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Dvaačtyřicetičlenný ženský sbor Warm Echo
z japonského města Kashiwa koncertoval
v sobotu 18. října v kongresovém sále zámku.
Společně s Japonkami vystoupil Sbor paní
a dívek a Mužský pěvecký sbor. Koncertní
pásmo japonského sboru bylo rozděleno
do tří částí. V úvodu zazněla duchovní hudba
známých, především evropských skladatelů.
Prostřední část vystoupení byla věnována
tvorbě W. A. Mozarta a závěr programu patřil
japonským lidovým písním. 
Na každou z částí vystoupení pak Japonky zvolily jiný
převlek. Divácky nejatraktivnější byla bez diskuze
druhá a třetí část programu. Známá Mozartova díla,
upravená pro pěvecký sbor, předvedly zpěvačky
v barokních parukách a legračních kostýmech. 
Pro japonské sbory obecně je příznačné precizní
nastudování koncertního repertoáru. Nejinak tomu
bylo u Warm Echa. Jeho vystoupení bylo plné energie,
místy nechyběly ani téměř taneční kreace. Pro mnohé

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje, které se
konaly ve dnech 17.  18. října, jsou minulostí. Celkem
45 mandátů si mezi sebe rozdělily strany ČSSD, ODS,
Koalice pro Pardubický kraj a KSČM.
Se ziskem 19 mandátů vyhrála volby v Pardubickém
kraji ČSSD, následuje ODS, jejíž kandidáti obsadí 11
zastupitelských křesel. Třetí skončila Koalice pro Par-
dubický kraj s 9 mandáty. Poslední stranou, která
překročila pětiprocentní hranici, potřebnou pro vstup
do zastupitelstva, byla KSČM s šesti mandáty.

posluchače bylo překvapením, jak
měkce a přirozeně zní v japonštině
rychlé mozartovské recitativy. „Show“
vyvrcholila lidovými písněmi, na které
si členky sboru oblékly tradiční japon-
ské barevné yukaty. Zazněla zde
i japonsky zazpívaná Smetanova
Vltava ve velmi zdařilé úpravě.
O pauzách mezi jednotlivými čísly
programu zpíval Mužský pěvecký
sbor a Sbor paní a dívek. V úplném

závěru koncertního večera pak všechna tři pěvecká
seskupení zazpívala (v českém jazyce) společně, mj.
píseň Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěs-
ta.
Sbor Warm Echo vznikl při příležitosti cesty po Evropě.
Jeho členky byly vybrány ze dvou čistě ženských sborů
a dvou sborů smíšených. Kromě Litomyšle koncertova-
ly Japonky ještě ve vídeňském Svatoštěpánském
dómu. Právě proto si vybraly do svého repertoáru
duchovní hudbu, kterou mnohé z nich zpívaly poprvé. 
Podle sbormistryně Warm Echa Kyoko Takamiy byla
pro Japonky těžká příprava na závěr vystoupení. Nau-
čit se české texty prý bylo velmi náročné, ale zábavné.
A proč právě Česká republika a Litomyšl? „Naše členky
jezdí do zahraničí poměrně často, ale tentokrát je zají-
mala zvláště Česká republika a pro většinu z nich to
byla cílová země. Litomyšl nám byla vybrána cestovní
kanceláří, do té doby jsme toto město neznaly. Velice
se nám tu líbí, je to krásné až roztomilé město,“uvedla
Kyoko Takamiya.
Po koncertě čekala na vzácné hosty malá recepce. Mís-
tostarosta Litomyšle Jan Janeček předal dirigentce
sboru dary a pozdravení pro starostu města Kashiwa.
Ještě než zazpívala komorní verze sboru pedagogické
školy KOS, zvaná KoKOS, se dojatá japonská dirigent-
ka nechala slyšet, že tento večer je pro ni jedním z nej-
větších zážitků v životě. 
Následovala volná zábava. Japonky si i přes jazykovou
bariéru vyměňovaly své pěvecké zkušenosti s litomyšl-
skými kolegy a kolegyněmi a došlo i na výměnu parti-
tur. Před vystoupením si členky sboru prohlédly
litomyšlský zámek a také zámek v Nových Hradech
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V Litomyšli přišlo k volbám 45,71 % registrovaných
voličů. Lidé dali nejvíce hlasů kandidátům ČSSD
31,1%. Těsně za sociálními demokraty následovala
s 28,48% ODS. Na třetím místě skončila Koalice
pro Pardubický kraj s 21,16 %, na čtvrtém Nezávislí
starostové pro kraj s 10,3 % hlasů a na pátém KSČM
s 8,15% hlasů.
Z litomyšlských občanů do zastupitelského křesla
usedne MUDr. Vítězslav Podivínský za ČSSD a svůj
mandát obhájil i Josef Janeček z ODS.                  - red -

Výsledky
krajských voleb
v Litomyšli
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Reakce na článek „Parkování na Smetanově náměstí“
– Lilie 10/2008

Jako členové petičního výboru a přípravného výboru
občanského sdružení Litomyšlský PATRIOT bychom se
rádi vyjádřili k výše zmíněnému článku paní Michaely
Severové - tiskové mluvčí. Na začátku pracovního jed-
nání v Zámeckém pivovaru 24. 9. 2008 byl panu staro-
stovi předán text PETICE proti provádění dopravních
omezení a snižování počtu parkovacích míst v centru
města Litomyšl, kterou ke dni výše zmíněné schůzky
podepsalo 1300 občanů. O této zásadní informaci se
tisková mluvčí vůbec nezmiňuje, zato článek začíná
sdělením „v posledních dnech se objevily v Litomyšli
zprávy o tom, že na Smetanově náměstí nebude povo-
leno parkovat”. Tímto již na začátku svého příspěvku
znevěrohodnila legitimní vůli občanů vyjádřit se
k této problematice.
Rádi bychom se vyjádřili k jednotlivým údajům a argu-
mentům v článku:
Chybný počet parkovacích míst na Smetanově náměstí
- 480 oproti skutečným 355. 
Nerozumíme pojmu „historická funkce”. Tisková mluv-
čí cituje slova starosty: „…došlo k postupné přeměně
náměstí z historické funkce na funkci společenského
centra a na prosté parkoviště.“ Proč tak složitě? Co si
máme představit pod pojmem „historická funkce”?
Na náměstí se vždy bydlelo, obchodovalo, žilo i parko-
valo, jen těch aut v poslední době značně přibylo! 
Souhlasíme s vyjádřením, že jsou to právě kamenné
obchody, služby, trhy a další akce, které sem vtahují
nejen místní obyvatele, ale i obyvatele z okolních měst
a obcí, které mají v centrech parkování omezené. 
K tomu, aby se dosáhlo většího společenského využití

a aby se náměstí stalo skutečně živým a lákavým cent-
rem, jak se zamýšlí starosta, je potřeba především
dobře se starat a zlepšovat jeho stávající podobu.
Na večerní procházky centrem města si můžeme klidně
zajít, neboť po 17 hodině, kdy se obchody uzavřou, je
náměstí vylidněno a poloprázdné. Naopak po celý den
je možno bezpečně korzovat na náměstí v tradičních
podsíních a po přilehlých chodnících. Za toto jedineč-
né řešení můžeme poděkovat předvídavosti našich
předků.
Zákazy, které vznikly v prostoru dolního náměstí, byly
prvním příkladem neuváženého rozhodnutí, zřejmě

bez odsouhlasení zastupitelstva a bez zjištění názoru
občanů v této lokalitě. 
Domníváme se, že zásadní změny (plánování klido-
vých zón v celém prostoru náměstí) by neměly být
činěny pouze v rámci Rady města Litomyšle (7 osob)
s architekty bez zapojení veřejnosti - zejména těch
občanů, kterých se tyto zásadní změny týkají. 
Dle starosty snížení počtu parkovacích míst o 35(?) se
nahradí parkovacím domem pod zámkem a rozšířením
komunikací v těsné blízkosti centra. Nebylo by logické
udělat to obráceně? Nejdříve rozšíření parkovacích
míst, potom případné omezení? Navíc dle našich infor-
mací parkovací dům pod zámkem nebude památkáři
zřejmě povolen. 
V článku se dále píše „...zazněla jako jedna z variant
i možnost vrátit na Smetanovo náměstí kašnu ... v tuto
chvíli je vše ve fázi prověřování”. To je v rozporu
s informací, kterou máme od pana starosty, že se již
připravují žádosti o dotace z EU na tyto akce (termín
podání do konce listopadu). Zatímco veřejné jednání
zastupitelstva, kde se má projednávat Petice proti pro-
vádění dopravních omezení a snižování počtu parko-
vacích míst v centru města Litomyšl, podepsaná téměř
2000 občany, bude až 16. prosince!
„Parkování v našem městě je pro radní prioritou číslo
jedna.“ To jsme rádi a právě proto si myslíme, že je
třeba nepřistupovat k této problematice zbrkle a brát
v úvahu všechny názory, zejména těch, kterých se
změny týkají nejvíce.
Ano, jsme proti jakémukoliv snižování počtu parkova-
cích míst na náměstí, neboť konkrétně tato místa
nelze nahradit jinými. V centru města je třeba parko-
vací plochy rozšiřovat a rozhodně neubírat stávající
veřejná parkovací místa tím, že jsou pronajata soukro-
mým subjektům (viz hotel Aplaus).
Rozhodně chceme dementovat větu „Raději místo
kašny zřiďte tři parkovací místa pro autobusy!”,
která je účelově vytržena z kontextu diskuze v pivo-
varu a která poškozuje účastníky debaty a staví je
do špatné pozice v očích široké veřejnosti. Téma
KAŠNA - Vodních zdrojů, jako je kašna, je v Litomyš-
li dost - např. Klášterní zahrady, kašna před zám-
kem, kašna na zámeckém nádvoří a na sídlišti, atd.

Nejsou lepší cesty, jak zpříjemnit život obyvatelům
města a turistům z dotací z EU, například relaxačně
sportovní areál na Černé hoře pro širokou veřejnost,
lanové centrum, cyklo a in-line stezky, tak, jak to již
dávno dělají ostatní města (Česká Třebová, Ústí nad
Orlicí, Letohrad, Choceň, Chrudim, Pardubice, atd.)
a to po celé republice, nejenom Pardubickém kraji .
Vždyť právě absence tohoto typu vyžití je důvodem,
proč se turisté nezdrží více než jeden den. Téma
AUTOBUSY - V diskuzi, která probíhala, se vyjadřo-
val pan Rejman z Městské policie k problému průjez-
du autobusů středem města, kdy autobusy zastavují
u sochy B. Smetany, aby mohli turisté vystoupit.
Označil toto místo za nevhodné a nebezpečné z hle-
diska dopravní situace. Proto bylo mimo jiné řečeno,
že dříve byla parkovací místa i pro autobusy
za morovým sloupem, a položena otázka, zda toto
místo není vhodnější. Ovšem míněno tak, že zde lidé
pouze vystoupí a autobus okamžitě odjíždí na par-
koviště mimo náměstí (třeba u Střední odborné
školy technické) a později pouze naloží návštěvníky
při odjezdu.

Občané, kteří podepsali a podpořili petici (1917 pod-
pisů), vyjádřili legitimní nevůli a chtějí pouze mít
možnost účastnit se diskuze při řešení daného pro-
blému. Nechceme být bráni jako brzda jakéhokoliv
pokroku v Litomyšli, ale byli bychom rádi, aby naši
představitelé pochopili, že jsme existenčně závislí
na každém návštěvníkovi našeho města. Proto
nechceme, aby byly změny prováděny zbrkle a bez
rozvahy, neboť mají vliv na ekonomiku více než 200
subjektů a týkají se více než 800 pracovních míst,
obsazených převážně lidmi z Litomyšle a blízkého
okolí.

