
Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2008 • Ročník XVIII.10

Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá
Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.
Navzdory nepříznivému počasí se letošní ročník těšil
značnému zájmu publika. 
Akreditováno bylo 254 účastníků z řad Hudební mlá-
deže. Protože se v Litomyšli ve třetím zářijovém týdnu
konala řada dalších akcí, kapacity pro ubytování se
výrazně ztenčily. „Mohli jsme mladým lidem nabídnout

jen 210 lůžek, ti movitější si hledali ubytování sami
v penzionech nebo jezdili z blízkých měst každý den
autem. Evidovali jsme přes 120 zájemců z celé ČR,
na které se ubytování prostě nedostalo. Věřím, že při-
jedou příště,“ říká předseda Hudební mládeže ČR
Pavel Smrkovský.
Sobotní program, který se měl původně odehrávat
v Klášterních zahradách, musel být kvůli dešti přesu-
nut do Muzea antiky. Mladým účastníkům ani dospě-
lým návštěvníkům festivalu však tato změna nevadila.
Mezi antickými sochami tak zazněla brazilská samba,
indická duchovní hudba i tradiční kalmycké melodie.
Atmosféra a výborná akustika Muzea antiky tak učinily

Slavnostní zahájení sedmdesátého ročníku
Memoriálu Karla Podhajského, které se konalo
v sobotu 27. září na druhém nádvoří zámku, si
nenechalo ujít několik stovek lidí. Vedle
zástupců Českomoravské myslivecké jednoty
promluvili ke shromáždění i poslanec parla-
mentu České republiky Radko Martínek, hejt-
man Pardubického kraje Ivo Toman
a místostarosta města Litomyšle Jan Janeček. 
Na memoriálu startovalo deset nejlepších čes-
kých ohařů, kteří se na tuto vrcholnou soutěž
kvalifikovali při mistrovství České republiky.
Jelikož se jedná o klání mezinárodní, je první
desítka startujících podle tradice vždy doplně-
na dalšími deseti psy ze zahraničí. Protože se
letos jeden z maďarských soutěžících nedo-
stavil, ustálil se počet startujících ohařů
na devatenácti. V těžké konkurenci nakonec
zvítězil vůdce Josef Hauf se psem Uranem
z Kvitele.                                 Pokračování na str. 2
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Mladá Smetanova Litomyšl 
- multikulturní 

Slavnostní průvod účastníků městem k zámku.
Vpředu vítězný Josef Hauf se psem Uranem z Kvitele.
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SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Smetanovu Litomyšl s podtitulem  etnovagance,
etnické inspirace - ještě zajímavější. Festival se
za dobu své existence značně proměnil. Z téměř uzavře-
né akce se postupně stala kulturní událost, o kterou se
zajímá stále více lidí i médií. Po třiceti letech se orga-
nizace Mladé Smetanovy Litomyšle dostala do rukou
mladého týmu, který má jasnou představu, jak by
měla tato prezentace mladých interpretů vážné hudby

působit na Litomyšlany i na mladé
návštěvníky z celé České republiky.
Organizační tým tak vsadil na origi-
nální části programu a netradiční
dramaturgický koncept celé akce.
„Festival se více otevřel litomyšlské-
mu publiku a hlavně jsme také nabídli
tři programy, přímo určené dětem
ze školek, žákům místních ZŠ a stu-
dentům. To jsou věkové kategorie
členů Hudební mládeže ČR, která
sdružuje děti a mladé lidi do 29 let,“
vysvětluje předseda Hudební mládeže
Pavel Smrkovský. 
Protože je Hudební mládež ČR nezis-
kovou organizací, hrají při tvorbě pro-
gramu důležitou roli finanční
prostředky, vstřícný přístup umělců,

agentur i kvalita zázemí festivalu. „Komorní filharmo-
nie Pardubice přivezla svůj skvělý koncert s Oratoriem
smíru Jiřího Pavlici za méně než minimální cenu, ale
i ostatní účinkující byli velmi vstřícní,“pochvaluje si
Pavel Smrkovský. Jako spolupořadatel podporuje fes-
tival i Město Litomyšl, a to nejen finančně, ale také
organizačně a mediálně. „Musím poděkovat paní
Ing. Michaele Severové, panu Ing. Jaroslavu Dvořáko-
vi a všem dalším z Litomyšle, kteří festival aktivně
podporují,“ uvedl Pavel Smrkovský. 
Již v těchto dnech začíná připravovat tým šesti dobro-
volníků za podpory profesionální ředitelky sekretariá-
tu Hudební mládeže další ročník „Mladé Smetanky“.
„Máme už připravené téma, které je ale trochu blázni-
vé a posune třeba vnímání Mladé Smetanovy Litomyš-
le zase o kousek dál. Uvidíme, jak se nám podaří ho
naplnit. Zatím si jej necháme jako překvapení, “ říká
Pavel Smrkovský, který na závěr připojuje vzkaz všem
Litomyšlanům: Máte nádherné kulturní město, do kte-
rého se rádi vracíme nejen v době festivalu. Děkujeme
vám za vaši vstřícnost a podporu.“
V současnosti má Hudební mládež ČR přes osm tisíc
členů. Sdružuje mladé lidi do 29 let se zájmem o kva-
litní hudbu. Organizace byla založena po belgickém
vzoru začátkem roku 1948 legendárními dirigenty
České filharmonie Václavem Talichem a Rafaelem
Kubelíkem a jejím prvním tajemníkem se stal Ivan
Medek. Po únorovém puči HM komunisté zakázali.
Až v roce 1971 byla organizace založena znovu a před-
sedou se stal hudební skladatel Dr. František Kovaří-
ček, který Hudební mládež vedl navzdory politickým
a ekonomickým podmínkám přes třicet let. Hudební
mládež ČR je jednou ze čtyřiceti Jeunesses Musicales
(Hudební mládež) sdružených do celosvětové federa-
ce Jeunesses Musicales International.

Text a foto Prokop Souček
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Velký příběh malého města

ZaM souhlasí s prodejem zahrady o výměře 336 m2

a nádvoří o výměře 63 m2 a ostatní plochy o výměře 103
m2 v katastrálním území Litomyšl včetně budovy jiné
stavby za účelem výstavby skautského volnočasového
centra a úpravy části stávající budovy na klubovnu
nízkoprahového centra dle projektu “LILIE - Volnoča-
sové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež”. Kupní cena dle znaleckého posudku ve výši
806 570 Kč. Kupující Junák svaz skautů a skautek ČR,
středisko Liliový kruh Litomyšl. Bude uzavřena smlou-
va o budoucí kupní smlouvě s tím, že k převodu dojde
až po zrealizování a kolaudaci stavby. Bude bezplatně
zřízeno věcné břemeno na užívání nebytových prostor
zázemí hřiště pro správce hřiště a III.ZŠ. ZaM dále jako
orgán města, který vydal stávající ÚPSÚ Litomyšl, sdě-
luje, že výše uvedený záměr je v souladu se schvále-
ným územním plánem sídelního útvaru Litomyšl.  

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšle č. 2/08 o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností. 

ZaM schvaluje přejmenování “Fondu rozvoje bydle-
ní” na “Fond oprav škod způsobených živelnou událos-
tí na bytových objektech” a Směrnici č. 06/08,
Pravidla hospodaření s “Fondem oprav škod způsobe-
ných živelnou událostí na bytových objektech”.  

ZaM schvaluje v souladu se směrnicí č.2/08 poskyt-
nutí bezúročných půjček ve výši 150 tis. Kč na odstra-
ňování následků vichřice ze dne 25. 6. 2008
žadatelům dle seznamu, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení. Doba splatnosti půjček 10 let.  

ZaM souhlasí s odkoupením nebytové jednotky
číslo 5 v budově obchodních jednotek na autobusovém
nádraží za cenu obvyklou dle znaleckého posudku
ve výši 392 700 Kč včetně DPH. Jedná se o prostor WC
v budově občanské vybavenosti navazující na výpravní
budovu autobusového nádraží. 

Ze zastupitelstva

Z rady města
RaM ukládá starostovi města požadovat na vedení

Správy železniční dopravní cesty provedení moderni-
zace trati Vysoké Mýto - Litomyšl za účelem možnosti
dosažení vyšší pojezdové rychlosti. 

RaM souhlasí se zadáním manažerské analýzy orga-
nizačního a majetkového uspořádání činností zabez-
pečovaných příspěvkovými organizacemi města
Litomyšl. Analýzu provede firma M.C.TRITON spol.
s.r.o., Evropská 423/178, Praha 6. 

RaM schvaluje bezplatný převod 2 ks demontova-
ných nosníků včetně střešní krytiny z bývalého auto-
busového nádraží na Litomyšlskou nemocnici a.s. 

RaM nesouhlasí s umístěním místa podnikání
v sídle Městského úřadu Litomyšl (Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl) pro fyzické osoby s bydlištěm v sídle
úřadu. 

Během celého příštího roku si bude Litomyšl připomí-
nat 750 let od povýšení na město. V roce 1259 udělil
král Přemysl Otakar II. Litomyšli městská práva. První
zmínka o městě byla však zaznamenána již v roce 981.
Velkým úkolem přípravného týmu oslav pod vedením
městského radního Radomila Kašpara je tedy nejen
zorganizovat samotné oslavy, ale také dobře vysvětlit
historické souvislosti. „Litomyšl je mnohem starší než
okolní města, má víc než tisíciletou historii. Je tedy
možné, že se v oficielním logu oslav objeví dvě číslice
– 750 let města Litomyšle a 1028 let od první zmínky,“
říká Kašpar. 
Oslavy budou probíhat během celého příštího roku
a jejich hlavním mottem bude slogan Litomyšlané Lito-
myšlanům. „Již několikrát byly vyzvány kulturní orga-
nizace a spolky, aby zaslaly náměty a návrhy akcí,
kterými se sami přidají k oslavám,“ říká šéf přípravné-
ho týmu oslav Kašpar a dodává: „Zabýváme se opravdu

každým návrhem a snažíme se zároveň sestavit reálný
rozpočet.“
V roce 2009 si budeme připomínat také další kulatá
výročí: 10 let od zápisu zámeckého areálu na Seznam
UNESCO, 15 let od setkání prezidentů, 60 let od založe-
ní festivalu Smetanova Litomyšl, 185 let od narození
a 125 let od úmrtí Bedřicha Smetany, 125 let od naro-
zení a 40 let od úmrtí Josefa Váchala a 20 let od Same-
tové revoluce. Ke každému  výročí bude připravena
samostatná akce. Vyvrcholením oslav 750 let od pový-
šení Litomyšle na město s podtitulem „Velký příběh
malého města“ budou dva víkendy: 30. – 31. května
a 12. – 13. září 2009. 
Zřízena byla také samostatná e-mailová adresa
750let@litomysl.cz, kde očekáváme vaše dotazy, při-
pomínky či náměty k oslavám.

Michaela Severová, tisková mluvčí

Vichřice ze dne 25. června způsobila nejen značné
poškození zeleně města, ale byla i důvodem celé řady
žádostí o pokácení vzrostlé zeleně, která se nachází
v bezprostřední blízkosti nemovitostí v soukromém
vlastnictví. Nejvíce narušené dřeviny ve městě byly již
operativně po dohodě s odborem životního prostředí
odstraněny, aby neohrožovaly okolí (např. v ulici
Zámecká, Trstěnická, Dukelská, 9. května, na Husově
čtvrti a městském hřbitově). Další žádosti bude
odbor místního hospodářství postupně projednávat
v ekologické komisi města a s orgány státní správy.
Prozatím také nebylo časově ani finančně možné
zvládnout zmýcení částečně zlomených dřevin, které
v současné době nejsou zdrojem dalšího nebezpečí, ale
působí pouze neesteticky. 
Komplexnější úpravy zeleně se zvažují v lokalitách
městského hřbitova, Jiráskova náměstí před budovou
státního archívu, ulice Zámecká a Jiráskova. Finanční
rozsah se předběžně odhaduje tak značný, že bude
nutné zřejmě využít dostupných státních dotací.
Nelze tedy předpokládat provedení všech plánova-
ných zásahů v nejbližším mimovegetačním období.

V současné době jsou intenzivně připravovány potřeb-
né podklady pro území hřbitova, kde je největší množ-
ství narušených dřevin. Návrhy obnovy zde budou
projednávány s komisí pro památné hroby i v orgá-
nech města. Podmínky dotačních titulů však rozhodně
nepočítají s plošným kácením dřevin bez posouzení
jejich stavu a bez provedení náhradních výsadeb.
V souvislosti s událostmi ze dne 25. června je třeba
veřejnost upozornit na to, že při obdobných živelných
událostech není možné po majiteli zeleně požadovat
náhradu škody v důsledku pádu stromu nebo jeho
části. Přestože má Město Litomyšl uzavřeny platné
pojistné smlouvy na způsobení škody třetím osobám,
nebylo možno v oznámených pojistných událostech
prokázat její zavinění a pojišťovna plnění na základě
ustanovení občanského zákoníku odmítala. Je
zapotřebí, aby majitelé nemovitostí a vozidel měli
tento majetek pojištěn proti škodám způsobeným
živlem, ze kterých lze pojistné plnění uplatnit bez vět-
ších problémů.

Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního hospodářství

Město připravuje úpravy zeleně po vichřici

Nová vyhláška o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností

Jubilejní Memoriál Karla Podhajského
Na ohaře z České republiky, Slovenska, Maďarska
a Holandska čekala celá řada disciplín na poli,
v lese i na vodě. „Začíná to hledáním  pak je tako-
vá naše specialita, psi musí vystavovat  to zname-
ná, že nesmí zvěř, kterou navětří, pronásledovat,
ale strnulým postojem vyčkat příchodu svého
vůdce, pak teprve na další pokyny konat,“ vysvět-
luje předseda okresního sdružení myslivců Miro-
slav Matějka. 
Význam závodu pro samotné psy připodobňuje
Miroslav Matějka k Velké pardubické. „Je to vrchol
loveckého výcviku psa, který je pak mistrovsky při-
praven pro běžnou práci v myslivosti.“ 

Memoriál Karla Podhajského se v Litomyšli konal
již popáté. První litomyšlský ročník se uskutečnil v
roce 1955, další v roce 1971. Od roku 1988 každý
desátý memoriál pořádá v rodišti Karla Podhajské-
ho okresní myslivecký spolek Svitavy, do jehož
kompetence patří i Litomyšl.
U příležitosti konání jubilejního sedmdesátého
ročníku memoriálu byla v Regionálním muzeu
otevřena výstava s názvem Karel Podhajský 
kynolog. Opraven a zrestaurován byl i hrob Karla
Podhajského na litomyšlském hřbitově, u kterého
účastníci memoriálu při slavnostním aktu položili
věnce.                                Text a foto Prokop Souček

Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo na svém
zasedání 23. září obecně závaznou vyhlášku o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností. K vydání
této vyhlášky přistoupilo město na základě žádosti
městské policie. Zjistilo se totiž, že noční klid není
upraven žádným konkrétním obecně závazným práv-
ním předpisem.  Stanoví se zde noční klid od 22.00

do 6.00. V den pracovního klidu (v neděli) od 12.00
do 6.00 se omezují  některé hlučné činnosti, jako je
sekání trávy, práce s motorovou pilou a podobně. 
Městská policie totiž může udělit pokutu pouze
za porušení obecní vyhlášky.
Předem ohlášené kulturní akce budou i nadále podlé-

hat zvláštnímu režimu.                                            - red-

Pokračování ze strany 1 Kino Sokol s besedami
Ve čtvrtek 30. října, po promítání historického váleč-
ného filmu Tobruk, se uskuteční beseda s jedním
z jeho hlavních představitelů, Litomyšlanem Petrem
Lněničkou. Petr začínal svoji hereckou kariéru ve Vita-
mínu S u Vládi Šauera, který bude besedu moderovat.
V pondělí 10. listopadu se bude v kině Sokol konat
předpremiéra filmu, zasazeného do roku 1968, Anglic-
ké jahody. Předpremiéry se zúčastní delegace tvůrců
v čele s představiteli hlavních rolí Ivanem Luptákem
a Marií Štípkovou a režisérem Vladimírem Drhou.
Po projekci bude následovat beseda s tvůrci filmu.

Sedmnáctého ročníku cestovního veletrhu
v holandském Utrechtu se zúčastnili i zástupci České
inspirace. Díky tomu se prezentovalo také město Lito-
myšl. 



3

V posledních dnech se objevily v Litomyšli zprávy
o tom, že na Smetanově náměstí nebude povoleno
parkovat. Dovolte nám tuto informaci dementovat 
v žádném případě se neplánuje zákaz parkování v his-
torickém jádru města! Smetanovo náměstí zůstane
i nadále největším parkovištěm v Litomyšli. 
Dnes je v dosahu centra města přibližně 1500 parko-
vacích míst, z toho celých 480 je jich na Smetanově
náměstí, dalších 160 na Komenského a Toulovcově
náměstí. Mezi největší parkoviště v dosahu centra
patří i nová parkovací stání na autobusovém nádraží
s celkem 120 místy.
Rekonstrukce historického jádra byla zahájena hned
po listopadové revoluci. Od roku 1990 postupovalo
Město Litomyšl krok za krokem v revitalizaci městské
památkové rezervace podle návrhu architekta Aleše
Buriana. Již tehdy byly navrženy tzv. zóny klidu 
některé realizovány byly (např. obytná zóna uprostřed
náměstí), na jiné se z důvodu nedostatku finančních
prostředků nedostalo.
„Historickým vývojem a rozvojem automobilového
průmyslu došlo k postupné přeměně náměstí z histo-
rické funkce na funkci společenského centra a na pro-
sté parkoviště,“ říká starosta města Michal Kortyš
a pokračuje: „Na druhé straně se základní funkce
náměstí příliš nezměnila. Stále jsou tu kamenné
obchody, pravidelné trhy i další akce, a to sem vtahuje
převážnou část obyvatel města. Akce samy o sobě však
nemohou zastoupit potřebu společenského využití,
nestačí k tomu, aby se prostranství stalo skutečně
živým a lákavým srdcem města, kam si rádi zajdeme
třeba i večer na procházku,“ zamýšlí se starosta
Kortyš. 
Plány na vytvoření dvou klidových zón představil sta-
rosta Michal Kortyš podnikatelům ze Smetanova

náměstí ve středu 24. září na pracovním jednání
v Evropském školicím centru. Setkání bylo napláno-
váno okamžitě po zaznamenání prvních negativních
reakcí se zkušebním provozem zákazu vjezdu
za pomníkem Bedřicha Smetany. Ukázalo se, že toto
opatření nepřineslo zklidnění dopravy a bylo po dvou
zkušebních měsících zrušeno. Zároveň se Rada města
Litomyšle shodla s architekty na tom, že je třeba zvá-
žit alespoň částečné zklidnění na hlavním náměstí,

a to v prostoru za Mariánským sloupem a před pomní-
kem B. Smetany. „Odstraněním aut před pomníkem
Bedřicha Smetany a za Mariánským sloupem ukážeme,
že máme respekt před těmito uměleckými díly,“ říká
architekt Aleš Burian. Na speciálním jednání rady
města, kterého se zúčastnili i architekti Josef Pleskot,
Aleš Burian a architektka Zdenka Vydrová, zazněla

jako jedna z variant i možnost vrátit na Smetanovo
náměstí kašnu, která tu stála ještě v devatenáctém
století. „V tuto chvíli je vše ve fázi prověřování,“ říká
starosta Kortyš a pokračuje: „Cílem projektu je rekon-
struovat náměstí do takové podoby, která by zhodno-
tila a zvýraznila jeho historickou funkci. Chceme
vytvořit reprezentativní prostor umožňující bezpečné
a klidné setkávání lidí, který by byl zároveň turisticky
atraktivním centrem města.“ Vytvořením klidových

zón by mělo Smetanovo náměstí při-
jít podle odhadů starosty asi o 35
parkovacích míst. Ty je třeba nahra-
dit novými parkovacími plochami 
plánuje se výstavba parkovacího
domu na stávajícím parkovišti pod
zámkem o kapacitě asi 75 míst a roz-
šíření komunikací v těsné blízkosti
centra. „Parkování v našem městě je
pro radní prioritou číslo jedna.
Věřím, že se nám podaří tento pro-
blém vyřešit třeba i s pomocí evrop-
ských peněz.“ říká starosta Kortyš.
Obchodníci ze Smetanova náměstí se
však vyjádřili proti rušení byť jen
jednoho jediného parkovacího stání
v této lokalitě a to bez ohledu
na zajištění náhradního parkování.
Velmi výrazně se také ohradili proti

uvažované výstavbě kašny: „Raději místo kašny zřiďte
tři parkovací místa pro autobusy!“  i takto radikální
názory si starosta Kortyš v rozhovoru s podnikateli
vyslechl. Na závěr setkání slíbil, že jejichž požadavky
přednese na zasedání Rady města Litomyšl a na prosin-
covém zasedání Zastupitelstva města Litomyšl. 

Michaela Severová, tisková mluvčí

Parkování na Smetanově náměstí? Samozřejmě ano!

Městské byty
čeká úprava výše
nájemného
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR stanovilo svým sdě-
lením č. 214/2008 Sb. pro území města Litomyšle cílo-
vou hodnotu nájemného v roce 2010 v bytech s
dosavadním regulovaným nájemným na 44,61
Kč/m2/měsíc a maximální možné zvýšení jeho součas-
ně používaných hodnot pro rok 2008. Oproti loňské
úrovni došlo k nárůstu výše cílového nájemného
o zhruba 10 % a Pardubický kraj je na šesté nejvyšší
hodnotě mezi všemi kraji ČR. 
Na základě tohoto dokumentu rozhodla Rada města
Litomyšle o pravidlech pro úpravu nájemného v měst-
ských bytech v roce 2009. Tam, kde je v současné
době používána hodnota nájemného v regulované výši
například 25,29 Kč/m2/měsíc (hodnota se liší podle
polohy a kvality bytu), dojde ke zvýšení o 32,8 %
na 33,59 Kč/m2/měsíc. V bytech, kde je již  vyměřeno
nájemné na hodnotu 32,84 Kč/m2/měsíc (současně
používané „smluvní“ nájemné), bude tato hodnota
ponechána i pro rok 2009.  Tímto krokem prakticky
došlo k vyrovnání „regulovaných“ a „smluvních“
nájmů a v příštím roce bude rozhodnuto o konečných
cílových hodnotách výše nájmu. Nájemné nemusí
nutně dosáhnout ministerstvem stanovené úrovně. 
U bytů, kde výše nájemného je odvozena od pořizova-
cí ceny bytu nebo pravidel přidělené státní dotace,
bude výše případně upravována podle ustanovení uza-
vřených nájemních smluv. 
Město Litomyšl upozorňuje, že ostatní majitelé byto-
vého fondu nemohou pro stanovení nové výše užít
stejný procentický nárůst. Doporučujeme  využít
například webových stránek Ministerstva pro místní
rozvoj  www.mmr.cz, kde je k dispozici kalkulačka
pro výpočet nájemného pro rok 2009. Zadávacími údaji
jsou celková výše nájemného v roce 2008 (bez plateb
za vybavení bytu) a plocha bytu. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Návrh architekta Buriana zachovává parkování za sochou B. Smetany a naopak
zklidňuje prostor v trojúhelníku před sochou.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Pardubického kraje

Starosta města Litomyšl podle § 27 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
I. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se
uskuteční 
dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
II. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 -
16
je příslušná volební místnost pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. Internát nemocnice - J. E. Purkyně 919: ulice
Dukelská, J. E .Purkyně, Mařákova, Na Řetízku,
Partyzánská, Z. Kopala
2. Gymnázium - T. G .Masaryka 590: ulice Fučíko-
va, 17. listopadu, 9. května
3. Střední odborná škola technická - T. G. Masary-
ka 659: ulice Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Ško-
lek 
4. Silnice a mosty - Sokolovská 94: ulice J. Želiv-
ského, J.Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Soko-
lovská, U Sádek, Zahradní 
5. Sokolovna - Moravská 628: Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Marko-
vu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Pro-
kešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická,
U Náhonu, U Plovárny
6. I. základní škola - Zámecká 496: ulice Braunero-
vo nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Nová-
kové, Tyršova, Zámecká 
7. Autoškola Patočka - P. Bezruče 21: ulice J.
Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portman-

ka, Příčná, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou,
Za Moštěním 
8. Bufet U Řeky - Na Lánech 764: ulice Hrnčířská,
J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kor-
nická, Lánská, Na Lánech, U Lomu
9. Střední pedagogická škola - Komenského nám.
22: ulice A.Tomíčka, Bernardka, Družstevní,
F.Vognera, Havlíčkova, Komenského nám.,
Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Zahájská
10. Hotel Zlatá hvězda, salonek - Smetanovo
náměstí 84: ulice B. Němcové, Mariánská, Smeta-
novo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitál-
ská, Toulovcovo nám., Vodní valy 
11. Pohodlí 83  kulturní dům: Pohodlí
12. Pazucha 99  hasičská zbrojnice: Pazucha
13. Suchá 43  hasičská zbrojnice: Suchá
14. Nedošín 5  sál restaurace Na Žabárně: Nedošín
15. Kornice 59  hasičská zbrojnice: Kornice
16. Nová Ves 47  hasičská zbrojnice: Nová Ves
III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky).  
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.           
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací líst-
ky i ve volební místnosti.
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ VOLEB U OKRSKU Č.1
- INTERNÁT NEMOCNICE (dříve zasedací místnost
odboru dopravy, nyní sousední budova vpravo).

Michal Kortyš, starosta
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Farní charita Litomyšl nabízí své služby 

Jak se změní Dům s pečovatelskou službou?

Interní ambulance omezuje svůj provoz
Počátkem září našla většina pacientů, kteří byli zvy-
klí docházet na interní ambulanci, ve svých schrán-
kách dopis od primáře interního oddělení Dunaje,
v něm pacientům vysvětluje, že interní ambulance
bude mít omezený provoz a péči o pacienty převez-
mou praktičtí lékaři.
Omezení provozu se nedotkne pacientů, kteří jsou
nemocní cukrovkou, a kardiologických pacientů, tj.
pacientů po operacích nebo těch, již jsou sledováni v
kardiologické ambulanci. Omezení pocítí pouze ti,
jejichž onemocnění již nevyžaduje kontroly specialis-
tů. „V tomto případě se bude větší důraz klást
na praktické lékaře, kteří ošetří část svých pacientů
sami. Případy, které po jejich posouzení bude muset
vidět interní specialista, budou odesílat s doporuče-
ním právě do této regulované interní ambulance.“
„Ubudou pacienti, kteří do těchto ambulancí chodit
nemusí, a zůstanou takoví, kteří potřebují dozor
internistů, specialistů,“ uvedl Libor Vylíčil.
Na počátku září tohoto roku odešla jedna z interních
lékařek, doktorka Šišková, která pracovala částečně
na všeobecné interní ambulanci a částečně na ambu-

lanci revmatologické, do soukromého sektoru. Lito-
myšlské nemocnici tak zůstala při interní ambulanci
pouze jedna lékařka. Vedení nemocnice v rámci
dobré spolupráce a pro zachování kontinuální péče
nabídlo MUDr. Šiškové prostory ve volné budově
po kožním oddělení, kde bude moci provozovat svou
soukromou ambulanci. Zdravotní dokumentaci paci-
entů, kteří budou i nadále chtít navštěvovat ordinaci
doktorky Šiškové, dá nemocnice této lékařce k dis-
pozici.
Regulovaná interní ambulance funguje nadále při
interním oddělení litomyšlské nemocnice. 
V minulosti zde sloužili dlouhou dobu dva až tři
lékaři, kteří dělali podstatně více práce než odpoví-
dalo jejich pracovnímu úvazku. Péči nad rámec pra-
covního úvazku však nemocnici většina pojišťoven
nehradila. 
„Primář Dunaj snížil počet dispenzarizovaných paci-
entů od doktorky Šiškové na úvazek, který máme
s pojišťovnou a který nám pojišťovna hradí. Je to pro-
zatímní řešení. Sháníme atestované lékaře, eventuel-
ně vychováváme na oddělení další lékaře, kteří by

mohli pracovat v ambulantní složce. To ale znamená
několikaletou praxi na oddělení i v ambulanci. Je to
opatření, které je dočasné, ale pro nemocnici nezbyt-
né. Jeho smyslem je stabilizovat chod oddělení,
na kterém v současnosti zůstal atestovaný primář
a na částečný úvazek druhoatestovaná lékařka jako
vedoucí JIP. Zbytek tvoří lékaři, kteří mají těsně před
atestací, nebo absolventi, kteří musí dělat vše pod
dohledem,“ vysvětluje ředitel nemocnice Libor Vylí-
čil. 
Dalšího lékaře, kterého by mohla poslat do ambulant-
ní části, nemocnice v současnosti nemá.
Podobná situace hrozí na alergologické ambulanci při
dětském oddělení nemocnice, ze kterého odchází
do privátní praxe doktor Víšek. „Zde budeme postu-
povat podobně, rozejdeme se s doktorem Víškem
v dobrém, budeme usilovat o další úzkou spolupráci
a budeme takzvaně přeskupovat síly na dětském
oddělení,“ říká ředitel Libor Vylíčil, který doufá, že se
alergologickou ambulanci při dětském oddělení
podaří zachovat.                  

