých zaměstnanců řada firem
a které je učí na drahých teambuildingových aktivi-
tách, získávají skauti jaksi přirozeně. Není náhodou,
že mnoho vedoucích pracovníků a lidí pracujících
v týmu jsou skauti nebo v minulosti prošli skautskou
výchovou. 
Naučit se postarat nejen sám o sebe, ale taky o druhé.
Pomáhat těm mladším, vysvětlovat, poslouchat. Převzít
zodpovědnost, naučit se řešit konflikt, vyrovnat se
s neúspěchem. To všechno také v sobě skrývá skautské
heslo Buď připraven. Když na něj skauti nezapomenou,
určitě za 100 let oslaví další kulaté narozeniny.

David Zandler, vedoucí 13. skautského oddílu

Stoleté narozeniny oslavil skauting
na pěti kontinentech

Skauting odjakživa učil děti týmové spolupráci. Z tábora
13. oddílu “Tři slunce”.

To, co může vypadat jen jako hra, bývá často “teambuildin-
gová aktivita”. Z tábora 4. oddílu “Ostříži”.

13. skautský oddíl “Tři slunce” slaví 1. srpna pod Toulovcovou rozhlednou. - Setkání s domorodcem. Z tábora 13. oddílu.

Součástí nového Rodinného centra je i malá tělocvična.

Provoz mateřského centra je dotován Městem, Minis-
terstvo práce a sociálních věcí hradí náklady spojené
s činností vedoucí centra a částečně i paní Věry Cenko-
vé, která organizuje program rodičů s dětmi. Pardubic-
ký kraj reaguje na požadavky centra a dotuje
jednotlivé akce, jako jsou třeba cvičení s dětmi či
kurzy masáží novorozenců. Mateřská centra obecně
umožňují vzájemná setkávání rodičů a jejich dětí, roz-
voj jejich schopností a dovedností při volnočasových
aktivitách i v rámci kurzů či zprostředkování důleži-
tých kontaktů usnadňujících návrat do zaměstnání
po mateřské dovolené. Dětem zapojeným do práce
mateřských center nedělá obvykle problémy přechod
do mateřské školy.
V České republice existuje 233 mateřských center
registrovaných v celostátní síti. V Pardubickém kraji
jich je šestnáct, přičemž devět z nich bylo zaregistro-
váno až letos. Znamená to prudký nárůst zájmu rodičů
o tuto činnost. Součástí říjnového otevření nových
prostor Rodinného centra v Litomyšli bude setkání
zástupců mateřských center i měst, v kterých fungují,
dále zástupců kraje zodpovědných za sociální otázky
i zakladatelky Sítě mateřských center Rut Kolínské.
Vedle této oficiální části proběhne i večerní program
pro veřejnost, jehož součástí bude na Toulovcově
náměstí pohádka pro děti.    Text a foto Ivan Hudeček 

Jubilejní 15. ročník štafetového běhu na 1 km a 24
hodin se uskuteční v pátek 21. září od 16 hodin
u fotbalového hřiště na Lánech. Účastníci přestanou
počítat kilometry druhý den v 16 hodin. Přijďte se
proběhnout nebo alespoň podívat. Pro návštěvníky
je nachystáno grilování a doprovodný program se
soutěžemi pro malé i velké. Srdečně zve středisko
Junáka Litomyšl.

Lánská hučka
dostane občanku
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Část zpěvavých bratrů Mužského pěveckého sboru Litomyšl
bránila branku FK Morašice po vystoupení na Růžovém
paloučku 2007, nepřítomní (O. Karlík, Kusý, Janeček, Dvo-
řák a spol.) mezitím lobovali na závěrečném koncertu Sme-
tanovy Litomyšle za vystoupení na jubilejním 50. ročníku. 

Po úspěšném prvním ročníku společného projektu
Českých drah, sdružení České dědictví UNESCO
a cestovní kanceláře Čedok s názvem Vlakem
za památkami UNESCO odstartoval v květnu 2007 roč-
ník druhý. Záměrem marketingové kampaně je nalákat
občany České republiky, ale i návštěvníky z ciziny
k prohlídce českých památek UNESCO a motivovat je
k využití ekologické železniční dopravy. Kromě plaká-
tů a propagace v médiích byla opět vydána brožura
představující všechny památky UNESCO v České repub-
lice. Součástí brožury jsou informace o nejlepších
a nejlevnějších způsobech cestování vlakem za těmito
památkami. Významnou motivací je soutěž, která pro-
bíhá od 1. května do 31. října tohoto roku. Účastníci
soutěže budou po předložení platné označené jízden-
ky sbírat razítka v informačních centrech ve městech

UNESCO. Pokud bude hrací karta obsahovat alespoň
tři razítka, budou cestovatelé zařazeni do slosování
o velice zajímavé ceny. Zajímavou podporou soutěže je
také velkoformátová reklama památek UNESCO na lůž-
kových vozech. Na koleje vyjede postupně celkem dva-
náct nových lůžkových vozů, z nichž každý bude vozit
jednu schématicky vyobrazenou památku UNESCO.
V rámečcích uvnitř vozů je povídání o té které památce
a také prezentace všech památek UNESCO v České
republice. Pro milovníky modelů dobrá zpráva nako-
nec: k dispozici budou i modely těchto vláčků v měřít-
ku HO 1:87, jde tedy o přibližně 26,5 cm velké
vagónky. Bližší informace o soutěži a hrací kartu
můžete najít také na www.cd.cz/unesco.

Ing. Michaela Severová,
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Soutěž “Vlakem za památkami
UNESCO” v plném proudu!

Dva zcela odlišné žánry nabídnou představení
v rámci minifestivalu Divadlo na zámcích, při kterém
se během září na zámku v Litomyšli a v Nových Hra-
dech představí dvě sdružení divadelních ochotníků
z Ústí nad Orlicí a Litomyšle.
V sobotu 8. září od 18 hodin v prostoru barokního
špýcharu novohradského zámku uvede Občanské
sdružení divadelních ochotníků z Ústí nad Orlicí hru
Paula Claudela Rukojmí. Příběh o cestě k moci
a volbě mezi štěstím a povinností z doby napoleon-
ských válek měl v podání tohoto souboru svoji pre-
miéru v prosinci 2004 v Dolní Dobrouči. Hra o třech
dějstvích z roku 1906, kterou nastudoval Martin
Malínek, je výrazně zkrácena a upravena, opatřena
navíc k tomu účelu novou, původní hudbou od Víta
Mazánka. Diváci ji budou moci shlédnout znovu
v sobotu 22. září od 18 hodin v barokním zámeckém
divadle v Litomyšli. 

Druhým prezentovaným spolkem je Zámecké divadlo
Milislav, jehož členové uvedou v neděli 9. září od 18
hodin na své domovské scéně Strakatou komedii.
Podle textu Jiřího Čapouna na motivy klasické comme-
die dell’arte ji nově nastudovala Simona Chalupová,
obnovenou premiéru měla hra 12. května tohoto roku.
Letos v červenci hru litomyšlští divadelníci uvedli
v rámci prázdninového Putování s Barčou v několika
obcích našeho regionu a všude se setkala s velkým
ohlasem. V rámci festivalu ji diváci shlédnou ještě
na zámku v Nových Hradech, a to v sobotu 15. září
od 18 hodin. V případě nepříznivého počasí bude před-
stavení z barokního parkánu zámku v Nových Hradech
přesunuto do nejvyššího patra nově opraveného histo-
rického špýcharu. Festival se koná ve spolupráci se
správou Zámku Litomyšl a majiteli zámku v Nových
Hradech a s podporou Města Litomyšle. 

Ivan Hudeček, Zámecké divadlo Milislav

Divadlo na zámcích nabídne historickou
fresku i komedii dell’arte

Mužský sbor Litomyšl oslaví 4. října od 19.30 hodin
v Kongresovém centru litomyšlského zámku dvacáté
narozeniny. První zkouška se uskutečnila 4. října
1987 ve Smetanově domě za účasti jeho tehdejšího
ředitele L. Sršně. Téměř 40 zpěváků z Litomyšle a okolí
se pravidelně scházelo v neděli dopoledne, aby si zaz-
pívalo skladby klasiků české sborové tvorby Smetany,
Dvořáka, Foerstera, Martinů. Sbor má za sebou desítky
koncertních vystoupení, především mimo Litomyšl.
Nejvyšší laťkou, kterou se podařilo sboru zdolat, byla
Polní mše B. Martinů ve spolupráci s lanškrounským
jazzovým orchestrem. Pro Litomyšlany se stal Mužský
sbor známým především díky “tématickým” koncer-
tům, například pivnímu s přednáškou ředitele Měšťan-
ského pivovaru v Poličce pana Witze a aprílovému
s olomouckými syrečky.

Současným problémem mužských sborů je absence
mužského pěveckého dorostu. Pociťuje ji i litomyšlský
mužský sbor, zvláště v basech. V současné době má
sbor sice jen kolem 25 věrných pěvců, ale stále zůstá-
vá nepostradatelnou složkou společných koncertů
litomyšlských sborů (například Vánoční mše J.J.
Ryby). Za dvacet let činnosti sboru dozráli věkově
nejen jeho členové, ale i sbormistr Otakar Karlík...
Jubilejní koncert, na kterém vystoupí také spřátelené
sbory, sólisté a malá dechovka BEKRAS zahraje
k tanci, by neměl posluchače zklamat. Vstupné včetně
občerstvení bude obvyklé!                                         -red-

Mužský sbor slaví jubileum

Starostova odpovědna
Vážený pane starosto, 
ráda bych se vás zeptala, zda město neuvažuje
o koupi, či pronájmu plastik a různých skulptur,
které by byly rozmístěny po celém městě, nebo ales-
poň po jeho historickém jádře. Například plastika
s názvem “Hudba” naproti bývalé Osevě, dnes GE
Money Bank se mi velice líbí a dodává tomuto místu
harmonický nádech. Například na Olivetské hoře,
nebo na Vodních Valech, zámeckém návrší apod. by
se tyto výtvory velice vyjímaly. Jako nyní plastika
od Jasana Zoubka v Klášterních zahradách! 
Děkuji vám za vaši odpověď a přeji hezký den.

S pozdravem Jana Zemanová, Litomyšl

Vážená paní Zemanová,
Město zatím neuvažuje o koupi plastik nebo soch.
Město se snaží spíše podporovat různé výtvarníky,
kteří se chtějí na veřejných prostranstvích prezento-
vat. Nyní například podporujeme akad. sochaře
Františka Jandu, který vystavuje svá díla v nemoc-
niční zahradě. Výstavu si můžete prohlédnout až
do 30. září a věřím, že Vás jeho dílo zaujme. 
Smyslem těchto aktivit soukromých umělců je samo-
zřejmě se zviditelnit, ale také očekávají, že město
zakoupí alespoň jedno jejich dílo. Ne vždy se ale
sjednotí názor radních a zastupitelů na kvalitu díla
a hlavně výši ceny, za kterou je nabízena (skulptura
250 000 - 1 000 000 Kč). Tolik jen na vysvětlenou.
Pokud by město mělo volné finanční prostředky,
určitě by to byla jedna z velmi dobrých možností, jak
zkrášlit naše město. V dnešní době ale bohužel tyto
finance nemáme a spíše bojujeme s jejich nedostat-
kem. 
Chtěl bych navázat i na Váš první dotaz, kde upozor-
ňujete na nedostatky v označení ulic a nedostateč-
nou informaci v označování “místních cílů”.
Na základě informace našich úředníků se provádí
doplňování a výměna označovacích cedulí a to
postupnými kroky vzhledem k finanční náročnosti
celé akce. Označování místních cílů předložím jako
podnět radě města a městským koordinátorům. 
Co se týká Vašeho podnětu k obchodní zóně za Kera-
litem, je koncepce nyní taková, že část pozemků se
zainvestuje pro rodinnou výstavbu a část bude urče-
na právě pro služby a občanskou vybavenost. Tyto
aktivity vzniknou samozřejmě až na základě potřeb
občanů, kteří budou v této lokalitě bydlet. 
Instalace TV obrazovky a světelných reklam zatím
není předmětem úvah, i když něco málo se už ‘naro-
dilo’. Na autobusovém nádraží je velká informační
tabule s jízdním řádem a město má spodní část právě
na informace městského úřadu. Takže maličký, ale
přeci jen nějaký posun. 
Děkuji Vám za Váš zájem a podněty směrem k městu
Litomyšl.

S pozdravem Michal Kortyš, starosta

Kopalovo město seznámilo veřejnost s hvězdnou oblo-
hou naposledy 15. května. Bylo to již podruhé v letoš-
ním roce, kdy se zájemci o hvězdy a hvězdnou oblohu
mohli zúčastnit besedy a následného pozorování.
Bohužel tentokrát počasí této akci nepřálo a účastníci
byli nuceni zůstat v teple Evropského školicího centra,
kde pracovníci Hvězdárny Úpice, Ing. Bělík
a Ing. Kotrba, povídali a promítali obrázky o sluneční
soustavě. Doufáme, že při v pořadí již třetím pozorová-
ní 11. září budeme mít na počasí větší štěstí. Beseda
v Evropském školicím centru začne v 19.00 hodin, bez-
prostředně na ni ve 20.00 hodin naváže na 1. zámec-
kém nádvoří noční pozorování.                                   -red-

Znovu ke hvězdám Také v roce 2007 se mohou občané města Litomyšle
aktivně zapojit do Evropského týdne mobility. V letoš-
ním roce se celoevropská kampaň zaměřuje na téma
“Ulice pro lidi”. Znamená to snahu vrátit do ulic měst
život a zároveň vůli po tom, aby se lidé v ulicích cítili
bezpečně. V týdnu od 16. do 22. září se mohou zejmé-
na ti nejmladší těšit na program zaměřený na správný
pohyb na ulici pěšky či na kole nebo na cyklistický
výlet do okolí Litomyšle. K Evropskému týdnu mobility
je připravena osvětová kampaň, která by měla podpo-
řit častější pohyb ve městě pěšky, na kole či hromad-
nými prostředky na úkor automobilové dopravy.
K Evropskému týdnu mobility je snadné se připojit.
Začít lze tím, že necháte svůj automobil odpočívat
alespoň 22. září během Evropského dne bez aut.  -red-

Evropský týden 
mobility 2007
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(Ing. Terezie Šmolíková, ředitelka Centra sociální pomo-
ci Litomyšl)
Výhody a nevýhody nového zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (Ing. Martina Zelenková, koor-
dinátorka sociálních služeb Pardubického kraje)
Generace 60 plus v kontextu EU (Mnoho prognóz
a málo fantazie) (Dr. Ivo Šelner, MAS, vedoucí odděle-
ní sociální medicíny při Caritas Vorarlberg, Rakousko)
První den bude zakončen prohlídkou zámeckého diva-
délka a koncertem pěveckého sboru KOS pedagogické
školy, návštěvou zámeckých sklepů s expozicí soch
Olbrama Zoubka, ochutnávkou zámeckých vín, spole-
čenským večerem v sálech Evropského školicího cent-
ra a noční prohlídkou zámku.
Na pátek je pro účastníky připraven blok příspěvků:
Zpráva o zdravotním stavu hodnot v postoptimistic-
ké společnosti (Doc. ThDr. MUDr. et Dr. Mgr. Jaroslav
Max Kašparů, Ph.D.)
Organizace sociálních služeb a systém financování
nezaměstnaných v Holandsku (Nico van der Veen,
vedoucí sociálního odboru v Nordenveld, Holandsko)
Finanční dotace pro nezaměstnané v Holand-
sku (Leo van Herksen, sociální odbor v Nordenveld,
Holandsko) 
Nabídka vzdělávání a pracovního uplatnění neza-
městnaných v Holandsku (Willy de Boer, sociální
odbor v Nordenveld, Holandsko)
Role klinického pracoviště v kontextu komplexní
péče o seniory - význam mezioborové a meziresort-

Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století
Ve dnech 20. - 21. září pořádá Město
Litomyšl ve spolupráci s městy Norden-
veld v Nizozemském království a Levo-
ča, pod záštitou Bc. Miloslava Macely,
člena Rady Pardubického kraje, mezi-
národní seminář “Současnost a per-
spektiva sociální péče v 21. století”
Jednání zahájí MUDr. Marián Hošek, náměstek minist-
ra MPSV, Bc. Miloslav Macela, radní Pardubického
kraje a Ing. Jan Janeček, 1. místostarosta Města Lito-
myšl. Z videozáznamu účastníky pozdraví
Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., profesor sociologie
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
První den budou předneseny následující příspěvky:
Současnost a vize MPSV v oblasti sociální politiky
21. století (Mgr. Martin Žárský, MPSV, ředitel odboru
sociálních služeb, koncepce veřejné správy v sociálních
službách)
Koncepce rozvoje sociálních služeb v Pardubickém
kraji z pohledu střednědobého a dlouhodobého plá-
nování (Bc. Miloslav Macela, člen Rady PK odpovědný
za oblast sociální péče a neziskový sektor)
Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výzvy
do budoucna (Václav Krása, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR) 
Nové kompetence psychologické, sociální a duchov-
ní pomoci v sociální péči (Prof. PhDr. Vladimír Smékal,
CSc., Kat. psychologie, Fakulta sociál. studií MU Brno)
Zjišťování kvality poskytovaných sociálních služeb

Ve slovenské Levoči probíhal od 10. do 19. srpna již
sedmý ročník Mezinárodního plenéru Majstra Pavla
v rámci dní Majstra Pavla - setkání umělců různých
profesí, letos především řezbářů, malířů a fotografů
z různých zemí (Polska, Norska, Slovenska, České
republiky). Město je historickou i kulturní metropo-
lí Spiše a bylo založeno po tatarském vpádu v roce
1271. Hospodářský vývoj města ovlivnila výhodná
poloha na důležité obchodní cestě v severní části
Slovenska. S Levočou je spojeno především jméno
umělecké osobnosti Mistra Pavla, autora nejvyššího
gotického oltáře na světě vysokého 18,62 metru.
Dnes patří Levoča mezi nejkrásnější městské památ-
kové rezervace na Slovensku.
Na letošní plenér se vydala i skupina litomyšlských
umělců - řezbář Vojtěch Hurych, fotograf Milan Dvo-
řák, malířka Renata Edlmanová a Antonie Chalupná,
která spolu s Renatou Edlmanovou do Levoče při-
vezla výstavu Spolku patchworku Litomyšl. Tato
výstava probíhala v Základní umělecké škole a již
od svého otevření měla obrovský úspěch u všech
obyvatel i návštěvníků Levoči. Během několika dní
ji shlédlo několik tisíc lidí. Na živý zájem levočských
žen, který tato výstava vyvolala, reagoval spolek
příslibem, že příští rok pro Levoču připraví šicí
dílnu.
Umělci celých deset dní tvořili svá díla na téma Frag-
menty v Levoči a v sobotu 18. srpna je vystavili

v Divadelní kavárně, kde zůstala až do konce měsí-
ce. Vernisáž výstavy zahájil primátor Levoči
ing. Miroslav Vilkovský, přitomen byl i starosta Lito-
myšle Michal Kortyš s chotí.
Od 16. do 18. srpna proběhl na náměstí Majstra Pavla
také Karpatský řemeslný trh doplněný bohatým kul-
turním programem, kterého se zúčastnila i seskupe-
ní Věneband a Bekras z Litomyšle. Také mezi
řemeslníky měla Litomyšl své zástupce - J. Ronovský
nabízel cínové figurky, D. Růžičková slaměné ozdo-

Deset dní na Dnech Majstra Pavla v Levoči 

Litomyšlští účastníci Dnů Mistra Pavla v Levoči - k dobré
reprezentaci města přispěl každý svým dílem.

by, manželé Kultovi točenou keramiku, manželé Jíl-
kovi drátovanou keramiku a suchou vazbu.
Ze zájmu kupujících bylo zřejmé, že se tradiční
řemeslné výrobky líbily i na Slovensku. 
Program závěrečného koncertu obohatil svým
vystoupením i Věneband, který zahrál před čtyřmi
tisícovkami posluchačů vedle Zlatých Huslí s Jiřím
Stivínem, Lenky Filipové, Lúčnice, No Name a Honzy
Nedvěda. 
Někteří z účastníků vzpomněli na smutné události
z roku 1958, kdy se Sokol Litomyšl a Osík zúčastnil
spartakiády v Levoči. Při výletu do Slovenského ráje
zde 23. května zahynula Makyna Karlíková z Osíka.
“Její těžce zraněnou kamarádku Evu Pavlišovou -
Groulíkovou jsme jako vojáci s kamarádem z Proseče
jezdili tehdy navštěvovat do levočské nemocnice,”
vzpomíná na tuto událost Jaroslav Jiráček.
Na poznání Spiše je podle těch, kteří tuto krajinu
znají, třeba alespoň týden. Na Slovensku je co obdi-
vovat a je možno se tam i vracet. Spiš, Tatry a další
lokality čekají! “V Levoči se všem zúčastněným
velmi líbilo a již nyní se těšíme na další ročník,” svě-
řila se Renata Edlmanová a dodala: “Děkujeme měs-
tům Litomyšl a Levoča za partnerství a přejeme jim
hodně úspěchů v další spolupráci”.

-red-
S přispěním Renaty Edlmanové, Jaroslava Jiráčka
a Jaroslava Dvořáka

Další, již XI. Starodávný jarmark
se koná v sobotu 22. září od 8
do 17 hodin po obou stranách
v horní části Smetanova náměstí
v Litomyšli. 

Před mariánským sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny. Je pozvá-
no přes 90 řemeslníků, kteří budou předvádět stará
řemesla a prodávat svoje výrobky. Po celý den bude
fungovat občerstvení před kavárnou Julius Mařák
a taká Pekárna vedle Informačního centra. Přímo
na Starodávném jarmarku pak můžete ochutnat bra-
zilskou kávu, hořické trubičky, kokosové pusinky,
mandle, marcipán, medovinu, oplatky, orientální
cukroví, oříšky, perníky, preclíky, štramberské uši,
turecký med atd. 
Oživením jarmarku bude Šenk Barvínek, ve které
mohou návštěvníci ochutnat různá jídla a pamlsky
našich předků. 