Členové petičního výboru a přípravného výboru sdružení
Litomyšlský PATRIOT: Dlouhá Jitka, Drahoš Roman,
Hřebec Milan, Kubík Martin, Kubíková Miroslava,
Martinková Marta, Novák Jiří, Nováková Veronika,
Nývlt Norbert, Petrova Vilma, Pulkrábek Radek,
Rada Pavel, Stratílek Hubert, Šnajdr Jaroslav,
Zitková Petra

Oficiální text petice 
PETICE
proti provádění dopravních omezení a snižování
počtu parkovacích míst v centru města Litomyšl

Datum: 10. 9. 2008
Adresát petice:
Městský úřad Litomyšl - zastupitelstvo města
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20
Městský úřad Litomyšl - starosta města
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petič-
ním, my, níže podepsaní občané České republiky
požadujeme neprovádět žádná dopravní omezení
a nesnižovat počet parkovacích míst v centru města
Litomyšl takto:
- okamžitě zrušit nově vzniklý zákaz vjezdu v dolní
části Smetanova náměstí v prostoru „U Slunce”
- neplánovat a neuskutečňovat v současné době žádná
dopravní omezení v centru města Litomyšl, zejména
na Smetanově náměstí
- neplánovat a neuskutečňovat snížení počtu parkova-
cích míst v centru města Litomyšl, zejména na Smeta-
nově náměstí, dokud není vyřešena otázka jejich
adekvátní náhrady
- nepronajímat žádná nová parkovací místa v centru
města Litomyšl
Zdůvodnění:
Centrum Litomyšle a zejména Smetanovo náměstí je

v prvé řadě nezastupitelným obchodněkomunikačním
prvkem života ve městě. Je zde soustředěna většina
obchodů a služeb patřící k základní občanské vybave-
nosti. Nejsou zde jen obchůdky
s upomínkovými předměty
pro turisty, ale většina subjektů,
které občané potřebují pro každo-
denní život. Jde o obchody (prodej-
ny potravin, drogerie, lékárny,
oděvy a obuv, domácí potřeby,
sport, papírnictví, cukrárny ...),
provozovny poskytující služby
pro občany, ordinace praktických
a zubních lékařů, rodinné centrum apod. Jakýmkoliv
dopravním omezením či úbytkem parkovacích míst (v
době, kdy za ně neexistují odpovídající náhradní par-
kovací plochy) jsou tyto subjekty a jejich návštěvníci
poškozeni, obchodníci ohroženi poklesem tržeb, které
pro některé mohou mít postupný likvidační charakter.
Vytváření zón s dopravním omezením, zákazem či
omezením možnosti parkování je vždy diskriminační
a snižující konkurenceschopnost pro ty, kteří zde mají
své provozovny nebo zde bydlí. Zóny s omezenou
dopravou či parkováním se z obchodního hlediska stá-
vají „mrtvými”. Tato omezení nahrávají „vylidnění” a
odlivu zákazníků směrem k velkým supermarketům
a obřím nákupním centrům právě proto, že jsou
dopravně dobře dostupná s možností parkování přímo
před nebo uvnitř objektu.

Vzhledem k tomu, že u nově umístěného zákazu
vjezdu „U Slunce” je dodatková tabulka umožňující
vjezd zásobování a občanům zde bydlícím (což je

v pořádku), neplní rozhodně
zamýšlený záměr vzniku klidové
zóny. Navíc kolem sochy Bedřicha
Smetany je nyní květinovými tru-
hlíky vymezena klidová zóna
o dostatečné velikosti. Komuni-
kace, která kolem vede, je jedním
z mála míst, kde se lze s vozidlem
bezpečně otočit!
Petiční výbor:

Jaroslav Šnajdr, Lidická 1141, 570 01 Litomyšl; Jiří
Novák, Sadová 411, 560 02 Česká Třebová; Jitka
Dlouhá, Jana Žižky 1035, 565 01 Choceň; Marta Mar-
tinková, Moravská 312, 570 01 Litomyšl; Milan Hře-
bec, Smetanovo nám. 94, 570 01 Litomyšl; Norbert
Nývlt, Smetanovo nám. 20, 570 01 Litomyšl; Pavel
Rada, Smetanovo nám. 81, 570 01 Litomyšl; Petra
Zitková, B.Němcové 166, 570 01 Litomyšl; Radek
Pulkrábek, J.Žižky 698, 570 01 Litomyšl; Roman
Drahoš, Smetanovo nám. 119, 570 01 Litomyšl; Vero-
nika Nováková, Sadová 411, 560 02 Česká Třebová;
Vilma Petrova, Lidická 113/1, 570 01 Litomyšl
Adresa pro doručování: Radek Pulkrábek, Smetano-
vo nám. 60, 570 01 Litomyšl
Osoba pověřená pro styk se státními orgány: Radek
Pulkrábek, J.Žižky 698, 570 01 Litomyšl.
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Parkování na Smetanově
náměstí - nová fakta

Není sporu o tom, že parkování v centru Litomyšle je
žhavé téma. Vedení města věří, že se jednání ohledně
této problematiky přesune ze stránek novin a výloh
obchodů k jednacím stolům. 
Cílem tohoto příspěvku je informovat o novinkách,
které se udály od říjnového vydání Lilie. Ve čtvrtek 9.
října předali zástupci petičního výboru do rukou sta-
rosty Michala Kortyše Petici proti provádění doprav-
ních omezení a snižování počtu parkovacích míst
v centru města Litomyšl. Podle tiskové zprávy petiční-
ho výboru (podepsána Milanem Hřebcem, Radkem
Pulkrábkem, Jaroslavem Šnajdrem a Petrou Zitkovou)
podpořilo svými podpisy petici celkem 1917 občanů,
přibližně 300 zápisů, podle této tiskové zprávy, nespl-
ňuje předepsané náležitosti dle petičního zákona. Dle
výše citované tiskové informace je z celkového počtu
podpisů celkem 46% podpisů občanů města Litomyšle.
Jeden bod petice byl vyslyšen ještě dříve, než byla
sama petice doručena na radnici. Jedná se o zrušení
zákazu vjezdu v dolní části Smetanova náměstí
u Slunce. Instalování značek zákaz vjezdu v této loka-
litě bylo pouze zkušební. Obyvatelé města o tom byli
informováni v srpnové Lilii. Ukázalo se, že toto opat-
ření přineslo řadu technických problémů a k výrazné-
mu zklidnění dopravy v této lokalitě nedošlo. Po dvou
avizovaných zkušebních měsících bylo tedy zrušeno. 
Přinášíme také upřesnění o počtu parkovacích míst
v historickém jádru města. V říjnovém vydání Lilie
jsme uvedli pravděpodobně nepřesný údaj. „Poslední
odhad počtu parkovacích míst ve městě proběhl v sou-
vislosti s přípravou Olympiády dětí a mládeže,“ říká
vedoucí odboru místního hospodářství Pavel Jiráň
a pokračuje: „Pro tento účel bylo potřebné znát spíše
údaje o možném počtu řízeného parkování vozidel než
údaje o běžném stupni využívání parkoviště.“ Od té
doby se odbor místního hospodářství zaměřoval spíše
na důležitou otázku vyhledávání ploch pro nová par-
koviště či parkovací stání a daný údaj nezpřesňoval.
Omlouváme se čtenářům Lilie za nedocenění významu
a prezentaci nepřesných údajů. „Zástupci petičního
výboru v době špičky napočítali 350 parkujících vozi-
del v prostoru Smetanova náměstí,“ říká Pavel Jiráň
a dodává: „Na základě velké odlišnosti údajů jsme se
snažili vyřešit problém graficky. Podle jednotlivých

způsobů stání, rozměru náměstí a normovaných šířek
stání jsme došli na Smetanově náměstí k celkové
kapacitě 415 osobních automobilů.“ Do uveřejněné
kapacity 480 parkovacích stání byly zahrnuty i lokali-
ty Vodní Valy, ulice B. Němcové, Šmilovského, Šantovo
a Toulovcovo náměstí. Vytvořením klidových zón by
mělo Smetanovo náměstí přijít podle posledních
odhadů starosty asi o 26 parkovacích míst. Přemístě-
ním parkovacích automatů z vozovky na chodníky by
se mohla kapacita největšího parkoviště ve městě až
o 10 parkovacích míst zvětšit. Konečný úbytek šest-
nácti parkovacích míst by tedy neměl být tak zásadní
a pro obchodníky likvidující. 
Různé varianty zklidnění dopravy na Smetanově
náměstí jsou ve fázi prověřování. Architekt Aleš Buri-
an, který je tvůrcem rekonstrukce celého historického
jádra, připravuje a prověřuje několik variant umístění
mobiliáře a dalších prvků, které mají za úkol podtrh-
nout význam Smetanova náměstí. V tuto chvíli ještě
radnice neví, zda vše zvládneme dořešit do termínu
podání žádosti o dotaci z tzv. Regionálního operační-
ho programu NUTS II Severovýchod. Pokud stihneme
uzávěrku příjmu žádostí, není vůbec jisté, zda město
Litomyšl dotaci získá. Jde totiž o stejný program,
ze kterého byla podpořena výstavba krytého bazénu
v lokalitě sportovního areálu Černá hora. I v teoretic-
kém případě získání dotace existuje mnoho variant,
jak postupovat dál. Vyloučena není ani změna projek-
tu či částečné vrácení (respektive nepožádání o plat-
bu) dotace. 
Regulace parkování i vjezdu do historických center
měst existuje na celém světě. Zákaz vjezdu na centrál-
ní náměstí najdeme i v České republice – např. v Kutné
Hoře, v Olomouci či v Českém Krumlově. Výrazné
sezónní omezení vjezdu i parkování můžeme vidět
ve městech srovnatelné velikosti a významu, například
v Telči či Třeboni. 
Důležité je nejen nalezení kompromisu v otázce parko-
vání, ale i upevnění a prohloubení vzájemné spoluprá-
ce radnice a subjektů existenčně závislých
na příjmech z cestovního ruchu. Šanci obstát v silné
konkurenci podobných měst máme jen v případě, že
budeme táhnout za jeden provaz. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Jako příklad velmi zdařilé stavby si tvůrci v odbor-
ných kruzích ceněné Ročenky architektů vybrali
z našeho města autobusové nádraží. V neděli 12. října
jste proto mohli na autobusovém nádraží potkat foto-
grafa, který měl za úkol lokalitu Bělidla podrobně zdo-
kumentovat.  

Další valná hromada Destinační společnosti
Východní Čechy se konala 4. listopadu v hotelu Zlatá
Hvězda. Připomeňme, že mezi zakládající členy této
organizace patří i svazek obcí Českomoravské pomezí
či Smetanova Litomyšl o.p.s. Valná hromada jednala
mimo jiné i o vyhlášení oblasti a tématu pro rok 2009.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje publikaci
o projektech realizovaných s pomocí prostředků z tzv.
Společného regionálního operačního programu. Mezi
sedmi vybranými vzorovými projekty nechybí ani
rekonstrukce Zámeckého pivovaru na Evropské školicí
centrum v Litomyšli. Publikace má sloužit pro širokou
veřejnost jako inspirace pro tvorbu projektů. Bude zde
tedy i řada osobních zkušeností, rad, postupů řešení
jednotlivých situací apod. V pátek 31. října si zástupci
realizační firmy prohlédli pivovar na vlastní oči
a hovořili o přípravě tohoto projektu s emeritním sta-
rostou Miroslavem Brýdlem, který byl u zrodu tohoto
projektu. 

Litomyšlská pobočka mobilní poradny pro cizince
končí. Nadále se však můžete obracet na organizaci
Most pro lidská práva se sídlem 17. listopadu 216 v Par-
dubicích, tel. 467 771 170, 774 412 164. 

RaM vydává nařízení města Litomyšl č. 3/08, kte-
rým se určují  místní komunikace, na nichž se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném
úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí. 

RaM posoudila nabídky na zakázku: Zajištění pečo-
vatelské služby terénní formou. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku Farní charity Litomyšl, Bělidla
392, Litomyšl. Celkový objem finančních prostředků
na období roku 2009 je uvažován ve výši 1.657.000 Kč,
financování bude vícezdrojové.

RaM vyjadřuje souhlas se zapojením Města Lito-
myšle do celorepublikového projektu "Euroklíč" -
instalace tzv. eurozámků do zařízení výtahů, bezbari-
érových WC atd. pro hendikepované občany. 