Prokop Souček

Sociální služby pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou (DPS), ale i pro uživatele v domácnostech,
zařizovalo Centrum sociální pomoci (CSP) - středisko
pečovatelské služby. Sociální služby, jako byly úkli-
dy, nákupy, koupání, dovoz obědů, doprovody
k lékaři,  dopravu kam bylo třeba, zajišťovaly pečova-
telky CSP.
Od ledna 2007, kdy vstoupil v platnost nový zákon
o sociálních službách, došlo ke snížení počtu uživate-
lů uvedených služeb, čímž došlo i ke snížení příjmů
za poskytované úkony a postupně ubývalo i zájemců
o tyto služby. Některé služby poskytuje rodina nebo
příbuzní uživatelů. Příspěvková organizace Centrum

sociální pomoci Litomyšl se rozhodlo ukončit regist-
raci poskytování pečovatelských služeb v souladu s §
82 odst.3 písm.d zákona č.108/2006 Sb. u Krajského
úřadu Pardubice ke dni 30.11.2008. Projednáno
v Radě města dne 5.8.2008 č.usnesení 541/08.
Uživatelům sociálních služeb budou nabídnuti
během měsíce října a listopadu jiní poskytovatelé,
kteří se na území města nacházejí a mají registraci k
výkonu pečovatelské služby. Na služby, jako je úklid,
dovoz stravy, případně praní prádla je možnost si
sjednat firmu nebo fyzickou osobu. Seznam poskyto-
vatelů obdrží občané při ukončování smlouvy s Cent-
rem sociální pomoci.

Pokud se týká prostoru a využití přízemí Domů s pečo-
vatelskou službou, které se uvolní, není stále definitiv-
ně rozhodnuto, zda se zachová režim recepce a prostory
se pronajmou za účelem, např.ordinace lékaře, pedikú-
ry, občanské poradny, případně občerstvení apod.
podle přání a potřeb obyvatel domu. K řešení zůstává
obsazení a účelné využití domovnického bytu. Také je
připravena úprava venkovní zeleně, doplnění laviček
odpočinkové zóny, parkoviště apod.
Je naší snahou, aby „Dům“ opět ožil a stal se příjem-
ným jak k bydlení, tak i aktivitám pro naše občany
v obou „Domech“ žijící.

Alena Červinková, vedoucí odboru sociální péče

V Litomyšli v současné době dochází k vývoji v posky-
tování terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služ-
ba Centra sociálních služeb města Litomyšle ukončuje
svou činnost a občané, kteří ji využívají, si budou vybí-
rat jinou službu, která jim pomůže vyrovnat jejich
nesoběstačnost. Farní charita Litomyšl (dále jen FCH
Litomyšl) je organizací, která v Litomyšli působí již

řadu let a snaží se služby poskytovat profesionálně a s
lidskou tváří.  Chtěla by  občanům nabídnout Charitní
pečovatelskou službu (dále jen CHPS). 
Až dosud ji většinou využívali jen ti občané, které nav-
štěvovala v jejich domácnostech Charitní ošetřovatel-
ská služba. FCH Litomyšl se nyní snaží připravit vše
potřebně pro rozšíření CHPS. Rozšíření bude probíhat

postupně a závisí na zájmu občanů o ni. Občané, kteří
se rozhodnou využít CHPS FCH Litomyšl, mohou - nej-
lépe do 17. října 2008 v pracovní dny mezi 8. -15. hod.
- zavolat na tel. číslo CHPS FCH Litomyšl: 605 156
882. Zde zaznamenají jejich zájem a dohodnou se
s nimi na setkání.

Markéta Kovářová, ředitelka FCH Litomyšl

Druhý ročník mezinárodní konference pro pracovníky
v oboru sociálních služeb s názvem Současnost a per-
spektiva sociální péče ve společnosti 21. století II. se
uskutečnil ve dnech 11. a 12 září na půdě Evropského
školicího centra. Za přednáškovým pultem se vystřída-
li zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí

a odborníci, kteří působí na vysokých školách po celé
České republice. Prostor dostali i lidé, kteří se péčí
o staré, nemocné a sociálně slabé věnují ve své každo-
denní práci. Po každé z přednášek se dostalo
i na dotazy publika.
„Semináře tohoto typu jsou velice významné v
tom, že zde přednášejí především špičkový
odborníci. Téma konference velice aktuální 
obor sociální péče prochází a v budoucnu jistě
bude procházet značným vývojem. Myslím si, že
kvalita i prostředí ve kterém seminář probíhá, je
na velmi vysoké úrovni. V tomto smyslu jej pokládám
za velice důležitý,“uvedl náměstek Ministerstva práce
a sociálních věcí Marián Hošek.
Konference se uskutečnila za podpory Pardubického
kraje a Města Litomyšl. Ministerstvo práce a sociálních
věcí prozatím neuvažuje, že by pořádání příštího roč-
níku semináře přímo podpořilo. „Pokud semináře jako
ministerstvo přímo nepořádáme, nemáme vlastní pro-
středky pro jejich organizaci. Vzhledem k výukovému
a vzdělávacímu zaměření seminářů by se možná daly

využít prostředky Evropského sociálního fondu,“
dodal Marián Hošek.
„Líbilo se mi tady moc. Paní inženýrka Šmolíková mi

vlila optimismus do žil. Ukázalo se, že jsme na tom
všichni stejně a všechna zařízení mají podobné

problémy,“ řekla účastnice konference Šárka
Jirásková, která pracuje jako vedoucí úseku
přímé péče v domově u fontány v Přelouči. 

Kromě přednášejících z České republiky promlu-
vili na konferenci i hosté z partnerských měst,

slovenské Levoče a holandského Noordenveldu. 
„Jsem velmi rád, že jsem opět mohl tohoto semináře
zúčastnit. Ze setkání s ostatními účastníky kongresů
vyplynulo, že máme jeden velký evropský problém
a tím je celkové stárnutí populace. Do produktivního
věku se dnes dostává méně lidí, než odchází do důcho-
du. Stejně tak v Holandsku jako v České republice
jsou sociálně slabí lidé, rozdíly v sociální sféře jsou
minimální,“ uvedl Willy de Boer, přednášející ze soci-
álního odboru partnerského města Noordenveld. 

Prokop Souček

Současnost a perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století II.



Astronomická konference Kopalova Litomyšl 2008

První litomyšlské rodiny převzaly rodinné pasy
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Ve dnech 14. až 17. listopadu 2008 proběhne v Lito-
myšli menší astronomický svátek. Do zámeckého areá-
lu se na tyto dny sjedou astronomové z celé České
republiky, ze Slovenska i z Polska. Proběhne zde jubi-
lejní 40. konference o výzkumu proměnných hvězd.
Letošní ročník konference bude věnován památce
významného litomyšlského rodáka, profesora Zdeňka
Kopala (1914  1993).
Profesora Kopala si každodenně připomínají obyvatelé
Litomyšle při svých cestách kolem unikátního památ-
níku ve tvaru těsné dvojhvězdy na Komenského
náměstí. 
Konference bude mít převážně odbornou náplň. Bude
se týkat proměnných hvězd, tedy hvězd, které z něja-
ké příčiny mění svou jasnost,  ale zazní zde i několik
přednášek, které budou přístupné veřejnosti. Obyva-
telé Litomyšle jsou na ně srdečně zváni. 
O čem konkrétně budou tedy astronomové v Litomyš-
li jednat? Výzkum proměnných hvězd v ČR je zaměřen
na několik druhů vesmírných objektů. Jde především
o problematiku těsných dvojhvězd, jejich pozorování,

studium stálosti oběžné doby a vnitřní struktury
(právě tomuto oboru položil v polovině minulého sto-
letí základy profesor Kopal). Dále se věnujeme výzku-
mu hvězdných pulzací a vzájemné interakce hvězd
a mezihvězdné hmoty. Také se u nás pozorují dvojh-
vězdy s extrémním složením  jedna ze složek je kom-

paktní neutronová hvězda nebo dokonce černá díra.
Pozorujeme i aktivní galaxie, v jejichž středu se
nachází supermasivní černé díry, doslova požírající
hmotu v blízkém okolí. Největším hitem posledních
let je hledání a studium planet u jiných sluncí  jde
o pozorování takzvaných extrasolárních planet.
Na tomto poli se čeští astronomové významně podílí
především pozorováním takzvaných tranzitů  planeta
u cizí hvězdy při svém oběhu přechází z našeho pohle-
du před kotoučkem své mateřské hvězdy a zakrývá ji. 
V rámci konference, která získala na počest
prof. Kopala podtitul Kopalova Litomyšl, zazní i slav-
nostní přednáška některého z předních českých
astronomů. Česká astronomická společnost začala
v minulém roce udělovat ocenění „Kopalova přednáš-
ka“. Astronom v nejproduktivnějším věku přednese
souhrn své práce a dosažených úspěchů širokému
plénu. Právě letošní „Kopalova přednáška“ zazní kde
jinde než v Litomyšli na listopadové konferenci. 

Luboš Brát
předseda Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS

Zástupci prvních litomyšlských rodin převzali z rukou
radního Pardubického kraje Miloslava Macely a staros-
ty Michala Kortyše rodinné pasy. K slavnostnímu pře-
dání došlo 16. září na půdě rodinného centra
na Toulovcově náměstí. 
Rodinné pasy představují slevový systém, určený
pro rodiny, které mají alespoň jedno dítě ve věku
do osmnácti let. Držitelé pasů mohou uplatnit nárok
na slevu u komerčních subjektů, jakými jsou například
obchody, hotely či restaurace. Dalšími poskytovateli
slev jsou organizace, které provozuje veřejná správa.
Mezi ně patří památky, divadla, kina, ale i bazény apod.

GE Money Bank 
Bělidla 1061, Litomyšl 
tel. 461 653 840 

GE Money Bank 
T. G. Masaryka 36, Svitavy 
tel. 461 550 511 

GE Money Bank 
Masarykova 8, Polička 
tel. 461 723 583 

GE Money Bank 
nám. Přemysla Otakara II./205,
Vysoké Mýto 
tel. 465 420 901 

Akce platí do 31. 12.2008

Cílem celého projektu je ulehčit rodinným rozpočtům.
Systém je podporován Pardubickým krajem, který
hradí výrobu samotných karet a katalogů s informace-
mi o slevách. Program vznikl v Rakousku, kde fungu-
je velmi dobře již několik let. V roce 2006 začaly
rodinné pasy fungovat na prvním místě v České repub-
lice, v Jihomoravském kraji. V současnosti jsou
do systému zapojeny ještě kraje Vysočina, Pardubický
a Olomoucký. Zlínský a Ústecký kraj se ke vstupu tepr-
ve připravují. 
„Protože úzce spolupracujeme s mateřskými centry,
budeme předávat rodinné pasy na základě skupinových
objednávek, které z center vychází. Individuální zájem-
ci se mohou přihlásit na webové stránce www.rodinne-
pasy.cz. Na základě elektronické přihlášky jim do čtyř
týdnů přijde slevová kartička. Je to velmi jednoduché
a zadarmo,“ vysvětluje Miloslav Macela. 
Slevy u komerčních subjektů se pohybují od 5  15 pro-
cent, u ubytovacích kapacit až 25%. V případě veřej-
ných subjektů se mohou slevy vyšplhat až k 50%. 
V roce 2009 se v Pardubickém kraji bude konat celá
řada akcí, na které budou mít držitelé rodinných pasů
volný vstup. 

Rodinné centrum Litomyšl je jedno z nejaktivnějších
center v Pardubickém kraji. Hromadnou objednávku
rodinných pasů totiž podalo již v létě. 
„Když jsme se do programu registrovali, byly prázdni-
ny. Probíhala zde akce městského úřadu Křížem krá-
žem prázdninami a Rodinné centrum mělo
pozastavený provoz. Už teď se ale maminky ptají, jest-
li bude nějaká další vlna,“ říká vedoucí Rodinného
centra Petra Benešová. Za první tři dny se zaregistro-
valo v celém Pardubickém kraji asi 300 rodin. 
V současné době poskytuje slevy na rodinné pasy asi
380 subjektů. V budoucnu by měly rodinné pasy platit
i na jižní Moravě, kde v současnosti nabízí slevy asi
na 1380 místech . 
„Stálo by za to vytipovat společně s městem nějaké
organizace, které by mohly slevy rodinám poskytovat,
třeba budoucí plavecký bazén,“ řekla vedoucí rodinné-
ho centra. „Pokud se nám bazén podaří postavit,
školy, rodinná centra a ostatní neziskové organizace
slevy samozřejmě dostanou,“ uvedl starosta Michal
Kortyš, který vyjádřil přesvědčení, že se k projektu
postupně přidají i další soukromé firmy. 

Text a foto Prokop Souček

Čtyřicetičlenný japonský ženský sbor Echo Choir z
tokijského předměstí Kashiwa vystoupí 18. října v
18.00 hodin v kongresovém sále na zámku. Na progra-
mu jsou díla známých evropských hudebních skladate-
lů i japonské lidové písně. Společně s japonskými
pěvkyněmi vystoupí i litomyšlský Mužský pěvecký
sbor a Sbor paní a dívek.                                                         red-

Japonský sbor
vystoupí na zámku
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Benefiční prima bazar na podporu
nového kostela v Litomyšli

Muzeem antiky zněly kalmycké písně

Věnujte, co doma nepoužíváte, co vám přebývá - přijď-
te se pobavit a získejte originální kousky za výhodné
ceny! I tak by se dal nazvat podtitul akce, která se jme-
nuje Benefiční prima bazar. Koná se v prostorách lito-
myšlského zámeckého pivovaru ve dnech 18.- 22.
listopadu. Přijímat a prodávat se budou dětské potře-
by (hračky, oblečení, knihy atd.), sportovní nářadí
(lyže atd.), dekorativní zboží (adventní věnce,obráz-

ky, svíčky, vlastní výrobky, atd.), potřeby pro domác-
nost a sběratelské kuriozity (známky, suvenýry z cest,
kinder hračky...) a další. Výtěžek je určen na podporu
projektu stavby moderního kostela v Litomyšli. Více
na www.cb.cz/litomysl. Ve spolupráci s dalšími lito-
myšlskými církvemi a Evropským školicím centrem,
o.p.s. pořádá Církev bratrská. Více info o benefiční
akci na tel: 739014461, 604207751.        M. Soukupová

Jedním z účinkujících, kteří se 20. září představili
na festivalu Mladá Smetanova Litomyšl, byl soubor
kalmyckých tanců Lama de Belig. Čtyři tanečníci
a jedna hudebnice předvedli za deštivého dne své tra-
diční umění v Muzeu antiky na zámeckém návrší. 
Členy skupiny, která funguje od roku 2006, jsou mladí
Kalmyci, žijící v České republice. Uměleckým vedou-
cím souboru je Dimitrij Davajev, dlouholetý člen
národního sboru písní a tanců Kalmycké republiky

Ťulpan. Lama de Belig mají za sebou řadu vystoupení
v tuzemsku i v zahraničí. 
Vystoupení souboru organizovala Hudební mládež ČR
ve spolupráci s Centrem pro tibetská a buddhistická
studia v Liberci.
Kalmycko je jedinou evropskou zemí, kde je tradičním
náboženstvím tibetský buddhismus. Centrum pro tibet-
ská a buddhistická studia v Liberci proto udržuje kon-
takty se skupinou Kalmyků, kteří žijí v České
republice. „Protože je to malý národ a řekněme ruskou
historií poznamenaný národ, jeho kultura je velice
ohrožena. Rozhodli jsme se je po této stránce nějakým
způsobem podpořit, a proto jsme iniciovali založení
tohoto malého kulturního souboru,“ vysvětluje hlavní
administrátor buddhistického centra Jan Brázda.
Kalmycká republika je malý stát na území ruské fede-
race, leží při ústí řeky Volhy do Kaspického moře.
Metropolí republiky s počtem 312 000 obyvatel je
Elista. „Zatím jsem nepotkal téměř nikoho, kdo by
věděl kde je Kalmycká republika. Vždy dostáváme stej-
né otázky, kde je Kalmycko a odkud ti lidé vlastně při-
chází. Je to vlastně původně mongolský národ, který
do stepí kolem Kaspu přikočoval asi před 400 lety,“
dodává Jan Brázda.               Text a foto Prokop Souček

Kniha o partnerských městech: 
Češi o Holanďanech a naopak

Od počátku 90. let minulého století vznikla celá řada
partnerství mezi českými a nizozemskými obcemi.
Za více než dvacet let od vzniku prvního česko-nizo-
zemského partnerství mezi městy se bezpočet Nizo-
zemců a Čechů seznámilo s kulturou, zvyklostmi
a zvláštnostmi druhého národa. O nizozemských
dojmech z české reality a naopak toho už bylo napsá-
no mnoho. Vždyť to znáte: údiv Holanďana, když si
jeho první český host zouvá v předsíni boty; nebo
zděšení Čecha, když vidí při první návštěvě holandské
hospody, jak se pivo čepuje do dvoudecky. Pro nás je
však zajímavé, do jaké míry odpovídá obrázek, jaký
mají Nizozemci o Češích a naopak, tomu, co si o sobě
myslí sami.

Chcete nám to pomoct zjistit? Hledáme osobní příběhy
Čechů a Moravanů o Holanďanech a Holandsku. Nech-
ceme žádné referáty a přehledy oficiálních aktivit, ale
subjektivní zkušenosti, postřehy, anekdoty. Čím více
předsudků, tím lépe! Chcete-li se o ně podělit, posílejte
nám je na adresu: Nederlandse Taal en Cultuur, Karlova
18, 110 00 Praha 1 nebo mailujte na:  info@ntcntc.cz.
Obdobné shromažďování zkušeností a zážitků probíhá
také v Holandsku. Konečným cílem je vybrat nejzají-
mavější příspěvky a sestavit z nich (pokud možno
dvojjazyčnou) knihu o česko-nizozemských překvape-
ních, nedorozuměních, vzájemném pochopení
a nových pohledech na věc.      Na vaše příspěvky se těší

Veronika ter Harmsel Havlíková

Citadela v kostelíku
Skupina České křesťanské akademie v Litomyšli vás
zve na pořad ze stěžejního díla autora Malého prince
Antonia de Saint-Exupéryho Citadela. Program se
uskuteční ve čtvrtek 16. října v kostele Rozeslání
apoštolů na Toulovcově náměstí v 19.00, účinkuje
Miroslav Částek.                                    Jindra Kvíčalová

Hejtman zahájil
litomyšlský školní rok
Hejtman Pardubického kraje Ivo Toman spolu se sta-
rostou města Michalem Kortyšem zahájili 1. září lito-
myšlský školní rok. Na shromáždění rodičů a žáků před
budovou II. základní školy přivítal hejtmana její ředi-
tel Mgr. Daniel Janata. 
„Chodil jsem ještě do jednotřídky na vesnici ve Voděra-
dech. V jedné třídě seděli čtyři ročníky. Byla to stará
vesnická škola. Každý týden měl někdo z nás službu,
přikládali jsme do kamen, shrabovali sníh,“ vzpomínal
nostalgicky Ivo Toman, kterému se velmi líbila moder-
ní a barevná budova litomyšlské základní školy. 
V posledních několika letech zahajoval hejtman Ivo
Toman školní rok vždy na gymnáziu ve Vysokém Mýtě,
jehož je absolventem. V letošním roce se rozhodl nav-
štívit vedle druhé základní školy i litomyšlské Gymná-
zium Aloise Jiráska, kde spolu se starostou Michalem
Kortyšem slavnostně otevřel nově zrekonstruovanou
učebnu chemie. „Chemii jsem neměl moc rád, byla
pro mě těžký předmět. Vždy mě zajímal zeměpis, mate-
matika a fyzika. Na gymnáziu jsem si vybral stavební
blok. Bavilo mě vše, co potom na vysoké škole nějak
souviselo s technikou,“ řekl Ivo Toman. 

Zástupci kraje a města si rovněž prohlédli nově vyba-
venou knihovnu a zmodernizovanou třídu pro výuku
německého jazyka. „Prostředí pro studenty i pro peda-
gogický sbor musíme neustále zkvalitňovat. Jak jsme
v loňském roce slíbili, budeme i letos pokračovat
v tomto trendu,“ uvedla ředitelka gymnázia Ivana
Havlíčková. Do budoucna plánuje vedení gymnázia
kromě úpravy dalších prostor především rekonstrukci
školního sportovního hřiště, které v současnosti již
nevyhovuje stávajícím bezpečnostním předpisům. 

Prokop Souček

Podzimní úklid města: místa přistavení kontejnerů
Pondělí 13.10.: 15.00 -18.00 Komenského náměs-
tí, Vodní Vale - u splavu,Toulovcovo náměstí.
Úterý 14.10.: 15.00 -18.00 9. května - garáže,
Dukelská - samoobsluha, U školek - parkoviště
Středa 15.10.: 15.00 -18.00 Jiráskovo náměstí,
Lidická - P. Bezruče
Čtvrtek 16.10.: 15.00 -18.00 Mařákova - u mácha-
dla, Strakovská - u stodoly
Pátek 17.10.: 15.00 - 18.00 Lány - Lánská ulice,
Husova - u přejezdu
Sobota18.10.: 9.00 -12.00 Družstevní - Zahájská,
Končinská, J. Formánka

Pondělí 20.10.: 15.00 -18.00 Okružní - dolní část, Peci-
ny, Portmanka
Úterý 21.10.: 15.00 -18.00 Trstěnická - za prodejnou,
Sluneční, Fügnerova
Středa 22.10.: 15.00 -18.00 Suchá, Kornice,Pazucha
Čtvrtek 23.10.:15.00 -18.00 Nedošín, Nová Ves, Pohodlí
Upozornění:
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpa-
du. Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných mís-
tech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno
ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví.
Technické služby tel. 461 614 797

Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumu-
látory  apod.  je  možno  složit na recyklačním
dvoře  společnosti LIKO za areálem TS Litomyšl
směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý
9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00,
pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední pře-
stávka 12.00-12.30). 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



Historie partnerství Levoče a Litomyšle se píše
již od září 2003, kdy bylo stvrzeno smlouvou.
Stejně tak  jako Litomyšl v roce 1996  hostila
i Levoča, i když o dva roky později, setkání pre-
zidentů.
Ubytování
Levoča má kvalitní hotely. „V centru města
máme skoro pět set lůžek ve velmi slušných hotelích. V
roce 1998 jsme tu měli jedenáct prezidentů. Původně
jich mělo být jen deset, jeden prezident však přijel neo-
čekávaně. Vyřešilo se to tak, že náš tehdejší prezident
byl ubytován v malém penzionu za Levočou, všech
deset prezidentů ale bydlelo v hotelech na náměstí,“
vzpomíná Ivan Dunčko. 
Kromě čtyř luxusních hotelů na náměstí nabízí Levoča
i ubytování nižších kategorií. Ve městě je tak možno
přenocovat v malých penzionech, v hostelech, v
kempu či v internátě. Nocleh pro jednu osobu i se snída-
ní pořídíte již od 250-, Sk. Kompletní přehled o ubyto-
vání v zařízeních všech kategorií naleznete
na www.levoca.sk/icko.htm. 
Mariánská pouť
Vedle festivalu Dni Majstra Pavla, o kterém jsme infor-
movali v předešlém čísle Lilie, se v Levoče na začátku
léta koná ještě jedna kulturně-náboženská událost. Co
do počtu účastníků předčí Mariánská pouť mnohoná-
sobně všechny kulturní, náboženské i sportovní akce v
regionu.  
„Naše krásné malé patnáctitisícové město zaplní podle
odhadů z římskokatolického farského úřadu 600 tisíc
lidí. Je to výjimečný stav, ale zvládáme to,“ vysvětluje
Ivan Dunčko, vedoucí oddělení cestovního ruchu a roz-
voje města Levoča. Mariánská pouť začíná v sobotu ráno
a končí v neděli hlavní mší. Bohoslužby v bazilice
na Mariánské hoře nad Levočou běží bez přestávky  přes
noc. Zástupy lidí se světélky se táhnou z centra města
až na Mariánskou horu. 
Nejvíce lidí v historii, téměř 650 tisíc lidí,  přišlo
na Mariánskou horu 3. července v roce 1995 za pontifi-
kátu Jana Pavla II. 
Karpatský řemeslný trh
Další tradiční akcí letní Levoče je Karpatský řemeslný
trh, jehož osmý ročník se uskutečnil ve dnech 16. -17.
srpna. V letošním roce zaplnilo centrální náměstí

78 metrů. Mimo pěší turistiku je Levoča a její blízké
okolí také rájem pro cyklisty a lyžaře. Nedaleká Levoč-
ská Dolina nabízí množství lyžařských vleků a uprave-
ných sjezdovek. 
Turismus
Levoča se oproti Litomyšli může pochlubit relativně
čilým turistickým ruchem. Přehled o počtu turistů se dá
vysledovat podle návštěvnosti hlavních levočských
památek. Téměř každý turista totiž zamíří do kostela
svatého Jakuba a na Spišský hrad. Počet návštěvníků
města během roku tedy odhaduje Ivan Dunčko na dvě
stě tisíc. „Mimo sezónu je město v podstatě prázdné, v
sezóně ale začínáme narážet na problémy opačného
charakteru. Začínají problémy s parkováním, s množ-
stvím aut v uličkách  město je plné turistů,“ dodává

sedmdesát jedna stánků. „Už máme takové
jméno, že stačí vyvěsit na začátku ledna termín
trhu a během měsíce máme přes sto nabídek,
ze kterých vybíráme. Pokud jsou s někým pro-
blémy, další rok s nimi nespolupracujeme. Sna-
žíme se zvát takové řemeslníky, kteří své zboží
sami vyrábějí, ne pouze od někoho kupují a pro-

dávají dále. Když jsou někde tkané koberce, většinou
zde vidíte, jak to ti lidé tkají. Když si pozveme řezbáře,
vidíte, jak svoje díla vyřezává,“uvedl Ivan Dunčko.
Vedle slovenských řemeslníků na levočském trhu prodá-
vají své výrobky i zástupci partnerských měst, mezi kte-
rými nechyběli ani Litomyšlané. Zvláštností
Karpatského řemeslného trhu je, že pokračuje i po set-
mění při umělém osvětlení.
Tipy na výlet do okolí Levoče
Jedním z hlavních turistických lákadel je památka
UNESCO, Spišský hrad, který se svou rozlohou 41 426
metrů čtverečních patří mezi největší hradní komplexy
v Evropě. Počátky osídlení v místě, kde se hrad rozklá-
dá, se datují do pátého tisíciletí před Kristem. Nejstarší
stavbou hradního komplexu jsou zbytky románské
věže, jejíž historie sahá až do 12. století. Věž nechal
postavit královský rod Arpádovců. Hrad po celou dobu
své historie nikdy nebyl dobyt, odolal i nájezdům Tata-
rů. Paradoxem je, že nedobytnou pevnost nakonec roku
1780 zničil požár, který vznikl pravděpodobně při pále-
ní kořalky. Shořelo vše, co bylo ze dřeva  tedy celé
vybavení hradu. Za návštěvu stojí i církevní hradiště
Spišská kapitula a románský kostel Sv. Martina v obci
Žehra, známý středověkými nástěnnými malbami, které
vznikaly od 13. do 15. století (oba objekty jsou rovněž
na seznamu Evropského kulturního dědictví UNESCO).
V okolí Levoče je celá řada zajímavých míst, jiného cha-
rakteru. Ve 22 km vzdálené obci Vrbov je velké termální
koupaliště, ve kterém je možné koupat se i po setmění.
Levoča je centrem Spišského regionu, kam patří i další
starobylá a významná města  Gelnica, Kežmarok, Pop-
rad, Spišská Nová Ves a Stará Lubovňa. Na severu Spiš
hraničí s Polskem, na východě s regionem Šariš,
na jihu s oblastí zvanou Gemer a na západě s Lipto-
vem. Na hranicích s Polskem teče řeka Dunajec, kterou
je možné splout na pltích a poznat tak netradičním způ-
sobem Pieninský národní park. V celé spišské oblasti se
nachází řada starých protestantských dřevěných koste-
lů. Jeden z nejvýznamnějších najdete ve 28 km vzdále-
ném Kežmaroku. Branou do Vysokých Tater je pouhých
25 km vzdálený Poprad, v kterém najdete oblíbený
aquapark. Další vyhledávanou turistickou destinací je
krasové území s množstvím roklin a kaňonů, národní
park Slovenský ráj. Na území parku je pět naučných ste-
zek a asi 300 km značených turistických cest. Máte-li
alespoň trochu dobrodružnou povahu, bude se vám zde
líbit. Řada roklin je totiž přístupná pouze jednosměrně
a po žebřících. Pro návštěvníky je od poloviny května
do konce září zpřístupněná Dobšinská ledová jeskyně.
V parku můžete vidět jak vzácné druhy rostlin a zvířat,
tak řadu neobvyklých přírodních úkazů. Jen pro zají-
mavost, nejvyšší vodopád parku padá na zem z výšky
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Starodávný jarmark poznamenala nepřízeň počasí
Již 24. starodávný jarmark se konal v sobotu 20. září
na horní části Smetanova náměstí. Stejně tak jako fes-
tival Mladá Smetanova Litomyšl, jehož sobotní pro-
gram musel být přesunut do Muzea antiky,
poznamenal i zatím největší litomyšlský trh v historii
déšť. Počasí tak poprvé za dvanáct let stánkařům ani
nakupujícím nepřálo. Z pozvaných sto čtyř řemeslní-
ků a prodejců nepřijelo pouhých osm. Závěrečné
vystoupení souboru Levočan však muselo být kvůli
dešti zrušeno. Slovenský soubor si ale vše vynahradil
ve večerních hodinách, kdy ve Smetanově domě zaha-
joval Jiřinkový ples. 
Jedním z prodávajících, kteří na jarmarku nabízeli
své produkty, byl i Marcel Gregor z Chrudimě s man-
želkou. Ve svém stánku prodával ochucený med, med
s ořechy a medovinu. Marcel Gregor patří mezi největ-

ší včelaře na Chrudimsku. Má 62 včelstev, jeho společ-
ník ve firmě jich má 40. Společně se svými rodinami
mají firmu, ve které se zabývají produkcí medu, tedy
zemědělskou činností a výrobou medoviny. „Všechno,
co prodáváme, je z naší vlastní produkce, ale třeba
voskové svíčky mi dělá bratr se svou manželkou,“ říká
Marcel Gregor, který se jako většina včelařů na Chru-
dimsku v posledních dvou letech potýká s varoázou.
„Musíme se přizpůsobit přírodě. To, že se ukázala
varoáza již druhý rok, je vinou počasí i včelařovou
prací. Je to něco, s čím se musíme vyrovnat. Na nás to
má negativní dopad především v tom, že máme
o padesát procent vyšší vstupy. To se týká medu
do medoviny i práce, které je potřeba při ošetření včel-
stev. Jednoduše řečeno, za stoprocentní práci máme
nyní padesáti až šedesáti procentní výnosy medu opro-

ti jiným létům. To se pochopitelně musí projevit
i na ceně,“ uzavírá chrudimský včelař.                     -ps-

vedoucí oddělení cestovního ruchu. „Náš hlavní pro-
blém spočívá v tom, že turisté do města přijedou, ale
tráví zde třeba pouze tři hodiny. Povinný je kostel sva-
tého Jakuba. Návštěvníci tedy zastaví na parkovišti
a hned z kostela jedou pryč. Cestou domů zjistí, že
máme i pěknou radnici a náměstí. Pokud cestovní kan-
celáře vytvoří pouze hodinový program, je to málo,“
říká Ivan Dunčko. Většina turistů zůstane ve městě půl
dne, někteří celý den. Dají si oběd, občas přenocují.
Levočským se však nedaří turisty ve městě zdržet více
než dva dny. V letních měsících pak návštěvníky regio-
nu láká spíše příroda a koupání než levočská architek-
tura. Nejvíce lidí Levoču navštěvuje v létě za špatného
počasí. Pokud prší, nedá se totiž jet do Slovenského ráje
ani do Tater. 
Při propagaci města sází levočští na více forem marke-
tingu. Město Levoča vystavuje pravidelně na veletrzích
cestovního ruchu a do reklamy obecně investuje nema-
lé částky. „Pravidelně jezdíme do Prahy na Holiday
World, veletrh, který je známý v celé Evropě a kam jezdí
spousta Tour operátorů a cestovek. Další veletrh,
na který jezdíme každý rok, je Slovakia tour v Bratisla-
vě. Tento rok jsme byli v Brně na Region Tour. Snažíme
se to střídat, abychom nejezdili stále na ta samá místa.
Byli jsme ve Vídni, na ITB v Berlíně, před rokem jsme
byli na Tour saloně v Kyjevě, dále ve Varšavě, Wroclavi,
v Krakově nebo v Budapešti,” popisuje Ivan Dunčko.      