Doprovodný program:
8.00 - 9.45 - dětský dechový orchestr a Junior big
band ZUŠ Litomyšl 
10.00 - 11.00 - folklórní soubor FORMANI Slatiňany
11.15 - 12.00 - Sbor paní a dívek Litomyšl
12.15 - 13.45 - dechová Litomyšlská jedenáctka
BEKRAS 
14.00 - 15.00 - country skupina ROSA Litomyšl
15.15 - 17.00 - folková skupina VĚNEBAND Litomyšl

-red-

Poradna pro cizince i v Litomyšli
Občanské sdružení Most pro lidská práva otevřelo po dohodě s Městským úřadem v Litomyšli poraden-
ské místo, kam se mohou se svými problémy pravidelně obracet cizinci z města i jeho okolí. Snaží se
tak vyjít vstříc zejména těm z nich, kteří služeb pardubické poradny pro vzdálenost a časové zane-
prázdnění nemohou využít. Poradna pro cizince v Litomyšli bude otevřená v úterý od 15.00 do 19.00
hodin každý lichý týden v měsíci, a to v budově Městského úřadu v ulici J.E. Purkyně 918. Cizinci se
na ni mohou obracet se svými problémy nebo nejasnostmi ohledně sociálně právních záležitostí, ale
také se svými požadavky, například na jazykovou výuku. S vedoucí poradny Bc. Kateřinou Tomášovou
si mohou dohodnout schůzku i telefonicky, a to na čísle 774 412 164, nebo na e-mailové adrese kate-
rina.tomasova@mostlp.org.            

ní spolupráce (MUDr. Božena Jurašková, Ph.D., vedou-
cí Subkatedry geriatrie UK Praha)
Rozsah a úroveň poskytování sociálních služeb
ve městě Levoča (Mgr. Nikolaj Kučka, vedoucí oddělení
školství, sociálních věcí, zdravotnictví, MÚ Levoča)
Moc a manipulace jako atribut sociální sféry (Dr. Ivo
Šelner, MAS, vedoucí oddělení sociální medicíny při Cari-
tas Vorarlberg, Rakousko)
Zájemci se ještě mohou zaregistrovat na www.litomy-
sl.cz nebo na adrese milada.nadvornikova@litomysl.cz

Mgr.Milada Nádvorníková, 
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

XI. Starodávný jarmark 
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ky rozdílné hodnoty ve stejných bytech. Teprve
po vzájemném vyrovnání “regulovaných” a “smluv-
ních” nájmů bude rozhodnuto o skutečných cílových
hodnotách výše nájmu v roce 2010, které nemusí
nutně dosáhnout ministerstvem stanovené maxi-
mální úrovně. 
U bytů, kde výše nájemného je odvozena od pořizo-
vací ceny bytu nebo pravidel přidělené státní dotace,
bude výše případně upravována podle ustanovení
uzavřených nájemních smluv. 
Majitele mimoměstských bytů ještě chceme upozor-
nit na to, že v jejich případě nelze univerzálně pou-
žít stejného procentního zvýšení, neboť tento údaj
vychází nejen z cílové, ale také současně platné výše
nájemného. Pro výpočet lze použít mimo písemného
vydání výše uvedeného sdělení 151/2007 Sb. také
“kalkulačku pro výpočet nájemného v roce 2008”,
která je dostupná na stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj www.mmr.cz.

Ing. Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství

Úpravy nájemného v městských
bytech na základě zákona 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR stanovilo svým sdě-
lením č. 151/2007 Sb. ze dne 25. 6. 2007 pro území
města Litomyšle cílovou hodnotu nájemného v roce
2010 v bytech s dosavadním regulovaným nájemným
na 40,15 Kč/m2/měsíc a maximální možné zvýšení
jeho současně používaných hodnot pro rok 2008.
Oproti loňské úrovni došlo k nárůstu výše cílového
nájemného o zhruba 10 % a Pardubický kraj je na čtvr-
té nejvyšší hodnotě mezi všemi kraji ČR. 
Na základě tohoto dokumentu rozhodla Rada města
Litomyšle o pravidlech pro úpravu nájemného
v městských bytech v roce 2008. Tam, kde je v sou-
časné době používána hodnota nájemného v regulo-
vané výši například 20,04 Kč/m2/měsíc (hodnota se
liší podle polohy a kvality bytu), dojde ke zvýšení
o 26,1 % na 25, 27 Kč/m2/měsíc. V bytech, kde je již
vyměřeno nájemné na hodnotu 32,86 Kč/m2/měsíc
(současně používané “smluvní” nájemné), bude tato
hodnota ponechána i pro rok 2008. Účelem těchto
úprav je dosáhnout ekonomicky přijatelné výše
nájemného a hlavně sbližovat jeho naprosto nelogic-

První a šesté ročníky čeká od 1. září 
nový školní vzdělávací program

Od 1. ledna 2005 platí
nový školský zákon, který
zavedl  systém vzděláva-
cích programů. Pro každý
obor vzdělávání vydává MŠMT rámcové vzdělávací
programy (RVP), které vymezují povinný obsah, roz-
sah a podmínky vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu
školních vzdělávacích programů (ŠVP). 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
(RVP ZV) vymezuje vše, co je společné a nezbytné
v povinném základním vzdělávání žáků včetně vzdě-
lávání v odpovídajících ročnících víceletých středních
škol. Jedná se o jakési stanovení mantinelů a závaz-
ných pravidel. Specifikuje úroveň klíčových kompe-
tencí, kterých by měli žáci dosáhnout na konci
základního vzdělávání. Tedy souhrn vědomostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých
pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti. 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů,
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální
a personální, Kompetence občanské, Kompetence
pracovní.
Dále RVP ZV vymezuje vzdělávací obsah - očekávané
výstupy. 
Jako závaznou součást učiva zařazuje tzv. průřezová
témata. 
1. osobnostní a sociální výchova,
2. výchova demokratického občana
3. výchova k myšlení v evropských a globálních sou-
vislostech
4. multikulturní výchova
5. environmentální výchova 
6. mediální výchova
RVP ZV podporuje různé vzdělávací postupy, odlišné
metody a formy výuky s ohledem na individuální
potřeby žáků nadaných i žáků se specifickými vzdělá-
vacími potřebami. 

RVP ZV obsahuje devět
vzdělávacích oblastí,
které jsou tvořeny jedním
vzdělávacím oborem nebo

více blízkými vzdělávacími obory:
1. Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a litera-
tura, cizí jazyk.
2. Matematika a její aplikace
3. Informační a komunikační technologie
4. Člověk a jeho svět
5. Člověk a společnost- dějepis, výchova k občanství 
6. Člověk a příroda - fyzika, chemie, přírodopis, země-
pis
7. Umění a kultura - hudební výchova, výtvarná
výchova
8. Člověk a zdraví - výchova ke zdraví, tělesná výcho-
va
9. Člověk a svět práce 
Rámcové programy nejsou určeny k tomu, aby se
podle nich vyučovalo, proto si školy vytváří své vlast-
ní školní vzdělávací programy jako dokumenty školní
úrovně. A právě 1. září bude prvně zahájena výuka
podle ŠVP ZV v 1. a 6. ročníku. 
Školní vzdělávací programy byly na mnohých školách
zpracovávány i několik let. Snahou bylo sestavit pro-
gram, který bude zaměřen na dovednosti žáků, niko-
liv jen na encyklopedické znalosti. 
I když se tato změna v letošním školním roce dotkne
pouze žáků dvou ročníků, mají školy vypracované
ucelené ŠVP pro všech devět ročníků. Na základě
praktických zkušeností jej bude možné upravovat
a aktualizovat.
Konkrétní podoby ŠVP si mohou zájemci prostudovat
na webu dané školy. 

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Vypravme se za záhadami lidské duše
Také si již někdo z vás položil otázku: Proč mě stále něco pronásleduje a PROČ ZROVNA JÁ? Většina z nás
neumí správně žít, ale všichni si přejeme být zdraví a šťastní. Abychom toho dosáhli, musíme se řídit vesmír-
nými zákony, které jsou neúprosné, ale vedou nás k dokonalosti tak, že co zasejeme, to také sklidíme. Aby-
chom pochopili zvratné působení veškerého svého počínání a myšlení. Pokud vás podobná tematika zajímá,
přijďte si poslechnout přednášku zkušeného lékaře MUDr. Ivana Rusnáka CSc. Záhady lidské duše - myšle-
ním a konáním si určujeme osud a zdraví.
Přednáška se uskuteční v pátek 14. září od 18.00 hodin v aule III. základní školy T.G. Masaryka. Vstupné
50,- Kč, studenti a důchodci 30,- Kč. -red-

Pane starosto, v zahradě charity “Jindra” se buduje
park. Určitě se ví, že je tam lokalita sněženek a bledu-
lí, každá asi o rozloze 10 m2. Jsou to chráněné rostliny
a tak bych ráda věděla, jak se to bude řešit.

Marie Matoušková, Dukelská 927, Litomyšl

Vážená paní Matoušková,
cením si, že Vám není lhostejný přístup k místní zele-
ni a na Váš dotaz přikládám vyjádření Ing. Martiny
Červinkové z odboru místního hospodářství města
Litomyšle. 
Zahrada vily Jindra je majetkem Proboštství (Fary)
Litomyšl (pan páter František Beneš). Úpravu zahrady
má na starosti pan Ing. Petr Kovář (PLS), autorem pro-
jektu je architekt Jebavý z Prahy. Město Litomyšl,
správa zeleně se společně s ostatními subjekty účast-
nila jednání o přípravě projektu a na lokalitu sněženek
a bledulí jsme upozorňovali. Realizace parku se zatím,
pokud sahají naše informace, nechystá, tudíž by cibu-
loviny prozatím neměly být ohroženy. 
Na budoucí realizaci sadových úprav a údržbě se bude
podílet Střední zahradnická škola (ing. Jana Jiránko-
vá). Pokud v zahradě probíhají přípravné stavební
práce, nemůže správa zeleně ovlivňovat jednání vlast-
níka soukromého pozemku. 
Z důvodu zvýšené ochrany uvedené lokality Váš dopis
předáme odboru životního prostředí MÚ Litomyšl,
Ing. Randákovi a vlastníkovi zahrady.

Michal Kortyš, starosta

Reakce na dopis ze strany investora
ve vztahu k realizaci
Lokalita sněženek zmiňovaná v dopise je v projektové
dokumentaci zachována a s Ing. Červinkovou je
dohodnuto, že při stavebních pracích (realizace
komunikací) bude postupováno s maximální opatr-
ností v této lokalitě s tím, že by se například hloubení
podkladů pro komunikace v lokalitě sněženek prová-
dělo ručně, nikoliv technikou a při případném nálezu
sněženek pod komunikací by tyto byly přesazeny
mimo komunikaci (komunikace = pochůzková cesta).

Ing. Petr Kovář, zástupce investora

Starostova odpovědna

Vážený pane Vlčku,
Váš podnět k úpravě ostrůvků světelné křižovatky
jsem podstoupil investiční komisi, která posoudí tech-
nické možnosti úpravy a zajistí cenovou kalkulaci.
Osobně si myslím, že by měly maminky z důvodu bez-
pečnosti své i svých dětí využívat nedaleký podchod.
Na druhou stranu chápu, že v dnešní uspěchané a hek-
tické době se snaží každý ušetřit nějakou tu minutu.
Pokud to bude jenom trochu technicky a finančně
možné, zařadíme tuto úpravu do investic příštího
roku. Nemohu Vám to samozřejmě slíbit na 100 %, pro-
tože plán investic schvaluje rada a zastupitelstvo
města. Pokud budete mít zájem, pošlete dotaz
na konci měsíce ledna 2008, kdy se bude připravovat
rozpočet na následující rok. Děkuji Vám za Váš zájem.

S pozdravem Michal Kortyš, starosta města

Dobrý den,
můj dotaz se týká světelné křižovatky. Maminky
s kočárky tuto světelnou křižovatku překonávají velmi
špatně, protože nejsou na ostrůvcích nájezdy
a maminky nestíhají se dostat zpět na ostrůvek na pro-
tější straně na zelenou. A tak se ptám, zda je plánova-
ná úprava? Pavel Vlček, Litomyšl

Městská galerie Litomyšl upozorňuje základní školy,
že po celé září si děti opět mohou v rámci výtvarné
výchovy přijít hrát do obrazárny na zámku. Návštěvu
se třídou, prosím, předem ohlaste na tel. 461 614 765.

-red-

Městská obrazárna
zve mladé výtvarníky
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Pokračování z minulého čísla
D) Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
Tato služba je určena osobám,
které v důsledku nemoci nebo
úrazu potřebují kompenzační

pomůcku a osobám, které poskytují péči svým blízkým
a naše pomůcky jim tuto péči výrazně usnadňují.
S osobou, která si od nás pomůcku vypůjčí, se sepisu-
je dohoda o pronájmu a samotné pomůcky jsou prona-
jímány za úhradu. Pomůcky se pronajímají
na nezbytně nutnou dobu, než si klient opatří pomůc-
ku vlastní (většinu kompenzačních pomůcek lze opat-
řit na základě předpisu od odborného lékaře). Doba
pronájmu je nejdéle 6 měsíců, po této době se smlouva
o pronájmu prodlužuje jen ve výjimečných případech.
Naše klienty vedeme k tomu, aby si opatřili vlastní
pomůcky, nemuseli nám platit nájemné a stali se nezá-
vislými na naší službě, protože naše služba není
konečným řešením jejich situace, ale dočasnou pomo-
cí.
Součástí této služby je i odborné poradenství. V naší
půjčovně si můžete jednotlivé pomůcky prohlédnout,
seznámit se s jejich funkcí a obsluhou. Jsou zde k dis-
pozici i katalogy nejrůznějších pomůcek, ceníky
a informace o úhradách od zdravotních pojišťoven.
Jsme schopni podat i informace o sociálních dávkách
a příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením
a informace o jiných dostupných službách.

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko
Dostupné pomůcky a ceník nájemného

Typ pomůcky výpůjčné v Kč za měsíc / za týden

Polohovací lůžko elektrické                               220,- / 55,- (bez matrace 160,- / 40,-)
Polohovací lůžko mechanické                              150,- /40,- (bez matrace 90,- / 23,-)
Polohovací lůžko starší typ                                                                                   50,- / 13,-
další příslušenství: hrazda a madlo                                                                      20,- / 5,-
postranice 2 ks                                                                                                        20,- / 5,- 
antidekubitní matrace                                        dle typu od 80,- / 20,-, do 150,- /38,-
antidekubitní podložka                                                                                           30,- / 8,-
matrace                                                                                                                    30,- / 8,-
zvedák 200,- / 50,- 
toaletní křeslo (starší typ)                                                                                    40,- / 10,-
klozetové a sprchovací křeslo                                                                           160,- / 40,-
klozetové křeslo (nové)                                                                                        60,- / 15,-
invalidní vozík                                                                                                      100,- / 25,-
polohovací křeslo                                                                                                    30,- / 8,-
chodítka (různé typy)                                                   dle typu od20,- / 5,- do 70,- / 8,-
francouzské hole                                                                                                     32,- / 8,-
sedák do vany 20,- / 5,-
podložní mísa                                                                                                          20,- / 5,-
bažant                                                                                                                       20,- / 5,-
servírovací a toaletní stolek k lůžku                                                                    50,- / 13,-

Jedna z nejpopulárnějších slovenských kapel vystoupí
29. září v Music Clubu Kotelna. Slovenská punk-rocko-
vá skupina Horkýže Slíže vyráží na druhou část turné
k aktuální desce “Ukáž tú svoju ZOO”, v jehož rámci
vystoupí v sobotu 29. září od 20 hodin v litomyšlském
klubu Kotelna.
Před třinácti lety vydali Horkýže Slíže vlastním nákla-
dem 600 kazet debutové album. Dnes mají na kontě
deset regulérních alb a jsou jednou z nejpopulárněj-
ších slovenských kapel v Čechách. Jejich melodický
punk v kombinaci s divokými texty doslova hypnotizo-
val české fanoušky. Návštěvníci koncertu se můžou

těšit nejen na písně z nového alba, ale samozřejmě i na
“horkýžáckou klasiku”, jako Malá Žužu, L.A.G song,
Horí ti maštal a další. Jako host celého turné se před-
staví kapela Medvěd 009, která nyní vydala nové
album.
Vstupenky lze zakoupit od 17. září v předprodeji
v Music Clubu Kotelna a V Knihkupectví Paseka za
150,- Kč. Na místě v den koncertu za 170,- Kč.      -red-

Horkýže Slíže v KotelněToulejte se s rytíři od Maštalí do podhradí
Město Skuteč, Sdružení
obcí Toulovcovy Maštale,
Obec Předhradí a Zámek
Nové Hrady připravily
nezvyklou turistickou hru. Jejími patrony se staly dvě
dávné historické postavy spojené se středověkými
dějinami tohoto kraje. Pojďte se toulat krajinou, kudy
se kdysi proháněli na koních dva rytíři Vavřinec Toulo-
vec a Tas z Mrdic a Rychmburka. Objevte krásu dvou
malých městeček a malebných vesnic na úpatí Vysoči-
ny. Rozhlédněte se do dálky z výšky rozhleden, poko-
chejte se honosnou nádherou zámku, jemuž se
přezdívá Malý Schönbrun, užijte si klid a ticho zapad-
lých koutů zatopených lomů a průzračných skalních
jezírek, popusťte uzdu fantazii a zadívejte se na rozto-
divné tvary pískovcových útvarů. Prohlédněte si sta-
robylý mohutný hrad Rychmburk i skalní pískovcová
obydlí. Zastavte se cestou u starobylých kostelů
a kapliček a seznamte se s historií regionu v muzejních
expozicích. Osvěžení po celodenním výletě najdete
v hospůdkách a restauracích stejně jako na letním
koupališti. Hra byla zahájena 4. srpna, ale ještě máte
do konce října dost času navštívit co největší počet
soutěžních stanovišť, která jsou označena informační-
mi tabulemi. Pěšky se můžete vydat naříklad ze Skut-
če k Andrusivovu lomu, na Venclovku, kde je Kaple sv.
Anny a po neznačené cestě kolem penzionu Karafiát

do Štěpánova a po silnici
zpět do Skutče. Krásná
trasa začíná také na Zde-
razi u pískovcových obyd-

lí, přes Bor u Skutče, Toulovcovy maštale a Vranice vás
dovede k zámku Nové Hrady, přes Polanku se můžete
vrátit zpět na Zderaz. Řada tras je také velmi vhodná
pro cestování na kole.
Z herního plánu, který je k dostání na řadě míst v regi-
onu, vyčtete otázku, na níž lze nalézt odpověď pouze
na daném místě. Odpověď (pokud možno správnou)
doplníte do herního plánu a můžete pokračovat k dal-
šímu stanovišti. Navštívíte-li minimálně patnáct míst
z dvaceti, můžete s herním plánem přijít do IC v Prose-
či, kde Vaše odpovědi zkontrolují a budou-li správné,
dočkáte se i odměny. Výhru si vylosujete na kole štěs-
tí. Vyplníte-li v herním plánu navíc také kontaktní
údaje, postoupíte do hlavního slosování, které pro-
běhne na konci letní turistické sezóny. Vyplnit herní
plán a vylosovat si výhru lze i prostřednictvím interne-
tu. S herním plánem je spojena také sleva na vstupné
ve výši 20 % z ceny na každém dalším navštíveném sta-
novišti i na jiných místech v blízkém okolí. 
Informační centrum bylo v den zahájení této hry pře-
sunuto do zrekonstruovaných prostor Muzea dýmek -
původního roubeného domku čp. 61 v Proseči
na náměstí.                                                                  -red-

od 17. září 2007 do června 2008
Pondělí 9.00 - 10.00 - lichý týden 
Cvičení pro maminky s kojenci od 3 měsíců
9.00 - 10.00 - sudý týden 
Cvičení pro maminky v šestinedělí
15.15 - 17.30 Keramika pro děti a rodiče 
19.00 - 21.00 8. DEN (který schází nám) - pohyb,
radost, tvořivost - Jana Drimlová, tel.: 724 269 557
Úterý 9.00 - 12.00 Šikulka - výtvarné dopoledne
pro nejmenší 15.00 - 20.00 Akce MC
Středa 9.00 - 12.00 Mrňouskové - dopoledne pro
děti od 6 měsíců
16.00 - 16.45 Superlearningový kurz angličtiny

pro děti od 3 let (lektorka Katherine Koting, tel.
603 802 304)
17.00 - 17.45 Superlearningový a konverzační kurz
angličtiny pro  děti od 6 let (lektorka K. Koting)
18.00 - 19.30 Angličtina pro pokročilé začátečníky 
(lektorka Angela Radiven, tel.: 605 110 479)
Čtvrtek 9.00 - 12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti
i rodiče
17.30 - 19.00 Angličtina pro mírně pokročilé
(lektorka A. Radiven)
Dále bude otevřeno “Jóga - cvičení - hry s Alenkou”
pro děti od 4 - 9 let (den a hodina bude upřesněna)
Více informací také u P. Benešové tel.: 607 605 720

Týdenní program Mateřského centra

PŘIJMU KADEŘNICI
a ženu na modeláž nehtů 

(obě ŽL), salon vedle Zlaté Hvězdy
kontakt: 604 746 834

Kontaktní údaje: 
půjčovna se nachází 

v přízemí domu s pečova-
telskou službou v ulici

J. E. Purkyně č. 1126
(naproti nemocnici). 

Vedoucí půjčovny je 
ve skladu přítomen každé

pondělí a středu vždy 
od 14 do 16 hodin. Mimo

tyto pravidelné hodiny 
je možné pracovníka
půjčovny telefonicky

kontaktovat každý
pracovní den mezi
8. až 16. hodinou

na tel. č.: 732 803 709. 