RaM vzala na vědomí petici občanů města Litomyš-
le nazvanou "Petice proti provádění a snižování počtu
parkovacích míst v centru města Litomyšl". RaM dopo-
ručuje znění petice projednat na semináři ZaM dne 4.
11. 2008, petičnímu výboru budou prostřednictvím
osoby pověřené pro styk s orgány města poskytnuty
podklady (studie, projekt zamýšlených úprav na Sme-
tanově náměstí). RaM na základě připomínek členů
zastupitelstva města a petičního výboru doporučí ZaM
návrh usnesení, který bude ZaM předložen na jeho
řádném zasedání dne 16.12.2008.  

RaM souhlasí s podáním projektové žádosti o dota-
ci v rámci 6. výzvy Operačního programu Životní pro-
středí, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny, na projekt „Regenerace zeleně
městského hřbitova v Litomyšli“. Žádost o dotaci musí
být předložena v termínu od 17. 9. 2008 do 13. 11.
2008 na AOPK. Maximální výše dotace může dosahovat
85% z ERDF a 5% SR/SFŽP z celkových uznatelných
nákladů na projekt. Projekt je zaměřen na regeneraci
hřbitovní zeleně na městském hřbitově v Litomyšli. 

RaM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy se
Spolkem leteckých modelářů Litomyšl na pronájem
pozemků (letiště a přístupové cesty) v katastrálním
území Záhraď na dobu určitou do 30. 9. 2010 ve stáva-
jícím rozsahu.

Smetanovo náměstí musí zůstat 
obchodně společenským centrem

Vážení Litomyšlané,
nechci „reagovat na reakci“, chtěl bych jen popsat
své pocity z kauzy parkování na náměstí. Po svém
zvolení do funkce starosty jsem začal intenzivněji
jezdit po okolních státech a z titulu svého úřadu
jsem si začal všímat úplně jiných věcí než v minu-
losti. Snad nikde neměli tak krásné náměstí, jako
je naše, ale na žádném náměstí nebylo tolik aut
jako v Litomyšli! Na druhou stranu musím říct, že
Litomyšl je svou polohou a začleněním do terénu
velice specifická  jen těžko hledám přirovnání.
Oprášil jsem studii Revitalizace Smetanova náměs-
tí a požádal architekta o prověření možnosti vrátit
na náměstí kašnu (i v souvislosti s blížícím se
výročím 750 let povýšení Litomyšle na město)
a vytvořit u pomníku Bedřicha Smetany klidovou
zónu. Jelikož jsem tušil, kolik musí mít kašna pro-
storu, aby vynikla (striktní požadavek zněl zabrat
co nejméně parkovacích míst), bylo dohodnuto
zpracování více variant na umístění vodního
prvku.
Finanční prostředky se nabízely z Evropských
fondů s lhůtou podání do 25. listopadu, a proto

jsem nechal zkušebně nainstalovat zákazové znač-
ky u Smetany. Od této akce jsem očekával vyřešení
případných námitek vůči funkčnosti a technickým
nedostatkům. S odstupem času přiznávám, že
zásah byl poněkud necitlivý, výsledky se ale dosta-
vily okamžitě. Celou akci jsme vyhodnotili, vzali
na vědomí připomínky obchodníků a výsledky pře-
dali architektovi.
Naši obchodníci dali razantně najevo, že chtějí být
účastni na celém projektu a při předání petice jsem
se s nimi dohodl na společném postupu.
Jako podnikatel chápu jejich požadavky a můžu
vás ubezpečit, že od samého zrodu myšlenky mám
na zřeteli zachovat Smetanovo náměstí jako
obchodně společenské centrum města.
Doufám, že zasedneme k jednacímu stolu jako
partneři a ne jako protivníci. Každý zváží svá
pro a proti a věřím, že najdeme společnou řeč
a vyřešíme i jiné věci, které nás trápí. Myslím si, že
snahou nás všech je žít v litomyšlské kotlině spo-
lečně a ve všeobecné shodě.                                         

Michal Kortyš, starosta
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Litomyšl nemá
tisíc let
V souvislosti s nastávajícím jubileem povýšení Litomyš-
le na město před 750 lety začíná se pilně omílat tradič-
ní blud o tisíciletí jejího trvání. Považuji za nezbytné,
i když to není populární, upozornit, že zpráva o exi-
stenci hradu Litomyšl v roce 981 uvedená v Kronice
české Kosmy Pražského s datem úmrtí knížete Slavníka
je výmysl pisatelův. Podle pramenných skutečností
vznikala Litomyšl až v druhé polovině 11. století a její
„institucionální“ počátek byl položen až v letech vlády
knížete Břetislava II. (1092  1100) zřízením kostela sv.
Klimenta. Vlastenecká historiografie Kosmův omyl
ráda převzala a šířila a kupodivu ani v nové době neby-
la ochotna se ho kriticky zbavit, ačkoliv jeho vady jsou
nasnadě. K výročí Litomyšle bude v regionálním tisku
k této otázce uveřejněna stať, která překvapivě pouká-
že na skutečný význam údajů vztahujících se k nedáv-
né zvěsti.                                                     Jan Kapusta

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne
14.10.2008 nařízení města Litomyšle č. 3/08. Hlavní
součástí tohoto nařízení je seznam úseků místních
komunikací, na kterých nebude v období 2008/2009
prováděna zimní údržba vůbec, nebo mimo plán zimní
údržby.
Oproti loňskému zimnímu období došlo díky nákupu
nové techniky Technických služeb ke zmenšení
počtu neudržovaných komunikací cca o dvě třetiny.
U naprosté většiny níže uvedených komunikací navíc
zimní údržba bude prováděna, ale v jiné časové
posloupnosti, než předpokládá Plán zimní údržby.
Nařízení je tedy spíše administrativním aktem vyplý-
vajícím ze silničního zákona. 
Nařízení města Litomyšle č. 3/08
Neudržované úseky místních komunikací

1. ulička od 9.května čp.809,810 k 17.listopadu čp.843
2. od ČSAD na Lány
3. Zámecká - propojka pod CKL
4. Moravská za LB Tech
5. parkoviště v sídlištích
6. schody pod kostelem
7. Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou
8. J.E. Purkyně - schody mezi čp.1143 a 1144
9. chodník u J.E.Purkyně 1143 a 1144
10. parkoviště J.E.Purkyně 1150
11. parkoviště a sjezd ke garážím Z.Kopala 1155
12. schody Tomíčkova-Vognerova
13. garáže Dukelská
14. garáže u HMD
15. chodníky ul. Míru a J. Žižky přiléhající k čp.708

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Neudržované úseky místních komunikací
v zimním období 2008/2009

Sběrný dvůr je hlídán kamerovým systémem
Město Litomyšl společně s městy Svitavy, Polička
a společností LIKO SVITAVY a.s. řešilo po uvedení nově
rekonstruovaných sběrných dvorů do provozu jejich
zabezpečení proti poškozování, rozkrádání elektroza-
řízení předaného v rámci zpětného odběru a ochranu
proti nepovolenému ukládání odpadů u vjezdové
brány. 
Pro zajištění tohoto úkolu byl zpracován projekt
na umístění kamerových systémů. Projekt byl realizo-
ván ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. Praha.
Ta, jako kolektivní systém zajišťující zpětný odběr
vybraného elektrozařízení, poskytla na výše uvedený
projekt ze svého „Fondu ASEKOL“ finanční dar ve výši

88 000,- Kč. Město Litomyšl má v současné době
instalovánu jednu kameru, která monitoruje prostor
areálu sběrného dvora a prostor před vstupní branou.
Údaje jsou archivovány a v případě potřeby jsou pří-
stupné Městské policii Litomyšl. Tímto řešením je
zajištěn trvalý dohled nad provozem sběrného dvora
a návaznost na kamerový systém města. Výstupy
mohou být využity jako podklady pro zahájení pře-
stupkových řízení především v rámci zákona o odpa-
dech, které mohou vyústit k ukládání pokut fyzickým,
ale i právnickým osobám. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Nezapomeňte na výměnu 
občanského průkazu 

(Tato informace se týká pouze majitelů občanských
průkazů růžové barvy.)
K 31. 12. 2008 skončí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince
2003. Jedná se o občanské průkazy růžové barvy,
které mají číslo občanského průkazu uvedeno v pra-
vém horním rohu. I když je zde uvedena doba platnos-
ti „bez omezení“, jejich platnost končí 31.12.2008.
Výjimku mají pouze občané narozeni před 1. lednem
1936, kteří mají v občanském průkazu uveden údaj
„bez omezení“ a všechny ostatní údaje jsou správné.
To znamená, že nedošlo k žádné změně např. v adrese
trvalého pobytu, v rodinném stavu (vdaná, ženatý,
vdova, vdovec) atd.
Výměna občanských průkazů za nové je zdarma.
K žádosti občan doloží 1 fotografii se současnou podo-

bou a občanský průkaz. V případě změny některého
údaje, zapsaného v občanském průkaze, ještě doklad
o této změně (originál nebo ověřenou kopii  úmrtní-
ho listu, oddacího listu, diplomu atd.)
Povinnost požádat o nový občanský průkaz je do 30.
listopadu 2008.
V rámci správního obvodu Městského úřadu Litomyšl
se výměna občanských průkazů týká cca 850 občanů.
Upozornění:
Tato výměna občanských průkazů se netýká občan-
ských průkazů zelené barvy, kde je pod fotografií uve-
deno 9 místné číslo. Jedná se již o občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji, na které lze již cestovat
do všech států Evropské unie.
Bližší informace vám poskytneme na tel. 461 653 335,
394.          Milena Holasová, vedoucí správního odboru

Kam nevyjíždět bez zimních pneumatik
Od 1. listopadu začíná platit nová dopravní značka
Zimní výbava, která označuje úseky, na kterých musí-
te mít od 1. listopadu do 30. dubna zimní pneumati-
ky. Podívejte se, kde platí. 
Liberecký kraj: Rokytnice  Rezek, Dolní
 Horní Mísečky 
Pardubický kraj: Suchý vrch mezi Jab-
lonným nad Orlicí a Červenou Vodou,
Skuhrovský kopec mezi Ústím nad Orli-
cí a Lanškrounem, úsek mezi koncem zástavby
České Třebové a Skuhrovem, Vendolský kopec mezi
Svitavami a Poličkou, stoupání Hřebeč  Koclířov
pod tunelem, úsek mezi Pohledem a Křenovem na
Jevíčsku 
Královéhradecký kraj: Vrchlabí  Špindlerův Mlýn,
Vrchlabí  Strážné, Temný Důl  Pomezní boudy, Orlic-
ké Záhoří  Šerlich  Deštné v Orlických horách, Mladé
Buky  Pec pod Sněžkou, Černý Důl  Janské Lázně 
Karlovarský kraj: okolí Božího Daru 

Jihočeský kraj: Blažejovice  Prachatice, Vimperk 
Strážný, Zadov  Churáňov, Volary  Stožec, Volary 
Želnava, Kaplice  Dolní Dvořiště, Kvilda  Modrava,

Kvilda  Borová Lada, Vimperk  Kvilda 
Olomoucký kraj: Horní Lipová  Ostruž-
ná, Bělá pod Pradědem  Videlský Kříž,
Zlaté Hory  Petrovy Boudy, Jeseník 
Zlaté Hory, Rejvíz  Heřmanovice, Zlaté
Hory  Modrá  Heřmanovice, Javorník 

Travná, Jeseník  Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník,
Bělá pod Pradědem  Červenohorské sedlo  Loučná,
Konice  Skřípov  Šubířov 
Moravskoslezský kraj: Ostravice  Bílá  Bumbálka 
hranice se Slovenskem 
Ústecký kraj, Středočeský kraj, Zlínský kraj a Jihomo-
ravský kraj teprve vybírají pro umístění značek vhodná
místa. Plzeňský kraj a Vysočina značku v letošním roce
nezavádějí. 