Text a foto Prokop Souček

Několik zajímavostí z Levoče 
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Radujme se vždy společně
žeme, nesobecky, bez nároku na odměnu, aniž
bychom sebeméně ublížili někomu třetímu. 
Člověk by neměl hledat radost v hříchu, ale v Boží
blízkosti. Objevovat krásu Stvoření a radovat se
z toho, že jsme součástí Božího Stvoření. Radovat se
společně. Nepodceňujme společná scházení ani
k besedám ani především k modlitbě. Nezamykejme
se doma, připravujeme se tak o největší radost,
o radost v poznání pravé víry, k níž se připojuje radost
ze služby druhým. Nejsme opuštění, Pán s námi počítá. 

Věra Říhová, farářka Církve čekoslovenské husitské

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat poctivému

nálezci, díky kterému se mi vrátila ukradená kabelka
i s některými věcmi. Dne 8. 8. 2008 mi byla ukradena
v infocentru na Smetanově náměstí. Krádež jsem ohlá-
sila na policii a zablokovala simkartu i OP. S věcmi
jsem se nadobro rozloučila. Jaké bylo mé překvapení,
když mi na konci prázdnin zavolala policie, že kabelku
někdo našel a odevzdal. Bohužel mi policie informace
o nálezci nesdělila z důvodu ochrany osobních dat
a tak bych chtěla dotyčnému pánovi poděkovat ales-
poň takto. Díky jeho poctivosti se mi vrátily alespoň
některé věci s emocionální hodnotou.    Kristýna
Kounková

Letošní léto bylo velmi náročné na údržbu zeleně
i udržení čistoty města. Nejen červnová vichřice, ale
i suché období jistě mimořádně zaměstnalo pracovní-
ky Technických služeb. A vše bylo zvládnuto. Musíme
tedy poděkovat všem, kteří udrželi naše město uprave-
né, rozkvetlé a čisté.                               Pavla Brýdlová

Děkuji touto cestou Městu Litomyšl za provozování
MHD. Bez jejího fungování bych v posledních měsících,
kdy jsem po operaci kloubu nemohla použít vlastní
auto, nemohla vykonávat návštěvy u lékařů a v nemoc-
nici. Nemusela jsem obtěžovat někoho s odvozem, byla
jsem soběstačná, což není nepodstatné. Musím také
ocenit ohleduplnost p. řidiče, který mé omezení
zohlednil a byl trpělivý při mém nastupování i vystu-
pování. Oceňuji, že dopravu ve městě máme, ačkoli
není finančně pro město výhodná. Pro nás občany je to
však velká pomoc. Také nové moderní autobusové nád-
raží s jasným ohlášením spojů i aktuálních akcí
ve městě i s přilehlým zázemím je dobrou vizitkou.
Děkuji, že město koná mnoho nejen pro turisty (potaž-
mo pro nás), ale i přímo pro nás občany.

Helena Macková

Vzpomínka na doktora Václava Holého
Dne 30. září 1941 byl popraven litomyšlský rodák
JUDr. Václav Holý. Doktor Holý strávil část svého živo-
ta v Hořovicích na Berounsku. Jako vzpomínku
na tohoto významného protifašistického bojovníka
uvádíme článek z tamního dobového tisku.
Minulý týden byl denní tisk ve znamení vzpomínek
na JUDra Václava Holého. Kdo to byl a co znamenal
pro náš národ se brzy dozví celá česká veřejnost z knihy,
jednající o jeho hrdinné činnosti v podzemním hnutí,
která bude v příštích dnech vydána. Navštívil jsem paní
Vlastu Holou, t. č. dlící v Hořovicích, která byla věrnou
spolupracovnicí svého muže v nejhorších a nejnebez-
pečnějších dnech, než padl do spárů gestapa. Mocným
duševním dojmem zapůsobil na mne tento rozhovor s pí
Holou, která shrnujícími slovy líčila běh celého podzem-
ního hnutí u nás v Československu od samého začátku.
Vyjímám jen ty nejdůležitější a nejmocnější momenty.
Bývalý ministr ing. J. Nečas, tehdy předseda Nejvyššího
úřadu cenového a iniciátor podzemního hnutí, před
svým odjezdem do Anglie pověřil vedením tohoto odbo-
je svého nejspolehlivějšího spolupracovníka JUDra Vác-
lava Holého a generála B. Neumanna, který jest
veřejnosti znám z procesu Eliášova, který prvý platil
svým životem za vedení vojensko-teroristické akce.

Po těchto, pro náš národ tragických událostech, ujímá se
tohoto nebezpečného úkolu Dr. Holý se svým věrným
spolupracovníkem doc. Václavem Krajinou. Dr. Holý měl
vůdčí podíl na organisování hospodářské a vojenské
špionáže i zpravodajské služby pro zahraničí. Vzpomeň-
me roku 1941, kdy sám K. H. Frank projevil údiv nad tím,
že jednání vlády, které se konalo o 18. hodině večerní,
bylo Anglií již o 19. hodině hlášeno do celého světa.
Zprávy tyto odevzdával Dr. Holému místovedoucí Národ-
ního souručenství O. Matěcha prostřednictvím vedoucí-
ho Národního souručenství Nebeského. Oba dva dnes
vděčí pí V. Holé za záchranu svých životů, neb ona to
byla, která na naléhání gestapa neprozradila, kdo nav-
štěvuje její dům v nočních hodinách. Však kruh kolem
Dr. Holého se zužuje zásluhou některých úředníků, pra-
cujících s Dr. Holým v úřadě. 
Gestapo je mu v patách. Tajně ho doprovází do kance-
láře i z kanceláře. „Již jsme je všecky tak dokonale
znali,“ říká pí Holá, „neboť s námi jezdili i v elektrice,
prostě to vypadalo tak, jako by patřili k nám do rodi-
ny.“ Teď již sám Dr. Holý věřil, že brzy přijde okamžik,
kdy „Pečkárna“ bude jeho novým působištěm. Neleká
se však ničeho. „Byly to hrozné chvíle, ale nejvzácnější,
neboť jsem cítila jeho velkou lásku k národu. Ještě

den před zatčením manžel hrál na klavír. To byla
poslední píseň, kterou nám zahrál, jako by tušil, že se
nevrátí. Dohrál a řekl: Musím jít poslouchat, vždyť
za chvíli se mnou bude Dr. Stránský z Anglie.“ Vzpomí-
náte na šifry z Anglie ve vysílání pro nás? Ty patřily
Dr. Holému.
„A druhý den přišlo gestapo v noci a od té doby jsme
taťku neviděli,“ pokračuje pí Holá. „Gestapo mě pak
navštěvovalo pilně dál. Byla jsem stále hlídána. Při
jedné z těchto návštěv jsem jim řekla: ,To si jdete také
pro mě?’ Dostalo se mi však odpovědi, která mne pře-
kvapila: ,Ne, váš muž byl idealista, vy jste o jeho čin-
nosti nevěděla. Můžeme však říci, že váš muž je typ
vlastence, s jakým jsme se ještě nesetkali. Vždyť nám
do očí prohlásil, že Němce nenávidí a i kdyby byl pro-
puštěn, že bude dále proti nim pracovati.’ Tímto výro-
kem si patrně uspíšil a přivodil svůj konec.“
Dne 30. září 1941 byl popraven. Dr. Holý byl člověk
vzácných vlastností, s křišťálovým charakterem.
Nezištně sloužil národu a miloval hlavně dělnictvo.
Ač okruh jeho spolupracovníků byl rozsáhlý, ani jediný
neupadl do gestapáckých osidel, poněvadž mlčel…
I náš kraj ztrácí v Dr. Holém dobrého přítele a zastán-
ce, neb Hořovice byly jeho druhým domovem.

jeme jeden druhého. V Lukášově evangeliu čteme v
patnácté kapitole dva krásné příběhy, které způsobily
velkou radost. Jednak pastýři, který konečně našel
ztracenou ovečku, jednak ženě, která dlouho hledala
ztracený penízek, až ho konečně našla. Evangelium
popisuje podrobně, jak velkou radost oba měli, jak si
zavolali přátele a společně se radovali. Popisu sdílené
radosti je zde věnována daleko větší pozornost než
samotnému hledání. My se neumíme podělit o své
radosti a tím se v nás radost ztrácí. Vždycky mě napa-
dá, že ta žena, která se radovala z nalezeného peníz-
ku, musela nakonec na oslavu vynaložit víc, než byla
hodnota té jedné mince. Společná radost totiž vždycky
něco stojí. Zažít nádheru plné radosti můžeme jen
tehdy, když někomu pomůžeme. Když někomu pomů-

Žijeme život, který přináší dobré i zlé. Někdy se nám
může zdát, že důvodů ke smutku je daleko víc než
důvodů k radosti. Potkáváme mnoho smutných lidí
a nejen smutných, ale i zatrpklých nebo rozhněva-
ných. Pokládáme si otázku: Proč? Proč mnoho lidí
nenachází žádný důvod k radosti. Proč nedůvěra, izo-
lovanost, proč se lidé uzavírají do samoty? Přestáváme
společně žít, bavit se, společně věci řešit, nemluvě
o přátelských hovorech a besedách. Zdá se, že už
neplatí „Sdělená radost  dvojnásobná radost, a že
sdělená žalost je poloviční žalost“. Zamykáme se
ve svých bytech, neradi býváme kýmkoli rušeni. 
Jenomže ono je to skutečně tak, že člověk se nemůže
dlouho radovat sám, aby nakonec neskončil jako ška-
rohlíd. Abychom pocítili opravdovou radost, potřebu-

Novou sezónu Litomyšlských hudebních
večerů zahájí Jiří Stivín a Václav Uhlíř

Již tradičně jsme pro vás připravili pestrou nabíd-
ku koncertů pro novou sezónu Litomyšlských
hudebních večerů. Můžete se těšit na první kon-
cert , který se uskuteční v pondělí 13. října 2008 v
19.30 hodin na zámku v Litomyšli. Hosty tohoto
večera budou Jiří Stivín (flétny) a Václav Uhlíř
(cembalo).
Snad každý zná Jiřího Stivína s jeho typickou
čepicí, který dokáže zahrát prakticky na cokoli,
do čeho se dá foukat. Jeho repertoár je stejně
rozmanitý jako škála jeho nástrojů, kromě jazzu
se věnuje také interpretaci středověké, rene-
sanční a barokní hudby. Studoval nejdříve kame-
ru na pražské FAMU, po absolutoriu se ale začal
věnovat výhradně hudbě. Absolvoval studium
na Royal Academy of Music v Londýně a studium
skladby na AMU v Praze. Hře na flétnu se učil
u Milana Munclingera a Jiřího Válka. Ovládá
všechny druhy příčných i zobcových fléten. Jako
sólista spolupracuje s renomovanými hudebními
tělesy, řídí vlastní soubory, vystupuje v sólo-
vých recitálech s cembalem, varhanami, kytarou
nebo hraje úplně sám a s magnetofonem. Již
přes deset let má v každé koncertní sezóně
Pražského symfonického orchestru FOK cyklus
koncertů pod názvem „Flétny všeho druhu“. Jiří
Stivín je autorem mnoha skladeb pro různé for-

mace, scénické a filmové hudby. Je aktivní jako
pedagog a lektor na pražské konzervatoři, při
jazzových kurzech ve Frýdlantu a při mnoha dal-
ších projektech včetně výchovných koncertů
pro děti. 
Spolu s Jiřím Stivínem vystoupí Václav Uhlíř
na cembalo. Václav Uhlíř vystudoval Akademii
múzických umění v Praze ve třídě prof. Jiřího
Reinbergera a studium dokončil v roce 1980
u prof. Milana Šlechty. Během studia se úspěšně
zúčastnil několika mezinárodních varhanních sou-
těží. Od roku 1970 působí na kůru Panny Marie
v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Sou-
stavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v za-
hraničí a spolupracuje s významnými orchestry,
sbory a sólisty. Věnuje se také pedagogické práci
na pardubické konzervatoři, kde kromě hlavního
oboru vyučuje improvizaci a organologii. Externě
působí na hudební katedře Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové. 
Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zají-
má i o konstrukční stránku varhan. Po ukončení
studia na AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto
komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci die-
cézního organologa, kterou zastává při biskupství
v Hradci Králové od roku 1990.

Jiřina Macháčková
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – říjen
Říjen 1918 naplnil nejen dlouhé očekávání politických
změn, ale i jednu z největších obav. Strach z epidemií
vládl od samotného počátku války, od roku 1914 proto
probíhalo povinné očkování dětí proti choleře a nešto-
vicím, od roku 1915 bylo rozšířeno i na dospělé. Epide-
mie přesto vypukaly, ale jen lokální - v roce 1917 byl
uzavřen Janov kvůli neštovicím, na Lánech se rozšířil
tyfus. Až v říjnu 1918 přišlo to nejhorší. Španělská
chřipka si také v Litomyšli vyžádala mnoho obětí, pře-
devším v řadách mladých. Od 10. října do 4. listopadu
byly uzavřeny školy, lékaři měli strach a žádali za ošet-
řování vysoké částky.
Zároveň však město žilo rychlým sledem celonárodně
významných událostí. Už 4. října došlo k demokratiza-
ci městské rady, když do ní byli přijati i zástupci nej-
nižších vrstev  sociální demokraté a národní
socialisté. Litomyšlský Národní výbor vznikl 5. října
v Morašicích, které nebyly tak na očích. Do jeho čela
se postavil gymnaziální profesor Ladislav Fidler.
Téhož dne zažila Litomyšl možná jako vůbec první stát-
ní převrat. Ovšem falešný. Majitel elektrárny František
Háša přinesl do biografu zprávu o separátním míru s
Bulharskem, což bylo špatně pochopeno a lidé se zača-
li radovat. Zpívali národní hymnu Kde domov můj
a na náměstí korzovali dlouho do noci. Ráno zažil pia-
ristický chrám vzpouru studentů gymnázia na povin-
ných bohoslužbách. Odmítli zpívat rakouskou hymnu,
na rektorův nátlak (uvědomoval si, že převrat není
zatím jistý) sice začaly varhany hrát, ale zpěv byl spíše
rektorovým sólem. A šlapači měchů svoji práci vylože-
ně sabotovali. Pak varhaník spustil svatováclavský
chorál, při kterém zpíval celý chrám. Potom ale došly
poštou noviny a vyvěšené prapory se musely rychle
schovat...
Pražská Socialistická rada zorganizovala na 14. října
celonárodní generální stávku proti vývozu potravin
a surovin z českých zemí, který zase vzrostl (Vídni
hrozila humanitární katastrofa). V Litomyšli se sešla
obecní rada a odeslala protestní telegram, v zápise
ze zasedání však zmíněn není - stále vládla opatrnost.
Ve městě byly zavřeny továrny i obchody, probíhala
demonstrace. Průvod v čele s purkmistrem Laubem
zamířil za okresním hejtmanem Rytinou, který slíbil,
že bude referovat místodržiteli. Dopálený Laub čekají-
cím lidem řekl na závěr: „Nepůjde-li to po dobrém,
najdeme jiných prostředků.“ Opět se šířily fámy.

Purkmistr z České Třebové se telefonicky dotazoval,
je-li pravda, že byla v Litomyšli vyhlášena republika
a celé město se veselí. Tady se totéž povídalo o České
Třebové.
Císař Karel I. začal v zoufalé situaci slibovat federali-
zaci, ale bylo pozdě. 28. října došla do Litomyšle zprá-
va o převratu v Praze a vyhlášení nezávislého
Československého státu. Laub se raději telefonicky
ujišťoval v redakci Národních listů. Až do rána a defi-
nitivního potvrzení informace panovala určitá nervo-

konce, přítomní vojáci strhávali z kabátů a čepic
rakouské odznaky, vyhrávala hudba, zpívaly se vlaste-
necké písně. Večer v oknech hořely svíčky a městem
procházel lampionový průvod, ve kterém šly spolky
s prapory i lidé z okolních obcí. Před proboštstvím
došlo k demonstraci kvůli výrokům proti Masarykovi
a legiím, které v kázáních pronášel probošt František
Mimra. Ten se prý omluvil. Byly strhávány německé
nápisy a přibíjeny na veřejné záchodky na Vodních
valech, odkud je postižení v noci tajně odnášeli,
ale již se je netroufali znovu vyvěsit. Slavilo se také
v ostatních  obcích,  mnohým  farářům  Rakousko
k srdci nepřirostlo jako Mimrovi a dávali zvonit již při
prvních zprávách o převratu.
Rozpadat se začala i armáda. Vysokomýtský 30. stře-
lecký pluk, kde sloužilo mnoho mužů z Litomyšlska,
odmítl nastoupit na italskou frontu již 27. října. Vojáci
převzali velení a vydali se na cestu domů. Svým příkla-
dem strhli další české jednotky. Druhý vysokomýtský
pluk (98. pěší) tak radikálně nepostupoval - padl
v listopadu téměř celý do italského zajetí.
Radovat se z nově nabyté nezávislosti nebylo možné
donekonečna. I v Litomyšli tak lidé 30. října poslušně
poslechli výzvu pražského Národního výboru: „Do
práce!“                                              Petr Chaloupka, RML

zita. Přesto byly již večer úřední budovy vyzdobeny
prapory, purkmistr je přikázal vyvěsit i hejtmanovi.
Obyvatelé Litomyšle vyšli do ulic. Na venkově lidé
seděli v hospodách u sodovky (pivo nebylo) a netrpě-
livě čekali na další zprávy. Pozdě večer se sešel asi
tucet mužů v restauraci Smetanova domu a napláno-
val sejmutí rakouských znaků (orlů) z úředních
budov. Radost Čechům stoupla do hlavy a jednali až
příliš rázně. Když na ně u soudu jeden Němec pokřiko-
val, že ještě nemají vyhráno, byl revizorem zatčen
a „… utržil posměch a pár facek“. Na odpor se potom
postavil už jen jeden advokát. Orlové skončili v Louč-
né pod splavem. Vápnem byly zabíleny i černožluté
(rakouské barvy) poštovní schránky.
Ráno 29. října začala nezapomenutelná oslava. Všech-
ny obchody byly zavřeny, prapory urychleně zavlály
i na zámku. Lidé s klobouky a čepicemi v rukou
poslouchali Laubův projev  proklamaci Národního
výboru. Na improvizovaném pódiu vystoupil i místní
rodák, omladinář Ladislav Machač. Jásot lidu nebral

Rakouské znaky naházené do Loučné

První světová válka
v muzeu

EP Foto vystavuje

V rámci probíhající výstavy Za císaře pána a jeho rodi-
nu budou v říjnu v litomyšlském muzeu uskutečněny
dvě přednášky. Ve středu 8. 10. v 17 hodin promluví
Mgr. Stanislav Konečný o válečných osudech vysoko-
mýtských pluků  98. pěšího a 30. zeměbraneckého,
ve kterých sloužila většina Litomyšlanů i lidí z okolí.
Posluchači budou mít příležitost dovědět se něco jak
o hrdinných bojích za Rakousko, tak o přebíhání
k nepříteli a vzpourách.
Ve středu 22. 10. v 16 hodin bude otevřena „válečná
kuchyně“. Návštěvníci tentokrát uslyší informace
o zázemí, o dění v Litomyšli, o největších problémech,
které trápily obyčejného člověka. Budou mít příleži-
tost ochutnat náhražkové pokrmy, které museli lidé
jíst po kolapsu zásobování, bylo-li ovšem vůbec něco
k sehnání. Na jídelním lístku budou komisárek, chle-
bová polévka, listy květáku na způsob kapusty, rosol
ze slupek od jablek, bramborové placky, lívance z oves-
ných vloček, čaj z malinového listí a další.

Petr Chaloupka, RML

Členové bývalé fotoskupiny EP Foto vystavují své nové
fotografie v minigalerii pana Zdeňka Samka od 10.
října po dobu jednoho měsíce. Srdečně zveme veřej-
nost.                                                   Zdeněk Mikulecký

Pozvánka pro ženy
Využijte přívětivé náruče litomyšlského Rodinného
centra. Pomocí ženských relaxačních a meditačních
technik obnovíte vitální sílu a s radostí zvládnete sta-
rosti všedního dne. Každé sudé pondělí od 19:00. 
Program: 13. 9. Vesele se hýbáme se - orientální tanec,
koncentrace sil, síla a jemnost nemusí být v rozporu.
27. 9. Vesele se hýbáme se - středověký tanec a inspi-
race, odplavování stresu.                        Jana Drimlová

Prodám byt 3+1
v Litomyšli,  81 m2, v osobním vlastnictví,

v klidné části města (na Dukelské ul.).
Garáž do 100 m. Tel. 603 302 817.
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Oldřich Kašpar: Je to lepší než lecjaká detektivka

Václav Straka  vzpomínka na pana profesora

Soutěž amatérských filmů Litomyšlská lilie oslavila třicet let

Ve dnech 21. srpna až 14. září proběhla v Regionálním
muzeu v Litomyšli ojedinělá výstava s názvem Smrtí
dílo nekončí. Jezuité z České provincie v Novém Špa-
nělsku 17.  18. století. Etnolog a hispanista doc.
PhDr. Oldřich Kašpar zde představil málo známou
oblast českých dějin. Mezi léty 1678  1767 totiž půso-
bilo v rozlehlých oblastech Ameriky od Dolní Kalifor-
nie až po chilskou Araukárii více než sto padesát
misionářů z českých zemí. Tito lidé značně ovlivnili
mexickou kulturu. Působili jako architekti, správci
statků, kartografové, lékárníci, lékaři, botanici apod.
Díky objevům Oldřicha Kašpara a dalších badatelů tak
můžeme sledovat osudy misionářů, které jsou, jak sám
autor výstavy říká, mnohdy lepší než lecjaká detektiv-
ka.
Jak dlouho se působením jezuitů v Novém světě
zabýváte?
Dá se říci, že se jezuitům věnuji již 34 let. Vystudoval
jsem v Olomouci historii a bohemistiku. Už někdy
v patnácti letech jsem dostal od svého strýce knihu
od autora mexicko-italského původu Carla Coccioliho
Dědic Montezumův. Tenkrát jsem se nezvratně rozho-
dl, že budu dělat Aztéky. Ty v zásadě dělám už léta,
překládal jsem indiánskou poezii apod. Když jsem
skončil v roce 1974 svá studia a nastoupil u profesora
Polišenského, moc se cestovat nedalo. Polišenský mě
navedl na to, že bych mohl dělat staré tisky, které se
věnují dobývání. Od toho byl již vlastně jen krůček
k jezuitům, protože právě oni vytvářeli bezprostřední
obraz Nového světa. Oni byli první, kteří s Mexikem
českou veřejnost nějak zprostředkovaně seznamovali.
Počátkem osmdesátých let jsem začal publikovat první
studie. V roce 1980 jsem se po šesti letech bytí ameri-
kanisty a hispanisty dostal do španělsky mluvící
země. Byla jí Kuba a to jen díky tomu, že byla socialis-
tická. Tam jsem v havanské národní knihovně našel
jeden ze seznamů jezuitů, který obsahoval jména misi-
onářů. Našel jsem zde první jména a publikoval svou
první studii ve španělštině, vyšla tenkrát v kubán-
ském časopise Santiago. V první polovině osmdesá-
tých let, v roce 1984, jsem se již dostal do Španělska.

První moje cesta vedla do archivu v Seville (přístavu,
ze kterého vyjížděli čeští jezuité na své misie do oblastí
Nového světa - pozn. red.). 
Jak těžké bylo najít prameny?
Těžké, mnohdy je to otázka štěstí a náhody. Řada pra-
menů je již známá a popsaná - to bylo to východisko,
kde jsem začínal. Také řada Latinoameričanů či Špa-
nělů se tímto tématem již zabývala. Měl jsem také
přátele Mexičany, badatele, někteří z nich již zemře-
li. Řada jich sem přijela, aby viděli, odkud vlastně ti
jezuité přišli. Nejzajímavější a nejsložitější to bylo
v sevillském archivu. Když jsem tam začínal, nebyl

totiž  ještě uspořádaný. Dnes již uspořádaný je, bada-
telé tedy mají neuvěřitelně ulehčenou práci. Uvedu
takový příklad  sedíte tři měsíce v archivu a převra-
cíte stovky, tisíce, desetitisíce papírů a na pět set pře-
ložených papírů najdete jeden dopis. V podstatě
jsem tam byl každý den osm hodin denně, od té doby,
co to otevřeli, do té doby, co to zavřeli - s přestávkou
na kávu. V Mexiku to tak pokračuje dál, tam archivy
stále uspořádány nejsou. Na jednu stranu je to velmi
vyčerpávající, na druhou stranu je to velké dobro-
družství, lepší než lecjaká detektivka. Pan profesor
Polišenský na to měl velice dobrou průpovídku. Říkal
mi: Oldřichu, pokud chceš tohleto dělat, musíš mít
plechovej zadek!