Výše uvedené ceny platí pro občany z obcí, ve kterých probíhala Tříkrálová sbírka, organizovaná FCH Litomyšl.
Pro ostatní je cena půjčovného o 50 % vyšší. 
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Židovské dějiny Litomyšle V.
Rabínská Litomyšl

Instituce rabinátu byla -
a stále je - výrazem samo-
statnosti židovské náboženské obce a rabín je také
duchovním představitelem náboženské obce, kde
působí jako učitel, vychovatel, duchovní rádce
a poradce v oblasti náboženství.  Pod pravomoc lito-
myšlského rabína patřily mimo
Litomyšl také okolní obce Česká
Třebová, Desná, Dolní Újezd, Jaro-
šov, Lubná, Mikuleč, ale i obce
vzdálenější jako byly Horní Třeš-
ňovec, Lanškroun, Opatov, Ostrov,
Parník a Třebovice. V některých
letech se o rabína Litomyšl také
dělila s náboženskými obcemi
v Poličce nebo v Luži.
O volbách rabína do počátku 20.
století nemáme zprávy. Prvním
samostatným záznamem o rabíno-
vi v Litomyšli je zmínka v pamětní
knize spolku pro výstavbu synago-
gy, kde je jako rabín v roce 1900
uveden rabín Knöpfelmacher. Nej-
déle působícím rabínem byl Adolf
Fischer. Ten přišel v polovině roku
1909 z Dobrušky a v Litomyšli
zůstal až do své smrti roku 1932, působil zde tedy více
než 20 let. 
S přijetím nového rabína však měla obec problémy.
Po složitých jednáních s mnoha žadateli, byl na místo
rabína v létě roku 1933 přijat Samuel Freilich. Ten
však byl osobou přinejmenším zvláštní. Nedlouho
po jeho přijetí vyšlo najevo, že Freilich nemá složené
rabínské zkoušky, nutné k působení jako duchovní.
Ty si Freilich dodělal koncem roku 1933. Tím však vše
pomalu začíná. V dubnu 1939 Samuel Freilich žádal
náboženskou obec o odbytní na cestu ilegálním tran-
sportem do Palestiny. Zda peníze dostal není jisté, ale
Freilich skutečně Litomyšl opustil a odjel do Prahy
zařizovat odjezd do Palestiny. 
Skutečnost ale byla jiná. Samuel Freilich byl osobou
s přinejmenším bujnou fantazií, realita se totiž
od jeho vyprávění v knize nazvané The Coldest Winter:

The Holocaust Memoirs
of Rabbi Samuel Freilich
liší. V této knize Freilich
popisuje svůj život před

i po válce do roku 1948, do odchodu do emigrace.
Podle zápisů v knize náboženské obce byl Freilich před
válkou přítomen v Litomyšli, v knize je však psáno, že
se Freilich před válkou zdržoval v Maďarsku, kde se

narodil. Podle knihy po začátku
války se vrátil do Litomyšle. V létě
1940 se měl podle svých pamětí
odstěhovat do Brna za bratrem
a zároveň žádal o výjezdní vízum
do Spojených států amerických.
A teprve někdy v druhé polovině
roku 1940 požádal o vízum
do Palestiny. Ani jedno z víz však
nedostal. Z Brna se Freilich odstě-
hoval do Budapešti, kde byl
od května zařazen do židovské
pracovní skupiny, která doprová-
zela maďarskou armádu a se kte-
rou byl na přelomu roku
1942/1943 transportován přes
Litvu do Ostrogozsku a Voroněže
na Donu. Zpět jeli přes Bělorusko
a Ukrajinu. Z této pracovní skupi-
ny 60 tisíc židovských vězňů se

zpět do Maďarska vrátilo necelých 15 tisíc, mezi nimi
i Freilich. S polní nemocnicí se v polovině roku 1944
dostal do Rakouska a později do pracovního tábora
v Schachendorfu, kde byl také osvobozen. Po konci
války se vrátil do Budapešti a do Prahy i do Litomyšle.
Z Československa emigroval po únoru 1948 spolu se
ženou Ellou a malou dcerou Hadassah. Rodina se usa-
dila ve Spojených státech amerických. Dcera Hadassah
se provdala za Josepha Liebermana, senátora za stát
Connecticut a někdejšího demokratického kandidáta
na presidentský post Spojených států amerických.
Od roku 1940 byl zřízen společný rabinát pro následu-
jící židovské obce: Litomyšl, Kostelec nad Orlicí, Heř-
manův Městec, Polička, Luže a Žamberk. To již však
bylo již jen nepodstatné omezení náboženského živo-
ta. Zanedlouho byly totiž celé obce deportovány
do Terezína.          Miroslava Ludvíková, pokračování

Po velmi dobrých zkušenostech s projekty společnosti
Člověk v tísni byla letos v srpnu dojednána dohoda
o dvouleté spolupráci, během níž bude ZŠ Zámecká
vystupovat jako jedna z pilotních škol Člověka v tísni. 
Nejdůležitějším úkolem naší školy bude posuzovat
materiály a výstupy vzdělávacího projektu Jeden svět
na školách, který je zaměřen na globální problémy
současného světa (například lidská práva, rasismus,
postavení dětí či handicapovaných ve společnosti,
ochrana životního prostředí apod.). Škole budou zdar-
ma poskytovány speciálně pro tento projekt vyrobené
dokumentární filmy, pracovní listy pro žáky a materi-
ály pro učitele. Naším úkolem bude poskytovat společ-
nosti Člověk v tísni informace o možnostech jejich
zařazení do výuky v rámci nejnovějších požadavků
na vzdělávání, frekvenci jejich využití a především
komentáře vyučujících k jednotlivým filmům, metodi-
kám a reakcím žáků na ně. Díky dalším materiálům ZŠ
Zámecká získá nezávislým odborníkem zpracovaný
přehled o tom, jaký vztah její žáci zaujímají například
k národnostním menšinám, náboženským skupinám či
azylantům.
Naše škola také bude testovat vznikající projektové
materiály, učitelé se budou moci v rámci dalšího vzdě-
lávání pedagogických pracovníků účastnit školících
seminářů projektu Jeden svět na školách. 
Dvouletý projekt bude zakončen hodnotící zprávou
s možností další spolupráce.

ZŠ Zámecká
pilotní školou

Již pět let nabízí Město Litomyšl malým školákům
a předškolákům program zvaný Křížem krážem
prázdninami. V letošním roce se o malé svěřence
v průběhu osmi týdnů postaralo pět zkušených

vedoucích a dvanáct pomocnic. V průběhu čtyřice-
ti pracovních dní se do programu zapojilo celkem
522 dětí. Je potěšující, že každým rokem zájem
o tuto prázdninovou aktivitu stoupá. 
Malí táborníci se denně scházeli v půl osmé v pro-
storách Mateřského centra v Ropkově ulici v Lito-
myšli, které sloužilo také jako zázemí nejen
pro výtvarné činnosti. Z centra děti vyrážely
na výlety po městě i do blízkého okolí, zvládly zdo-
lat několik rozhleden, cestovaly vlakem, autobu-
sem, pěšky i na koni. Sportovaly, kreslily, malovaly,
soutěžily. Při pěkném počasí měly možnost díky
vstřícnosti pana Hanuse bezplatného vstupu
na plovárnu, při deštivých dnech s nadšením hrály
bowling, a to také díky panu Mgr. Velcovi zcela
zdarma. O děti bylo postaráno včetně oběda
v mateřské škole nebo školní jídelně U Školek.
Vzhledem k tomu, že tento letní program je zamě-
řen pouze pro děti do páté třídy, zvažujeme vytvo-
řit nabídku jednorázových prázdninových aktivit
také pro starší děti (dvakrát v týdnu  nabídka celo-
denního programu). Budeme rádi, pokud nám
napíšete, zda takovou nabídku v příštím roce při-
vítáte. milada.nadvornikova@litomysl.cz

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Křížem krážem prázdninami - zase za rok

Z mého pohledu dospěláka je projekt Křížem krážem
prázdninami naprosto úžasná věc a podle ohlasu dětí je
tomu tak i z jejich pohledu. Přes den si užíváme prázd-
ninových aktivit a dobrodružství, například při zdolá-
vání schodů na rozhledny v okolí a vzápětí jejich
houpání jak při plavbě po moři, později se navečer
o zážitky hned podělíme s rodiči. No a ráno hurá za dal-
šími dobrodružstvími, ať už to jsou jízda na hřbetě
koní, sportovní klání na hřištích nebo při bowlingu,
hry, výlety, návštěva koupaliště, diskotéky s “Kabáty”,
poznávací soutěže, výtvarné činnosti (např. při origi-
nálním batikování triček nebo návštěva Červené věže
a následně výtvarných ateliérů restaurátorské školy). 
Většina rodičů přijímá tento příměstský tábor velice
kladně, dokonce několik let za námi dojíždí i svitavské
děti, zanedbatelná není ani cenová dostupnost této
služby rodičům. Poděkování patří všem, kteří tuto
prázdninovou aktivitu v našem městě umožňují reali-
zovat.               Mgr. Jana Anna Morávková

Poděkování. Snímek z předposledního týdne od 20. do
24. srpna, kdy jsme  byli s dětmi na výletě v Tržku, kam
nás dovezl koňský povoz a zpět jsme jeli vlakem. Krás-
nou projížďku na voze a prohlídku s výkladem o chovu
haflingů nám zajistila Ing. Iva Daťková. Ráda  bych
paní Daťkové poděkovala za velice vstřícný a vlídný
přístup.                      Tereza Naprašová, studentka VŠE

Samuel Freilich

Projekt vítají děti
a dospělí
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Farní charita Litomyšl (FCH) poskytuje sociálně-zdra-
votní služby seniorům nebo nemocným lidem. Snaží se
jim zlepšit život a pomáhat rodině v zajištění kvalitní
péče a umožnit seniorům nebo nemocným setrvat
v jejich přirozeném domácím prostředí. Sociální služby
FCH Respitní péče Jindra (RPJ) a Denní stacionář
pro seniory (DSS) v Jindrově vile jsou oporou senio-
rům, zdravotně postiženým a také jejich rodinám.
Rozdělení péče mezi rodinu a poskytovatele je předpo-
kladem pro snížení pečovatelské zátěže rodiny
na míru, která umožní zachování jejího plnohodnot-
ného života. Toto “šťastné” řešení je také prevencí
trvalého umístění člověka mimo rodinu. Využít služeb
RPJ a DSS je výhodné i pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, kteří tak mají možnost se odpoutat
na několik dnů (krátkodobý pobyt v RPJ) nebo jen
na pár hodin (denní pobyt v DSS) od svého pečovatele,
setkat se s novými lidmi, navázat nové vztahy a zapo-
jit se do zajímavých aktivit, které střediska nabízejí.
Zkušenost kontaktu s těmito lidmi nám potvrdila, že
ke spokojenosti nestačí naplnit základní biologické
potřeby, ale k dobře prožitému dni patří také jeho
aktivní trávení a smysluplné využití volného času.

V RPJ a DSS si osoby vybírají z široké palety činností,
které jim připravuje aktivizační terapeutka a dle potře-
by je uzpůsobuje jejich individuálním požadavkům
a schopnostem. Smyslem aktivizace je napomáhat
zachování a rozvoji mentálních a tělesných schopnos-
tí osob, podporovat jejich soběstačnost a samostat-
nost. Jde hlavně o zachování a rozvoj mobility,
sebeobsluhy, manuální zručnosti, orientaci v čase
a prostoru, posílení sebedůvěry a sebeúcty. V sociál-
ních dovednostech pak o schopnost vyjadřovat svá
přání a vlastní potřeby, hájit svá práva, řešení problé-
mů života v kolektivu a vzájemnou pomoc. 
Pracovníci respektují náhled osob na okolní svět
a na sebe sama, podporují sociální kontakty a dobré
soužití mezi nimi. Snaží se jim ulehčit odloučení
od domova a pomáhají jim při jejich adaptaci na pro-
středí Jindrovy vily. 
Význam aktivizace pro zajištění kvalitní péče nevní-
máme jen my, poskytovatelé, a osoby, které našich slu-
žeb využívají. Nadace Charty 77 podporuje kulturně
humanitární akce a dokázala svými aktivitami široce
oslovit, ovlivnit a pozitivně orientovat veřejnost
ve prospěch neziskového sektoru. Pomohla již tisícům
jednotlivců v řešení jejich neobyčejně složitých sociál-
ních, zdravotních a ekonomických problémů. Nadace
se podílí na vytvoření sítě konstruktivně spolupracují-
cích sociálních, školských, zdravotnických profesio-
nálních i dobrovolných organizací, které jsou nyní
schopny pomoc nadace nejen přijmout, ale tvůrčím
způsobem proměnit v nové užitečné hodnoty. O to více
nás těší, že tato nadace, Nadace Charty 77 - Konto
BARIÉRY, si vybrala a rozhodla se podpořit projekt
aktivizace seniorů a zdravotně postižených lidí, kteří
využívají služeb Respitní péče Jindra a Denní stacio-
nář pro seniory, sociálních středisek Farní charity
Litomyšl.                    Marcela Kovářová, FCH Litomyšl, 

www.lidovy-dum.cz, rpjindra@aspiag.cz

Nadace Charty 77 podpořila projekt
Farní charita Litomyšl

Jaká je vaše naděje?
Našim milým školákům a studentům i neméně milým
učitelům, profesorům a pedagogům se již rozběhl nový
školní rok. Jistě jim všem přejeme úspěšnou a pokoj-
nou spolupráci, dobrý zdar, hodně a ještě víc trpělivé
lásky a laskavé trpělivosti. Tato přání směle rozšiřuji
na milé čtenáře Lilie, na nás všechny. Nám sice nezačal
nový školní rok, my jsme průběžně od prvního až
do posledního dechu stále ve škole, ať má jméno škola
života nebo Boží škola. A jaké jsou zde význačné učeb-
ní předměty!
Skromná venkovská jednotřídní škola měla svého
ředitele, který byl současně jediným učitelem. Jeho
dcera, žijící ve městě, byla nečekaně odvezena k léče-
ní v nemocnici, dědeček dostal nenadálý úkol: musí
navíc pečovat o pětiletého vnuka. Pro dobu vyučování
jej usadil do zadní lavice. Druhý den však přišel pan
školní inspektor. Všiml si malého chlapíka v zadní lavi-
ci. “Copak ty tady děláš?” Hošík povstal a uctivě odpo-
věděl: “Prosím, já se zde učím tiše sedět a čekat.”
To je učební látka nejen pro ty, kteří mají kolem pěti
let, ale také pro všechny ostatní. Jsou situace, v nichž
nutně musíme prokázat, zdali jsme zde prospěli aspoň
na “dobrou”. Umíme čekat, dokonce bez reptání, roz-
čilování a vzruchu? Vážení pánové jazykozpytci by
nám pověděli, že naši předkové říkávali čakat, a že
výraz čekat zřejmě pochází ze starodávného slova
čáka, což znamená naděje. 
Naděje náleží k lidskému bytí, čekáme něco
od budoucnosti při plánování svého života, při problé-
mech a nesnázích, důležitých i nepatrných rozhodová-
ních. Dovedeme si nejen načrtnout, ale pestře
vymalovat obraz své budoucnosti. 
Vypráví se, že čiperný reportér měl rozhovor se samot-
ným panem Osudem. Pod mocnými údery jeho pravice

a levice nenadále klesají k zemi nejen prostí, ale
i významní a mocní. Nic zde nepomohou  člověčí
schopnosti a možnosti. “Slovutný pane Osude, to my
lidé nemáme vůbec žádnou vlastnost, která by přece
jen odolala vašim ranám?” - “Přiznávám, že můžete
mít. I když člověka s touto vlastností také srazím
k zemi, leží, jako by již byl K.O., ale při odpočítávání
přece vstane ještě než zazní “devět.” - Reportér se
dychtivě táže: “Prosím, kterápak to je vlastnost?”
Odpověď zazní až po chvíli. “Ta nepřemožitelná se
jmenuje naděje.”
Žijeme v době všelijak napjaté a nesnadné. Poutník
Komenského si stýská při putování labyrintem světa,
jak že si lidé neváží svůj život. Smrt stále prochází
jejich řadami, často nenadále sráží v nicotu i takové,
kteří jsou plni životního elánu. Ach, někteří jdou sami
smrti vstříc, připravují a opovážlivě jí podávají šípy,
aby je jimi srazila. Podobně je to i s osudem. Známé
úsloví o usilování po štěstí bývá, žel tak často úplně
převracováno: “Každý je sám svého neštěstí strůjcem.”
Moudrý Schopenhauer to vyjádřil takto: “Čemu říkají
lidé ze zvyku osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé
kousky.”
Výmluvným symbolem naděje je kotva. Jaká je vaše
naděje? Drží kotva vaší naděje pevně, nezklame?
Kde, o koho, o co se opírají naše člověčí naděje?
Peníze? Majetek? Jak je to klamné a nejisté! Hrůzy
devalvace způsobily mnoho zoufalostí. Je to pevné
zdraví? Vzdělání, kariéra, postavení, vliv a moc,
úspěchy, prestiž, dobré vztahy, dosud spolehlivé
rodinné zázemí,oblíbenost, lidská přízeň, národní,
osobní svoboda... to všechno je přece tak nejisté
a vrtkavé, plné utajovaného hořkého zklamání.
Svírá se nám nitro při slyšení zpráv o dokonané zou-

falosti nám známých, oblíbených a význačných lidí. 
Jedna žena připsala ke rčení: “Naděje umírá poslední”
toto vyznání: “Tak to já už jsem dávno mrtvá.” Jiná,
mladá dívka rozšiřuje po internetu svoji naléhavou
prosbu: “Prosím, zašlete mi citáty o naději!” - Zde je
význačný zdroj těchto pokynů a rad pro život: Bible.
Vyznání těch, kteří ji nejen znají, ale milují a podle ní
žijí, zní takto: “Naději máme v Bohu živém.” Jejich
naděje není zakotvena dole v pomíjivých, časných,
klamavě proměnlivých hodnotách. Je směrována
vzhůru. “Věřit Bohu znamená spolehnout se na to,
v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (epištola
Židům 11, 1) Zde je definice apoštola Pavla:: “Naděje,
kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by
v to ještě doufal? Ale doufáme v to, co nevidíme, trpě-
livě to očekáváme. Viditelné je časné, neviditelné však
věčné.”
Ježíš Kristus, Boží Syn postavil a ohlašuje tři spolehli-
vě jisté základy pro lidskou naději: 
“Dokonáno jest!” - Jeho vítězství na kříži Golgoty.
“Pokoj vám!” - Jeho vítězství i nad smrtí.
“Zase přijdu!” - Jeho příchod v moci a slávě.

To nejsou vzdušné zámky, fantazie, plány se skrytými
přeludy a klamy. Křesťanova naděje je radostná
a pevná svou důvěrou v Boha, všemohoucího nebeské-
ho Otce, nejsou v ní pochybnosti a obavy, natož zou-
falství. “Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On mi
naději vlévá.” 
Jaká je vaše naděje? Z celého srdce vám přeji život bez
hořkosti zklamání, bez malomyslnosti vyhoření, bez
zoufalosti ztroskotání, bez strachu ze smrti. Vždyť
přece to si přejete, po tom toužíte vy sami. Již víte, jak
to zařídit?

Jaroslav Kučera, kazatel Církve bratrské

Starý rekord z dubna již neplatí! Rekordní
porodnost, které dosáhla porodnice v Litomyšli
v dubnu letošního roku a který překonal porod-
nost z posledního čtvrtstoletí, byl opět překo-
nán. V červenci se uskutečnilo v Litomyšli 70
porodů, narodilo se 71 dětí. Nárůst je zčásti dán
všeobecným růstem porodnosti v celé republice,
ale především zvyšováním obliby této porodnice
v širším okolí. O tom vypovídá neustále stoupa-
jící podíl rodiček ze spádových území jiných
porodnic. Zatímco v dubnu byl podíl rodiček
ze vzdálenější spádovách oblastí 56 %, nyní je
již 59 %. Znamená to tedy, že šest maminek
z deseti si porodnici v Litomyšli vyhledává
aktivně a jsou ochotné za porodem cestovat
i z větší vzdálenosti. Pro maminky z Moravské
Třebové, Svitav, Pardubic ale i z Havlíčkobrod-
ska je mnohdy cesta do porodnice otázkou třeba
i hodiny autem. Přesto se na tuto cestu vydají
a personál porodnice si této obliby velmi váží.
Je pro nás všechny velkým zadostiučiněním,
když naši porodnici opouštějí šťastné maminky
a mnohé s příslibem, že pokud budou plánovat
dalšího potomka, přijedou k nám opět. Tímto
tempem se již litomyšlská porodnice nebude
muset obávat své budoucnosti.

prim. MUDr. Harald Čadílek

Pár srovnávacích údajů
červenec 2006 - 44 porodů
červenec 2007 - 70 porodů = 159 % loňských
do 31. července 2006 celkem 271 porodů
do 31. července 2007 celkem 405 
= 149 % oproti loňsku
Tato čísla vysoce převyšují nárůst porodnosti
v České republice

Litomyšlská porodnice
překonala vlastní rekord
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Heatley - Deep Purple, Bramly - Koho to mám pod
peřinou, Uždilová - Pro medomet, Andrej Halada -
Na kole křížem krážem po Moravě a Slovensku, Ivo
Sobotka - Rusko, Al Gore - Nepříjemná pravda, Mors-
chitzky - Když duše mluví řečí těla, Karel Drábek -
Naučné stezky a trasy II, Martin Boštík - Spasitel
všednosti, Rolf Berger - 1000 letadel, Messner - Má
cesta, Ayuture - Scheele - Kouzelné origami, Jan Čin-
čera - Práce s hrou, Krumlowský - Jména z českých
dějin, která bychom měli znát, Zdeněk Knápek -
Po nejkrásnějších místech Čech, Moravy a Slezska,
Jaroslav Vít - Ašsko a Chebsko, Karin Sagner - Jak je
poznáme? Umění secese, Giulio Leoni - Záhady svět-
la, Turow Scott - Obyčejní hrdinové, Jo Brand - Holky

to chtěj jinak, Petr Macek - Golemův stín, Ali Smith -
Hotel svět, Cordonnier - Růže vášně, Chrystal Sharp -
Takový normální den v ráji aneb..., Stephen King -
Mlha, Valja Stýblová - Lužanská mše, Bohumil Rada -
Nenapravitelná učitelka, Daniele Steel - Dům, Maeve
Binchy - Dům na Tara Road, Juan Marsé - Ještěrčí
ocásky, Tess Gerritsen - Neznámá, Khady - Zmrzače-
ná, Zdena Šírová - Mezi mraky, Lisa Unger - Krásné
lži, John Grogan - Marley a já aneb život s nejhorším
psem na světě, Simona Monyová - Kudlanka bezbož-
ná, Irena Obermannová - V pěně, Michel White - Zlatý
pentagram, Daniel Silva - Spící agent, Maria Kaiser -
Bereniké, Tennant - Dům na Korfu, James Twining -
Dojitý orel, Ilona Hilliges - Volání Afriky.

