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Město Litomyšl pořádalo ve dnech
20. a 21. září mezinárodní seminář
zabývající se současností a přede-
vším perspektivami sociální péče.
Na začátku tohoto roku jsme se
v této oblasti ocitli v legislativně pře-
lomovém období a tak zahraniční
zkušenosti s podobnými či naprosto

odlišnými modely mohly významně přispět k rychlejší-
mu řešení počátečních bolestí našeho nového systému
v sociální péči. Proto nad seminářem připraveným
ve spolupráci s partnerskými městy Litomyšle -
holandským Noredenveldem a slovenskou Levočou -
převzal záštitu krajský radní Miloslav Macela. 
Jednání zahájil Martin Žárský, ředitel odboru sociálních
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. Tomáš Halík
ve zprostředkovaném videopříspěvku zdůraznil potře-
bu výchovy, která povede svobodné občany k tomu, že
budou cítit svoji vlastní zodpovědnost - za sebe, svoji
rodinu i za ty, kteří se o sebe sami postarat nedovedou.
“Sociální péče vypovídá o stavu společnosti víc, než
cokoli jiného,” uvádí profesor sociologie na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Halík. Navíc zmiňuje
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Stáří je naše budoucnost Lány trápí objížďka
Na dva měsíce je z důvodu opravy mostu uza-
vřena část silnice první třídy procházející Lito-
myšlí. Zatímco v Husově ulici provoz utichl,
Na Lánech je vzhledem k obousměrné objízdné
trase opravdu rušno. Krajský úřad totiž nako-
nec vybral časově kratší variantu dopravního
omezení, která bude trvat do 15. listopadu. 
I když bylo v některých případech přihlédnuto
k požadavkům Města (byla snížena rychlost
jízdy a označeny přechody pro chodce, dodava-
tel bude provádět práce i o sobotách a nedě-
lích), některým požadavkům vyhověno nebylo.
Přestože je komunikace Na Lánech konstruo-
vána jako místní komunikace, nyní po ní jezdí
celé dny a noci plně naložené kamiony. To byl
důvod, proč Město Litomyšl navrhovalo, aby
v rámci obousměrné objížďky byla pro vozidla
nad 3,5 tuny vedena přes opravovaný most
v jednom pruhu řízeném semafory. Toto řešení
ale krajský úřad nepřijal. V rámci samostatné-
ho správního řízení už tato varinta vůbec pro-
jednávána nebyla. Zde bylo na výběr pouze
mezi jednosměrnou objížďkou ve směru
na Vysoké Mýto pro všechna vozidla s dobou
trvání do konce prosince 2007 nebo obousměr-
nou objížďkou s dobou trvání do 15. listopadu.   

Dokončení na straně 2

Vedoucí oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg Ivo Šelner při své přednášce v Zámeckém pivovaru. Vpravo: Hosty
semináře byli Martin Žárský, ředitel odboru sociálních služeb, koncepce veřejné správy v sociálních službách Ministerstva
práce a sociálních věcí, krajský radní zodpovědný za sociální otázky Miloslav Macela a místostarosta Jan Janeček.

nezvratný fakt našich životů - stáří je naše budouc-
nost. Platí to pro každého z nás osobně i o celé společ-
nosti, v níž žijeme. “Nezbývá než doufat, že se
v budoucnosti bude situace v oblasti péče o seniory
vyvíjet pozitivně. Jak rychle, to bude závislé na aktivi-
tě rodiny, samotných seniorů i celkovém vývoji společ-
nosti,” uzavřel svůj příspěvek na semináři vedoucí
oddělení sociální medicíny při Caritas Vorarlberg
Dr. Ivo Šelner. 
Zamyslel se také nad tím, že stejně jako v Čechách
i v Rakousku se v některých oblastech vytrácí tradiční
vztah dětí k rodičům a vnoučat k prarodičům, stejně
jako přirozená povinnost o ně pečovat. Zmínil v této
souvislosti velmi zajímavý fakt: “Tam, kde jsou
v Rakousku u vlády socialisté, je to velice volné,”
popsal zákonná omezení v této sféře a dodal. “Manti-
nely jsou naopak přísnější tam, kde ve spolkových
zemích vládnou lidovci.” Podle Dr. Šelnera se solidár-
nost z naší společnosti vytratila a bude se muset nějak
navrátit zpátky. “Zdá se mi, že politici dávají někdy
špatný příklad. Když říkají, že každý je zodpovědný
především sám za sebe, vyznívá to jako falešný signál.   

Dokončení na straně 4
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Mezi možné příjemce
finančních prostředků
z fondů EU patří také pod-
nikatelé. Ti mají možnost
požádat o dotaci z třetího největšího tématického
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Z fondů EU je pro programovací období 2007-13
pro OPPI vyčleněno 3,04 mld Eur (cca 83,8 mld. Kč,
pozn.: použit byl kurz Komerční banky CZK/EUR 27,55
ze dne 25. září 2007). Operační program Podnikání
a inovace je rozdělen do 7 prioritních os, které jsou
dále členěny prostřednictvím tzv. oblastí podpor, jež
charakterizují jaké typy projektů mohou být v dané
prioritní ose podpořeny. V současné době je vyhlášeno
celkem pět výzev u čtyř prioritních os. 
Prioritní osa 1 - Vznik firem:
Cílem je například pomoci financovat podnikatelské
záměry pro začínající podnikatele (tj. osoby poprvé
vstupující do podnikání nebo po delším časovém odstu-
pu) či usnadnit přístup začínajících podnikatelů ke
kapitálu a tím rozšířit možnosti financování jejich pod-
nikatelských záměrů a inovativně zaměřených projektů.
Žádosti v programu s názvem Start je možné odevzdávat
již od 29. června až do 31. prosince 2008. Podpora je
poskytována ve formě bezúročného úvěru, a to až
do výše 90 % přepokládaných způsobilých výdajů. 
Prioritní osa 2 - Rozvoj firem:
Tato prioritní osa je zaměřena například na pořizování
nových zařízení s vyššími technickými a užitnými
parametry v malých a středních podnicích či na mož-
nost získat finanční prostředky na pořizování a rozši-
řování informačních a komunikačních technologií -
hardwaru a softwaru. V rámci této prioritní osy byly
v červenci otevřeny dva programy: Záruka a Progres.
První jmenovaný program je zaměřen především
na investice, podpora je poskytována ve formě zvý-
hodněné záruky nebo zvýhodněné záruky s finančním
příspěvkem k zaručovanému úvěru. Program Progres
má pomoci posílit až po dobu 6 let kapitálové vybave-
ní podnikatele. Podpora je poskytována ve formě pod-

řízeného úvěru, podříze-
ného úvěru s finančním
příspěvkem nebo zvýhod-
něné záruky s finančním

příspěvkem k zaručovanému úvěru. Oba programy při-
jímají žádosti až do prosince 2008. 
Prioritní osa 3 - Efektivní energie:
Zaměření se týká snižování energetické náročnosti
výroby a vyšší využití obnovitelných a druhotných
zdrojů energie .
Prioritní osa 4 - Inovace: 
Mezi podporované aktivity patří například zvýšení
technických a užitných hodnot výrobků, technologií
a služeb (inovace produktu), zvýšení efektivnosti pro-
cesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketin-
gová inovace), ale také aktivity směřující k ochraně
práv průmyslového vlastnictví na vynálezy (ve formě
patentů). Ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů
provádějících vlastní výzkum, vývoj a inovaci má slou-
žit program Potenciál. Příjem registračních žádostí je
možný od června do konce listopadu tohoto roku.  
Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace: 
Tato osa je zaměřena například na podporu rozvoje
spolupráce podniků, vysokých škol a výzkumného
sektoru a vznik a rozvoj kooperačních seskupení. Další
podporované aktivity jsou vědeckotechnické parky,
podnikatelské inkubátory, výstavba, pořízení, rekon-
strukce, modernizace, vybavení nebo zařízení školi-
cích center a školicích místností.
Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání:
Například rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií
a environmentálních systémů řízení, individuální pro-
jekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup
MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializo-
vaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod.
V rámci této prioritní osy byl již v březnu otevřen pro-
gram s výmluvným názvem Marketing. Uzávěrka přijí-
mání registračních žádostí je koncem letošního roku. 
Prioritní osa 7 - Technická pomoc: 

Financování aktivit spoje-
ných s řízením programu,
například platy pracovníků
zapojených do řízení OPPI,
výběr projektů, monitoring
projektů. Podrobné infor-
mace naleznete na těchto
webovských stránkách:
www.czechinvest.org,
www.mpo.cz,
www.mmr.cz, www.struk-
turalni- fondy.cz

Bc. Jaromír Drábek,
Odbor rozvoje a investic

Evropské dotace také pro podnikatele

Dokončení z titulní strany
Toto významné zkrácení doby opravy je způsobeno pře-
devším jejím snazším provedením a nezbytností dodr-
žet technologické lhůty pouze jednou.”Chtěli jsme,
aby tyto varianty projednala Rada Města, ale protože
na rozhodnutí bylo málo času, tento prostor nám dán
nebyl,” popisuje průběh schvalovacího řízení vedoucí
odboru místního hospodářství ing. Pavel Jiráň

a dodává: “Konstatovali, že na základě silničního záko-
na nám taková rozhodovací pravomoc nepřísluší.”
Proto Město mohlo pouze upozornit na možná úskalí
tohoto řešení, tedy že zde neexistují chodníky a je
možné, že budou staticky ovlivněny nemovitosti v blíz-
kém okolí komunikace. V návaznosti na tento fakt
požadovalo, aby byl zmapován úvodní stav komunika-
ce a nemovitostí na trase, dodatečně úpraveny prosto-
ry bez chodníků tak, aby byla vymezena zvláštní zóna
pro chodce a zřízeny další dva přechody pro chodce.
“Město požádalo o předložení harmonogramu prací
a také záruky, že práce budou probíhat nepřetržitě
v dostatečném tempu,” vysvětluje konečné řešení
Pavel Jiráň. Teprve čas ukáže, zda v nejednoduchém
rozhodování byla volba krajských úředníků správná.
Proti jednosměrné variantě byly argumentem povětr-
nostní podmínky, které by mohly ovlivnit stavební
práce tak, že by mohla trvat až do jara. “Tak rychle bylo
nutné celé správní řízení uzavřít kvůli faktu, že státní
peníze, které je nutné do konce roku proinvestovat, se
objevují velmi často až na konci roku,” vysvětluje
Pavel Jiráň.                                    -eh-  foto Ivan Hudeček

Lány trápí objízdná trasa kvůli opravě mostu

Ze zastupitelstva
ZaM souhlasí s umístěním firmy ČERNÝ, spol. s r.o.

Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor B nebo
I. Firma žádá o cca 3000 m2 s možností dalšího rozšíře-
ní v horizontu 3 roků o další 3000 m2 za účelem výstav-
by areálu firmy - hala pro skladování techniky
a materiálu s možností rozšíření o prodej. Zájemce
vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní
polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude
prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním
geometrickým plánem a projektem. 

ZaM souhlasí se zařazením stavby “Prodloužení
komunikace a rozšíření parkoviště v průmyslové zóně
Benátská” v prostoru u areálu HRG do plánu akcí letoš-
ního roku. 

ZaM souhlasí se zadáním zpracování projektové
dokumentace na tyto akce: Rekonstrukce ČOV, Dopl-
nění kanalizace, Sítě zóna Benátská III. etapa, Multi-
funkční centrum Kotelna, Rekonstrukce hřbitovního
kostela sv. Anny a výstavba kolumbária, Autokemp
Černá hora, Krytý bazén, Šatny zimní stadion, Městské
vily, Strategický plán, Rekonstrukce topení I. ZŠ,
Rekonstrukce čp. 51 v Ropkově ulici. Zadání PD je pod-
míněno vypsáním řádného výběrového řízení na zho-
tovitele.

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
64 000 Kč Gymnáziu A. Jiráska Litomyšl z organizace
Česko-japonská spolupráce na financování studijní
cesty 4 studentek gymnázia do Japonska ve dnech 11.
- 24. října 2007. 

ZaM souhlasí s realizací 1. fáze šíření příjmu lito-
myšlského televizního vysílání vzduchem. V praxi jde
o instalování slabého vysílače, který díky vstřícnému
postoji Stavebního bytového družstva občanů Lito-
myšl minimálně zdvojnásobí počet příjemců místního
infokanálu. Investorem celé akce bude Petr Horák -
COMERCS. Investor získá dotaci ve výši 400 000,- Kč.
Ve smlouvě o poskytnutí dotace bude povinnost inves-
tora převést zařízení v této pořizovací hodnotě zpět
na Město Litomyšl v případě, že dále nebude provozo-
vat místní infokanál.  

ZaM schvaluje dotaci Farní Charitě Litomyšl ve výši
450 000 Kč na zajištění respitní péče a zabezpečení
terénních sociálních služeb. Z této částky bude
270 000 Kč použito jako investiční dotace na nákup
osobního auta nutného pro zajištění výše uvedených
služeb. 

Z rady města
RaM posoudila předložené nabídky na prove-

dení stavby parkoviště v ulici Strakovská v Litomyšli
(9 parkovacích stání). Jako nejvýhodnější vyhodnotila
nabídku firmy Černý s.r.o. Litomyšl.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Kuba,
Pilař architekti, Brno na zhotovení projektové doku-
mentace na “Interiér kostela sv. Anny v Lito-
myšli” a “Rekonstrukce hřbitova v Litomyšli - WC”. 

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
“Oprava ulice Trstěnická”. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.    -ms-

Prioritní osa alokace v mld Kč alokace v  %

1. Vznik firem 2,2 2,6
2. Rozvoj firem 18,3 21,8
3. Efektivní energie 3,3 4
4. Inovace 18,7 22,4
5. Prostředí pro podnikání a inovace 32,2 38,4
6. Služby pro rozvoj podnikání 6,6 7,9
7. Technická pomoc 2,5 2,9

Celkem 83,8 100

Dotace z EU pro podnikatele

Studenti a pedagogové Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli, kteří se rozhodující měrou zasloužili o přidělení
titulu Ekoškola, se v úterý 4. září zúčastnili v aule
školy malé slavnosti, při níž jim zástupci města i spon-
zorů oficiálně poděkovali za příkladnou reprezentaci.
Studenti zároveň uvedli filmovou prezentaci celého
projektu, na kterém pracovali několik předešlých let.
Oficiální předání mezinárodního titulu proběhlo v čer-
vnu v Senátu ČR. Ekoškola (Eco-schools) je mezinárod-
ní projekt spojující environmentální výuku ve škole
s konkrétními praktickými kroky, které vedou k její
ekologizaci. 

Prezentace eko-školy
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Přestože odbor dopravy má otevřeno čtyři dny v týdnu
a ještě rozšířené úřední dny jednou za měsíc o sobotní,
tempo výměny řidičských průkazů stále velmi zaostá-
vá za předpokládaným ideálním stavem. K 31. srpnu
2007 zbývalo vyměnit 1441 řidičských průkazů. Z toho
počtu je například na 600 řidičských průkazů v Lito-
myšli a spádových obcích, 100 v Dolním Újezdě, 80
ve Sloupnici, 70 v Lubné, 60 v Osíku, 50 v Němčicích
a Janově atd. Čtyřicet procent řidičů, kteří ještě nespl-
nili svoji povinnost výměny řidičského průkazu, je
starších 60 let. Výměna řidičských průkazů ze zákona
je osvobozena od správního poplatku a potřebujete
k ní platný doklad totožnosti, jednu fotografii o roz-
měrech 3,5x 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí
platnost, a žádost, kterou si vyplníte na odboru dopra-
vy MěÚ Litomyšl.

Přestože se doba tří měsíců do konce roku ještě může
zdát dostatečně dlouhá, nespoléhejte na poslední
měsíc v roce. Podobná situace je v celé republice a dá
se předpokládat, že v prosinci nebude tiskárna tech-
nicky zvládat výrobu řidičských průkazů ani pro ty,
kteří si budou chtít připlatit za expresní výměnu. Jízda
bez platného řidičského průkazu je přestupkem
s pokutou do výše 2500 Kč. 
Pro úplnost ještě uvádíme úřední hodiny odboru
dopravy MěÚ Litomyšl, kdy lze požádat o výměnu
řidičského průkazu: pondělí a středa 8.00 - 11.30
a 12.30 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 - 11.30
a 12.30 - 14.00 hodin a každou první sobotu v měsíci
8.00 - 11.30 hodin.

Ing. Kamil Hebelka, 
vedoucí odboru dopravy 

Výměna řidičských průkazů - není na co čekat!

Litomyšlský kupec a sběratel Quido Šimek měl rozsah
zájmů široký stejně jako legendární, avšak fiktivní,
Cimrman. Stopadesáté výročí narození Q. Šimka proto
celé město oslavilo jak se patří na tak významnou his-
torickou osobnost . Spasitel všednosti, který svým
dílem neocenitelně přispěl k uchování historické
paměti Litomyšle, inspiroval Martina Boštíka z Regio-
nálního muzea v Litomyšli k sepsání jeho životopisné
knihy. Monografii vydalo muzeum ve spolupráci
s nakladatelstvím Paseka a slavnostně byla pokřtěna
13. září v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze. Výstava s názvem Litomyšlský kupec, sběratel,
malíř a kronikář Quido Šimek byla zahájena slavnostní
vernisáží v hlavní budově Regionálního muzea v Lito-
myšli v sobotu 22. září. Nechyběl na ní ani režisér hra-
ného dokumentu o této významné postavě litomyšlské
historie Miloslav Kučera. Snímek bude vysílat Česká
televize v rámci cyklu Střípky času. “Všichni víme o vel-
kých bitvách a politických rozhodnutích, ale málokdo
ví o každodenním životě na počátku minulého století.
Nikdo takový, kdo by nám zprávy o tom zanechal,
v historii mimo Šimka nebyl,” hodnotí význam lito-
myšlského kupce režisér Kučera. V neděli 28. října se
bude film promítat i v Zámeckém pivovaru.

Quido Šimek ústřední postavou
filmového dokumentu

O problémech se střechou Městské sportovní haly jsme
vás v Lilii pravidelně informovali. V lednu 2006 muse-
la být z bezpečnostních důvodů dočasně uzavřena
a koncem září byla zahájena náročná oprava. Vyměně-
na byla celá nosná konstrukce střechy, která by měla
dle nových norem unést mnohem větší zatížení sně-
hem. Dílem náhod má sportovní hala i novou palubov-
ku, kterou si sportovci nemohou vynachválit. V pátek
7. září 2007 proběhla kolaudace a hned v sobotu se zde
konalo Mistrovství ČR v nohejbale dvojic.  
Již během oprav se velmi diskutovalo o míře zavinění
havárie, Město dokonce podalo žalobu k soudu, ale
zároveň se snažilo najít i jiné východisko ze vzniklé
situace. I s ohledem na ne příliš výhodnou pozici
Města ve vyvolaném sporu (např. dlouhá doba
od kolaudace stavby – rok 1998 do projevení vad) bylo
zřejmé, že nejlepším východiskem bude všestranná
dohoda. Zastupitelstvo města na svém zářijovém zase-
dání takovou dohodu o narovnání mezi Městem Lito-
myšl a Ing. Arch. Alešem Burianem schválilo. Z této
dohody vyplývá, že Česká pojišťovna převede 4 mil Kč
za Ing. Aleše Buriana na účet Města, všechny práce
prováděné v souvislosti s odstraněním závad bude
Ing. Burian provádět bezúplatně (obvyklá cena je 5%
z investičních nákladů) a na základě toho vezme
Město svoji žalobu zpět. Další 4 miliony Kč plus daň
z přidané hodnoty uhradí generální dodavatel stavby
PLS Litomyšl a zbylých 4,5 milionů včetně DPH uhradí
Město Litomyšl. Dodejme pouze, že novou palubovku
získala hala zdarma, protože ji v rámci pojistného
plnění financovala firma Ingenia dřevostavby z Albre-
chtic, která byla dodavatelem nové střechy.          -ms-

Městská sportovní hala
má novou střechu
i palubovku

Regionální muzeum v Litomyšli zřizované Pardubic-
kým krajem vás zve na promítání dokumentárního
filmu České televize s názvem Litomyšl na konci první
světové války, který ukazuje, jakým způsobem zobra-
zil Quido Šimek ve své válečné kronice události 28.
října 1918 v Litomyšli. Po projekci bude následovat
beseda s režisérem filmu Miloslavem Kučerou a auto-
rem knihy Spasitel všednosti - Quido Šimek (1857 -
1933) Martinem Boštíkem. Akce se koná v zámeckém
pivovaru 28. října v 15 hodin.

Litomyšl na konci
první světové války

V pondělí 1. října navštívila Litomyšl velvyslankyně
Venezuely María José Báez Loreto.

Ve středu 12. září proběhl na Ministerstvu kultury
ČR seminář pro žadatele z tzv. Integrovaného operač-
ního programu. V indikativním seznamu projektů je
také Oživení zámeckého návrší v Litomyšli. 

Ve čtvrtek 11. října bude poprvé zasedat komise pro
oslavy 750 let od povýšení Litomyšle na město. Oslavy
by měly být zahájeny 1. ledna 2009.

Herec a amatérský filmař Bohumil Kheil v roli Quidona
Šimka - tentokrát při vernisáži výstavy v Regionálním muzeu
v Litomyšli.

Slavnostního křtu knihy se zúčastnili majitel nakladatelství
Paseka Ladislav Horáček, náměstek ministra kultury Fr.
Mikeš, starosta města Michal Kortyš a autor knihy M. Boštík.

Regionální muzeum Litomyšl vydalo pro lepší předsta-
vu o rozsahu zájmů kupce Šimka také dva soubory
pohlednic po třinácti kusech, z nichž je možné také
odhalit autorova bystrého ducha při glosování dění
ve městě. Informační centrum se přidalo s edicí stolní-
ho kalendáře na rok 2008 s jeho charakteristickými
kresbami. Navíc je k dostání i série dvanácti druhů vín
se šimkovskou tematikou, které vybrali ve vinotéce
U Mydláře. -eh- foto M. Severová a I. Hudeček

Knihou Martina Boštíka byla nadšená i praneteř Quida
Šimka, která se zúčastnila slavnostního křtu.

Lidé nahlédli do podzemí
Stovky lidí přilákaly atrakce v památkách na zámec-
kém návrší, které při příležitosti Dnů evropského
dědictví připravila řada subjektů. Zajímavou novinkou
byla možnost prohlédnout si kanalizační systém pod
litomyšlským zámkem, který zcela výjimečně památ-
kový ústav zpřístupnil. Podzemní chodby odvětrávaly
základy zámku, sloužily jako sběrače dešťové vody
a někdy také jako úniková cesta ze zámku. Podle neo-
věřených informací mohl systém měřit víc než jeden
a půl kilometru a ústit na povrch u studánky v Nedo-
šínském háji. Nyní je ale chodba přístupná jen v části
pod zámkem a končí pod amfiteátrem. Také vinobraní
a nedělní zahájení výstavy modelů letadel měly velký
úspěch.                                             -red-  foto I. Hudeček
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Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, z jakého
důvodu zakázal váš pan architekt sušáky na prádlo
kolem domu na Komenského náměstí. Bydlím zde
v bytě 1+1 a po revitalizaci domu již není ani sušák
na okně. Ne každý byt má balkon. V současné době mi
připadá, že se o tento problém nikdo nezajímá. Lidem
z větších bytů je to jedno, ti mají své lodžie s novými
sušáky a tak je tento problém nepálí. Prosím Vás, může
s tím Město něco udělat? Za odpověď předem moc
děkuji. Jaromír Stratílek

Vážený pane Stratílku, podle mých informací žádný
přísný zákaz sušáků mezi paneláky není. Při veřejném
projednávání, které předcházelo revitalizaci panelové-
ho sídliště Komenského náměstí, nebyl z řad obyvatel
tohoto sídliště vznesen požadavek na budování
nových sušáků mezi panelovými domy. Pravda je, že ty
staré prostě dosloužily. Problém je pravděpodobně
především v tom, že do nově zateplených panelových
domů již není technicky možné připevňovat sušáky
pod okna. A ruku na srdce, nejde ani o dobrý estetic-
ký zážitek. Prádlo na oknech je spíš balkánský prvek
než středoevropský. Podle informací z bytového druž-
stva mají navíc panelové domy sušárny, které mohou
absenci sušáků na volném prostranství alespoň částeč-
ně nahradit. Přesto se budeme Vaším námětem zabý-
vat při přípravě další etapy revitalizace sídliště
Komenského náměstí.                  Michal Kortyš, starosta   

Chybějící sušáky 
na Komenského náměstí

V minulém čísle Lilie jste byli informováni o rozhod-
nutí města Litomyšle zpracovat Strategický plán
rozvoje města Litomyšl pro období 2008 - 2015.
O tom, co je strategický plán, jaká je jeho struktura
a následně i harmonogram prací, jste se mohli
dozvědět na úvodním semináři, který se konal 10.
září v Zámeckém pivovaru.
V současné době je zpracovávána analytická část
plánu, kterou je profil města. V rámci této části zpra-
cování proběhl na území města Litomyšle průzkum
názorů obyvatel a podnikatelů. Cílem průzkumu
bylo získat pro další práce užitečné a věrohodné
informace o situaci a názorech obyvatel Litomyšle
a rovněž těch, kteří podnikají, investují a vytvářejí
pracovní příležitosti pro obyvatele města. Průzkum
byl proveden v druhé polovině září společností DHV
CR, spol. s r.o. ve spolupráci se studenty místního
Gymnázia A. Jiráska. Část průzkumu byla provedena
formou osobního dotazování studenty Gymnázia
A. Jiráska. Další obyvatelé a podnikatelé měli mož-

nost vyplnit dotazníky umístěné na internetových
stránkách města Litomyšle, popř. umístěné v hlav-
ní budově Městského úřadu v ulici Bří Šťastných či
v Informačním centru. Průzkum bude sloužit jako
podklad pro další práce na Strategickém plánu roz-
voje města. 
Největší objem prací však bude proveden v rámci
pracovních skupin, do kterých jste se mohli
na úvodním semináři přihlásit. Pokud jste takto
ještě neučinili a měli byste zájem se podílet na tvor-
bě Strategického plánu, můžete se přihlásit u pana
tajemníka Ing. Pulgreta. Obecně by v pracovních
skupinách měli být začleněni odborníci na dané
téma a samozřejmě občané města, jež tato proble-
matika zajímá. Byly vytvořeny tyto pracovní skupi-
ny: Cestovní ruch a kultura, Školství a sport,
Financování městských aktivit, Životní prostředí,
doprava a bydlení, Územní plán a rozvoj území,
Sociální a zdravotní péče. Na jednáních pracovních
skupin se budou probírat a připomínkovat jednotli-

Pokračování v přípravách Strategického plánu
rozvoje města Litomyšle

Dokončení z titulní strany
Když nahlédneme k evropským kořenům, zjistíme, že
tento pohled tady není doma. Je to americký model,
ale Amerika by v tomto směru pro nás neměla být vzo-
rem. Tam mají špičkovou medicínu a proti tomu stojí
miliony nepojištěných lidí, kteří jsou na dlažbě.
Jejich sociální nůžky jsou velice doširoka rozevřené.
My bychom se měli dívat, kde je ten dobrý střed
a neusilovat o extrémy,” směroval svoji výzvu ke
všem, kteří v této oblasti mají nějaký vliv. 
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že podobná set-
kání jsou pro ně velkým přínosem. “Můžu říci, že
kombinace přednášek a kulturního odreagování
úplně naplnila moje očekávání. Získali jsme nový
náboj, abychom jako poskytovatelé služeb vydrželi
tuto složitou situaci, kterou přinesl nový zákon,” svě-
řila se v průběhu semináře ředitelka Centra sociální
pomoci Litomyšl Ing. Terezie Šmolíková a dodala:
“Moc se mi líbilo, že nám Dr. Šelner řekl na rovinu, že
ani v Rakousku ještě není všechno dokonalé a to nám
dává chuť se učit. Vidíme, že ne vše musí jít hned, že
prostor pro chyby či nedostatečnosti máme všude.
Ve srovnání s jednotlivými lokalitami v historicky
nám tak blízkém Rakousku si také uvědomujeme, že

není správné v sociálních službách všechno standar-
dizovat na Evropu. Český člověk je jiný než ten, který
žije v různých částech Rakouska nebo ve Švýcarsku
a právě sociální služby musí tuto identitu respektovat
a uchovat,” zhodnotila svoje poznatky ze semináře
Ing. Šmolíková. 
Jako největší bolest našeho současného systému
sociální péče bylo označeno financování a vypadá to,
že nejslabším článkem jsou příjemci dávek. “Musíme
se všichni naučit, že příspěvek na péči, který je určen
na sociální služby a dostává ho v hotovosti člověk,
který službu potřebuje, nemůže sloužit k ničemu
jinému,” zamýšlí se nad zdánlivě samozřejmou věcí
ředitelka CSP Litomyšl. “Člověk není ještě schopen
nakládat se svobodou vyjádřenou v penězích,” dodá-
vá. Přesto je možné najít i klady systému, který byl
hlavním tématem semináře v Litomyšli - legislativa
přinesla něco, co zavazuje poskytovatele, aby se
zamysleli nad svou službou a nad jejími kvalitami. 
Největší pochvalou pro obětavé organizátory seminá-
ře jsou nejen slova uznání účastníků, ale především
fakt, že by se všichni podobně přínosné akce zúčast-
nili rádi znovu.                                                         

Eva Hudečková, foto M. Severová a I. Hudeček 

Stáří je naše budoucnost

Zkušenost z Litomyšle - kvalitní péče
o staré lidi je možná!