V těchto dnech by se dožil sta let
vynikající litomyšlský pedagog,
matematik, středoškolský profe-
sor Václav Straka. Narodil se 16.
října 1908 ve Vokově u Pelhřimo-
va, kde také vystudoval gymná-
zium. Po studiu na Karlově
univerzitě v Praze postupně učil
především matematiku v Banské
Bystrici, ve Frýdku Místku,
v Moravských Budějovicích, až
konečně 1. listopadu 1941 dostal
umístěnku do Litomyšle, kde učil
na všech středních školách.
V Litomyšli se v roce 1944 oženil.
Kdyby pana profesora znal spiso-
vatel Jaroslav Žák, Václav Straka
by se určitě stal předlohou
pro některou typickou postavu
pedagoga v jeho slavných knihách
a filmech (Škola  základ života

a Cesta do hlubin študákovy duše).
Byl vynikající matematik s mimo-
řádnou pamětí a pro nás studenty
s nepochopitelně rychlými početní-
mi operacemi. Mluvil hlubokým hla-
sem, tiše a velmi úsporně  krátce
a stručně. Do vyučovacích hodin si
téměř nic nenosil, ale vždy byl při-
praven. Novou látku vykládal
a všechny příklady diktoval z hlavy,
učebnici snad ani nepotřeboval,
neměl klasifikační arch.
Nadiktoval úlohu, v níž jsme kupří-
kladu dospěli k výpočtu druhé
mocniny (nebo odmocniny) trojci-
ferného čísla. Pohlédl na třídu, oto-
čil se k tabuli a divil se, že ještě
nikdo nemá výsledek. Z hlavy nám
nadiktoval číslo, my ještě pro jisto-
tu hledali v tabulkách a k našemu
překvapení to pan profesor měl

dobře. Časem jsme si na jeho pohotovost a přesnost
zvykli. Zvykli jsme si i na jeho vtipné a ironické
poznámky, postřehy i připomínky, když se nám neda-
řilo: „Ta čtyřka ti sedí jako praseti flobertka!“, „Kup si
montérky a jdi do průmyslu!“, „S tímhle úsudkem to
běž zkusit do JéZéDé!“. Dost dlouho si přesně pamato-
val znění příkladů, které jsme počítali u tabule, a také
si dobře pamatoval, v čem jsme chybovali.
Pan profesor Straka nikdy nezapisoval známky, a pře-
sto si výsledky našich kompozic pamatoval. Když se
rodiče ptali na naše výsledky v matematice, používal
úspornou třístupňovou klasifikaci: „umí“ (znamenalo
výborný), „jde to“ (průměrná známka) a „blb“. To mu-
selo rodičům stačit.
Bohužel krátce před koncem školního roku 1962-63
těžce onemocněl. Ze školy mu telefonovali do hradec-
ké nemocnice, jak klasifikovat matematiku. Pan pro-
fesor jim z hlavy nadiktoval známky všech svých
studentů. Za katedru, ke svým studentům se už nevrá-
til. Zemřel deset dní po svých pětapadesátých naroze-
ninách - 26. října 1963.                          Vladimír Šauer

Třicátý ročník soutěže amatérských filmů a videopro-
gramů s názvem Litomyšlská lilie  memoriál Emila
Slona se uskutečnil ve dnech 26.  27. září. 
Do vlastní soutěže bylo zařazeno 26 snímků od 21
autorů z celé České republiky. Akci pořádal klub fil-
mových amatérů v Litomyšli, který založili litomyšlští
filmoví nadšenci již v roce 1975. „Po dlouhé přestávce
jsme navázali na předválečnou činnost litomyšlských

filmových amatérů. Byl tady doktor Bubeníček, který
filmoval, pak přišla další parta, jako byl pan Bydžov-
ský, pan Smejkal a pan Slon, který byl spoluzakladate-
lem této soutěže,“vysvětluje jeden ze členů klubu pan
Stanislav Wagner. Po založení klubu začali filmoví
amatéři dokumentovat život v Litomyšli. „Protože
jsme historické město, dělali jsme většinou filmy
o historii nebo o událostech, jako byli motocyklové

závody, sto let místní dráhy atd. „Byly doby, kdy nás
v tom klubu pracovalo dvanáct až patnáct. Když jsme
točili sto let místní dráhy, pokryli jsme celou dráhu
od Chocně do Litomyšle a točilo se i ve vlaku. Byli jsme
schopni dělat i velké věci,“ vzpomíná Josef Wagner. 
V době, kdy bylo toto číslo Lilie připravováno
do tisku, ještě výsledky soutěže nebyly známy. Bližší
informace přeneseme v příštím vydání.                  -ps-

Skupina českých jezuitů byla v oblasti střední
a Jižní Ameriky čtvrtou nejpočetnější skupinou
misionářů. Čím se odlišovala od ostatních skupin?
To, čím se hodně odlišovala, bylo zaujetí pro hudbu. Tu
čeští jezuité pěstovali opravdu ve velkém. Také je zají-
mavé, že se řada z nich věnovala farmakologii. Ve fili-
pínské Manile existovala jezuitská lékárna, kterou
po více než dvacet let vedli právě jezuité z české pro-
vincie. To, co se objevuje také v dobových dokumen-
tech, je to, že měli jiný přístup k indiánům, než měli
třeba Španělé nebo Italové. To byly přeci jenom velké
národy. Třeba právě Španělé byli zatíženi trošku tou
koloniální minulostí. Češi se chovali jiným způsobem,
který byl pro místní obyvatelstvo lépe přijatelný. S tím
souvisí i velmi malý počet těch (zemřeli pouze dva -
pozn. red.), kteří při výkonu svého poslání zahynuli.
Jako příslušníci malého národa, který byl ze všech
stran nějak svírán, měli cit pro ty indiány, evidentně.
Lze vysledovat nějakou českou stopu, která je vidi-
telná dodneška?
Ano, třeba rozšíření kultu Jana Nepomuckého. Existu-
je například ostrov San Juan Nepomuceno i několik
lokalit Juan Nepomuceno. Jak procházím dokumenty,
třeba u písařů  se velice často objevuje jméno Nepo-
muceno, nebo třeba Ramirez Jan Nepomuk. Když jsem
v sevillském archivu studoval seznamy otroků, černo-
chů, kteří pracovali na těch havanských plantážích
a cukrovarech, tak se tam objevil jeden a ten se jmeno-
val Juan Nepomuceno Kongo. Španělé měli v oblibě
to, stejně tak jako s indiány, že když otroky přivezli,
hned je pokřtili. Museli jim tedy dát nějaké křestní
jméno a příjmení. Křestní jméno jim dali španělské,
Pedro, Juan, Fransisco  příjmení značilo kmenovou
příslušnost. Také v řadě mexických kostelů najdete
buďto krásné barokní polychromované dřevěné sochy
Jana Nepomuckého, nebo přímo obrazy té scény, jak
ho metají dolů z Karlova mostu. Je velmi zajímavé se
dívat, jak si Mexičané představují ten most v Praze.
Vypadá totiž jako akvadukty, které v Mexiku stavěli
Španělé. Tak to je jedna velmi výrazná stopa.

Text a foto Prokop Souček
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Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na měsíc říjen 2008
135 let - 11. 10. 1873 se v Litomyšli narodil Karel
VESELÍK, pokračovatel rodu knihkupců a nakladatelů.
Byl také nadšeným fotografem a zachytil tvář Litomyš-
le první poloviny 20. století.
120 let - 15. 10. 1888 zemřel v Litomyšli Josef
VALOUCH, úředník města, městský kronikář, člen
revolučního výboru 1848 a zakládající člen pěveckého
spolku Vlastimil.
100 let - 16. 10. 1908 se narodil ve Vokově u Pelhřimo-
va Václav STRAKA, profesor matematiky. Od roku 1941
učil na středních školách v Litomyšli. Zemřel v říjnu
1963.
95 let - 9. 10. 1913 se v Litomyšli narodil Zdeněk
MANČAL. Byl hlasatelem Československého rozhlasu
v Praze a 5. 5. 1945 ve 12.45 hodin ohlásil národu
začátek Pražského povstání.
70 let - 19. 10. 1938 zemřel v Praze  František PÁCAL,
sólista opery Národního divadla v Praze. Narodil se
Litomyšli, kde také často zpíval.
70 let - 8. 10. 1938 zemřel v Praze Josef KOŘENSKÝ,
učitel, cestovatel a spisovatel. Několik let vyučoval
také na litomyšlských základních školách.
65 let - v říjnu 1943 byli v koncentračním táboře
za odbojovou činnost popraveni litomyšlští občané:
Eduard KRÁL, Jaroslav KREJČÍ, Bohuslav NOVOTNÝ,
Jaroslav PLŠEK. 

175 let - Litomyšlí projížděl v roce 1833 císař Franti-
šek I. Město k události připravilo 4 slavnostní brány
(dvě na hranicích města a dvě na náměstí). Uvítání
bylo před domem č. 61 (nová radnice) za hlučného
zvonění a střelby.
95 let - V roce 1913 byl v Litomyšli jedním z měst-
ských spolků Klub českých cyklistů. Jeho předsedou
se stal Václav Marel, obchodník. Jednatele vykonával
Ladislav Kasal, obchodník. V té době v Litomyšli
působil také c. k. privátní sbor měšťanských ostro-
střelců. Setníkem byl Josef Hampeis. Střelnici měli
za Smetanovým domem.
30 let - Při Smetanovských oslavách roku 1978 byly
uvedeny tři Smetanovy opery: Tajemství, Prodaná
nevěsta a Dvě vdovy. Zároveň se v rámci SL konal
koncert pěveckých sborů Východočeského kraje
za účasti 700 pěvců. U základní školy byl odhalen
pomník Zdeňku Nejedlému ke stému výročí jeho naro-
zení.                                        Připravuje Miroslav Škrdla

Šámal Zdeněk - Objektiv z Ruska, Klouda Josef - Koře-
ny Ludmily Jandové, Wehmeyer - Šunka, salámy &
spol., Archem - Evangelium podle Jidáše, Rampini -
Čínské století, Disman - Jak se vyrábí sociologická
znalost, Masin Barbara  Odkaz, Felcman  Poděbra-
dové, Bouček - Reportérem na třech, Campos  Koupel-
ny, Novotný Petr - Jako Čuk a Gek, Cavendish - Dějiny
magie, Gonick Larry - Komiksová historie, Janouch -
Ne, nestěžuji si, Komárek - Příroda a kultura, Filipovi -
Umlčené hlasy, Breuers - Ve jménu ďábla, Wyllie James
- Vlk a beránek, Finetti  Barcelona, Hoffmann - 100
divů světa, Hartl, Peter - Obelháni, podvedeni…,
Skoupá - Aranžování květin,PE - Krásy Česka,Toufar
Pavel - Kruté příběhy z české…, Bauer Jan - Smrt si
jde pro slavné, Deaver Heft - Katedrála hrůzy, Jansa

Pavel - Poslední waltz, Falconer - Soumrak bohů, Gar-
cía Márquez - Pohřeb Velké matky, Castillon  Havěť,
Brown Sandra - Špinavá hra, Rubínová - Můj vysvleče-
nej deník, Falcones - Katedrála moře, Procházková -
Slunce v úplňku, L’Amour Louis - Nepsaný zákon, Plo-
cová  Ventil, VanderMeer - Ann New weird, Matkin
Maxim - Mexická vlna, Wilson Alan J. - Edinburské
duchařské…, Jason - Zabil jsem Adolfa Hitlera, Jansa
Pavel - Mít své dny, Georgiev Adam  - Planeta samých
chlapců, Morris Roger - Plebejská sekera, Rottová Inna
- Případ dárkové kazety, Hohlbein - Kronika nesmrtel-
ných, Šťovíček Jan - Spermie ze zmije, Grant Rob 
Špeky, Ströbinger - Vražda v lázních Třeboni, Hesse
Hermann  Demian, Fforde Katie - Umělecká licence.

Odstartuje Týden knihoven 2008
Ve dnech 6.- 11. října se koná celostátní akce
Týden knihoven, ke které se MěK Litomyšl při-
pojuje těmito pořady:
Až do 17. října, tedy i během celého Týdne kni-
hoven, budou v prostorách knihovny vysta-
veny soutěžní práce, věnované Karlu Čapkovi
a také jeho literární díla a životopisy, věnova-
né tomuto spisovateli.
V pondělí 6. 10. probíhá od 9.00 do 17.00 nonstop
čtení a vyprávění na téma “Knihovny  rodinné stříb-
ro“. Číst budeme i z knih Karla Čapka, jehož 70. výro-
čí úmrtí si připomeneme.
V úterý 7. 10. od 15.30 přednáška PhDr. Marie Štem-
berkové “Tisíc tváří Karla Čapka“.
Ve středu 8. 10. od 9.00 průvod masek, inspirovaný
postavami z knížek K. Čapka a osobou samotného spi-
sovatele, poté divadelní představení “Z Devatera pohá-

dek“ (v podání členů dramatického kroužku
J. Paulové) a soutěžní dopoledne v knihovně,
od 14.15 přednáška Aleše Fetterse na téma
“Pohádky v díle Karla Čapka “  určeno široké
veřejnosti a především pedagogům.
Ve čtvrtek 9. 10. od 14.00 předání cen za lite-
rární a výtvarnou soutěž, věnovanou dílu
Karla Čapka,

14.30 vypravěčská soutěž na téma “Povídejme si, děti“
s vyhodnocením 3 nejlepších vypravěčů.
V pátek 10. 10. Přednáška “Wikipedie  víc hlav víc
ví“ odpoledne velká soutěž pro děti “S Karlem Čapkem
po Evropě“.
V sobotu 11. 10. Od 8 do 11.00 “Knihovny-rodinné
stříbro“  výstava “knižních lahůdek“ z dospělého
i dětského oddělení, které bude mimořádně otevřeno
i v sobotu.                                             Jana Kroulíková

Strana Zelených vás zve na nedělní koncert
V kongresovém sále zámku se v neděli 12. října

od 17.00 uskuteční koncert klasické hudby.
Na programu G. PH. Telemann: Sonatina č. 1,
J. S. Bach: Preludium a fuga Fis dur, Varhanní koncert
a moll 2 věty, G. Ph. Telemann: Sonata č. 1 pro 2 melo-
dické nástroje, Thank Thee  spirituál, J. S. Bach: Par-
tita B dur - preludium, allemande, V. Zubickij:
Bulharský sešit (3 části), D. Šostakovič: Preludium
č. 1, 2, Sing hosana  spirituál, A. Piazzolla: Guardía
nueva, A. Piazzolla: S. V. P., A. Piazzolla: Nonino,
J.Meisl: 4 etudy, J. Slimáček: Intráda, J. Haydn: Trio G
dur. 

Hrají: Michaela Nováková  klavír a zpěv, Lucie Vítková
 akordeon a zpěv, Hana Tobolová, Antonie Nowaková
- housle.          Spolupořadatel koncertu Strana Zelených

Pozvánka na Veletrh
celoživotního vzdělávání
Veletrh se uskuteční 6. října od 13. do 17. hodin ve vel-
kém sále Domu techniky v Pardubicích na Náměstí
republiky 2686. Nabídku vzdělávacích programů bude
prezentovat 30 subjektů z celého Pardubického kraje.   

Charakteristika vykonávané činnosti: výkon
státní správy na úseku stavebního úřadu –
zejména povolování staveb a jejich změn,
terénních úprav a zařízení, užívání a odstra-
ňování staveb.

Požadavky:
•minimálně středoškolské vzdělání s maturi-

tou se stavebním zaměřením 
•dobrá uživatelská znalost práce na PC
•samostatnost, komunikativnost,

zodpovědnost
•řidičské oprávnění skupiny B
•praxe ve veřejné správě vítána

Přihlášky s přiloženým strukturovaným živo-
topisem, ověřeným dokladem o nejvyšším
dosaženém vzdělání a výpisem z Rejstříku
trestů ne starším než 3 měsíce zasílejte na
adresu Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných
1000, 570 20  Litomyšl, nejpozději do 15. 10.
2008. Podrobnosti na www.litomysl.cz.

Město Litomyšli vyhlašuje

výběrové řízení na funkci
odborný pracovník

odboru výstavby
a územního plánování
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Litomyšlské souvislosti jedné výtvarné výstavy
čili Několik postřehů o Josefu Váchalovi, Juliu Mařákovi a Karlu Holcovi (II.)

Dokončení z minulého čísla
Jak moc chybí umělcova monografie, dokládá předloni
vydaná publikace doc. dr. Petra Kmoška Obraz domova
v malířství východních Čech 20. století. Několik řádků
věnovaných Karlu Holcovi obsahuje jednak nepřesné
údaje o jeho výtvarném školení a výstavních aktivitách
převzaté z Tomanova slovníku, jednak vlastní zjištění
autora, zejména chybný rok malířova úmrtí  1958.
Tento omyl pak vede k nesmyslnému tvrzení, že Holco-
va litomyšlská výstava v roce 1965 se konala k malířo-
vým „nedožitým pětašedesátinám“ (k tomu snad lze
s pousmáním dodat, že expozice Karel Holec: obrazy
z posledních let, cyklus akvarelů „Litomyšl“ představila
díla z období 19581965!). Naopak poměrně spolehlivý
je přehled umělcových prací, které se nacházejí v Měst-
ské galerii v Litomyšli; polovinu z nich tvoří 5 akvare-
lů z roku 1960 zobrazujících archeologické vykopávky
v areálu litomyšlského zámku. Rovněž správně, byť
nekonkrétně připomíná Kmošek Holcovu ilustrační
tvorbu  zde můžeme upřesnit, že jde o obrázky v kul-
turněhistorických pojednáních MUDr. Františka Laška,
a sice Po stopách litomyšlských Valdštejnů a jich doby
(1936, na výtvarném doprovodu se podílel také Pravoš
Martínek), Zapadlí osvícenci (1937, 1946) a Bratrský
hejtman Jan Talafús z Ostrova v historii (1946). Origi-
nály některých lavírovaných kreseb použitých v knize
Zapadlí osvícenci, zasvěceném pohledu do dějin České
Třebové v 19. století, se nalézají v jedné soukromé
sbírce a v českotřebovském muzeu.
Spolupráce Karla Holce s dr. Laškem (lékařem, veleza-
sloužilým prvorepublikovým starostou Litomyšle, his-
torikem, propagátorem výtvarného umění) se však
odbývala především v řídících grémiích, tedy kuratoriu
a jeho výkonném orgánu  ředitelství, litomyšlské měst-
ské galerie; v letech 19371946 byl Lašek jejich předse-
dou, Holec členem kuratoria a tajemníkem  ředitelství.
V práci pro tuto významnou kulturní instituci pak umě-
lec v menší míře pokračoval až do počátku 50. let, to už
ale její osvědčené správní sbory neexistovaly, neboť je
komunisté v roce 1948 nahradili odborem pro správu
městské obrazárny při kulturní komisi místního národ-
ního výboru, což pinakotéce, která měla již od svého
otevření v září 1926 dobrý zvuk v laické i odborné
veřejnosti a díky úsilí jmenovaných mužů „přežila“ bez
větší újmy Protektorát, předurčilo vskutku neradostnou
budoucnost. Předzvěstí nastávajících neblahých časů
byl Holcův nepřímý střet se Zdeňkem Nejedlým v čer-
vnu 1947, kdy se malíř jakožto bývalý sekretář galerie
neúspěšně pokusil prosadit publikování otevřeného
dopisu kritizujícího ministrovo nepravdivé vyjádření
o nedávno zesnulém dr. Laškovi.
Působení v obrazárně, jehož viditelným výstupem byla
v letech 19381939 pozměněná instalace stálé expozi-
ce a katalog s názvem Městská galerie v Litomyšli
v zámku, zdaleka nepředstavovalo jedinou veřejně pro-
spěšnou aktivitu našeho umělce. Po řadu let se podílel
na organizačním zajištění operního festivalu Smetano-
va Litomyšl, v roce 1959 předsedal komisi výtvarníků
při Výboru oslav 700 let města Litomyšle apod. Připo-
čteme-li k tomu, že po krátkodobém zaměstnání
v advokátní kanceláři, kam nastoupil se základním

vzděláním, pracoval od května 1919 do konce roku 1949
jako městský úředník, že pilně maloval a vystavoval a že
v druhé polovině života vzdoroval vážné chorobě
srdce, která také zapříčinila jeho předčasné penziono-
vání, musíme před tímto zajímavým člověkem, jenž
neměl lehké dětství, smeknout.
Co naopak vyvolává přinejmenším rozpaky, jsou infor-
mace, které o sobě Holec šířil po skončení druhé světo-

vé války. Mluvil o stíhání gestapem (ve skutečnosti
dostal v roce 1943 písemnou důtku a pokutu 200 korun
ve prospěch Německého červeného kříže za své nepří-
stojné chování během povinné zkoušky z německého
jazyka před okresním hejtmanem), hlavně si ale najed-
nou „vylepšil“  snad pro zvýšení prestiže, snad kvůli
snadnějšímu prodeji obrazů  výtvarné vzdělání, a to
studiem na Akademii výtvarných umění v období
19231926 (2 ročníky, třetí nedokončen). S tím však
u lidí, kteří ho dobře znali, narazil; problematiku shr-
nulo vedení městské obrazárny v dokumentu z 2.
března 1953 takto: „V naší galerii jest poznámka, že stu-
doval I. a II. ročník Akademie výtv. umění u prof. Nejedlé-
ho v r. 19241926. Tento údaj je uveden i v novém
Tomanově slovníku výtvar. umělců. Třebaže bezpečně
víme, že tento údaj je naprosto nesprávný, obrátili jsme
se přesto v této věci na rektorát Akademie, který nám pří-
pisem z 13. 10. 1952 č. 1441/52 sdělil, že K. Holec tam
zapsán vůbec nebyl. (…) Nám současníkům je známo, že
K. Holec v letech, kdy, jak uvádí, studoval již na Akade-
mii, ještě vůbec nemaloval, začal teprve asi 2, nejvýše 3
roky  před r. 1929, kdy odešel na prázdninový kurs k Aloi-
su Kalvodovi (…). Nás zajímá tato záležitost jen potud, že
se snažíme, aby záznamy v naší galerii nebyly takovou
mystifikací jako údaj v Tomanově slovníku (…).“ Tato
slova korespondují se zprávou Josefa Páty v katalogu
malířovy výstavy uspořádané roku 1940 v pražské
Rubešově galerii, že Holec „od mládí rád zachycoval
kreslířsky, co kolem sebe viděl“, avšak o studiu na Aka-
demii pouze snil. Je škoda, že nereagují také na jiné
umělcovo poválečné tvrzení, totiž o soukromých lek-
cích u Oldřicha Blažíčka v letech 19351936, o kterých
nic neví ani Páta, ani Toman. Ve světle výše uvedeného
pak vyvstává otázka, jak to doopravdy bylo s členstvím

Zaměstnanci litomyšlského městského úřadu (asi kolem
roku 1930): zcela vlevo Josef Portman, bibliofil a knihtiskař
spolupracující mj. s Josefem Váchalem; zcela vpravo Karel
Holec.

Karel Holec: Nad Osickým rybníkem, 1939, olej, lepenka,
34x45 cm, soukromá sbírka.

Raná, patrně nepojmenovaná perokresba Karla Holce,
1925, 18x26 cm, soukromá sbírka.

Knižní velkoobchod nabízí
poslední dvě volná místa na rozvoz zboží

v regionu Litomyšl a okolí.
Podmínky: práce na ŽL, vlastní automobil,

možnost uskladnění zboží cca 1 paleta.
Práce zajištěna každý den. Vhodné pro fyzicky zdatné důchodce. 

Výdělek 15 000 - 35 000 Kč. 

Tel.: 722 605 194 - Po - Pá  8 – 16 hod.

v Jednotě umělců výtvarných a ve Svazu českosloven-
ských výtvarných umělců, jímž se Holec často a rád
chlubil ve společnosti a čas od času i v propagačních
materiálech svých prezentací (v tomto ohledu zvlášť
pozoruhodný je katalog litomyšlské, roku 1956 konané
výstavy členů SČSVU, „akademických malířů“ Františka
Bukáčka, Františka Vincence Danihelky a  Karla
Holce!).    
Závěrem ocitujme vyjádření několika milovníků výtvar-
ného umění, kteří měli  na rozdíl od nás  možnost
tvorbu Karla Holce, frázovitě označovaného za malíře
Vysočiny a Litomyšle s okolím, poznat. V listopadu
1935 píše kulturní referent českotřebovského čtrnácti-
deníku Náš kraj, že umělec, „věren svému Mistru, malu-
je rozjásanou sluneční krajinu, ale oprošťuje se od něho
již jak motivem, tak v technice. Svědčí o tom několik
obrazů, jež vidí již svýma očima co do barvy a tvoří vlast-
ní technikou. Opouští motiv vesnické chalupy a více malu-
je otevřenou krajinu, cesty, pole, skupiny stromů.
Neuniká mu, že ráz Vysočiny je dán více než sluncem spíše
podmračnem, a zachycuje ji proto i v této její podobě
chudé krasavice s výrazem jímavého smutku. V panora-
matických pohledech, technicky nesnadno zvládnutel-
ných, s nimiž se však malíř šťastně vyrovnává, zjevuje se
nám pravá tvář Vysočiny, té vzedmuté hladiny s kopci
a doly, na nichž a v nichž probleskují ozářená pole a tmí
se modro lesů.“ V litomyšlském vlastivědném periodiku
Od Trstenické stezky z února 1938 se dočítáme: „Zvláštní
kapitolou v Holcových pracích jsou jeho zimy. Hebké
nánosy jíní, mračna těhotná sněhem, zachmuřené lesy
v dálce, vše to upoutává Holce svojí krásou a dochází
zvláštního výrazu, který je pln sjednocenosti a klidu.“
Podle dobově zabarveného mínění Zorky Koníčkové-
Pátové v katalogu výstavy Karel Holec: obrazy z let
19501960, cyklus akvarelů „Litomyšl“, která se usku-
tečnila roku 1960 v Litomyšli, se umělcova „poslední
malířská tvorba jeví hlavně v zjednodušeném a hutném
barevném podání motivu. Pokud motiv vyžaduje, jsou
dálky podány i slabou vrstvou pasty. Holec usiluje o své-
rázný svůj projev a přibližuje se socialistickému realismu.
V kolorovaných kresbách cyklu ‚Litomyšl‘ v kombinova-
ných technikách snaží se vyjádřit nový způsob podání
litomyšlských námětů a nový barevný pohled na tento
motiv.“ Lze jen doufat, že se někdy naskytne příležitost
ke konfrontaci těchto názorů se skutečností.                     

Stanislav Vosyka
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Zástupci protestantských církví odzvonili náboženským svárům 

Více než sedmdesát členů husitské a evangelické círk-
ve se sešlo v sobotu 13. září u nově opravené zvonice
v obci Pazucha. Po společné modlitbě a proslovech
farářek Věry Říhové a Věry Pleskotové zástupci husitů

a evangelíků symbolicky odzvonili náboženským svá-
rům, které v minulosti panovaly mezi těmito církve-
mi a zdejšími katolíky.
Historie zvoničky sahá až do roku 1928. Před osmde-
sáti lety požádali občané evangelického a husitského
vyznání v Pazuše zdejší obec o povolení postavit zvo-
ničku. Dost možná to bylo právě proto, že katolická
církev zde již měla svou kapličku a tyto dvě nekatolic-
ké církve se cítily znevýhodněny. Povolení skutečně
dostali. Katoličtí věřící však nebyli tomuto záměru
příznivě nakloněni. Zbývalo obrátit se pro další povo-
lení na úřad do Litomyšle. I toto povolení pazušští
dostali a v den desátého výročí vzniku Českosloven-
ské republiky, tedy 28. října 1928, tak mohla být žele-
zobetonová zvonice slavnostně předána obci
k užívání. Na straně katolíků však příliš nadšení
nevzbudila. Podle farářky Českobratrské církve evan-
gelické Věry Pleskotové přesunuli tenkrát katolíci

svou vlastní slavnost ke vzniku republiky do druhé
části obce, do osady Strakov. Během druhé světové
války se zvon ztratil a zvonice tak na dlouhou dobu
přestala plnit svou funkci. 
V loňském roce byla zvonička na popud členů husit-
ské a evangelické církve v Litomyšli zrekonstruová-
na. Díky Městu Litomyšl se ji podařilo zrestaurovat.
Upevněn byl zvon, který ovšem není původní. „Prav-
děpodobně sloužil ve vedlejší katolické kapličce. Vidí-
me v tom významný symbolický počin. Je-li to
skutečně tak a my odevzdáváme v den devadesátého
výročí vzniku republiky obci Pazucha obnovenou
husitsko-evangelickou zvonici skutečně s katolickým
zvonem, můžeme se radovat z toho, že nenávistné
spory jsou dávno za námi a že uplynulých osmdesát
let posunulo naše vzájemné ekumenické soužití tak,
že to není jenom prázdné slovo.

Text a foto Prokop Souček

Krůček po krůčku si skauti plní svůj sen
V minulém čísle Lilie jste byli seznámeni s plánem
litomyšlských skautů postavit si vlastní klubovnu.
Nyní bych vás ráda informovala, co dělají skauti
pro to, aby se jejich sen stal skutečností.
Skautské středisko Litomyšl “Liliový kruh“ oslovilo
grantovou agenturu Eurogrant ze Žďáru nad Sázavou,
která spolupracuje na přípravě projektové dokumen-
tace pro podání žádosti o finanční dotaci na tento pro-
jekt LILIE- Volnočasové centrum a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež z dotačního programu
s názvem „ Regionální operační program regionu sou-
držnosti Severovýchod, oblast podpory Rozvoj měst“.
Dále jsou připraveny dvě smlouvy- o partnerství, o pro-
nájmu, které se projednávají s ředitelkou Farní chari-
ty Litomyšl Bc. Markétou Kovářovou.

Jak bude vlastně plánovaná budova vypadat? Budou
se zde nacházet 4 oddílové klubovny; společenská
místnost, která bude sloužit ke konání různých akcí
(např. besedy, přednášky, vzdělávací akce a to neje-
nom pro děti a mládež, ale i pro veřejnost); dále také
knihovna se zaměřením na volnočasové aktivity s pro-
storem na archivaci kronik a dalších dokumentů+
počítače. Také se zde bude nacházet dílna určená
k provádění různých rukodělných aktivit; kuchyňka
sloužící k výuce dětí připravovat různé pokrmy
a osvojování si různých dovedností (včetně mytí nádo-
bí a úklidu, což zajisté ocení rodiče u svých ratolestí).
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež zřízeném
Farní charitou Litomyšl se budou nacházet dvě klu-
bovny+ kancelář pracovníků tohoto zařízení.