65 let - 1. září 1941 zemřel v Osvědčině František
Mlejnek, berní úředník. Narozen 25. března 1890
v Litomyšli. 
80 let - 4. září 1927 se v Litomyšli narodila Miroslava
Šplíchalová - Brdíčková, mistryně sportu, ve sportov-
ní gymnastice účastnice Olympiád a mezinárodních
i domácích závodů.
50 let - 19. září Miroslava Šplíchalová zemřela. Pocho-
vána je na litomyšlském hřbitově.
150 let - 9. září 1857 se v Litomyšli narodil Julius Sto-
klasa, agrochemik, rektor pražské techniky, vědec
světového jména, spisovatel odborných knih atd.
70 let - 9. září 1937 zemřel v Poličce Jan Honsa, malíř
krajin Litomyšlska i Poličska a Vysokomýtska. Jeho
obrazy jsou v galeriích i v soukromých sbírkách.
145 let -10. září 1862 zemřel v Březinách Josef Václav
Michl, kněz, národní buditel, litomyšlský student,
filozof. Hlavní postava knihy Drašar Terézy Novákové.
125 let - 11. září 1882 se narodil František Růžička,
učitel v Litomyšli, malíř. Zachytil ve své době krajinu
a sestavil album Litomyšle.
70 let - 14. září 1937 zemřel v Lánech první prezident
Československé republiky Tomáš Garique Masaryk.
Naše město navštívil v roce 1929 při příležitosti Kraj-
ské výstavy a r. 1931 se zastavil na výstavě Boženy
Němcové.
110 let - 16. září 1897 se narodil v Martinicích u Prose-
če Alois Metelák, architekt, sklářský výtvarník. Profe-
sor na Průmyslové škole v Litomyšli, ředitel sklářské
školy v Železném Brodu, autor památníku J.A. Komen-
ského v Litomyšli a památníku na Růžovém paloučku.
235 let - 16. září 1757 zemřel v Litomyšli František
Pacák, sochař, řezbář, žák M. Brauna, bratr Jiřího
Pacáka, autor sochy v proboštském kostele, kazatelny
na hřbitově, postranního oltáře v Piaristickém chrá-
mu, sochy Marie v Dolním Újezdu ad.
100 let - 19. září 1907 se narodil Václav Kubec, vojen-
ský letec a spisovatel. Pohřben na litomyšlském hřbi-
tově.
325 let - 23. září 1682 se v Lažanech narodil Václav
Klejch. Exulant, žijící v Žitavě, roznášel tzv. špalíčky
knih v Polsku, v Čechách i v dalších zemích Evropy.
175 let - 29. září 1832 se v Ústí nad Orlicí narodil Jaro-
mír Štantejský, malíř v Litomyšli. Maloval obrazy
na prapory spolků, obrazy kostelní, betlémy. Jeho
obraz byl ve Špitálském kostele, opony byly U Černého
orla a v Trstěnici, jeho betlémy v majetku řady občanů.
Pochován v Litomyšli.
35 let - 17. září 1972 zemřel v Praze Jaroslav Vladyka,
správce hřbitova v Litomyšli, člen různých spolků,
strany Lidové, starosta hasičů a dobrovolných spolků
ve městě.                            Připravuje  Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na září 2007

Na podzimní měsíce připravila Městská knihovna
v Litomyšli cyklus přednášek, věnovaný historickým
událostem a přírodním zajímavostem na Litomyšlsku.
Pořady si kladou za cíl přiblížil region z různých úhlů
pohledu, proto organizátoři věří, že si každá akce
najde “své” zájemce.
A tak se můžete těšit na témata: Litomyšlské biskupství
• Kostkové z Postupic • Pernštejnové • Železniční
trať Choceň-Litomyšl • Javornický hřbet • Velký Košíř
V rámci týdne knihoven (1.- 6. října) pak uslyšíte před-
nášku  věnovanou osobnosti malíře a spisovatele Jose-
fa Čapka.                                                                       -red-

Podzimní čas 
v Městské knihovně

Další kurz trénování paměti, určený především našim
seniorům, začne ve středu 12. září v 9.30 hodin v čítár-

ně Městské knihovny. Bude to 10 lekcí, ve kterých se
seznámíte se základními mnemotechnikami a dalšími
metodami, které pomohou Vaší paměti, aby lépe fun-
govala. Naučíme se, jak si pamatovat potřebná čísla,
nezapomenout nákup, obsah zajímavého článku,
vybavit si jména a tváře, jak na to, abychom si zapama-
tovali kam jsme položili klíče, brýle... 
Náš kurz má především aktivizující a motivační obsah.
Nedáme Vám žádný snadný a jednoznačný návod, jak
z ničeho nic zlepšit svou paměť, jako na všem, i na své
paměti musíme pracovat, musíme ji trénovat a cvičit.
Poradíme Vám, jak na to. 
Cena kurzu je 150,- Kč. Přihlásit se můžete v čítárně
Městské knihovny, telefon: 461 612 068 nebo na e-
mailové adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz.
Těší se na Vás Vaše lektorka Iva Pekníková 

Podzimní kurz trénování paměti

Chtěl bych touto cestou uctít památku paní Vetešníko-
vé. Pracovala dlouhá léta s mojí maminkou na Vertexu,
společně s paní Jiskrovou a dalšími a neúnavně a obě-
tavě se podílela na práci celého kolektivu. V době, kdy
si jiní užívali volna, ony se staraly o dětský domov
v Poličce, školku, jesle. Vlastníma rukama zvelebovaly
zařízení ROH na Poříčí, na Blatinách v Krkonoších.
Celý její život byla práce, která se nedá docenit. Měl
jsem ji rád pro její milou, upřímnou a dobrosrdečnou
povahu. Co si asi říkají s mojí maminkou tam nahoře?
Určitě na všechny blízké myslí. Měl jsem ji rád.

Jaromír Stratílek

Vzpomínka

Dne 2. září se dožil 75 let náš strýc
a dobrý kamarád Oldřich Jasan z Lito-
myšle. K významnému životnímu jubileu
hodně zdraví, štěstí, lásky a do dalších
let hodně optimismu a klid v duši
ze srdce přejí 

manželka Martička, Jiří a Alenka s rodinami.

V měsíci září oslaví svoje 75. narozeniny fotograf
Miroslav Škrdla. Blahopřejeme.                          Redakce

Jubileum

Komunikace - II. část
řešení konfliktních situací
Kdo si chce umět poradit při řešení konfliktních situa-
cí, může se 4. října zúčastnit semináře s paní
PhDr. Hanou Mervartovou, psycholožkou Proximity
Ústí nad Orlicí. Účastníci se zaměří na širší aspekty
komunikace - jak čteme druhého, jak umíme naslou-
chat, jaký vliv má naše očekávání a zda dokážeme efek-
tivně argumentovat. Zaměříme se na verbální
a neverbální chování v konfliktní situaci, na destruk-
tivní a kooperativní vyjednávání, na postoje a zájmy.
Na programu bude také řešení konkrétních modelových
konfliktních situací. Mgr. Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času
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*4. září 1927 - † 19. září 1957

Narodila se v sokolské rodině
Miroslava Šplíchala, cvičitele
a náčelníka Sokola Litomyšl
v roce 1936 - 1941 a dále 1945 -
1947. Začala cvičit v žactvu
a po likvidaci Sokola vstoupila
do oddílu lehké atletiky SK
Litomyšl. Po osvobození v roce
1945 nastává opět čilý život v litomyšlské sokolovně.
Její trénink, snad poprvé v historii sportu, je připravo-
ván jejím otcem metodicky s výraznými posilovacími
prvky a hlavně bez obavy ze složitých a náročných
skladeb. Náčelník Mirek Šplíchal byl absolventem
ústřední cvičitelské školy ČOS v Praze. Do sokolovny
docházela téměř denně a hlavně si osvojovala prvky
ze cvičení mužů. Byla jediná, která cvičila s námi
muži. Tato doba ještě nebyla připravená na koedukač-
ní cvičení, zejména ve venkovských městech. Kritika
starších žen bývala velice nepříjemná z hlediska tzv.
morálky. Kromě toho se ženské cvičení vyznačovalo
především tanečními prvky a nářadí, hlavně bradla
a přeskoky, bývaly pro ženy nevhodné. 
Po absolvování místního gymnázia vstupuje na Karlo-
vu univerzitu na obor tělesná výchova a francouzština.
Tam nachází možnosti dalšího rozvíjení sportovní
úrovně, zejména ve sportovní gymnastice, a během
krátké doby se dostává do reprezentačního družstva
tehdejší Československé republiky. Má sice obtíže
z politických důvodů (otec byl živnostník a známý
odpůrce totality), ale i to překonává za pomoci vliv-
ných přátel. 

Vzpomínka na Miroslavu Brdíčkovou - Šplíchalovou
sportovní gymnastku, reprezentantku ČSR v letech 1947 -1957 

V roce 1949 byl pořádán poslední přebor ČOS v obec-
ném závodě, tj. gymnastika, atletika a plavání. Celkem
jedenáct těžkých disciplín ve dvou dnech. Zvítězila
s převahou 93 % bodů a stala se tak poslední přeborni-
cí ČOS v obecném závodě žen. Ještě téhož roku zvítě-
zila v Basileji ve vyhledávacím závodě. V obou
závodech vystupovala za Sokol Litomyšl. Celkem
reprezentovala republiku jedenadvacetkrát na mezi-
národních závodech, zejména na Mistrovství světa
v Římě. V roce 1956 se účastnila s gymnastickým druž-
stvem žen Olympiády v Melbourne. Olympijských her
v Helsinkách 1952 se nemohla účastnit z důvodů
mateřských povinností ke svému novorozenému syno-
vi Mirečkovi. 
Její slibná dráha velmi úspěšné závodnice byla přervá-
na tragickou motocyklovou nehodou. Pohřeb se konal
v Praze z Tyršova domu. U rakve stály její kamarádky
a soupeřky z reprezentačního družstva. Poslední roz-
loučení se konalo v Litomyšli za účasti sokolů a soko-
lek v krojích, přesto, že Sokol byl již dávno zakázán
a zrušen. Při těchto jubilejích je třeba si připomenout
slova, která byla pronesena nad její rakví, mimo jiné:
“Budeme mít vždy na paměti, abychom vychovali lidi
čestné, bojovné a charakterově čisté, takové, jako jsi
byla ty sama”. “Lístek odvanutý” zní dodnes těm, kteří
Mirku doprovodili na poslední cestě Litomyšlí. Je nás
již jenom několik...
Memoriál Mirky Brdíčkové-Šplíchalové ve sportovní
gymnastice, založený v Chrudimi jejím bratrem Jaro-
slavem Šplíchalem, probíhá každoročně na podzim. Při
příležitosti 80. výročí narození a 50. výročí tragické
smrti si znova připomínáme její zásluhy o rozvoj sokol-
ství a její odkaz. Jaroslav Theimer

V oddíle stolního tenisu Jiskry Litomyšl začínaly svou
kariéru sestry Karlíkovy. Nedávno jedna z nich obháji-
la na mistrovství světa stolního tenisu v seniorech zla-
tou medaili v dvouhře i ve čtyřhře. Byla to Jarmila
Hummelová - Karlíková. Tolik pro vědomí litomyšlské
veřejnosti.                                      Zdeňka Rychtaříková

Seniorská mistryně

Sejdeme se opět 20. září v 18 hodin v restauraci Slun-
ce a vyslechneme přednášku paní Marty Vandasové
o životě a díle Maxe Švabinského. Srdečně zveme členy
a příznivce KJ.                                                         Výbor KJ

Litomyšlská univerzita třetího
věku - podzim 2007

Literární doteky
Čtvrtek 11. října ve 14.30 hodin - Jiří Šotola
Přednáší Mgr. Jakub Brdíčko

Čtvrtek 25. října ve 14.30 hodin - Karel Čapek
Přednáší PhDr. Marie Štemberková

Čtvrtek 1. listopadu ve 14.30 hodin - Zdeněk
Matěj Kuděj (jméno přednášejícího bude upřes-
něno později)

Čtvrtek 15. listopadu ve 14.30 hodin - Alois Jirá-
sek Přednáší prof. PhDr. Jaroslava Janáčková

Čtvrtek 22. listopadu ve 14.30 hodin - Josef
Váchal Přednáší Mgr. Jiří Kaše

Čtvrtek 6. prosince ve 14.30 hodin - Slavnostní
zakončení ročníku
Přednášky se konají vždy v Zámeckém pivovaru

Nová role Městské
knihovny Litomyšl

Od ledna letošního roku převzala
Městská knihovna Litomyšl zajiš-
ťování univerzity 3. věku, určené
pro seniory Litomyšle a širokého
okolí. Důvodem byl nový zákon
o sociálních službách, který už
nyní neumožňuje původnímu

organizátoru - Centru sociální pomoci v Litomyšli -
pořádání takovýchto vedlejších aktivit. Spolu s úko-
lem vytvořit program univerzity jsme přijali i pracovni-
ci, která organizovala tento typ vzdělávání u CSP
Litomyšl.
Máme za sebou jarní semestr 8. ročníku univerzity 3.
věku a tak můžeme hodnotit. Počet zájemců je stabil-
ní. Máme 102 posluchačů, kteří k nám dojíždějí
i z okolních měst (Vysokého Mýta, České Třebové,
Poličky či Chocně) a vesnic. Pro naše seniory bylo při-
praveno 5 přednášek na semestr a tématický zájezd.
Námětem byly parky v okolí Litomyšle a tak poslucha-
či vyslechli přednášky o zámeckém parku v Nových
Hradech, arboretu na Jiráskově náměstí v Litomyšli,
českotřebovském parku “Javorka”, Nedošínském háji
u Litomyšle či krásném parku v Chocni. 
A co přinese podzimí semestr? Tentokráte se budeme
věnovat literatuře a spisovatelům, spjatým s Litomyšlí
(J. Šotola, Z.M. Kuděj, A. Jirásek, J. Váchal) či východ-
ními Čechami (K. Čapek). A pro podzimní výlet jsme
vybrali Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou. 
Už se všichni - knihovnice i studenti senioři - moc těší-
me.           Jana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny

Z Kroužku Jihočechů

Některé litomyšlské spolky slaví významná jubilea svých
členů velkolepě - společně a s překvapením. Jako karne-
val Rio-Jo-Žinéro pojali divadelníci a přátelé kulaté naro-
zeniny svého principála Jožina Janouška.                     -red-

Rio-Jo-Žinéro 
v Klášterních zahradách

Doprovodný program:
Středa 17. října - zájezd do Muzea knihy ve Žďáru
nad Sázavou

Školné činí opět 150,- Kč za semestr (při zachová-
ní všech stávajících služeb - písemné materiály k
přednáškám, o přestávce káva či čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku, rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 3. září v čítárně
Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám.
50 (pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do
16.00 hodin). Změna programu vyhrazena.
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská kni-
hovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, tel.: 461 612
068, 603 140 109.

Jelikož se ve stanoveném termínu v okolí ohnisek
výskytu ptačí chřipky na Orlickoústecku neobjevil
další případ, Krajská veterinární správa pro Pardubic-
ký kraj vyhlásila a vyvěsila 14. srpna na své úřední
desce zrušení mimořádných veterinárních opatření.
Toto “Nařízení” je také vyvěšeno na úřední desce Měst-
ského úřadu Litomyšl. 
Znamená to, že od 15. srpna mohli drobnochovatelé
obnovit své chovy a chovat drůbež volně a podnikate-
lé mohli začít opět využívat svá chovatelská zařízení.
Je třeba dodat, že mimořádná veterinární opatření,
která platí pro celou ČR, zůstávají v platnosti do odvo-
lání, zejména s ohledem na výskyt ptačí chřipky v sou-
sedním Německu. Samozřejmě to platí i pro

Pardubický kraj! Jde zejména o stále platný zákaz
pořádání výstav (přičemž může KVS udělit výjimku),
pro podnikatele dále jde o povinné hlášení úhynů
a změn zdravotního stavu chované drůbeže a o zákaz
chovu ve volnosti. Je pochopitelné, že celá oblast
Orlickoústecka bude nadále pečlivě monitorována
a lze potvrdit, že bude nejvíce sledovanou oblastí v ČR
z hlediska možného výskytu aviární influenzy.
Důležité informace o tom, která opatření bylo nutné
v tzv. pásmu dozoru, do kterého patřila i část Litomyš-
le, dodržovat, vydalo Město Litomyšl formou letáků.
Velké díky patří v této souvislosti Tiskárně H.R.G. Lito-
myšl, která letáky obratem vytiskla a také České poště
za mimořádně rychlý roznos.                                     -red-

Konec ptačí chřipky - nezakřiknout
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Reaguji na článek pana Vondráčka v Lilii č. 8 a rád bych
touto cestou vyjádřil svůj souhlas s ním. Záležitosti
týkající se smetanovského festivalu vnímám podobně
a návrh založit petiční výbor či občanské sdružení
na ochranu zámku považuji v současné situaci
za nápad výborný. Je pravda, že zámek je významnou
památkou, která zajišťuje našemu městu proslulost.
Festivaly a jiné kulturní podniky vznikají - a zanikají,
někdy takzvaně “vysílením”. Hudebních festivalů je
mnoho, dovolím si připomenout festival na zámku
v Českém Krumlově či Třeboňská nokturna, přičemž
zmíněné akce nijak rušivě nezasahují do chodu pamá-
tek ani je nikterak neohrožují. Je třeba mít na mysli,
že jakákoliv kulturní akce může z různých důvodů
skončit bez možnosti pokračování, proto by po sobě
neměla zanechat trvalé změny či poškození v místě,
kde probíhala. V Českém Krumlově trvá spor o otočné
hlediště v zámeckém parku, přičemž krumlovská
točna není zdaleka takovou hrůzou jako zastřešení
litomyšlského zámeckého nádvoří. Prozatím je zastře-
šení mobilní a nezasahuje do zámecké stavby, ale co
když někoho napadne - a v Litomyšli se stávají takové
věci - postavit konstrukci jednodušší, avšak se zása-
hem do historické architektury? Proč raději nevyužít
amfiteátr v zámecké zahradě? 
Zmiňuji-li dočasnost kulturních akcí, mám na mysli
ohrožení zcela reálná- finanční neúnosnost, náročná
dramaturgie, která v Litomyšli již nyní působí těžkosti
- například nastudování některých představení jen
pro zdejší uvedení. Moji přátelé z brněnské opery pra-
covní výhrady k účinkování v Litomyšli mají. Zátěží je
jim mnohadenní zkoušení v našem městě, přičemž
doma jim utíkají jiná “rita” a pobyt v našem městě jim
nabízí jen sporé vyžití. Snad dobré finanční ohodnoce-
ní je kompenzací. Připomínám, že i na to musí festival
nalézt peníze. Není to zbytečné?
Chci tedy i já přispět svým apelem k tomu, aby se
někdo z mladých lidí začal o tyto záležitosti zajímat
a třeba pomocí petice se pokusil přispět k ochraně
památky pro naše město tolik cenné - k ochraně lito-
myšlského zámku a jeho okolí. 

Petr Benda, Komenského náměstí, Litomyšl

Souhlasím Jako prevenci vzniku a šíření infekčních nemocí pro-
vádí Město Litomyšl celoplošnou deratizaci města.
Podle § 96 uvedeného zákona město Litomyšl doporu-
čuje, aby fyzické a právnické osoby, vlastnící nebo uží-
vající nemovitost na území města, provedly na vlastní
náklad deratizaci, a vyhlašuje termín celoplošné
deratizace města na období: 1. 9. 2007 - 30. 9. 2007.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z tohoto
důvodu žádáme všechny občany, organizace a podni-
katele na území města Litomyšl o maximální spoluprá-
ci a provedení deratizace v jejich vlastních objektech.
Před vlastním deratizačním zásahem je nezbytné pro-
vést na těchto nemovitostech účinná opatření proti
vniknutí hlodavců a vyčistit objekty od nepotřebných
předmětů a zbytků rostlinného a živočišného původu,
které by mohly být pro hlodavce zdrojem potravy. 
Provedení deratizace v městských objektech, zaříze-
ních, na veřejných prostranstvích a v městské kanali-
zační síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan
Šindelář - Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olo-
mouc, tel. 585418391, 603400300 nebo e-mail ser-
vis3xd@seznam.cz. V případě zájmu soukromých
subjektů má firma dostatek kapacit k provedení dera-
tizace i v jiných objektech.
Tato firma použije k deratizaci preparáty s účinnými
antikoagulačními látkami, schválenými hlavním hy-
gienikem a jejich použití je projednané také s veteri-
nární správou. Nástrahová látka obsahuje
bezpečnostní složku BITREX, která by měla zamezit
požití jinými živočichy. Nástrahy nejsou pro člověka
prudce jedovaté, mohou však poškodit zdraví. Proto
z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvý-
šenou opatrnost. V případě zjištěných závad v zabez-
pečení nástrah na veřejně přístupných místech nebo
při vzniku nenadálých událostí je možné je nahlásit
nebo více informací o konkrétním složení nástraho-
vých přípravků zjistit na výše uvedených telefonních
číslech firmy 3xD nebo na MěÚ Litomyšl, odboru míst-
ního hospodářství (tel. 461 653 360 - 362).
Dále žádáme občany, aby, pokud mají informace
o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov ve vlast-
nictví města, městské kanalizační sítě nebo na veřej-
ných prostranstvích, tyto poznatky nahlásili v co
možná nejkratším termínu odboru místního hospodář-
ství MěÚ Litomyšl.                                  