Vážení čtenáři, ráda bych
se s vámi podělila o pří-
jemnou zkušenost. Když
moje 95 letá babička zača-
la být nesamostatná a plně invalidní, rozhodli jsme se
s rodinou, že si babičku vezmeme domů a že bude žít
s námi. To jsme ještě netušili, kolik sil psychických
a fyzických taková péče o starého člověka obnáší. Sil
nám po roce pomalu ubývalo, blížily se letní prázdniny
a my jsme se začali rozhlížet po tzv. respitní péči. To je
zařízení, které nabízí na přechodnou dobu plnou péči
pro lidi s různým stupněm bezmocnosti. Snažila jsem
se podle zkušeností jiných lidí sehnat takový odlehčo-
vací pobyt pro babičku, kde by jí bylo dobře jako
doma. Na doporučení jsem zvolila respitní péči Jindra
v Litomyšli  při  středisku  Farní  charity  Litomyšl.
Hluboce se skláním před personálem, který zde pra-
cuje. Jejich krásný, milý a přitom profesionální pří-
stup k starým lidem je úžasný. 
Zařízení je umístěno ve staré vilce se společenskou
místností, která je zároveň jídelnou. Zde společně

pod vedením ošetřovate-
lek babička spolu s ostat-
ními ubytovanými lidmi
zažila denně zpívání

s kytarou, čtení příběhů od Oty Pavla, cvičení, pobyty
venku na terase a různé další programy, které dokáže
starým lidem naplňovat důstojné stáří. Lidé se zde
nenudí a prožívají zde příjemný pobyt.
Proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem pra-
covníkům, kteří v respitní péči Jindra pracují.
Jejich práce je nesmírně obtížná a myslím si, že stále
společensky nedoceněná. Málokdo si uvědomuje, že
jednou bude starý a odkázaný na pomoc druhých. Res-
pitních pobytů ve městech jen pomalu přibývá a úro-
veň je různá. Mohu již z vlastní zkušenosti potvrdit, že
takový přístup, jaký jsme poznali v Litomyšli, ani zda-
leka není běžný. Záleží na nás, kterých se tato proble-
matika týká, nebo jednou týkat bude, zda dokážeme
rozlišit, kdy je pobyt v takovém zařízení pro staré lidi
důstojný a kvalitní a kdy je jen “odkladištěm”
pro seniory.                              Olga Kudrnová, Pardubice

vé dílčí části Strategického plánu a následně se
budou navrhovat jednotlivé priority, opatření
a později i konkrétní projekty na dalších 8 let. Slože-
ní pracovních skupin, včetně zápisů z jednotlivých
jednání, naleznete na internetových stránkách
města Litomyšle. 
Začátkem listopadu bude na internetových strán-
kách města Litomyšle vyvěšeno vyhodnocení prů-
zkumů, profil města (analýza) a SWOT analýza.
K těmto dokumentům se pak následně můžete
vyjádřit.
Závěrem bychom si vás dovolili pozvat na další semi-
nář pro veřejnost, který se bude konat začátkem
prosince. Přesné datum a místo bude uvedeno
v listopadové Lilii. Na tomto semináři budete sezná-
meni se SWOT analýzou a výsledky průzkumu
a v neposlední řadě rovněž s návrhy priorit a opatře-
ní, které vzejdou z jednání pracovních skupin.

Ing. Zuzana Pavlisková, 
konzultant DHV CR, spol. s r.o.

26. září proběhlo v Pardubicích vyhlášení výsledků
regionálního kola soutěže Hospodářských novin Firma
roku. Na prvním místě se umístila litomyšlská tiskárna
H.R.G., která za 15 let od svého vzniku vyrostla z malé
tiskárny až po nejmoderněji vybavený provoz svého
druhu v České republice. “Porota se na vítězi jedno-
značně shodla. Přesvědčila nás zejména kvalita výrob-
ků tiskárny H.R.G., která je srovnatelná se zahraniční
produkcí. H.R.G. navíc patří v Litomyšli a okolí k veli-
ce dobrým zaměstnavatelům,” hodnotí průběh kraj-
ského kola porotkyně Olga Skalková z vydavatelství
Economia. Dodejme, že se do soutěže letos přihlásilo
na dva tisíce firem z celé ČR. -red-

Firmou roku 
v Pardubickém kraji 
je tiskárna H.R.G.
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Do světa se v polovině října rozletí reklamní spot,
který má za úkol představit Českou republiku jako
UNESCO velmoc a má nalákat potenciální klienty
k návštěvě. To vše ve spotu dlouhém 60 vteřin, s krat-
ší variantou 30 vteřin. Sdružení České dědictví
UNESCO si natočení spotu i jeho odvysílání v několika
zemích světa může dovolit především díky dotaci
z Evropských fondů. Při výběrovém řízení na dodava-
tele spotu bylo jasné, že musí zvítězit “dobrý nápad”
a zcela jistě nebude stačit pouhý výčet památek
a destinací vhodných k návštěvě. Vítězný koncept
firmy CONO s.r.o. KLUCIvespolek z Kolína je založen
na tezi, že “Všechny památky, architektura, sochy,
malby překypují vlastní silnou vnitřní energií, kterou
dnes obdivujeme, kvůli které jsou tyto památky jedi-
nečné, výrazné, nezapomenutelné. Žijí svým vlastním
životem, zcela nezávislým na čase a prostoru. Zastavit
se, na chvíli se zahledět a občas, občas se nám podaří
koutkem oka tento jev, toto bohatství, zahlédnout.
Stačí otevřít svou mysl, pozorně se dívat... a vidět!”
Sochy a obrazy ve spotu “ožívají”. Jednou je to chrlič
na chrámu sv. Barbory, který si chce líznout zmrzliny
od procházející holčičky, podruhé pes ze slavného
obrazu Apollona a Marsyas od Tiziana, který zavětří
vůni uzeniny z bagety návštěvníka. Tyto výjevy uzavírá

přehled obrázků všech dvanácti památek UNESCO
v České republice a slogan:”Open your mind and catch
our spirit!” s českým ekvivalentem “Nahlédněte
do duše našich památek!”. 
Kampaň poběží od poloviny října do poloviny prosince
na satelitních televizích v ČR, na Slovensku, v Maďar-
sku, Bulharsku, Srbsku, Slovinsku a Španělsku (s pře-
sahem do Portugalska). Počítáno je s kombinací
stanic, které během asi 1300 repríz osloví diváky pře-
devším se zájmem o cestování a poznávání nových
míst: National Geographic, Discovery Channel, Viajar
TV, TV Spektrum a AXN. Pro zájemce bude spot ke sta-
žení i na nových webových stránkách www.unesco-
czech.cz. Obě verze uvidíte také v naší kabelové
televizi, v městském infokanálu, který pro Litomyšl
vyrábí společnost CMS.    
Věříme, že spot přispěje nejen k prodloužení turistic-
ké sezóny v městech UNESCO, ale že může být i dobrým
návodem pro plánování dovolené na příští rok. 

Ing. Michaela Severová,
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO 

Jedna turistická sezóna ještě pořádně neskončila, ale
všichni “cestorucháři” se již pečlivě připravují na tu
další. Zástupci sdružení Česká inspirace prezentovali
v září osm z nejkrásnějších českých měst, mezi která
patří i Litomyšl, na veletrhu v nizozemském Utrechtu.
Listopad bude pro toto sdružení s mottem “za kulturou
nejen do Prahy” ve znamení německého Lipska. 
Sdružení České dědictví UNESCO mohlo díky grantu
z Evropské unie letos naplánovat účast na sedmnácti
veletrzích. Na většině z nich byli zástupci jednotlivých
měst UNESCO, ty vzdálenější byly pokryty díky spolu-
práci s agenturou CzechTourism, která vozila naše
materiály a prostřednictvím svých odborníků sama
informovala o všech památkách UNESCO. Tento model
se týká například zářijového veletrhu JATA Tokio nebo

Časopis Travel in the Czech republic vyhlásil druhý roč-
ník čtenářské ankety o nejatraktivnější místo České
republiky v roce 2007. Hlasování je velmi jednoduché.
Stačí na adresu travel@mf.cz zaslat mail se třemi nej-
oblíbenějšími městy či obcemi ČR v tomto formátu:
1. místo ............ 2. místo ............ 3. místo .............
Z každé e-mailové adresy může být zaslán jen jeden
hlasovací lístek. Výsledky ankety budou zveřejněny ve
speciálním čísle časopisu Travel in the Czech Republic
u příležitosti veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2008 a v časopise Travel in the Czech Republic

02/2008. Výsledky následně zveřejníme také v Lilii.
Připomeňme, že v loňském ročníku soutěže se v první
dvacítce umístilo celkem osm měst, která mají na svém
území památku UNESCO. První místo obsadila Praha,
na druhém místě skončila Kutná Hora a bronzovou
medaili si odneslo město Karlovy Vary. Litomyšl obsa-
dila krásné jedenácté místo a skončila hned za Telčí.
Pokud chcete vidět Litomyšl na vyšších příčkách
pomyslného žebříčku, neváhejte a zúčastněte se hla-
sování i vy!                              Ing. Michaela Severová, 

tisková mluvčí Města Litomyšl 

Druhý ročník soutěže o nejatraktivnější místo
České republiky v roce 2007 vyhlášen!

Starostova odpovědna
Vážený pane starosto, vážím si Vás jako zdatného
podnikatele a muže na svém místě. Mám ale obavy,
že se v současné době stáváte hadrovou loutkou
v rukách místních lobbistů a našeptávačů či
pochlebníků, kteří sledují pouze svoje zájmy a život
běžných občanů je nezajímá. Tím myslím i členy
zastupitelstva našeho ctihodného města. Nic se
neřeší - například nekonečná debata o významu ple-
chového okruhu na sídlišti. Auta stejně jezdí napříč,
protože nehodlají respektovat opičí dráhu, která je
v rozporu s vyhláškou o provozu na veřejných komu-
nikacích. Když projdete parky v Litomyšli, není
možné si nepovšimnout, jak jsou zaneřáděné odpad-
ky, zvláště tam, kde jsou lavičky. Všude se válejí
papíry, kelímky, obaly od cigaret nebo vín, všude
jsou PET lahve, plechovky od semtexů, erektusů
a piv, prezervativů i vložek. Dále chci poukázat
na neudržitelný stav provozu na Vodních Valech.
Běžně se tady prohánějí auta téměř nadzvukovou
rychlostí a šetřílci z celého okresu tady parkují zdar-
ma a blokují výjezdy z garáží a zahrad zde bydlících
občanů, kteří tu nemohou ani zaparkovat. Navrhu-
jeme razantně snížit rychlost a zakázat parkování
nebo zavést placené parkování. Takových problémů,
které nám otravují život, je celá řada. A přitom se
dají odstranit zadarmo nebo s minimálními náklady.
Máme v našem městě dost vyžírek sociálních dávek,
kteří jsou zdatní a mají obě končetiny v horní polo-
vině těla, které volají po lopatě. Tu lopatu by jim měl
někdo vložit do rukou a nasměrovat je k dílu.              

B. Hlaváček, Litomyšl

Vážený pane Hlaváčku, děkuji Vám za Vaše připo-
mínky a pokusím se na ně odpovědět, i když v jiném
stylu, než jste psal Vy. Nemyslím si, že se stávám
hadrovou loutkou Vámi uvedených lidí. Jste jistě
moudrý člověk a proto také víte, že takoví lidé vždy
byli, jsou a budou. Je to jen otázka času, kdy je to
odhaleno. Nejdůležitější je ovšem, jak se k tomuto
zjištění postaví osoba, které se to týká. Za sebe
můžu říci, že stavím zájmy města a lidí v něm žijí-
cích nad zájmy osobní a doufám, že mi to vydrží
hodně dlouho.
Ke kruhové křižovatce na sídlišti vím jen tolik, že
byla zřízena na základě požadavku a připomínek
místních občanů k silničnímu provozu v této lokali-
tě. To, jestli je smysluplná, je věc k zamyšlení a jen
čas prokáže její funkčnost. 
Co se týká nepořádku v parcích, nemyslím si, že je
věc tak dramatická. Ten den, co mi přišel váš e-mail,
nechal jsem okamžitě nafotit okolí laviček a výsle-
dek nebyl zcela takový, jaký popisujete. Nejvíce se
projevila neukázněnost kuřáků, kteří si myslí, že
‘vajgl’ je součástí naší přírody a bez zábran je všude
pohazují. Jejich jednání je neomalené a obtěžuje
nás všechny. Pokud přece jen budete mít dojem
(a nejen vy), že je ve městě nepořádek, prosím zdo-
kumentujte a zašlete do mé kanceláře. Tuším, jak
mi hodně lidí v duchu na tuto prosbu odpovídá.
Uvědomte si však, že pořádek je věcí nás všech a je
dobrou vizitkou našeho města.
Dopravní situace na Vodních Valech je opravdu neú-
nosná a Vaše podněty předám dopravní komisi.
V plánu města je přebudovat celé Vodní Valy na kli-
dovou zónu, ale to si ještě pár let počkáme.
K poslední věci můžu jen konstatovat, že abych
mohl někomu vložit lopatu do ruky a směřoval ho
k práci, musel bych být samozvaným diktátorem,
všichni by museli mít červené občanské průkazy
s razítkem zaměstnavatele a ty, kteří ho nemají,
bychom museli držet pod zámkem v base a tam je
učit, jak poctivou prací ke štěstí a penězům přijít. To
už tady bylo a moc to nefungovalo. Tento nešvar je
věcí celé naší společnosti a naše mladá demokracie
tento fakt zatím nezvládá. Přeji Vám optimističtější
zbytek roku.                    Michal Kortyš, starosta města

Filmový štáb při práci v prostředí Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a u Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci.

Nahlédněte do duše našich památek! 

České dědictví UNESCO
a Česká inspirace na veletrzích 

připravovaného listopadového veletrhu CITM Kun-
ming v Číně. Svého zástupce měla města UNESCO
na zářijovém veletrhu 50+Beurs v Utrechtu a na veletr-
hu TT ve Varšavě. Do konce tohoto roku se představíme
ještě na těchto evropských veletrzích: C.I.S. Travel
Market Petrohrad, UTM Kyjev Ukrajina, Mezinárodní
turistická výstava Lugano, WTM Londýn a TC Lipsko.
Věříme, že se nám také díky těmto prezentacím poda-
ří zlepšit povědomí zahraniční veřejnosti o krásách
naší země, které rozhodně stojí za to vidět na vlastní
oči.                                                       Michaela Severová
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Nejedná se o pronájem zámeckých prostor. S Národním
památkovým ústavem je uzavřena smlouva o spoluprá-
ci, v níž je sjednána částka, jež odpovídá kompenzaci
ztrát a odhadnutým režijním nákladům, když ovšem
spotřebovaná elektřina, úklid prostor, toaletní potře-
by a mzdy pracovníků zámku nad rámec jejich úvazku
jsou hrazeny zvlášť. Prohlídky zámku při přípravách
a v průběhu festivalu nejsou prakticky omezovány -
pořady se odehrávají ve večerních hodinách, prohlíd-
ky během probíhajících zkoušek jsou až na výjimky
možné. Spolupráci však je nutno vnímat v širší souvis-
losti - jako spolupráci s pořadateli festivalu, tedy Měs-
tem Litomyšl a Pardubickým krajem (obecně
prospěšná společnost Smetanova Litomyšl je pouze
výkonným pořadatelem, pro ten účel založená Městem
Litomyšl). Užitek zámku z této spolupráce je finanční
- přímými dotacemi Pardubického kraje (letos 1 milion
korun), avšak i nepeněžní, formou městských aktivit.
Město se podílí na získávání prostředků pro rekon-
strukce (takto se například opravilo přízemí zámku),
vypomohlo v problémových obdobích poskytnutím
bezúročné půjčky (oprava saletu) a svoji hodnotu mají
i běžné denní drobné úsluhy Technických služeb
města, Městské policie... Litomyšl se velmi aktivně
podílí na propagaci zámku nejen vydáváním četných
kvalitních tiskovin a jejich distribucí po celé Evropě,
ale vyslala například i počáteční impuls pro zapsání
areálu na Seznam UNESCO a byla až do úspěšného
konce “hnacím motorem” všech jednání. Příkladem
ze současnosti je řádový nárůst výprav japonských
turistů jako výsledek městem navázané spolupráce
s touto zemí a s jejími cestovními agenturami.
Kulturní akce, jež se v prostředí vzácných památek
odehrávají na celém světě, do nich přivádějí opakova-
ně hosty a nepochybně by měly zvýšit také návštěv-
nost expozic. V průběhu Smetanovy Litomyšle přijíždí
do města tisíce festivalových diváků, restaurace,
hotely a obchody svojí kapacitou často nepostačují,
vyšší návštěvnost má Rodný byt Bedřicha Smetany či
expozice soch v zámeckém sklepení, dokonce pro roz-
šíření nabídky pořádáme cyklus výstav Smetanova
výtvarná Litomyšl a s návštěvností nemáme problém.

Ředitel festivalu Smetanova Litomyšl odpovídá 
na otázky Luboše Vondráčka

Je smutnou skutečností, že aktivní propagace ani
zápis na Seznam UNESCO nemá vliv na podstatné zvý-
šení návštěvnosti litomyšlského zámku a dokonce
i během festivalu pracovníci zámku uvádějí pokles
tržeb. Tento problém by si jistě zasloužil podrobnou
odbornou analýzu, nabízí se otázka, zda je všechen
potenciál možností personálem zámku dostatečně
využíván.
Samozřejmě vím, že zámek potřebuje peníze a tak stej-
ně jako se město ve smlouvě s Národním památkovým
ústavem zavázalo vyvíjet společné úsilí při získávání
finančních prostředků pro regeneraci litomyšlského
zámku, i my chceme přispět ke zlepšování jeho stavu.
Asi by nebylo řešením nasazení komerční sazby nájem-
ného. Pořádání festivalu je záležitost nezisková,
závislá na obtížně získávané přízni sponzorů (jen pra-
covníci v kultuře vědí, jak obtížně!) a na dotacích
státu a kraje, poskytovaných ze stejné hromádky
pro “živou” kulturu i pro opravu památek. O částku,
jež by překročila možnosti rozpočtu festivalu, bychom
museli stát či kraj požádat a důsledkem by pak mohl
být pouhý přesun dotace z jedné organizace do druhé,
při kterém by nezískal prospěch nikdo. Z každé proda-
né vstupenky na pořad konaný v zámku jsme proto
odvedli památkovému ústavu vstupné 10 Kč, což vyne-
slo 70 tisíc korun. Pro rekonstrukci zámku částka sice
“směšně nízká” (to by ovšem byla i v desetinásobné
výši), dost však velká na to, aby pomohla zkvalitnění
poskytovaných služeb na zámku či zvyšování jeho
atraktivity pro návštěvníky. Mě maně napadá, že by

za to byl plat pro další dva průvodce na sezónu (mohla
by se otevírací doba rozšířit třeba i na pondělky), daly
by se pořídit květinové záhony do zahrad (když “fran-
couzských”), nové odpadkové koše, lavičky, stojany
na kola, směrovky k pokladně, nebo by mohl za tyto
peníze každý víkendový den v sezóně oživit prohlídku
nějaký doprovodný program... Vás nezajímá, kam se
těch směšných 70 tisíc podělo?
Přiznám se, že Vaší otázce na piaristický kostel nero-
zumím. Jeho interiér je samozřejmě stále zdevastova-
ný, tak, jak jej zanechal minulý režim (škoda, že jste
jako mladí nesepsali petici!), ale pokud nám to památ-
kový ústav povolí, před festivalem jej připravíme tak,
aby tam proběhly speciálně pro tento prostor vybrané
pořady stejně úspěšně, jako tomu bylo zatím vždy. 
V sobotu 9. června ráno byla dokončena montáž zastře-
šení a pracovníci montážní firmy provedli první zku-
šební vysunutí pojízdné části. Protože nebyl dobře
nastavený dojezdový koncový spínač, došlo k vyjetí
ozubeného kola pojezdu z hřebene (správně zapracoval
bezpečnostní mechanismus konstrukce) a nezbylo,
než celou střechu nadzvednout a nasadit zpět do hře-
benu. Pro montážníky to byla několikahodinová kom-
plikace, která se však vešla do plánované doby
na testy, k ohrožení zámku ani osob pochopitelně dojít
nemohlo, protože po vyjetí ozubeného kola z hřebenu
nemohlo logicky vysouvání dále pokračovat. Poněkud
mne však zaráží jiná věc: Zkušebního provozu zastřeše-
ní se neúčastnila veřejnost, přítomni byli jen pracovní-
ci zámku... Odkud že to vane? Jan Pikna

V Lilii č. 8 v článku “Kolik
zaplatil festival?” nám sdě-
lil pan Pikna výši částky -
120 tisíc korun. Jedná se
snad o pronájem zámeckých prostor na dobu konání
a příprav festivalu? Pokud ano a porovnám-li to
s obecnými částkami pronájmu bytových prostor
pro normálního občana, zdá se mi to velmi levné. Prav-
děpodobně to záleží na dohodě mezi “zámeckými” (t.j.
památkový ústav) a panem Piknou. Dle informací
z kabelové televize a z Lilie rovněž víme, že zámek měl
obdržet 10 korun z každé prodané vstupenky na festi-
val. Součástí informace bylo, že v prodeji bude 16 tisíc
vstupenek. To by při vyprodání znamenalo 160 tisíc
korun. Pan Pikna však říká, že zaplatil za každého
diváka na nádvoří 10 korun - celkem 72 tisíc korun. To
znamená, že návštěvnost festivalu byla nižší, vezme-
me-li v potaz devět hracích dní a počet sedadel
na nádvoří. Mělo být hned na začátku řečeno přesně,
že nejde o desetikorunu z KAŽDÉ prodané vstupenky,
ale o desetikorunu ze vstupenky prodané na předsta-
vení NA NÁDVOŘÍ. Čtenáři jistě neušlo, že konečná
částka získaná pro zámek je podstatně menší. Je sice
získána ze vstupu na nádvoří, kam návštěvník obyčej-
ně vstupenku nepotřebuje, je to však částka směšně
nízká. Nechci opět připomínat omezení, která s sebou
festival do zámku přináší. Je-li však zámek pro konání
festivalu tak důležitý, jak pan Pikna a jiní říkají, mělo
by se zámku dostat kompenzace podobně významné,
jak nezbytná je jeho existence pro pořádání festivalu. 

Několik vět řediteli Smetanovy Litomyšle
Nevím, o kolik peněz
zámek přichází změnou
provozu a zdá se mi, že
dny červencových svátků

byly také návštěvnicky klidnější. Pro vyjasnění
a pro porovnání bych uvítal informace ze správy
zámku. Ať je zveřejní! To, co sám pozoruji, to jsou jen
mé dohady a předpoklady. 
Nakonec bych chtěl vyjádřit obdiv panu “krajskému
ministru kultury” za to, jakým způsobem dostál svému
nápadu vyfotografovat a zviditelnit figurální sgrafita
zakrytá při festivalu zastřešením. Obrázek byl k vidění
připíchnutý na režné látce, která zakrývá konstrukci
sedadel nádvoří a je nevábné vůně. Tento obrázek byl
ohromný! Pokud to pan emeritní starosta nevytvořil
sám, pak jako amatérská práce to bylo nevídané
a reprezentační v každém směru! Turisté, a nejen ti
japonští, vše fotografující museli být nadšení. Holed-
báme - li se srovnáním se zahraničím, měli bychom
alespoň napodobit kvalitu.
Dvě otázky pro pana Piknu:
Je piaristický kostel uvnitř připravený pro pořádání
představení 50. ročníku SL, nebo nás čeká podobné
fiasko jako minule?
Vysvětlete, prosím, jaká závada se vyskytla v sobotu 9.
června 2007 na nádvoří při montáži konstrukce.
A kolik centimetrů zbývalo, aby byly poničeny arkády
zámku? Nedošlo by bývalo v podobné situaci při před-
stavení k vážné nehodě či zranění?