Celá budova bude s bezbariérovým přístupem, počítá
se i s výtahem a sociálním zařízením pro tělesně
postižené. Tím tak bude umožněno zapojit do činnosti
skautů hendikepované děti, což v současných prosto-
rách kluboven není bohužel možné. Také sem budou
mít přístup osoby se sníženou pohyblivostí (např.
senioři).
V okolí místa plánované stavby se nachází hřiště,
louka a park, které zajisté najdou své uplatnění u celé
řady pohybových aktivit a her dětí.
Budova volnočasového centra a nízkoprahového zří-
zení pro děti a mládež poskytne nejenom dětem celou
řadu aktivit a přispěje tak k plnohodnotnému využití
jejich volného času.                               Šárka Dočkalová
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Stavební práce byly dokončeny roku 1936. Z poda-
ných návrhů na umělecká díla od akad. sochaře Vla-
dimíra Bretschneidera a akad. sochaře Emila Kubíčka
byla dána přednost Emilu Kubíčkovi. Průčelí bylo
vyzdobeno plastikami v roce 1939. Nad vchodem
do hlavní budovy byl umístěn reliéf městského
znaku, na levé straně nápis a na pravé socha dívky s
laní a smrčkem - symboly lesního hospodářství. Nad
druhým vchodem do budovy byl osazen reliéfní por-
trét dobrodince města Vavřince Toulovce. Všechny
tyto plastiky byly vytesány v pískovci.
Obě spojené budovy sloužily potřebám města až
do roku 1975, kdy byly prodány tehdejšímu n.p.
Potraviny Polička s podmínkou, že budou stavebně
upraveny a využity jako velkoprodejna potravin. Pod-
nik Potraviny nesplnil kupní smlouvu, která uváděla
podmínku přestavby celé budovy, zřídil pouze v pří-
zemí prodejnu tzv. Večerku. K provozu dostal podnik
povolení na dobu deseti let. Za toto období domy
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rychle zchátraly, měly propadlé stropy a tak po roce
1989 přešly opět do vlastnictví města Litomyšle. 
V 90. letech 19. stol. byly předloženy návrhy na pře-
stavbu uvedených objektů. Stanovená komise Měst-
ského úřadu vybrala návrh pražského architekta
Josefa Pleskota, R. Lampy a Václava Krajíce, který
počítal se stržením obou domů a úplnou novostavbou
určenou k obchodním účelům. S tímto návrhem
nesouhlasili památkáři, ale ani veřejnost.  Předložený
návrh nerespektoval členění domů podle historické
parcelace, prosazoval jeden ucelený objekt s rovnou
konstrukcí pasáží, plochou střechou a na ni s plyno-
vou kotelnou. Rovná střecha, která se nenachází
nikde na náměstí, byla zdůvodněna tím, že je možné
na ni pořádat různé akce. Tento projekt se nerealizo-
val a domy byly prodány novému uchazeči o zřízení
velkoprodejny Miroslavu Kubíkovi, který souhlasil, že
zachová původní dělení objektu ve fasádě a uvnitř
prodejny, že bude částečně odkryt původní podsíňový
oblouk a umístěn reliéf Vavřince Toulovce. Plastika
lesnictví byla instalována ve vstupní hale druhého
vchodu do budovy. Projekt rekonstrukce těchto
objektů vypracoval pro nového majitele brněnský
architekt Václav Martin Havlík. Po dokončení přestav-
by v r. 1999 bylo okno ve druhém poschodí doplněno
dvousoším Adama a Evy od akad. sochaře Olbrama
Zoubka.
Vzpomeneme ještě ředitele Městského důchodu Jana
Biskupa, který v tomto objektu bydlel. Byl zatčen
gestapem jako účastník protinacistického odboje
6. února 1944 a popraven 12. října 1944 ve věku třicet
devět let.                          Připravuje Alena Randáková

Pachman a Glorieux zahrají na historické klavíry

Den otevřených dveří firmy STORY DESIGN Litomyšl

lační plán prof. Dr. Ing. Pantoflíčka a architekta Zák-
rejse. K nové přestavbě byly předloženy dva projekty.
První, pro nadměrné okenní otvory a celkově nevhod-
né řešení v historickém jádru města, byl odmítnut.
Druhý byl všemi orgány schválen. Na přestavbě se
podílela firma Ing. Frant. Vlach a stavitel Jan Majzl.

Domy čp. 70 a 71 

Dům čp. 70 zvaný též grunt markovský zdědil lékař
Jan Jiří Marek. Za dalších vlastníků dům chátral,
o čemž svědčí i to, že byl v roce 1673 prodán za pou-
hých osmdesát zlatých. Po stavebních úpravách byl
roku 1714 majitelem Václavem Vejdou prodán obci,
která v té době již vlastnila vedlejší dům čp. 71. Obec
jej ale dlouho ve svém vlastnictví neměla a tak dochá-
zí k dalšímu rychlému střídání majitelů. Po ohni
roku 1814 bylo spáleniště prodáno řeznickému mist-
ru Václavu Svobodovi, který ho přestavěl do podoby,
jak jej známe ze střeleckého terče, na němž je nama-
lováno svěcení praporu roku 1837. Posledními maji-
teli byli Dr. Karel a Václav Haglové a ti jej prodali
v roce 1935 za 157 tis. Kč Osadě města Litomyšle.  
Dům čp. 71, o němž se v městských knihách poprvé
píše roku 1533, byl zasažen požáry v letech 1546,
1560, 1769, 1775 a 1814. I tento dům vystřídal
mnoho vlastníků, až v roce 1701 byl prodán obci.
Tehdy dostal název U Zlatého kříže. Po roce 1835 zde
byl postaven nový jednopatrový dům s vysokou stře-
chou, který byl roku 1879 zvýšen o další patro. Byla
zde umístěna Městská spořitelna a Osadní úřad.
V domě bydlel od roku 1824 a zemřel zde roku 1846
purkmistr Jan Roller. V roce 1865 se zde ubytoval s
rodiči písecký profesor Karel Böhm, rodák z Rychm-
burku, který se stal ředitelem městské reálky. Byty
v tomto domě měli i měštští strážníci a zřízenci. Tepr-
ve po přestavbě roku 1879, kterou provedl stavitel
Václav Novák, byl dům zcela využíván městským úřa-
dem a jediný byt tady měl tehdejší starosta osady
Antonín Němec.
Při přestavbě ve třicátých letech pro Osadu města
Litomyšle a vzhledem k poměrně velkému zásahu
do stávajícího architektonického rázu města musel
být nový záměr konzultován s památkovými orgány
a to se zástupcem Státního památkového úřadu
Praha Dr. Wagnerem. V úvahu byl brán názor i regu-

Vážení čtenáři, v minulém vydání Lilie jsme omylem
u Vyprávění o litomyšlských domech uvedli místo čísla
21.  číslo 22. dílu. Omlouváme se a prosíme všechny,
kteří si vyprávění archivují, aby si chybu opravili.

Redakce

Omluva

„Český Vangelis“, skladatel a zpěvák Richard
Pachman, spolu s belgickým klavíristou a dirigentem
Françoisem Glorieuxem vystoupí 19. října v 16 hodin
v prostorách expozice historických klavírů na zámku
Litomyšl. Návštěvníci koncertu uslyší skladby z alba
Romance i unikátní improvizace F. Glorieuxe na známé
melodie (včetně Smetanovy Vltavy). Hrát se bude
na staré klavíry v několika sálech. Koncert se uskuteč-
ní v rámci turné obou umělců s názvem Romance.
Další koncerty se budou konat v říjnu v Olomouci,
v Říčanech, v Hořicích v Podkrkonoší a v Praze.
François Glorieux dirigoval Londýnskou filharmonii
a koncertoval v šestašedesáti zemích světa. Je držite-

lem několika zlatých a platinových desek v Japon-
sku, které získal za alba Glorieux hraje Beatles.
V osmdesátých letech spolupracoval například
s Michaelem Jacksonem. 
Na zámku zazní písně z alba Romance, které obsa-
huje nově zkomponované písně i zajímavé verze
starších skladeb, např. Scarabeus, Přání, Myšlen-
ky, Neodvolám (z oratoria Mistr Jan Hus). Album
navazuje na řadu společných koncertů obou
umělců v Belgii a v ČR. Další informace na:
www.pachman.cz a na www.francoisglorieux.com 

-red-

V pátek 5. září 2008 se v areálu společnosti STORY
DESIGN, a.s. uskutečnil den otevřených dveří. Orga-
nizátory překvapil a zároveň velmi potěšil obrovský
zájem o celou akci, určenou pro zaměstnance firmy,
jejich rodinné příslušníky a další pozvané a známé.
Počet návštěvníků vysoko překročil původně odha-
dovaných 400. Nakonec prošlo kancelářemi, jednot-
livými pracovišti STORY DESIGN (sítotisk a digitální
tisk, montážní dílny, zpracování plastů, dřevovýro-
ba) a ukázkovou místností přes 580 návštěvníků,
včetně těch nejmenších. 
Po prohlídce firmy se všichni návštěvníci odebrali
do areálu Restaurace Na výsluní, kde byla kromě

pohoštění pro každého připravena i spousta atrakcí
pro děti. Radost dětí z dárečků a z možnosti se „vyřá-
dit“ byla největší odměnou pro celý pořadatelský tým
i vedení firmy. Celá akce byla podpořena slunným poča-
sím a dobrou náladou všech zúčastněných.
Rádi bychom poděkovali za bohatou účast všech
návštěvníků, obětavost organizátorů a všem
za hladký průběh akce. V neposlední řadě je potře-
ba poděkovat všem zaměstnancům za vzorný úklid
svých pracovišť. Děkujeme a těšíme se na viděnou
příští rok!

Pavlína Paukrtová, STORY DESIGN, a.s.
PLACENÁ INZERCE



Blabovy stromy a Oboroh společně

Monkey Business roztančí Kotelnu

Litomyšlská hudební skupina Bla-
bovy stromy bude společně s kape-
lou Oboroh z Rychnova nad
Kněžnou koncertovat 25.října
v music klubu Kotelna.
Rocková formace Blabovy stromy
byla oficiálně založena v prosinci
2007. U jejího zrodu stáli kytaristé
Jindřich Klička a Standa Soukup,
staří známí z hardrockových forma-
cí Quasimodo a Washington/D.C.
Přibyl nadaný zpěvák a kytarista
Matyáš Hájek. Kvůli nedostatku
bubeníků nakonec přesedlal Stan-
da Soukup z kytary na bicí a baso-
vé kytary se chopil Tomáš Rejman,
dříve známý jako písničkář nebo
baskytarista skupiny „Jiří Bílý
Band“. 
Blabovy stromy mohli vidět
návštěvníci Majálesu ve Skutči, koncertovaly také v
rockovém klubu Modrý trpaslík v České Třebové. Lito-
myšlanům se představily v červenci na přírodním parke-
tu u Smetanova domu v rámci cyklu Středa - hudby
vám třeba. „Blabův strom je diagram ve tvaru stromu
s postavičkami v různých pozicích, náladách. Jedna se
směje, druhá pláče, třetí skáče, další kulhá, jiná se škle-
bí, sedí na vrcholu, nebo leží pod ním… Tato pomůcka
slouží k jednoduchému a rychlému vyjádření toho, jak
se člověk cítí. Ukáže na tu postavičku jemu nejbližší
a druhý to rychleji pochopí bez dlouhého vysvětlování,
které naopak potřebuje název naší kapely,“ vysvětluje
kapelník Jindřich Klička. Křesťanská folkrocková
kapela Oboroh působí na české scéně již od roku 1989.

Patří mezi naše nejlepší a nejvy-
zrálejší folkrockové kapely.
Za dobu svého působení vydala již
sedm desek.Vznikla ze starší
undegroundové bezejmenné sku-
piny, jejíž repertoár tvořily folk-
rockové úpravy biblických žalmů
podle moderního Ekumenického
překladu. Kapelníkem Oborohu je
Slávek Klecandr. V kapele
od počátku působí i bubeník, zpě-
vák a hráč na klávesy Roman
Dostál a s menší přestávkou
na počátku 90. let také kapelní-
kův bratr Václav Klecandr. Lito-
myšlské publikum mohlo Oboroh
vidět a slyšet na prvním ze srpno-
vých Toulovcových prázdninových
pátků. 
Na poslední album s názvem Nocí

mořem museli fanoušci Oborohu čekat dlouhých osm
let. Mezitím Slávek Klecandr stihl natočit sólové
album, vystupovat na festivalech nebo doprovázet pís-
ničkářku Evu Henychovou. Roman Dostál se věnoval
své vlastní hudební škole a hostoval na Andělem oce-
něné desce Hudecké úderky Jiřího Plocka a Jitky
Šuranské. Nyní se Oboroh vrací s novým albem, prvním
u Indies a nejpísničkovějším ze všech. Texty Slávka
Klecandra dál vycházejí z křesťanství, avšak nikdy
dřív za téměř dvacet let existence kapely nebyly tak
přístupné široké vrstvě posluchačů jako nyní. Spolu
s litomyšlskými Blabovými stromy tak publiku připraví
nabitý autorský koncert s prolínáním hudebních
stylů. Vstupné je 120,-Kč.                                          -red-

V pátek 10. října přijede do Music Clubu Kotelna funky
parta kolem multiinstrumentalisty Romana Holého,
Monkey Business. Od počátku své existence má kape-
la velký okruh příznivců. Po albech “Why Be In When
You Could Be Out”, “Why Be Out When You Could Be In”
a “Save The Robots”, kterými se uvedli, vydali v roce
2003 desku “Resistance Is Futile”. Následoval před-
loňský titul “Kiss Me On My Ego” a novinka z letošního

roku “Object Of Desire And Other Complications”, která
potvrdila, že dobré hudební nápady kapelu rozhodně
neopouštějí. Na všech počinech diskografie se mísí
funk se soulem a diskem, navíc ještě okořeněný
rythm&blues. Výslednou směsici pak kapela na pódiu
proměňuje v pestrobarevnou show plnou tance,
hudebního humoru a muzikantského exhibicionismu.
Monkey Business si vedle početného publika nemohou
stěžovat ani na hudební kritiky. Akademie populární
hudby jim v letošním roce udělila hned čtyři ceny -
deska roku, obal roku, videoklip roku, Matěj Ruppert
se stal zpěvákem roku. Každý koncert Monkey Busi-
ness je originál. Kapela patří mezi nejenergičtější per-
formery u nás, a v Kotelně to rozhodně hodlá
dokázat. Jejich show nenechá nikoho v klidu. Ve spo-
jení s krásnou scénou, úžasnými kostýmy a našlapa-
nou muzikou slibuje nezapomenutelný zážitek. 
To je hned několik důvodů proč koncert navštívit.
Začátek vystoupení je naplánován na 20. hodinu.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Knihkupectví
Paseka a v MC Kotelna za 250,- Kč. Na místě v den
koncertu pak za 280,- Kč.                          Milan Kalibán

V Trstěnici se bude tančit dingi dingi
Amutuhaire Joseline pochází z východoafrické Ugan-
dy. Její doménou je tradiční africký tanec kmene
Acholi. Tento druh tance představuje významnou část
kulturního dědictví celé Ugandy. 
Mezi lidmi kmene  je známo mnoho druhů tance, které
jsou provozovány při různých příležitostech. Mezi nej-
známější patří válečný tanec, svatební tanec, tanec
oslavující dosazení panovníka na trůn, tanec k námlu-
vám, ale také tanec pro zábavu. Paní Joseline se speci-
alizuje právě na tanec „zábavný“ zvaný dingi dingi.
Ten se používá při slavnostech, jako je svatba nebo
narozeniny apod. Dingi dingi je populární v celé
východní Africe, nejoblíbenější je ale samozřejmě
v Ugandě. Tanečnice při něm vlní svými boky a kroutí

pasem a zadečkem, ve snaze upoutat na sebe pozor-
nost a pobavit diváky. Tradičně byl dingi dingi použí-
ván především mezi mladými lidmi proto, aby našli
partnera. Tanečnice, která nejlépe vlnila pasem
a pozadím, si mohla snadno a rychle najít svého
druha. Chlapci tak mohli využít příležitosti a vybrat si
dívku s tím nejpružnějším pasem. 
Pokud byste se chtěli africký tanec dingi dingi naučit,
máte příležitost. Paní Amutuhaire Joseline totiž pořá-
dá 25. října taneční workshop. Kurz se uskuteční v Trs-
těnici v domě U Urbanů čp. 98 od 13.00 do 18.00.
Cena kurzu je 550 korun. Více informací poskytne
Tomáš Onrůšek. Tel.: 461 634228, email: tomas.ondru-
sek@ tiscali.cz -red-
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Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r.o. 

Litomyšl, Smetanovo nám. 120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
pronájem nadstand. bytu 5+1 (cca 150 m2)

na hl. náměstí. Kuch.linka se spotřebiči, jídelna
s nábytkem, vest. skříně, krb. kamna, plov. podla-
hy, velká terasa. Č. 8085. Cena: 20 000,- Kč/měsíc

prodej půd. vestavby 4 +1 ve IV.NP blízko
centra. Koupelna s WC, lodžie, kuch.linka, vest.
skříně, plyn. kotel, dveře masiv-dub, stoupačky
a odpady nové, dům zateplený. Prostorný, klidná
lokalita. Č.8083. Cena: 2 600 000,- Kč

prodej domu v centru města. Dům rozdělen
na před. a zad.část+dvorek. Prodejna cca 180 m2,
nebyt. prostory 158 a 45 m2, 9 bytů, 3 garáže. Čás-
tečně pronajato, udržované, zachovalý stav. Žáda-
ná lokalita. Č.8075. Cena: info v kanceláři

pronájem mezon. bytu (182 m2) 5+1 ve III. NP
a podkroví v centru města s garáž.stáním. Byt je
slunný a světlý, vhodný k bydlení s možností pod-
nikání. Č.8077. Cena: 13 500,- Kč/měsíc

prodej rod. vily s možností podnikání v klid.
části města. V suterénu klubovna, v I. NP sál (59 m2),
kuchyňka WC, II.NP byt 3+kk, koupelna, WC, v pod-
kroví 3 pokoje, půda. ÚT plyn., plast.okna, bezbari-
érový přístup, garáž, zahrada. St.p.182 m2, zahrada
751 m2. Č. 8069. Cena: info v kanceláři

prodej rod. domku nebo výměna za malý byt
s doplatkem v klidné lokalitě. Byt 4+1, koupelna,
WC, terasa, zahrada. K domu je přistavěna provo-
zovna, možno využít i na bydlení. Topení plyn.
Č.8088. Cena: info v kanceláři

prodej rod. řad. domku v klidné lokalitě. Byt
5+1, krb, 2 lodžie, koupelna s hydromasáž.vanou,
2 WC. Plyn.kotel, garáž, zahrada. Prostorný a slunný.
Č.8089. Cena: info v kanceláři

pronájem reprez. byt. prostor (170 m2) ve III.
NP v hist. části města. Byt po rekonstrukci, zimní
zahrada, plyn. kotel. Vhodné pro reprez. prostory
firmy s možností ubytování, obchod. zastoupení.
Č.8063. Cena: 15 000,- Kč/měs.

pronájem ŘRD o velikosti 5+1. vč. zařízení.
Po dohodě lze užívat i zahradu. Volné od 1. 1. 09.
Č.8074 Cena: dohodou

prodej pozemků pro stavbu 19 RD v klidné
lokalitě na okraji města. Smluvní ceny.
Č. 8078. Cena: info v kanceláři

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme nabídku na 10 internet. serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

Kapela Blabovy stromy
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Litomyšlák Petr Lněnička: Tady jsem ještě nehrál
Lněnička  herec. Vyslovíte-li toto slovní spojení
na půdě našeho města, dostane se vám ve většině pří-
padů odpovědi. Myslíš Tomáše? Málokdo ví, že
ve stínu tohoto herce Klicperova divadla v Hradci
Králové vyrostl i druhý litomyšlský Lněnička  Petr.
Absolvent pražské DAMU Petr Lněnička je jeden
z kmenových herců pražského divadla v Celetné.
Můžete jej vidět mj. také ve filmu Tobruk, který měl
v kinech premiéru před třemi týdny.
Petr patří k lidem, jichž si za normálních okolností
na ulici nebo v restauraci ani nevšimnete. Vstoupí-li
však na jeviště, energie z něj přímo tryská a dalo by
se říci, že oproti ostatním kolegům má i něco navíc.
Petr Lněnička není tuctovým hercem, ve svých rolích
výborně pracuje s postavami  svoje role žije.

Jak to tedy je, jste s Tomášem Lněničkou příbuz-
ní?
Ne, nejsme příbuzní. Lněničků je v kraji poměrně
dost. Tomáš byl již známý, už když hrál s Radkem Váv-
rou ve Vitamínu S (dětský divadelní soubor Vladimíra
Šauera - pozn. red.)  já jsem ještě na základní škole
ve Vitamínu hrál taky, i když později než můj jmeno-
vec. Tomáš se herectví začal věnovat profesionálně.
Odešel do Českých Budějovic, kde byl poměrně dlou-
ho. Pak přešel do Hradce, což byla velká událost. Čas-
tokrát také v Litomyšli hrál a bylo to i tak
prezentováno: Vystoupí Tomáš Lněnička z Litomyšle.
Já jsem se v Litomyšli neprezentoval vůbec. O tom, že
hraju divadlo, vědí jenom lidé, kteří mě znají, nebo
vědí o tom , že jsem šel na DAMU. Mediálně nejsem
známý vůbec, možná i naštěstí. Nehraji totiž v růz-
ných seriálech atd. Lněnička je prostě Tomáš. Stává se
mi, že i v Praze se mě lidé ptají, jestli s Tomášem
nejsme příbuzní.
Jak si se tedy k herectví vlastně dostal?
To už je dávno. Řekl jsem si, že to zkusím. Chodil jsem
do Svitav na obchodní akademii. První dva roky mě to
docela bavilo a šlo mi to. Byl jsem skoro nejlepší.
Nějak nás to napadlo s kamarády  snad nás bavily ty
herecké příhody, nebo co. Ten příběh začal tak, že
jsem podal přihlášku na DAMU. Rodičům jsem to ani
neřekl. Protože jsem si uvědomil, že o herectví vůbec
nic nevím, začal jsem psát dopisy. Úplně drze jsem
začal psát dopisy do pražských divadel pro mě zná-
mým hercům. Prosil jsem je, jestli by mě nepřipravo-
vali na DAMU na přijímačky. První dopis jsem napsal
Lábusovi. Během tří dnů jsem dostal dopis od Lábuse
zpátky. Psal, že nemá čas a že nemůže… Ta věc, že mi
vůbec odepsal Lábus, mě hrozně nakopla a jel jsem
dál. Psal jsem různým lidem. Myslím, že mám doma
ještě nezalepenou, připravenou obálku pro Donutila 
tomu jsem to neposlal. Tenkrát bych mu to poslal
strašně rád  jsem ho ještě neznal. Tak takhle drze
jsem to udělal. Od Svěráka mám krásný dopis,
od Suchého mám dopis. Nakonec mi odepsal Martin
Dejdar, že jo - po dlouhé době. Psal, že jestli chci, tak
ať za ním přijedu. A tak jsem za ním jel do Prahy.
Po několika peripetiích jsem ho našel. Byl úplně
v pohodě, řekl mi, abych si vybral nějaké texty, že mi
nějaké pošle, já se to naučím a přijedu mu to předvést.
Přišel jsem za ním do Ypsilonky, která byla úplně
prázdná  myslím, že měl ten večer volno. Přišel tam
kvůli mně, ještě s Petrem Vackem. Něco jsem jim
předvedl a ono mi k tomu řekli nějaké věci. Pak jsem
za nimi byl ještě jednou - zase kvůli mně speciálně
přišli. Pak jsem šel na přijímačky. 
Jak se na tvé rozhodnutí tvářili rodiče?
Rodičům jsem to řekl až ve chvíli, kdy jsem měl v ruce
ten dopis od Dejdara. Rádi samozřejmě nebyli,
obchodní akademie, bankéř…. Máma to hrozně proží-
vala, táta asi taky nebyl rád - nikdy mi v tom ale
nebránil. Myslím, že ho tenkrát těšilo, že jsem si to
zařídil sám. Pak jsem šel na DAMU a pomalu se mi
začínalo dařit. Rodiče jezdli na klauzury a já jsem
zaznamenával první úspěchy. Dneska si myslím, že
jsou rádi. Vůbec ale nechápu, kde se ve mně tenkrát ta
drzost psát takové dopisy vzala. Martina Dejdara si
velmi vážím, je to perfektní člověk a vděčím mu
za hodně. 

Co považuješ za svůj zatím největší úspěch?
Teď Tobruk. Nejradši jsem ale za tu práci, co mám,
za postavení, které mám v Divadle v Celetné.
Do Celetné jsme po škole přišli s Filipem Nuckolsem
a Johanou Součkovou s Lorcovou Krvavou svatbou.
Máš stálé angažmá?
Nemám, v Celetné je nemá nikdo  tak to tam prostě
nefunguje. 
V divadle v Celetné, konkrétně ve spolku Kašpar
u Jakuba Špalka, hraješ většinu hlavních rolí. Dá
se to tak říct?
Hraju  ten zbytek hraje Honza Potměšil (směje se).
Ne, teď už to také není pravda, je tam i Cyrano s Mar-
tinem Hofmannem v titulní roli. První velká role
po Krvavé svatbě byla Norway today, kde hrajeme se
spolužačkou z DAMU Jitkou Nerudovou. Představení
jsme měli hrát v rámci cyklu dvanáct a dost a už jej

tolik jich nemám. Některé byly, jednal jsem i s produ-
centy, ale zatím vždycky jsem na to nechtěl přistou-
pit. Jsou seriály, které jsem viděl a rozhodně bych je
točit nechtěl.
Takže jsi dosud v žádném seriálu nehrál?
Nějaké epizodní role jsem hrál. Byl jsem v Redakci,
kde jsem hrál homosexuála. Objevil jsem se také asi
v pěti dílech v Letišti. Teď mám úplně malou roli
ve třetí sérii Zdivočelé země, která poběží v televizi.
V České televizi také bude nový seriál o vodácích, kde
mám také menší roli. Zatím jsem měl štěstí, mám totiž
relativně hodně práce a nemusím tedy z nouze brát
televizní seriály. Už nejsem ale tak radikální jako
předtím, kdy jsem odmítal jakýkoliv seriál a reklamu.
Mám přítelkyni s dítětem a už to vidím trochu jinak.
Máš před sebou něco, na co se těšíš?
Těšil jsme se na premiéru Tobruku. Také máme začít
zkoušet s Jakubem Špalkem Plešatou zpěvačku.
Je nějaká role, kterou by sis chtěl zahrát?
Když jsem hrál Hamleta, ptali se mě lidé na to, jestli je
to moje vysněná role. Hamlet je perfektní a já jsem rád,
že jej můžu hrát. Když se řekne Hamlet, tak ho všichni
znají, všichni „jako“ vědí. Pak zjistíš, že téměř nikdo
neví nic; znalosti jsou většinou dost povrchní. Všichni
také znají Romea a Julii, ale řekni někomu ať ti ho odvy-
práví. Hamlet je jedna z rolí, ale budou a byly i další.
Třeba Sergej Jesenin ve hře Vertigo byl pro mě daleko
rozměrnější a zajímavější. Co si přeju, vůbec nevím,
nejsem tak vzdělaný a sečtělý, abych si mohl něco vylo-
ženě přát. Poznal jsem to u Jakuba Špalka. Vždycky
zavolá a řekne, že má pro mě supr roli. Samozřejmě, že
jsem v životě neslyšel ani název hry ani jméno autora.
Pak je to obrovská herecká příležitost a perfektní text,
viz Norway today nebo ta Helverova noc.
Čteš kritiky na své výkony?
Zatím se do mě ještě nikdo neobul. Vždycky mě ale
naštve, když se kritici obouvají do mých kolegů nebo
do věcí, které jsem viděl a líbí se mi. Málokdy vidím
kritiku, která by byla napsána věcně, bez nějakého
osobního zaujetí. Někdy to skoro vypadá, že to ti lidé
ani neviděli.
Chtěl bys něco vzkázat Litomyšlanům?
Jsem deset let v Praze, s divadlem v Celetné a spol-
kem Kašpar jsem projel skoro celou republiku, jen
v Litomyšli jsem ještě nikdy nehrál. Nejvíc jsem se k
Litomyšli přiblížil, když jsme hráli v Hradci Králové.
Ve Smetanově domě se sice hrálo představení Růže
pro Algernon, ale v době, kdy jsem ho já ještě nehrál. 
Také bych chtěl všechny pozvat do kina na film Tob-
ruk. 
Beseda s Petrem Lněničkou se uskuteční 30. října
před a po promítáním filmu Tobruk v kině SOKOL.