Ing. Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství

Vyhlášení termínu 
deratizace města 

Po roce znovu vypukne v příjemném prostředí
zahrádky hospůdky Na Kopečku za tónů hudby
z produkce skvělých místních i přespolních kapel
velká rybí slavnost. Letos se pořadatelé pokusí
navázat na úspěšný první ročník v podobném stylu,
avšak s řadou vylepšení. 
“Vedle lahodně připravených pstruhů se pro gurmá-
ny z grilu na talíř vypraví i řada dalších druhů ryb,
celé sobotní odpoledne až do soumraku se pokusí
zpříjemnit muzikanti rozličných hudebních stylů,
přibude občerstvení v každém koutě. I místo
pro tanec jsme nafoukli,” slibují pořadatelé. Akce se
uskuteční v sobotu 15. září od 14 hodin. Svou účast
na pódiu přislíbily kapely K!X, Radim Sychra,
Trio de Janeiro, Věneband, Nasaďte Ski a jako bom-
bónek RUFUS a jejich New songs. Pauzy vyplní žhavé
ohnivé vystoupení. Plná tombola záviděníhodných
cen se roztočí pro všechny, kteří spořádají rybu.
“Všichni, kteří chcete strávit příjemné sobotní
odpoledne, jste srdečně zváni, těšíme se na vás.
Akce se koná za každého počasí. Vstup zdarma, “
dodávají organizátoři letošního Fish Festu.                  

-red-

Druhý Litomyšlský Fish
Fest - tradice pokračuje

Slova moudrých: To, co způsobuje stárnutí, není
věk, ale ztráta ideálů. Karolína Světlá
Své významné životní jubileum oslavili
v srpnu spoluobčané:
80 let - Marie Rybová, Litomyšl, Marie Jozífko-
vá, Litomyšl, Adéla Staňková, Litomyšl, Marie
Novotná, Litomyšl - Kornice, Marie Leníčková,
Litomyšl, Tomáš Sypal, Litomyšl
85 let - Marie Gultová, Litomyšl
90 let - Marie Vyčítalová, Litomyšl, Marie Andr-
lová, Litomyšl
94 let - Emilie Juzová, Litomyšl

Blahopřejeme  a přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Michal Jareš, Svitavy a Jana Hubinková, Trstě-
nice, Martin Šouta, Litomyšl a Michaela Potůč-
ková, Litomyšl, Josef Nezbeda, Litomyšl
a Božena Stráníková, Roman Beníšek, Litomyšl
a Alena Faltysová, Litomyšl, Michal Kseňák,
Opatov a Denisa Andrlová, Svitavy, Petr Bilan-
ský, Třebovice a Lucie Knejflová, Lanškroun,
Jan Shopp, Dolní Čermná a Lenka Dupalová,
Dolní Čermná, David Kvasnička, Česká Třebová
a Kristýna Bartoňová, Ústí nad Orlicí, Alexander
Odehnal, Svitavy a Michaela Strnadová, Kamenná
Horka, Ondřej Macák, Ostrava a Jindřiška Juda-
sová, Ostrava, Jakub Šmejc, Litomyšl a Zuzana
Neugebauerová, Holice, Jan Gloser, Litomyšl
a Miluše Menclíková, Litomyšl, Martin Bělka,
Vysoké Mýto a Jana Voženílková, Vysoké Mýto,
Miroslav Rumpík, Třebechovice a Petra Šedivá,
Třebechovice, Aleš Páral, Hradec Králové
a Lenka Vlčková, Hradec Králové.
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného šťastného domova. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města: 
Václavem Lněničkou (73 let), Litomyšl, Josefem
Stráníkem (84 let), Litomyšl, Karlem Kopeckým
(70 let), Litomyšl - Nedošín, Františkou Pako-
stovou (82 let), Litomyšl, Růženou Pechanco-
vou (72 let), Litomyšl, Danuší Teleckou (58 let),
Litomyšl, Růženou Vetešníkovou (73 let), Lito-
myšl, Vlastou Hanykovou (86 let), Litomyšl,
Růženou Knettigovou (88 let), Litomyšl.
Člověk neumírá, dokud na něho myslí někdo, kdo
ho miloval. V. Kučerová, SPOZ

Ve dnech 17. a 18.
srpna v rámci
sedmého ročníku
mezinárodního kul-
turního festivalu
“Dni Majstra Pavla”
v malebném sloven-
ském městě Levoča
vystoupila řada
předních interpre-
tů, jako Jiří Stivín,

Lenka Filipová, No Name, folklórní soubor Lúčnica či
Honza Nedvěd. V rámci prezentace partnerských
měst zde zahrála i litomyšlská skupina Věneband,
která měla v pátek svůj koncert v parku levočského
náměstí a dále pak vystoupila při závěrečném sobot-
ním galakoncertu, který sledovalo na čtyři tisíce
posluchačů. Na něm vystoupili především levočští
rodáci, kteří se prosadili v různých hudebních žán-
rech, Věneband na něm jako jediný zastupoval české
interprety. Podle reakcí diváků se vystoupení Věne-
bandu líbilo, především pak vlastní skladba Jany
Věnečkové “Strašidelné blues”. Galakoncert byl
zakončen velkolepou světelnou show s ohňostro-
jem.                                                                           -red-

Věneband ozdobou
Galakoncertu v Levoči

U příležitosti 660 let od první písemné zmínky o Sebra-
nicích se v této obci uskuteční 28. září oslava tohoto
výročí a zároveň bude odhalena část železniční trati
u kapličky mezi Sebranicemi a Lubnou.

Sebranice slaví

Oddíl zahajuje v tělocvičně místní základní školy již
12. sezónu. Tréninky probíhají vždy v pondělí a ve stře-
du od 18 do 20 hodin (první hodinu děti, druhou
dospělí). Letos oddíl uspořádá tři krajské turnaje: 24.
listopadu GP C kategorie do 13 a do 17 let, 25. listopa-
du GP C kategorie do 15 a do 19 let, 8. prosince GP C
dospělí. Badminton je nejrychlejším raketovým spor-
tem. Rychlost míčku při smeči může dosáhnout více
než 332 km/hod (Boeing - 2005). Badminton je pátým
nejpopulárnějším sportem na světě v počtu registrova-
ných hráčů (volejbal 998 milionů hráčů v 218 národních
federacích, basketbal - 400 mil., 211, stolní tenis 300
mil., 186, soccer 242 mil., 204, badminton 230 mil.,
157, tenis 60 mil., 191, baseball 60 mil., 110, lední hokej
3 mil., 118). Zápas může trvat až 90 minut a v jeho prů-
běhu může hráč uběhnout dráhu až 4 km, krátkými
sprinty v délce okolo 5 metrů. Zveme všechny zájemce
o tento sport! Přijďte se podívat nebo si zahrát v prů-
běhu našich tréninků. Více o badmintonu na
www.czechbadminton.cz Karel Kundera

Oddíl badmintonu
TJ Sokol Osík
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Vyprávění o litomyšlských domech - 9
Dům čp. 31
Architektura tohoto
objektu byla upravena
v hlavní fasádě kolem
roku 1825 v empírovém slohu. Celkovou rekonstrukci
objektu v 90. letech 20. století provedla Komerční
banka, která zde dnes sídlí. Ve dvoře je instalována
plastika akademického sochaře Trmače.
Roku 1866, po válce mezi Pruskem a Rakouskem,
řádila v Litomyšli cholera. Koželuh Václav Hanus
a všichni další obyvatelé domu do jednoho podlehli
této nemoci. A tak se
nikdo dlouho neodvážil
do domu vstoupit.
Krátký čas zde bydlel sta-
vitel Jan Janeček, bratr
lánského porybného. Jan
Janeček se finančně
zhroutil při přestavbě
domu čp. 112 (Česká spo-
řitelna), kdy stavební
zásah způsobil veliké trh-
liny na vedlejším domě
čp. 111, který tehdy vlast-
nil cukrář Rumler, a kde
v té době bydlel Alois
Jirásek. Ten se z tohoto důvodu musel s rodinou
odstěhovat na Buřvalku, čp. 31 Záhraď.
Po 1. světové válce patřil dům Oskaru Khomovi, který
zde měl továrnu na boty. V přízemí bylo holičství pana
Hochmana a kloboučnictví paní Chládkové. Tehdy
byla majitelkou domu paní Ema Bondy, rozená Rosen-
baumová. Obývala byt v prvním poschodí. V prosinci
1941, když bylo litomyšlské gymnázium změněno
na německý vojenský lazaret, byl školník gymnázia
pan Nohava nastěhován do bytu paní Bondy. Ta se
musela jako židovka přestěhovat do jedné místnosti
za holičstvím. Paní Bondy byla 3. prosince 1942
s transportem židů odvezena do Terezína a odtud 15.
prosince 1943 převezena do Osvětimi, kde zahynula. 
Po válce, kdy se nikdo o dům nepřihlásil, připadl
Fondu národního majetku. 
V roce 1975 po zrušení bytů a provozoven byl zde zří-
zen dům služeb - holičství, kadeřnictví a kosmetika.
Dům čp. 32
má renesanční jádro. Přestavěn byl roku 1892. Zadní
trakt na Vodní valy byl nově postaven v roce 1934

po zbourání původní
zadní části objektu, kde
dříve bývala výroba sýrů,
limonád a sodové vody

Jindřicha a Ludmily Tošovských. Ve 40. letech 20. sto-
letí zde byla autoopravna Jana Kočera. Vpředu bývala
prodejna automobilových potřeb a benzínová čerpací
stanice.
Dům čp. 33
nese ve zdivu zbytky goticko-renesančního charakte-
ru. Dům měl barokní fasádu z poloviny 18. století

s atikou z 19. století.
Přední část byla v první
polovině 20. století pře-
stavěna. Tehdy byly strže-
ny i klenby v celém
přízemí. Jen částečně
zůstala zachována klasi-
cistní fasáda prvního
patra.
V domě měl Josef Stein
výrobu a prodejnu alko-
holu. Rodina J. Steina,
kromě dcery Hany, byla 3.
prosince 1942 zařazena
do hromadné deportace

židů. Židé v Litomyšli se museli shromáždit před syna-
gogou. Poté byli odvedeni na nádraží a vlakem dopra-
veni do Pardubic. Z Pardubic po dvou dnech
pokračovali transportem Cf 486 do Terezína. Josef
Stein zahynul v Terezíně 1. dubna 1944, jeho manžel-
ka Štěpánka byla převezena 12. října 1944 do Osvěti-
mi, kde zanedlouho zemřela. Dcera Lydie zahynula
rovněž v Osvětimi, kam byla transportována 18. květ-
na 1944. Dcera Hana se jako jediná z rodiny zachráni-
la. V té době byla mimo republiku a již se do vlasti
nevrátila. Provdala se v zahraničí a nebyla tak považo-
vána za emigrantku, a to ani později za totality. Žila
v Austrálii ve městě Melbourne jako novinářka
a nakladatelka. Vydala tam i českou kuchařku. Pozdě-
ji se začala věnovat politice a byla zvolena jako
poslankyně do parlamentu a vykonávala i funkci
zástupce starosty Melbourne. Vlastnila cestovní kan-
celáře, které měla v mnoha cizích státech. V roce 1991
přijela do Litomyšle, aby zde uspořádala své majetko-
vé poměry.                         Připravuje Alena Randáková

foto Ivan Hudeček

Letos opět nabídl Dům dětí a mládeže pět letních tábo-
rů - dva mimo Litomyšl a tři příměstské.
Hned od prvního dne prázdnin si účastníci užívali zají-
mavý program letního tábora v Řadově u Brandýsa nad
Orlicí, u lesa a u vody, kde kromě výprav do přírody
a táborové hry zkoušeli i rybařit a modelařit.
V neděli 8. července přijeli do Svratouchu na stanový
tábor ti, kteří se chtěli pokusit získat rytířský titul,
aby se mohli připojit ke dvoru krále Artuše. Během
necelých dvou týdnů se cvičili nejen v boji, ale snažili
se obstát v různých rytířských záležitostech. Před ces-
tou na hrad Camelot uspořádali hostinu, vylepšenou
i vlastnoruční středověkou keramikou. Postupně bylo
za svitu pochodní slavnostně pasováno několik rytířů,
dalších několik pak pasoval král Artuš přímo na hradě
Camelotu. Všichni panoši a rytíři se utábořili pod hra-
dem a na nádvoří pak předvedli královské rodině
a obyvatelům hradu své neobyčejné dovednosti. 
Král Artuš je pak vyslal hledat svatý grál, který
po dlouhé cestě nebezpečnou divočinou našli. V noci
po posledním pasování rytířů se před hradem konala
oslava s vystoupením ohnivých žonglérů z daleké Lito-
myšle. Druhý den si všichni mohli prohlédnout i nepří-
stupná zákoutí hradu.
V DDM zatím probíhal příměstský přírodovědný tábor,
který dětem nabídl zajímavé výpravy do okolí Litomyš-
le s poznáváním živočichů a rostlin, soutěže a táboře-
ní v areálu.
Poslední červencový týden se další pážata a panoši
rozhodli stát se rytíři a uspět u dvora krále Artuše. Celý
týden se zdokonalovali a nejlepší z nich byli pasováni
před hostinou na hradě Camelot.
V týdnu od 13. do 18. srpna se uskutečnil příměstský
výtvarný tábor, který umožnil dětem hrát si s příbě-
hem Zpátky do Afriky. Zkusily si vytvořit masky zvířat
a mapu, hrát na improvizované hudební nástroje, bati-
kovat na africký způsob, bavily se různými soutěžemi
a na závěr si připravily hostinu.
Děkujeme milým lidem, kteří nám umožnili pobývat
na hradě Camelot. Jsou to pracovníci Domova důchod-
ců na hradě Rychmburk a zámku Litomyšl.

Týden otevřených dveří
DDM Litomyšl
V září je nejlepší možnost vybrat si, co by vás bavilo
ve volném čase. V týdnu od 17. do 21. září zveme
všechny děti a rodiče, slečny, mladíky a dospěláky.
Přijďte se nejen podívat, ale také vyzkoušet si, jaké
vám nabízíme zájmové kroužky a kluby v domě dětí
a mládeže. Můžete nás navštívit od pondělí do pátku,
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Pátek v pravěku
V pátek 28. září je volno a prázdniny, máte tedy mož-
nost vydat se do pravěku třeba s celou rodinou. V areá-
lu Domu dětí a mládeže v Litomyšli si můžete od 10
do 18 hodin vyzkoušet pečení chleba a placek v chlebo-
vé peci, vymodelovat si keramiku, rozdělat oheň a pak
na něm opékat (to, co si donesete), zkusit příst vlnu
na vřetánku a různé předtkalcovské techniky a tkaní.
Budeme stavět novou keramickou pec, ve které pak
v sobotu 20. října vypálíme dřevem vaši keramiku.
Vstupné 20 Kč, rodinné 40 Kč. Eva Pecháčková

Prázdniny a DDM

pronajmu

Tradiční technologie výroby
a zpracování vápna k vidění v Litomyšli

Jak se v historii pálilo vápno? Jak se připravovaly
malty na omítky, sgrafito nebo štuk? Jak se postu-
povalo při tvorbě sgrafit, které jsou ozdobou lito-
myšlského zámku? Na všechny tyto zajímavé
otázky se vám pokusí odpovědět projekt realizova-
ný Fakultou restaurování Univerzity Pardubice
“Tradiční technologie výroby a zpracování vápna
pro účely restaurování památkových objektů”, který
se uskuteční ve dnech 8. - 12. října na Primátorské
hrázi v Litomyšli. Odbornými garanty projektu
budou zahraniční odborníci ze Státního památko-
vého úřadu ve Vídni.
Vápno je stavební materiál, jehož výjimečné vlast-
nosti byly využívány na stavbách našich středově-
kých i novověkých památek po staletí. Kvalita
materiálu a z něho připravených malt a omítek sou-
visela především se specifickou technologií výpalu
vápence, který se zcela odlišuje od novodobých
průmyslově vyráběných materiálů, které se
pro rekonstrukci památek užívají dnes. Vápno se
získávalo výpalem vápence v malých, na místě stav-
by vystavěných pecích ohřívaných dřevem
a následně bylo okamžitě zpracováno na malty
pro omítky, sgrafita, ale i barevné nátěry a zdobné

štukatury. Od 19. století, s nástupem průmyslové
rozvoje, však došlo na průmyslovou výrobu a vápno
bylo postupně vytlačováno hydraulickými maltovi-
nami, především Portlandským cementem. 
Cílem pořádané akce je zvýšit povědomí o historic-
kých způsobech přípravy a zpracování vápna, které
by se daly využít v oblasti řemesla a rekonstrukce
památkových objektů, při restaurování historic-
kých omítek, nástěnných maleb, štuků a sgrafita.
Projekt bude realizován formou odborného semi-
náře a praktického kurzu. V jeho rámci se návštěv-
níci mohou těšit například na rekonstrukci
historické pece na pálení vápna, praktickou ukáz-
ku přípravy omítek, štuků a sgrafita. 
Seminář i praktický kurz, který je realizován
za podpory Pardubického kraje a Města Litomyšl, je
určen všem zájemcům z řad odborné i laické veřej-
nosti - studentům středních i vysokých škol,
odborníkům na umění, restaurování uměleckých
děl a řemesla. Chtěli bychom též pozvat širokou
veřejnost z Litomyšle a okolí, například vlastníky,
popř. správce kulturních památek a historických
budov.                                                  Renata Tišlová, 

Fakulta restaurování Univerzita Pardubice

skladové prostory v Litomyšli
případně i s kancelářemi

e−mail: ucetni@stratilek.cz



Morašice se staly Vesnicí roku Pardubického kraje
Za účasti poslanců, senátorů, zástupců ministerstev,
kraje i místních občanů převzala ve středu 15. srpna
starostka obce Morašice u Litomyšle Hana Štěpánová
titul “Vesnice roku Pardubického kraje” pro rok 2007.
Mezi prvními gratulanty byli i radní Pardubického
kraje. Vítězné obci, ale i dalším oceněným, předali
šeky v celkové hodnotě 365 tisíc korun.
“Soutěž Vesnice roku je šance pro obce vyzdvihnout
své úsilí a pochlubit se úspěchy a pro vyhlašovatele
pak možnost, jak tuto snahu ocenit. Vážím si práce
obecních samospráv, protože s malým rozpočtem a tím
často i omezenými limity získat podporu třeba
z Evropské unie se velké věci dají dělat jen těžko. Přes-
to se to daří. Mám z toho radost,” řekl vicehejtman
Pardubického kraje Roman Línek, který se vyhlašová-
ní výsledků soutěže Vesnice roku účastní už několik
let. “Z minulých i letošního ročníku soutěže nabývám
čím dál tím silnější pocit, že česká i moravská vesnice
má v Pardubickém kraji zvuk,” dodal. 
Do soutěže Vesnice roku 2007 se přihlásilo 23 obcí
z Pardubického kraje. Hodnotící komise pak projíždě-
la krajem a zaměřila se na kritéria, jako jsou například
koncepční dokumenty, společenský život v obci, akti-
vity občanů, rozvoj infrastruktury, péče o krajinu
a veřejná prostranství apod. Členy komise byli staro-

stové vítězných obcí z minulých let, zástupci minis-
terstev pro místní rozvoj a zemědělství, Svazu měst
a obcí ČR, Národního památkového ústavu i Pardubic-
kého kraje. Vítězná obec teď bude reprezentovat Par-
dubický kraj v celostátním kole soutěže. 
“Vesnice roku získává v podmínkách Pardubického
kraje rok od roku zvučnější jméno, a to především
na Svitavsku. Obce právě z tohoto regionu tradičně
podávají nejčastěji přihlášku. Pardubický kraj se nejen
tyto obce snaží podporovat formou dotací, například

Na zámku v Nových Hradech probíhá
výstava plná barevných záplat

Po působivé výstavě plné
děsivých pohledů na zde-
vastovanou krajinu
a následky přírodních
katastrof byla na počátku srpna v prostorách zámku
v Nových Hradech zahájena výstava quiltů. Prezentace
umělecké tvorby členek litomyšlského Spolku patch-
worku nese příznačný název Sešívaná poezie aneb
Záplata kam se podíváš a během prvního víkendu přilá-
kala téměř šest stovek návštěvníků. 
“Je zajímavé, že krásu quiltů dokáží ocenit také muži,
kteří jsou velice příjemně překvapeni, co z látek umíme
‘vyčarovat’, “ říká jedna z organizátorek Iva Voříšková
z Litomyšle. Barevná i tvarová nápaditost vzorů na pře-
hozech, dekách či polštářích je skutečně velice široká,
amatérské výtvarnice, které tvoří ve volném čase i při
pravidelných společných šicích dílnách, často nešetří
ani penězi, aby se quilty vyznačovaly rovněž vysokou
kvalitou použitého materiálu. Klára Beránková z Vyso-
kého Mýta, která šije nejraději technikou flic - flac, si
například nechává látky pro výrobu quiltů posílat až
ze Spojených států amerických. Na výstavě jsou k vidě-
ní opravdová mistrovská díla, mimo jiné i ručně šitý
quilt z 1160 čtverečků od Saši Burešové, ručně prošíva-
ný od Věry Hrdonkové nebo quilt, který šilo pět souse-
dek pro kamaráda k narozeninám. 
Při vernisáži byla oficiálně zahájena dražba spolkové-
ho quiltu, který společnými silami ušilo 35 členek
spolku. “Při jeho výrobě jsme vycházely z tradice šití
svatebních quiltů, kterými ženy obdarovávaly nevěstu.