Petr Šmíd, vedoucí odboru živnostenského úřadu

Pošlete hlas své
Litomyšli!
Časopis Travel
in the Czech Republic
vyhlásil třetí ročník čte-
nářské ankety o neja-
traktivnější místo České
republiky v roce 2008.
Hlasování je velmi jed-
noduché. Stačí na adre-
su travel@mf.cz zaslat
mail se třemi nejoblíbe-
nějšími městy či obcemi České republiky
v tomto formátu:
1. místo …….., 2. místo …..…, 3. místo ……..
Z každé e-mailové adresy může být zaslán jen
jeden hlasovací lístek. Výsledky ankety budou
zveřejněny ve speciálním čísle časopisu Travel
in the Czech Republic u příležitosti veletrhu
cestovního ruchu Holiday World 2009 a v časo-
pise Travel in the Czech Republic 02/2009.
Výsledky následně zveřejníme samozřejmě
také v Lilii.
Připomeňme, že v loňském ročníku soutěže
získala Litomyšl krásnou stříbrnou medaili a to
i díky hlasům čtenářů Lilie. Na prvním místě
byla Praha a na třetím se umístil Český Krum-
lov. Pravidelně se do první dvacítky dostává
i řada měst, která mají na svém území památku
UNESCO. 
Chcete-li tedy opět vidět Litomyšl „na bedně“,
neváhejte a zúčastněte se hlasování i vy! Děku-
jeme za každý váš hlas! 

Michaela Severová,
tisková mluvčí Města Litomyšl 

Koncert pro nový
kostel
Padesátičlenný pěvecký sbor z Českotěšínska započne
Advent v Litomyšli. V sobotu 29. listopadu v 16 hodin
vystoupí v rámci benefičního koncertu na podporu
stavby nového kostela v Litomyšli téměř padesátičlen-
ný smíšený pěvecký sbor a smyčcový orchestr CB
z Horní Suché z Českotěšínska. Na programu tak
kromě vánoční kantáty „Zvěstujeme vám velikou
radost” od K. Heizmanna zazní polské, německé,
české koledy a další. Koncert se uskuteční v kostele
Povýšení sv. Kříže; vstupné činí 80 Kč, zvýhodněné
rodinné vstupné (2 dospělí a 1-3 děti do 12 let) celkem
200 Kč. Více info také na www.cb.cz/litomysl/.

Martina Soukupová
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Názor občana

Co je to patriot?

Již 53 let jsem občanem Litomyšle, vždy jsem patřil
spíše k mlčící většině, co mě ale nenechává chladným,
byla nedávná petice místních obchodníků proti zruše-
ní několika parkovacích míst na Smetanově náměstí.
Samozřejmě obchodníkům jde jen o kšeft, nic jiného je
nezajímá, což je v dnešní době celkem pochopitelné.
Ovšem při pohledu na tak krásné náměstí totálně
zarovnané auty je mi smutno, proto když nemusím tak
na náměstí radši nechodím. Nechtěl bych se dočkat
další petice požadující odstranění památníku B. Sme-
tany, vykácení mohutných lip či zbourání morového
sloupu. To by bylo krásných parkovacích míst. Mrzí
mě, že pan starosta nenašel argumenty a doslova se
zalekl této mocné obchodní lobby a ani tento malý
kousek náměstí bez aut nedokázal obhájit. Měst s pře-
krásným náměstím je mnoho, ale náměstí bez, aut to
by byla turistická atrakce hodna zápisu do Unesca.
Zajeďte se podívat do Telče, tam to jde!

Antonín Lustyk

Se zájmem jsem si přečetl obsah petice vznikajícího
občanského sdružení „Patriot“. Co je to vlastně patri-
ot? Z Ottova naučného slovníku plyne, že patriot = vla-
stenec, vlastenectví. Dále je zřejmé, že lze tento výraz
rozvinout ke vztahu ke svému kraji, městu či obci.
Přestože s peticí v mnoha bodech souhlasím, nemohu
ji jako celek podepsat. Chápu rozhořčení majitelů
a provozovatelů obchodů, že se jim nelíbí omezování
provozu automobilů v centru města z důvodů klesají-
cích tržeb. Chápu majitele ubytovacích zařízení, kteří
trpí nedostatkem parkovacích míst pro své hosty
a vidí, že to, co bylo odepřeno jim, jiní snadno získá-
vají. Je zcela pochopitelná nelibost těchto živnostníků
k aktivitám státních ubytovacích zařízení, které „kazí
ceny“.
Na druhé straně je chvályhodná aktivita našich vole-
ných zastupitelů a všech pracovníků městského úřadu
k rozvoji aktivit města všemi směry, s cílem učinit naše
město atraktivnější a přitažlivější pro návštěvníky
a samotné občany. Pěší zóna se zelení a příjemným
prostředím je dnes naprostou samozřejmostí každého
města západní Evropy a je zcela logické, že k tomu
směřují i zástupci našeho města.
Petice Patriot upozorňuje na všechny tyto dopravní,
parkovací a ubytovací problémy, což je velmi pozitivní
a chvályhodné, protože občanskou formou nutí
zástupce města k vyřešení této situace. Důvodem, proč
jsem petici nepodepsal, je, že nenabízí žádné řešeni.
Dnes jsem procházel kolem restaurace „Slunce“
a vyslechl jsem hovor dvou majitelů obchodů, kteří si
pochlebovali, že se dobrá věc podařila a kolem Smeta-
ny se opět jezdí. Toto přece není řešení. Náměstí je
trvale přeplněno automobily…a bude hůř, protože
počet automobilů strmě stoupá. Jediným smyslupl-
ným řešením je vybudování podzemního parkoviště
na náměstí s 300 parkovacími místy. Toto řešení je
technicky poměrně velmi jednoduchá záležitost, zís-
kat investory je rovněž velmi jednoduché. Toto prag-
matické řešení bude vyhovovat jak majitelům
a provozovatelům obchodů či hotelů, tak občanům
a návštěvníkům našeho města. Bude vyřešena jak
doprava, tak parkování a pěší zóna, třeba i s kašnou
a vodotrysky. Toto řešení bude vyhovovat prostě všem.
Pod petici s tímto řešením bych se podepsal.

Jaromír Odstrčil

Benefice vynesla přes sto tisíc korun

Novinky v Komunitním plánování
sociálních služeb v Mikroregionu Litomyšlsko

Benefiční koncert na podporu litomyšlské LDN, který
se uskutečnil 3. října v kongresovém sále zámku,
vydělal přes sto tisíc korun. 
Na dovybavení jednoho pokoje léčebny novými lůžky,
nočními stolky a matracemi proti proleženinám při-
spěli dárci z řad soukromých osob, firem i Pardubický
kraj.
Koncert se uskutečnil pod záštitou krajského radního
pro kulturu a emeritního litomyšlského starosty
ing. Miroslava Brýdla a organizoval jej nadační fond
Zdeňky Žádníkové - Volencové.
Vystoupil zde komorní flétnový soubor Syrinx a vokál-
ní soubor Gentlemen singers z Hradce Králové.
Na vstupném se vybralo deset tisíc sto korun. Nejvíce
štědrým dárcem byl Pardubický kraj, zastoupený právě
Miroslavem Brýdlem, který předal vedení Litomyšlské
nemocnice šek na šedesát tisíc korun. Částkou deset
tisíc korun se rozhodly přispět soukromé firmy Kor-
tex, Story Design, Energo - Pro i malíř Václav Macháň.  
Od srpna letošního roku se tak na vybavení litomyšl-
ské LDN podařilo nashromáždit více než dvě stě tisíc.
Ředitel litomyšlské nemocnice Libor Vylíčil neskrýval
své nadšení: „Jsem rád, že se objevili lidé a dokonce
i obce z litomyšlského regionu, kde jsme usilovali
o příspěvek na sanitky, které si uvědomují, že zdravot-
nictví není pro pracující ve zdravotnictví, ale je
pro všechny občany regionu. Bylo by dobré, kdyby si
všichni uvědomili, že péče, kterou pro vás děláme,

něco stojí a bohužel toky peněz v našem zdravotnictví
nejsou takové, abychom si na sebe vydělali.“
Obnovu zastaralého vybavení litomyšlské LDN odstar-
tovala v srpnu letošního roku firma Sodexho pass,
která poskytla litomyšlské nemocnici stotisícový dar.
Poté vedení nemocnice začalo shánět zbývajících 85
tisíc na zakoupení zbylých šesti polohovatelných
postelí. „Inženýr Brýdl prohlásil, že se pokusí sehnat
zbylých 90 tisíc, abychom mohli koupit šest lůžek
a vybavit tak vlastně jeden pokoj. Oslovil paní Žádní-
kovou a ta oslovila Gentleman Singers,“popisuje histo-
rii benefice Libor Vylíčil.                         Prokop Souček

foto Iveta Nádvorníková, Svitavský deník

Vážení čtenáři, ráda bych upozornila na změny, které
se týkají Komunitního plánování sociálních služeb
v Mikroregionu Litomyšlsko.
Od 1. 9. 2008 má Mikroregion Litomyšlsko novou koor-
dinátorku komunitního plánování sociálních služeb,
slečnu Bc. Ninu Applovou, která se těší na spolupráci
s vámi a ráda vám podá pomocnou ruku. Paní Daně
Šedé za její vynikající práci velice děkujeme a přejeme
jí mnoho úspěchů v dalším životě.
Ke dni 31. 10. 2008 jsou pro vás připravena
aktualizovaná data Katalogu sociálních služeb
a služeb souvisejících v Mikroregionu Litomyšl-
sko. Nová brožura je vložena do stávajících
Katalogů.
Kde si můžete Katalogy sociálních služeb a služeb sou-
visejících v Mikroregionu Litomyšlsko zdarma vyzved-
nout?
- u všech poskytovatelů sociálních služeb v Mikroregi-

onu Litomyšlsko
- na podatelně MěÚ v Litomyšli
- na Odboru sociálních věcí MěÚ v Litomyšli
- v čekárnách Polikliniky a u praktických lékařů

tamtéž
- v čekárnách ambulancí v Nemocnici Litomyšl
- v recepci na J. E. Purkyně 1150 v Litomyšli

- v Infocentru na Smetanově náměstí
- v čítárně v přízemí Městské knihovny 
- v prodejně zdravotnických potřeb, která se nachází

na J. E. Purkyně 1126 v Litomyšli (naproti nemocnici)
- v kanceláři koordinátorky (J. E. Purkyně 1126 v Lito-

myšli  naproti nemocnici)
Stávající i aktualizovaný Katalog sociálních služeb
a služeb souvisejících v Mikroregionu Litomyšlsko si

také můžete stáhnout a vytisknout z interneto-
vých stránek Komunitního plánování sociál-
ních služeb v Mikroregionu Litomyšlsko:
www.kpsslitomysl.cz.
Tyto webové stránky nyní procházejí velkou
vizuální a obsahovou proměnou. Na těchto

stránkách www.kpsslitomysl.cz naleznete nově rubri-
ku „Události a aktuality“, kam budou umísťovány
všechny aktuální informace týkající se Komunitního
plánování sociálních služeb v Mikroregionu Litomyšl-
sko. Novinkou je také „Elektronický důvěrník“ neboli
„Napište nám“, kam můžete psát své dotazy, prosby,
připomínky, potřeby a jiné záležitosti ohledně sociál-
ních služeb. Další proměny budou na webových strán-
kách probíhat vzápětí.

Nina Applová
nová koordinátorka komunitního plánování

Svoz odpadu ve svátek
Firma LIKO Svitavy, a. s. oznamuje, že ve svátek
dne 17. listopadu se bude svážet odpad stejně
jako ve všední dny.

Kde v Evropě recyklují nejvíce plastů?
V České republice!