Luboš Vondráček, Litomyšl

Na konci října se v Litomyšli uskuteční dvoudenní
kurz protidrogové prevence pro učitele mateřských
a 1. stupeň základních škol. Seminář povede paní
Mgr. Dagmar Nováková, která je předsedkyní občan-
ského sdružení Institut Filia. Touto problematikou se
zabývá již řadu let a vypracovala kvalitní metodiku
práce s malými dětmi, která je přiměřená věku, nená-
silně, názorně, srozumitelně a působivě zpracovaná.
Nabízí učitelům možnost vlastního prožitku při řešení
modelových situací a dětem pak mohou zprostředko-
vat odborné a nezkreslené informace z oblasit drogové
problematiky. “Seminář se uskuteční v Litomyšli
proto, že si uvědomujeme důležitost včasného zaháje-
ní prevence a nutnost její systematičnosti a dlouhodo-
bosti” říká jeho organizátorka Mgr. Milada
Nádvorníková a dodává: “Problémy s drogami se
mohou týkat nás všech a proto v únoru roku 2008
nabídneme setkání s paní Mgr. Novákovou také rodi-
čům a široké veřejnosti.” Přihlášky na seminář konaný
ve dnech 29. - 30. října vždy od 12.30 do 17.00 hodin
v aule III.ZŠ Litomyšl lze zasílat na adresu Mgr. Milada
Nádvorníková, MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000.

Protidrogová
prevence již
v mateřských školách

Pro zajištění bezpečnější dopravy z lokality ulice Na Lánech, kudy vede až do poloviny listopadu
z důvodu opravy mostu v lokalitě Perštýn objízdná trasa, zavedlo Město Litomyšl po dobu trvání
objížďky silnice I/35 bezplatné užívání městské hromadné dopravy pro cestující nastupující nebo
vystupující na zastávkách Lány – vodovody, Lány – Babka a Vysokomýtská. 

Z Lánů městským autobusem zdarma



7

Nesouhlasím
“Nížepodepsaní soudní
lékaři bazírují na úplné
duševní otupělosti a vro-
zeném kretenismu...”. Tak
právě tato slova klasikova mi vždy vytanou na mysli,
pročítám-li si znovu a znovu vpravdě oduševnělé
příspěvky týkající se zámeckého návrší, jeho obnovo-
vání, architektury, festivalu Smetanova Litomyšl,
zastřešení zámeckého nádvoří atp., pravidelně otisko-
vané v Lilii. Viz. letošní čísla 4, 5, 6, 8, 9, autoři p.t.
Vondráček (č. 4-8) resp. Benda (č.9).
Odhlédnu od všech nepravd, pomluv, dohadů,
nesmyslů i vyložených lží, jimiž se zmiňované dopisy
obou pánů jen hemží a za všechny zmíním jen jedi-
nou, pan Benda v čísle 9.: “...Moji přátelé z brněnské
opery pracovní 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”. To jste
tedy sjel na vodu mělkou a spáchal lež velkou, pane
Bendo! Pravda je taková, že soubor brněnské opery
zde v 58 leté historii Smetanovy Litomyšle “mnoha-
denně” (pokud se to tak dá vůbec nazvat!) zkoušel
pouze jedinkrát, a to při svém posledním účinkování
v roce 2004, kdy připravoval premiéru Braniborů
v Čechách. “Mnohadenně” zde pobýval tak, že v pon-
dělí 14. 6. soubor přijel na orchestrální zkoušku
od 16.00, po ní se vrátil do Brna, v úterý přijel
na generálku od 21.00, opět odjel a vrátil se až
na premiéru ve čtvrtek 17. 6.!!! Navíc soubor Janáč-
kovy opery není žádné sdružení taxíkářů ani KMČ
(Kdo má čas) ale plně profesionální ansámbl, jehož
členové by v době, kdy by neúčinkovali v Litomyšli,
zpívali a hráli na své mateřské scéně! Takže řeči o utí-
kajících ‘ritech’ jsou rovněž vycucané z prstu! Taková
jsou fakta. O “sporém vyžití v našem městě” naprosto
nehodlám polemizovat, autor zřejmě vůbec netuší, že
život profesionálního umělce na “štaci” prostě
obnáší zkoušku, hotel, představení, hotel. Tak to
bylo, je a bude.
Více než podobné pitominy, slušnější výraz na tyto blá-
boly nemám (ostřejších desítky), mne velmi straší jiná
věc. Opravdu zásadní a podstatná.
V srpnu nám všem pan Vondráček směřuje tento apel:
“...druhá výzva směřuje k Litomyšlanům, aby někdo
z mladých založil petiční výbor na ochranu našeho
zámku před architekty působícími v Litomyšli i dalšími
příchozími.” V září našel spřízněný hlas, kdy mu pan
Benda v příspěvku “Souhlasím” přizvukuje: “...návrh
založit petiční výbor či občanské sdružení na ochranu
zámku považuji v současné situaci za nápad výbor-
ný...”.

Tak to už je na pováženou.
Jinými slovy se zde píše,
že všichni architekti, sta-
vitelé a potažmo památká-

ři a též radní a zastupitelé, kteří o záměrech
a realizacích v prostoru zámeckého návrší spolurozho-
dují (pivovar, festival, atp.), jsou pěkná partička gau-
nerů, která by se nejlépe vyjímala někde na Borech či
Mírově, a jejichž řádění je třeba učinit přítrž! Divím se,
že při literární razanci páně autorů rovnou nezazněly
výzvy k vytvoření ozbrojené domobrany. I když -
možná je to tak myšleno, bůhsuď. V každém případě
mám pro pány Vondráčka, Bendu a ty, kteří smýšlí
podobně, jiný, taktéž soudím že výborný nápad. 
Totiž: jednou za 4 roky se v tomto městě konají svo-
bodné volby. Není nic snazšího, než vstoupit do něja-
ké strany nebo vytvořit nezávislé volební sdružení
a kandidovat. Razantně. Přesvědčit spoluobčany, že
právě jejich vidění komunální politiky a záležitostí
kolem zámeckého návrší a architektů a dramaturgie
festivalu a vlastně vůbec všeho v Litomyšli je to správ-
né. A uspějí-li, pak tyto názory prosazovat a prosadit
v Radě, Zastupitelstvu. Konsensem, dohadováním
či dohodou. Říká se tomu různě: demokracie, vláda
lidu. V praxi to zatím někdy není ideální, ale zatím
nikdo na nic lepšího nepřišel. A že se ne vždycky a ne
všecko vydaří, ví každý, kdo něco zkusil skutečně
dělat a jen hloupě a bez jakékoli zodpovědnosti
za cokoli nežvaní. 
Jistě, k demokracii patří též petice. Také pravidelné
uveřejňování kontroverzních příspěvků. K občanské
společnosti občanská sdružení. Třeba za záchranu
zámku, je-li třeba zachraňovat. Je třeba ten náš
“zachraňovat”? Kým a před kým? Tyto otázky nekladu
do pléna a už vůbec ne p.t. Vondráčkovi a Bendovi,
o nichž si (díky jejich příspěvkům) mám právo myslet
své. Stejně, jako si po přečtení mého příspěvku budou
myslet oni, a zřejmě i další také své o mně. O.K., s tím
nemám problém. 
Tu otázku totiž kladu sám sobě, zdejšímu rodákovi
a lokálpatriotovi jako poleno. A vracím se jí ke Švejko-
vi na samý začátek mého “dopisu čtenáře”. Skutečně
jsem já a my všichni v Zastupitelstvu a Radě “úplně
duševně otupěli” či se mátožně pohybujeme světem
stiženi “vrozeným kretenismem”? Skutečně naše
nemalé úsilí směřuje k tomu, abychom zámek nená-
vratně zpustošili, zdevastovali, zruinovali? 
Jsem přesvědčen, že nikoli. Nicméně - o všem se má
pochybovat. A tak jsem začal u sebe. Navštívil jsem
svoji lékařku a ta mi sdělila, že mám (alespoň proza-
tím) štítnou žlázu zcela v pořádku.

Vojtěch Stříteský, Z. Kopala, Litomyšl

Reakce na článek 
“Tři výzvy” uveřejněný
v srpnové Lilii
Autor ve zmíněném článku uvádí, že se pomocí petič-
ního výboru podařilo zachránit parčík před “Buřval-
kou” se staletými stromy (přesněji na Jiráskově
náměstí). K tomuto chceme jednoznačně prohlásit, že
rekonstrukce parčíku proběhla v prakticky stejném
rozsahu, jak bylo plánováno a vyprojektováno. Jedná-
ním s petičním výborem byly vyvráceny různé, ničím
nepodložené, ale přesto “zaručené” zprávy, na základě
kterých zřejmě došlo k podpisové akci. Provedena byla
pouze drobná úprava záměru - ponechání dvou
do budoucna výrazně neperspektivních dřevin.
K tomuto kroku bylo přistoupeno spíše na základě
zprostředkovaných pocitů jedné starší obyvatelky
lokality, než po odborném posouzení věci. Chtěli jsme
pouze vyjít vstříc osobnímu vztahu ke zmíněným dře-
vinám. Těsně po dokončení takto pozměněných úprav
jsme museli jiné skupině obyvatel lokality naopak
vysvětlovat, proč tam jedna ze dvou zmíněných dřevin
byla nelogicky ponechána. Bylo nám dále sděleno, že
požadavek na její zachování rozhodně nebyl většino-
vým názorem. Její neuspokojivý stav narušuje totiž
estetický vzhled celého prostoru a v nedaleké budouc-
nosti bude muset být stejně odstraněna z důvodů bez-
pečnostních. Na úpravách se podílely státní
prostředky Státního fondu životního prostředí a obča-
né dnes mohou posoudit, zda byly ku prospěchu věci. 
Takže skutečně netušíme o jaké “záchraně” je ve zmí-
něném článku řeč. Žádné jiné úmysly s parkem město
ani úřad nikdy neměly a kde se vzaly zaručené zprávy
například o budování parkoviště, vůbec netušíme.

Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru míst. hospodářství

Letečtí veteráni, kteří se v úterý 19. září sešli
na pozvání Města Litomyšle a dcery svého kolegy a spi-
sovatele Václava Kubce v Zámeckém pivovaru v Lito-
myšli při příležitosti stého výročí jeho narození, se
neubránili trochu trpké příchuti vzpomínek na doby
svého mládí. Bojovali za svobodu své vlasti proti nacis-
tickým okupantům a nakonec skončili v té samé vlasti
v komunistických žalářích. Demokratický stát po roce
1989 nedokázal toto příkoří odčinit. Řadu věcí, které
bylo třeba v této oblasti učinit - třeba přiznání nároků
na odškodnění za to, co vytrpěli v komunistických
lágrech, minulé vlády nedokázaly udělat. “Spor, který
tato záležitost mezi politiky vyvolala, odhalil ty, kte-
rým nešlo o podstatu věci. Záměrně vyvolali chaos,
když řešili ‘systémovost’ při stanovení výše odškodné-
ho. To jsou ale spíše nepodstatné věci, protože šlo pře-
devším o gesto a symbolické vyjádření díků,” soudí
poslanec Parlamentu ČR Pavel Severa a dodává: “Větši-
na z válečných hrdinů nečekala, zda to bude deset
nebo dvacet tisíc, ale očekávali omluvu a projev uzná-
ní za to, co pro republiku udělali. To jsme bohužel
v mnoha případech nestihli a bude to náš věčný dluh,
který se nám už nikdy nepodaří vyrovnat.”

Jak paradoxní situace přinášela ta podivná doba,
svědčí příběh Františka Fajtla, který inspiroval i otce
a syna Svěrákovy při vzniku filmu Tmavomodrý svět.
“Nejhorším okamžikem v životě mého manžela bylo
jeho uvěznění na Mírově, kde se ocitl v rukou lékaře -
bývalého esesáka. Považoval to za ránu pod pás a nej-
větší ponížení,” vzpomíná vdova po národním hrdino-
vi, letci čs. bombardovací 311. perutě RAF, Hana

Letečtí veteráni vzpomínali v Zámeckém pivovaru
Fajtlová na prožitky svého muže. Osudům řady česko-
slovenských letců, kteří nasazovali své životy v bojo-
vých operacích v Polsku, Francii, Velké Británii
i na východní frontě věnoval své knihy plné poutavých
příběhů sám letec a zároveň spisovatel Václav Kubec.
Dvě z jeho nových knih na vzpomínkovém setkání při
příležitosti jeho nedožitých stých narozenin také jeho
dcera Helena Šanderová představila.                         -eh-

Novou knihu Václava Kubce křtila též vdova po generálmajoru Aloisi Šiškovi paní Vlasta Šišková. 

V neděli 9. září byla - bohužel kvůli špatnému
počasí bez letových ukázek - zahájena výstava
modelů letadel. K vidění byly v Zámeckém pivo-
varu exponáty od počátku letectví do konce
2. světové války. Spolek leteckých modelářů při-
vítal nejvíce návštěvníků v den zahájení výstavy,
kdy se jich přišly podívat na dvě stovky. Také
poslední den výstavy modely obdivovaly stovky
dětí z litomyšlských škol, zavzpomínali si nad
nimi i váleční veteráni i pováleční letci, kteří se
sešli při příležitosti nedožitých stých narozenin
letce a spisovatele Václava Kubce. -eh-

Modely táhly
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Centrum sociální pomoci města
Litomyšl
Centrum sociální pomoci města
Litomyšl (CSP) je příspěvkovou
organizací Města Litomyšl. Poskytu-
je tři druhy sociálních služeb: 

1. Domov pro seniory (DS)  
Služba určená seniorům, kteří potřebují v některých
činnostech spojených s péčí o sebe a svoji domácnost
pomoc druhé osoby a lidem starším 55 let, kterým byl
přiznán plný invalidní důchod, přičemž zároveň jim
byl přiznán příspěvek na péči.
Kapacita služby: 67 lůžek, z toho 51 lůžek v Domově
Pod Školou, Zámecká 500, Litomyšl (dříve název Domov
důchodců 1) a 16 lůžek v Domově Na Skalce, Zámecká
225 Litomyšl (dříve název Domov důchodců 2).
Poslání služby: Ideálem většiny lidí je žít doma až
do konce. Skutečný život se však často od ideálu liší -
následky nemocí oslabí síly, schopnost postarat se sám
o sebe a o svoji domácnost se s přibývajícím věkem
umenšuje. Domov pro seniory nabízí lidem, kteří se
ocitli v situaci, kdy již potřebují pomoc druhé osoby
v míře přesahující možnosti rodinných a jiných pečo-
vatelů, domácí péči v náhradním prostředí.
Skutečný domov nahradit neumíme, ale společně
s každým, kdo se pro pobyt v našem domově rozhodne,
se na základě individuálního přístupu a podporou
poskytovanou v rozsahu nezbytně nutném, snažíme
zachovat co nejvíce možnou nezávislost a umožnit žít
dál způsobem dříve obvyklým.
2. Domov se zvláštním režimem (DZR) - pro osoby
trpící Alzheimerovou nemocí
Služba určená lidem, které postihla nemoc zvaná Alz-
heimerova, případně seniorům s demencí způsobenou
degenerací mozkové tkáně v důsledku poruchy oběhu
krve v mozku - demence vaskulární nebo multiinfark-
tové a u nichž současně s touto nemocí neprobíhá jiné
závažné somatické onemocnění, které vyžaduje zdra-
votní péči a kterým byl zároveň z důvodu ztráty sobě-
stačnosti přiznán příspěvek na péči.
Kapacita služby: 9 lůžek v Domově Na Skalce, Zámec-
ká 225, Litomyšl.

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko
Poslání služby: Poskytováním sociální služby
1. co nejdéle udržet či zlepšit kvalitu života lidí v
takových stádiích demence, kdy snížená soběstačnost
vyžaduje pomoc druhých osob, která se v domácím
prostředí  stává stále obtížněji zajistitelnou,
2. zajistit nemocným péči, dohled, aktivizaci a pravi-
delný režim s respektováním individuality a důstoj-
nosti člověka,
3. nabídnout “svobodu ve vymezeném prostoru” bez
klecových lůžek a bez nadbytečného tlumení psycho-
tropními  látkami.
Úhrady za služby DS a DZR:
Za ubytování náleží úhrada v rozmezí 106 - 145
Kč/den, podle počtu lůžek a vybavení pokoje.
V poplatku za ubytování je zahrnuto i praní prádla
a úklid. Za stravování v případě odběru tří hlavních
jídel je stanovena úhrada 103 Kč/den. Po zaplacení
úhrady za ubytování a stravování musí obyvateli
domova zůstat minimálně 15 % důchodu. 
Za sociální služby uhradí obyvatel domovů částku
odpovídající výši přiznaného příspěvku na péči. Pokud
příspěvek není přiznán, úhrada za sociální služby se
řídí ceníkem. 
Ceny se pohybují v průměru okolo 60 Kč/hod.
Bližší informace o službě DS a DZR:
Kancelář CSP, Zámecká 500, Litomyšl 570 01
Provozní doba: pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod.,
dle dohody i v ostatní všední dny
Telefon: 461 614 861, 461 614 860
3. Pečovatelská služba 
Služba je určena: 1) seniorům starším 75 let, 2) oso-
bám starším 18 let, které potřebují v některých činnos-
tech spojených s péčí o sebe a domácnost pomoc druhé
osoby a byl jim z tohoto důvodu přiznán příspěvek
na péči, nebo mají podanou žádost o tento příspěvek,
3) osobám starším 18 let, které z důvodu krátkodobé-
ho nepříznivého zdrav. stavu ztratili dočasně schop-
nost postarat se o sebe a svoji domácnost (krátkodobé
poskytování PS).
Podmínkou poskytování PS je bydliště v Litomyšli
a integrovaných obcích.

PS lze poskytnout též občanům z obcí mikroregionu
za podmínky, že tato obec uzavře smlouvu s CSP,
poskytne příspěvek na činnost pečovatelské služby
a CSP má volnou kapacitu pro poskytnutí takové služby.
Poslání služby: Smyslem PS je pomáhat lidem žít
ve svém přirozeném prostředí i přesto, že některé čin-
nosti, spojené s péčí o svou osobu a svoji domácnost,
se stávají z důvodu věku nebo zdravotních potíží bez
pomoci druhé osoby obtížně zvladatelnými. Poskyto-
vaná pomoc přitom vychází z těchto zásadních pravi-
del: podpora soběstačnosti, respektování a zachování
životního stylu. 
Základní služby: pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu (podání jídla, oblékání, pohyb
v místnosti, přesun na lůžko), pomoc při osobní hygi-
eně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy,
pochůzky, praní prádla, topení v kamnech apod.),
zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím
Fakultativní činnosti (poskytují se pouze tomu, kdo
má uzavřenou smlouvu na poskytování základních slu-
žeb): aktivizační činnosti (doprovod na různé akce,
vycházky), pomoc při péči o zdraví (objednání k léka-
ři, doprava k lékaři apod.), doprava v rámci území
města, doprava mimo Litomyšl (včetně doprovodu),
společník dospělého občana v době nepřítomnosti
osoby blízké
Časové vymezení služby: 
pracovní dny: 6.30 - 19.00
sobota, neděle, svátky: 7.30 - 19.00 ( výběr ze základ-
ních činností )
Cena služeb: od 60 Kč do 84 Kč/hod. 
Bližší informace o službě PS:
Středisko pečovatelské služby, J.E.Purkyně 1150, Lito-
myšl 570 01
Provozní doba: pondělí a středa: 9.00 -12.00 a 12.30 -
16.00
úterý, čtvrtek, pátek: 9.00 - 11.00
Telefon: 461 654 900, e-mail: 

Připravuje Dana Šedá

V pátek 14. září v aule III. Základní školy v Litomyš-
li nastal nevídaný jev. Od 18. do 21. hodiny večerní
naprosto soustředěně posluchači vnímali strhující
přednášku zkušeného lékaře MUDr. Ivana Rusnáka,
CSc. Téma přednášky “Záhady lidské duše” patrně
každý procítil a přijal po svém, dle svých zkušeností
a životního postoje, ale atmosféra ve zcela zaplněné
aule byla neskutečně přátelská, nádherná. 
Nezbývá než upřímně poděkovat organizátorce
přednášky Ing. Boženě Javůrkové (na snímku s dr.
Rusnákem) a věřit, že nám bude ještě v budoucnu
dopřáno setkání s nevšedním člověkem, lékařem.  

Ing. Marie Chladová

Záhady lidské duše zaujaly

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedago-
gická škola v Litomyšli bude ve dnech 18. - 20. října
spolu se Společností učitelů matematiky JČMF pořá-
dat již potřetí Celostátní konferenci učitelů matema-
tiky s mezinárodní účastí pod názvem “Jak učit
matematice žáky ve věku 11 - 15 let”. Hlavním
tématem letošního setkání je “Matematika a její
aplikace”.
Plenární přednášky k tomuto tématu přednesou
v prostorách litomyšlského zámku Prof. Jiří Cihlář
a Prof. František Kuřina. 
Důležitou součástí této akce budou workshopy,
pro jejichž realizaci nabízí pedagogická škola ade-
kvátní prostory včetně nově vybudované multimedi-
ální učebny. Workshopy budou zaměřeny na přímou
práci učitelů, proběhnou i diskusní kulaté stoly
(o prvních zkušenostech s realizací ŠVP, o postojích
žáků k matematice). Novým tématem setkání bude
využití interaktivní tabule a dynamické geometrie
ve výuce matematiky. 
Toto tradiční setkání učitelů matematiky se na pod-
nět účastníků minulých ročníků vrací do půvabné
Litomyšle, což nás všechny může jen těšit. Doufej-
me, že Litomyšl bude i nadále městem vhodným
pro kongresová jednání. -red-

Matematika
a její aplikace Pod lektorským vedením PhDr. Lidmily Pekařové, pri-

mářky Rehabilitačního centra Hamzovy odborné
léčebny Luže - Košumberk, se 23. října od 14.30 do
17.30 hodin v prostorách Evropského školicího centra
v Zámeckém pivovaru v Litomyšli uskuteční seminář
“Stress-relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláz-
nit se” s těmito okruhy: Zdravý sebenáhled a jeho
vytváření. Generační zátěže v myšlení a prožívání.
Ambivalence člověka v pocitové oblasti “chci

Stres - relaxace, jak prožít 
spokojený život a nezbláznit se

a nechci”, “mohu a musím”. Osobní tempo, rozhled,
síla jednat, nebo lhát... Z čeho se rodí stres. Stres
z odpovědnosti a alibismu. Rady pro spokojený život
profesně i soukromě. Praktické ověření “co jsem a jaké
JÁ ve mně převládá.
Přihlášky se přijímají do 15. října na adrese
milada.nadvornikova@litomysl.cz. Cena semináře je
stanovena na 50,- Kč pro jednotlivce. Manželská dvo-
jice hradí 50,- Kč dohromady.                                    -red-
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Rozšíření řad diváků, kteří budou moci sledovat
reportáže místního televizního programu přenášené-
ho prostřednictvím kabelové televize, se rozhodli
podpořit na svém nedávném zasedání členové Zastu-
pitelstva města Litomyšle. Původní záměr připojovat
uživatele prostřednictvím kabelové sítě budované
společností Intercable ztroskotal - společnost nepro-
vedla rozvody ve smluveném rozsahu, kabelová tele-
vize několikrát změnila majitele a další investice už
není možné očekávat. 
Proto zastupitelé přijali návrh producenta zpravodaj-
ství Petra Horáka na šíření místního televizního pro-
gramu samostatným vysílačem. Tak se signál dostane
do společných televizních antén bytových domů

a odtud až do domácností. Technické řešení by mělo
zároveň vysílání litomyšlské televize zpřístupnit sou-
časným či budoucím majitelům digitálních satelit-
ních přijímačů v Litomyšli. Schválená dotace od
Města Litomyšl činí tento rok 400 tisíc korun. Pokud
se systém osvědčí, mohla by v roce 2008 následovat
druhá etapa se zhruba stejnými náklady. V této první
etapě bude vysílač umístěn na domě v ulici J. E. Pur-
kyně a signál bude přiveden do Domu s pečovatel-
skou službou a dalších domů v okolí, které jsou
v majetku města.
Dalších 600 domácností bude mít možnost sledovat
vysílání v sídlišti Vertex, kde jsou byty v majetku Sta-
vebního bytového družstva. Naladit si místní vysílání

Kabelovka v Litomyšli se bude přenášet vzduchem

1. a 2. etapa plánovaného pokrytí televizním signálem

budou moci také v širším okolí ulic T. G. Masaryka,
Dukelská, Mařákova, J. E. Purkyně, Trstenická,
Moravská, částečně v Benátkách. "Realizací této
etapy vzroste počet rodin s místní televizí minimálně
na dvojnásobek - z šesti set na více než tisíc tři sta
rodin," těší se na nové diváky Petr Horák a vysvětlu-
je další postup: "V druhé etapě bychom rádi na jed-
nom z domů v sídlišti Vertex instalovali vysílač, který
vykryje zbývající části Litomyšle a část integrovaných
obcí." Vzhledem k poskytnuté dotaci si město Lito-
myšl vyhrazuje právo na zpětný převod technického
zařízení v případě, že by někdy v budoucnu firma
Petr Horák COMERCS výrobu místního vysílání ukon-
čila.                                                     -eh-  foto: www.seznam.cz

Extravagantní 34. Mladá Smetanova
Litomyšl pobavila

Mladá Smetanova Litomyšl je nejoblíbenějším festi-
valem Hudební mládeže České republiky. Koktejl ori-
ginálních koncertních a jevištních projektů,
připravených právě a jedině pro mladé publikum
tohoto festivalu, měl letos téma Hudba a vtip...
a extravagance. V pátek 21. září otevřela festivalový
program komická koncertní feérie klavírního kvarte-
ta The Fortyfingers a zpěvačky Ireny Fürbachové.
Bravurní spojení virtuózní klavírní techniky a exce-
lentního pěveckého výkonu zavedlo posluchače
k nejslavnějším hvězdám éry filmové grotesky a oži-
vilo atmosféru prvních kinematografů. Páteční noc
pokračovala světelným průvodem k soše hudebního
velikána na Smetanově náměstí a poté programem
na litomyšlském zámku. Tajuplný pořad plný H2O
humoru s názvem Malá vodní hudba vystřídala opera
studentů pardubické konzervatoře Dido a Aeneas
a program zakončil Půlnoční humor. Sobotní dopo-
ledne bylo pro pro zúčastněné vrcholným zážitkem -

hradecké Divadlo Drak přivezlo úspěšnou klauniádu
miminek - Všechno lítá, co peří má. Bránice si poté
účastníci zklidnili při slavnosti v klášterních zahra-
dách. Velkoryse pojatý projekt Opera Fashion shlédli
již ve čtvrtek dopoledne studenti litomyšlských střed-
ních škol, a také v sobotu odpoledne zavedl diváky
do světa módních přehlídek šesti světoznámých mód-
ních tvůrců a jejich kolekcí. Modelky a modelové
vystoupili v osobitých choreografiích, jejichž režii
měli módní salóny B. S., Amadeus, Richard Wagner,
Verdi, Bizet nebo Giacomo Puccini. Pořad byl věnován
Robertu Altmannovi. Sobotní večer patřil stejně jako
v minulých ročnících Jiřinkovému plesu, letos však
ve stylu extravagance. Trochu netradičně v neděli
dopoledne učinil definitivní tečku za 34. ročníkem
Mladé Smetanovy Litomyšle v sále Smetanova domu
jazzový génius, legendární trumpetista Laco Deczi
a doprovodná skupina Cellula New York.                            