Původně měl být pouze
vystaven, nakonec jsme se
jej rozhodly vydražit.
Z části takto získaných

prostředků pokryjeme náklady spojené s výstavou,
část předáme pracovnicím chráněné dílny Život bez
bariér v Nové Pace,” říká Renata Kmošková. “Tuto
organizaci jsme před časem navštívily a protože víme,
jak je těžké takovou dílnu držet při životě, rozhodly
jsme se pomoci,” dodává. Vyvolávací cena činí pět tisíc
korun, minimální částka, kterou lze přispět, je sto
korun. Průběh dražby lze sledovat na internetových
stránkách patchwork.lit.cz.
Spolek patchworku dnes registruje 38 dospělých čle-
nek z Litomyšle a okolí, například z Poličky či Vysoké-
ho Mýta. “Máme však také členky z Brna a dokonce
mezi nás chodí se svými maminkami i dvě děti - osmi-
letý Honzík Carba z České Třebové a o rok mladší
Johanka Edlmanová, která tu vystavuje vlastnoručně
ušitou deku,” říká Renata Kmošková. Vedle zájemců
o tento druh ruční práce se přijely potěšit pohledem
na překrásné quilty také ženy z podobně zaměřeného
spolku ve Fulneku a z pražského klubu Bohemia Pat-
chwork.
Výstava potrvá do konce října. Přímo ve výstavní míst-
nosti se 15. září od 9 hodin uskuteční dílna Šití
na zámku, při které si mohou příchozí zkusit ušít pol-
štářek, jehelníček či jinou drobnost. “Materiál, předlo-
hy i šicí potřeby budou připraveny, “ slibují
organizátorky.                           Text a foto Ivan Hudeček
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z Programu obnovy venkova,” řekl radní Pardubického
kraje zodpovědný za rozvoj venkova Petr Šilar. 
Za Pardubický kraj ocenění předávali kromě vicehejt-
mana Romana Línka a radního Petra Šilara i členka
krajské rady Jana Smetanová a náměstek hejtmana
Josef Janeček. 

Výsledky krajského kola: 
Vesnice roku Pardubického kraje 2007 - Morašice
(okres Svitavy). Modrá stuha za společenský život -
Dobříkov (okres Ústí nad Orlicí). Bílá stuha za činnost
mládeže - Horní Ředice (okres Pardubice). Zelená
stuha za péči o zeleň a životní prostředí - Újezdec
(okres Svitavy). Oranžová stuha za spolupráci obce
a zem. subjektu - Trpín (okres Svitavy). Diplom
za vzorné vedení obecní knihovny - Jaroměřice (Svita-
vy). Diplom za rozvíjení lidových tradic - Vendolí (Svi-
tavy). Diplom za vzorné vedení kroniky - Chotěnov
(Svitavy). Diplom za kvalitní květinovou výzdobu
(Fulínova cena) - Osík (Svitavy). Dále byly uděleny
diplomy: obci Chotěnov - koláčová cena, obci Svinča-
ny - za rozvoj cestovního ruchu, obci Veselí - za reali-
zaci protipovodňových opatření v obci, obci Labské
Chrčice - za společenský život, obci Voleč - za úpravu
prostoru pro volnočasové aktivity, obci Stolany -
za společnou práci s dětmi a mládeží, obci Krásné -
za cílevědomou a úspěšnou snahu o vytvoření  podmí-
nek pro spokojený život občanů malé obce, obci Zderaz
- za péči o historické dědictví, obci Proseč - za kultur-
ní život a aktivitu hudebních souborů, obci Budislav -
za podnětné formy komunikace s občany, obci Cere-
kvice nad Loučnou - za spolupráci obce se školou, obci
Makov - za zachování ochotnických tradic, obci Opa-
tov - za rozvoj mezinárodní spolupráce mezi obcemi,
obci Dětřichov - za rozvoj bydlení a vesnické pospoli-
tosti a obci Tržek - za podporu zájmové činnosti dětí.

Pardubický kraj věnoval šeky v hodnotě:
100 000,- Kč obci Morašice - vítěz krajského kola,
60 000,- Kč obci Dobříkov - Modrá stuha za společen-
ský život, 60 000,- Kč obci Horní Ředice - Bílá stuha
za činnost mládeže, 60 000,- Kč obci Újezdec - Zelená
stuha za péči o zeleň a životní prostředí, 60 000,- Kč
obci Trpín - Oranžová stuha za spolupráci obce a zem.
subjektu, 25 000,- Kč obci Jaroměřice - za vzorné
vedení obecní knihovny. -red-

V úvodu výstavy zazpíval ve francouzské zahradě rokoko-
vého zámku litomyšlský Sbor paní a dívek.

Renata Edlmanová slavnostním poklepáním symbolicky
zahájila dražbu jednoho z vystavených quiltů.

AUTOSERVIS Litomyšl 
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstenická 932, areál býv. SILNIC, nyní DUKOR

provádíme - měření EMISÍ BENZÍN 
- LPG - REVIZE LPG

- příprava - odvoz na STK - kontrola diagnostiky
zahraničních vozidel

mobil: 604 335 830, p. Žabokrtský
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Každý pátek od 17.00 hodin tréninky i pro nečleny TJ -
hala TJ Jiskra Litomyšl - klubovna                

Městská miniliga v kopané - hřiště Wembley
Turnaje - pondělí 3., 10., 17 a 24. září, středa 12. září
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Sobota 1. září od 9.30 a 11.15 hodin - Litomyšl - TJ
Rybník - Třebová (starší a mladší žáci), sobota 8. září
od 10.15 a 12.30 hodin - Litomyšl - TJ Lanškroun (star-
ší a ml. dorost -  krajský přebor), neděle 9. září
od 13.30 a 15.15 hodin - Litomyšl - TJ Lanškroun (star-
ší a mladší žáci), neděle 9. září od 17.00 hodin - Lito-
myšl - Sokol Moravany (A - muži, 1. A třída), středa 5.
září od 16.00 a 17.45 hodin - Litomyšl - TJ Králiky
(starší a mladší žáci), středa 19. září od 16.00 a 17.45
hodin - Litomyšl - FC Žamberk (starší a mladší žáci),
sobota 29. září od 10.15 a 12.30 hodin - Litomyšl - FK
Choceň (starší a mladší dorost - krajský přebor), nedě-
le 30. září od 16.30 hodin - Litomyšl - FK Choceň “B”
(muži”A” 1. A třída) - vždy Městský stadion Černá hora
Nohejbalový klub
spolupořádá v sobotu 8. září Mistrovství ČR mužů -
dvojic v nohejbalu. Skupinové zápasy uačnou v 8.30
hodin (Městská sportovní hala, Sportovní areál Černá
Hora), 8 postupujících týmů se utká od 16 hodin K.O.

systémem (Městská sportovní hala). Od 20 hodin se
v areálu Větrník bude grilovat , účast přislíbila popu-
lární litomyšlská  skupina Xilt. Areál bude otevřen
pro veřejnost.   
Stiga HC Benátky
Každou středu od 17.30 hodin - Krajská stiga - liga,
obota 29. září od 14.00 hodin - 9. kolo Litomyšlského
poháru 2007 - vždy v Domě dětí a mládeže.
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl atletiky
Sobota 22. září, neděle 23. září od 9 do 16 hodin - Kraj-
ský přebor ve vícebojích - Městský stadion Černá hora.
EXTRA racing.cz Liga A-kart areny
Závody otevřené soutěže na motokárách o poháry
pro veřejnost v kategoriích Open, Veterán, Junior
a Ženy se uskuteční vždy ve středu 5. září a 3. října
od 18 hodin. Více na www.a-kartarena.cz, přihlášky
v A-kart areně - Moravská - podnikatelská zóna
Pochod rytíře Toulovce
Tradiční pochod po trasách 8, 15 nebo 30 km se
uskuteční v sobotu 29. září od 8.00 hodin.
Startovné 30 Kč, děti 10 Kč - Vranice u Jarošova
Modelářské letiště
V sobotu 8. září od 13 hodin se na letišti ve Vlkově
koná XII. Modelářský letecký den. Občerstvení
a parkování zajištěno • Vlkov Zdeněk Kocman

Kam v září v Litomyšli za sportem? Sport 

Spinning centrum Stratílek
724 033 548

Po - 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
Út - 8.00, 16.00, 17.45 = 60min., 19.30,
St - 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
Ct - 8.00, 16.00, 17.45 = 60 min., 19.30

Krytý zimní stadion
605 252 045

O sobotách a nedělích VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: od září
vždy od 13.30 do 15.30 hodin.

Koupaliště 461 612 915
Do 9. září trvá sezónní provoz koupaliště: otevřeno
denně 9.00 - 20.00 - bazén 50 m a bazén 25 m (se
solárním příhřevem), tobogán zdarma. Tenisové
kurty s umělým povrchem, plážový volejbal

Pá - 10.00, 17.30 = 60min., 19.30
So - 10.00, 17.00,
Ne - 10.00, 18.00

Triatlonistka DTC Litomyšl Jana Jiroušková startova-
la v dalších závodech světového poháru v anglickém
Salfordu a maďarském Tiszajvárosi. V Salfordu obsa-
dila 34. místo a v Tiszajváro vybojovala 27. příčku.
Získala tak další kvalifikační body při cestě za svým
cílem, kterým je start na Olympijských hrách 2008
v Pekingu. V Tiszajvárosi se konalo také Mistrovství
světa štafet. Jana startovala na prvním úseku české
štafety a podala vynikající výkon, když předávala
na druhém místě a dosáhla nakonec pátého nejrych-
lejšího času ze všech závodnic. Druhá členka české
štafety Lucie Zelenková předávala finišmance Lence
Zemanové ještě na třetí pozici, avšak Lenka medailo-

vou pozici neudržela a česká štafeta skončila pátá,
pouhých 16 vteřin od bronzové medaile. První zářijo-
vý víkend čeká Janu vrchol letošní sezóny, kterým je
start na Mistrovství světa v Hamburku.
Tomáš Kabrhel v závěrečném závodě Českého poháru
v Nymburku vybojoval celkové třetí místo. O týden
později startoval na Mezinárodním mistrovství Slo-
venska v Žilině, kde v konkurenci závodníků z Pol-
ska, Maďarska, České republiky a domácích Slováků
skončil opět na bronzovém stupínku. Vítězství pak
dosáhl v závěrečném závodě domácí sezóny v Lošti-
cích.                                                         Zdeněk Kabrhel

Jana Jiroušková pátá na Mistrovství
světa štafet v triatlonu Třetí ročník tradičně netradičního závodu s názvem

Poběžte do háje se uskuteční v sobotu 15. září se star-
tem ve 12.30 hodin od Agropenzionu U háje v Litomyš-
li - Nedošíně. Jestli máte zájem se odreagovat,
zasportovat si a užít legraci, neváhejte. Sejdete se tu
s dobrými lidmi, zaběháte si, zajezdíte na kole nebo se
můžete zúčastnit soutěží o ceny. Nebudou chybět
dobrá hudba, pivo grilovaná masíčka (pro závodníky
zdarma). Startovné činí 50,- korun, ubytování velmi
levné.

Poběžte do háje
potřetí

Okresní myslivecký spolek Svitavy, střelecká komise,
pořádá v neděli 9. září na střelnici Černá Hora střelec-
kou soutěž “Lovecké kolo”. Už ve středu 5. září pro-
běhne na střelnici od 15.00 do 17.30 hodin cvičná
střelba, samotný závod bude zahájen v neděli v 8.30
hodin. -red-

10. ročník Memoriálu
Pavla Coufala

Mladší a starší dorostenci TJ Jiskra Litomyšl se na
novou sezónu připravovali pod vedením trenéra Koc-
mana a jeho asistentů Kundery a Paly. Podle vedení
klubu jsou na novou sezónu dobře připraveni.
Příprava začala 17. července v areálu Černá Hora
a hráči se scházeli k tréninkům třikrát v týdnu. Od 25.
do 29. července pobývalo družstvo v počtu 25 hráčů na
herním soustředění v Letohradu. “Docházka na trénin-
ky byla celkem dobrá. Obě mládežnická družstva se
tvoří za pochodu, protože přišlo hodně nových hráčů,
kteří se musí adaptovat a zapracovat do kádru,” říká
trenér Zdeněk Kocman. 
Mistrovská soutěž začala 18. srpna prvním domácím
utkáním, v sobotu 25. srpna zamířili litomyšlští doro-
stenci do Hlinska.                                                       -red-

Fotbaloví dorostenci
hlásí: na sezónu
jsme připraveni

Většina cyklistických závodů letošní sezóny je
za námi a je možno začít pomalu bilancovat. Jeden
z těch, který může být právem hrdý na své sportovní
výkony v uplynulých měsících letošní silniční cyklis-

Úžasná bilance Josefa Holomka
tistické sezóny, je Josef Holomek, reprezentující
Klub českých cyklistů Litomyšl 1900.
Podařilo se mu získat ve své kategori M 60 prestižní
titul Mistra České republiky v silničním závodě Mas-
ters, stejně jako zvítězit na mistrovství České repub-
liky amatérů v soutěži SAC. Do své sbírky úspěchů
přidal ještě několik vítězství v závodech Moravské-
ho poháru a Masters. Na Mistrovství Evropy Masters
mu sice štěstí nepřálo, když kousek před vrcholem
v posledním kole a v první skupině upadl, ale i tak
dokázal dojet na 12. místě.
Výše popsané výsledky jsou o to hodnotnější, že
na rozdíl od celé řady svých kolegů závodníků si
“komfort” vyjet na trénink může dovolit až po práci
pozdě odpoledne. Ještě jednou mu jménem celého
oddílu touto cestou srdečně děkujeme za příklad-
nou reprezentaci.                                   Antoním Hurt, 

předseda KČCL 1900 Litomyšl

Pronajmu 1 pokoj v 3+1, cena 2500 Kč měsíčně, 
volný od října - listopadu. Nejlépe pracující

osobě. Tel.: 724 779 003 po 17. hodině.

strojníky, řezače, pomocníky/ce do knihárny
a vedoucího směny do třísměnného provozu v nové tiskárně v průmyslové zóně.

Kontakt: H.R.G. spol. s r. o. • Svitavská 1203 • Litomyšl • Ing. Václav Loufek • tel. 724 021 556

přijme ihned
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O víkendu 11. a 12. srpna se v Sosnové jel čtvrtý závod
Mistrovství republiky v kartingu. Nebýt porouchaného
kloubku řízení, s největší pravděpodobností by Martin
Doubek z litomyšlského Orion Racing Teamu vyhrál
všechny tři jízdy.
“V Sosnové jsme byli již od čtvrtka a zažili jsme zde
všechny možné povrchy tratě. Jezdilo se na vodě, osy-
chajícím asfaltu, na suchu, špinavé i nagumované
trati. Tyto podmínky byly velice náročné na seřízení
motokár,” hodnotí podmínky manažer týmu Martin
Slavík. “Měřený trénink juniorské kategorie se odehrál
na vodě, což je povrch, který Martinovi Doubkovi
právě příliš nevyhovuje. Náš jezdec ovšem podal dobrý
výkon a se šestým místem jsme byli celkem spokojeni,”
dodává. V sobotním závodě se tým dokázat trefit
do obutí, Doubek na osychající trati navíc skvěle
odstartoval. Bohužel hned ve druhém kole, když se

pohyboval kolem třetího místa, mu praskl kloubek
řízení a musel za závodu odstoupit. 
Neděle již byla úplně o něčem jiném. Jelo se na suchu
a závodníkovi z Litomyšle se dařily starty. V první
nedělní jízdě mu trochu pomohla kolize Řezníka
s Maxou, dostal se do čela závodu před Niki Ejema -
jezdce, který převážně jezdí v zahraničí a doma se
objevuje velice zřídka. Ejema se příliš nebránil, a tak
náš reprezentant s náskokem zvítězil. Situace se opa-
kovala i v závěrečné jízdě, což Martinovi stačilo na cel-
kové druhé místo, když více bodů nasbíral právě Niki
Ejem, vítěz první jízdy. Doubek však zajížděl nejrych-
lejší časy. Po čtyřech závodech mu patří průběžné třetí
místo. 
Měřený trénink seniorské kategorie se jel na osychají-
cí trati - David Bělina v něm vybojoval třetí příčku,
František Adámek skončil šestý. V sobotní jízdě bojo-
val Bělina o první místo s Dostálem. Bohužel se dosta-
li do vzájemné kolize a propadli se o několik míst
dozadu. Litomyšlský jezdec to přesto kvalitní jízdou
dotáhl na třetí pozici. František Adámek měl smůlu,
když jeho motokáru hned v první zatáčce po startu
téměř zrušil David Bílý. “Po celonoční práci jsme stroj
opravili a zdravě nažhavený František první nedělní
jízdu vyhrál, když startoval ze šestého místa a předjíž-
děl jednoho jezdce za druhým,” oceňuje práci mecha-
niků i jezdce Slavík. Po boji s Dostálem obsadil
stříbrnou příčku David Bělina. Ve třetí jízdě Adámek
zaspal na startu, dotahoval ztrátu, jenže před ním
jedoucí Dostál udělal ‘hodiny’ a Adámek do něho nara-
zil. Bylo po nadějích. David Bělina v boji vedoucí pěti-
členné skupiny závod nezvládl takticky a skončil pátý. 
V Mistrovství republiky patří litomyšlským jezdcům
druhé (Bělina), respektive třetí místo (Adámek). 

-red-

Motokárista Doubek zářil v Sosnové

Martin Dobek z Orion Racing Teamu bojuje na trati se svými
soupeři.

Ve čtvrtek 5. července se hráči stiga-hokeje na léto
rozloučili s Domem dětí a mládeže 7. kolem Litomyšl-
ského poháru. Z 16 účastníků si postup do osmičlen-
ného play-off vybojovali, až na jedinou výjimku,
favorité. Překvapením byl pro některé pouze výtečný
výkon Árona Lisého, který nenasazen obsadil ve své
skupině 4. místo a aby toho nebylo málo, spolu s bra-
trem Markem (oba SHC Votroci Hradec Králové) vyřadi-
li své čtvrtfinálové soupeře a stanuli proti sobě
v semifinále. Zde již Áron na staršího bratra nestačil.
Marek tak nastoupil ve finále proti Tomáši Rumlerovi
a pětizápasovou bitvu nakonec dovedl ke svému pre-
miérovému vítězství v této soutěži. V zápase o 3.místo
si zkušenější Robert Jež snadno poradil s Áronem.
Skupinu o 5.místo vyhrál Zdeněk Lopaur a nesmírně
vyrovnanou skupinu o 9. místo dovedl do cíle Tomáš
Halama. Po několika týdnech, které hráči při Krajské
Stiga-lize strávili v příjemném azylu klubovny restau-
race v Benátkách (poděkování!) se v sobotu 25. srpna
stiga-hokejisté opět sešli ve své domácí herně. Do 8.
pohárového kola se pustilo sedmnáct borců a překva-

Prázdninové bitvy nad stoly Stiga-hokeje
pením tentokrát byl postup Ivana Halamy právě
na úkor mnohem mladšího Lisého. Další zajímavostí
byla vítězství všech čtyř postupujících ze základní A-
skupiny, ač tři z nich k tomu potřebovali pět zápasů.
Jediný, kdo tentokrát až do finále procházel turnajem
bez zaváhání, byl T. Rumler, který mimochodem za fot-
balový dorost vstřelil gól Hlinsku a o přestávce jel
za Stigou! Jeho spanilou jízdu za čtvrtým letošním
vítězstvím se pokusil zhatit nadějný Matěj Ležík (SHC
Votroci) a čtyři zápasy byly velmi vyrovnané. Jenže
poslední duel už vyhrál 6:0 T. Rumler a mohl (na rozdíl
od svých fotbalových spoluhráčů) slavit. Ve skupině
o 5. místo se opět prosadil Z. Lopaur a na 9. místo
dosáhl ve své premiéře Miloslav Fajmon z Poličky.
V redukovaném pořadí po 8. kole vede T. Rumler (260
bodů) před Z. Lopaurem (229) a R. Ježem (210), T.
Lahučkým (SHC Votroci Hradec Králové - 178) a P. Pet-
rem (všichni Stiga HC Benátky - 167) a dalšími 31 hráči
a hráčkami. Zářijové kolo se uskuteční v sobotu 29.
září od 14.00 hodin v DDM Litomyšl. Těšíme se i na vás!

-red-

LIDOVÝ DŮM LITOMYŠL
hledá muže na výpomoc

při společenských akcích do funkce

požární hlídka
NABÍZÍME: pracovní smlouvu v rámci DPP nebo

DPČ - odborné proškolení, vhodné i pro důchodce
POžADUJEME: technické a organizační schopnosti -

ochotu pracovat i o víkendech dle domluvy -
věk min. 18 let, členství v SDH není podmínkou

Dále přijmeme pro budovu Lidového domu 
na dobu určitou na částečný úvazek 

technického pracovníka
a údržbáře

Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, tel.: 461 619 183
603 957 573 731 460 663

přijme ihned 

strojníka
- čelní kolový nakladač, kolová

rypadla, pásová rypadla, recyklace
(včetně třídícího zařízení).