Text a foto Prokop Souček

hrajeme pět let…Tato švýcarská hra je o dvou lidech,
kteří se najdou na internetu, a jdou spáchat sebevraž-
du skokem z útesu. Je to docela sranda. Celé předsta-
vení, hodinu a půl jsme tam ve dvou. Tak to byla první
velká věc. Pak přišel Krysař a Helverova noc. Teď hraju
Hamleta. Poslední velká věc a moje oblíbené předsta-
vení je Vertigo Alexandra Stroganova  kde hraju s
Jitkou Nerudovou a s Frantou Kreuzmannem. Hra je
o Jeseninovi a o Duncanové. Režíroval ji ruský herec
a režisér Saša Minajev. Díky tomu, že je sám herec, ví
jak herce režírovat. Je to takový zvláštní tvar - velká
svoboda a hodně improvizací. Dost se tam vyřádím,
i když je to občas náročné. Také jsem se tam naučil pít
vodku…
Hraješ ještě v Dejvickém divadle?
Zrovna dnes mám přestavení, jmenuje se to Šťovík,
pečené brambory. Je to o třech fotbalových rozhod-
čích, kteří se sejdou před zápasem maďarské ligy.
Další role hrají David Novotný a Martin Myšička. V Dej-
vicích sem po škole zkoušel také Její pastorkyňu  ta
se ale nikdy nehrála. Stoplo se to přesně před premié-
rou. Po škole jsem také hrál v Divadle v Dlouhé.
Dabuješ?
Dabuju docela hodně. Když jsem přišel na školu, Jirka
Ployhar mě s sebou vzal do dabingu. Začínal jsem
sborama a malýma epizodkama. Pořád jsem byl
nešťastný, že nemám něco většího. To už je vlastně
deset let. Za minulý rok jsem udělal tři filmy v hlav-
ní roli  to ale neznamená, že nedělám dál sbory a epi-
zodky. 
Co tě nejvíc bavilo?
Asi seriál 21. okrsek, tam jsem měl první skutečnou
postavu. Erazmus byl taky moc dobrý film  běžel také
v kinech, ale já jsem to daboval pro televizi. Potom
jsem dělal animované filmy. Vyhrál jsme konkurz
na Aladina Walta Disneye  83 dílný seriál. Původní
film Aladin daboval Jiří Langmajer, za několik let
potom poslali tu televizní sérii a Langmajer se jim zdál
pro tu roli již moc starý.
Co nějaký hraný film?
Teď v lednu bude mít premiéru film Zdeňka
Tyce El paso. Tam mám takovou menší roli. Ještě jsem
to ale neviděl, tak nevím, jestli mě třeba nevystřih-
nou...
A nějaký televizní seriál pro litomyšlské maminky
a babičky?
Zatím se tomu vyhýbám, to ale neznamená, že bych se
před těmi nabídkami schovával a odmítal je. Zase
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•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

Slova moudrých: Svět bude zlý, pokud nezačnou
lidi věřit v lidi. Karel Čapek

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Viktorie Bohuňková, Pavlína Staňková, Daniel
Džbánek, Martin Daniel, Michal Flídr, Filip Sou-
kup, Christian Lo  Re

Své významné životní jubileum v září oslavi-
li někteří naši spoluobčané:
80 let  Zindulková Marie, Beránek František,
Pejčoch Ivo MVDr.
85 let  Bäuchlová Blažena, Lehký Jaroslav
99 let  Novotná Josefa
Blahopřejeme, a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Christopher I. J. Davies, Velká Británie  Lucie
Plchová, Dolní Újezd, Martin Čáp, Cerekvice nad
Loučnou  Renata Baníková, Litomyšl, Milan
Kořistek, Svitavy  Lucie Roušarová, Svitavy,
Lukáš Zeinert, Česká Třebová  Jana Myšková,
Česká Třebová, Martin Všetečka, Praha  Andrea
Grusová, Praha, Karel Němec, Litomyšl  Andrea
Kociánová, Dolní Nětčice, Martin Jílek, Březová
nad Svitavou  Jana Richterová, Březová nad
Svitavou, Milan Lustyk, Litomyšl  Drahuše
Němcová, Litomyšl, Lukáš Gžebinskij, Frenštát
pod Radhoštěm  Hana Bulvová, Morašice, Milo-
slav Říha, Litomyšl, Lucie Emabacherová, Lito-
myšl, Jan Zábrodský, Ústí nad Orlicí  Petra
Špeisová, Dlouhá Třebová, Josef Filip, Litomyšl 
Božena Kuncová, Litomyšl, Ondřej Kopecký,
Litomyšl  Veronika Zimová, Litomyšl, Martin
Holas, Svitavy  Denisa Blažková, Svitavy, Jan
Kodýtek, Strakov  Romana Slonová, Strakov,
Luděk Jukl, Pomezí - Marcela Kastnerová, Polič-
ka, Jiří Kovář, Řetová  Ivana Vondrová, Svitavy,
Marcel Bečička, Zámrsk  Pavla Svobodová,
Vysoké Mýto, Pavel Pirkl, Tržek  Martina Petrá-
šová, Choceň, Ondřej Dospěl, Litomyšl  Radka
Kusá, Cerekvice nad Loučnou, Milan Fait, Česká
Třebová  Jana Klížová, Česká Třebová, Pavel
Boštík, Vidlatá Seč  Lenka Janderová, Dolní
Újezd, Radek Částka, Česká Třebová  Michaela
Dubková, Němčice, Vlastimil Roubínek, Luže 
Petra Ceplová, Luže, Jiří Lněnička, Morašice 
Ludmila Škodová, Nová Sídla, Petr Hasala,
Podolí  Pavlína Švecová, Podolí, David Sedliský,
Pardubice  Veronika Severová, Chotovice, Jan
Fedorčák, Česká Lípa  Vendula Ťopková, Lito-
myšl.
Novomanželům přejeme hodně vzájemného poro-
zumění, spokojenosti a manželské pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ladislavem Kronbergrem (77 let)
Libuší Stříteckou (93 let)
Janem Dvořákem (65 let)
MUDr. Vladimírem Laškem (77 let)
Vzpomínáme.                          V. Kučerová - SPOZ

PLACENÁ INZERCE

Faltysovo knihkupectví v novém
Když litomyšlský občan
Emil Faltys v roce 1913
zakládal ve svých pěta-
dvaceti letech živnost
knihk upce,  nechtěl
z ů s t a t  j e n  b ě ž n ý m
o b c h o d n í k e m .  S n y
o obchodě, který bude
zároveň místem setká-
vání významných osob-
n o s t í  z o b l a s t i
v ý t v a r n é h o  u m ě n í ,
divadla a literatury, mu
pomohla uskutečnit
koupě domu čp. 109
ze 16. století v samot-
ném srdci starobylého

města.Emil Faltys vydával pohlednice Litomyšle, prů-
vodce, divadelní hry, půjčoval knihy a malířům pomá-
hal prodávat jejich díla. V knihkupectví se scházeli
významní občané Litomyšle a pozdější přátelé oblíbe-
ného knihkupce, kteří se zároveň stávali velkými kni-
homoly. Za všechny jmenujme pány Portmana, Laška,
Sobotku, Hášu, Jiráska, Hašlera, Stránského, Honsu,
Kalvodu, Sedláčka, Voleského či Vejrycha. Po smrti
Emila Faltyse v roce 1947 se firmy ujal syn Jaroslav,
který byl spolu s dalšími třemi sourozenci nápomocen

své ovdovělé matce a prožíval s ní i smutné období
znárodňování po komunistickém puči. V padesátých
letech minulého století firmu převzalo Družstvo Kniha
lidu, Jaroslav tu však mohl pracovat dále jako vedoucí.
Navzdory politickému tlaku a příkoří ze strany tehdej-
šího režimu zůstal věrný svému poslání, a to i přesto,
že byl tehdejší domovní správou vystěhován z vlastní-
ho domu a smutně musel přihlížet postupné devastaci
objektu. Knihkupectví však nikdy zrušeno nebylo.
Pyšnilo se totiž v rámci podniku velkým obratem,
dobře plnilo svoji kulturní funkci ve městě a dokonce
se stalo učňovským střediskem budoucích knihkupců.
Společenské změny v roce 1989 umožnily návrat knih-
kupectví rodině zakladatele firmy, která navázala
na tradici a myšlenky svého dědečka. Po smrti Jarosla-
va Faltyse v roce 1999 převzala knihkupectví jeho
dcera Jitka Hurtová.
V letošním roce se majitelce podařilo zrekonstruovat
a rozšířit prostory obchodu včetně nových výloh
s cílem zajistit zákazníkům příjemnější kulturní pro-
středí. „Rozšířili jsme nabídku o esoterickou
a duchovní literaturu včetně dalších doplňků, jako
jsou solné lampy, drahé kameny, vykládací karty, taro-
ty, léčitelské pomůcky, mandaly, relaxační a meditač-
ní hudba a dárkové předměty,” říká Jitka Hurtová.
„Nově vzniklé prostory budou navíc sloužit i jako
místo setkávání zajímavých osobností s našimi zákaz-
níky formou přednášek a besed,” dodává. 

Ivan Hudeček, oblastní noviny TRS

Zakladatel rodinné firmy Emil
Faltys v roce 1919 před svým
obchodem.

V roce 1935 proběhla celková rekonstrukce obchodu podle
návrhu akademického malíře Františka Ropka, synovce
Emila Faltyse.

MUDr. Petr Víšek oznamuje otevření ambulance
pro alergologii a klinickou imunologii pro děti i dospělé od 6.10. 2008

v 1. patře budovy H.R.G. tiskárny na ulici J. E. Purkyně 916, Litomyšl,
telefon: 461310462, e-mail: alergosestra@gmail.com, www.alergologielitomysl.cz

Středa 15. října
Sobota 15. listopadu
Středa 26. listopadu

v 17.30 hodin  -  Iris Lenochová  - Vyprávění o Indii, mandalách a meditace
v 17.00 hodin  -  Jaroslav Drábek  - Meditace s tibetskými miskami
v 17.30 hodin  - Iris Lenochová - Malování mandal, zasvěcení osobní mandaly

Široký výběr
knižních titulů

• velká nabídka dětské literatury • encyklopedie
• cestopisy • beletrie • učebnice, esoterická a duchovní literatura.

Alternativní medicína • tarot • vykládací karty • léčitelské pomůcky
•  solné lampy • mandaly • relaxační a meditační hudba.

Objednávková služba
Otevřeno od pondělí do pátku 8.00 - 17.30 hodin

Sobota 8.00 - 12.00 hodin

Pobočka: Vysoké Mýto • Pražská 251/I • Tel.: 465 420 297

Smetanovo náměstí 109 • Tel./fax: 461 612 667 • faltysknihy@lit.cz
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Havajské ostrovy: diashow cestovatele Leoše Šimánka
Leoš Šimánek na svých cestách již několikrát navštívil
Havaj. Tentokráte si však pro toto souostroví udělal
hodně času. S manželkou, synem a dcerou důkladně
procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen
v létě, ale také v zimě.
S ruksaky na zádech se vydali i do málo známých
končin, do míst, kam se běžný turista, trávící
na Havaji jen pár týdnů dovolené, těžko dostane.
Šimánkovi byli uchváceni překrásnými zátokami
lemovanými kokosovými palmami s blankytně mod-
rou či tyrkysově zelenou vodou, plážemi s pískem
všech možných barev  od oslnivě bílého, zlatavě žlu-
tého, cihlově červeného nebo zelenkavého až po čer-
ného jako uhel. Putovali podél pobřeží s příkrými
horami porostlými bujnou vegetací, údolími, do kte-
rých padají nesčetné vodopády, až k ústím řek a poto-
ků, kde vysoké vlny útočí na pobřežní skaliska.
Havajské ostrovy nejsou však zajímavé pouze kolem
moře. Mají gigantické kaňony a vysoké skalní útesy,
mají vulkány, stoupající z nesmírných hlubin do víc
než čtyř tisíc metrů výšky, mají jak dřímající, tak
i extrémně aktivní krátery chrlící žhavé magma, které
ještě nedávno stékalo v proudech až do vod oceánu.
Leoš, Lenka, Jakub a Veronika se nevěnovali pouze
pěším túrám. Po řekách a podél pobřeží pádlovali
v kajacích, z jedné ze sopek sjížděli na horských

kolech mezi lávovými poli až k moři, nebo z koň-
ských sedel největšího ranče souostroví vychutnáva-
li úžasný výhled na okolní hory, sousední ostrovy
a nekonečnou vodní plochu Pacifiku.
Při druhém, zimním pobytu vyrazili Leoš a Lenka
s horolezeckými lyžemi na nejvyšší sopku souostroví.
Také pozorovali plejtváky, kteří před Vánocemi dorazili
po víc než šest tisíc kilometrů dlouhé pouti od pobřeží
Aljašky do havajských teplých vod, kde se samicím rodí
mláďata. Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu
a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské ostrovy jsou pří-
rodním unikátem, který nemá na světě obdoby. 

Novou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné
fotografické knihy  HAVAJSKÉ OSTROVY: Letní
a zimní putování za přírodními divy Tichomoří, kterou
vydal autor již jako svoji patnáctou publikaci v nakla-
datelství ACTION-PRESS.
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni
ve východních Čechách. Víc než polovinu svého života
strávil cestováním a na expedicích. Žil v Německu
a Kanadě, kde je také státním příslušníkem. Nyní,
po letech, bydlí opět ve své vlasti na severovýchodě
Čech, odkud vyráží s manželkou, synem a dcerou
za přírodními krásami naší planety.
Původním povoláním stavební inženýr se od roku
1975 věnuje cestopisné literatuře jako autor i foto-
graf. Je známý v mnoha zemích svými fotoreportáže-
mi a cestopisnými publikacemi s bohatým obrazovým
doprovodem. 
LITOMYŠL (St) 19.11., 16.00 a 19.30 hod., Smetanův
dům, Komenského nám. 402
Předprodej: Informační centrum, Smetanovo nám.
72, tel.: 461 612 161
SVITAVY (Čt) 20.11., 19.00 hod., Fabrika - Středisko
kulturních služeb, Wolkerova alej 18 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ (Út) 18.11., 16.00 a 19.30 hod., Kul-
turní dům, Smetanova 510
Více informací na: www.leossimanek.cz

Trojí účast - trojí vítězství
Tak lze stručně okomentovat vystoupení studentů
kvarty litomyšlského gymnázia v soutěžní hře České
televize „Bludiště“. V pondělí 15. září zamířil autobus
zaplněný kvartány a terciány na natáčení v ostravském
studiu. Nebyla to pro ně premiéra  tu absolvovali již
při květnové první účasti, v níž „Lojzíci“ zdolali druž-
stvo základní školy z Ostravy  Petřkovic. 
Po tříměsíční pauze čekalo na litomyšlský tým druhé
kolo a v případě výhry kolo třetí  poslední. Soupeřem
v kole druhém se stalo družstvo „Kohótů“ z Němčic
na Hané. Kohouti však příliš neklovali, naše čtveřice je
porazila zejména ve znalostních disciplínách. 
V kole třetím a posledním nastoupili naši studenti
proti deváťákům ze základní školy z Police nad Metují.
Ani v tomto kole se na kvartánech únava neprojevila,
předvedli nejen znalosti, ale též obratnost, často
i odvahu v adrenalinových disciplínách (např. lano-
vých překážkách). Věděli si rady s odpověďmi na úkoly
z různých oblastí  zeměpisu, sportu, matematiky,
cizích slov atd. Pro ilustraci uveďme, jaké otázky kladl
moderátor Roman Pastorek: „Jak se jmenuje demokra-
tický kandidát na amerického prezidenta?“ „Jaký
národ vedle Valonů žije v Belgii?“ „Seřaďte chronolo-
gicky představitele Jamese Bonda!“ „Vysvětlete
význam slova sepse!“ „Která Mozartova opera měla
premiéru v Praze?“ V tajence pak podle indicií hádali
sportovní podnik (French Open), ve třetím kole českou
sportovní osobnost (Barbora Špotáková). Soutěžní
maraton ukončil moderátor předáním zlatého bludiš-
ťáka a poukazu na program v lanovém centru, všichni
soutěžící získali v obou kolech poukazy na nákup
zboží v hypermarketu. A kdo jsou ti hlavní hrdinové?
Ivča (Ivana Havelková), Viki (Viktorka Dostálová),
Hašiš (Jiří Hašek) a Hospoda (Tomáš Hospůdka). 
Na úspěchu se nepodíleli jenom tito protagonisté, ale
sluší se poděkovat i rodičům kvartánů  především
panu Havelkovi, který natočil zajímavou prezentaci
družstva, školy i města Litomyšle, dále panu Hurycho-
vi, který vyrobil ještě v červnu téměř dokonalou kopii
balancovníku, poté, co v prvním kole tým tuto discip-
línu nezvládl. Nápad zúčastnit se soutěžní hry Bludiš-
tě se zrodil v hlavě spolužačky Jany Vobejdové, i ona
tak má podíl na našem úspěchu. Velký dík patří přede-
vším paní profesorce Petře Jaklové, která se odvážně
pustila do soutěžních disciplín pro pedagogy a přispě-
la k bodovému zisku. Kdo chce toto napínavé klání
zhlédnout, má možnost 3., 10. a 17. října 2008.

Marie Dřímalová, třídní učitelka

VOŠ a SOŠT za poznáním v Itálii
vem, přezdívku „Malé Benátky.“ Největším zážitkem
pro všechny byla návštěva národního přírodního
parku v okolí delty Pádu. Obdivovali jsme množství
nejrůznějších druhů ptactva, rostlin, kouzelné zátoky
plné rybářů, romantický maják na ostrůvku. Poslední
zastávkou naší cesty se staly Benátky. I přes prudký
déšť a zimu jsme si prohlédli v náměstí Sv. Marka a při-
lehlé uličky. A to už byla tečka za naší exkurzí. Díky
příspěvku Města Litomyšl, za který touto cestou děku-
jeme, se akce mohli zúčastnit i sociálně slabší studen-
ti, pro které by jinak tato exkurze byla finančně
nedostupná.                Iva Jirsová, VOŠ a SOŠT Litomyšl

Letošní školní rok začal pro skupinu 38 studentek
a studentů velmi příjemně. 7. září jsme se autobusem
vydali na týdenní exkurzi do Itálie. Útočiště jsme
nalezli v kempu Florenz v přímořském městečku Lido
degli Scachio. Odtud jsme podnikali výlety za historic-
kými i přírodními skvosty regionu. Navštívili jsme
město Ferrara, které je spjato se šlechtickým rodem
D’Este, jehož potomkem byl i následník rakouského
trůnu Ferdinand. Historický střed města je zapsán
na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dalším cílem
naší skupinky bylo starobylé městečko Comacchio,
propletené vodními kanály, díky čemuž má, jistě prá-

Máte 2 hodiny denně
čas? Práce na PC

www.pracezdomu.com Inzerujte v Lilii!
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Seznamovací výlet studentů primy v Borové 

Moje pedagogická praxe v německé školce

Ve dnech 3.  5. září se žáci primy
vydali na seznamovací kemp
do Borové u Poličky. Stejně jako
v loňském roce i letos to pro ně
byla příležitost poznat se mezi
sebou i se seznámit s některými
ze svých vyučujících. Ve čtvrtek je
navštívila i paní ředitelka I. Hyn-
ková a paní zástupkyně H. Flíd-
rová. Ne všichni studenti primy se
znají, protože přicházejí
ze základních škol v Litomyšli
a ze základních škol z jejího
okolí. Tento kemp je pro ně první
příležitost, aby se poznali jinak
než jen ve školních třídách a aby
se tu vytvořil základ kolektivu.
Při různých seznamovacích hrách
a aktivitách navázaly děti mezi

sebou kontakty, zjistily, jak se kdo
projevuje při společných hrách,
na koho je možné se spolehnout,
kdo nikdy nezkazí žádnou legraci.
A snad tu i získaly pocit, že jim je v
novém kolektivu dobře. Počasí
bylo ještě prázdninové, sluníčko
svítilo, a tak si žáci mohli užít
i vyhřívaného bazénu v kempu.
Vypravili se i na Lucký vrch
a na místo zvané „U výbuchu“.
Kemp v Borové se svým okolím je
příjemným místem pro pořádání
takovýchto kurzů i školních výle-
tů. Seznamovací kemp tak splnil
svůj účel, protože se děti sblížily,
více se poznaly a většina z nich by
si tam pobyt určitě prodloužila.
M. Dosedělová, M. Könyüová

Svoji letošní souvislou pedagogickou praxi jsem mohla
díky spolupráci VOSP a SPgS s Oberstufencentrum Bar-
nin, Socialwesen Wandlitz absolvovat v německé
mateřské škole. Místo praxe, ubytování v týdnu (na
internátě) i přes víkend (v hostitelské rodině) organi-
zovala naše partnerská škola.
Praxe byla v termínu od 23.6.- 11.7. 2008. Takže jsem
22.6. usedla do vlaku směr Praha  Berlín, hlavní nád-
raží. V cílové stanici mě vyzvedla ředitelka partnerské
školy Frau Fährmann a odvezla mě do Wandlitz, které
je asi 40 km od centra Berlína.
Další den ráno si mě vzala na starost Frau Tank, což
byla vedoucí mé praxe, a odvezla mě do školky. Mateř-
ská školka „Kita Spatzennest“ byla v Klosterfelde,
zhruba 4 km od Wandlitz. Jednalo se o integrační
mateřskou školu, čemuž byla přizpůsobeno celé zaří-
zení. Budova byla přízemní, bezbariérová, vybavena
výtahem, aby i nechodící děti mohly s ostatními dětmi
navštěvovat výtvarnou dílnu a tělocvičnu, umístěné
ve sklepě budovy. 
Mateřská škola je určena pro děti od 1 do 7 let, proto-
že její součástí jsou i jesličky pro děti do 3 let. Pro jes-
ličkové děti jsou tam 2 třídy a pro děti ve věku 3-7 let
4 třídy, z toho 2 jsou třídy integrované  jsou tu dohro-
mady děti zdravé a postižené. 
Já jsem byla ve třídě integrované, kde bylo 16 dětí a 3
vychovatelky. 2 děti byly postiženy tělesně, chlapeček
na vozíčku a holčička se svalovou atrofií špatně chodí-
cí. 2 vychovatelky ze skupiny jsou určeny převážně
pro péči o postižené děti.
Rozdílů mezi českou a německou školkou je spousta.
První si uvědomíte hned při vstupu do zařízení, proto-
že obrovským rozdílem je materiální zabezpečení. Což
je vidět nejen v zařízení, v pomůckách, ale i v jídle
pro děti. Dalším rozdílem je vztah mezi rodičem
a vychovatelkou. Vztahy jsou tu mnohem vřelejší, přá-
telštější. Rodič, který dává dítě do školky, si s vycho-
vatelkami vždy popovídá, a pokud má čas, sedí s nimi
třeba hodinu ve třídě. Rodiče se dále aktivněji podílí
na akcích pořádaných školkou  finančně i osobně.
Největším rozdílem oproti českým MŠ je pojetí výchovy
dítěte jako takové. V Německu je kladen mnohem větší
důraz na samostatnost dítěte. Děti mají prostor
a nárok na samostatná rozhodnutí, ale jsou za ně zod-
povědné. Po zařízení se děti v průběhu dne pohybují

volně, mohou se jít podívat i do jiných oddělení. Vybí-
rají si samostatně i aktivity. Prakticky tu neexistuje
organizovaná činnost. Vychází se ze zájmů dítěte, ať
individuálních či skupinových. Vychovatelky děti více
pozorují a podporují v jejich zájmech. Samostatnost je
viditelná i u jídla. Pokud se s nimi přece jen něco pro-
bírá, jde nejvíce o prožitek  pedagogika prožitku.
Na svačinu (nejčastěji bývá chléb, sýr nebo salám
a ovoce či zelenina) si děti vyberou chléb, samy si ho
namažou máslem a obloží, čím chtějí. Při obědě se
doprostřed každého stolu dají misky s jídlem a děti si
nandají na talíř, kolik a co chtějí. Množství jim nikdo
nehlídá, když nechtějí, nandají si jen malinko. Ale jsou
vedeny k tomu, nandat si tolik, aby to snědly.
I hygienické normy jsou mírnější. Děti se moc nepře-
zouvají a vůbec nepřevlékají. V čem do školky přijdou,
v tom jsou celý den, dokonce i přes spaní. Spaní nema-
jí děti povinné. Po dohodě s rodiči a vychovatelkami
dítě po obědě jde buď spát, odpočívat nebo si hrát.
Vychovatelkám i rodičům jde především o samostat-
nost dětí, proto je nechají dělat vše, o co projeví zájem.
Počítá se s tím, že se při tom dítě nejen umaže, ale
i zraní. Na druhou stranu musím říct, že německé děti
jsou mnohem odolnější a málokdy se jim něco stane,
přestože některé pády vypadaly hrozivě. 
Praxe v Německu pro mě byla cennou zkušeností a já
bych za to chtěla poděkovat vedení VOŠP a SPgŠ v Lito-
myšli. Dále PaedDr.Janě Mackové za pomoc při organi-
zování praxe a samozřejmě škole ve Wandlitz a MŠ
v Klosterfelde, že mě přijali mezi sebe a pomohli při
získání řady cenných zkušeností.          Lucie Lahodná

Odborná praxe
studentů VOŠ a SOŠT 
v Holandsku

Adaptační kurz 
I. ročníku gymnázia

V dubnu 2008 jsme se zúčastnili měsíční odborné
praxe v Holandsku, která byla z části financována
evropským fondem Leonardo da Vinci. Stáže se zúčast-
nilo celkem osm studentů z naší školy a ze SOU z Chva-
letice. Po příjezdu do Apeldornu jsme byli provedeni
novou moderní budovou školy a poté rozděleni na svá
pracoviště a do rodin. Každému z nás bylo přiděleno
pracoviště v oblasti automobilového a zemědělského
opravárenství. Náplní naší práce byly opravy, ale i jiné
související úkoly, například zámečnictví a výroba
kusových součástí, které byly nutné k opravám strojů.
Zdokonalili jsme se nejen v těchto činnostech, ale
i po jazykové stránce při komunikaci v angličtině
a němčině. Ve svém volném čase jsme také poznávali
kulturu nové země a podnikali výlety po celém
Holandsku. Ubytování zajišťovaly hostitelské rodiny,
které se o nás velmi dobře staraly. Praxe byla velice
přínosná a poučná. Poznali jsme také nové přátele, se
kterými jsme stále v kontaktu. V současné době probí-
há další stáž, které se účastní naši spolužáci. 

Martin Horáček, Jiří Brandejs, Roman Stolín

I. ročník litomyšlského gymnázia „podstoupil“ tzv.
adaptační kurz v Borové u Poličky.
Seznamovacího kempu se však nezúčastnili pouze
„prváci“, ale i žáci, kteří byli přijati na osmileté studi-
um našeho gymnázia, čili „primáni“.
Ve středu 3. září kolem jedné hodiny odpoledne přije-
ly ke gymnáziu dva autobusy, které nás naložily
a odvezly do Borové. Cesta byla příjemná. Na místě
našeho dočasného pobytu nás přivítala krásná krajina
a spousta zeleně. Na okraji kempu rostly krásné vyso-
ké smrky.     
Ubytovali jsme se a program mohl začít. My  prváci -
jsme se odebrali na hřiště, kde jsme se setkali s Marti-
nem Šorfem, našim instruktorem, který měl za úkol
zaměstnat nás tak, abychom se nenudili a abychom se
poznali jako třída. Naše třídní, paní profesorka Kync-
lová, mu pochopitelně pomáhala.
Poněvadž bylo ve středu pěkné počasí, někteří z nás
se šli vykoupat do bazénu, který se také nacházel
v areálu kempu. Navečer jsme všichni seděli venku
na lavičkách a hráli nejrůznější hry, které byly nejen
zábavné, ale plnily také hlavní cíl - poznat své nové
spolužáky. Druhý den jsme se vydali na túru k Lucké
boudě, počasí nám však moc nepřálo, trochu jsme
zmokli. Večer byly opět na pořadu hry, které jsme kvůli
nepřízni počasí hráli ve společenské místnosti.
Poslední den jsme si ráno sbalili svoje věci a kolem
desáté hodiny ranní jsme společně s primány (kteří
měli svůj vlastní program) odjeli domů. Ne nadarmo se
říká: „Všude dobře, doma nejlépe.“ Po příjezdu
do Litomyšle se všichni odebrali do svých domovů
s krásným pocitem u srdce. Seznamovací kurz splnil
svůj účel. Všichni jsme se poznali díky hrám, které
jsme společně absolvovali! Jsme totiž „super“ třída
a hlavně skvělá parta.  

Diana Bednárová, studentka 1. ročníku

Postavme školu v Africe
15. října proběhne v Litomyšli veřejná sbírka
na podporu základního školství v Etiopii. Tuto sbír-
ku pořádá Junák- svaz skautů a skautek ve spolu-
práci s Člověkem v tísni již pátým rokem. Dosud
bylo díky sbírce Postavme školu v Africe v Etiopii
postaveno sedm základních škol pro 1560 dětí.

Přispějte i vy skautům do kasičky v ulicích našeho
města a dejte tak šanci dětem naučit se to, co je
pro nás samozřejmostí - číst, psát a počítat.
Můžete přispívat i v průběhu celého roku formou DMS
a to tak, že pošlete textovou zprávu ve znění: “DMS
AFRIKA” na telefonní číslo 87777. Cena jedné dárcov-

ské esemesky je 30,- Kč, na konto projektu bude
připsáno 27,- Kč. Rovněž můžete své příspěvky
na sbírku poukázat na sbírkové konto 222 444
555/0300 u ČSOB. Více informací se dozvíte
na internetové stránce www.skolavafrice.cz

Šárka Dočkalová
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Střední odborná škola technická zve na den otevřených dveří

Školní rok zahájili pobytem v přírodě

Modrásek 2008 slovy
účastníků - páťáků

Střední odborná škola technická Litomyšl pořádá 7.
listopadu od 8.00 do 15.00 den otevřených dveří.
Dveře budou otevřeny pro každého, kdo se bude mít
zájem o studiu na škole něco dozvědět. Pedagogický
sbor přivítá žáky základních škol, jejich rodiče i celé
třídy či skupiny studentů. Zájemci o studium na škole
si mohou vybrat ze dvou oborů. 
Obor Mechanizace a služby má čtyři různá zaměření,
v každém z nich je posílena výuka počítačů oproti běž-
nému standardu. Studenti se naučí ovládat výpočetní
techniku a také vytvářet tolik potřebnou technickou
dokumentaci. Ve všech třech zaměřeních je základem
strojařina, jejíž znalost poskytne absolventům obecný
rozhled v technické oblasti.
Prvním ze zaměření je Provoz, mechanizace a služby.
Studenti, kteří si vyberou toto zaměření najdou své
uplatnění většinou v provozu mechanizovaných firem.
Pracují pak jako vedoucí mechanizovaných parků či
opraven nebo prodávají techniku, která pracuje ve
zpracovatelských provozech.
Druhým zaměřením jsou Dopravní servisní služby.
Toto zaměření je vyhledáváno studenty, kteří se
v budoucnu hodlají věnovat oblasti dopravy, skladová-
ní a manipulaci s materiálem. 

Třetí zaměření je Výpočetní technika a automatizace.
Studentům nabízí specializaci na elektrotechniku,
především na počítače, na které je kladen důraz
po celou dobu studia. Čtvrté zaměření s názvem Tech-
nika administrativy mechanizovaných provozů je
určeno pro děvčata. Připravuje studentky na pozici
ekonomky menších či středních firem s technickým,
dopravním nebo organizačním základem. 
Druhým oborem je Provoz a ekonomika dopravy. Stu-
denti se zde zabývají administrativou v dopravě
a toky zboží. Připravují se tady budoucí zaměstnanci
logistických center nebo dopravních firem. U tohoto
oboru jsou povinné dva cizí jazyky.
Škola má velmi široký záběr. Nabízí technické vzdělání
od oblasti výroby až po oblast využití (provoz a údrž-
ba), vše je podpořeno elektronikou.
U chlapeckých zaměření je kladen důraz na předmět
motorová vozidla. Akcentována je znalost konstrukce,
studenti mají ale také možnost navštěvovat autoškolu
a získat tak řidičské oprávnění pro osobní a nákladní
automobil i traktor. Škola také umožňujeme složení
svářečských zkoušek pro svařování elektrickým oblou-
kem, acetylénovým plamenem i pro svařování
v ochranné atmosféře. 