Česká republika se podle zveřejněných údajů Eurosta-
tu za rok 2006 umístila na prvním místě v třídění
a recyklaci plastového odpadu. Do oběhu se u nás vrací
43% plastů. Dlouhodobě první Německo tak Češi odsu-
nuli na druhé místo. 
„Plastové odpady jsou nebezpečné svou dlouhou
životností, na skládkách jsou téměř nezničitelné.
Nechceme-li je odkázat svým pravnukům, musíme je
vždy znovu zpracovat. Je dobré být první, přesto si
myslím, že musíme třídit a následně recyklovat více
plastů než dosažených 43%,“ uvedl Petr Šilar, radní
Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí. 
Pokud spotřebitel odloží plastový odpad do žlutého
kontejneru, může si být jistý, že neskončí na skládce.
Obsah kontejneru se na třídící lince dále rozdělí podle

průmyslové využitelnosti, pak se čistí, upravuje, drtí
a stává se surovinou pro výrobu nejrůznějších výrobků.
„Třídění odpadu není samoúčelné, bez něj bychom
časem museli žít mezi skládkami. Množství odpadu,
které se ročně vytřídí a vrátí zpět do oběhu, představu-
je v České republice stovky tisíc tun. Bez barevných
kontejnerů bychom tak každoročně budovali desítky
nových skládek. Třídění odpadu má smysl,“ doplnil
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-
KOM.
Třídění odpadu nanečisto si může každý zájemce
vyzkoušet na www.ekokontejnery.cz. Jednoduchá
soutěž pobaví, ale hlavně poučí. Odpad je totiž
důležité třídit správně. Více informací na www.ekon-
tejnery.cz.
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Benefiční bazar na podporu nového
kostela v Litomyšli

Blíží se vinařské svátky

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

Velké plány sboru KOS
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Lito-
myšl připravuje dva velké projekty, které v měsíci
listopadu představí i litomyšlské veřejnosti. 
KOSáci společně se dvěma sbory z Hradce Králové,
studentským sborem Gybon a smíšeným sborem Jitro,
nastudovali rockové oratorium Eversmiling liberty
dánských autorů Jense Johansena a Erlinga Kulber-
ga. Asi hodinové dílo vychází textově z barokního
oratoria Juda Makabejský G. F. Händela, je však zpra-
cováno výrazovými prostředky moderní hudby (rock,
pop, swing, blues). Sólových a instrumentálních
partů se zhostí studenti pedagogické školy (Veronika
Němcová, Michaela Račáková, Jakub Dryml, Lukáš
Hrubeš, Michael Skalický) a mladí litomyšlští muzi-
kanti (Jana Věnečková, Tomáš Hrubeš, Petr Lenoch
a další). V několika vstupech se představí také žáci
tanečního oddělení ZUŠ z Ústí nad Orlicí a členové
tanečního souboru C-dance. Na realizaci díla se bude
podílet na 130 mladých účinkujících. První provede-
ní se uskuteční v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí
a ve Filharmonii Hradec Králové. V Litomyšli bude
oratorium provedeno na dvou výchovných koncer-
tech s podtitulem Studenti studentům. Jak z názvu
vyplývá, budou určeny žákům a studentům lito-
myšlských škol k jejich svátku Dnu studentstva.

Až na gymnázium se zúčastní všechny střední školy.
Litomyšlské veřejnosti bude oratorium představeno
v pátek 7. 11. 08 v 18.00 hod. Všechna litomyšlská
provedení se svolením Památkové péče Pardubického
kraje, správy Zámku Litomyšl a také za pomoci tech-
nických služeb, Smetanovy Litomyšle a regionálního
muzea uskuteční v působivých prostorách chrámu
Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší.
Druhým velkým podzimním projektem sboru je deseti-
denní koncertní cesta do Kanady, kam KOSáci odlétají
28. 11. 08 na pozvání pěveckého sboru Christ Church

Calgary. Tento sbor, který koncertoval i pro anglickou
královnu, pro členy sboru kromě několika koncertů
a hudebně pohybových dílen, které budou realizovány
na školách v Calgary a okolí, připravil i bohatý dopro-
vodný poznávací program (např. návštěva olympijské-
ho stadionu, Skalistých hor apod.). Vyvrcholením
pobytu Kosáků v Calgary však budou dva celovečerní
koncerty. Jeden z nich se uskuteční pro početnou čes-
kou komunitu. Bez velkorysé finanční pomoci města,
vedení pedagogické školy, rodičů, sponzorů a dalších
institucí by však sbor tuto jedinečnou příležitost
uskutečnit nezvládl. Všem, kteří pomohli, by KOS rád
poděkoval svým „Kanadským koncertem“, který se
uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2008 v Kongreso-
vém sále Zámku Litomyšl.
Hudební festival pedagogických škol bude opět
v Litomyšli.
Na jaře čeká sbor účast na Hudebním festivalu peda-
gogických škol ČR. Pedagogická škola bude už podru-
hé jeho organizátorem. Příznivci sólového
a sborového zpěvu se mají na co těšit, zkrátka nepři-
jdou ani instrumentalisté. Více než 500 účastníků
rozezní Litomyšl v době od 1. - 4. dubna. 2009.
A nebude to apríl!

Milan Motl, sbormistr

Pozvánka na
výstavu betlémů

Betlemáři Litomyšlska vás srdečně zvou na výstavu
historických i současných betlémů, která se uskuteční
ve dnech 4.  14. prosince v Zámeckém pivovaru.
Slavnostní vernisáž proběhne ve čtvrtek 4. prosince
v 17.30 hod. V kulturním programu vystoupí vokální
soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové.
Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Jiří Podařil

V listopadu přichází kýžené období, kdy mohou
vinaři ochutnat první vzorky z letošní sklizně. Tra-
dičnímu slavnostnímu „příchodu” nového Beaujo-
lais třetí listopadový čtvrtek předchází stále
populárnější otevírání Svatomatinských vín
z moravských vinic na svátek Sv. Martina. S nový-
mi víny se mohou zájemci přijít potěšit i v Lito-
myšli. V úterý 11. listopadu přesně v 11:11 hodin
bude ve vinotéce Radka Pulkrábka na Smetanově
náměstí slavnostně otevřeno první Svatomartin-

ské víno, na nové Beaujolais mohou tamtéž zájem-
ci do půlnoci čekat od 20 hodin ve středu 19. listo-
padu. Slavnosti nových vín potom budou
ve sklepení zámku Litomyšl v sobotu a neděli
22. a 23. listopadu od 14 do 20 hodin, k ochutná-
ní bude připravena řada Svatomartinských vín
různých výrobců, Beaujolais nouveau krále Beau-
jolais Georgie Dubceufa a také nové přírůstky
do řady vín Chateau Litomyšl.

Jan PiknaPlacená inzerce

Odešla výtvarnice Ludmila Jandová
Po dlouhé a těžké nemoci zemřela
20. října grafička, malířka, kreslířka
a ilustrátorka Ludmila Jandová.
Narodila se 3. 8. 1938 v Osíku
u Litomyšle. Vystudovala malbu
u profesora Vojtěcha Tittelbacha
a grafiku u profesora Vladimíra
Silovského na AVU. Zpět do svého
rodiště se vrátila v roce 1969 spolu
se svým mužem, spolužákem z aka-
demie, sochařem Františkem Jandou.
Z let 1965  1992 pochází většina grafických
listů, které jsou v současné době rozesety
po soukromých sbírkách a galeriích v celé
republice i v zahraničí. Ve svých grafických pra-
cích využívala techniky dřevořezu, linorytu,

solořezu i suché jehly. Zdrojem inspirace
většiny jejích výtvarných děl byla kraji-
na kolem Litomyšle. 
V šedesátých letech začala malířka,
stejně tak jako mnoho dalších umělců,
navštěvovat Bohuslava Reynka v Petr-
kově na Vysočině. Dílo Bohuslava Reyn-
ka, jeho osobnost i pohled na umění pak
na dlouhou dobu ovlivnily Ludmilu Jan-
dovou v jejím profesním i civilním živo-

tě. Její práce ji zařadily mezi úzkou skupinu
výtvarníků a literátů, kteří se snažili v tuhých
dobách normalizace přispět k duchovní obrodě
společnosti.
Od roku 1992 jí postupující nemoc zabránila pokra-
čovat v grafické tvorbě. V posledních šestnácti

letech se tato všestranná výtvarnice věnovala
především volné malbě, kresbě, užité grafice,
ilustracím a realizacím pro architekturu, jako
byly skleněné vitráže, mozaiky a obrazy v kon-
krétních interiérech. 
V roce 2001 byla Ludmile Jandové udělena
cena Jana Pavla II. za celoživotní umělecké dílo
a přínos pro církev. V latinsky psaném textu
stojí: „Jan Pavel II., pontifex maximus, rozhodl
a udělil paní Ludmile Jandové odznak vzneše-
ného kříže pro ecclesia et pontifice (za církev
a papeže) zvlášť ustanovený z důvodu význam-
ných děl a pozoruhodné snahy, a zároveň ji dal
dovolení tímto odznakem se dekorovat.“ V roce
2004 obdržela Zvláštní cenu za přínos městu
Litomyšl.                                                            -ps-
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Podzimní koncert Dechového orchestru Smetanova domu
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli zahájil
po letních prázdninách opět svoji hudební činnost.
Již druhým rokem stojí v uměleckém vedení orchestru
PaeDr. Jiří Tomášek, který převzal čtyřicetičlenný
orchestr po dlouholetém dirigentu panu Vratislavu
Blažkovi.
Hned v září se orchestr zapojil do dvou kulturních akcí
konaných v Litomyšli. První byl koncert na Smetanově
náměstí a na zámku při Memoriálu Karla Podhajského.
S druhým koncertním vystoupením se orchestr zapojil
do kulturního programu při pořádání již 24. starodáv-
ného jarmarku. I za velmi nepříznivého počasí zde
mohli posluchači a návštěvníci jarmarku naposledy sly-
šet část programu nastudovaného před prázdninami. 

Slibovali jsme optimisticky při odjezdu našeho auto-
busu do partnerského holandského města Noorden-
veldu. Tam jsme byli pozváni nejen my z Litomyšle, ale
také další účastníci, s kterými mají Noordenveldští
partnerství. 
Ve čtvrtek 16. října v časných ranních hodinách tam
odjíždělo asi čtyřicet účastníků, kteří se rozhodli
oslavit se svými zahraničními přáteli 10. výročí spoje-
ní třech měst (Rodenu, Norgu a Peize) do jednoho
celku - Noordenveldu. Spojením těchto tří měst se
zvýšil i počet jejich partnerských měst na pět.
I když cesta napříč Německem na sever Nizozemí trva-
la více než 12 hodin, nálada v autobuse byla dobrá.
Skoro polovinu cestujících totiž tvořila sehraná a sla-
děná parta mladých hudebníků  Junior band ZUŠ se
svým vedoucím Liborem Kazdou. Druhá polovina byli
ti, kteří o tomto partnerství, o přátelských a společen-
ských akcích už vědí své. Ti většinou věděli, co je
čeká, že jedou na další setkání, že budou u svých přá-
tel, se kterými již mnohé zažili střídavě v obou měs-
tech a na společných výletech po okolí.
Pro všechny dohromady připravili hostitelé
z Oost/West Kontakten Roden bohatý sportovně kul-
turní program, který začal prohlídkou starobylého
historického města Groningenu. Druhá část výpravy
šla do továrny na výrobu měřících a řídících přístrojů
chladírenské a klimatizační techniky.
Vyvrcholením prvního dne bylo slavnostní otevření
nové radnice, kde především místostarosta Litomyšle
ing. Janeček neskrýval své nadšení a mohl jen závidět
moderní vybavení úřadu, velké, otevřené a prosvětle-

né prostory nejen pro úředníky, ale především
pro veřejnost. Z nově otevřené radnice se většina pří-
tomných přesunula do společenského sálu, na jehož
jevišti se postupně představili účinkující jednotlivých
partnerských měst.
Litomyšl hned na úvod nasadila laťku pěkně vysoko.
Junior band Základní umělecké školy se ve svém půl-
hodinovém programu představil jako dobře sehrané
těleso s vynikajícími muzikanty, jejichž občasná sóla
byla odměňována potlesky celého sálu. Výkon
orchestru vyhecoval na maximum vedoucí a dirigent
Libor Kazda, který vedl své muzikanty úžasnými
a nezvyklými pantomimickými kreacemi, piruetami,
výskoky, úskoky i dřepy. Zkrátka Kazda jako dirigent
exceloval a za technický a umělecký dojem by si
zasloužil ty nejvyšší známky.
Druhý den našeho pobytu v partnerském Noordenvel-
du patřil sportu. Na nejvyšší stupínek slávy se dostali
litomyšlští šachisté. Ti koneckonců své soupeře velmi
dobře znají. Vždyť právě oni stáli u kolébky družeb-