Práce po celé České republice, 
dobré platové podmínky

Požadavky: platné strojnické průkazy, 
řidičský průkaz sk. B, C

Kontakt: 461 612 050 - p. Plšková, 
461 612 086 - p. Marek Faltys, vedoucí dopravy

Lucie Jandíková, aerobic club 
FIT – LINE  LITOMYŠL

ROZPIS CVIČENÍ
PLATNÝ OD 3. ZÁŘÍ 2007

Pondělí : DANCE AEROBIK - Lucka
19.00 - 20.30 hodin

Středa : BODYLATES - Vlasta
19.00 - 20.00 hodin

(POZOR - první lekce začíná 19. 9. 2007) 

Čtvrtek : BODYSTYLING - Lucka
19.00 - 20.30 hodin

TĚLOCVIČNA II. ZŠ v LITOMYŠLI
Cena: 30,- Kč/ lekce

300,- Kč/ permanentka 12 lekcí

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, 
podložku, ručník a chuť se pořádně zapotit 

a protáhnout.

Těšíme se na Vás Lucka a Vlasta
(další informace

na tel.  777 288 770 - odpoledne)

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@lit.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

Byt 3+1 (70 m2), družst., klidný, krajový, panel.,
8.NP, nová plast. okna.
Byt 4+1 (86 m2), pěkný, klidný dům, družst.,
panel, 1. NP, nová kuchyň a koupelna, dřevěné
podlahy, dlažby. SLEVA
rodinný dům na okraji histor.centra města. Vytá-
pění ústř. plyn., vodovod, kanalizace.
rodinný dům v klidné části města, st. parc.
144 m2, zahrada 177 m2, garáž.
zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2.

PRONÁJMY LITOMYSL:
pronájem bytu 2+1 (74 m2) v centru města. Plo-
voucí podlahy,nová okna, plyn.
pronájem byt.jednotky (57m2) na náměstí ve
II.NP. Možno i na kancelář.
provozovny ve III.NP domu na náměstí, celk.
výměra 38 m2, vhodné kancelář,prodejna.
pronájem kanceláře ve II.NP komer. budovy
poblíž hl.náměstí, volné od 1.10. 2007.
pronájem prostor v přízemí prům. objektu v okr.
části města, 4 místnosti o celk. pl. 88 m2.
pronájem obchodu na hl. náměstí, přízemí
(45 m2), v patře prostory 65 m2).

GARÁŽE  V LITOMYŠLI
Řadová garáž v lokalitě Řetízek,zděná stavba,
vrata plech.výklop., el.inst. světelná.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE :
Trstěnice – RD v rekonstrukci, přízemí 1+1, pod-
kroví 2 pokoje, koupelna s WC.
Korouhev – býv. zem.usedlost, 2 byty, podstáj,
chlévy, dvůr.
Hrušová – zachov.venkov.stavení s bytem 4+1,
st. p. 596 m2, zahrada 1923 m2, les 5576 m2.
Opatov  venkov.stavení na polosamotě u rybníka,
kuchyň, 3 pokoje, koupelna, WC.
chata Strakov v chat. kolonii, suterén zděný,
horní část roubená a prkenná, st. p. 23 m2.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt
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V letošním roce uplyne pět set padesát let od vzniku
Jednoty bratrské - křesťanského církevního společen-
ství, jež ideově vycházelo z husitského programu
a z učení českého teologa a filozofa Petra Chelčického
(asi 1390 - asi 1460). Ke zformování “Jednoty Kristova
zákona” došlo roku 1457 v orlickém podhůří ve vesnič-
ce Kunvaldu, zejména zásluhou působení bratra Řeho-
ře z emauzského opatství. Vlastní církev však byla
ustavena až o deset let později; stalo se tak po progra-
movém zpřetrhání vazeb nové církve s církví katolic-
kou, ale i utrakvistickou (tedy podobojí). Chelčického
zásady, uplatňované příslušníky Jednoty v každoden-
ním životě zejména způsobem konání “lidu bez meče”,
se staly jednou ze základních myšlenek nového
reformního církevního proudu. Pro důsledné dodržo-
vání novozákonních principů - jimiž byly mj. život
v ústraní, vnímání vzdělání pouze jako prostředku
k pochopení Bible apod. - byla až do začátku 16. stole-
tí Jednota bratrská chápána svým okolím spíše jako
sekta, jejíž příslušníci byli často pronásledováni šlech-
tou i panovníkem. 
Od samých počátků své existence byla Jednota bratr-
ská odkázána na větší či menší toleranci a sympatie
světské vrchnosti. Nikdy netvrdila, že právě ona je
jedinou a pravou církví, ale pouze jednou z jejích “jed-
not”, tj. společenstvím podobně smýšlejících. Proto se
jí dařilo získávat příznivce z řad humanistů, utrakvis-
tů i katolíků, a to i mezi příslušníky šlechtických rodů.
Kostkové z Postupic, kteří drželi Litomyšl od roku
1432 do roku 1547, bývají prezentováni jako podporo-
vatelé českých bratří. Proto se v letech 1475 až 1547
Litomyšl stala jedním z největších středisek Jednoty
s vlastní školou, špitálem a hřbitovem, od roku 1503
též s vlastní a velmi významnou tiskárnou. Litomyšl
byla rovněž sídlem biskupů Jednoty, místem konání
synodů a shromáždištěm asi padesáti okolních sborů.
Ne všichni příslušníci rodu Kostků z Postupic se cho-
vali k českým bratřím shovívavě a Jednotu tolerovali.
Tak například v letech 1467 až 1474 Zdeněk III. a Alb-
recht Kostkové z Postupic české bratry fyzicky trestali
(Zdeněk III. dal mj. hladem umořit bratry ze Skutče);
oba byli totiž stoupenci politiky krále Jiřího z Podě-
brad, který při korunovaci přísahal, že nebude v zemi
trpět náboženské sekty. Přesto už Jan I. Kostka
z Postupic, Zdeňkův bratr, složil v roce 1468 nad jeho
rakví přísahu, že bude s příslušníky Jednoty laskavě
zacházet, a svému slovu dostál. Na jeho panstvích
ve východních Čechách, tj. v Litomyšli a Brandýse nad
Orlicí, doslova vzkvétaly bratrské sbory. Jeho syn
Bohuš II. Kostka z Postupic založil v Litomyšli kolem
roku 1490 Nové, zvané též Horní město - podle všeho
převážně bratrské - s úplnou samosprávou ve vlastní
radnici. Shledáváme zde významné osobnosti Jedno-
ty, kupříkladu vzdělaného bakaláře Vavřince Kraso-
nického z Jindřichova Hradce, litomyšlského měšťana
a cestovatele Martina Kabátníka, Jana Táborského,
osobního lékaře Viléma z Pernštejna Jana Černého,
ctitelku českých bratří Martu z Boskovic, biskupa Jana
Augustu a další. 
Ze zástavby Horního města, jehož obyvatelé byli
nadáni mnoha výsadami, se do dnešních dnů docho-
vala pouze tzv. Červená věž, snad z roku 1490, sou-

šestnáct let vězněn v kobce křivoklátského hradu.
Příznivějším obdobím byla pro Jednotu bratrskou
doba vlády Rudolfa II. Habsburského; vydáním
panovníkova Majestátu v roce 1609 byla Jednota
bratrská legalizována, když se již před tím, v roce
1575, podílela na vypracování české konfese.
Po porážce českých stavů na Bílé hoře v roce 1620
odešla část členů Jednoty do emigrace, část přežíva-
la v českých zemích v utajení po několik generací až
do vydání tolerančního patentu Josefa II. Habsbur-
ského 13. října 1781, jímž povolil tento osvícený
panovník náboženskou svobodu některým nekato-
lickým vyznáním - tj. augsburskému, helvetskému
a pravoslavnému. Příslušníci Jednoty bratrské
tehdy vystoupili jako stoupenci kalvinistické (hel-
vetské) církve. Po vydání tzv. protestantského
patentu v roce 1861, který zrovnoprávňoval dosud
pouze “tolerované” nekatolické církve s církví řím-
skokatolickou a umožňoval činnost zahraničních
misionářů, přicházely do českých zemí misie světo-
vého společenství Unitas fratrum (Jednota bratří).
První sbor vznikl roku 1870 v Potštejně a po deseti
letech byla Jednota uznána rakouskými úřady jako
Evangelická církev bratrská. Svůj současný název
Jednota bratrská získala roku 1921 a od roku 1935
tvoří sbory Jednoty u nás samostatnou provincii
v rámci evropského kontinentálního regionu. Dluž-
no dodat, že světová Unitas fratrum sdružuje na 600
tisíc křesťanů v devatenácti provinciích.
Po ustavení samostatného československého státu
roku 1918 vznikla ze všech českých sborů evangelic-
kých církví augsburského a helvetského vyznání
Českobratrská církev evangelická, k níž se hlásilo
více než 150 tisíc československých občanů, při-
čemž křesťané helvetského vyznání převyšovali
luterány téměř čtyřnásobně.
Během druhé světové války utrpěla Českobratrská
církev evangelická, Unitas fratrum a všechny české
církve obecně značné ztráty mezi duchovními,
z nichž mnozí se zapojili do protinacistického odbo-
je. K dalším oslabením všech církví došlo po druhé
světové válce v souvislosti s vysídlením českoslo-
venských Němců a zejména v důsledku represivní
činnosti totalitního komunistického režimu po roce
1948. Otevřený odpor proti politické a duchovní
nesvobodě formulovala Českobratrská církev evan-
gelická v roce 1963 vytvořením protestního hnutí
Nová orientace; dlužno dodat, že českobratrští
evangelíci a katolíci tvořili též nezanedbatelnou
část aktivistů Charty 77. Po roce 1989 rozvinula Čes-
kobratrská církev evangelická vzdělávací, charita-
tivní a sociální činnost, a stala se tak vedle církve
římskokatolické a dalších církví důležitou součástí
stávající demokratické společnosti.
“Jednota bratrská”, jak napsala přední církevní his-
torička Noemi Rejchrtová, “prožila pozoruhodný
myšlenkový vývoj - od “prvokřesťanské” venkovské
komunity až po vůdčí politickou roli bratrských šle-
chticů - zřejmě i proto, že se necítila být majetnicí
pravdy Božího slova, ale snažila se postihnout jeho
živé působení v různých dějinných situacích.” 

Oldřich Pakosta

K 550. výročí vzniku Jednoty bratrské

část fortifikačního systému hradního prostranství,
jež nese své označení podle zbarvení opuky, z níž
byla postavena. V jejím jihozápadním rohu shledává-
me v pískovci tesaný erb Kostků z Postupic. Bratrský
sbor v domě čp. 11 nad poštou dnes připomíná již jen
orientační tabulka.
Podstatný zlom v dějinách bratrské obce v Litomyšli
nastal v roce 1547. Bohuš III. Kostka z Postupic tehdy
ztratil Litomyšl za účast na protihabsburském odboji
českých stavů v souvislosti s tzv. válkou šmalkald-
skou. Svatojakubský mandát krále Vladislava II.
Jagellonského z roku 1508 k potlačení a pronásledo-
vání českých bratří byl znovu obnoven a roku 1548
umocněn vydáním dalšího královského mandátu,
který české bratry vypovídal ze země. Z Litomyšlska
tak odcházely celé rodiny do Vratislavi a Poznaňska.
Bohuš III. Kostka z Postupic se obdobně jako jeho pře-
dek Jan I. od bratří distancoval s odůvodněním, že
nemůže neuposlechnout svého krále, a po konfiskaci
litomyšlského panství v roce 1548 dožil na panství
v Brandýse nad Orlicí, jež zůstalo konfiskace ušetřeno.
Jeho postavení bylo skutečně tíživé. Jak dokládají
písemnosti uložené v Národním archivu v Praze,
dokonce i pro vykonání cesty ke svému zeti Vojtěchovi
z Pernštejna na Moravu musel poníženě žádat panov-
níka o svolení. Biskup Jan Augusta byl po nezdařeném
odboji českých stavů dopaden na útěku a poté

Litomyšlský biskup Jednoty bratrské Jan Augusta
(rytina J. Baltzera podle kresby J. Kleinhardta z konce 18.

století).

Pronájem víceúčelového objektu
v Litomyšli na velmi výhodném místě

(objekt tiskárny H.R.G., ul. J. E. Purkyně)

Dvoupodlažní objekt je vhodný např.: pro lehkou výrobu,
malo/velkoobchod, kanceláře, ordinace lékařů apod..

Dobrý přístup, parkoviště u objektu. V přízemí plocha 781 m2,
v patře 290 m2, možnost pronájmu i po částech.

Volné od 1. ledna 2008.

Kontakt: VK Consult, 461 612 670-1, Markéta Karlíková,
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

Společnost zabývající se
komplexními službami v ekologii hledá

k dlouhodobé spolupráci 

EXTERNÍHO EKOLOGA
(případně BP + PO) s praxí 

a se znalostí místního regionu.

Kontakt: 736 624 947
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Prodám zavařovací sklenice (50 malých a 50 velkých),
levně. Tel.: 461 615 531. • Studentka hledá podnájem
od 9/07 v Litomyšli. Tel.: 737 340 355. • Prodám garáž
v Litomyšli, V.K. Jeřábka. Tel.: 605 756 212. • Prodám Š
105, r.v. 1981, tažné zařízení, rádio. Cena 5000 Kč. Tel.:
736 240 492. • Kdo můžete věnovat do sbírky starou
panenku? Sbírám malé i velké od nejstarších dob do cca
r. 1980. Předem moc děkuji. Potěší mě každá. Jaromír
Stratílek, Komenského nám. 1047, Litomyšl. • Nabízím
multifunkční troubu ve-stavnou Ardo ulož. do skříňky,
imitace masivu. Stáří cca 2 r., PC 8128 Kč, nyní 4250 Kč.
Nutný vlastní odnos a odvoz. Tel.: 739 307 646. • Hle-
dám celoročně obyvatelnou chatku či chaloupku, cca 2
místnosti, může být i nájemní byt 1+KK, v Litomyšli či
v nejbližším okolí, s vodou, elektřinou a soc. zařízením,
s maličkou zahrádkou či výběhem pro pejska za rozum-
nou cenu do 450 - 490 tisíc korun. Tel.: 739 307 646. •
Prodám dámské kolo ve výborném stavu. Tel.: 776 044
842.  • Pronájem středně většího bytu hledá mladá sluš.
rodina se 3 dětmi (1, 5, 9 roků) ze sev. Čech, nejrad.
v domku se zahradou, kde rádi vypomůžeme. Zn: vztah
k Litomyšli! Tel.: 461 746 147, 604 577 085. • Dvě stu-
dentky vyšší odborné školy hledají ubytování v Litomyš-
li od 9/07. Tel.: 775 358 130. • Prodám dámské kolo
ve výborném stavu. Tel.: 776 044 842.  •  • Prodám ště-
ňata labradorského retrievra bez PP. Oba rodiče vlastní
PP z výborných chovů. K dispozici 2 fenečky a 6 pejsků
světlé barvy. K odběru v II. polovině září (7týdenní).
Štěňátka budou očkovaná a odčervená. Cena dohodou.
Více informací na telefonu 736 183 710. Dotazy můžete
psát na e-mail: jitka.dudychova@upce.cz. • Prodám
rýsovací prkno 62x46 cm s příložníkem za 300,- Kč. Tel.:
776 044 842. • Prodám dřevěné garnyže různých délek
a barev - 200,-, nové polstrované křeslo - 2500,-, ozdob-
né paravány - 500,-, bezdrátový telefon + fax - 2000,-,
ozdobné dekorace a’ 150,-, nový skleněný kulatý stolek
- 800,-, golfové hole zn. Spalding, set 13 ks + vak -
15000,- Kč. Tel.: 603 530 788. • Prodám byt 2+1 (70 m2)
v Mařákově ulici v Litomyšli. Tel.: 776 617 040 nebo 608
057 040.  • Prodám řadovou garáž v cihelně směr Osík.
Tel.: 737 808 768. • Prodám sedací soupravu - dvě křes-
la a pohovku, téměř nová, levně. Tel.: 461 615 531 • Pro-
dám zrekonstruovaný byt 1 + 1 na Mařákově ulici
v Litomyšli. Cena dohodou. Tel: 603 852 949. • Prodám
chlapecké kolo - 3 ks, cena 190,- Kč. Tel.: 604 796 142.
• Koupím dům na náměstí nebo pozemek v centru, pří-
padně koupím byt. Tel.: 737 777 845. • Prodám byt 3+1
na Komenského náměstí v os. vlastnictví. Cena 1,6 mili-
onu korun. Tel.: 604 796 142. • Prodám rozkládací gauč
světlé barvy, dvoukřídlou skříň světlé barvy, dřevěné
poličky - selská jizba - 2 ks, bílé damaškové povlečení
na 2 postele a bílá bavlněná prostřeradla, mušelínový
přehoz na manželské postele, cep z roku 1940, sekretář
leštěný ořech z roku 1950, dveře vnitřní 2/3 prosklené
80/197 - 2 ks, dveře vnitřní plné 60/197, barový pult -
mahagon (zařízení bistra) a vitrinu na zboží, hudební
skříň Humoreska. Tel.: 607 744 568. • Dobře zaplatím
za části uniforem, průkazy, dekrety ap. od vojáků a čet-
níků do r. 1960. Tel.: 608 420 808.

InzerceSTORY DESIGN úspěšně certifikovala
systém jakosti ISO 9001:2000

Dne 30.července obdržela litomyšlská společ-
nost STORY DESIGN, a.s. certifikát systému
managementu jakosti ISO 9001:2000 od spo-
lečnosti Lloyd’s Register Quality Assurance:
Certifikát byl vydán na činnosti, kterými se
STORY DESIGN zabývá, tedy na “Návrh, vývoj,
výroba, instalace a servis obchodních interiérů,
zejména pro prodejny, pobočky, kanceláře, hotely
a restaurace a prodejních stánků a prvků na podporu
prodeje, zejména světelné reklamy, prodejní systémy
a prodejní stojany”. Vydání certifikátu je potvrzením
vysoké kvality výrobků společnosti STORY DESIGN,
o čemž také svědčí reference a projekty, na kterých se
tato firma se 170 zaměstnanci ve dvou výrobních are-
álech podílí. 

V roce 2007 založila STORY DESIGN pobočku
v ukrajinském Kyjevě a vstup na tento veliký
trh se jeví jako velmi perspektivní. STORY
DESIGN zvítězila mj. ve výběrovém řízení
na dodávku interiérů poboček Unicredit Bank
Ukraine, dodává stojany pro tabákovou spo-

lečnost JTI International a Philip Morris. Dodávky
pro ukrajinské firmy ukazují, že i na tamním trhu jsou
klienti, kteří dají přednost kvalitě, službám a kreativi-
tě před pouhým tlakem na nejnižší cenu
STORY DESIGN se také angažuje ve veřejném životě -
podporuje hudební festival Smetanova Litomyšl, mlá-
dežnický hokej ve městě, Mateřské centrum, Sbor paní
a dívek, oddíl basketbalu a další obdobné aktivity
a spolky. -red-

T. N.Consulting s. r.o.,
POJIŠŤOVACÍ MAKLÉŘ • Pojiš�ovací kancelář Litomyšl, J. E. Purkyně 918

(v místě registrace vozidel MěÚ, odbor dopravy) • tel. 604 304 442

Pojištění motorových vozidel 
(povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skel,...)

• Poradíme vám a vybereme nejvhodnější pojištění vozidel
• Spolupracujeme se všemi pojiš�ovnami, které pojištění vozidel nabízejí,

poradíme vám se všemi změnami pojištění včetně převodu bonusů
• Pojištění můžete uzavřít přímo v místě evidence vozidel za stejných podmínek

jako při sjednání v kanceláři kterékoliv pojiš�ovny

Otevřeno: pondělí, středa  8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
úterý, čtvrtek  8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

NOVINKA

Od 11. září do 10. října se ve cvičebním sále Samurai
klubu na Veselce uskuteční kurz sebeobrany. Kurz je
určen zájemcům z široké veřejnosti, není k němu potře-
ba žádné zvláštní vybavení ani dovednosti. Do situace,
kdy je člověk napaden útočníkem, se asi nikdo z nás
nepřeje dostat, ale přesto se mohou stát každému z nás.
Ve chvíli napadení se člověk dostává do obrovského
psychického tlaku, zažívá pocity bezradnosti a poníže-
ní. Je velmi nesnadné si v takové situaci poradit
a úspěšně ji zvládnout. Smyslem kurzu je naučit se
v takové situaci reagovat jednoduše a účinně. V loň-
ském roce se kurz setkal s příznivým hodnocením,
proto byl i letos podpořen z prostředků na prevenci kri-
minality Města Litomyšle.Úvodní lekce na téma nutné
obrany proběhne ve spolupráci s Policií ČR.            -red-

Kurz sebeobrany

UŠETŘÍME VÁM ZA POKUTY Smetanovo náměstí 61, Litomyšl
Kontakt: Jaroslav Bryška
Telefon: 461 614 446, 602 434 024
e-mail: zempra@lit.cz 

• pro podnikatele, firmy a obce - externí činnost ekologa, vodohospodáře a odpadového hospodáře
- vedení evidence nebezpečných odpadů
- zpracování Plánu odpadového hospodářství

• pro laickou veřejnost - vymezení pojmů a výklad zákonů (ochrana přírody, vodní zákon, odpady 
a mnoho dalších)

VŠE DLE PLATNÉ LEGISLATIVY A V SOULADU SE ZÁKONY

EKOPORADNA Vám nabízí služby v oblasti životního
prostředí a environmentální politiky:
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•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností

•úklid po malířích
a zednících

•mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

PRONAJMU GARÁŽ
blízko nádraží a centra

Tel.: 728 615 829

Lucie Jandíková, aerobic club 
“FiT - line” Litomyšl

Ve školním roce 2007 - 2008 připravujeme:

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
DĚTSKÝ AEROBIK

ÚTERÝ: 16.00 - 17.15 hodin
dívky 6 - 11 let (1. - 5. třída)

ČTVRTEK: 16.00 - 17.15 hodin
- dívky 11 - 16 let (6. - 9. třída)

Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli
Cena: 700,- Kč za školní rok

(říjen - květen)

Začátek zájmového kroužku je v úterý 2. října
a ve čtvrtek 4. října. Kapacita kroužku je omezena,
rozhoduje pořadí přijatých přihlášek a plateb.