„Jsme škola, která studentovi napomáhá spoustou
učebních pomůcek, které jsme sami vytvořili. Vše, co
se zde učí, si mohou studenti osahat. Mohou si pro-
hlédnou modely, řezy, věci si složit, rozložit a poznat
tak, jak fungují. Názornost je u nás na vysoké úrovni.
Máme tady auta, do kterých je vidět do nejposlednější
dutiny, motory, které jsou rozřezané a mohou se točit,
motory, které jsou složené do pater, aby byly vidět
jejich součásti. K dispozici máme kvalitně didakticky
vybavenou učebnu, ve které můžeme snímat kamerou
a přenášet na plátno detaily jejich fungování. Studen-
tovi tak umožníme názorně pochopit, jak motor fun-
guje a upozornit jej na detaily a rozdíly ve fungování
jednotlivých druhů motorů,“ uvedl zástupce ředitele
Jan Romportl.
Střední odborná škola technická Litomyšl má k dispo-
zici stejně kvalitní výukové pomůcky, jako mají
v některých automobilkách. „Zástupci firmy Iveco
vyslovili přání, abychom jim vyrobili pro výukové účely
řez motorem autobusu. Stalo se tak poté, co viděli naši
učební pomůcku  řez motorem škodovky. Ukazuje to,
že metodika a postupy, které jsme při výrobě pomůcky
volili, jsou zajímavé i pro profesionální firmu,“uvedl
ředitel školy Milan Janecký.                                        -ps-

Netradiční pobytovou akci připravili pedagogové
základní školy T. G. Masaryka pro žáky šestých tříd.
Na dvoudenním pobytu na táborové základně lito-
myšlské pionýrské organizace v Budislavi se v prv-
ním zářijovém týdnu vystřídaly dvě třídy šesťáků.
„Tyto pobytové akce se dělají naprosto cíleně, jejich
smyslem je, aby se děti navzájem poznaly. Třídy se
totiž v tomto období nově koncipují,“ vysvětluje
metodik prevence, učitel Petr Dřínovský. Po absol-
vování prvního stupně některé děti odcházejí
na víceletá gymnázia. Další žáci pak přicházejí
do Litomyšle z vesnických škol. „Letos poprvé
budou litomyšlskou základní školu navštěvovat děti
z vesnic, jako je Borová, Němčice či Netřeby. Dříve
tyto děti jezdily do škol ve Sloupnici nebo ve Vyso-
kém Mýtě,“ uvedl ředitel školy Pavel Jirsa.
Podle názoru Petra Dřínovského jsou podobné poby-
ty příležitostí pro to, aby se děti poznaly s novým
třídním i jinak než ze školních lavic. „Společným
jmenovatelem akce je zatížit děti jinak než písem-
kou nebo diktátem. Vyzkouší si své fyzické možnos-
ti i psychickou odolnost. Pokud jdou po lese se
zavázanýma očima a vede je kamarád, spolužák, je
nutné, aby mezi nimi panovala určitá důvěra a spo-
lupráce. Techniky a metody her vedou děti k tomu,
aby se spolu musely domluvit, komunikovat. Není to
tedy zaměřeno na rivalitu, ale na spolupráci,“ říká
Petr Dřínovský. O pětadvacet školáků se v průběhu
pobytu starají tři pedagogové, metodik prevence,
třídní učitelka a vedoucí školního klubu.
Právě vedoucí školního klubu Josef Coufal je podle
slov učitele Dřínovského hlavní organizační hlavou,

kuchařem a strážcem v jedné osobě. „Na tyto akce
stavíme lanové překážky (jsou zavěšeny na stro-
mech, mnohdy ve výšce až osmi metrů) ve spoluprá-
ci se syny Josefa Coufala. Letos našim pobytům
předcházel Adrenalin weekend (akce „Coufalíků“),
a proto jsme většinu překážek měli už přichysta-
ných. Zdolávání vysokých i nízkých lan s sebou
nese spoustu užitečných věcí. Máte tak možnost
poznat dítě v naprosto jiném světle, než se projevu-
je o přestávce ve škole,“ vysvětluje Petr Dřínovský. 
Celý aklimatizační pobyt vždy závisí na penězích. Ne
všichni rodiče si totiž mohou dovolit zaplatit svým
dětem víkend v přírodě. V letošním roce poskytlo
žákům finanční podporu Město Litomyšl a školský
odbor Pardubického kraje z programu I., který je
určen na prevenci kriminality. „Pokud bychom veš-
keré náklady měli rozpočítat na celou třídu, vyšpl-
haly by se zhruba na pět set korun na dítě  mělo by

to za následek, že nepojedou všichni,“ říká Petr Dří-
novský. Právě děti ze slabších sociálních poměrů
potřebují tyto pobyty nejvíce. Podle učitele Dřínov-
ského je důležité, aby tito žáci prožili se svými spo-
lužáky alespoň jednou za rok něco jiného než školní
úspěch nebo neúspěch. Rodiče tedy zaplatí pouze
symbolickou stokorunu, ze které se pokryje pouze
část nákladů.
„Kdo jezdí ven s dětmi, ví, že noc s sebou nese vždy
více nervů než spánku. Snažíme se to udělat tak,
aby se děti od rána do večera moc nezastavily
a neměly mnoho prostoru pro zlobení. Pokud veselé
obličeje žáků vypovídají o tom, že je program baví, je
to pro nás ta nejlepší odměna,“ dodává Petr Dřínov-
ský.
Na aklimatizační pobyty šesťáků navazuje již tradič-
ní akce pro žáky pátých tříd s názvem Modrásek, jíž
se účastní i koordinátor programu prevence krimi-
nality Pavel Voříšek ze sociálního odboru z Měst-
ského úřadu Litomyšl. „Smyslem této akce je
prevence sociálně patologických jevů. Děti se dozvě-
dí něco o drogách, návykových látkách a o závislos-
tech,“ vysvětluje Petr Dřínovský. Na konci školního
roku pak pedagogové organizují pro žáky základní
školy týdenní pobytové akce, při kterých děti spí
ve stanech a hrají různé táborové hry.                  -ps-

„Jó, líbilo se mně tam. Hráli jsme pěkný hry a dostáva-
li jsme parádní jídlo. Modré špagety, červené brambo-
ry. Super!“                                                      Vojta Soukup
„V pátek jsme jeli na Budislav. Pak tam přijel jeden
pán, který se jmenoval Pavel Voříšek. Povídal něco
o drogách  on se o to moc zajímal. Dal nám takovou
krabičku, ve které byl prášek (drogy), ale my si mysle-
li, že je to mouka. Ale nebyla.“           Šárka Süsserová
„Líbila se mi hra Anglie proti Skotsku. Byla to fakt
krutá hra. Každý stát měl své poklady, které jim druhý
stát kradl. Bojovala jsem za Anglii. Vždycky mě někdo
ze Skotů napadl a pak si přivolal posily. Jsem vděčná
ostatním spolubojovníkům, že mě osvobodili.“

Nela Dostálová
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli strkanou na kládě.
Byla to fakt sranda. Ale někdy to sranda nebyla, proto-
že někdy vyhrávaly holky nebo se někdo přizabil.“

Tomáš Berger

Pojďte si hrát do školky !
Zveme všechny maminky a jejich ratolesti od 1 do 3 let
do naší zámecké školky.
Kdy: od října každý sudý týden ve středu od 14.45 
16.00 hodin ( 1,15, X, 12, 26 XI, 10, XII, )
Kde: I.Mateřská školka Zámecká, Jiráskova 95

Proč: učit děti zvykat si na kolektiv ostatních dětí
a učitelek pro lepší adaptaci při jejich nástupu školní
docházky. 

Těší se na Vás všechny děti ze zámecké školky a paní
učitelka  Dana Cabicarová.
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Den stavitelství a architektury
Stavebnictví v posledních pěti letech zažívá nebý-
valou expanzi. Např. objem stavební produkce v roce
2006 byl na úrovni 463 mld. Kč, v roce 2007 na úrov-
ni 500 mld. Kč. 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
personální situace. Ve stavebnictví, včetně návaz-
ných oborů, pracuje v současné době cca 450 000
pracovníků, tj. cca 9% práceschopného obyvatelstva
a stavebnictví vytvoří cca 7% objemu HDP. V sou-
časné době se připravuje na výkon povolání ve sta-
vebnictví v řemeslných oborech cca 12,5 tis. žáků tj.
o více než polovinu méně než před 10  12 lety.
Ročně odchází mimo rezort více než 10,0 tisíc pra-
covníků z titulu odchodu do důchodu. Na jejich
místo může z učilišť přijít pouze cca 3,5 tisíc vyu-
čenců. Z toho vyplývá, že dostupnost pracovních
kapacit je dnes nejrizikovější faktor, který podmiňu-
je udržení úrovně stavebnictví a jeho konkurence-
schopnost v ČR i v evropském prostředí.
Zásadní řešení je velmi komplikované, neboť tech-
nické 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 jejichž absolventi častěji
končí jako nezaměstnaní na úřadech práce. Svoji
roli hraje i sociální politika státu a dále nezájem
státu zavést určité regulativy. Obecně učební obory
jsou drahé a tak se více prosazuje lacinější gymnazi-
ální vzdělávání.
Z uvedených důvodů chceme zvýšit zájem mladé
generace a jejich rodičů o rezort stavebnictví. 
Jeho pracovníci jsou na trhu práce velice žádaní,
jejich úroveň příjmů se neustále zvyšuje, mají dlou-
hodobou perspektivu uplatnění v oboru.
To vše jsou důvody, proč  jsme připravili na sobotu
18.října 2008 „Den stavitelství a architektury“  den
otevřených dveří na vysokých a středních školách,
v odborných učilištích, na vytypovaných stavbách.

Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost a zejména
žáky středních škol a posledních ročníků základních
škol a jejich rodiče. Přijďte se podívat do uvedených
škol, učilišť a na uvedené stavby.

Jiří Požár - předseda SPS Pk, Vlastimil Moucha -
přednosta ČKAIT OK Pardubice, František Pechanec -
zástupce OK ČKAIT Pardubice pro oblast okresu Svita-
vy

Den stavitelství a architektury ve školách a učiliš-
tích  18. 10. 2008:
Vyšší odborná škola stavební Vysoké Mýto, Komen-
ského 1/II, 566 19  Vysoké Mýto, 8.00  13.00 hodin,
ředitel Ing. P. Vacek,  tel: 465 422 352
Průmyslová střední škola Letohrad, Komenského
472, 561 51  Letohrad, 8.00  12.00 hodin, ředitel
Ing. M. Prikner,  tel: 732 876 424
Středisko praktického vyučování Vamberk, Země-
dělská 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
Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Per-
nera v Pardubicích Na Stavařově 
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Vamberk,
Zámek 1, 564 01, Vamberk, 8.00 - 11.00 hodin, ředi-
tel Ing. Eduard Dvořák,   tel: 465 614 237

Den stavitelství a architektury na stavbách 
18.10.2008
Skladový areál VLIES  hala Kornice u Litomyšle,
(vpravo od silnice při cestě z Litomyšle na Sloupni-
ci), PROFISTAV Litomyšl, a.s., 8.00  14.00 hodin,
kontaktní osoba: Tomáš Hynek,  tel: 724 217 635
Posklizňová linka Zemědělské družstvo Dolní újezd,
(v areálu zemědělského družstva), PROFISTAV Lito-
myšl, a.s., 8.00  14.00 hodin, kontaktní osoba:
Zdeněk Kadidlo,  tel: 602 159 921

POMOC PRO VÁS 
Zbavíme Vás dluhů

do 10 měsíců! 
(Přineseme peníze navíc...)

Tel:. 731 539 235

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Provádíme:  • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG
• kontrola diagnostiky, opravy LPG

• opravy osobních automobilů
• příprava na STK, odvoz na STK

Výroba panelových hrobek, montáž 
Zhotovení nápisů, opravy (zlato, stříbro, barva)
Výroba a opravy pomníků – žula, mramor
Kuchyňské pracovní desky
Obklady krbů, pečící kameny
Lucerny, vázy - žula, mramor, bronz, nerez
Možnost návštěvy výstavní síně

15. října pomůžete žít ve tmě
Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos
pořádá Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých. Ve více než dvě stě padesáti městech se
tak znovu objeví dobrovolníci v bíločerných tri-
kách a budou prodávat originální bílou pastelku.
Výtěžek sbírky bude použit na speciální výukové
programy pro zrakově postižené. Záštitu nad akcí
převzala paní hraběnka Mathilda Nostitzová.
Patnáctý říjen je od roku 1964, pod názvem Den
bílé hole, mezinárodním svátkem zrakově postiže-
ných lidí. Podle údajů Světové zdravotnické orga-
nizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí
s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40
milionů nevidomých.
Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či méně
odkázán na solidaritu ostatních. Právě tento den je
příležitostí rozhlédnout se kolem sebe a projevit
účast s nevidomými. Téměř každý z nás si někdy
na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu
při pohybu poslepu  třeba když na schodech náhle
zhaslo světlo nebo při hře „na slepou bábu“. Žijí
však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít
24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všed-
ního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle
a soustředění také jistou dávku speciálních doved-
ností.
Cílem projektu je pomoci nevidomým a slabozra-
kým k maximální samostatnosti a navrácení zpět
do běžného života, např. formou výuky prostorové
orientace a samostatného pohybu, výuky čtení
a psaní Braillova bodového písma, doporučením

vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomů-
cek a nácviku práce s nimi.
SONS a obecně prospěšné společnosti Tyfloservis
a TyfloCentra spolupracují na poskytování kom-
plexní škály služeb pro zrakově postižené na celém
území České republiky. Jejich služby zahrnují
výuku speciálních dovedností nezbytných pro zra-
kově postižené, průvodcovské a předčitatelské
služby, poradenské služby, nácvik ovládání speci-
álně upravených počítačů a elektronických pomů-
cek. Dalšími projekty realizovanými těmito
společnostmi jsou podpora zaměstnanosti zrakově
postižených, komentované kino, výcvik vodicích
psů, odstraňování architektonických bariér (např.
zvukové značení přechodů, tramvají, metra nebo
speciální dlažba) a také celá škála volnočasových
a sportovních aktivit.
Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků v uli-

cích měst dne 15. října 2008
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě černého

vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 30 Kč

ve formátu DMS PASTELKA na číslo 87777
• převodem na účet 19-99663399/0800

Děkujeme za vaši podporu.

Sjednocená organizace nevidomých

a slabozrakých ČR

Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 462,
sons@sons.cz, www.bilapastelka.cz
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Další vítězství v Rakousku

9. kolo Litomyšlského poháru ve stiga hokeji

Litomyšlský triatlonista Tomáš
Kabrhel (na fotografii) zakončil
letošní sezónu dvěma zahraniční-
mi starty. V prvním z nich star-
toval opět v Rakousku, kde se
mu v předešlých startech dařilo.
Stejně tomu bylo i nyní. V Lits-
chau se konal oblíbený triatlono-
vý podnik se dvěma závody a to
na středních tratích a ve sprinttri-
atlonu. Zde na tratích 0,5 km pla-
vání  28 km cyklistika  6 km běh
startoval i Tomáš a obsadil druhé
místo v absolutním pořadí, když
zvítězil v kategorii dorostenců.
Závěrečný závod pak absolvoval
ve Slovinsku. Zde si na Bledském
jezeře odbyl svoji premiéru
v Evropském poháru juniorů. Ta
dopadla nad očekávání úspěšně,
když v konkurenci osmdesáti převážně starších a zku-
šenějších závodníků z šestnácti zemí obsadil 21.

místo a získal tak první body
do Evropského žebříčku. Vítězem
závodu se stal Maďar Kiraly před
Němci Zächaeusem a Teschne-
rem.
Letošní sezóna se litomyšlským
triatlonistům vydařila. Jana
Jiroušková reprezentovala ČR
na ME v Lisabonu, sbírala přední
umístění v závodech Evropského
poháru a třikrát zvítězila v závo-
dech Českého poháru. Tomáš
Kabrhel zvládl velice dobře pře-
chod ze žáků, když se hned první
rok mezi dorostenci probojoval
do reprezentace, prosadil se
i mezi juniory a blýskl se několika
skvělými výsledky jak na domá-
cích tratích, tak i v zahraničí.
Nyní již čeká závodníky zaslouže-

ný odpočinek po náročné sezóně a poté opět trénink
a příprava na další sezónu.                    Zdeněk Kabrhel

V sobotu 13. září se v DDM Litomyšl za účasti 16
hráčů konalo už 9. kolo Litomyšlského poháru 2008
ve stolním táhlovém hokeji. Největším favoritem byl
opět 130. hráč světového žebříčku (WR) Tomáš Lahuč-
ký (SHC Votroci Hradec Králové), byť v posledních
měsících nejezdí se špičkovou formou. V srpnovém
kole přišel o celkové vedení LP, zatímco celá sedmička
hráčů svůj rating naopak zlepšila. Základní skupina
mu tentokrát vyšla stejně dobře jako Zdeňku Lopauro-
vi. Husarský kousek se však podařil Michalu Boštíkovi,
který smazal 229 rozdílu WR a postoupil do čtvrtfinále
na úkor Tomáše Halamy. Tam pak svedl úchvatný sou-
boj s Davidem Brdíčkem, kdy 3 zápasy skončily v pro-
dloužení a David vyhrál 3:1 na zápasy. V dalším
čtvrtfinále se potkali aktéři boje o celkový bronz a ten-
tokrát byl úspěšnější Patrik Petr, který porazil Roberta
Ježe také 3:1. V semifinále narazil černý kůň soutěže

D.Brdíček na T.Lahučkého a svou formu korunoval
hladkým postupem 3:0; P.Petr sice hrál proti Z.Lopau-
rovi opatrně, ale ten z nesčetných vzájemných zápasů
posbíral víc zkušeností a vyhrál 3:1. Před finále asi
zejména zájemci o čelné příčky doufali, že Davidova
spanilá jízda bude pokračovat, jenže Lopy není žádné
béčko a tak vydržel s nervy a po výsledcích 4:2, 5:3
a 5:1 zvýšil svůj náskok v čele. V zápase o 3.místo
vyhrál T.Lahučký, R.Jež zase nedal šanci soupeřům
ve skupině o 5.místo a z trojice hráčů na čele skupiny
o 9.místo měl nejlepší skóre David Hejnoch (OS Vesnič-
ka Sloupnice). V celkovém pořadí 33 hráčů a hráček
zatím vede Z.Lopaur (300) před T.Lahučkým (285),
R.Ježem (230), P.Petrem (212), I.Halamou
(145), T.Halamou (142), J.Petrem (125), P.Hüblem ml.
(95), P.Hüblem st. (95  kromě T.L. všichni Stiga HC
Benátky).                                                      Jindřich Petr

Africké bubnování
v DDM
V úterý 14. října zveme v 17 hodin všechny příznivce
rytmu na vystoupení Joseline Amutuhaire z Ugandy,
která hraje na bubny NGOMA a AGWATA a zabývá se
tancem dingi dingi nebo pot-dance. V České republice
je na stáži a bude tu pokračovat ve studiích. Bude mít
taneční workshop v Praze, ale pro zájemce o bubnová-
ní a tanec z Litomyšle a okolí nabídneme podobnou
dílnu nebo kurz v Domě dětí a mládeže.

Eva Pecháčková 

Vinárna U Mydláře - Aleš Cenek 
a Hotel Zlatá Hvězda

vás srdečně zvou na tradiční

Posezení
u cimbálu

které se uskuteční
v pátek 24. října od 20 hodin
v sále hotelu Zlatá Hvězda.

Místo si můžete rezervovat
ve vinárně a na recepci hotelu.

s kapacitou čtyřicet míst
vás zve k příjemnému posezení u kávy,

punče či grogu.
Přijďte ochutnat naše výtečné zákusky 
nebo vařenou zmrzlinu vlastní výroby.

Jsme tu pro vás denně od 8.00 do 18.00. 
Najdete nás na máselné podsíni

vedle vinotéky, Smetanovo náměstí 59.

Objednávky na zákusky
a rezervace míst pro větší skupiny

přijímáme na tel. číslech
468 00 33 50, 606 654 589.

cukrárna U věže
N O V Ě  O T E V Ř E N Á

R E S T A U R A C E  V E S E L K A

HLEDÁ
PŘÍJEMNOU

OBSLUHU
Nástup možný ihned!
Kontakt: 776 88 77 19

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY
ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ
- jednoduše, pohodlně, bezplatně

• vybereme nejvýhodnější typ financování
• na jednom místě naleznete nabídky

od více renomovaných institucí
• refinancování drahých hypotečních úvěrů!!! 

• kompletně a bezplatně za Vás celý úvěr vyřídíme
• včetně kvalifikovaného poradenství v oblasti pojištění

Martin Vomáčka, tel. 777 698 352
e-mail: martinvomacka@post.cz

EGON MAKLER SERVICE S. R.O.,
Nerudova 208, Litomyšl

V říjnu bude v prodeji nástěnný kalendář ”České dědictví
UNESCO 2009” prezentující všech 12 českých a moravských
památek zapsaných na Seznam UNESCO. Kalendář si můžete
zakoupit za 130 korun v Informačním centru. Firmám a podni-
katelům nabízíme přítisk loga na karton a množstevní slevu.
Kontakt: michaela.severova@litomysl.cz, tel. 775 653 311

UNESCO2009
KALENDÁŘ
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Nespokojenost
Začalo to jednoho krásného odpoledne. Stavila jsem se
se svým mladším synkem za kamarádkou, která má
doma malá dvojčátka. Určitě si dokážete představit,
jaká to je fuška mít doma dvojčata… Než se s nimi
někam vypravíte, zabere to skoro hodinu - připravit
jídlo, pití, obléknout je... Mně to dá docela hodně práce
s jedním. Nakonec jsme se vypravily, usadily všechny
děti do kočárků a vyrazily směr zámek. Cestou jsme se
shodly na tom, že pro nás i děti to bude nejlepší v Kláš-
terních zahradách. Mají tam krásný trávník, kde si děti
můžou hrát, běhat, lézt, a my mámy si v klidu sedneme
a budeme se dívat, jak jsou ty naše ratolesti vlastně
úžasné, když je doma v malém bytě nemusíme neustá-
le okřikovat, ať nedělají to nebo ono. Prostě idylka
krásného babího léta. Když jsme do „klášterek“ dorazi-
ly, rozložily jsme deku, vytáhly hračky a děti byly
v sedmém nebi. Jenže pak jsme dostaly chuť dát si
ledovou kávu. Navrhla jsem, že pro ni zajdu a přinesu
ji. Když jsem se ale ptala melírovaného číšníka, jestli
nám dá kávu dozadu na deku, suše mi odpověděl: „Ne!
Kávu jedině u stolu na terase.” To mi úplně pokazilo
radost z nádherného, slunečného a veselého odpoled-
ne. Proč si nemůžeme v klidu sednout u stolu a kávu si
vychutnat? To se bojí, že mu skleničky odneseme?
Pokud ano, proč nemají plastové kelímky? Sice se mi
hnusí pít kávu z plastu, ale tento případ bych pochopi-
la. Nicméně jsem kamarádce řekla, že si k tomu stolu
s těmi dětmi půjdeme sednout, ať milý pan číšník
pochopí, proč jsme chtěly zůstat na dece. Samozřejmě
- jen co jsme si sedly, děti začaly brečet a vztekat se,...,
protože se jim to nelíbilo. Běhat a lézt po tom krásném
trávníku je přece daleko lepší, než sedět v kočárku
a koukat se na mámu, jak pije kávu. Vůbec jsme si ji
nevychutnaly. Kamarádka se nakonec sebrala
a i s dvojčaty odešla rozladěná a naštvaná domů.
Na závěr bych ale chtěla složit poklonu zmiňovanému
číšníkovi. I když jsme ho tam „prudily“, já jsem měla
pořád narážky na to, že by bylo určitě lepší, kdybychom
byly vzadu na té dece, protože naše křičící a vztekající
se děti obtěžovaly nejen nás, ale i všechny okolo, cho-
val se velmi profesionálně a nedal na sobě nic znát.
Na závěr: Já přetvářku moc ráda nemám!

Lucie Kodymová, Trstěnice

Pozoruhodná zvonice v Pazuše
V letošním roce byla opravena stavebně pozoruhod-
ná nekatolická zvonice v Pazuše u Litomyšle; stalo se
tak z iniciativy jejích spoluvlastníků (resp. spolu-
vlastníků pozemku, na němž zvonice stojí), tj. Sboru
Českobratrské církve evangelické a Sboru Církve čes-
koslovenské husitské v Litomyšli. 
K nekatolickým stavbám v českých zemích lze velmi
stručně a obecně říci, že jejich počátky sahají do doby
pohusitské a souvisejí zejména s činností Jednoty
bratrské. Modlitebny stoupenců Jednoty byly stavby
prosté, neokázalé, bez věží, což souviselo mimo jiné
s důsledným dodržováním principů Jednoty, jimiž
byly: odmítání násilí, život v ústraní, vnímání vzdělá-
ní jako prostředku k pochopení Bible apod. Po poráž-
ce českých stavů na Bílé hoře v roce 1620
a následném období rekatolizace mohly protestantské
církve obnovit své aktivity v českých zemích až
po vydání tolerančního patentu Josefa II. Habsbur-
ského z 13. října 1781. Jím obnovil tento osvícený
panovník svobodu některým nekatolickým vyznáním,
tj. augsburskému, helvetskému a pravoslavnému.
Nicméně se jednalo o církve „tolerované“, tedy trpě-
né, což znamenalo, že jejich modlitebny nesměly být
opatřovány věžemi apod. Až po vydání tzv. protes-
tantského patentu v roce 1861, který zrovnopravňoval
dosud pouze „tolerované“ nekatolické církve s církví
římskokatolickou, se situace výrazně změnila. Někte-
ré protestantské modlitebny, resp. kostely, tak mohly
být na sklonku 19. století a v první polovině století
následujícího již opatřovány věžemi. Do tohoto obdo-
bí rovněž spadá z technického hlediska poměrně
zajímavá stavba, jíž je výše zmíněná zvonice v Pazuše. 
O postavení zvonice v Pazuše požádali tamní občané
nekatolického vyznání a bez vyznání dopisem z 6.
května 1928 adresovaným obecnímu úřadu tamtéž.
Stavební komise obce Pazuchy udělila ke stavbě zvo-
nice souhlas 12. května téhož roku. Zvonice měla být
postavena na pozemku č. 133/8 Martina Hanuse z
Pazuchy čp. 29 nákladem, který měli nést místní
občané zastoupeni p. Františkem Vavřínem z čp. 6.
Přestože byl kolem stavby zvonice veden spor mezi
občany katolického vyznání osady Pazucha a osady

Strakov (jež byla v té době součástí obce Pazucha)
s příslušníky Českobratrské církve evangelické) dílem
i Církve československé), Okresní správní komise
v Litomyšli rozhodla přípisem z 25. května 1928 nako-
nec o tom, že zvonice v obci Pazucha postavena
bude. Projekt ke stavbě zpracoval Jan Lochman, mistr
zednický a tesařský ze Sloupnice, a užitým stavebním
materiálem měl být železobeton; dle projektu měla
být zvonice vysoká 7 metrů. 
Stavba byla realizována v poměrně krátkém čase
a železobetonová zvonice vybavená zvonem a označe-
ná nápisem „Milujte se a pravdy každému přejte“ (pro-
vedeným novogotickým písmem) byla slavnostně
předána k užívání 28. října 1928, tj. v den desátého
výročí vzniku Československé republiky. Přestože
bylo na Obecné škole v Pazuše vyučováno vedle kato-
lického náboženství též náboženství evangelické
a československé, strakovských a pazušských občanů
římskokatolického vyznání (jichž byly dvě třetiny) se
zřízení nové zvonice hluboce dotklo. Pisatel školní
kroniky tuto událost komentoval  slovy: „28. říjen 
letos jubilejní den desetiletého trvání našeho státu,
byl oslavován za neurovnaných poměrů v obci. Církev
evangelická odevzdala ten den svoji novou zvonici
veřejnému účelu, čímž znemožnila místní osvětové
komisi jakoukoli oslavu celkovou.“ Katolicky oriento-
vaný Místní odbor Národní jednoty severočeské uspo-
řádal oslavy desátého výročí vzniku republiky
na protest v nedaleké osadě Strakov (který, jak uve-
deno, příslušel v té době k obci Pazucha). V roce
1932 daroval Martin Hanus zvonici, resp. pozemek,
na němž zvonice stojí, Sboru Českobratrské církve
evangelické a Sboru Církve československé v Lito-
myšli. Darovací smlouva je dnes uložena v centrální
spisovně (archivu) Sboru Českobratrské církve evan-
gelické v Litomyšli.
V roce 2007 projevil Sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Litomyšli zájem o restituci uvedené zvonice
a spolu se Sborem Církve československé husitské
tamtéž se podílel na její rekonstrukci. Dle slov pana
Jana Kubíčka vyvstal pouze problém se zvonem,
neboť ten původní se ztratil. Byl proto nahrazen zvon-
kem, který sloužil jako součást bicích hodin v sou-
sední kapli. Slavnostní zvonění obnovené zvonice se
uskutečnilo v sobotu 13. září 2008. 

Oldřich Pakosta

Kde končí komerce?