-eh- foto Ivan Hudeček

Malá vodní hudba a malá přednáška nad Smetanovou sym-
fonickou básní Vltava

Jazzový trumpetista Laco Deczi vystoupil se skupinou Cellu-
la New York také na statku v Benátkách.

V pondělí 3. září usedla do lavic litomyšlského gymná-
zia třicítka nových studentů čtyřletého studijního
programu a spolu s nimi dalších třicet bude studovat
program osmiletý.
Při této příležitosti byly za přítomnosti představitelů
Pardubického kraje radní Marie Málkové, vedoucího
odboru školství Mgr. Karla Pešky a starosty města
Litomyšle Michala Kortyše slavnostně otevřeny dvě
nově zrekonstruované učebny. První z nich je kom-
pletně renovovaná fyzikální učebna se stupňovitým
uspořádáním, ve druhém případě se jedná o zcela nově
vytvořenou počítačovou učebnu se šestnácti osobními
počítači. Kromě výuky informatiky bude využívána
v hodinách  cizích jazyků, při výuce techniky adminis-
trativy a některých dalších odborných předmětů.
Rekonstrukci a následné moderní vybavení obou uče-
ben by nebylo možné realizovat bez finanční podpory
Pardubického kraje, který na tyto účely přispěl škole
částkou téměř půl milionu korun. Další velkou investi-
cí byla právě v těchto dnech dokončená výměna top-
ných těles v celé budově.                                           -red-

Na Gymnáziu mají
nové učebny

Noční UNESCO v kalendáři 2008

V říjnu bude v prodeji nástěnný kalendář ”České dědictví UNESCO 2008”
prezentující všech 12 českých a moravských památek zapsaných na Seznam
UNESCO. Autorem podvečerních a nočních záběrů je Jaroslav Horák, grafická
úprava a tisk H.R.G. Litomyšl. Kalendář si můžete zakoupit za 130 korun
v Informačním centru. Firmám a podnikatelům nabízíme přítisk loga na karton
a množstevní slevu. Kontakt: michaela.severova@litomysl.cz, tel. 775 653 311
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Ve sboru této církve se v neděli 15. září konal vikariát-
ní den a jeho hlavním tématem byly dvě velké události
- před 85 lety vznikla Náboženská obec Litomyšl
a o deset let později byl otevřen vlastní sbor na Toulov-
cově náměstí. 
Nová církev vznikla 8. ledna 1920 a z národních dějin
převzala silný prvek sociálního husitství a čistoty
v církvi, také pod vlivem spisů Aloise Jiráska. Prvním
patriarchou, který se aktivně podílel na jejím založení,
byl Dr. Karel Farský. 
V březnu roku 1922 byl vysvěcen Jaromír Metyš kně-
zem a byl splněn základní předpoklad pro ustavení
Náboženské obce v Litomyšli. Jaromír Metyš pracoval
ve městě jako knihovník, farář a učitel náboženství.
Neúnavně se angažoval v kulturním životě města jako
sbormistr pěveckého sboru Vlastimil, dirigent místního
symfonického orchestru a stál také u zrodu operního
festivalu Smetanova Litomyšl, jehož 50. ročník se
uskuteční v červnu 2008. Od roku 1924 se bohoslužby
konaly ve sboru Církve evangelické. V roce 1929 otevřel

první československý prezident Tomáš Garrique Masa-
ryk za Smetanovým domem moderní Průmyslovou
školu v Litomyšli. Na konci září roku 1930 církev
zakoupila domy č. p. 151 a 152, kde doposud uvedená
škola působila. V domě, kde je nyní fara, byl kdysi lito-
myšlský špitál a bydlela zde spisovatelka M. D. Rettigo-
vá. V domě, ve kterém dnes sídlí sbor č. p. 152, byla
od roku 1897 Všeobecná řemeslnická škola. Plán
na přestavbu vypracoval ing. Petříček z Chocně a reali-
zace byla zadána staviteli Josefu Mikuleckému z Řídké-
ho. Budova sboru patří k obdivuhodným archi-
tektonickým stavbám v historickém jádru města. Cír-
kev, která ji využívá, je církví moderní, vyjadřující
všechny prvky ekumeny. Připomínkou těchto význam-
ných dní bylo 15. září setkání při dopolední bohosluž-
bě za účasti patriarchy církve ThDr. Tomáše Butty.
Slavnostní atmosféru doplnil svým vystoupením pěvec-
ký sbor z Chrudimi. Odpoledne patřilo literárním vzpo-
mínkám na významné osobnosti dějin s názvem “Cesta
nenásilí”. Jaroslav Jiráček, foto Miroslav Škrdla

Připomenutí význačných událostí Církve
československé husitské v Litomyšli

Věříme, protože nemůžeme jinak
V evangeliích čteme dvakrát, že se Ježíš divil. V Naza-
retu se divil tomu, že v něho vlastní lidé neuvěřili.
V Kafarnaum žasl nad tím, s jak velikou vírou se setkává
u pohanského vojáka. Jak je to s vírou? I apoštolové
žádají Ježíše: ”Dej nám více víry!” 
Často slýcháme, že víra je dar. To znamená, že víra není
výsledkem pouze lidské iniciativy. Že k víře nedochází
pouze z lidské vůle. A také člověk sám se k víře nepři-
nutí. K víře nemůžeme nikoho zlomit. Ani se nemůže-
me o svou víru s nikým rozdělit. Tajemství o velikosti,

počátku i trvání víry je v Bohu samotném. Bůh člově-
ka k víře přemáhá, i když ten se často vzpírá. Věříme,
protože nemůžeme jinak. Nedokážeme nevěřit, i kdy-
bychom chtěli. To ovšem neznamená, že nás víra zahá-
ní do slepé uličky, že jsme před Bohem vírou poraženi.
Naopak, zakoušíme, že nejsme sami, že jsme obdaro-
vaní, svobodní - a nemusíme tancovat jak svět píská.
Dnes je moderní víru skrývat. Zapomínáme, že víra se
sděluje. Jakékoli svědectví víry je ze všedního života
vytlačeno. A abychom nekomplikovali životy svých

dětí a vnoučat, nemluví se často o víře ani v rodinách,
natož ve škole. To jsou ovšem těžké přestupky a příští
generace nás budou obžalovávat.
Bůh je při díle a stále ještě nám ponechává čas. Bývá
tomu dodnes, že uvěří lidé, které k tomu nevedla rodi-
na ani jejich okolí. Ježíš při svém působení někdy
říkal: “Tvá víra tě uzdravila,” jindy: “Tvá víra tě zachrá-
nila”. Přemýšlejme o tom. Jednou všichni budeme sou-
zeni podle toho, jakou víru jsme si uchovali až
do konce.                                                        Věra Říhová

Místní skupina České křesťanské akademie
srdečně zve na odložené setkání s autorem
stejnojmenné knihy MUDr. Marcelem Drlíkem,
které se uskuteční ve čtvrtek 11. října v 19
hodin v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Dok-
tor Drlík bude vyprávět o svém ročním dobro-
volnickém působení ve Středoafrické
republice - chudé nestabilní zemi zmítané
bratrovražednými válkami. 
Svůj pobyt v nemocnici zřízené na odlehlém
venkově karmelitánskou misií hodnotí sám
takto:
“...Měl jsem za to, že přijíždím Africe něco

dát, po dvanácti měsících vidím, že je to tro-
chu jinak. Z Afriky si naopak odvážím mno-
hem víc, než jsem jí ‘dal’. Roční pobyt v buši
bezesporu obohatil mou odbornou praxi a při-
nesl mi spoustu lékařských zkušeností. Pře-
devším to však pro mne byla velká škola
života. Ve zdejších nuzných podmínkách, kde
nic není samozřejmostí, je mnohem patrnější,
než v Evropě, jaké životní hodnoty jsou oprav-
du podstatné a jaké ne. Těch podstatných je
jen několik, a rozhodně  to nejsou ty, které na
nás každodenně útočí z televizních reklam...”
Doktor Marcel Drlík v roce 2006 stál jako jeden
ze šesti zakladatelů u zrodu obecně prospěšné
společnosti nazvané SIRIRI - což v domorodé
řeči znamená POKOJ. Ta se snaží pomáhat
lidem ve Středoafrické republice, osmé nej-
chudší zemi světa. Tato společnost od začátku
spolupracuje s misií bosých karmelitánů jako
partnerskou organizací působící v oblasti již
třicet let. Více o činnosti a projektech kon-
krétní pomoci se zájemci mohou snadno
dozvědět na internetu pod heslem SIRIRI.
Upozorňujeme, že při přednášce doktora Drlí-
ka bude možné se seznámit s činností huma-
nitární  společnosti SIRIRI a případně
podpořit její činnost koupí trička. 

Věra Pleskotová

Český lékař 
v srdci Afriky

Hosty setkání byli patriarcha CČSH Tomáš Butta, králové-
hradecký biskup Štěpán Klásek, vikář Jiří Plhák a další
duchovní pardubického vikariátu.

Slavnostní mši sloužili patriarcha CČSH Tomáš Butta a králové-
hradecký biskup Štěpán Klásek.

Neziskové organizace mají
nyní jedinečnou možnost
zapojit se do velkých
partnerských projektů,
které se budou ucházet o dotace z evropských fondů.
Máte nápady a nemáte kapacity pro jejich realizaci?
Pak jste na tom stejně jako velká část neziskových
organizací v Pardubickém kraji. Koalice nevládek Par-
dubicka, která sdružuje neziskové organizace působí-
cí v Pardubickém kraji, proto připravuje SPOLEČNÉ
projekty, které na principu partnerství spojí síly více
neziskových organizací v kraji. SPOLEČNÉ projekty by
měly mít větší šanci uspět v konkurenci, protože
budou připraveny a řízeny profesionálním týmem Koa-
lice nevládek Pardubicka a budou zasahovat větší

území a širší cílovou skupinu.
SPOLEČNÉ projekty jsou jedineč-
nou šancí pro menší organizace,
které nemají kapacity na zpra-
cování projektů, Realizací

SPOLEČNÝCH projektů
získají neziskové organi-
zace zkušenosti s evrop-
skými fondy, budou moci

odborně rozvinout své zaměstnance, přijmout nové
pracovníky pro realizaci rozvojových projektů či zkva-
litnit způsob řízení svých organizací. Získají také pří-
ležitost navázat spolupráci s domácími i zahraničními
neziskovými subjekty a získají významný a prestižní
zdroj příjmů.
Koalice nevládek Pardubicka nyní hledá další náměty
na projekty, které by mohly být realizovány jako
SPOLEČNÉ. Hledá také neziskové organizace, které se
chtějí zapojit do příprav SPOLEČNÝCH projektů. Míra
zapojení závisí na ochotě a schopnostech každé
organizace. Získat podrobné informace a zapojit se
do přípravy a realizace SPOLEČNÝCH projektů se můžete
na internetových stránkách www.spolecne.eu.

Ing. Karel Borovička,
manažer projektu Společně!, borovicka@spolecne.eu

Dotace z EU pro neziskové organizace

Členové a příznivci KJ se sejdou 18. října v 18 hodin
v salonku restaurace Slunce a vyslechnou historii
o vzácném rukopisu - Codexu gigas či Ďáblově bibli -
odvezeném z Prahy roku 1648 do Švédska jako válečná
kořist.                                                  Srdečně zve výbor KJ

Z Kroužku Jihočechů

Nabízíme byt 2+1 (velký) k pronájmu 
od 1. 10. 2007 v Nedošíně. 

Cena dohodou. Tel.: 724 313 719
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Martin Boštík - Spasitel všednosti, Jaroslav Vít - Ašsko
a Chebsko, Věra Kešnerová - Chatky a další zahradní
stavby, Václav Krejčík - Dejte šanci pohybu, Morus -
Světové dějiny sexuality, Agathe Godard - Novodobé
popelky, Patchwork pro moderní ženu, Jan Přeučil -
Osobní trenér, Murphy - Witt - Připravte své dítě
do života, Leschinger - Východní Čechy, Tomáš Feřtek
- S dětmi křížem krážem po Čechách, Jitka Suchá - Cvi-
čení paměti pro každý věk, Philip Stokes - Malé album
velkých myslitelů, Dieter Breuers - Na hradech, v kláš-
terech, v podhradí, Josef Havel - Nikdy se nevzdávat,
Thomas Schauer - Svět rostlin, Peter McHoy - Plánová-

ní zahrady, Emerlingová - Když dětem nejde čtení,
Roland Breton - Atlas jazyků světa, Paul Clark - Design
bleskově, Helen L. Conway - Domácí násilí, Vladimír
Souček - Člověk, bytost stále aktuální, Vladimír Sou-
ček - Člověk, původem bytost nesmrtelná, James Twi-
ning - Dvojitý orel, Agatha Christie - Rané případy
Hercula Poirota, Bradford - Nástrahy osudu, Choga
Egbeme - Za závojem slz, Sandra Brown - Exkluzivně,
Ed Mc Bain - Gangy, Nina Gregor - Malá princezna,
Scott Turow - Promlčení, Anie Dalton - V aréně, Jáchym
Topol - Supermarket sovětských hrdinů, Tom Stopard -
Rock’n’roll, Jenny Pitman - Dědictví.

165 let - 2. října 1842 se v Praze narodil Jaroslav
Němec, syn Boženy Němcové, české spisovatelky.
Malíř, učitel v Oděse, ovocnář, zahradník. Pochován
na Vyšehradě.
115 let - 3. října 1892 se v Ústí nad Orlicí narodil
František Schmilauer, malíř, grafik. Autor vydaného
alba s kresbami Litomyšle.
105 let - 8. října 1902 se v Litomyšli narodil Stanislav
Jakubíček, zahradník, divadelní ochotník, člen růz-
ných spolků.
170 let - 15. října 1837 se v Hořicích narodil Josef
Durdík, profesor gymnázia v Litomyšli, filozof, pře-
kladatel.
50 let - 13. října 1957 se v Ústí nad Orlicí narodil Josef
Havel, spisovatel. Cenné jsou jeho knihy s válečnou
tématikou, například o letci Mikuleckém ze Sloupni-
ce.
170 let - 17. října 1837 se v Jilemnici narodil Jaroslav
Hynek Maisner, filolog, profesor gymnazijní v Lito-
myšli, zakladatel tělesných cvičení s litomyšlskými
studenty, dříve, než byl založen Sokol.
65 let - 18. října 1942 zahynul na letišti Kamble
v Anglii František Doležal, příslušník 311. čs. bom-
bardovací perutě. Narozen v Litomyšli.
60 let - 26. října 1947 se v Přerově narodil František
Jiříček, hudebník, básník, učitel na Základní umělec-
ké škole v Litomyšli.
145 let - 27. října 1862 se v Litomyšli narodil Hubert
Gordon Schauer, spisovatel, literární kritik a publi-
cista, zakladatel moderní české kritiky.
80 let - 28. října 1927 se v Dobronicích u Tábora naro-
dil Jan Hána, sochař, autor pomníku Zdeňka Nejedlé-
ho.
95 let - 30. října 1912 zemřel v Táboře Leopold Fer-
ber, profesor na gymnáziu v Litomyšli, malíř. Jeho
obrazy jsou v Městské galerii, autor pomníku M.D.
Rettigové na hřbitově.
65 let - 31. října 1942 byl popraven v koncentračním
táboře Karel Vaško, majitel hostince v Poříčí, který
poskytnul ubytování příslušníkům odboje za II. svě-
tové války.

Připravuje Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na říjen 2007

Děkujeme paní Nadě Novohradské, majitelce
cestovní kanceláře CKL Litomyšl za krásný pobytový
zájezd k moři do Španělska. Přestože se nás přihlásilo
málo (v současné době bohužel klienti nehodnotí kva-
litu služeb, ale cenu a pak jsou to objednávky spíše
přes internet), tak se zájezd uskutečnil. Paní Novo-
hradská zajistila dopravu z Litomyšle, nakonec jela
s námi a maximálně se nám věnovala. Děkujeme za její
přístup a nadstandardní služby.

Za účastníky z Litomyšle Jarmila Bernátová

Děkujeme celému kolektivu sestřiček Domova
důchodců v Zámecké ulici v Litomyšli za svědomitý
a lidský přístup, kterým ulehčovali a zároveň nám
pomáhali při dlouhodobé nemoci manželky.

Jaroslav Havran s dcerami

Chtěla bych poděkovat za profesionální a hluboce
lidský přístup kolektivu pracovníků chirurgického
oddělení Nemocnice Litomyšl.

Miluše Menclíková, Hrušová

Poděkování
Probíhá Týden knihoven

Během prvního říjnového týdne se
koná tradiční celostátní akce
s názvem Týden knihoven. Připo-
jují se k ní rovněž městské knihov-
ny z naší oblasti.
V pondělí 1. října proběhlo v Měst-

ské knihovně v Litomyšli od 9.00 do 17.00 hodin
nonstop čtení a vyprávění na téma “Knihovnická
bašta”. Číst se bude i z knih Josefa Lady, Jaroslava
Foglara a Astrid Lindgrenové.
V úterý  2. října  byla  vyhodnocena  soutěž
“Moje zážitky z prázdnin”a předány byly ceny
autorům tří nejlepších prací. Poté proběhla před-
náška prom. biologa Lubora Urbánka “Velký Košíř”.
Ve středu 3. října se vypravil průvod masek, inspi-

rovaný knížkami bratří Čapků, Smetanovým
náměstím, poté následovalo soutěžní dopoledne
v knihovně. Zde také PhDr. M. Štemberková hovo-
řila na téma “Spisovatel Josef Čapek”.
Ve čtvrtek 4. října byly  předány ceny za literární
a výtvarnou soutěž a vyhodnoceni tři nejlepší
vypravěči v soutěži na téma “Povídejme si, děti”.
Dnes, v pátek 5. října ve 14.00 hodin začne bese-
da s veterinářem “Jak se pejsek s kočičkou léčili”
a odpoledne bude pokračovat velkou soutěží
pro děti “Máme rádi zvířata”.
V sobotu 6. října od 8.00 do 11.00 hodin akci uza-
vře “Knihovnická bašta” - nejlepší “lahůdky”
z dětského oddělení, které bude mimořádně otev-
řeno i v sobotu.

V úterý 16. října v 19.30 hodin se koná v Kongresovém
sále litomyšlského zámku koncert LSO a pěveckého
sboru KOS. Obě tělesa se představí v samostatném
hudebním programu, společně provedou Notturno
J. Myslivečka. Na programu skladby A. Vivaldiho,
G. P. Telemanna,   J. Kř. Vaňhala,   Ch. W. Glucka,
M. Touška atd. Sólisté: L. Kratochvílová, A. Černá -
příčná a zobcová f létna, P. Saidl - kytara. Dirigují:
J. Šula, M. Motl.    -red-

Společný koncert
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

Inzerujte
v Lilii!
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Stále více přibývá lidí, kteří si uvědomují, že preven-
tivní péče o své zdraví je důležitá a že se časem vypla-
tí jako málokterá jiná věc v životě. To si uvědomují ale
i farmaceutické firmy vyrábějící léky a potravinové
doplňky a tak jsou občané masírováni reklamní kam-
paní na nejrůznější zdraví prospěšné preparáty. Jak se
v tom ale má běžný člověk vyznat? Co je pouze reklama
a co pravda? Obsahují tyto doplňky deklarované látky
a má smysl je užívat?
Nemocnice Litomyšl nabízí v rámci svého preventivní-
ho programu nové vyšetření - měření celkové antioxi-
dační kapacity krve. Toto vyšetření spočívá
v objektivním zjištění toho, zda má konkrétní jedinec
dostatek látek s antioxidační aktivitou a je- li tedy
schopen neutralizovat agresivní kyslíkové a dusíkové
radikály a minimalizovat tak následky způsobené oxi-
dativním stresem. 
Agresivní kyslíkové radikály se podílejí na celé řadě
onemocnění a nové výzkumy stále rozšiřují tato zjiště-
ní o další jednotky - jde například o aterosklerózu
a s tím spojené problémy s ischemickou chorobou
srdeční, mozkovými příhodami, degenerativní one-
mocnění typu Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby,
choroby kloubní, kožní a respirační, komplikace pro-
vázející cukrovku či onemocnění nádorová a nakonec
jsou reaktivní radikály kyslíku a dusíku i jednou
z významných příčin celkového stárnutí organismu.
Na druhé straně jsou tyto radikály pro organismus
nezbytné v ničení bakterií a virů, ale jejich lokální pro-
dukce musí být přísně regulována před rizikem poško-
zení vlastních tkání. Z toho vyplývá, že každé
zánětlivé onemocnění, akutní i chronické, je prováze-
no zvýšenou tvorbou těchto radikálů a zvyšuje nároky
na tzv. antioxidační systém organismu, tj. na látky,
které jsou schopny tyto radikály  vychytávat a neutra-
lizovat. Tyto látky jsou buď tělu vlastní a jejich množ-
ství a především aktivita je dána geneticky, anebo je
získáváme z vnějšího prostředí, nejčastěji stravou.
Jejich funkci je nutno chápat jako celek, výsledný
efekt je dán řetězcem vzájemných interakcí jednotli-
vých složek, takže pokud bude mít tělo dostatek
například vitaminu E, zinku či selenu a minimální
množství vitaminu C, nebude celkový antioxidační
systém dostatečně funkční. Genetika se uplatňuje
například u kuřáků - někdo kouří celý život, ale proto-
že má geneticky danou velice dobrou enzymatickou

Nové možnosti zdravotní prevence
výbavu k ničení zplodin kouření včetně kyslíkových
radikálů, neonemocní nebo pouze v menší míře choro-
bami s kouřením spojenými. Jiný kuřák má během
několika málo let obrovské zdravotní potíže často již
chronické a léčebně špatně ovlivnitelné. Přísun antio-
xidantů stravou je velice důležitý. V tomto může být
celá řada problémů a i člověk, který se stravuje relativ-
ně racionálně, může mít těchto látek nedostatek.
Záleží na životním stylu (chronicky stresovaní lidé
díky pracovnímu vypětí či naopak výraznému fyzické-
mu výdeji, např. sportovnímu, budou mít spotřebu
jistě vyšší), schopnosti zažívacího traktu tyto látky
vstřebávat (záněty žaludku a střev či nedostatek trávi-
cích enzymů mohou způsobit horší vstřebávání), zále-
ží na zpracování potravin (vaření ničí např. vitamin C,
vitaminy A, D, E jsou rozpustné v tucích a vstřebávají
se lépe např. ze salátů s přídavkem olivového oleje),
obsah některých antioxidantů je v běžné stravě velice
nízký, protože je ho málo v půdě (např. selen, což bylo
prokázáno před několika lety i v tomto regionu). Je
také známo, že obsah jednotlivých prvků a vitaminů se
v zemědělských rostlinách mění a některé práce
naznačují, že se z dlouhodobého hlediska snižuje. 
Každý člověk by se měl zamyslet nad tím, zda-li posky-
tuje svému organismu dostatečné množství nezbyt-
ných živin k tomu, aby jeho organismus mohl fungovat
optimálně a mohly se tak uplatnit jeho obrovské rege-
nerační možnosti. Prevence je nejlepším prostředkem
proti nemoci. Při znalosti celkové antioxidační kapaci-
ty krve se lze přesvědčit, zda-li naše tělo tyto látky
aktuálně potřebuje, či zda-li užívání doplňků stravy se
“zaručeně” pozitivním účinkem vůbec má pro tělo
v tomto ohledu nějaký smysl (ideálně vyšetření před
zahájením léčby a po jejím dokončení). Vyšetření je
vhodné pro všechny věkové kategorie, z důvodů pre-
ventivních, při jakémkoli chronickém onemocnění,
obzvláště spojeném s nadměrnou únavou, u osob
v chronickém stresu. Toto vyšetření se provádí formou
krevního odběru, není hrazeno z všeobecného zdra-
votního pojištění a jeho součástí je vyplnění dotazní-
ku životního stylu a následný písemný komentář
lékaře. Pro opravdové labužníky péče o zdraví lze
vyšetřit i aktivitu antioxidantů v různých ovocných
šťávách, vínu nebo různých značkách piva. Podrob-
nosti lze nalézt na internetových stránkách litomyšl-
ské nemocnice v sekci služby.             MUDr. Petr Víšek

Pane starosto, při návštěvě Litomyšle 14. srpna se
nám stala nepříjemná věc; při parkování u zámku
nám zcela odešla pneumatika. Bylo to nepříjemné,
protože manžel je invalidní a potřebovala jsem
pomoc. Městský strážník, na kterého jsem se obráti-
la s dotazem, mi pomoc nabídl, sám vymontoval
píchlé kolo a nasadil rezervu. Nevím, který ze stráž-
níků to byl, ale díky němu jsme den v Litomyšli pří-
jemně strávili. Ráda bych tímto poděkovala, jestli je
ve Vašem městě taková policie, je to dobré.

S pozdravem Dr. Ivana Jilemnická, Praha 10
Vážená paní Jilemnická, velice mě potěšil Váš e-
mail, z kterého jsem se dozvěděl, jak je policie
v našem městě pohotová, úslužná a dokáže si pora-
dit v takovýchto situacích. Rovněž si cením vašeho
přístupu k obecním věcem, kdy si pro hezkou
a milou věc najdete chvilku času a dokáže tento pří-
stup ocenit. Věřte, že to v naší republice není častým
jevem, ba naopak, protože lidé dokážou spíše jen
kritizovat. Často právem, ale mnohdy i neprávem.
Panu Tomášovi Rádkovi, který Vám nezištně pomohl
s výměnou kola, osobně poděkuji za jeho příkladnou
ochotu.                  S úctou Michal Kortyš, starosta města

S výměnou kola
pomohl strážník

Setkání gynekologů
regionu
Ve středu 12. září proběhl v Litomyšli druhý ročník
setkání gynekologů regionu. Tímto byla zahájena
tradice pravidelných gynekologických seminářů
pořádaných gynekologicko-porodnickým oddělením
Nemocnice Litomyšl. Bohatý přednáškový program
přilákal opět hojnou účast gynekologů a končil
ve večerních hodinách neformální diskuzí. Pořada-
tel semináře MUDr. Harald Čadílek si velmi váží
účasti na přednáškách kapacit v oboru z klinik
v Hradci králové a Brně, stejně jako toho, že v nabi-
tém programu si všichni zúčastnění našli čas na toto
setkání. Na základě vyjádření jednotlivých účastní-
ků při ukončení semináře bude zcela jistě snaha
o pokračování v zahájené tradici i v dalších letech.
Účast na akci by byla hojnější, ale její termín byl
zvolen v době, kdy někteří lékaři ještě čerpají pozd-
ní letní dovolenou. Příští ročník bude pamatovat
svým termínem i na tuto skutečnost a jeho pořádání
se posune na pozdější dobu tak, aby nic nebránilo
všem zájemcům o účast na semináři. 