ních aktivit už v roce 1991. Výborné výkony podali
naši běžci na deset kilometrů a za svůj výkon byli
odměněni pohárem střední velikosti (2. místo).
Nejmenší pohár za 3. místo získalo čtyřčlenné druž-
stvo cyklistů. I přesto úsilí našeho nejúspěšnějšího
cyklisty patří k nezapomenutelným zážitkům:
ing. Dokoupil dvakrát vyjel z trati, vrátil se zpět
a nakonec mu chybělo jen pár metrů k tomu, aby vítě-
ze předjel.
S velkým nadšením se do sportovního zápolení pustila
i nejmladší generace zájezdu, která již od sobotního
dopoledne trénovala disciplíny sportovně zábavného
šestiboje. Bohužel jejich soutěžní zaujetí bylo tak silné,
až občas chybovali, za což dostali trestné body a touha
získat pohár se pomalu rozplynula. Konečně: o výsledky
tolik nešlo, jako šlo o pobavení, o společná setkání, přá-
telství a navázaní dalších kontaktů. 
A s několika plány do budoucna jsme se čtvrtý den
vraceli domů. Pěvci si vezli noty skladeb, které budou
společně zpívat při oslavách jubilea rodenského
pěveckého sboru Vrolík, členové Litomyšl Evropa
clubu dostali pozvánku na bridžové utkání mezi
Rodenem a Litomyšlí. A že v Litomyšli nikdo bridž
neumí? Nevadí. Rodenští na jaře zájemce o bridž
vyškolí a připraví na první mezistátní zápolení.
Zájemci o bridž se mohou přihlásit v Litomyšl Evropa
clubu.
Přátelé, kamarádi! Na začátku jsme vám slibovali
medaile. Ty jsme sice nedovezli (dovezli jsme „jen“ tři
poháry), ale přivezli jsme si vlastně mnohem víc: Nád-
herné vzpomínky na zážitky těch čtyř dnů, a taky
touhu dělat něco pro to, abychom se znovu mohli
shledat, zasoutěžit si, pobesedovat, předvést se,
vyměnit si dárky a udělat si radost. A o to vlastně jde.

Text a foto Vladimír Šauer

Člověk a životní prostředí
Vzájemná závislost mezi člověkem a životním
prostředím je velice silná. O závislosti člověka
na jeho okolí asi nikdy nebylo pochyb, avšak
v obráceném smyslu, o závislosti lidského
okolí, tedy přírody, životního prostředí na člo-
věku se v minulosti neuvažovalo. Mnozí máme
v paměti velikášská komunistická hesla typu
"Poručíme větru dešti". O jejich nesmyslnosti dnes
není pochyb; ta však spočívá především jinde než
v jejich technické neuskutečnitelnosti. Konec konců,
některé projekty, které tomuto heslu odpovídají, jako
např. přeorientování řek, byly na Sibiři realizovány.
Jejich důsledkem je ekocida, naprosté zničení přírody
na území ohromných rozměrů. Vliv člověka na prostře-
dí je zde více než zřejmý.
Odpověď, proč obsah oněch hesel z dob, kdy ještě
komunismus obsahoval či aspoň předstíral určité
nadšení, je nesmyslný, nacházíme v Písmu. První kapi-
tola Bible opakovaně svědčí o tom, že co Bůh stvořil,
bylo dobré, resp. nakonec velmi dobré. Svými bezo-
hlednými zásahy, vymykajícími se poslání pečovat

o stvoření (Gn.2.15), člověk může Boží dílo jedi-
ně pokazit. A tím, že o takovýchto zásazích
vůbec uvažuje, podobá se lidem zahajujícím
stavbu věže v Bábel. Ta skončila tím, že se lidé
nebyli schopni domluvit. Pýcha a velikášství
k ničemu dobrému nemohou vést a neschop-
nost domluvy je jejich důsledkem. Složitost

a provázanost současného světa znamenají, že řešení
velkých problémů dneška je společným úkolem
pro celé lidstvo. Tato nutná společná akce však nesmí
probíhat ve znamení pýchy, nýbrž naopak, musí být
provázena hlubokou pokorou. Je třeba spojit své síly
a společně hledat cestu k nápravě toho, co jsme jako
lidé pokazili.                                          RNDr. Jiří Nečas

Pokud byste rádi poznali RNDr. Jiřího Nečase osobně při-
jměte pozvání místní skupiny České křesťanské akade-
mie na přednášku „Životní prostředí jako dar
a závazek“. Přednáška se uskuteční v Litomyšli ve čtvr-
tek 18. listopadu v 19.00 v Evropském školicím centru -
v kapli.                                            Za ČKA Karel Dvořák

V současné době orchestr studuje zcela nový repertoár,
který bude Litomyšlanům a dalším příznivcům hudby
představen při podzimním koncertu 12. listopadu
ve Smetanově domě. Kromě skladeb autorů J. Vejvody,
K. Poncara a K. Vacka posluchači uslyší i současné,
moderní autory  K. Svobodu (Drákula), R. Frimla
(L’Amour Toujours z operety Rose Mary), F. Loeweho
(My Fair Lady  Chtěla bych tančit jen) a další. Na tento
koncert je přizván i dětský dechový orchestr ZUŠ Lito-
myšl pod vedením Jana Pohorského. Mladí muzikanti
nám představí část svého nastudovaného programu.
Věříme, že posluchače sblížení dvou generací v decho-
vé hudbě potěší a odnesou si s sebou jen samé příjem-
né zážitky.          Za vedení orchestru Šárka Hrubešová
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Noviny často uveřejňují oznámení o zemřelých. A při-
tom je nápadné, že se tam nacházejí nejen oznámení
o těch, kteří zemřeli v tyto dny, místo rozloučení
s nimi. Čteme často oznámení, která nám připomínají
výročí úmrtí  jeden rok, pět roků, deset roků atd. Je
tam často uvedené: „Nezapomeňte“ anebo „Chybíš
nám.“ Příbuzní nebo přátelé uveřejňují ještě po mnoha
letech takováto oznámení v novinách. Zůstane v nich
totiž cit spolupatřičnosti se zemřelými i dlouhé roky
po jejich úmrtí.
Veřejně chtějí ukázat, že tu byl člověk, na kterého
nezapomněli, a chtějí to připomínat nejen příbuzným
a známým, ale i vyvolat opět vzpomínku na ně. Se svým
citem spolupatřičnosti by se chtěli podělit s jinými,
neboť zemřelý nepatřil jen do své rodiny a ke svým přá-
telům, ale patřil i do tohoto světa a života. Je to pro-

test proti zapomenutí. Patří k nám, přestože už zemře-
li. Zachováváme si jejich památku v našich vzpomín-
kách, v našem srdci. Rodina, přátelé chtějí ukázat:
„Nesmíříme se s tím, že po smrti zmizí. Chceme ucho-
vat jejich památku  nesmí být zapomenuti.“
Nejen v den Památky zesnulých církve myslí na naše
zemřelé. Nejde tu jen o pietní vzpomínku. Je to vyjá-
dření křesťanské víry, že zemřelí zůstanou s námi spo-
jeni, protože jsou spojeni s Kristem i přes smrt.
Ježíšova smrt, jeho vzkříšení nám dává naději, že smrt
nemůže zemřelé od něho oddělit, vždyť on sám šel
za ně na smrt. Místo, na které nás vede smrt, mu není
cizí. Sám tam šel, aby každý, kdo zemře, se s ním mohl
setkat a jít s ním cestou vzkříšení. Proto pro nás platí,
co Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, bude žít, i když
zemře.“ (Jan 11,25)

Nejsou zapomenuti
My žijící jsme spojeni skrze křest s Kristem. I naši zem-
řelí zůstávají spojeni s ním. A tak jsme spojeni mezi
sebou. On je mostem přes propast smrti. Je mostem,
přes který se uchovává společenství s našimi zemřelý-
mi. Smrt už máme všichni za sebou, jen umírání máme
ještě před sebou. Můžeme jít ještě o krok dál. Žijící
nemají výhodu, v duchu víry, před zemřelými; a může-
me připojit: ani zemřelí nemají výhodu před živými.
Slyšíme: „Žijící zde na zemi a zemřelí na té druhé stra-
ně.“ Ale Boží láskou jsme všichni, živí i zemřelí, vytr-
ženi z věčné smrti a jsme občany Božího království.
Různým způsobem, ale se stejnou konečnou platností
jsme věčně spojeni s Kristem vzkříšeným. Všichni
vlastníme věčný život, i když rozličným způsobem.
To je naděje, která neklame.

P. František Beneš, SDB

Poděkování

Vzpomínka

Slavnostní bohoslužba před 
zahájením stavby nového kostela

Církev bratrská v Litomyšli a Místní ekumenické spo-
lečenství církví vás zve na slavnostní bohoslužbu
před zahájením stavby nového kostela v Litomyšli.
Mše se bude konat v sobotu 8. listopadu ve 14.00 na
místě budoucí stavby, v ulici Moravská (při vjezdu od

Svitav po levé straně naproti Litexu). 
K účasti na této historické události za Církev bratr-
skou v Litomyšli a Místní ekumenické společenství
církví srdečně zve Daniel Smetana.

Pozvánka na Slavnostní děkovnou mši svatou

Vánoce u Dudychů

Vážení přátelé, je nutno nejen sít, sklízet a brát pení-
ze, ale i poděkovat Pánu za úrodu a poprosit o pože-
hnání pro úrodu příští. Proto si vás dovolujeme co
nejsrdečněji pozvat na Slavnostní děkovnou mši sva-
tou, která se bude konat 8. listopadu na sv. Martina

v 18.15 hodin v kapitulní katedrále Povýšení sv.
Kříže v Litomyšli. Mši svatou bude celebrovat biskup-
ský vikář František Beneš.                 Na vaši účast se těší 

Asociace soukromého zemědělství 
Svitavy a Ústí na Orlicí

Akci s názvem DUKE Vánoce připravil ateliér Duke
Bohemia ve spolupráci se Střední zahradnickou ško-
lou v Litomyšli. 
Od soboty do neděle 15.  16. listopadu od 9 do 17
hodin přivítají Dudychovi v ateliéru u vlakového nád-
raží každého, koho zajímá, jak přichází na svět origi-
nální keramika. Na své si přijdou i milovníci
aranžování květin. Žáci vyšších ročníků střední
zahradnické školy zde totiž budou prezentovat své
aranže ušité na míru právě Dudychově keramice. 
Pro veřejnost budou otevřeny oba ateliéry, jak autor-
ský ateliér sochaře Jiřího Dudychy (na snímku), tak
ateliér Duke Bohemia, ve kterém vzniká autorská
keramika pod vedením Jiřího K. Dudychy. „Návštěv-
níkům uvaříme kávu, a budou-li chtít, mohou si
popovídat přímo s autorem o konkrétních návrzích,“
vysvětluje Jiří K. Dudycha. Výtěžek z prodaných kvě-
tinových aranží zůstane střední zahradnické škole. 
Při této příležitosti bude Jiří Dudycha vystavovat
celou řadu nových prací. „Budou to torza a ptáci, vše
je inspirováno stylem art-deco. Dále reliéfy, ve kte-
rých používám nezvyklé kombinace barev a nerezový
plech,“ popisuje autor keramiky. K vidění budou také
zcela nové závěsné plastiky, jejichž tématem je prolí-

nání staré a nové architektury, a také nové vázy, při
jejichž výrobě využívá autor starých keramických
technik a moderní technologie, jako je práce s nere-
zovým plechem. Představeny budou také nové návr-
hy pro ateliér Duke Bohemia.
Se zahradnickou školou nespolupracují Dudychovi
poprvé. Již 15. března v prostorách ateliéru proběhla
jarní výstava s názvem DUKE Velikonoce, na které
mladí zahradníci představili své umění profesionální
vazby.
V poslední době vystavoval Jiří Dudycha v zahrad-
ním centru v Židlochovicích, kde prezentoval svou
zahradní keramiku. Instalaci jeho autorských relié-
fů mohli vidět návštěvníci Galerie na hradě v Hrad-
ci Králové. V současné době probíhá v plzeňské
Galerii Keramiků výstava keramických reliéfů
Gustava Fifky se sportovní tématikou, které jsou
doplněny díly Jiřího Dudychy. Autorská výstava se
bude konat také v Olomoucké galerii Bohéma 6.
listopadu.
Dalším podnikem, na kterém Jiří Dudycha participu-
je, je benefiční aukce SKP centra Pardubice. Umělec-
ká díla se budou dražit 30. listopadu od 17 hodin
v prostorách pardubického zámku. Výtěžek z celé
akce bude použit na podporu domů pro opuštěné
matky s dětmi, nemohoucí, tělesně postižené
a podobné domy. Reliéf, který Jiří Dudycha do aukce
zařazuje, nese název Horký pramen.                       -ps-