Před několika týdny jsem se zúčastnil fantastické letní
oslavy ve stylu letního festivalu s názvem „300 let“.
Šestice mých kamarádů z ČVUT slavila společně kula-
té padesátiny. Mezi oslavenci byli 2 absolventi archi-
tektury, dva fakulty jaderné a dva fakulty elektro.
Tomuto poměru odpovídalo i 600 hostů oslavy. A tak
jsem potkal staré „Strahováky“ (koleje ČVUT), které
jsem neviděl 10, 20 i více let. Mezi desítkami setkání
a hovorů jsem mluvil s celou řadou architektů, kteří
v minulosti pro naše město dělali nebo v současné
době dělají.
Všichni se vyjadřovali o našem městě a jeho architek-
tonickému rozvoji a dispozici velmi kladně. To samé
vyjádřil ve svém pořadu „Šumná města  šumná Lito-
myšl“ nedávno i architekt Vávra, který byl rovněž
účastníkem oslavy. Hovořil jsem také s lidmi, kteří při-
pravují program „Revitalizace zámeckého návrší“,
jehož cílem je oživit a komerčně využít tento prostor.
Záměr je to rozhodně přinejmenším zajímavý a přísluš-
ní pracovníci MÚ v čele s naším starostou věnují této
problematice chvályhodné úsilí.
Před několika dny jsem na pokyn své manželky navští-
vil 1. mateřskou školu, která se nachází v areálu
zámku. S paní ředitelkou Borovičkovou jsme dojedná-

vali podmínky pro návštěvu dětí v solné jeskyni
a účast mateřské školy na programu „solná jeskyně -
zdravé děti“. Nikdy předtím jsem v těchto prostorách
nebyl a můžu říct, že mne okouzlily. Veselé štěbetání
dětí, radost, dětský smích, to vše umístěné v nádher-
ném, romantickém prostředí zámeckého areálu.
Během rozhovoru s paní ředitelkou, kdy jsem obdivo-
val kouzelné prostředí mateřské školy, si paní ředitel-
ka vzdychla a řekla mi, že je chtějí odsud přemístit
do jiných prostor a stávající prostory mají být využity
komerčně v rámci programu „Revitalizace zámeckého
návrší“.
Kruh se uzavřel, najednou mi to docvaklo. Oslava,
architekti, zámecké návrší, komerční zájmy města,
stěhování dětí.
Kladu si otázky a neznám na ně odpovědi… Na jedné
straně jsou přirozené komerční a rozvojové zájmy
města. Na druhé straně je tady tradiční zařízení našich
dětí v krásném, romantickém prostředí zámku, kde se
střídá již 3. generace. Dnešní babičky, které tam dáva-
ly i své děti, tam dnes vozí svá vnoučata. Děti jsou solí
země, pokladem každé společnosti, každého města.
Život každého člověka velmi silně ovlivňuje prostředí,
ve kterém vyrůstá, a my chceme, aby naše děti milova-
ly svoje město, kulturu, historii a v budoucnu zde
nadále žily a zakládaly rodiny, nebo se sem alespoň
rády vracely. Jak tedy rozhodnout? Kde končí komer-
ce?                                                             Jaromír Odstrčil

Z Kroužku Jihočechů 
Dne 16. října v 17 hod. se koná v salonku restaurace
U Slunce schůzka KJČ, na které bude mít přednášku pí
Helena Slepičková na téma Pernštejni a Rožemberkové
 jejich setkávání.

Členy i příznivce zve Výbor KJČ
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Primátor Cup 2008 vyhrál Chorvat Maric
Celkem dvacet šest hráčů změřilo o víkendu 6.  7. září
své síly na mezinárodním litomyšlském turnaji v kuleč-
níku Primátor Cup 2008 - senior open- 9 ball. Letošního
ročníku turnaje se zúčastnilo dvanáct zástupců České
republiky, osm hráčů ze Slovenska, čtyři z Polska,
jeden zástupce Maďarska a jeden Chorvat. 
Finále turnaje nabídlo stejný scénář jako v minulém
ročníku. Mario Maric z Chorvatska, který trvale žije
v Praze, si na své konto připsal celkové vítězství v tur-
naji a obhájil tak své loňské prvenství. Druhé místo
stejně jako v loni patřilo slovenskému hráči Štefanu
Vargovi. Třetí pozici obsadil Tomasz Malinowsky z Pol-
ska. O překvapení se postaral litomyšlský hráč Karel
Bálský, který v těžké mezinárodní konkurenci skončil
čtvrtý. 

Ve stejném termínu jako Primátor Cup se konalo
maďarské mistrovství republiky v kategorii seniorů.
Proto maďarské barvy hájil pouze jeden zástupce.
Mósez Dńes se v Litomyšli objevuje pravidelně již čtyři
roky po sobě. Na soupisce pro letošního ročníku turna-
je figurovala řada hráčů, kteří se pravidelně účastní
mistrovství Evropy.
„Mezi Slováky, Maďary a Poláky je turnaj velmi oblíbe-
ný a lidé sem rádi jezdí. Zklamáním pro mě byla nízká
účast domácích hráčů,“ uvedl organizátor turnaje Jan
Rychtařík. Pro příští ročník chystají organizátoři
změny hracího systému. Pořadí startujících hráčů
ve skupinách totiž určil los a tak se stávalo, že spolu
někteří hráči hráli dvakrát i ve skupinách.

red- foto BCL Účastníci turnaje před Lidovým domem

Litomyšlské oddíly na Samurai budoshow 2008
Celkem osm oddílů z Litomyšle a blízkého okolí se
představilo ve středu 17. září na přehlídce bojových
umění, sportů a fitness. Akce s názvem Samurai
budoshow 2008 se konala za účasti více než stovky
diváků v Městské sportovní hale. 
„Chtěli jsme dát šanci oddílům z Litomyšle a okolí,
aby se zde mohly prezentovat. Akce je načasována
na září, stejně jako většina náborů do sportovních
oddílů,“uvedl pořadatel akce Jiří Kohák. 
Bojová umění mají v Litomyšli poměrně velkou
tradici. Oddíl karate, který ve městě působí již
pětadvacet let, je na velice dobré úrovni. V jeho
řadách působí několik mistrů republiky, řada kraj-
ských mistrů a medailistů z mistrovství republiky.
Dvě závodnice dokonce jezdí na soustředění státní
reprezentace. „Vynikajících výsledků je spousta,
asi nemá cenu vyzdvihovat někoho osobně  závod-
níků na velice dobré úrovni je několik,“ říká Jiří
Kohák.
Ostatní bojová umění, jejichž ukázky byly v měst-
ské hale k vidění, jsou v Litomyšli poměrně nová.
V roce 2002 se začaly tvořit oddíly aikido a capoei-
ry, vloni vznikl oddíl fitboxu. Dále se měli diváci
možnost seznámit s cvičením tae bo, které stejně
jako fitbox kombinuje fitness cvičení s technikami

bojových umění. Do konce roku proběhne v Lito-
myšli několik seminářů. Prvním bude fit box mara-
ton, který se uskuteční 11. října. Řadu akcí budou
mít aikidisté. Pravidelně se konají cvičení brazil-
ského bojového umění capoeira za účasti polopro-
fesinálního týmu. V současné době vrcholí také

několika závodů karate na krajské i republikové
úrovni. Podle Jiřího Koháka je o aikido, capoeiru
i karate v Litomyšli stále velký zájem, i když ne
takový, jako dříve. Největší boom v současnosti
zaznamenávají fitness cvičení ve spojení s bojový-
mi uměními.                                                           -red-

Ukázka aikido v podání litomyšlského oddílu

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě

Pátek 10. října: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
Sobota 11. října 2008: 9.00 – 13.00    

Cena: 34,- Kč/kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg.

Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741,  777 006 433

karatistická sezóna, připravuje se mistrovství
republiky. Litomyšlský oddíl se bude účastnit
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Prodám zavařovací sklenice Omnia 0,7 l  3 Kč/ks,
pokojové květiny  klívie  různé cca 30 ks  vše
za 500 Kč. 2 zeláky 30 l, 350 Kč/ks, 3 čb. televize (1
přenosná) SMS 736 790 421. Pokud budete při
podzimním úklidu na Komenského náměstí vyhazovat
různé věci: starou stylovou taburetku, židličku, stole-
ček, věšáček, lampičku, lustr, svícen, staré věci z alpa-
ky, obrázky, skleničky, dózičky, vyšívané ubrusy,
háčkované dečky či jiné připomínky starých časů, rád
si je od vás vezmu. Dále nabízím dvě velké banánové
krabice plné knížek různých žánrů, pěkné knihy
výměnou za staré pohlednice do roku 1950, místopis-

né či jiné tematiky. Dále nabízím na prodej dvě židlič-
ky chromované typu tulipán, modré sedáky mikroplyš,
jako nové, nepoužívané. Velmi levně obě za 800 Kč.
Komenského náměstí Dále nabízím kufříkový psací
stroj oranžový ve výborném stavu. Levně 500 Kč, tel.
739 307 646  Prodám regulátor otáček na medo-
met 230 V nebo 380 V. Rozběh pásové pily, úspora
energie 50%. Tel. 737 054 341 Koupím poštovní
známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony celé
sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Pla-
tím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace
na tel.: 724 229 292.  Hledám pronájem bytu 2+1,
1+1 v Litomyšli, platba na půl roku je možná. Tel.: 737
875 205  Prodám staré trámy. Dále prodám levně
chlapecká kola 4 ks. Tel.: 737 777 845 Prodám

sadbový česnek. Tel.: 607 744 568 Nabídněte
do sbírky staré kabelky či jiné doplňky z perliček
„pompadourka“ taštičky nasazené do alpaky, kovu, či
oplétané skleničky etc. Tel.: 739 307 646 Koupím
starší kontrabas - za rozumnou cenu - nabídněte.
Tel.: 602 648 780 Prodám Škoda Favorit GLX r.v.93,
červený, STK + EMISE 0909, bez koroze, nebouraný,
garážovaný, litá kola s dobrými pneu + sada zimních
kol,autorádio /4xrepro/, celkový stav dobrý. Cena
dohodou. Kontakt 604 533 844 Hledám podnájem
v Litomyšli nebo v jejím blízkém okolí (do 5 Km)
pro jednu osobu. Do 5000 Kč/měs. Tel.: 604 746 218

Nevidomý muž středního věku, abstinent a nekuřák
hledá přítelkyni středoškolského vzdělání. Tel.
608872691.

Soukromá střední odborná škola

Tyršova 237 • 570 01 Litomyšl
tel. fax.: 461 614 711
e-mail: tradingcentre@lit.cz
www.tradingcentre.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 16. 10. 2008 od 9.00 do 17.00 hodin
Po telefonické domluvě můžete navštívit naši školu kdykoliv.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

organizuje čtyřleté studium pro absolventy ZŠ

EKONOMICKÉ LYCEUM     MANAGEMENT OBCHOD
Kód: 78-42-M/002                                    Kód: 64-42-M/036

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.
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TJ Jiskra Litomyšl – oddíl kopané
Neděle 19. října 09.30+11.15hodin Městský stadion
Černá hora - Litomyšl - FK Proseč (Starší+Mladší žáci)
So 18. října Městský stadion Černá hora 10.15 + 12.30
hodin - Litomyšl – SK Polička (Starší + Mladší
dorost,Krajský přebor)
Neděle 19. října Městský stadion Černá hora od 15.30
hodin - Litomyšl – Králiky/Červená Voda (Muži“A“)
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl basketbalu
Neděle 19. října Hala TJ Jiskra Litomyšl od 10 hodin
Litomyšl - Havl. Brod (Ženy)
Sobota 25. října Hala TJ Jiskra Litomyšl od 16.00
hodin Týniště n.O. (Ženy)
Neděle 26. října Hala TJ Jiskra Litomyšl od 10.00 hodin
- Litomyšl - Ústí n. O. (Ženy)

Sobota 25. října Hala TJ Jiskra Litomyšl od 10.00 +
12.00 hodin Litomyšl - Sokol Hr. Králové (Žákyně)
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 11. října od 15 hodin 3. liga mužů Litomyšl A -
Tišnov
Sobota 18. října od 15 hodin 3. liga mužů Litomyšl A -
Slavkov
Neděle 19. října od 10 hodin 3. liga mužů Litomyšl A -
Vracov
Neděle 26. října od 9 hodin BTM regionu Svitavy
v kategorii staršího a nejmladšího žactva
Sobota 1. listopadu regionální soutěž dospělých od 9
h. Litomyšl C - Svitavy C a od 12 hodin Litomyšl C -
Linhartice B

Kam v Litomyšli za sportem

Adrenalin weekend

Kalendář akcí
Domu dětí a mládeže

Napětí, vzrušení, únava, vyčerpání, ale také radost
a legrace. To jsou přesné výrazy pro celý víkend. Někdo
si může říct, co tak napínavého a vyčerpávajícího se
mohlo za jeden jediný víkend stát. To byste se však
divili. Už ten název Adrenalin weekend má něco
do sebe a spoustu toho o sobě vypovídá. 5.-7. 9. 2008
jsem prožila úžasné dny na Budislavi, kam jsem se
s přesvědčením o své zdatnosti přihlásila. Po několika
hodinách jsem ale zjistila, že ta moje zdatnost není
zrovna na nejlepší úrovni. 
V pátek odpoledne jsme přijeli na Budislav, kde nás
organizátoři rozdělili do dvou skupin,  tříčlenné
a čtyřčlenné. Hned po příjezdu, vybalení spacáků
a seznámení se, pro nás měli kluci připravenou soutěž
ve studeném blátivém rybníce. Opravdu zážitek. Usu-
šili jsme se, najedli a šli jsme hrát hry, následovala sto-
metrová lanovka s dojezdem do rybníka.
Po soumraku jsme se s baterkami vydali na dalekou
cestu do Proseče. Při cestě se mi málem stala velice
nemilá věc - usnutí za chůze. Řeknu vám, nepříjemná
to věc.
V sobotu hned po ránu, rozlámaní a po nočním výletě
nevyspalí, nám na hladině rybníka plavala v barelu
uschovaná snídaně, kterou jsme si museli sami vylovit.
Bylo to sice trochu překvapivé ráno, ale ta snídaně
stála zato a o to víc nám chutnala.
Můj největší zážitek je bezpochyby ze soboty, kdy jsme
celý den byli nacpáni v horolezeckém sedáku a lezli
jsme nejen po skalách. To byl opravdu nezapomenutel-
ný zážitek. 
Ráda bych vám o skvělém víkendu povídala dál, ale
všechny zážitky se bohužel do jednoho článku nedají
shrnout. To musíte zažít na vlastní kůži. Řeknu vám,
že se mi tam opravdu moc líbilo. Dobrého jídla bylo
hodně, takže naše bříška nikdy hlad ani žízeň nepocí-
tila. 
Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na inter-
netové stránky www.adrenalinweekend.tym.cz. Doz-
víte se tam spoustu věcí, které jsem vám zapomněla či
nechtěla říct. Z fotek si můžete udělat i představu jak
takový víkend asi vypadá. Ale jen miniaturní předsta-
vu, spoustu toho totiž musíte zažít na vlastní kůži.
Ve fotkách adrenalin nenajdete. Ze své vlastní zkuše-
nosti vám toto mohu vřele doporučit. Za zkoušku nic
nedáte. Neváhejte a zkuste to. Příští rok se na vás
těším.                                                                V. Jokešová 

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM
Litomyšl 
Čt 2. 10. od 16.30 h  Vzácné rostliny na Litomyšlsku 
přednáška
Sobota 4. 10. od 14.00 10. kolo Litomyšlského poháru
2008 v DDM 
Ne 5. 10. Světový festival ptactva  vycházka a Slav-
nostní otevření naučné stezky „Velký Košíř“
Sraz účastníků v 7.45 u benz. pumpy VMJ nebo v 8.00
na parkovišti windsurfing u rybníka 
St 8.10. od 13.00 do 15.00 h Den zvířat - ukázka dra-
vých ptáků
Čt 9.10. od 16.30 h  Opatovské rybníky  přednáška
Út 14.10. od 17.00 h Bubny a rytmy  koncert africké-
ho bubnování a tance, Joseline Amutuhaire z Ugandy
hraje na bubny Ngoma a Agwata a zabývá se tancem
dingi dingi nebo pot-dance. Vstupné 80,- Kč.
Čt 16.10. od 16.30 h  Maštale, Lubenské kopce  před-
náška
So 18.10. nebo Ne 19. 10. od 9.00 dp 18.00 h  Víkendo-
vá dílna: Smalty - šperky, náušnice, obrázky, cedulky
poplatek 450,- Kč za den
Út 21.10. od 16.30 h  Nedošínský háj  přednáška
Čt 23.10. od 16.30 h  Švábenice, Horky, Pekla  před-
náška•www.litomysl.cz/ddm
Dům dětí a mládeže, 17. listopadu 905, Litomyšl, tel.
461 615 270

Vrchol leteckomodelářské sezony

14. modelářský letecký den, který uspořádal Spolek
leteckých modelářů Litomyšl na svém letišti ve Vlkově
v sobotu 30.srpna, se stal skutečným vrcholem letec-
komodelářské sezóny 2008. Ideální počasí, mimořád-
ně velký počet účastníků z celé České republiky (na
stojánce se sešlo více než 50 modelů nejrůznějších
typů a velikostí) a téměř tisícovka diváků, to vše dalo
této akci rámec skutečně velké modelářské show.
Velmi rušný provoz na letišti začal již v 9 hodin sezna-
movacími lety účastníků, kteří potom v hlavním
ozvučeném  programu, probíhajícím od 14 do 17
hodin, předvedli divákům skutečně to nejlepší, co je
možné v současné modelářské technice vidět. Velkou
pozornost budily atraktivní vleky dvou větroňů
za motorovým modelem, potleskem na „na otevřené
scéně“ diváci odměňovali akrobatické umění pilotů

z mateřského SLML O. Češky a J. Voleského, velký
úspěch sklidily i letové ukázky obřích modelů Junkers
F 13 F. Knapa a zejména pak model populárního české-
ho větroně Blaník Martina Dodka, který se  svým roz-
pětím 6,5 (!) metru byl vůbec největším předváděným
modelem.
Samostatnou kapitolou litomyšlských modelářských
dnů bývá vystoupení modelářské divadelní skupiny
„Nebeští chlapci“. Skupina, jejímž autorem, režisérem
a jedním z pilotů je člen SLML Dušan Buben, se speci-
alizuje na inscenace leteckých soubojů převážně
z druhé světové války.Tentokrát to byl útok němec-
kých letounů Ju 87 a Fw 190 na pozemní cíl na východ-
ní frontě. Perfektní a realistická pilotáž modelů,
dobová hudba a skvěle načasované pyrotechnické
efekty, to vše činí z vystoupení „Nebeských chlapců“
vskutku emotivní zážitek.
Jednou z novinek, které program leteckého dne
zpestřily, bylo i měření rychlosti účinkujících modelů,
které prováděl příslušník Městské policie. Nejrychlejší
modely dosahovaly rychlosti blížící se 200 km/h. Další
novinkou byla i divácká anketa o nejlepší číslo progra-
mu, ve které se na dvou prvních místech umístily
modely Fw 190 Dušana Bubna a Ju 87 J.Hynka.
Spolek leteckých modelářů Litomyšl děkuje všem
sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu
akce, Městskému úřadu Litomyšl za finanční podporu
a zejména  věrným divákům. Doufáme, že nám zacho-
váte svou přízeň i v roce 2009.

Spolek leteckých modelářů Litomyšl
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Rozpis služeb stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)

11. - 12. října - MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, Mariánská 1137,tel.:461615402
18. - 19. října - MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775724524
25. - 26. října MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel.: 461631126
28.října MUDr. Dostálová Jarmila
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461613663
1. - 2. 11. 2008 MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel.: 461724369

Lánská Hučka
již pošestnácté

Do háje běželo
23 závodníků

Ano, už je to tak. 10. - 11. 10. 2008 skauti v Litomyšli
pořádají tradiční štafetový běh zvaný Lánská hučka.
Ptáte se proč zrovna hučka? Je to jednoduché, místo
štafetového kolíku se předává hučka, která vloni osla-
vila už patnácté narozeniny a stala se z ní tak slečna
s občankou.
První běžec vyrazí na trať v pátek úderem šestnácté
hodiny a tím začíná 24 hodinový běh. Letos se navíc
můžete těšit na sobotní čtyři hodiny s překvapením,
které si pro vás připravily 4 oddíly skautů a skautek.
Přemluvte svého lenivého ducha, přijďte na Lány
zaběhnout si svůj kilometr a pomozte nám tak překo-
nat rekord 334,4 km z desátého ročníku.

Šárka Dočkalová

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

Český pohár: vrchol hráčské sezóny
Tak už je to zase tady: tak jako fotbaloví nebo hokejo-
ví fanoušci s rozechvěním, nepochopitelným
a dokonce směšným pro nepostižené, očekávají start
svých nejvyšších soutěží, tak i pronárod, vzývající
boha Stigy, čeká na září. Školáci kvůli tomu dokonce
skousnou i začátek roku školního a to je co říct. Stolní
hokej je prostě fenomén současnosti!
Letošní Český pohár začal tradičně na Sázavě v Kamen-
ném Přívoze. Hráči klubu Stiga HC Benátky jako sedm
statečných vzali s sebou kolegu Davida Hejnocha
ze Sloupnice a poprvé absolvovali obě cesty vlakem.
Mělo to své obtíže, ale také dobrý pocit a ušetřené
peníze. Los a žebříček je rozdělil do všech čtyř základ-
ních skupin. V první Patrik Petr smolně nedosáhl
na Béčko, když určitě nejvíc želí remízy s A.Vargovou
(BSE České Budějovice). Ve druhé Zdeněk Lopaur
dokázal, že opravdu nevede Litomyšlský pohár náho-
dou: postoupil do Áčka ze 4. příčky a nechal daleko
za sebou m.j. T.Lahučkého a R.Matouše (SHC Votroci
Hradec Králové). David Brdíček sice dokázal porazit
jak Lopyho, tak T.Lahučkého, ale na postup do Béčka
to tentokrát ještě nestačilo. Zkušenosti ale přijdou,
bez obav. Ve třetí skupině potěšil solidním výkonem
Robert Jež a s přehledem uhrál Béčko. Zbylá trojka se
sešla v poslední skupině, střídala dobré výsledky se
slabšími a tak Tomáš a Ivan Halamovi postoupili

do Céčka, což Jindřich Petr naopak o bod propásl.
Odpolední výkonnostní skupiny tak obsadili všechny.
Áčkem procházel Lopy (20.) s nadšením a snahou pro-
bojovat se do play-off, ale pole bylo vyrované a každá
ztráta bolavá. Nakonec chybělo k postupu jen 5 bodů
a 3 osmifinalisty dokonce porazil. Roberta (39.)
v Béčku už opravdu jmenujeme klubovým Jánošíkem,
ale soupeři byli opravdu kvalitní, takže výsledek je
určitě příslibem. Stejně je možno pochválit i Patrika
(47.), byť Céčko nevyhrál. Uzavřel silnou trojku, která
dokázala, že měla být v Béčku, zatrénoval si blafáky
a patřil mezi nejlepší juniory turnaje. Brďa (51.) zahrál
velmi slušně, ale taktické chyby ve vyrovnaných zápa-
sech ho stály mnohem lepší umístění. Při jeho soutěži-
vosti nemáme strach, že by ustrnul. Z bratrů
Halamových byl na tom lépe mladší Tomáš (54.), když
Ivan (58.) tentokrát postrádal obvyklou jiskru. Jindra
(66.) v Déčku na vítězství neměl, ale pral se o každý
bod a nechal za sebou 9 soupeřů včetně D.Hejnocha.
Turnaj vyhrál vítěz minulého ročníku Lukáš Turoň
(nyní THC Stiga Svitavy 93) před litomyšlským Petrem
Tmějem a svým otcem Petrem Turoněm (THC Třinec), v
soutěži klubů vede THC Stiga Svitavy 93 před THC
Stiga-Game Příbram a THC Stiga Elites, benátští zabra-
li 9.příčku. Další turnaj se hraje 18.10. v Českých
Budějovicích.                                              Jindřich Petr

Dvacet tři závodníků ze všech koutů republiky starto-
valo v sobotu13. září na čtvrtém ročníku závodu
Poběžte do háje. Netradiční sportovní akci, která se
konala v Agropensionu u háje v Nedošíně, přihlíželo
více než pětatřicet fanoušků. Soutěžilo se v disciplí-
nách běh na 5 km, jízda na kole na 15 km. Poslední,
prémiovou disciplínou, byla jízda na čemkoliv.
V kategorii běh - muži zvítězil s časem 10.14 min
Marek Votroubek. V Kategorii běh  ženy zvítězila
Radka Bímanová, která trať zaběhla v čase 10.57min. 

-red-

Podzimní prodejní akce
Nabízíme Vám 9 typů pil se slevami až 4.800 Kč.

Akce trvá od 1. 9. do 30. 11. 2008
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Pavel Baar třetím nejlepším vícebojařem v republice
Loňskému mistru ČR v desetiboji Pavlu Baarovi se
začátek sezóny příliš nevydařil.
Všechno ale napravil v její druhé polovině. Na meziná-
rodním vícebojařském mítinku v holandském Woerde-
nu si 30. a 31. srpna zlepšil osobní rekord o 239 bodů.
Celkovým výkonem 7528 bodů tak konečně pokořil
sedm a půl tisícovou hranici! Pavel Baar se tak v letoš-
ní sezóně stal třetím nejlepším vícebojařem v České
republice, lepších výsledků dosáhli již jen Šebrle a Saj-
dok. Stadion ve Woerdenu Pavel dobře zná, místní
pořadatelé jej tam pozvali již potřetí. V souboji se 30
soupeři, z nichž sedm nastupovalo do závodu s výko-
nem nad 7700 bodů, obsadil výborné čtvrté místo.
Na stupních vítězů stanuli Němec Lars Albert, Hamdi
Dhouibi z Tunisu a domácí Ingemar Vos. Baar tento-
krát nezaváhal ani v jedné disciplíně: 100 m  11,10 ,
dálka  725 cm, koule  14,25 m, výška  199 cm, 110 m
překážek - 15,02 s, 400 m  49,77 s, disk  39,70 m, tyč
 420 cm, oštěp  52,19 m, 1500 m  4:46,15 min.
(Výkony v kouli a dálce jsou osobními rekordy,
ve výšce si osobní rekord vyrovnal.)

Na závěr sezony absolvoval nejlepší litomyšlský atlet
již tradičně desetiboj v Ústí nad Orlicí. Do 62. ročníku
Ústeckého desetiboje nastupoval s cílem překonat
rekord závodu, což se mu i za chladného počasí výko-
nem 7310 bodů podařilo.
Úspěšnou sezónu má za sebou také družstvo mužů Jis-
kry Litomyšl. V kvalifikaci o postup do I. atletické ligy
obsadilo v konkurenci deseti uchazečů v Jablonci
n. Nisou sice pěkné, ale nepostupové 4. místo. I to je
ale obrovským úspěchem, s postupem družstva se
vůbec nepočítalo.
Že oddíl atletiky dobře pečuje také o mládež, dokazu-
je 2.místo Davida Bartůňka na mistrovství ČR žáků,
které se konalo 13. září v Třinci. David hodil diskem
skvělých a nevídaných 54,28 metru a „padesátku“si
zopakoval i týden poté na mezistátním utkání se Slo-
venskem v Olomouci.
Atletický oddíl byl úspěšný také jako pořadatel
významných závodů. Český atletický svaz mu svěřil
organizaci mezistátního utkání atletů do 22 let České
republiky, Maďarska a Slovinska v Litomyšli. K plné

spokojenosti účastníků i pořadatelů však chybělo jedi-
né, a to dobré počasí. Našim mladým atletům a atlet-
kám se podařilo o deštivé sobotě 20. září zvítězit nad
Maďarskem a Slovinskem.
Posledním závodem letošní atletické sezóny v Lito-
myšli bude 11.a 12. října Přebor Pardubického kraje
ve vícebojích žactva, dorostu a žen.                         -red-

Petr Bartoš mistrem Evropy v motokrosu
Tým Orion Litomyšl zažívá v posledních týdnech nej-
větší úspěchy za deset let své existence. Jezdec týmu
Orion Petr Bartoš rozhodl na trati v Německu o svém
celkovém vítězství v evropském šampionátu. V před-
posledním závodě seriálu mistrovství Evropy v kuba-
tuře open vyhrál obě jízdy, ve kterých startoval
a předčasně tak mohl slavit celkový primát. „Jeho sou-
peři měli na mokré dráze problémy, a tak se nakonec
hrála Česká hymna hned dvakrát,“pochvaluje si mana-
žer Orion týmu a bývalý reprezentant Petr Kovář.
Petr Bartoš navíc potvrdil letošní formu i při posled-
ním vystoupení v dánském Svendborgu. Vedoucí muž
seriálu mistrovství Evropy si na své konto připsal
druhé místo v první jízdě a ve druhé zvítězil.  V celko-
vém pořadí za sebou nechal domácí závodníky Bo

Vanga na suzuky a Jörgunsena se strojem honda.
„Chci poděkovat majitelům Orionu Litomyšl panu
Doubkovi a Bohuňkovi za podporu v letošní sezo-
ně. Vloni to kvůli smolnému zranění nevyšlo, ale
tým mě i přesto angažoval a já to dotáhl na mistra
Evropy,“uvedl Petr Bartoš.
Úřadující mistr Evropy Petr Bartoš má ještě šanci
poprat se o domácí titul se jezdci Žeravou a Čepelá-
kem. Zbývá si jen přát, aby mu vynikající forma
vydržela i do jihočeského Kramolína, kde se 5.
října pokusí vylepšit své dosavadní třetí místo.
Startovat bude také v závodě družstev 15. října
na trati v jihočeské Kaplici, kde by měl barvy Ori-
onu hájit společně s Bittnerem a Kadlečkem.

-red-,  foto archiv Orion Litomyšl