AABC - Sdružení pro pacienty s nemo-
cemi dýchacích cest, astmatem a aler-
giemi uspořádá v úterý 31. října
od 16.30 hodin v hotelu Dalibor semi-
nář na téma Infekce dýchacího systé-
mu a alergie. Prevence a léčba.
Centrum pro alergie a asthma bron-
chiale (AABC) bylo založeno v Litomyšli před deseti
lety. Tato aktivita vyšla z potřeby informací u občanů
s průduškovým astmatem i dalšími alergickými i nea-
lergickými nemocemi dýchacích cest. Projekt je orga-
nizován jako mimopracovní aktivita pracovníků
oddělení alergologie a klinické imunologie v Litomyšli
za pomoci Nadačního fondu pro pomoc nemocným
dětem a Nemocnice v Litomyšli. 
Cílem AABC je zajistit všem potřebným v Litomyšli
a okolí zdroj vědecky podložených poznatků, týkají-
cích se jejich nemoci a s ní spojených různých problé-
mů. Je třeba pomoci laikům odlišit módní a komerční
informace od těch, které jsou prokázané lékařskou
vědou. Také vzájemné rozhovory pacientů mezi sebou
i se “svými” lékaři a sestrami přináší mnoho zajímavé-
ho i podnětného pro obě strany.
Zastaralé vztahy mezi lékařem a pacientem (lékař
“přikazuje”, pacient to pasivně přijímá) neumožňuje
správné řešení všech problémů, které vyplývají z one-
mocnění. Tyto staré modely se proto nahrazují vzta-
hem, který je možno označit jako partnerství
nemocného a zdravotníka. Během několika společ-
ných setkání v každém roce, kterých se často zúčast-

ňují špičkoví odborníci z celé ČR, se
zabýváme zejména těmito otázkami:
Prevence. Jak předcházet alergickým
projevům a průduškovému astmatu.
• Prevence ještě před příchodem
dítěte na svět a v časných obdobích
jeho života. • Jak správně léčit aler-

gie, astma a opakované infekce dýchacích cest. • Jak
zavčas zabránit zhoršení astmatu do nenapravitelné
podoby. • Správná životospráva lidí s alergickými
stavy.  • Racionální výživa. • Co má vědět alergik před
vstupem do manželství. • Problémy alergiků, spojené
s cestami do ciziny. Přímořská léčba. Dětské rekreač-
ní a léčebné pobyty. • Klimatická a lázeňská léčba.
Rehabilitace. Léčba hudbou. • Alternativní způsoby
léčby - homeopatie, léčitelé a pod. • Jak pečovat
o zdravou mysl. • Farmakoterapie - léčba léky. Inha-
lační aplikace léků. • Péče o životní prostředí alergi-
ka. Jak odstraňovat alergeny a další škodliviny
ze svého okolí. • Atopický ekzém a kožní nemoci. •
Pylová alergie. • Nové trendy v léčbě alergií. 
Účast na jednotlivých akcích je dobrovolná a bez-
platná. Základním motivem je předat pacientům
takové informace, které není možné pro jejich
objem sdělovat každému pacientovi jednotlivě.
Moderní léčba nemocí v rozvinutém světě je na tako-
výchto metodách závislá. Výlučná terapie léky bez
doprovodných opatření je dnes již nevyhovující
a často i nebezpečná. 

Prim. MUDr. Jiří Novák

Alergie a Asthma Bronchiale Centrum

Rozpis služeb 
stomatologie 

(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

6. - 7. října - MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. Máje 607, tel.: 461 724 423
13. - 14. října -  MUDr. Dagmar Švecová, 
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
20. - 21. října - MUDr. Ivana Veselíková, 
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
27. - 28. října - MUDr. František Zeman, 
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
3. - 4.  listopadu - MUDr. Oldřich Zeman, 
Polička, 1. Máje 606, tel.: 461 724 401

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

na www.pardubickykraj.cz
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Slova moudrých: “Lidé pochybují o tom, co říká-
te, ale uvěří tomu, co uděláte.” Karolina Světlá

Své významné životní jubileum v září oslavi-
li spoluobčané:
80 let - Václav Simon, Litomyšl
85 let - Jarmila Pavlíková, Litomyšl, Marie Krej-
sová, Litomyšl, Božena Záleská, Litomyšl -
Nedošín, Bohumila Flídrová, Litomyšl
91 let - Václav Krejsa, Litomyšl
98 let - Josefa Novotná, Litomyšl

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Štarman, Litomyšl a Petra Benešová, Lito-
myšl, Jiří Louda, Hradec Králové a Miroslava
Bisová, Dolní Újezd, Jiří Plevák, Žamberk
a Hana Vašková, Česká Třebová, Lukáš Flídr, Svi-
tavy a Jana Chládková, Lubník, Petr Podmele,
Brno a Marina Popová, Brno, Milan Fadrný, Svi-
tavy a Radka Novotná, Svitavy, Martin Daniel,
Litomyšl a Lenka Vavřínová, Litomyšl, Lubomír
Fryc, Benátky a Kateřina Paťavová, Dolní Újezd,
Josef Fengl, Litomyšl a Monika Baarová, Lito-
myšl, David Edlman, Litomyšl a Simona Pavlíč-
ková, Lišice, Tomáš Petran, Lanškroun
a Kateřina Radimecká, Litomyšl, Michal Hensl,
Městečko Trnávka a Irena Pospíšilová, Praha,
David Starý, Litomyšl a Edita Schutzová, Lito-
myšl, Jaroslav Vápeník, Litomyšl a Soňa Šauero-
vá, Litomyšl, Jan Tobek, Karle a Šárka Dudková,
Čistá, Martin Šlesingr, Jablonné nad Orlicí
a Leona Preisslerová, Jablonné nad Orlicí,
Tomáš Kolek, Litomyšl a Jana Kroulíková, Lito-
myšl, Jan Rada, Benátky a Lucie Černá, Benát-
ky, Vojtěch Kudrna, Opatovec a Milena
Kopasová, Opatovec, René Zelený, Žďár nad
Sázavou a Eva Švecová, Žďár nad Sázavou, A. T.
Snashall, Orpington, Spojené Království a Petra
Felcmanová, Lanškroun.

Novomanželům přejeme mnoho spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Růženou Beránkovou (77 let), Annou Šlemíno-
vou (89 let), Josefem Doležalem (87 let), Stani-
slavem Růžičkou (82 let), Janem Horským (89
let), Františkem Mencákem (86 let), Marií Bryn-
dovou (82 let) a Emilií Havranovou (81 let).

Vzpomínáme

V. Kučerová, SPOZ

Desetiletá plavkyně Lucie
Kurková, žákyně čvtrté
třídy ZŠ U školek, která
reprezentuje Plavecký klub
Vysoké Mýto, se během
letní sezony zúčastnila
několika závodů Českého
poháru v dálkovém plavání
na otevřené vodě. Vrcho-

lem bylo Mistrovství ČR na Hlučínské přehradě, kde
zvítězila na tříkilometrové trati a doplavala si pro další
titul mistryně ČR. Bodování žákovských kategorií bylo
uzavřeno v sobotu 1. září Superfinále na Pastvinské
přehradě, kde byly vyhlášeny celkové výsledky. Ziskem
177,8 bodů se stala vítězkou kategorie mladších žákyň
(ročníky 1995 - 1997) v Českém poháru 2007.       -red-

Lucie Kurková první 
v Českém poháru 
žactva 2007

Měsíc září byl v České republice třetím rokem zasvěcen
propagaci ekologického zemědělství, resp. propagaci
biopotravin. V tisku, v rozhlase, v televizi a na interne-
tu (www.mesicbiopotravin.cz) nás oslovují informace,
komentáře, zprávy na různém stupni úrovně. I letošní
Měsíc biopotravin má své heslo, a to “žiju bio”.
Obchodní síť i malé specializované obchody nabízejí
nové druhy bioproduktů, realizují ochutnávky i speci-
ální nabídky. Desítek akcí, biojarmarků po celé České
republice se účastní tisíce lidí. Co je na takto zaměře-
né propagaci cenné, je to, že nejde jen o peníze, zají-
mavý trh, módnost... To, co je opravdu nejdůležitější,
je upozornění na KVALITU. Kvalitu bioproduktů, bio-
potravin, která nás povede k tolik potřebné přiroze-
nosti, k přírodě i k úctě k potravinám a svému zdraví.
Je jistě mnoho cest, které nás povedou ke kvalitě.
Najděme si tu svou. A jak na to, jak začít?

Výlet na biofarmu
Hucul

V Litomyšli je již zaseto semínko mnohaletých zkuše-
ností. A tak i v letošním roce PRO-BIO regionální cent-
rum Litomyšl za podpory ESF a státního rozpočtu ČR
ve spolupráci s Mateřským centrem Litomyšl zrealizo-
valo v sobotu 15. září exkurzi na biofarmu Hucul
v Krkonoších - Janova Hora u Jilemnice. Podařilo se
propojit snad všechna vlákénka vedoucí k pochopení,
prožití a tvorbě vlastního názoru. Propojení místa -
Krkonoše, ekologické farmy se špičkovou úrovní
chovu huculských koní, farmy, která svým hostům
nabízí jídlo v biokvalitě a domácí zázemí připravené
pro rodiny s dětmi a na druhé straně plný autobus
rodičů s dětmi z Mateřského centra v Litomyšli a to vše
za únosných povětrnostních podmínek. Je těžké
všechny prožitky vyjádřit a popsat slovem. Stůl plný
kvalitního jídla, děti na koni vystřídané rodiči, pro-
středí citlivě tvořené pro děti, ohrady se spokojenými
zvířaty, laskavost majitelky farmy, nádherné prostře-
dí... Ani slova ani obrázek vše nezachytí. Hledejte čas,
možnosti, jak to prožít! Na závěr patří poděkování
Farmě Hucul, Mateřskému centru za příkladnou spolu-
práci, rodičům za čas a ochotu poznávat, objevovat
a vést své děti směrem ke kvalitě.        Marie Chladová

Ve čtvrtek 18. října v 18.00 hodin se představí ve Sme-
tanově domě tři mladí umělci, studenti kroměřížské
konzervatoře Anna Dubnová - zpěv (klavírní doprovod
prof. Vanda Jandová), Josef Janda - viola a Daniel Jun
(absolvent litomyšlské ZUŠ) - klavír, kteří se připravu-
jí na soutěž konzervatoří v Pardubicích a Olomouci
a na soutěž Pro Bohemia v Ostravě. V programu zazní
skladby J. S. Bacha, M. Regera, A. Dvořáka, B. Marti-
nů, P. Ebena a další.                                  ZUŠ B. Smetany

Koncert mladých
umělců

proti celulitidě - klasické 
- reflexní

MASÁŽE

VÝKLAD KARET
Eva Lipenská

objednávky na tel.: 605 705 053
Smetanovo náměstí 28 Litomyšl

Pomyslný občanský průkaz vydal akci litomyšlských
skautů sám starosta Michal Kortyš v sobotu 22. září
poté, co si zaběhl jeden z posledních úseků štafety.
Čtyřiadvacetihodinový běh na 1 kilometr s kloboukem
podivných tvarů v ruce pořádají skauti už patnáct let.
Mnozí z jeho letošních účastníků byli při založení

tradice ještě v kočárcích, někteří ani to ne. Radost
ze sportování v příjemném podzimním počasí jim
nepokazila ani skutečnost, že výsledných 292 kilo-
metrů a 550 metrů byl druhý nejhorší výkon v historii
Lánské hučky. 

-red- foto Ivan Hudeček

Lánská hučka dostala občanku

Jeden z posledních úseků běžel starosta města Kortyš... ...který také populární akci potvrdil ‘občanku’.
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Vyprávění o litomyšlských domech - 10
Dům čp. 34
pochází ze 16. století.
Vnitřní úpravy včetně
klasicistní fasády byly
provedeny v 19. století. V domě jsou zachovány kle-
nuté prostory.
Bydlíval zde Josef Žďárský, významný kulturní pra-
covník města, ředitel a spoluzakladatel Městského
muzea. Do Litomyšle přišel z Prahy, kde měl
obchod. V roce 1884 se při jedné své návštěvě Lito-
myšle u pana Vacka v Nedošíně, majitele chovu pst-
ruhů a mlýna, setkal se slečnou Rafaelovou, svou
budoucí ženou. Jeho tchán Adolf Rafael měl v Lito-
myšli obchod a naléhal na Josefa Žďárského, aby
Prahu opustil a usadil se
zde. K tomu se záhy
naskytla příležitost,
když byl uvolněn hlavní
sklad tabáku. Tento
sklad tabáku nebyl
malý, měl přiděleno sto
sedmdesát čtyři trafi-
kantů, Českou Třebovou
a německé obce se čtyři-
ceti pěti trafikanty.
Žďárský v Litomyšli
zůstal až do své smrti
v roce 1956, kdy zemřel
jako devadesátisedmile-
tý. Byl členem Pěveckého spolku Vlastimil Litomyšl,
Tělocvičné jednoty Sokol Litomyšl, Okrašlovacího
spolku pro Litomyšl a okolí, Obchodního gremia
v Litomyšli, Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl
a řady dalších spolků. Z tohoto domu se přestěhoval
do čp. 109, který patřil Adolfu Rafaelovi.

Dům čp. 36
patříval rodině Theinově. Bývala zde výrobna kořal-
ky. Z této rodiny pocházela paní Anna Matičková,
žena malíře Josefa Matičky, a její bratr Vilém, které-
ho roku 1937 portrétoval J. Matička. Tento obraz
pod názvem Náš Vilík vlastní Městská galerie Lito-
myšl. Vilém zahynul v koncentračním táboře.
Na podzim r. 1944 byli manželé Matičkovi zatčeni
gestapem, odvezeni do Pardubic a pak do Prahy

a nakonec do koncent-
račního tábora Hagibor.
V květnu 1945 se oba
vrátili. Střídavě žili v Lito-

myšli, Praze a v obci Budislav. Paní Anna Matičková
po smrti Josefa Matičky (1976) darovala městu Lito-
myšli řadu obrazů svého manžela i obrazů z jeho
sbírky.

Dům čp. 37
pochází patrně z konce 15. nebo počátku 16. stol.
Tak lze usuzovat dle kamenné klenby ve starší části
objektu. Tento jednopatrový dům byl radikálně pře-
stavěn v roce 1899. V zadním traktu domu bydlel

Václav Martínek, písecký
rodák (nar. 1873), profe-
sor kreslení na litomyšl-
ském gymnáziu v letech
1908 až 1933, malíř -
krajinář a vynikající
hudebník. Jeho syn Pra-
voš (1912-1940) byl
nadaným malířem, grafi-
kem a ilustrátorem. Stu-
doval na ČVUT v Praze,
kde mu byl profesorem
kreslení Oldřich Blaží-
ček. Na AVU byl žákem
Maxe Švabinského.  

Vytvořil ilustrace pro monografie Františka Laška
Po stopách litomyšlských Valdštejnů a Ze staré slávy
Litomyšle. V přední části domu s pěknou klasicistní
fasádou bývalo železářství Františka Jelínka. Před
několika lety byly nevhodné výkladce instalované
podnikem Domácí potřeby vyměněny za portály
zhotovené dle původních, pocházejících z přestav-
by v roce 1899.
Své mládí zde prožil profesor Dr. Julius Stoklasa,
který se narodil v domě čp. 21. V tomto domě měl
jeho otec Vojtěch holičskou oficínu a dělal tady
módní voskové a vlasové pomády pro pány. Odtud
se Stoklasovi odstěhovali k Šimkům do čp. 31 a poté
k Vachům do čp. 27.

Připravuje Alena Randáková

Již třetím rokem probíhá úspěšná víkendová akce
pro 5. ročníky. Smyslem a náplní je prožít, případně
nastínit dětem komplikované situace, které je mohou
v průběhu života potkat. Někdy je nezbytná vzájemná
pomoc a spolupráce, jindy vše záleží na vlastním,
osobním rozhodnutí. Tentokrát se akce zúčastnili
páťáci se svými třídními učitelkami Janou Tláskalovou
a Michaelou Linkovou. Chceme poděkovat zástupcům
Policie ČR a Města Litomyšl, kteří připravili interaktiv-
ní besedu o úskalích závislostí. Velký dík patří Renatě
Ježkové ze SVP v Brně, jež přispěla k celé akci super-
vizí.
A jak to viděli sami účastníci?
“Potom následovaly lanové prolejzačky. Pak byl oběd -
hurááá. Měli jsme holandský řízek a kaši, pak jsme se
ubydleli a zase jsme šli hrát hry.” (Káťa Jouklová, 5. A)
“Naučili jsme se nové hry, například: skládali jsme
čtverec z provazů poslepu, hráli jsme papírová záda. To
měl každý z nás na zádech papír a na ten jsme psali, co
si o sobě myslíme.” (Radek Pulkrábek, 5. A)
“Paní učitelky nám řekly, že půjdeme do Zóny. V Zóně
je taková komnata, kde se plní nejhlubší sny. Museli
jsme najít průvodce. Našli jsme ho a celé dopoledne
jsme putovali.” (Adam Toman, 5. A)
“Nejvíc se mně líbila hra Stalker. Líbilo se mi, jak Terča
zatahala Stalkera za nohu.” (Míša Flídrová, 5. B)
“Překvapilo mě, že jsme se všichni shodli. Bavila mě
ranní polštářová bitva.” (Matěj Macek, 5. B)
“Stalker byla fakt akční hra. Mohli jsme přijít o nohu,
o ruku nebo o oči. Mohli jsme se ale vyléčit. Bylo to
super.” (Jan Vomočil, 5. A)
“Líbilo se mi, že nás policie upozornila na drogy. Byl to
moc krásný zážitek!” (Denisa Švecová, 5. B)
“Myslím si, že jsme se jako kolektiv dokázali domluvit.
Byl to nezapomenutelný víkend.” (Markéta Benešová,
5. B)

Projekt Modrásek

V druhé půli října vychází v nakladatelství Oftis třetí
díl knihy Jana Šuly, učitele ZŠ Jiráskova ve Vysokém
Mýtě a dirigenta LSO, pod názvem Co na Řípu ještě
nevěděli aneb od Ludvíka Jagellonského k Josefu II.
Volně navazuje na předchozí dva díly, které v loňském
a předloňském roce vyšly v nakladatelství Oftis a set-
kaly se s velice příznivým čtenářským ohlasem. Oba
předchozí díly mapovaly naše dějiny od příchodu Slo-
vanů na naše území po nástup Habsburků na český
trůn v roce 1526.
Třetí díl pokračuje podobným stylem v líčení našich
dějin od roku 1526 až do roku 1780 - po začátek samo-
statné vlády císaře Josefa II. Zachycuje tedy éru prv-
ních Habsburků na českém trůnu, období
předbělohorské a pobělohorské, dobu třicetileté
války, období “temna” a končí vládou Marie Terezie. 
Autor opět ve dvaceti kapitolách čtivou, nenásilnou,
populární formou představuje nejvýraznější osobnosti

a dějinné události tohoto období české historie. Spolu
se zlínským kreslířem a ilustrátorem Radkem Steskou
se snaží přiblížit je s určitým nadhledem i laskavým
humorem. Každá z kapitol je doplněna originálními
ilustracemi ve formě kresleného vtipu.
Kniha je určena čtenářům všech věkových kategorií
bez rozdílu vzdělání. Neklade si jakékoli vědecké či
odborné ambice, chce pouze nenucenou, odlehčenou
formou přispět k popularizaci našich dějin. 
Ve stádiu příprav je již čtvrté, závěrečné pokračování
této dějepisné řady, které by mělo vyjít opět za rok.
Bude zachycovat další příběhy z české historie až
do vzniku samostatného Československa v roce 1918.
Kniha vyjde k 90. výročí jeho vzniku.
Knihu Co na Řípu ještě nevěděli aneb od Ludvíka
Jagellonského k Josefu II. je možno ihned po vydání
zakoupit v Litomyšli (knihkupectví Paseka).

-red-

Vychází třetí díl knihy Co na Řípu ještě nevěděli

Po dvouleté odmlce se na počátku měsíce října do Lito-
myšle opět chystají dva holandští učitelé hudby, Cees
a Gerard. Těší se nejen na dovolenou, ale důvod jejich
návštěvy je i pracovní. Jeden den se budou věnovat
studentům pedagogické školy a druhý den nabídnou
své nápady učitelům hudební výchovy. Mnozí naši
pedagogové již jejich výuku znají z minulých dvou set-
kání a budou se mnou určitě souhlasit, že tento semi-
nář má smysl absolvovat. Učitelé opět přivezou nové
zajímavé hry a nápady, které lze uplatnit nejen při
výuce hudební výchovy v základní či mateřské škole.
Semináře se mohou samozřejmě zúčastnit i maminky
na mateřské dovolené či ostatní zájemci z řad veřej-
nosti. Aby se workschopů mohlo zúčastnit co největší
množství zájemců, nabízíme dva možné termíny - 9.
října od 8.00 do 12.00 hodin nebo od 13.00 do 17.00
hodin v aule III. základní školy v Litomyšli. Semináře
jsou zcela zdarma. Jazykové bariéry se nemusí nikdo
obávat, překlad bude zajištěn. 
Přihlášky prosím obratem na adresu milada.nadvorni-
kova@litomysl.cz

Mgr. Milada Nádvorníková

Cees a Gerard se vrací

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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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t 

2. 10.
St  

3. 10.

Čt  
4. 10.

Pá   5. 10.

Ne 
7. 10.

Út 
9. 10.

St  10. 10.

Čt
11. 10.

Pá
12. 10.

Ne
14. 10.

15.00
17.00

Ne
14. 10.

Út 16. 10.
St 17. 10.
Čt 18. 10.
Pá

19. 10.

Ne 21. 10.

Po 22. 10.
9.30

Út
23. 10.

St  24. 10.

Čt  25. 10.
Pá

26. 10.

Ne
28. 10.

17.00

Ne
28. 10.

JEDN
OTKA PŘILIŠ RYCH

LÉH
O N

ASAZEN
Í

•
 Film

 V.
Británie.

Jsou to M
izerové ve

Sm
rtonosné pasti se Sm

rtonosnou zbraní.
H

rají: Sim
on Pegg, Nick Frost aj.  Režie: Edw

ard W
iright, 120 m

inut.
Vstupné 60

Kč •
T **

H
OSTEL II. •

Film
 U

SA
. D

alší film
ový m

asakr pro
m

ilovníky
opravdových hororů! Režisér Eli Roth se vrací do

českých kin
a

krví opět nešetřil…
 H

rají: Lauren Germ
an, Bijou Philips, Roger

Bart aj., 100 m
inut. Vstupné 65

Kč
•

T ***

CESTA BOJOVN
ÍKA

•
Film

 U
SA. Postavil se zlu a

stal se legen-
dou. H

rají: Karl U
rban, Russell M

eans, M
oon Bloodgood aj.

Režie: M
arcus Nispel, 100 m

inut. Vstupné 60
Kč •

T *

PLAN
ETA TEROR •

 Film
 U

SA. Jistota je kulom
et. H

rají: Bruce
W

illis, Rose M
cGow

an, Freddy Rodríguez aj. Režie: Robert
Rodriguez, 105 m

inut. Vstupné 60
Kč •

T **

BOU
RN

EOVO U
LTIM

ÁTU
M

•
Film

 U
SA. Všechno si pam

atuje.
Nic neodpouští. H

rají: M
att Dam

on, Joan Allen, Julia Stiles aj.
Režie: Paul Greengrass, 115 m

inut. Vstupné 60
Kč •

T **

DIVOKÉ VLN
Y •

 Film
 U

SA. Naučte se surfovat s
tučňáky. Rodin-

ná anim
ovaná akční kom

edie. Režie: Ash Brannon a
Chris Buck,

český dabing, 90 m
in. Vstupné 40

Kč

W
ARH

OLKA •
 Film

 U
SA. Když Andy potkal Edie, život se stal

um
ěním

. H
rají: Sienna M

iller, Guy Pearce, H
ayden Christensen

aj. Režie: George H
ickenlooper, 90 m

inut. Vstupné 70
Kč •

T **

M
ED

VÍDEK •
Film

 ČR. Nový film
 režiséra Jana H

řebejka. Těšte se
na

hořkou kom
edii o

m
anželství se skvělým

 hereckým
 obsaze-

ním
! H

rají: Aňa Geislerová, Tatiana Vilhelm
ová, Ivan Trojan,

Nataša Burger, Jiří M
acháček aj., 100 m

inut. Vstupné 70
Kč •

*

M
R. BROOKS •

 Film
 U

SA. M
á vše, co kdy chtěl, ale m

usí to skrý-
vat. H

rají: Kevin Costner, Dem
i M

oore, W
illiam

 H
urt aj.Režie:

Bruce A.Evans, 120 m
inut. Vstupné 60

Kč •
T **

POH
ÁD

K
OVÉ 

TA
JEM

STVÍ 
II.•

 
Pásm

o 
dětských 

pohádek
pro

nejm
enší. Vstupné 20

Kč •

RU
SH

 H
OU

R 3 – TEN
TOKRÁTE V

PAŘÍŽI •
Film

 U
SA. Letos to

Carter a
Lee rozbalí v

Paříži…
 H

rají: Chris Tucker, Jackie Chan,
H

iroyuki Sanada aj. Režie: Brett Ratner, 90 m
inut. Vstupné

65
Kč •

T *

KOŘEN
Í ŽIVOTA •

 Film
 USA. Recept na

štěstí v
žádné kuchařce

nenajdete. H
rají: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail

Breslin aj. Režie: Scott H
icks, 105 m

inut. Vstupné 65
Kč •

T *

SIM
PSON

OVI VE
FILM

U
•

Film
 U

SA. Příběh slavné rodinky
ze

Springfieldu. Režie: David Silverm
an, český dabing, 85 m

inut.
Vstupné 40

Kč 

M
Ů

J VŮ
DCE: SKU

TEČN
Ě SKU

TEČN
Á SKU

TEČN
OST O

ADOLFU
H

ITLEROVI •
 Něm

ecký film
. Kom

edie o
stárnoucím

 vůdci a
jeho

lidovském
 učiteli. H

rají: H
elge Schneider, U

lrich M
ühe, Sylvester

Groth aj. Režie: Dani Levy, 95 m
inut. Vstupné 60

Kč •
T *

Ú
t

30. 10.
St  31. 10.

Čt  
1. 11.

Pá   2. 11.