Další informace
na tel. 777 288 770 - odpoledne

ZHUBNETE.
www.zhubnete.cz/maki

731 476 943
simackova@unet.cz

LIDOVÝ DŮM Litomyšl nabízí
Pokračovací taneční kurz 

pro mládež
S učitelem tance J. Bílkem si rozšíříte
taneční znalosti. 5 lekcí - od 15. září 

ve 20.30 hodin, cena 600,-/os.

Tel.: 461 619 183 731 460 663
www.lidovy-dum.cz

Lidový dům pořádá
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

Začátečníci: 
pátky od 21. září - 8 lekcí 840,-/os.

Pokročilí: 
soboty od 22. září - 7 lekcí 735,-/os.

přihlášky do 15. září 2007
tel.: 461 619 183, 731 460 663 

Školní rok 2007 - 2008
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ

STUDIUM
ANGLIČTINA - NĚMČINA

s akreditací MŠMT ČR

Vysoké Mýto 723 312 092
Choceň 606 399 764
Litomyšl 728 580 884
E-mail:lira.lit@cmail.cz

JAZYKOVÉ KURZY PRO
FIRMY A VEŘEJNOST
překlady a tlumočení
průvodcovská činnost

www.jazyky-lira.cz

BA DOSON, spol. s r.o.
Litomyšl přijme 

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍKY 

na objekty, OD, SM,
HM, OC po celé ČR. 

Nástup možný ihned.
Možné ČID, PID, SD, ZPS 

Mzda od 60,- Kč/hod. 
Možnost ubytování ZDARMA.

Tel.: 461 613 490, 
461 614 675

Mobil.: 602 104 536, 
606 718 499

E-mail: doson@doson.cz
Web: www.doson.cz/kariera

LITOMYŠL

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

DO 15. ZÁŘÍ
nabízíme výuku v oborech:

pro nejmenší:

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
od 18 měsíců do 4 let

KRŮČKY RYTMUS - FLÉTNA
od 4 do 6 let

pro děti, mládež a dospělé:

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
AKUSTICKÁ KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA

POPULÁRNÍ ZPĚV

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE
A BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE

www.yamaha-skola.cz/odkaz-prihlaska/
nebo tel.: 603 834 800

e-mail: info@yamaha-skola.cz

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé
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Již 12 let je spojován oddíl stolního tenisu Jiskra Lito-
myšl s přídomkem ligový. O tento kredit se starají pře-
devším ženy, které prošly v moderní historii klubu
od druhé ligy až po extraligu. V sezóně 2007/2008
bude A družstvo startovat znovu v 1. lize, druhé nej-
vyšší soutěži ČR. Tato soutěž prošla, stejně jako větši-
na ligových soutěží v rámci ČAST, v předchozích letech
řadou změn a musela vzít za své také novinky, mnohdy
převzaté i z jiných sportů.
Mezi ty “nejmodernější” novinky se stále počítá mož-
nost převodu soutěže, samozřejmě v době přestupního
termínu a do losování soutěží. Proto ani letos litomyšl-
ská sportovní veřejnost zasvěcená do tajů hry
s nejmenším míčkem dlouho netušila, kteří soupeři
budou pro áčko žen aktuální. Postupující družstva z 2.
ligy se nepřihlásila všechna, v osudí losu se objevili SK
Dobré se svým B týmem a Moravská Slávia Brno. Nao-
pak Union Plzeň svoje C družstvo do soutěže “nepus-
til”, uskutečnil převod ve prospěch Baníku Most.
Z extraligy do 1. ligy sestoupil Slavoj Praha, ale
do extraligy nepostoupil vítěz prvoligové soutěže. Tím
bylo družstvo ČSAD Hodonín C, které přenechalo pře-
vodem postup mezi nejlepší ženské kolektivy v ČR
týmu SK Dobré A. Hodonín C tak zůstává i pro sezónu
2007/2008 “pouze” prvoligový. Dalšími soupeři
pro Litomyšl budou SKST Děčín, MSK Břeclav B, SK
Jihlava, SKST Brno, Sokol Praha Nusle a Union Plzeň
A. Sportovní síla většiny kolektivů je odvislá nejen
od kvality hráčského kádru, ale také od ekonomické
situace daného subjektu. Existují oddíly a kluby, které

si bez větších problémů mohou dovolit koupi těch nej-
lepších hráček či cizinek. Mezi tyto patří především
Břeclav a Hodonín, nově se k nim řadí i Dobré. I z toho-
to důvodu je těžké odhadovat, které družstvo je favo-
ritem soutěže. 1. ligu může opět vyhrát Hodonín,
hráčsky je silná právě Břeclav. Ale minulé tři roky jasně
ukázaly, že vyhrát může i někdo z druhé linie. Sezóna
je dlouhá a mnohé oddíly a kluby během ní několikrát
změní své plány a zároveň hráčské kolektivy. 
Litomyšlské áčko žen vstoupí do sezóny v základní
sestavě beze změny. Jedničkou týmu bude opět Marta
Lněničková, která je zkušenou ligovou hráčkou
a na žebříčku ČR jí patří 45. příčka. Na 90. místě žeb-
říčku ČR je Martina Šilhanová, tudíž jí právem v sou-
pisce patří pozice dvojky. Ostatní hráčky soupisky
Jiskry již figurují na krajském nebo regionálním
(okresním) žebříčku. Třetí hráčkou základní sestavy
áčka je Zuzana Klátová, která obsazuje 9. příčku žeb-
říčku kraje. V tomtéž, ale na místě pátém, je Kateřina
Moravcová. Ta ovšem v Litomyšli bude působit z TTC
Ústí nad Orlicí na střídavý start a tudíž nemůže v sou-
pisce hráček figurovat jinde než na posledním místě.
Odehrát může pouze 50 % zápasů v každé polovině
soutěže. Navíc bude stabilně nastupovat v Ústí v dru-
holigovém mateřském týmu, který bude tuto soutěž
hrát v sobotu, proto za prvoligový tým se předvede nej-
spíše pouze v nedělních utkáních či dle dohody obou
oddílů. Právě i z tohoto důvodu se počítá s dalšími lito-
myšlskými hráčkami, které v případě nutnosti budou
nastupovat k jednotlivým duelům. V pořadí podle žeb-

Prvoligové ženy opět chtějí klidnou sezónu

Mistrovství dětí a juniorů v parkurovém skákání
se v roce 2007 odehrálo v Ostravě, kde se každo-
ročně uskuteční řada významných skokových
závodů.
K bojům o mistrovské tituly se tu z celé republiky
setkalo 77 nejlepších dvojic. V kategorii dětí byla
účast nejvyšší, z 35 dvojic si v tříkolové soutěži
zlato vybojovala Michaela Krulichová – Horse and
More Catani (Zduchovice), v kategorii juniorů 14
– 16 let se mezi 21 účastníky stala mistryní Lenka

Vachutková – Kornet 1 (Dubicko) a v kategorii
starších juniorů 16 – 18 let se z 21 dvojic zlatým
stal Michal Ineman – Trezor (JK Bernartice). 
Východočeskou oblast na šampionátu reprezen-
tovaly čtyři dvojice. V kategorii dětí se Markéta
Váňová – Orion 4 (stáj Váňa Morašice) umístila
na 9. pozici a Denisa Tošovská – Fayr Away (Stáj
Tošovský) obsadila pěkné 6. místo. Miroslava
a Pera Skřivanovy (Stáj Manon Litomyšl) soutěži-
ly v kategorii mladších juniorů. Před branami
finále měla Petra Skřivanová na svém kontě
po dvou kolech čtyři trestné body a postupovala
ze sedmé pozice, Mirka měla společně s třemi
jezdci čisté konto a výchozí pozice byla výborná,
ale nervozita  udělala své a ve finálovém kole
s Labe James CAC Leasing chybovala a nakonec se
společně se svojí sestrou, která měla se svým
koněm Excalibur Wepol potíže na vodním příko-
pu, podělily o čtvrtou příčku. 
Sobotní odpoledne 15. a 29. září bude v kryté hale
na Suché opět patřit dětským jezdcům. Od 13.00
hodin se zde uskuteční Jezdecké hry pro děti
na ponících a velkých koních s pestrým progra-
mem.

-red-   Foto Martin Jonáš 

Mistrovství ČR v parkurovém 
skákání dětí a juniorů

říčku kraje to jsou Kateřina Burešová (11. - 15.), Vlas-
ta Syrová (11. - 15.), Martina Krátká (16. - 20.), Marké-
ta Zindulková (16. - 20.), z regionálního žebříčku pak
Ivana Šestáková (7.) a Lucie Syrová (9.). Možné změny
mohou ještě přijít v průběhu zimního přestupního ter-
mínu, ale je těžké a zbytečné v této chvíli předbíhat
čas.
Los ligy dává šanci litomyšlskému kolektivu pravidel-
ně střídat hernu domácí s cizími. Dlouhodobá soutěž
začíná 29. září v Litomyšli, kdy se áčko pokusí odstar-
tovat úspěšně v utkání s SK Dobré. Liga pak po 22
utkáních pro každý tým končí v základní části 6.
dubna 2008. Poté se bude hrát pro čtyři nejlepší kolek-
tivy play off o postup do extraligy. Tento cíl si litomyšl-
ské družstvo neklade, ale rozhodně by všichni byli
rádi, kdyby se hráčky Jiskry nejvyšším příčkám co nej-
více přiblížily. Na opačném pólu tabulky bude
po základní části prvoligové soutěže pro tři poslední
družstva rozdán “černý Petr”, kterého si nikdo nepře-
je. Znamená totiž sestup o patro níže, do 2. ligy. Klid-
né vody tabulky jsou tedy od 9. místa výše. A tam
směřuje i ženská prvoligová loď Jiskry Litomyšl.  
Pro rozehrání na ligovou sezónu bude mnohým děvča-
tům sloužit nejen tréninková aktivita, ale také start
v pohárové soutěži. Litomyšl v domácím prostředí při-
vítá 22. září čtyři družstva - Montas Hradec Králové,
Slávii H. Králové, Českou Skalici a Jiskru Jaroměř.
Do dalších pohárových bojů z tohoto turnaje postoupí
pouze vítěz. 

Karel Štarman

dílenský prostor v objektu bývalé mlékárny –
plocha 135 m2. Dílna je vytápěná plynovým topením,
novým elektrickým rozvodem  220/380 V, sociálním zařízením.

Informace na tel.: 603 852 949

KAMENICKÉ
PRÁCE

SKVĚLÉ CENY!
Urnové pomníky ze žuly

od 24 990,-
Jednohroby ze žuly

od 33 490,-
Dvojhroby ze žuly

od 46 490,-

Cena zahrnuje montáž, 
cestovné, zhotovení základu,
rámy, zákrytové desky, sokl,
nápisní desku, lucernu, vázu

Kompletní kamenické práce:
Vladimír Knap ml.

Janov
tel. 775 138 777

PRONAJMEME
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Mařákova 365  •  570 01 Litomyšl  •  tel. 461 618 196
po, út, st, čt: 10 - 22 hod., pá, so: 10 - 1 hod. ne: 10 - 22 hod.

některé z našich ukrajinských specialitukrajinské speciality
restaurace
salonek
soukromé
akce
letní teráska
víkendové
grilování
denní menu
velký výběr vín
klimatizované prostory

bboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoo

Po roce stráveném v divizní soutěži Pardubického
kraje se do ligové soutěže vrací muži litomyšlského
oddílu. Suverén soutěže si ve finále play off divize
musel těžce vydřít postup do 3. ligy v souboji se
Sokolem Chrudim. Postup si ale naši muži jedno-
značně za výsledky i výkony v celé sezóně zasloužili.
I pro áčko se otevřela otázka posil. Nabízela se mož-
nost přestupu některého z hráčů Ústí nad Orlicí,
které z ligové soutěže sestoupilo, ale bohužel nedo-
šlo k dohodě. Podobně jako u žen, také u mužů je
těžké sehnat ve spádové oblasti kvalitního hráče.
Ideální by byla “výpomoc” v rámci regionu Svitavy,
ale bohužel tady prozatím taková kvalita chybí.
Navíc litomyšlský záměr byl jasný, sehnat hráče
s ligovými zkušenostmi, hráče, který by mohl ve 3.
lize získávat body. Přestup se nakonec žádný nepo-
vedl, nicméně alespoň hráč na střídavý start se
našel. Po krátkém jednání se v závěru přestupního
období podařilo domluvit Petra Nastoupila, který
přichází také z Ústí nad Orlicí. I on bude moci ode-

hrát pouze polovinu všech soutěžních utkání, ale
jeho mládí i útočný a atraktivní styl již slavil nejeden
úspěch v lize za mateřský oddíl. Základní sestava
tedy pro 3. ligu bude na soupisce v pořadí Špinar,
Táborský, Dostál, Křepelka. Na sto procent se počítá
se zařazením Šestáka do ligových klání, v případě
nutnosti pak bude muset vedoucí áčka sáhnout
hlouběji do B družstva. 
Obě B družstva litomyšlského stolního tenisu budou
startovat v krajských soutěžích, ženy v divizi (je
společná pro oba kraje bývalého VČ kraje), muži
v krajské soutěži. Oproti loňské sezóně tak bude
v sezóně nové chybět v krajských soutěžích C druž-
stvo mužů, které přes play out propadlo do svitav-
ského regionálního přeboru. O budoucnosti
družstev mužů v regionu bude vedení oddílu ještě
diskutovat, protože D družstvo má startovat v regi-
onální soutěži, ale kvalitních hráčů mnoho pro tyto

Stolní tenis v Litomyšli volá po dorostu
soutěže není. Chybět v krajských soutěžích budou
také žáci či dorostenci, oddíl se dostal do situace,
kdy v mládežnické kategorii zbyl neadekvátní počet
chlapců. Zastoupení bude alespoň v dorostenkách
a starších žákyních. Situace nedostatku hráčů a hrá-
ček v mládežnické kategorii se začala řešit v oddíle
již loni, ale pro počátek letošní sezóny se bude
muset sáhnout k novému způsobu získání mladých
adeptů hry s nejmenším míčkem. Oddíl připravuje
nábor a pokusí se zvýšit spolupráci se základními
školami ve městě. 
Podrobněji se jednotlivými soutěžemi a soupeři
pro litomyšlská družstva ve všech soutěžích budeme
zabývat v průběhu času před začátkem kolotoče
soutěžních utkání. Liga začíná poslední víkend
v září, krajské soutěže odstartují první víkend
v říjnu, u regionálních soutěží zatím počátek stano-
ven nebyl.                                                 Karel Štarman

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
8. - 9. září - MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl,
Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
15. - 16. září - MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, tel.: 461 614 727
22. - 23. září - MUDr. Pavel Procházka, 
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
14. - 15. července - MUDr. Leona Kašparová,
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
28. září - MUDr. Jarmila Dostálová, Litomyšl,
Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
29. - 30. září - MUDr. Jitka Sejkorová, 
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
6. - 7. října- MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. Máje 607, tel.: 461 724 423

Případné změny budou zveřejněny na zubní
poliklinice v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo 

na www.pardubickykraj.cz

Na Lánech 30, Litomyšl. Tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, www.spsluzby.com

Slavnostní zahájení prodeje truhlářských
strojů a nástrojů

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v pátek 7. září a v sobotu 8. září od 8 do 18 hodin

Program: 9.00 Slavnostní zahájení prodeje 
truhlářské techniky
Předvádění techniky z našeho sortimentu
Možnost nákupu za skvělých podmínek
Každý účastník obdrží slosovatelný lístek 
na tombolu při nákupu nad 2000 Kč 
(hlavní výhry motorová pila a křovinořez)

značkový prodej a servis v Litomyšli!
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Čest Litomyšle hájil
nejmladší účastník

Desetina tratí klasického triatlonu (400 m plavá-
ní, 18 km jízdy na kole a 4,3 km běh) se startem
i cílem na litomyšlském koupališti přilákala již
popětadvacáté desítky sportovců všech generací.
Oblíbený sportovní podnik, konaný tradičně
o posledním srpnovém pátku, se stal znovu vzpo-
mínkou na tragicky zesnulého sportovce Huberta
Stratílka mladšího.
Nejúspěšnějším reprezentantem Litomyšle byl
zároveň nejmladší účastník jubilejního ročníku
desetinového triatlonu, teprve patnáctiletý Tomáš
Kabrhel z DTC Litomyšl. Z padesátimetrového
bazénu koupaliště vybíhal jako první a díky svému
téměř minutovému náskoku na dva z favoritů
závodu - vysokomýtského Tomáše Kořínka a Ond-
řeje Jeníčka z ČS Triatlonu - se i v cyklistické části
udržel mezi vedoucími závodníky. Závod pro sebe
rozhodl v běžecké části Martin Berka, který je
na čele Českého poháru v duatlonu. Také Kořínek
dokázal právě v poslední disciplíně zabojovat
a dorazil do cíle druhý s dvacetivteřinovou ztrá-
tou na vítěze. Třetí a čtvrté místo patřilo reprezen-
tantům ČS Triatlonu Ondřeji Jeníčkovi a Josefu

Závodníci v druhém sledu se vydávají na trať cyklistické
části závodu.

Jako první vybíhal z vody triatlonista a vynikající pla-
vec Tomáš Kabrhel.

Vítězem Triatlonu
Litomyšl v Nedošíně 
se stal Bílek
Nejrychlejšími triatlonisty 13. ročníku populárního
závodu Triatlon Litomyšl 2007 v areálu vodních sportů
v Nedošíně se stali šestnáctiletý Vladimír Nepraš
v kategorii M1 a osmadvacetiletý Luboš Bílek v hlavní
mužské kategorii. Přestože předpověď počasí slibova-
la přívalové deště, počasí se nakonec umoudřilo
a závod se obešel bez komplikací.
Do vody rybníka Velký Košíř se ponořilo v úvodní pla-
vecké disciplíně celkem 53 startujících, z toho deset
žen. Tuto soutěž vyhrála dvaačtyřicetiletá Bedřiška
Schneiderová, která tak obhájila loňské prvenství.
Opět rozhodoval její excelentní výkon na kole. Triatlo-
novou premiéru úspěšně zvládly druhá Jarmila Ram-
bousková, která po plavání vedla, a třetí Anna Báčová.
Letošní česká vícemistryně v maratonu byla po plavá-
ní na konci startovního pole. Ztrátu doháněla na kole,
přestože jí při řazení dvakrát spadl řetěz, a ve své silné
disciplíně - běhu, kdy ředběhla šest svých soupeřek.
Soutěž družstev opanovala domácí trojice sportovců
Jandík, Kabrhel, Podškubka, která se na základě
svého sportovního naturelu podělila o jednotlivé
porce závodu - 1 km plavání, 25 km jízdy na kole
a 8 km běhu.
Ústeckoorlický Luboš Bílek rozhodl o svém vítězství až
svým výkonem v závěrečné běžecké části. Po plavecké
části a padesátce na kole byl členem druhé čtyřčlenné
skupiny, která ztrácela na vedoucí dvojici půl minuty.
Rychlé přezutí v depu a zrychlené tempo mu ještě před
polovinou běhu zajistilo vedení v závodě.
Výsledky: M1 - 1. Vladimír Nepraš (1991) 1:18:25.
Ženy (0,5 - 25 - 4): 1. Bedřiška Schneiderová (1965 -
Moravská Třebová) 1:15:46, 2. Jaroslava Rambousko-
vá (1982 - Litomyšl) 1:19:01, 3. Anna Báčová (1969 -
Labe Tri Club Hradec Králové) 1:22:07. Družstva - 1.
Jandík, Kabrhel, Podškubka 1:02:26, 2. Jarinkovič,
Klaban, Šváb 1:03:55, 3. Zika, Meloun, Boháč 1:06:11.
Muži - M2 - M5 (1,2 km plavání, 50 km kolo, 8 km běh):
1. Luboš Bílek (1979) 2:08:55, 2. Josef Doleček (1979
- oba Ústí n. O.) 2:09:27, 3. Antonín Hurych (1976 -
Chmelík) 2:09:47. Kompletní výsledky najdete na adre-
se www.lit.cz/akvarium/triatlon.html -red-

Dolečkovi, Tomáš Kabrhel nakonec skončil mezi
borci minimálně o čtyři roky staršími v celkovém
pořadí na krásném pátém místě. „Překvapilo mě,
že na kole dorazil společně s Kořínkem,“ potešil
Tomášův výkon jeho otce a zároveň trenéra Zdeň-
ka Kabrhela. Třicet vteřin za svými zády nechal
talentovaný triatlonista osmatřicetiletého Marti-
na Lipenského z FORT SMC Ústí nad Orlicí i loňské-
ho vítěze Petra Klicperu. Devátý skončil Antonín
Hurych z Chmelíku. Jistě úctyhodný výkon podal
šestapadesátiletý Jaroslav Krsek, který na dva-
náctém místě ztrácel jen necelých šest minut
na vítěze. Závodníci tohoto ročníku narození byli
ve startovním poli nejstarší, Krskovi vrstevníci
byli v celkovém pořadí až v druhé padesátce. 
Výsledky 25. roníku Decimuže - 31. srpna 2007:
1. Martin Berka (1987) 00:55:01, 2. Tomáš Koří-
nek (1987) 00:55:22, 3. Ondřej Jeníček (1988)
00:56:06, 4. Josef Doleček 00:56:48, ČS Triatlonu,
5. Tomáš Kabrhel (1992) 00:56:53,8, DTC Lito-
myšl, 6. Martin Lipenský (1969) 00:57:23,2, FORT
SMC Ústí n.O., ...  37. Tamara Stonová (1984)
01:08:16,8, KPS Ostrava.         -eh- foto I. Hudeček