Po celý uplynulý rok jste mohli vídat děti ze ZŠ speciál-
ní na rehabilitačním oddělení litomyšlské nemocnice.
V rámci projektu „Rehabilitační aktivity pro žáky s těž-
kým kombinovaným postižením“ sem žáci docházeli
do bazénku, dále pak na rehabilitační cvičení, masáže,
někteří jezdili i na motomedu. Další aktivity probíhaly
mimo areál nemocnice - stimulace v solné jeskyni
a hipoterapie. Na terapie žáky doprovázeli osobní asi-
stenti, paní učitelky, někdy i rodiče. Velké poděkování
za trpělivost a vstřícnost patří celému rehabilitačnímu
týmu pod vedením vrchní sestry paní Marcely Králové,
dále MUDr. Aleši Reifovi, občanskému sdružení Hipo-
rehabilitace Baneta, pracovníkům solné jeskyně, asi-
stentům a pedagogům. Děkujeme i těm, kteří projekt
podpořili finančně  nadaci Naše dítě, dále se spolupo-
dílela také škola a rodiče. Budeme se těšit na další spo-
lupráci.                      Anna Vrchotová, Petra Čižinská

Shodou okolností jsem se v měsíci červnu tohoto
roku dostala z lůžkového oddělení ORT nemocnice
Litomyšl do LDN (u Kláry). Byla jsem velmi překvape-
na, jaký je tam krásný přístup personálu k pacientům.
Ležela jsem tam téměř osm týdnů. Paní primářka měla
vřelý přístup ke všem pacientům. Na všech směnách
sestřiček bylo vidět, že mají pohodu mezi sebou a tak
se chovaly i k pacientům. Byli tam i tři muži, „žlutí
andělé“, i na ty bylo ve všem spolehnutí. Ráda vzpomí-
nám na tento pobyt a děkuji všem, že nám ho dokáza-
li takto zpříjemnit.                             Jarmila Kovářová 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu učiteli
Vladimíru Šauerovi a jeho kolegům za milou vzpomín-
ku na mého muže, profesora Václava Straku, k jeho
100. výročí narození. Potěšilo mne, že po tolika letech,
kdy školu navštěvovali, uchovali si tolik krásných
vzpomínek na svého kantora.
Věřím, že si tyto milé vzpomínky najdou cestu i k jeho
duši.                                                            Marie Straková

V sobotu dopoledne 1. 11. jsem na benzínové
pumpě při příjezdu ze směru od Prahy ztratila peně-
ženku i s doklady. Bohužel nevím kdo nález ohlásil
a tak bych chtěla alespoň touto formou vyjádřit podě-
kování za poctivost, která je v dnešní době opravdo-
vou mimořádností. Pokud se u nás najdou takto
poctiví lidé, nemůže to být s naším národem tak zlé.

Markéta Pospíšilová, Praha 5

V měsíci říjnu 2008 jsme vzpomínali nedožitých
sto let od narození pana Václava Vilémovského, úřed-
níka Státní spořitelny, a nedožitých 96 let jeho paní
Ludmily Vilémovské, rozené Hášové.

Alena Čepická, dcera
V listopadu letošního roku uplyne již 10 let

od úmrtí paní Ludmily Jílkové - usměvavé, vlídné,
kamarádské a vzdělané ženy, která tehdy prohrála
těžký boj se zákeřnou nemocí. Na pohled jejích očí
a smích se nedá zapomenout …

zaměstnanci Smetanova domu v Litomyšli

Máte 2 hodiny denně
čas? Práce na PC

www.pracezdomu.com



9

Válečný rok 1918 v Litomyšli – listopad

Lidé ochutnávali „speciality“ válečné kuchyně

Říjnovým převratem vypořádávání se s minulostí ani
zdaleka nekončilo. Obrazy a sochy Habsburků z radni-
ce byly přesunuty do muzea, ale ostatní upomínky
na monarchii byly sbírány dům od domu za jiným úče-
lem. Na výročí bitvy na Bílé hoře (8. listopadu) vyrazil
od Hluchandy slavnostní průvod, před radnicí zpíval
Vlastimil a řečnil vlčkovský učitel Karel. Poté lidé
zamířili na šibeniční vrch, kde hasičský spolek spolu
se Sokolem uspořádal očistnou hranici, na které pálil
vše, co připomínalo starou monarchii. Podobné hrani-
ce plály i v jiných obcích.
Očišťovaly se také názvy ulic, arcivévoda Bedřich
pochopitelně přišel o svoji třídu na Panských valech.
V plánované nové čtvrti měly vzniknout náměstí ame-
rického prezidenta Wilsona, ulice Masarykova i Focho-
va (francouzský generál). Již před převratem se
čestnými občany Litomyšle stali čeští politici Kramář,
Staněk, Klofáč, Habrman a po něm i Masaryk a Beneš.
Všichni však nadšení z nových událostí nesdíleli.
Rakouští německy mluvící poslanci vyhlásili již 21.
října tzv. Deutsch-Österreich (rakouský stát zahrnují-
cí všechny neuherské oblasti rozpadající se monarchie
obydlené Němci). K němu se měly připojit i čtyři pro-
vincie v českých zemích. K jedné z nich (Sudetenland
s centrem v Opavě) se chtěly přidat také německé obce
litomyšlského okresu.
Češi chtěli jakémukoliv dělení zabránit. V Litomyšli byl
7. listopadu ustanoven sbor Národní obrany, jehož
členy se stali sokolové, hasiči a členové dělnické těloc-
vičné jednoty. Vojáci vysokomýtských pluků se nachá-
zeli ještě daleko za hranicemi, proto byly sestavovány
jednotky z dobrovolníků - dovolenkářů, rekonvales-
centů apod. V Litomyšli vznikla asistenční setnina,
důstojníci si za velitele zvolili Richarda Neugebauera,
který velel celkem třiatřiceti mužům. Spolupracovali

s předsedou národního výboru Fidlerem. Purkmistr
Laub jim zajistil ubytování v hostinci U Hroznu. Jejich
hlavními úkoly bylo udržování pořádku a zajištění
bezproblémového převzetí moci. Zadržovali proto
demobilizované Němce, kteří se vraceli domů, i se
zbraněmi. Koncem listopadu byli začleněni do 30.
střeleckého pluku a přesunuti do Vysokého Mýta.
Snahy zdejších Němců o odtržení ukončil zásah české-
ho vojska v listopadu v Moravské Třebové (pět mrt-
vých) a v prosinci ve Svitavách.

Taxiského. Ozdravení ekonomiky potřebovalo
hodně času. Zásobování se dočkalo určitého zlepše-
ní díky zastavení vývozu z českých zemí. Přesto
i československá Litomyšl zažila hladovou demon-
straci. Lidé se bouřili kvůli nekvalitnímu a drahému
chlebu. Jeho cena byla následně snížena a zlepšení
jakosti bylo přislíbeno po vyčerpání zásob staré
válečné mouky. Proti nepoctivosti se ale bránilo
stále těžko - do Litomyšle např. v listopadu dorazilo
jen 60 % přiděleného cukru, zbytek byl rozkraden
cestou. Starostové a komisaři se na schůzi 17. listo-
padu dozvěděli, že rekvizice musí kvůli rozvrácené-
mu hospodářství pokračovat. Rodící se stát
potřeboval také finance. I v tomto případě následo-
val starý příklad a vypsal půjčku národní svobody,
která proběhla na rozdíl od rakouských bez humbu-
ku a vynesla mnohem víc.
Skoncovat se mělo s lichváři. Vojáci prováděli pro-
hlídky a nalezli mnoho skrytých zásob - např.
u firmy Sgall látky za půl milionu. Komisionář (urče-
ný nákupčí) Freisler byl donucen odstoupit. Mrzet
ho to příliš nemuselo. Za války si koupil dva činžáky
(v Kolíně a Hradci Králové) a pole v Litomyšli. Nemo-
vitosti za války nakoupilo i přes všeobecně panující
bídu mnoho obchodníků, podnikatelů a komisioná-
řů (Kašparová, Tošovský, Formánek, Šulc, Neustad-
tl, Fišer, Bergmann, Jelínek, Zindulka, Faulhammer,
Dušánek...) V tisku se objevovaly výzvy k zřizování
černých knih keťasů, ale nikdo výrazněji potrestán
nebyl (jen Popper a Dušánek dostali pokutu za své
již poválečné prohřešky). Dokázat překročení záko-
nů v minulosti asi nebylo snadné, podezřelé zbohat-
nutí nestačilo. Překupníci tak mohli klidně dál
chodit do Tunelu hrát hazardní hry o vysoké částky.

Petr Chaloupka, RML

Na tyto úkoly již nebylo potřeba tolik vojáků. Proběhla
jen částečná mobilizace ročníků 1882 až 1898, Češi
tentokrát rukovali radostně. Pro ostatní začala demo-
bilizace, přitom si někteří vojáci zánik Rakouska
vykládali po svém a rozprodávali erární majetek.
Museli být upozorněni, že jde o majetek českosloven-
ského státu.
Nový stát si nárokoval mnohé. V listopadu 1918 byly
obstaveny velkostatky, včetně litomyšlského Thurn-

Provizorní kasárna v hostinci U Hroznu

Představu o tom, jak asi vypadalo stravování většiny
Litomyšlanů v době první světové války, si mohli udělat
ve středu 22. října návštěvníci Regionálního muzea.
V rámci výstavy Za císaře pána a jeho rodinu, která je
přístupná do 16. listopadu, zde byla otevřena válečná
kuchyně. Vynalézavé hospodyňky doby první světové
války vymyslely řadu variací na tradiční česká jídla.
Lidé mohli v muzeu ochutnat chlebovou polévku, komi-
sárek - tmavý vojenský chléb, listy květáku připravené
na způsob kapusty, bramborové placky, vdolky z kuku-

řičné mouky a lívance z ovesných vloček, na které si
mohli namazat jablečný rosol ze slupek a ohryzků. 
Podle kurátora výstavy Petra Chaloupky bylo zásobo-
vání největším problémem zázemí první světové války.
Potravinová krize byla mnohem hlubší než za války
druhé. Nacisté se totiž dokázali poučit z problémů
první války a nemuseli tolik improvizovat. 
Při všeobecné mobilizaci byli odvedeni všichni zdraví
muži ve věku 18 až 50 let, což výrazně ovlivnilo jak
průmyslovou výrobu, tak zemědělskou produkci.
Roku 1915 vešlo v platnost omezení výroby cukrář-
ských a pekařských výrobků a následně musel být
zaveden přídělový systém. Téměř nedostatkovým zbo-
žím bylo maso, proto české místodržitelství vydalo ofi-
ciální povolení k odstřelu havranů, strak, sojek apod.
V Litomyšli byla otevřena prodejna v tělocvičně peda-
gogické školy, která fungovala až do konce války.
V květnu 1918 musela být otevřena válečná kuchyně
v místnostech kuchyně na zámku. Často vznikaly
spontánní hladové demonstrace a drobné šarvátky
mezi nakupujícími ženami. 
Nenávist Litomyšlanů směřovala především vůči tzv.
keťasům (z německého Ketten Händler - řetězoví
obchodníci). Tento termín označoval jak obchodníky
na černém trhu, tak dodavatele vojenských zakázek,

které nemusely být nutně ilegální, i tak ale umožňova-
ly velké zisky, což vedlo k závisti obyčejných lidí, kteří
trpěli hladem. Třídní nenávist mohli na vlastní kůži
a žaludky pocítit i návštěvníci muzea. Takzvané keťa-
sy zde totiž představovali kurátor výstavy Petr Cha-
loupka spolu s Martinem Boštíkem. Zatímco si
návštěvníci „pochutnávali“ na jablečném rosolu
ze slupek a ohryzků či květákových listech, naši keťa-
sové napůl spořádali téměř celou kachnu s knedlíkem,
červeným zelím a dvanáctistupňovým pivem.
Úlevu od zásobovací krize přinesl až konec války,
i když se hospodářství vzpamatovávalo několik dalších
let. Už o vánocích 1918 si lidé mohli upéct normální
chléb i vánočku a obchod s potravinami se pomalu
začínal stabilizovat. 
„Pan Chaloupka ofotil v archivu recepty a já jsem si
z toho vybrala potraviny, které lze dnes ještě sehnat.
Vše se dá uvařit, ale suroviny se musí vybírat třeba
v Novém věku nebo ve zdravé výživě, protože dnes již
nejsou běžně k dostání,“ říká Lenka Coufalová z Lito-
myšle, která válečné pokrmy za téměř osm hodin při-
pravila. Uvařit si doma takovou náhražkovou krmi je
dnes paradoxně velmi drahá záležitost. Například
kukuřičná mouka je totiž mnohem dražší než běžná.