KDYŽ SI CH
U

CK BRAL LERRYH
O

•
 Film

 USA. I kam
arádství by

m
ělo m

ít své m
eze. H

rají: Adam
 Sandler, Kevin Jam

es, Jessica Biel
aj. Režie: Dennis Dugan, 115 m

inut. Vstupné 60 Kč •
T 

H
VĚZDN

Ý PRACH
 •

Film
 V. Británie. Příběh, který stvořila sam

a
Fantazie. H

rají: Charlie Cox, Claire Danes, Robert De Niro aj.
Režie: M

atthew
 Vaughn, 120 m

inut. Vstupné 65 Kč
•

T *

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287

Sm
etanův dům

461
613

239

>
otevřeno: Ú

t - Ne 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Vstupné na výstavy a přednášky:
základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)

do 11. 11.

do   4. 11.

Ú
t

16. 10.
16.00

Po 
8. 10.

19.30

St 
17. 10. 

Čt 18. 10. 
18.00 

Ú
t

23. 10. 
19.30 

Čt   8. 11.

M
ARATÓN

 - divadelní představení (v předplatném
).

Ú
činkuje:

Divadlo Bez zábradlí Praha (B. Klepl, A. Jastraban, F. Čapka)

IRSKÁ TAN
EČN

Í SH
OW

.Taneční soubor M
ERLIN (19.30)

KON
CERT M

LADÝCH
 U

M
ĚLCŮ

 - m
alý sál. Ú

činkují studenti Kro-
m

ěřížské konzervatoře (Daniel Jun - klavír, Anna Dubnová -
zpěv, Josef Janda - viola)  

DON
AH

A! – divadelní představení (v předplatném
).

Ú
činkuje:

Východočeské divadlo Pardubice

JAKU
B SM

OLÍK
a doprovodná skupina – koncert (19.30)

Lidový dům
461

619 183
Pá   5. 10.
So 

6. 10.

So  
6. 10.

Pá 12. 10.
So  13. 10.
So 13. 10.
Pá  19. 10.
So

20. 10. 
So 20. 10.
Ne

21. 10.
14 - 18
St 24. 10.
So  3. 11.

Taneční pro dospělé – začátečníci – 2. lekce (od 20.00 h) 
Základní taneční kurz pro m

ládež – 4. lekce - DISCO prodloužená
i pro kam

arády (od 16.00 h) 
Taneční pro dospělé – pokročilí – 2. lekce (od 20.30 h) 
Taneční pro dospělé – začátečníci – 3. lekce (od 20.00 h) 
Základní taneční kurz pro m

ládež – 5. lekce (od 17.00 h) 
Taneční pro dospělé – pokročilí – 3. lekce (od 20.30 h) 
Taneční pro dospělé – začátečníci – 4. lekce (od 20.00 h) 
Základní taneční kurz pro m

ládež – 6. lekce (od 17.00 h) 
Taneční pro dospělé – pokročilí – 4. lekce (od 20.30 h) 
TRN

KOVÉ POSEZEN
Í PRO SEN

IORY. H
raje M

alý taneční orchestr
z České Třebové pod vedením

 p. Borýska. Občerstvení zajištěno
Základní taneční kurz pro m

ládež – 7. lekce (od 19.30 h)
Taneční pro dospělé - začátečníci 5.lekce (17.00 h)
Základní taneční kurz pro m

ládež – 8. lekce - prodloužená
s živou hudbou pro rodiče a znám

é (od 20.00 h) 

VÝSTAVA
SPASITEL VŠEDN

OSTI QU
IDO ŠIM

EK 
V březnu letošního roku uplynulo 150 let od narození charism

a-
tického litom

yšlského kupce Quidona Šim
ka (1857 - 1933). 
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Výstava je připravena ve spolupráci s Akadem
ií věd ČR, jejíž

pracovníci – PhDr. Jiří W
oitsch a PhDr. František Bahenský jsou

autory textů a fotografií. Rum
unský venkov, především

 oblasti
M

aram
ureše a Transylvánie dokum

entují již několik let.

Přednáška  TRADIČN
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RA RU
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U

N
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U
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M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a!
N

.V.Ú
. 20 let- koncert + after party

1. KOLO SOU
TĚŽE AM

ATÉRSKÝCH
 KAPEL:

The Passengers / W
hiteblackers

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a!

KON
CERT PRO AFRIKU

: RUFUS + Trio De Janeiro - vs. dobrovolné
U

.D.G.- koncert + after party
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
XAVIER BAU

M
AXA

- koncert + after party
DISKOTÉKA 70.-90.let - dj alík
DANCE PARTY - do 21.00 h - vstup zdarm

a!
STO ZVÍŘAT - koncert + after party
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a!
GIPSY.CZ

- koncert + after party
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!

St  
3. 10.

Pá
5. 10.

So 
6. 10.

St
10. 10.

Čt
11. 10.

Pá
12. 10.

St  17. 10.
Pá 19. 10.
So 20. 10.
St

24. 10.
Pá

26. 10.
St 31. 10.
Pá  2. 11.
St   7. 11.

H
eaven M

usic club
731 542 002

>
otevřeno ve středu od 18.00 hodin, pátek a sobota od 20.00 hodin; 
vstup ve středu do 22.00 hodin a v pátek do 21.00 hodin zdarm

a

W
EDNESDAY PÁRTY - Dj. BoBo

PYŽAM
OVÁ PÁRTY - Dj Peny

H
U

DBA 2000 - Dj M
ichael Kain, největší hity tisíciletí

DANCE PÁRTY - Dj. BoBo
JIM

 BEAM
 PÁRTY - Dj Spider

H
U

DBA 2000 - největší hity tisíciletí
DANCE PÁRTY - Dj. BoBo
POLAR LIM

ES PÁRTY - Dj. BoBo
H

U
DBA 2000 - Dj Pegas, nejlepší hity 1990-2000

W
EDNESDAY PÁRTY - Dj Pegas

M
EGA KAM

IKAZE PÁRTY - Dj Peak
H

U
DBA 2000 - Dj M

ichael Kain, super m
usic tisíciletí

W
EDNESDAY PÁRTY - Dj Pegas, žhavé taneční hity

St  
3. 10.

Pá
5. 10.

So 
6. 10.

St
10. 10.

Pá
12. 10.

So 13. 10.
St 17. 10.
Pá 19. 10.
So

20. 10.
St 24. 10.
Pá

26. 10.
So

27. 10.
St 31. 10.

Předprodej vstupenek v IC Litom
yšl, tel. 461 612 161

Rodinné centrum
 

607 605 720

SLAVN
OSTN

Í OTEVŘEN
Í RODIN

N
ÉH

O CEN
TRA - srdečně zvem

e
na prohlídku nových prostor
K

U
RZ M

ASÁŽE D
ĚTÍ A K

OJEN
CŮ

 - kurz m
á om

ezený počet,
nutno se přihlásit předem

 (hrazen z grantu Pardubického kraje)

Čt  18. 10.
16.30 
So 20. 10.
So

27. 10.
13 - 19 

Dům
 Naděje 

461 618 305
RODIČE A JEJICH

 ROLE V DU
CH

OVN
ÍM

 VEDEN
Í DĚTÍ -sem

inář 
vstupné dobrovolné (pokud bude dostatek zájem

ců) •
Evropské školicí centrum
KREATIVN

Í DÍLN
Y PRO KAŽDÉH

O
(m

alování na hedvábí,
batikování s voskem

, ... (přihlašujte se do 5. 11.)

Ne   7. 10.
14 - 18

So 10. 11. 
KD Pohodlí

POSVÍCEN
SKÁ ZÁBAVA. H

raje Retrospektiva Přelouč - 20.00 h
So  6. 10. 

Pozor! M
C zm

ěnilo název a je přem
ístěno na Toulovcovo nám

ěstí!
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Ve dnech 6. - 7. září proběhl na pionýrské základně
v Budislavi “koadaptační pobyt”. Bohužel, většinu
času nebylo nejpříznivěji, ale nám to dobrou náladu
nezkazilo.
Samotný pobyt byl poněkud nezvyklý, protože se ho
zúčastnil zároveň 4. a 9. ročník III. ZŠ. Přestože
byly věkové rozdíly poměrně velké, tak si deváťáci
odpustili své pubertální chování a vžili se do role
menších čtvrťáků.
Samozřejmě s pomocí skvělých učitelů Pavla Jakla,
který pro nás připravil lanové překážky, a Petra Dří-
novského, se kterým jsme hráli zábavné hry, se
bavili malí čtvrťáci i větší deváťáci. Z velké části
bychom chtěli poděkovat Renatě Ježkové (pracuje
ve středisku výchovné péče s dětským diagnostic-
kým ústavem), která k nám přijela až z Brna. Pomá-
hala nám vytvářet lepší vztahy mezi staršími
a mladšími spolužáky, ale i mezi sebou navzájem.
Svou přítomností nám celou akci zpříjemňovala.
Tento dvoudenní pobyt se opravdu vydařil, všem se
moc líbil a měl by se i v budoucnu opakovat.

Zuzana Telecká, Sára Koníčková, 9. ročník III. ZŠ

Několik postřehů čtvrťáků:
“Na vysokým stromě jsme lovili večeři po skupi-
nách. Až jsme ji ulovili, tak jsme si ji snědli. Byla
moc dobrá.” Nikola Podškubková
“Oběd - polévka z vývaru a guláš se zelenomodrými
kolínky. Večeře - krupicová kaše se svázanýma
rukama u stolu.” Denisa Petrová
“Líbilo se mi, jak jsme kecali do rána. To jsme ale
nevěděli, že přijde pan učitel a budeme běhat
v blátě a v dešti v ponožkách.” Albert Edlman
“Nejdříve jsme malovali kočkodomy a opuštěný ost-
rov. Nejlepší byly aktivity na lanech tramvaj a lanov-
ka a také záhadný kříž.” Radka Pohlová
“Líbilo se mi, že jsme museli jít poslepu. Hra v lese
na slepouše. Já jsem narazila do stromu.” Nikola
Vacková
“Hry mě hodně bavily. Bylo to tam hezké. Bobeš
nám dobře vařil.” Dominik Záleský

Koadaptační pobyt

V říjnu uplyne 125 let od zahájení provozu na trati
Choceň - Litomyšl. Už v roce 1866 byla podle lito-
myšlského kronikáře Josefa Walloucha připravena
stavba trati, která by spojila Ústí nad Orlicí, Lito-
myšl, Poličku a Hlinsko. Odtud měla vést spojnice

k hlavní trati z Prahy do Vídně. Už vykolíkovanou
stavbu trati přes Sloupnici kolem Němčic k panské-
mu ovčínu, nádraží u Panny Marie Sněžné, dále do
Benátek a Nové Vsi zhatil pravděpodobně úpadek
společnosti po krachu na vídeňské burze v roce
1873. O patnáct let později začali prosazovat okres-
ní tajemník v Poličce Zákrejs a v Litomyšli Ullrich
spojení svých měst a okresů s hlavní železniční tratí.
Roku 1873 se objevil projekt dráhy z Ústí nad Orlicí
přes Litomyšl na Žďár na Moravě. Tři roky nato vyšel
dokonce písemný doklad o nutnosti spojení měst
Ústí nad Orlicí nebo Chocně s Litomyšlí, Poličkou,
Jimramovem přes Polnou do Jihlavy. V té době bylo
také založeno sdružení pro stavbu železnice z Choc-
ně do Litomyšle, a to především z iniciativy cerekvic-
kého cukrovaru. Když v roce 1880 převzal budování
železnic do své režie stát a v novém zákoně byla
i velká podpora lokálních tratí, nestálo stavbě této
části železnice už nic v cestě. Se samotnými staveb-
ními pracemi se začalo na jaře 1882 pod vedením
stavitele J. Houdka z Chocně a jen kvůli deštivému
sprnovému počasí se dokončení protáhlo až do
října. Provoz byl na ní slavnostně zahájen 22. října.

-red-

Vlak jezdí do Litomyšle 125 let

Litomyšlské vlakové nádraží s železničáři a vlakovou sou-
pravou  přibližně v roce 1910   (Státní okresní archiv Svitavy
se  sídlem v Litomyšli, Sbírka dokumentace kart. 116).

Židovské dějiny Litomyšle VI.
Litomyšlská synagoga
Synagoga, anebo alespoň
modlitebna, je duchov-
ním střediskem každé
židovské obce. Židům poskytovala příležitost nejen
ke společnému studiu Bible či k modlitbám, ale byla
také vzdělávacím centrem náboženské obce a slouži-
la také například jako sídlo náboženské školy che-
der, případně i vyšší školy, tzv.
ješivy.
Židovská náboženská obec v Lito-
myšli nevlastnila synagogu až
do počátku 20. století. Proč tomu
tak bylo, není zcela jasné, protože
podle izraelitského obyčeje se
náboženská obec ustanoví při
počtu nejméně deseti mužských
členů židovského vyznání, pro něž
by se měla vystavět synagoga.
K náboženským obřadům se tak
náboženská obec scházela v modli-
tebně, která se nacházela v domě
továrníka pian Kallesa, nyní dům
zámečníka pana Štyndla.
Myšlenka vystavět v Litomyšli
vlastní synagogu pochází z jara
roku 1900. Jak je napsáno
v Památní knize Spolku pro zbudo-
vání synagogy v Litomyšli, potřeba synagogy byla
velmi naléhavá. Tento nápad našel nadšenou podpo-
ru u místních židovských obyvatel.
Dalším krokem bylo zadání požadavku Antonínu
Bebovi, architektovi a staviteli v Litomyšli, na vytvo-
ření stavebních plánů a rozpočtu na stavbu synago-
gy na parcele číslo 298 v ulici Na Bernardce. Pozemek
se nacházel nedaleko městského centra a byl zakou-
pen od Františka Jakubíčka spolu s chalupou stojící
na pozemku. Počátkem roku 1902 dodal Beba vypra-
covaný rozpočet stavby s náklady činícími
33 766,35 Kč. Tato suma se však zdála náboženské
obci příliš vysoká a termín stavby tak byl odsunut
na neurčito. Nová jednání týkající se stavby synago-
gy se rozběhla o šest let později, roku 1908. Stavba
byla opět zadána Antonínu Bebovi a stavba měla být
provedena podle plánu Čeňka O. Staňka z Vysokého
Mýta.
Vlastní stavební práce zabraly více než rok. Synago-
ga byla situována k východu a byla citlivě zasazena
mezi nízké okolní obytné domky. Stavebním slohem
byl novorománsko-maurský sloh, který byl v 2. polo-

vině 19. století
a na počátku 20. století
velmi oblíbený. Tento
barevný a různorodý sta-

vební sloh užíval u nás nezvyklých ozdobných prvků.
S dokončením synagogy se přestávají objevovat pí-
semné záznamy o ní. Zmínky jsou spíše ojedinělé,
například v zápisu z 15. dubna 1918, kdy židovská

náboženská obec jednala s pojiš-
ťovnou ohledně blíže neurčené-
ho poškození synagogy. Podle
tohoto by se dalo soudit, že syna-
goga nebyla první světovou vál-
kou příliš porušena.
Během druhé světové války byla
synagoga zavřena a nevyužívána.
Je pravděpodobné, že po odvle-
čení litomyšlských židů do Tere-
zína sloužila jako skladiště jejich
majetku. Válečné události syna-
gogu poničily, není však přesně
znám rozsah škod. V průběhu 50.
let 20. století byla sepsána blíže
nedatovaná a anonymní zpráva,
kde je synagoga popsána jako
mohutná novější stavba z rozhraní
století, s prvky orientálními a se-
cesními. Stavba byla sice za války

poškozena, ale po válce byla dobře opravena, takže je
nyní v dobrém stavu. Budovy je nyní používáno jako
skladiště městským stavebním kombinátem.
V letech 1956 - 1957 byl v synagoze umístěn partio-
vý výprodej zboží Jednoty. Zboží bylo umístěno
v regálech nebo přímo na zemi. Veškeré vybavení již
tehdy chybělo. Koncem 60. let bylo rozhodnuto
o zbourání synagogy. Po zániku židovské obce
v Litomyšli byla synagoga již nepotřebná a jiné vyu-
žití pro tuto kulturní památku nebylo nalezeno. Zby-
tečná synagoga stála v centru města a musela
ustoupit nové panelové zástavbě. Bourání proběhlo
v roce 1968.
Do poloviny 90. let minulého století věděla o exi-
stenci synagogy jen malá část obyvatel města, větši-
nou jen pamětníci. Až 3. prosince 1993 byla
existence synagogy připomenuta deskou akademic-
ké malířky Helgy Hoškové-Weissové, která byla
umístěna na jeden z panelových domů stojících
na místě někdejší synagogy.

Miroslava Ludvíková,
pokračování

Židovská synagoga v Litomyšli.

Postavme školu
v Africe IV 
Zúčastněte se sbírky “Postavme školu v Africe IV”, kte-
rou pořádá organizace Člověk v tísni o.p.s. při ČT
a Skaut - Junák. V našem městě proběhne 11. října.
Můžete se těšit na skauty a skautky, kteří Vám rádi
prodají samolepku s logem sbírky, tričko, či symbolic-
kou cihličku. Dále na Vás bude v MC klubu Kotelna
čekat od 19 hodin koncert kapel Trio de Janeiro
a Rufus. Proběhne také promítání krátkého dokumen-
tu o problematice třetího světa. I díky Vám jsou v Etio-
pii postavené čtyři nové školy, kde se děti rády učí.
Více informací se dozvíte na www.skolavafrice.cz,
www.clovekvtisni.cz, www.skaut.cz/krizovatka.

Renata Ježková z Brna pomáhala vytvářet lepší vztahy
mezi staršími a mladšími spolužáky, ale i mezi sebou
navzájem. 
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Sobota 6. října od 9 hodin - 4. kolo - turnaj (starší
a mladší přípravky), sobota 13. října od 10.15 a 12.30
hodin - TJ Svitavy (starší a mladší dorost), neděle 14.
října od 16.00 hodin Litomyšl - 1. FC Žamberk (muži
“A” Krajský přebor) od 9 hodin 5. kolo - turnaj (starší
a mladší přípravky), sobota 20. října od 9.30 a 11.15
hodin TJ Jablonné n. O. (starší a mladší žáci), sobota
27. října od 10.15 a 12.30 hodin Litomyšl - Březová
n. Sv. (starší a mladší dorost Krajský přebor), neděle
28. října od 14.30 hodin Litomyšl - J. Heřmanův Měs-
tec (muži”A”) - vždy Městský stadion Černá hora   

Hokejový oddíl Litomyšl
Pátek 19. října od 19.30 hodin Litomyšl - Mor. Třebová
(junioři), pátek 26. října od 19.30 hodin Litomyšl -
Skuteč (junioři), sobota 27. října od 9.00 hodin Lito-
myšl - Polička (starší žáciú sobota 27. října od 11.00
hodin  Litomyšl - Polička (mladší žáci), neděle 28.
října od 17.00 hodin Litomyšl - Mor. Třebová (muži) -
vždy Zimní stadion Litomyšl 

Stiga HC Benátky
Každou středu -Krajská Stiga - liga v DDM Litomyšl
od 17.30 hodin
Sobota 27. října od 14.00 hodin - 10. kolo Litomyšlské-
ho poháru 2007 v DDM Litomyšl
Sport Areál s.r.o.
Squash - sobota 20. října - 1. turnaj neregistrovaných
hráčů a hráček
Bowling (listopad - březen) - Litomyšlská bowlingová
liga družstev (alespoň 3 neregistrovaní hráči).
Tenis (říjen - březen) - Zimní tenisový turnaj čtyřher
neregistrovaných hráčů a smíšených dvojic. Přihlášky
osobně v recepci haly nebo na tel.: 461 613 923.
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu
Sobota 13. října od 9.30 a 11.30 hodin Trutnov (starší
minižákyně), sobota 20. října od 10.00 a 12.30 hodin
Nová Paka (mladší dorostenky), sobota 20. října
od 17.00 hodin Jablonec nad Nisou (ženy), neděle 21.
října od 10.00 hodin Jičín (ženy).

Připravuje  Zdeněk Kocman

Kam v říjnu v Litomyšli za sportem?

Olbram Zoubek mezi studenty gymnázia
V pondělí 17. září přivítali studenti a učitelé litomyšl-
ského gymnázia vzácnou návštěvu. O své životní zku-
šenosti a zážitky z tvůrčí práce se přišel s mladými
lidmi podělit akademický sochař Olbram Zoubek.
Své vyprávění, jak sám řekl, rozdělil jako hokejové
utkání - na třetiny. Každá z těchto třetin přinesla zají-
mavé okamžiky. Své životní peripetie doplňoval
mnoha historickými zajímavostmi a postřehy pamětní-
ka. A tak se studenti například dozvěděli, že jeho život
procházel různými zvraty tak, jak se měnily portréty
našich prezidentů nad školními katedrami (jedenáct-
krát). Druhá třetina besedy patřila umělecké cestě
sochaře a ani třetina týkající se restaurátorských prací
na litomyšlském zámku posluchače nezklamala.
Dlouhý potlesk na závěr nebyl jen poděkováním za
milé setkání, ale i vyjádřením obdivu člověku, jeho
umění i jeho životu.                                                     -red-

Tento fakt ocenily stovky návštěvníků druhého zámec-
kého nádvoří, kde se ve čtvrtek 20. září konala již čtvr-
tá Květinová show - prezentace prací studentů
litomyšlské zahradnické školy. Tentokrát přinesly kvě-
tinové kreace spojení s hudbou a hudebními styly.
Nutno říci, že smysl, který škola v těchto akcích spat-
řuje - nábor nových studentů, splnila letošní povedená
prezentace velmi dobře. Obecenstvo se sešlo na II.
nádvoří zámku opravdu početné. “Tato akce je také
motivací pro samotné studenty, kteří získají pocit, že
je jejich práce něčemu platná,” říká Zuzana Burdová.
Také pod jejím vedením studenti prezentaci připravili. 
Nyní se škola začíná připravovat na tradiční vánoční
výstavu, která probíhá v prostorách školy a v Zámec-
kém pivovaru. “Zájem veřejnosti nám dělá opravdu vel-
kou radost,” uzavřela spokojeně Zuzana Burdová,
která ve škole vyučuje sadovnické tvorbě, aranžování
a sadovnickému kreslení.            -eh- foto Ivan Hudeček

Květiny a hudba tvoří
krásné spojení

Do primy přicházejí žáci z různých škol z Litomyšle
a jejího okolí. Abychom jim přechod do nového kolek-
tivu usnadnili a zpříjemnili, zorganizovali jsme letos
poprvé adaptační pobyt pro nové studenty naší školy.
Ve dnech 5. - 7. září jsme vyměnili školní učebny
za hradní ubytovnu a zbrojnici ve Svojanově u Poličky,
kde měly děti možnost se prostřednictvím her, soutěží
a společného soužití lépe poznat. Přestože nám počasí
vůbec nepřálo, celé dva dny lilo bez přestání jako
z konve, rádi jsme využili tuto možnost pobýt spolu
a seznámit se . 
Po příjezdu jsme se prošli Přírodním parkem Údolí Kře-
tinky do nedaleké Rohozné a poté, co jsme se ohřáli
v příjemně vytopených pokojích, jsme ve zbrojnici hráli
různé hry a soutěže. Druhý den jsme autobusem vyrazi-
li do Poličky. Po návratu si zájemci prohlédli za dopro-
vodu průvodce hrad, navečer nás navštívila paní
ředitelka Hynková a paní zástupkyně Flídrová.  Pak už
poražené družstvo z předchozího večera netrpělivě oče-
kávalo odvetu v dalších soutěžích v hradní zbrojnici.
Kromě toho, že jsme zjistili, kdo je nejlepší organizá-
tor, kdo je odborník na Harryho Pottera, kdo se vyzná
v biologii nebo zeměpise, či s kým je největší legrace,
jsme také poznali, že studenti letošní primy nejsou
z cukru, a že je ani tak extrémní podmínky, jaké pano-
valy letos na Svojanově, nemohou připravit o dobrou
náladu. A to je, myslím, ten nejlepší začátek studia
na našem gymnáziu.             H. Žďárová, třídní učitelka, 

M. Kunderová, učitelka fyziky

Adaptační pobyt primy
na hradě Svojanov

Ve dnech 5. - 7. září jsme se my, prváci, vydali na sezna-
movací kemp do chatové osady na Baldě u Poličky.
Vyjížděli jsme s taškami plnými svetrů a teplého oble-
čení, připraveni na nepříznivé počasí, kterým nám
předpověď hrozila po celý týden. Po příjezdu jsme si
rozdělili chatky a začali se věnovat našemu programu.
Ten zahrnoval především různé hry a adaptační aktivi-
ty, které měly vést k seznámení se s novými spolužáky
a vytvoření třídního kolektivu. Jednou z nejefektivněj-
ších aktivit, která nás velmi sblížila a pobavila, byla
samostatná příprava oběda. Podle hesla: “Co si navaříš,
to si taky sníš,” jsme výsledek našeho kuchařského
umění nakonec zkonzumovali, ale nutno říci s náleži-
tým komentářem. Do programu se aktivně zapojil také
náš pedagogický dozor, profesoři Šorfová a Štarman,
spolu s paní ředitelkou, která nás ve čtvrtek navštívila
v doprovodu paní zástupkyně. Obě si s námi zahrály
jednu hru a poté odjely navštívit další nováčky - primá-
ny na Svojanov. Třetí den konečně přestalo pršet, jak
zákon schválnosti káže, v den našeho odjezdu. 
Seznamovací kemp dostál svému účelu a splnil naše
očekávání. Podařilo se nám vytvořit základ dobrého
třídního kolektivu, který, jak doufáme, nám vydrží
po celé čtyři roky na gymnáziu. 

Za 1.A Pavlína Jiráňová

Seznamovací výlet
1. ročníku

TRADING CENTRE, s. r. o.
Soukromá střední odborná škola

Tyršova 237, 570 01 Litomyšl, 
tel., fax: 461 614 711

e-mail: tradingcentre@lit.cz
www.tradingcentre.cz

organizuje 4leté studium 
pro absolventy ZŠ

EKONOMICKÉ LYCEUM
Kód: 78-42-M/002

MANAGEMENT OBCHODU
Kód: 64-42-M/036

Studium je ukončeno 
maturitní zkouškou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- 18. října 2007 od 9.00 do 17.00 hodin

Po telefonické domluvě můžete 
navštívit naši školu kdykoli.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

SPORT areál s.r.o. 
U Plovárny 1152, Litomyšl

TENIS - SQUASH - BOWLING
PO - ČT 10.00 - 22.00 hodin
PÁ 10.00 - 23.00 hodin
SO 8.00 - 23.00 hodin
NE 8.00 - 22.00 hodin

tel.: 461 613 923 • www.lit.cz/sport-tenis
Sledujte aktuální slevové akce!
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Pražská kapela Sto Zvířat vydává nové album a chystá
rozsáhlé turné, v rámci něhož vystoupí v pátek 26.
října od 20 hodin v litomyšlském klubu Kotelna.

Desetičlenný band Sto Zvířat, hrající stále populárněj-
ší styl ska, přichází po předloňském DVD Jste normál-
ní? s dalším albem s názvem Rozptýlení pro pozůstalé.
“Zvířata” toto své šesté CD nahrála ve výrazně obměně-
né sestavě, neboť během loňského roku nastala změna
hned na třech postech. Jak název alba napovídá, jeho
téma pojednává o posledních věcech člověka, avšak
v rámci tragikomických mantinelů. Texty jako vždy
napsal Tomáš Belko, o hudební stránku se postarali
Jan Kalina, Karel Šváb a Petr Ostrouchov. Na mnoha
letních festivalech si kapela ověřila, že písně z nového
CD před publikem fungují velmi dobře. Co se týká
zvuku alba, Zvířata dávají větší prostor kytaře, jinak se
jedná jako vždy o koktejl ska, reggae, rocksteady,
swingu a dalších příměsí. Návštěvníci koncertu se tak
mohou těšit nejen na nové písně, ale i na největší hity
kapely, jako například Škola, Podpaží nebo Nikdy nic
nebylo.

Kapela Sto zvířat na svém turné
zavítá do Litomyšle

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz

Pardubický kraj pořádá 8. října od 9.00 hodin v Sukově síni pardubického Domu hudby seminář
pro stávající i potencionální poskytovatele sociálních služeb. Zde je chce seznámit s ojedinělou
možností financování jejich činnosti a rozvoje, tzv. individuálním projektem. Pod tímto názvem
se skrývá žádost Pardubického kraje o finanční dotaci z Evropského sociálního fondu. 
„Díky tomuto projektu je možno získat pro sociální služby v kraji až 200 miliónů korun. Žadate-
lem bude kraj, peníze jsou však určeny pro poskytovatele služeb. Společným postupem odpadne
velké administrativní zatížení a k penězům se dostanou i menší organizace, které by jinak nemě-
ly šanci finance z Evropské unie získat. Velká část sociálních služeb tím získá jistotu víceletého
financování,“ popsal projekt Miloslav Macela, krajský radní odpovědný za oblast sociální péče
a neziskový sektor.  
Podmínkám dotace vyhovuje poměrně široké spektrum služeb. Fakticky jedinou větší skupinou,
kterou nelze z fondu financovat, jsou služby zaměřené na seniory. Péče o staré lidi bude i nadá-
le financována ze státního rozpočtu a krajských dotací. 
„Koneční příjemci peněz budou vybíráni veřejnými výběrovými řízeními na dobu tří let. Poté kraj
podá novou žádost, opět v řádech stovek miliónů korun, která by měla zajistit financování až
do roku 2015,“ doplnil Macela. Zájemci o účast na semináři získají bližší informace na Odboru
sociálních věcí krajského úřadu Pardubického kraje. 

Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Sociální služby v Pardubickém kraji
mohou získat až 200 miliónů korun!

Zámecké “záplatování”
Spolek patchworku Litomyšl pořádal v sobotu 15. září
na své výstavě v Nových Hradech od 9 do 18 hodin šicí
dílnu pro veřejnost. Členky spolku si pro všechny pří-
padné zájemce o tuto textilní techniku, známou již
ve starověkém Egyptě, připravily pomůcky, látky
a návody na ruční šití. Pod jejich trpělivým vedením se
tak pod rukama švadlenek a krejčíků začaly “rodit”
patchworková přáníčka, vánoční hvězdy, balónky,
jehelníčky, krabičky, pouzdra na mobilní telefony
a mnohé další výrobky. Některé z nich zaujalo šití
natolik, že “prošili” celý den a spokojeně si domů
odnášeli hned několik výrobků. O dílnu, ale i výstavu
Sešívaná poezie aneb záplata, kam se podíváš,
která probíhá v galerii na zámku v Nových Hradech
ještě všechny říjnové víkendy od 9 do 18 hodin, byl a je
k naší radosti velký zájem. Některé švadlenky za námi
přijíždějí i ze vzdálenějších koutů Čech.
Členky spolku děkují všem, kteří přišli v sobotu šít
nebo jen “pokoukat” a společně s námi tak vytvořili
úžasně pohodovou a tvůrčí atmosféru. Těšíme se

na další setkání například na našich pravidelných
šicích dílnách. Podrobný rozpis naleznete na interne-
tové adrese patchwork.lit.cz.

Za Spolek patchworku Litomyšl
Renata Kmošková

Ve dnech 8. - 12. října se na Primátorské hrázi v Lito-
myšli uskuteční projekt realizovaný Fakultou restauro-
vání UP “Tradiční technologie výroby a zpracování
vápna pro účely restaurování památkových objektů”.
Odbornými garanty budou zahraniční odborníci
ze Státního památkového úřadu ve Vídni.

Restaurátoři a vápno

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:

BYDLENÍ LITOMYŠL:
Byt 3+kk (59 m2) ve II. NP zděného domu, plast.
protihluk. okna, před domem zahrádka.
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 nebyt. prostor s možností bydlení.
Přízemí (90 m2) – vhodné na sklad. II. NP (54 m2),
vhodné pro obchod, kanceláře.
pronájem byt. jednotky (57 m2) na náměstí
ve II.NP. Možnost bydlení nebo kancelář.
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.
pronájem bytu 1+1 (36 m2), panel., 5. NP blízko
centra.Nová pl..okna,byt se pronajímá zařízený.
pronájem bytu 4+1 + jídelna (105 m2) ve II. NP
zděného domu v centru města. Vhodné pro byt,
kancelář, provozovnu.
pronájem obchodu poblíž hl. náměstí, přízemí
45 m2 přístup z chodníku, výhodná cena

GARÁŽ V LITOMYŠLI - v lokalitě
Řetízek, zděná, vrata plech. výklop., el. světelná.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE                   
Osík – venkovské stavení na okraji obce. Předpo-
klad demolice a využití pro stavbu RD. St. p.
196 m2, zahrada 973 m2.
chata Strakov v chat.kolonii, suterén zděný,
horní část roubená a prkenná, st. p. 23 m2.
Litomyšl – Nedošín prodej pozemků (5073 m2)
vhodných dle ÚP pro stavbu rod.domů.

POPTÁVKY
– lékař koupí byt 1+1 nebo 2+1
nejlépe do OV v Litomyšli
– mladá rodina koupí ves. stavení v okolí Litomyšle,
Vys. Mýta nebo Poličky

Nabízíme prodej pozemků pro rodinné domy
v obcích Janov, Budislav, Svinná u České Třebové

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt
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Stavebnictví v posledních pěti letech zažívá nebývalou
expanzi. Například objem stavební produkce v roce
2006 byl na úrovni 463 miliard korun, v letošním roce
se tento objem bude pohybovat na úrovni 500 miliard.
Hlavními “tahouny” stavební produkce jsou dopravní
stavby v objemu produkce ~ 120 mld. korun ročně
a nová bytová výstavba v objemu produkce ~ 100 mld.
korun ročně.  Zdálo by se, že rezort stavebnictví se
nepotýká s žádnými zásadními problémy.
Opak je však pravdou. Hlavní problém, který staveb-
nictví jako technicko - - ekonomický rezort řeší, je per-
sonální situace. Ve stavebnictví včetně návazných
oborů pracuje v současné době cca 450 tisíc pracovní-
ků, tj. cca 9 % práceschopného obyvatelstva a staveb-
nictví vytvoří cca 7 % objemu HDP. V současné době se
připravuje na výkon povolání ve stavebnictví v řemesl-
ných oborech cca 12,5 tisíc žáků, tj. o více než polovi-
nu méně než před 10 - 12 lety. Ročně odchází mimo
rezort více než 10 tisíc pracovníků z titulu odchodu
do důchodu. Na jejich místo může z učilišť přijít pouze
cca 3,5 tisíc vyučenců. Z toho vyplývá, že dostupnost
pracovních kapacit je dnes nejrizikovější faktor, který

Den stavitelství a architektury
v Pardubickém kraji

podmiňuje udržení úrovně stavebnictví a jeho konku-
renceschopnost v ČR i v evropském prostředí.
Zásadní řešení je velmi komplikované, neboť technic-
ké obory nejsou v naší společnosti “IN”, není o ně
dostatečný zájem ze strany mladé generace a jejich
rodičů. Zájem je více o méně náročné obory, které jsou
přesyceny a jejich absolventi častěji končí jako neza-
městnaní na úřadech práce. Svoji roli hraje i sociální
politika státu a dále nezájem státu zavést určité regu-
lativy. Obecně učební obory jsou drahé a tak se více
prosazuje lacinější gymnaziální vzdělávání. 
Z uvedených důvodů chceme zvýšit zájem mladé gene-
race a jejich rodičů o rezort stavebnictví. 
Připravili jsme na sobotu 13. října “Den stavitelství
a architektury” - den otevřených dveří na vysokých
a středních školách, v odborných učilištích, na vytipo-
vaných stavbách.
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost a zejména žáky
středních škol a posledních ročníků základních škol
a jejich rodiče do uvedených škol a učilišť a na uvede-
né stavby.        Ing. Jiří Požár, předseda SPS Pk
Ing. Vlastimil Moucha, přednosta ČKAIT OK Pardubice   

O technické vzdělání je v našem kraji stále větší zájem.
Svědčí o tom i skutečnost, že Střední odborná škola
technická Litomyšl dokázala na počátku nového škol-
ního roku zaplnit tři třídy prvního ročníku celkem 94
žáky. "Dokonce registrujeme mírný převis zájmu.
Považujeme to za úspěch. V minulých letech jsme sice
otevírali tři třídy také, ale uchazečů bylo o poznání
méně," konstatuje ředitel školy Milan Janecký. Školu
nyní navštěvuje 309 žáků střední odborné školy a 42
studentů vyšší odborné školy. Zastoupení dívek je
zhruba 25 procent.
Zájem o studium si vedení školy vysvětluje mimo jiné
i snahou směřovat vzdělání k praktickému uplatnění
žáků na trhu práce, cestou modernizací učeben a zvy-
šováním erudice žáků v oblasti výpočetní techniky
a spoluprací s řadou předních výrobců a provozovatelů
ve strojírenství či zemědělské výrobě. V dubnu napří-
klad škola otevřela učebnu s grafickými programy
s návazností na CNC obráběcí stroje. "Chceme, aby
absolventi školy, kteří k nám nastoupí do zaměstnání,
znali a ovládali práci na nejmodernějším technologic-
kém zařízení," říká František Kahovec, majitel firmy
CJV s.r.o. Brandýs nad Orlicí, která vyrábí sedadla
pro nákladní automobily, autobusy i ostatní dopravní
prostředky kromě komponentů pro osobní automobily,
která rovněž vznik učebny finančně podpořila. "Auto-
mobilový průmysl je velice sofistikovaný obor, použí-
vají se v něm nejmodernější technologie, proto
potřebujeme, aby absolventi, nejen středních odbor-
ných škol, ale i vyšších a vysokých škol, byli seznáme-
ni s nejmodernějšími technologiemi, které v současné
době ve světě existují," dodává František Kahovec.
V jeho brandýské firmě již několik absolventů technic-
ké školy z Litomyšle pracuje, další žák vyššího studia
Jan Mikeš ze Zámrsku tu bude zanedlouho působit
jako konstruktér. "Kontakt na firmu jsem získal
od ředitele naší školy, který mi doporučil, abych továr-
nu osobně navštívil. Později jsem tu byl i na praxi, pro-
šel jsem celý výrobní proces a přestože jsem spíš tíhnul
k motorům, nakonec mě oslovila konstrukce. Člověk
se tu může seberealizovat a dostane hodně prostoru,
což bývá málokde. Znalost provozu mi pomůže v kon-
strukční činnosti. Alespoň vím, co je proveditelné
a nebudu vymýšlet nerealizovatelné nesmysly. Základy
v oboru mi však dala škola, kde jsem získal opravdu
široké znalosti," dodává Mikeš.
Vyšší odborná škola a střední odborná škola technická
Litomyšl plánuje opět dny otevřených dveří, v jejichž
rámci se mohou žáci základních škol i jejich rodiče
osobně přesvědčit o kvalitě prostředí i vybavenosti
školy. Toto pozvání platí v pátky 9. listopadu a 11.
ledna, a to od 8 do 15 hodin.  Ivan Hudeček

Úspěch technické školy
tkví v propojení s praxí

Střední odborná škola stavební a Střední odbor-
né učiliště stavební Rybitví
Sokolovská 148, 533 54 Rybitví 9.00 - 12.00 hodin, 
ředitel Doc., Ing. J. Pakosta, CSc., tel: 466 680 339

Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto
Komenského 1/II, 566 19 Vysoké Mýto
9.00 - 12.00 hodin, 
ředitel Ing. P. Vacek, tel: 465 422 352

Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, 561 51 Letohrad
8.00 - 13.00 hodin, 
ředitel Ing. M. Prikner, tel: 732 876 424

Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Poděbradská 93, 530 09 Pardubice
8.00 - 17.00 hodin, 
ředitel Ing. J. Kantor, tel: 466 415 643

Střední odborné učiliště stavební Pardubice
Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice
8.00 - 16.00 hodin
ředitel Ing. M. Randák, tel: 602 113 202

Středisko praktického vyučování Žamberk
Zemědělská 846, 564 01 Žamberk
8.00 - 11.00 hodin, tel: 605 267 113

Odborné učiliště a Praktická škola Žamberk 
Tyršova 214, 564 01 Žamberk  8.00 - 11.00 hodin, 
ředitelka Mgr. Věra Říčařová, tel: 731 463 373

Střední škola obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk
Zámek 1, 564 01 Žamberk 8.00 - 11.00 hodin, 
ředitel Ing. Eduard Dvořák, tel: 465 614 237

Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Perne-
ra v Pardubicích bude samostatně v listopadu - termín
bude upřesněn během října.

Den stavitelství a architektury 
na stavbách - 13. října

SOŠ stavební a SOU stavební Rybitví, Sokolovská
148, Rybitví - nástavba a přístavba 
Stavební společnost Rudolf Kmoch 
8.00 - 17.00 hodin, Pavel Bohatý, tel: 608 645 645
Regenerace obj. č. 424 - 426, ul. Brožíkova, 
Pardubice Marhold Pce
8.00 - 12.00 hodin, Vít Hruška, tel: 602 117 819
Bytový dům v lokalitě u školek, Litomyšl, (přístup
ulicí 17. listopadu směrem k zahradnickým škol-
kám) První litomyšlská stavební a.s.
8.00 - 15.00 hodin, p. Kubík, tel: 602 429 672
Řadové domy, Chotkova ul., Pardubice - Staré
Čívice - Stavební firma Ječmínek s.r.o.
9.00 - 11.00 hodin, Ing. Buchta, tel: 603 299 904
Výstavba jezu na řece Orlici, Letohrad, Podměstí
VAKSTAV s.r.o. 9.00 - 15.00 hodin
Polyfunkční dům, Teplého 276, Pardubice
Sostaf s.r.o. 9.00 - 15.00 hodin
TMT Chrudim, Transportní a manipulační techni-
ka, Tovární 290, Chrudim - První stavební Chrudim
a.s. 9.00 - 15.00 hodin
Palác Pardubice, Masarykovo nám., Pardubice
Metrostav a.s., 9.00 - 14.00 hodin
Polyfunkční dům Pardubice, Pernerova ulice, Par-
dubice - VCES a.s., 9.00 - 15.00

Den stavitelství a architektury ve školách 
a učilištích - 13. října

Vinotéka U Mydláře
a Hotel Zlatá Hvězda pořádají

Posezení u cimbálu
dne 26. října od 20.00 hodin 
v sále hotelu Zlatá Hvězda.

Místo si můžete rezervovat
na telefonním čísle 461 615 338.

Přij�te ochutnat vína z nabídky
vinotéky U Mydláře

a speciality z olomouckých
tvarůžků z kuchyně hotelu 

Zlatá Hvězda.

INZERCE
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InzerceSlužby hospodářské komory
a Informačních míst pro podnikatele 

Oblastní kancelář Krajské hospodářské komory Pardu-
bického kraje ve Svitavách poskytuje podporu nejen
svým členům, ale také nabízí služby všem podnikate-
lům pro podporu podnikání. Provozuje také projekt
Informačních míst pro podnikatele prostřednictvím
Regionálního místa a jeho expozitur. Na území
České republiky je 180 kontaktních míst, kde podnika-
telé mohou formou veřejné služby získat informace
potřebné pro svoji činnost. Podnikatel může se svým
dotazem kontaktovat informační místo osobně,
telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo pro-
střednictvím formuláře na internetové stránce:
www.inmp.komora.cz. Více informací lze získat na
www.khkpce.cz, tel.: 461 568 238, 239, fax:

461 568 240, mobil: 605 700 635, 724 613 968, e-mail:
Svitavy@khkpce.cz, RMSvitavy@inmp.cz. KHK Pk,
Ok Svitavy, připravuje na měsíc říjen 2007 otevření
Ověřovací kanceláře s možností získání ověřeného
výpisu z OR. V rámci svých služeb nabízí Oblastní kan-
celář Svitavy podnikatelům k pronájmu dataprojektor,
více informací lze získat na výše uvedených kontak-
tech.

Český statistický úřad žádá o spolupráci ve smyslu
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, při
šetření v zemědělství, za účelem aktualizace údajů
o zemědělských prvovýrobcích.
Pro aktualizaci v letošním roce byla metodou náhod-
ného výběru vybrána naše obec. Šetření prostřednic-
tvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob.
Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ově-
řit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání
výkazů a jejich předání ČSÚ. Tazatelé budou statistic-
kým úřadem proškoleni, a vybaveni tiskopisy a potřeb-
nými materiály.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu
od 1. září do 15. listopadu 2007.
Strukturální šetření v zemědělství se vztahuje, stejně
jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují praho-
vé hodnoty šetření. Těmi jsou : 1 hektar obhospodařo-
vané zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté, nebo
1500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny),
nebo 1000m2 vinic, nebo 300m2 skleníků a pařenišť,
nebo chov 1ks skotu, nebo 2 ks prasat, nebo 4 ks ovcí
a koz, nebo 50 ks drůbeže, nebo 100 ks králíků či
kožešinových zvířat.

Jana Foltová, Odbor místního hospodářství

Výběrové šetření 
v zemědělství ”ZEM 2007” 

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,...)

• Bezplatně a nezávazně vám poradíme 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 a každý sudý čtvrtek  8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00

NOVINKA

Přijmu spolehlivé prodavačky 
do bufetu na autobusové

nádraží.
Nástup možný prosinec 07 - leden 08.

Přijmu pomocnou sílu 
do kuchyně

Tel.: 603 490 423
Přijmu kuchařku do bufetu

Tel.: 603 490 423. Nástup možný ihned.

Kurs břišních tanců
v Litomyšli

v sobotu 3. listopadu od 14.00
do 16.00 hodin ve cvičebním sále

“VESELKA”, T. Novákové 64.
Kurs je určen pro úplné začátečnice a mírně
pokročilé, bez omezení věku. Na Vaši účast

se těší lektorka Ivana Dvořáková, 
tel.: 603 742 603

Přenechám za odvoz starou sektorovou kuchyň
(1,8 m), spížní skříň (š. 60, h. 60, v. 160 cm) a pulto-
vou bílou desku 2 m. Vhodné na chatu, chalupu. Tel.:
461 615 856. • Prodám nový dámský nutriový kožich
(světlý) a nutr. čepici na výšku postavy 165 - 168 cm.
Tel.: 461 613 476 - volejte večer do 20 hodin. • Prodám
rohový rodinný domek ve Vysokém Mýtě. Tel.: 777 935
999. • Prodám komplet k sestavení malé cirkule -
el. motor 1, 5 kW 2870 ot. + hřídel skot. průměr 20 cm

+ navíc el. motor 370 W 1400 ot. + banánovník + nové
březové koště. Cena celkem 2000,- Kč. Tel.: 465 421
271 nebo SMS 736 790 421. • Koupím větší zděný byt
nebo menší rodinný domek v Litomyšli nebo vyměním
za menší byt v OV 2+ 1 v Litomyšli + doplatím. Tel.: 739
134 070. • Prodám rozkládací gauč světlé barvy, dvou-
dílnou skříň světlé barvy, dřevěné poličky selská jizba
2 ks, bílé damaškové povlečení na dvě postele a bílá
bavlněná prostěradla, mušelínový přehoz na manžes-
kou dvoupostel, cep z roku 1940, dveře vnitřní 2/3 pro-
sklené 80/197 2 ks, dveře vnitřní plné 60/197, barový
pult mahagon a vitrinu na zboží (zařízení bistra),
hudební skříň “Humoreska”, zateplenou králíkárnu - 4
kotce. Tel.: 607 744 568. • Prodám zahrádku s chatkou
v zahrádkářské kolonii a dámské jízdní kolo Favorit
starší, zachovalé - cena 800,- Kč. Tel.: 461 613 288,
mobil: 602 893 372. • Prodám koberec 2 roky používa-
ný - zelenomodrá barva, 4 žluté puntíky značí čtvereč-
ky. Rozměry 4x2, 60 m - nevyhovuje barva. Dále
nabízím nová bavlněná prostěradla, prvotřídní jakost -
cena dohodou. Tel.: 461 613 260 v poledne nebo večer.
• Jsem nevidomý a hledám slečnu nebo paní, která by
se mi mohla alespoň 1x či vícekrát v týdnu (dle domlu-
vy) věnovat (např. číst, psát, počítat, chodit na pro-
cházky). Případně by se mnou jezdila jako doprovod
do tuzemských lázní nebo do zahraničí. Tel.: 606 872
691. • Spolujízda. Kdo sveze 1 osobu z České Třebové
každé úterý a středu v 17.00 hodin s příspěvkem
na benzín? Kontakt: Mgr. Tomáš Fila, tel.: 777 345 866,
608 200 467 nebo 731 103 727. • Prodám byt 2+kk
v Litomyšli v OV, 2. patro, klidná čtvrť. Tel.: 602 443
721. • Koupím byt 1+1 v Litomyšli. Děkuji. Tel.: 777
133 154. • Prodám zrekonstruovaný byt 1 + 1 v Mařá-
kově ulici v Litomyšli. Cena dohodou. Tel.:
603 852 949. • Koupím učebnici anglického jazyka:
Face2face Pre- Intermediate. Tel.: 608 868 473 (večer-
ní hodiny). • Prodám dětské jízdní kolo ve velice dob-
rém stavu, věk: cca 5 - 8 let, cena 500 Kč. Tel.: 605 515
561 - Litomyšl. Na vyžádání zašlu foto mailem. • Shá-
ním,vyměním, koupím: fotografie, plakáty, výstřižky,
novinové články, vstupenky, SP, EP, LP i CD, zvukové
nahrávky, videa či 8 mm záznam. Prostě vše, co se týká
zpěváka Petra Nováka a skupiny George-Beatovens.
Tel.: 607 890 263.
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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

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

Hledám 10 lidí, kteří 
mají problémy s nadváhou. 

www.hubnete.cz/maki 
731 476 943

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

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

Hledáme zaměstnance
na tyto pozice:

VEDOUCÍ PRODEJNY: 
nákup a prodej zboží (obor 

vodoinstalatérství, topenářství)

SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
Místo pracoviště: nový areál 
průmyslové zóny v Litomyšli

Telefon: 461 615 723 
(volat pouze od 7.00 do 14.00 hodin)

e-mail: litomysl.hala@seznam.cz

Firma LB tech a.s.
Moravská 786, Litomyšl

Tel.: 461 353 508, 603 832 253
přijme

AUTOMECHANIKA
pro opravu nákladních 

automobilů

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Smetanovo nám. 85, 86  Litomyšl,
tel.: 461 612 509

- nabídka nátěrových hmot 
od českých i zahraničních

výrobců  
- míchání malířských

a fasádních barev Primalex - 
se slevou 10 %

- lazurovací laky Sadolin,
Johnstone’s

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
od českých, španělských a polských výrobců

- plastové a kovové lišty
- lepidla, spárovací hmoty 

a silikonové tmely

TAPETY
- samolepící - se vzorem dřeva,

mramoru, obkladů atd.
- jednobarevné a vitráží

- vinylové, papírové a vliesové

Chceš poznat nejrychlejší raketový sport na světě?
Chceš si zkusit zahrát pátý nejpopulárnější sport na světě?

Pro všechny badmintonové zájemce nabízíme účast v novém projektu

“Zahrej si badminton a poznej jeho krásu” 
určeném pro všechny, kdo chtějí poznat nejrychlejší raketový sport,
ve kterém hlava musí myslet, ruce musejí zahrávat přesné míče
a nohy běhat. Zájemci jsou srdečně zváni na naše tréninky, kde Vám
nabízíme seznámení s tímto sportem. Naším cílem je hledat nové
talenty, nabídnout poznání tohoto sportu a hlavně zasportovat si.
V pondělí a středu od 18 do 20 hodin v tělocvičně za ZŠ v Osíku u Lito-
myšle pro všechny zájemce od 7 do 70 let, rozdělené do skupin podle
věku a výkonnosti, 2x týdně, děti od 18 do 19 hodin, dospělí od 19
do 20 hodin pod vedením TJ SOKOL Osík (Karel Kundera, trenér
badmintonu 3. třídy a jeho trenérská skupina).

Kontakt: kkundera@lit.cz, 777 830 960

Pořádané turnaje: 
Sobota 
24. listopadu
- Krajský turnaj
GP C - děti do 13
a do 17 let
Neděle 
25. listopadu
- Krajský turnaj
GP C - děti do 15
a do 19 let
Sobota 
8. prosince 
- Krajský turnaj
GP C - dospělí

Prodám zrekonstruovaný byt 
1 + 1 v Mařákově ulici 

v Litomyšli. Cena dohodou.
Tel: 603 852 949
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10. října  Dlouhodobý majetek a odpisy majetku z účetního a daňového pohledu po novelách 2007 
Květoslava Novotná - účetní a daňová poradkyně Brno

17. října  Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím
Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

23. října  Zákoník práce a jeho novela v roce 2008 
JUDr. Ladislav Jouza - MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce

7. - 9. listopadu  Daně 2008 - Daně z příjmů - Ing. Jiří Klíma, DPH - Ing. Ivana Langerová, 
Správa daní a poplatků - JUDr. Naděžda Vrbková

21. listopadu  Vzory písemností, smluv a dohod podle nového Zákoníku práce 
- JUDr. Ladislav Jouza - MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce

27. listopadu  Nemocenské pojištění v roce 2007 a změny v roce 2008, 
Jiřina Fráňová - vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno

29. listopadu  Firemní auta z pohledu účetnictví a daní v roce 2007, 
Květoslava Novotná - účetní a daňová poradkyně Brno

6. prosince  Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2008 
Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

17. prosince  Roční účetní závěrka 2007, Květoslava Novotná - účetní a daňová poradkyně Brno

17. ledna 2008  Zdaňování mezd a platů 2007/2008 - roční zúčtování za rok 2007, 
Ing. Iva Rindová - Finanční ředitelství Hradec Králové

Kontakt: Agentura OK plus, Staré náměstí 47, 560 02 Česká Třebová
Informace: Tel., fax 465 533 289, www.danovy-por.cz

AGENTURA OK PLUS - Česká Třebová 
Semináře podzim - zima 2007

Premiéra festivalu Divadlo na zámcích 
Celkem čtyři představení uvedly v rámci festivalu Diva-
dlo na zámcích dva amatérské divadelní spolky, a to
ve třech různých prostředích. Občanské sdružení diva-
delních ochotníků z Ústí n. Orl., které pod režijním vede-
ním Martina Malínka nastudovalo hru P. Claudela Rukojmí,

se nejprve představilo v nejvyšším patře barokního špýcha-
ru zámku v Nových Hradech a nakonec i celý festival zakon-
čilo v zámeckém divadle v Litomyšli. Pořádající spolek
Milislav byl zase první divadelní společností, která okusila
důmyslnost přírodního divadla novohradského zámku. 

Netradiční triatlon
v háji Nedošínském

Jít do Háje se 15. září v Nedošíně rozhodly čytři desítky
sportovních nadšenců, do samotného závodu se pusti-
lo třiadvacet odvážlivců. Nejdříve na ně čekala běžec-
ká trať v délce 4,5 km. Cyklistická část byla
trojnásobkem běžecké trati a nakonec bylo třeba zvlád-
nout jízdu na Lucii (pramici) kolem bojky vzdálené 150
metrů od břehu rybníka Velký Košíř. Aby se ti, co si
netroufli na vrcholné sportovní výkony, nenudili,
zkoušeli provazochodectví, přetahování lanem v druž-
stvech nebo překonávání překážkové dráhy. Občerstve-
ní bylo připraveno již mezi sportovními disciplínami.
Aby soutěžícím nescházela energie, mohli ji doplnit
z tradičního jedenáctistupňového zdroje z Poličky, pří-
padně něčím podstatnějším v podobě skopového
z grilu či gulášku. Kolem 18. hodiny večerní bylo
známo, že vítězem běhu se stal Radek Kicukis, na kole
byl nejrychlejší Tomáš Horáček, loď ovládala nejlépe
dvojice Magda Pavlasová a Vítek. Komu se ani potom
nechtělo domů, mohl se zdržet při příjemném posezení
u ohně s kytarou.  Akci uspořádali manželé Robert
a Eva Kilbovi z Agropenzionu U háje.                        -red-

Na startu běžecké disciplíny.

PNEUCENTRUM
PNEUSERVIS - PRODEJ

PNEU
Sokolovská 611, 570 01 Litomyšl

areál stavebnin PRIMA (silnice I/35)

tel./fax: 461 619 662
603 205 832 p. Nádvorník
604 287 520 p. Štarman

e-mail: pneu@lit.cz

OSOBNÍ A NÁKLADNÍ
PNEUSERVIS

NABÍZÍME ZIMNÍ PNEU
ZA VELMI DOBRÉ CENY

165/70R13 599,- 
195/65R15 1 190,- 

DÁLE NABÍZÍME NÍZKÉ CENY 
U MNOHA  SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ

PNEUMATIK
Kontaktujte nás a my Vám rádi 

‘ušijeme’ dobrou cenu 
na Vašeho miláčka

Paul Claudel - Rukojmí (Občanské sdružení divadelních
ochotníků Ústí nad Orlicí v zámeckém divadle v Litomyšli)

Strakatá komedie (commedie dell’arte v podání Zámeckého
divadla Milislav Litomyšl v parkánu zámku v N. Hradech)
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Pondělí 15. října 15 - 18 / Komenského nám., Vodní
Vale - u splavu, Toulovcovo náměstí
Úterý 16. října 15 - 18 / 9. května - garáže, Dukel-
ská - samoobsluha, U školek - parkoviště
Středa 17. října 15 - 18 / Jiráskovo nám., Lidická -
P. Bezruče
Čtvrtek 18. října 15 - 18 / Mařákova - u máchadla,
Strakovská - u stodoly
Pátek 19. října 15 - 18 / Husova - u přejezdu
Lány - Lánská ulice - zrušeno z důvodu objížďky!
Náhradní termín bude stanoven po skončení
objížďky
Sobota 20. října 9 - 12 / Družstevní - Zahájská, Kon-
činská - J. Formánka
Pondělí 22. října 15 - 18 / Okružní - dolní část, Peci-
ny - Portmanka
Úterý 23. října 15 - 18 / Trstěnická - za prodejnou,
Sluneční - Fügnerova
Středa 24. října 15 - 18 / Suchá, Kornice, Pazucha

Podzimní úklid 2007 Místa přistavení kontejnerů
Čtvrtek 25. října 15 - 18 / Nedošín, Nová Ves,
Pohodlí
Upozornění: Nebude umožněno vhození běžného
domovního odpadu. Aby nedocházelo na jednotli-
vých sběrných místech k vytváření živelných sklá-
dek, bude vše odvezeno ve stanovený den, a to
včetně železného šrotu a větví. Technické služby
tel. 461 614 797
Elektrospotřebiče (televize, lednice... .), akumulá-
tory  apod. je možno složit na recyklačním dvoře
společnosti LIKO za areálem TS Litomyšl směr Osík,
otevřeno každé pondělí a středu 12.00 - 16.30
a každou sobotu 8.00 - 11.00. Případné informace
podá zástupce společnosti LIKO p. Kadidlo mob.
605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757
760.

Za pochopení a pomoc Vám děkují 
Technické služby města Litomyšle

Bolestnou ztrátou je odchod desetileté fenky labra-
dorského retrievera Ducky chovatelky Dagmar
Kuchtičkové z Litomyšle. Zvíře, které podlehlo 13.
srpna vážné nemoci, pomáhalo dlouhá léta dětem ze
Speciální školy v Litomyšli, především pak v rehabili-
tační třídě. Obrovský dík patří  veterinárnímu lékaři
MVDr. Jiřímu Valdhansovi, který dělal pro záchranu
Ducky maximum. Přes veškerou odbornou i lidskou
péči se mu ji však vzhledem k závažnosti onemocnění
nepodařilo zachránit. Dagmar Kuchtičková bude i

nadále ve své
canisterapeu-
tické činnosti
pokračovat, a
to se čtyřletou
Bonny, která
Ducky věrně
doprovázela a
kterou děti
rovněž velice
milují.                 

Ivan Hudeček

Odešla oblíbená Ducky

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

značkový prodej
a servis v Litomyšli!

Pouze nyní ke každému zahradnímu 
traktoru HONDA křovinořez zdarma
a ke každé motorové sekačce HONDA
elektrický šroubovák 

zdarma.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, 
celé sbírky, větší množství

i pozůstalost po sběrateli. Platím 
v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292

Dobře zaplatím za části uniforem,
vyznamenání, průkazy, dekrety ap. 

od vojáků, SNB, hasičů apod. 
do r. 1960. Tel.: 608 420 808.

Navštivte nás na obchodním místě
GE Money Bank, Bělidla 1061, Litomyšl 
Otevírací doba: po − pá 8:30 − 12:00
a 13:00 − 16:30 hod. • tel. 461 653 840 −1 

DDM nabízí i letos zajímavé aktivity
V oddělení estetiky je možné se letos přihlásit na angličtinu pro 1. a 2.
třídu, ke hře na kytaru či bubnování, do tanečního kroužku i na břiš-
ní tance, rock and roll, pétanque, také DDM nabízí jednoduché šití či
paličkování, kroužek pro šikovné ruce či přímo babinec, výtvarný
kroužek, keramiku, naučit se můžou vaše děti také základům anima-
ce či se věnovat experimentům s digitální fotografií. Přírodovědné
zájmy dětí rozvíjí zahradnický, ornitologický, teraristický, astrono-
mický a rybářský kroužek. Základům karate, stolního tenisu, šachů,
kopané a sportovní střelby se naučí v oddělení sportu, svoje technic-
ké dovednosti rozvíjí ve stiga hokeji a modelářství. Tradičně nabízí
Dům dětí a mládeže jarní a letní zájmové příměstské tábory a dva
dvoutýdenní letní tábory v Řadově a ve Svratouchu.    -red-
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Teamem a Automotoklubem Litomyšl. V kubatuře 125
ccm zvítězil Filip Neugebauer v barvách týmu Uzeniny
Zdeněk Novák Praha a ve třídě open byl nejlepší Martin
Michek ze stáje LR Cosmetic - Ados Team, kteří však
museli o vítězství ve svých dvou jízdách tvrdě bojovat.
Neugebauer vyhrál první jízdu ve své třídě, která se jela
o Pohár Profistavu před Jiřím Bittnerem (Profistav
Litomyšl). Ten si ve druhé jízdě dobře hlídal svoji
vedoucí pozici a dlouho odolával tlaku Neugebauera.
Vedoucí jezdec amatérského mistrovství Evropy vyso-
komýtský Michal Votroubek, který marně čekal
na zaváhání soupeřů, získal za dvě třetí místa bronz.
Dvakrát čtvrtý dojel František Smola z pořádajícího
týmu, pátý skončil Špičák z LR Cosmetic, šestý Paul
z Delta Teamu. Třída open se jela o Pohár Orionu bez
Mertina Žeravy, který dal z pochopitelných důvodů
přednost účasti v závodech třídy MX3 Mistrovství
světa. Konečné stříbro vybojoval druhým a třetím mís-
tem Josef Kulhavý ze svitavského Šváb Teamu. Bronzo-
vý věnec si na krk pověsil domácí Petr Bartoš. Čepelák
skončil se ziskem 26 bodů celkově šestý, když se před
něj dostal ještě Petr Masařík z HIPOZ Teamu. Devátý byl
hodnocený Kučírek s 19 body, který se v Horním Újez-
du loučil s motokrosovou kariérou. -ih-

Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
dovolte mi malé ohlédnutí za letošním létem, které je
vlastně poděkováním za práci Vaši i Vašich předchůd-
ců, protože to, co je dnes na Litomyšli mimořádné,
nevzniká týdny nebo měsíce, ale je výsledkem mnoha-
leté kulturní osvěty a jistého důrazu na priority, které
jsou dnes poměrně vzácné.
Již druhý rok jsem organizovala ve vašem krásném
městě dlouholetou tradiční akci “Setkání přátel
komorní hudby a mezinárodní interpretační kurzy -
Litomyšl 2007”. I letošních 130 účastníků se opět set-
kalo s báječnou atmosférou města, ve kterém historie
a kultura není jen propagačním pojmem, ale pravděpo-
dobně i podstatnou součástí myšlení jeho obyvatel.
Projevuje se vstřícností, ochotou, pochopením i jistým
zdravým patriotismem - úžasná spolupráce se Základ-
ní uměleckou školou, Domovem mládeže pedagogické
školy, zámeckou paní Žákovou i Evropským školicím
centrem, ale i usměvavé a ochotné prodavačky všude,
kam vstoupíte, profesionalita na radnici, v Informač-
ním centru, mezi novináři a při mnoha dalších setká-
ních. Je příjemné vědět, že lidé v Litomyšli problémy
nevyrábějí, ale řeší.
A ještě dva malé příběhy: Velmi příjemná dáma z pro-
dejny pardubického perníku nechala pro nás vyrobit
housle všech velikostí i malé klavíry, takže téměř
každý náš účastník si mohl v Litomyšli koupit “hudeb-
ní suvenýr”...
Když mě v jedné třetině našich letních kurzů potkala
nepříjemná zubní “příhoda”, vypadalo to, že zbytek
pracovního pobytu bude velmi neradostný. Ale přes
příjemné a ochotné sestřičky stomatologického centra
blízko parku pod zámkem jsem se dostala do péče
odborníka, kterého vám opravdu závidím. MUDr. Vla-
dimír Oliva rytířsky prohlásil, že mě přece nenechá
trpět (všude jinde by mě odkázali na mou lékařku
v Praze !) a rychlým a naprosto mistrným chirurgickým
zákrokem mi vrátil možnost pečovat o naše účastníky
a desítku večerních koncertů na zámku. Příkladný pří-
stup profesionála - Hippokratova přísaha v praxi.
Litomyšl je také první město, kde se do našich vzdělá-
vacích aktivit zapojili i místní zájemci. Tedy nejen jako
návštěvníci koncertů, ale i jako pilní účastníci našich
interpretačních kurzů. Chci vám všem popřát, aby se
podařilo tohoto mimořádného genia loci v Litomyšli
nejen zachovat, ale nadále i rozšiřovat. Pokud k tomu
malým dílem přispějí i naše letní muzikantská setkání,
budeme na to hrdí. Moje poděkování je osobním
vyznáním obdivu k vašemu (i našemu) mimořádnému
- duchovně bohatému - městu. Dnes jsme ve sdělova-
cích prostředcích všichni zaplaveni převážně kritikou,
třeba vám udělá radost upřímná pochvala.          
Za Českou hudební společnost - Sdružení přátel krás-
ných umění   Eva Štrausová, organizátorka SPKH a MIK

Poděkování Litomyšli

Vystoupením cimbálové muziky Hradišťan byl v sobo-
tu 1. září v Chotovicích zahájen provoz Domu sv. Jose-
fa - Centra sociálních služeb, které vzniklo s podporou
Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj, Pardu-
bického kraje, Mikroregionu Litomyšlsko a obce pře-
stavbou staré zemědělské usedlosti a hostince.
Koncert se konal v nově upraveném areálu u domu
a jeho výtěžek bude použit na dovybavení centra zdra-
votnickými pomůckami, skříněmi na výrobky uživate-
lů a skladovými regály. 
Řada návštěvníků koncertu si se zájmem prohlédla
prostory Domu sv. Josefa a rozhodla se zařízení pod-
pořit také zakoupením drobných výrobků z dílny kli-
entů Denního stacionáře pro retardovanou mládež. 
Rodina Kusých, která byla původním majitelem země-
dělské usedlosti, byla v roce 1953 násilně vystěhována
komunisty a její majetek byl zkonfiskován. Po převra-
tu v roce 1989 se jí majetek v dezolátním stavu vrátil.
Objekt odkoupila obec, která jej posléze darovala Cha-
ritě Nové Hrady. Přestavba na centrum sociálních slu-
žeb byla dokončena v loňském roce. Sousední budova
byla rekonstruována v letošním roce za podpory
ministerstva z prostředků obce. Areál slavnostně otev-
řeli prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons.
Josef Suchár a starostka obce Marie Kudrnová.

Text a foto Ivan Hudeček

Slavnost v Domě
sv. Josefa v Chotovicích

První zářijový den byla Litomyšl svědkem dalšího
rekordního skoku na motocyklu se saltem vzad. Posta-
ral se o něj v průběhu Extreme Motoshow freestylový
jezdec, vicemistr světa a účastník vrcholných podniků
v tomto sportovním odvětví dvaadvacetiletý jezdec
Libor Podmol. Délkou 25 metrů se salto přes Primátor-
skou hráz stalo vůbec nejdelším v republice, podobné
skoky předváděné na stadionech obvykle dosahují
délky 16 metrů, přičemž jezdci využívají uměle vytvo-
řených nájezdů i dopadových ploch. Litomyšl si tak
díky organizátorům z pořádajícího Orion Racing
Teamu zopakovala napínavou událost z roku 2003, kdy
na stejném místě skočil salto vzad jako vůbec první
Evropan Petr Kuchař. Ten se (spolu s dalším jezdcem,
který měl na hrázi předvést své umění) krátce před
akcí zranil, a tak musel být povolán právě Podmol.
Pořadatelé chtěli v jubilejním ročníku této akce připo-
menout vše, co mohli diváci v uplynulých deseti letech
vidět, včetně skoku přes auta. I tady padl rekord, když
Jan Froněk přeskočil čtyři octávie. Diváci se bavili i při
závodech minibiků, běžecké soutěži dětí, pivní spar-
takiádě dospělých i vystoupení trialistů Pavla Baláže
a Michala Kerbera s atraktivní soutěží ve skoku
do výšky. O zábavu se staral moderátor Zdeněk Izer
a dobře hrály také pozvané kapely, když s Walda Gan-
gem zpívala doslova celá Primátorská hráz. Záštitu
nad akcí převzal starosta města Michal Kortyš.
O den později se na trati v Horním Újezdu konaly mezi-
národní závody v motokrosu pořádané Orion Racing

Litomyšl si zopakovala rekordní skok
Extreme Motoshow na Primátorské hrázi

Téměř tři miliony korun na nákup hraček přinesla čes-
kým mateřským školám kampaň “15 let dm v ČR”. Jed-
nou ze 119 mateřských škol, které se dostalo finanční
pomoci od tohoto prodejce drogistického zboží, se
stala Mateřská škola v ulici 17. listopadu. Šek v hodno-
tě 20 881 korun převzala 19. září od zástupců organi-
zátorů akce ředitelka školy Jana Šauerová. 
Kampaň probíhala od konce dubna do závěru prázdnin
a konečná výše finančního daru byla dána součtem
dvou peněžních zdrojů. Také litomyšlská mateřská
škola získala jak peníze z prodeje míčků s logem firmy
v hodnotě 49 korun za kus (celkem zhruba 11 tisíc
korun), tak i část peněz z prodaných výrobků (Akce
“Koruna pro školku” přinesla dalších zhruba 10 tisíc
korun). Tyto prostředky nastřádali zákazníci prodej-
ny dm na Smetanově náměstí, jehož vedoucí je paní
Iva Vajrauchová. Hračky dle vlastního výběru školce
dodá společnost Global Express a.s. Největší zájem při-
tom děti projevily o zahradní domeček, skluzavku
a stavebnice.                                                 Ivan Hudeček

’’dm’’ pomáhá školkám
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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
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Na okruhu ve Vysokém Mýtě se jel o víkendu 22. - 23.
září poslední závod motokárového Hobby Cupu 2007.
Tým A-kart areny Litomyšl se ho zúčastnil v plné sesta-
vě, když v kategorii Mladí startovali Adam a Jakub
Tomáškovi, Tomáš Berger a Sergej Negru. Tomáš Berger
v sobotním závodě skončil na pátém místě, v neděli se
vrátil do čela, když obě jízdy vyhrál. Obsadil tak celko-
vé druhé místo a v sezóně potvrdil vítězství. Adam
Tomášek sobotní závod dokončil jako druhý, v neděli
mu patřilo třetí místo. Celkově skončil na třetím místě
a stejná pozice mu patří i v celé sezóně, když mu druhé
místo uteklo o pouhých 15 bodů. Jeho bratr Jakub

kvůli slabšímu výkonu svého motoru skončil v sobotu
na jedenáctém místě, v neděli dojel dvakrát desátý.
Celkově skončil rovněž desátý, v sezóně pak o stupínek
lépe. Sergej Negru v sobotu dojel sedmý, v nedělních
závodech devátý a šestý, celkově skončil sedmý
a v sezóně osmý.
V kategorii Bambini zajel Zdenda Ošťádal svůj nejlepší
závod sezóny, když všechny tři závody vyhrál a pojistil
si tak celkové druhé místo v celém seriálu.
Albert Edlman měl kvůli velké bodové ztrátě pouze
teoretickou šanci na třetí místo v celé soutěži, avšak
dostal poslední příležitost bojovat v této sezóně
o stupně vítězů. V sobotním závodě dojel třetí,
v nedělních jízdách chyboval a dojel dvakrát čtvrtý.
Tato pozice mu patřila i v celkovém hodnocení stejné
místo mu patří i v koneč-ném účtování.
V Hondách startoval Petr Dvořák do sobotního závodu
ze zadních pozic a skončil mimo body. V neděli se mu
dařilo o poznání lépe a skončil dvakrát na devátém
místě. Celkově mu patří desátá příčka. V sezóně skon-
čil na devatenáctém místě. Josefu Furárovi se vydařil
sobotní závod, když skončil na osmém místě, v neděli
dojel dvanáctý a jedenáctý, celkově devátý před Dvořá-
kem. Sezónu zakončil na třináctém místě.
Celkově si litomyšlský tým A-kart areny v sezóně
Hobby Cup 2007 vedl dobře a zejména jeho mladí jezd-
ci se pravidelně umísťovali na stupních vítězů.

Martin Edlman, foto archív A-kart Areny

Tým A-kart areny ukončil sezónu 
Hobby Cup 2007

Na snímku Zdenda Ošťádal - vítěz v kategorii Bambini.

Motokrosový Orion Racing Team čtvrtý v ČR
Motokrosový tým Orion Racing Team potvrdil
i v letošním ročníku Mistrovství České republiky
družstev v jihočeském Kramolíně, že trvale patří
do republikové špičky. Tentokrát se na dosah přiblí-
žil stupňům vítězů, když za bronzovými medailemi
zaostal o pouhé dva body.
Družstvo ve složení Jiří Bittner, František Smola
a Petr Bartoš se muselo navíc vyrovnat se zdravotní-
mi komplikacemi prvního z trojice jezdců, který se

potýkal s virózou.  Mistrovský titul získal LR Cos-
metic - ADOS Racing Team, jehož opora Martin
Michek dvakrát zvítězil. Dobrou práci odvedli také
Bučenec a Zaremba. Druhý v pořadí UFO Racing
Team ve složení Martin Žerava, Miroslav Kučírek
a Petr Smitka zaostal o plných 14 bodů. Třetí místo
obsadili Rakušané v barvách chýnovského Moto-
sportu Michael Staufer, Marco Schögler a Peter
Reitbauer.                                                                  -ih-

Poslední závod seriálu Mistrovství České republiky
v motokrosu 16. září v Třemošnici žádné překvapení
nepřinesl. Už před tímto závěrečným dějstvím jistý
šampion, slovenský jezdec Tomáš Bučenec, potvrdil
své kvality a na své hondě obsadil druhé místo. Nic
nenechal náhodě ani celkově druhý Michal Votroubek
z Mňuk Motokros Teamu Vysoké Mýto, který dojel dva-
krát třetí a získal tak zaslouženě titul vicemistra.
Závod nejlépe zvládl další slovenský reprezentant Mar-
tin Kohút na KTM.
Jezdec litomyšlského týmu František Smola skončil
šestý, když v první jízdě upadl a musel se pracně dobý-
vat k osmé pozici, v druhé rozjížďce jel na jistotu
a skončil čtvrtý. “Od zlomeniny prstu na ruce není
v takové pohodě. Přesto hodně chce, z čehož ale zase
pramení občasné pády,” hledá vysvětlení neúspěchu
Kovář. Celkové čtvrté místo v domácím mistrovství je
trochu zklamáním, vzhledem ke smolnému zranění
a úvahám o definitivním konci sezóny je to ale přija-
telný výsledek. Ve třídě open se ze zisku titulu radoval
Jiří Čepelák. V Třemošnici vyhrál Michal Kadleček
z YOKO Teamu před Janem Zarembou z LR Cosmetic -
ADOS Teamu. Čtvrtý skončil Martin Žerava z UFO
Racing Teamu a pátý Petr Bartoš z litomyšlského Orio-
nu. V celkovém hodnocení mu však patří osmá příčka.

-red-  foto Miroslav Jireček 

V Třemošnici vyvrcholilo
domácí mistrovství 
v motokrosu
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Aikido ze své kolébky - Japonska
v litomyšlské Veselce

V sobotu a neděli 22. a 23. září se v Litomyšli
na Veselce konal seminář, který vedl sensei
Kunimasa Macuba z Japonska, držitel 6. danu
aikido a 5. danu kenjutsu. Přijel sem hlavně
díky spolupráci olomouckého mečíře Pavla
Bolfa s japonskými výrobci mečů, mezi které
patří i Kunimasa Macuba. Semináře se zúčastni-
lo přibližně 30 aikidoků a všichni si byli rovni,
nezáleželo jaký technický stupeň měli, zde se
cítili všichni jako začátečníci. Sensei Matsuba
působí velmi sympatickým dojmem. Neustále se
usmívá a z každého jeho pohybu vyzařuje znač-
ná energie. Pády provádí velice lehce a rychle.
Seminář byl zaměřený na procvičování základ-

Nejlepší českou dvojicí 
v nohejbalu jsou Bubniak
a Plachý z Modřic
V sobotu 8. září se v Litomyšli odehrálo Mistrovství
České republiky v nohejbale dvojic. Přihlášeno bylo
20 dvojic, ale nakonec dorazilo pouze 19 párů. Jedi-
ným odhlášeným se staly Karlovy Vary “D”.
Dvojice byly rozděleny do čtyř skupin, z každé z nich
následně postupovalo 16 nejlepších do vyřazovací
části. Polovina hracích skupin a první kolo vyřazo-
vací části se ještě hrálo v obou halách - Městské hale
i Tenisové hale SPORT. Nakonec vše vyvrcholilo až
do čtvrtfinále, kde se střetly tyto dvojice: Modřice
A - Petr Bubniak, Michal Plachý, Modřice B - Petr
Škrejpek, Michal Janeba, Šacung A - František
Kalas, Josef Řehák a náhradník Jiří Doubrava,
Šacung B - Martin Březina, Petr Stejskal, Břve -
Kamil Průcha, Libor Chytra, Vyškov - Martin Müller,
Luboš Gryc, Čelákovice B - Martin Spilka, Michal
Kolenský, Bělá A - Pavel Kop, David Rožek.
V utkání o 3. místo zvítězila Bělá nad Šacungem B
2:1, ve finále si Modřice A poradily s Vyškovem 2:0.
Konečné pořadí turnaje: 1. Sokol SDS Exmost Modři-
ce “A” - Petr Bubniak, Michal Plachý, 2. NK 94 Orel
Vyškov - Martin Müller, Luboš Gryc, 3. SK Bělá “A” -
Pavel Kop, David Rožek, 4. SK Šacung Benešov “B” -
Martin Březina, Petr Stejskal.                                          

-red-  foto Ivan Hudeček

ních technik kroků a úhybů. Sensei shrnul cvi-
čení slovy “ ...Takhle si to myslím a takhle to cvi-
čím...”, čímž pouze umocnil nenásilný dojem,
který budil. Několikrát opakoval myšlenku
nenásilí a nesoupeření jako opravdovou cestu
aiki a dovedl tuto myšlenku aplikovat i na cviče-
ní. Máme těžký domácí úkol, který budeme
muset mnohokrát opakovat a těšit se, že nás
sensei Macuba zase přijede vyzkoušet.
Mezi tréninky si mohl pan Macuba prohlédnout
město Litomyšl, které se mu velice líbilo. Zjistili
jsme jeho zalíbení ve Smetanově hudbě. Dárko-
vé předměty, které jsme nakoupili v IC Litomyšl,
odpovídaly jeho zálibám.             Lenka Seklová

Petr Bubniak (vlevo) a Michal Plachý, hráči týmu Modřice A,
se stali mistry republiky v nohejbalu dvojic.

Účastníci semináře, který vedl sensei Kunimasa Macuba z Japonska, držitel 6. danu aikido a 5. danu kenjutsu.