Text a foto Prokop Souček

Přednáška: Česko-slovenské vztahy
V rámci probíhající výstavy Za císaře pána a jeho
rodinu se ve středu 12. listopadu v 17 hodin v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli uskuteční přednáška
Mgr. Marka Junka PhD. z Národního muzea v Praze
na téma Vztah Čechů a Slováků v době převratu.
Češi a Slováci spolu žili ve společném státě většinu
20. století. Jejich soužití však nebylo bezproblémo-
vé. Již na počátku se objevovaly rozpory, které se
nikdy nepodařilo zcela překonat a nakonec vedly k
rozpadu Československa. Myšlence společného

státu se během první světové války dostalo velkého
ohlasu mezi početnými slovenskými krajanskými
spolky v USA. Češi snažící se posílit svoji pozici
jejich podporu jen vítali. Na své sliby však brzy
po dosažení hlavního cíle  nezávislosti  zapomněli.
Na druhou stranu Slováci jen těžko mohli pomýšlet
na samostatnější postavení.
Na otázky citlivé pro oba národy se pokusí odpově-
dět chystaná přednáška.

Petr Chaloupka, RML

Vánoce z patchworku
Spolek patchworku Litomyšl o. s. vás zve na výstavu
Vánoce z patchworku, která se bude konat v prosto-
rách Evropského školicího centra v Litomyšli (bývalý
pivovar v areálu zámku Litomyšl). Otevřena bude
denně od 1. prosince 2008 do 4. ledna 2009 od 10 do
17 hodin. Vernisáž proběhne v neděli 30. listopadu
2008 v 15 hodin. Během výstavy se uskuteční dvě šicí
dílny pro veřejnost, a to v neděli 21. prosince 2008
adventní, a v neděli 4. ledna 2009 tříkrálová, vždy po
celý den.                                       Monika Rambousková
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Jak fotografuji Litomyšl

O filmu Anglické jahody
s režisérem Vladimírem Drhou

Lidé mě více než 40 let potkávají v různých částech
města, jak fotografuji nějaké budovy, stromy, slavnos-
ti a výstavy. Fotografovat město, ve kterém bydlím,
jsem se rozhodl již někdy v roce 1965. Bylo to poté, co
zemřel pan Jan Matoušek, kterého jsem já, stejně tak
jako mnozí občané Litomyšle, vídal s aparátem v ruce. 
Fotografuji již od roku 1943, kdy jsem dostal první
fotoaparát. Pak jsem chodil do fotokroužku ve Zlíně
a kupoval si další, lepší fotoaparáty. Nejprve to byly
snímky rodiny, kamarádů a přátel, bavilo mě také foto-
grafovat přírodu i města při různých zájezdech. Lito-
myšl, kde bydlím od roku 1955, obdivuji pro její velké
bohatství historické a tak jsem nejprve fotografoval
různé budovy, zákoutí, zámek a jeho okolí. 
Do školy jsem v tašce nosil malý fotoaparát, abych
mohl pohotově zachytit nečekané situace - autohavá-
rii, pěkný východ slunce nad litomyšlskými věžemi,
dělníky na stavbách, za kterými jsem dovedl vyšplhat
na lešení a na nejvyšší body města. Fotografoval jsem
na černobílý film středního i malého formátu

a po nocích se těšil z výsledků ve fotokomoře, doma
v jedné místnosti mezi knihami. Někdy jsem snímky
rozdal, o některé požádaly organizace, které jsem
fotografoval, většinu jsem však pečlivě ukládal
do archivu. Také jsem snímal město na diapozitivní
filmy, jichž jsem si velmi vážil, neboť zde byla možnost
je dále prezentovat na různých setkáních. Přitom jsem
se zajímal také o historii města. Sbíral jsem litomyšl-
ské pohlednice i staré snímky a tyto obrázky také
archivoval. 
Dodnes alespoň jednou ročně promítám staré diapozi-
tivní snímky v městské knihovně. Návštěvníkům se
zejména líbí snímky Bělidel, staré Havlíčkovy ulice
a různých staveb, které již nejsou k vidění, protože
byly zbourány. Zároveň se snažím zachytit fotoapará-
tem také nově vznikající objekty. Několik let jsem své
fotografie vystavoval na poště a v jedné výkladní skří-
ni na horním náměstí. Některé mé vlastní i reproduko-
vané snímky byly použity v publikaci o Litomyšli.
Ke svým sedmdesátinám jsem měl výstavu v domě

U Rytířů, kde byla díla z celého rozsahu mého fotogra-
fování ve městě.
Jsem proto rád, že se letos uskutečňuje po šesti letech
moje další výstava a to v Regionálním muzeu v Lito-
myšli. Netvořím výjimečné a umělecké fotografie. Rád
snímám události městského charakteru, dělám repor-
táže ze slavností, výstav, přednášek, volně chodím
po městě a sledují jeho dobré i stinné stránky. Mám
radost z nových budov, opravených fasád, ale zachy-
cuji také nepříjemné události, jako byla letošní větrná
vichřice.
Od roku 1972 jsem členem fotoklubu Litomyšl a zají-
mám se o fotografickou činnost obecně, a to nejen
ve městě, ale i v širokém okolí. S fotoklubem také
vystavuji na příležitostných výstavách.
Pokud vám některé snímky na výstavě v muzeu připo-
menou město Litomyšl z minulých i současných let,
budu rád a na výstavu vás tímto srdečně zvu.

Miroslav Škrdla

Výstava Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly bude
probíhat v Regionálním muzeu v Litomyšli od 23. listo-
padu do 4. ledna. Vernisáž výstavy se uskuteční 
22. listopadu ve 14 hodin.

Jak vznikl nápad natočit film o lidech,
do jejichž životů zasáhla invaze v roce
v roce 1968?
Scénář Martina Šafránka existoval už
několik let. A mně se zdálo, že osmašede-
sátý rok vlastně nebyl u nás dramaticky
zpracován  nemyslím dokumenty, těch
samozřejmě existuje dost. Samotné udá-
losti toho roku buď tvořily pozadí příbě-
hu, kulisu, nebo byly jedním z dílčích
motivů.
Co byste prozradil o příběhu samot-
ném?
Příběh o vztahu dvou mladých lidí by se mohl odehrát
v každé době, ale události srpna roku 68 ho zásadně
ovlivnily. Osudy těch hrdinů by se vyvíjely úplně jinak,
kdyby nebylo 21. srpna. Jsou to dva mladí lidé, kteří
vlastně pro sebe moc neznamenají. Ona je možná
těhotná, ale ne s ním, on zase panic, který cítí povin-
nost o panictví přijít, ale trochu má strach. A jejich
vztah-nevztah se víc projeví v situaci, kde se ocitnou
v úzkých  mají na krku ruského dezertéra. 
Pro dnešní mladé lidi  a tedy potenciální diváky  je
68. rok podobně vzdálený jako I. světová válka.
Vždyť třeba rodiče herecké protagonistky Marie
Štípkové jí ani nemohou o těchto událostech podat
autentické svědectví, protože jim tehdy byly pouhé
čtyři roky. Myslíte, že dnešní „náctileté“ může
takový film oslovit?
Myslím, že ano, protože  jak jsem už řekl  jde o vše-
platnou situaci. A je v zásadě jedno, odehraje-li se
podobný příběh včera nebo před čtyřiceti lety. Motiv
odpovědnosti za někoho jiného, rozhodování o mrav-
ních volbách, toho jsme svědky denně  i když v méně
vypjatých dějinných souvislostech. Myslím si, že
ve scénáři je velmi věrohodně napsaná hrdinova rodi-
na. Tatínek vždycky v životě všechno prohrál. Byl
zavřený za Hitlera a pak i za komunistů v 50. letech,
na rozdíl od „soudruha Vrány“ , který dělal prakticky
totéž, ale vždycky bez úhony klouzal každým režimem.
Taky postava babičky je krásná, postava takové té
upřímné, poctivé komunistky, která nikdy nepřevléka-
la kabát. Měla vždycky Rusy ráda, vždyť to byli osvobo-
ditelé, ale po 21. srpnu se jí svět zhroutil, všechno,
v co věřila, bylo pryč. Ta babička původně v Šafránko-
vě scénáři nebyla, ale já měl pocit, že té rodině někdo
chybí, že příběh potřebuje ještě jeden záchytný bod.
Proto jsem ji tam připsal. Skvěle napsaná je i postava
maminky. To je taková chuděra, která bruslí životem,
nikdy z něj sama moc neměla, vždycky se obětovala
ostatním a lepila průšvihy polívkou a dušeným filé.

Jsem hrozně rád, že jsem mohl do téhle
krásné dramatické role obsadit právě
Pavlu Tomicovou, která dostává většinou
ve filmech a seriálech podobné komedi-
ální role. Jsem přesvědčený, že je schop-
ná velkých dramatických výkonů.
Konečně, kdo ji zná z divadla, ví, o čem
mluvím. 
Jak vypadala vaše spolupráce se scená-
ristou Martinem Šafránkem?
My se znali už dlouho. Kdysi jsem režíro-
val jeho hru Král blázen  což byla histo-
rická komedie. Pak jsme si slibovali, že

pokud to půjde, budeme spolu ještě dělat. Ale jak to
chodí, utekla dlouhá doba a nic. Potom jsem dělal jeho
televizní hru Když chcípne pes s Jirkou Štěpničkou,
takový zvláštní příběh nešťastníka středních let. Ang-
lické jahody měl být původně také televizní projekt s
filmovými dotáčkami, ale producent Pavel Melounek
přišel s tím, že je to látka vhodná na film. Takže jsme
na ní v tom smyslu ještě s Martinem Šafránkem
a dramaturgem Kristiánem Sudou dlouho pracovali.
Přiznám se, že nenávidím přepisování scénáře, ale
v tomhle případě to bylo opravdu mimořádně plodné. 
Jednou z hlavních postav příběhu je ruský
dezertér. Jak jste našel jeho hereckého představite-
le Alexeje Bardukova?
Typově mě zaujal v nabídce ruské herecké agentury.
Ale abych poznal, jak hraje, koupil jsem si v Arbatu
na DVD populární ruský seriál Diverzant, kde hraje
titulní roli. Je tam vynikající. 
Oba vaši hlavní herečtí protagonisté  Marie Štípko-
vá a Ivan Lupták - jsou studenti DAMU a s kamerou
nemají skoro žádné zkušenosti. Není to velký risk,
postavit film na jejich výkonech?
Jsem přesvědčen, že jsou oba talentovaní a typově
perfektní. Ivana Luptáka jsem alespoň obsadil
do menší role ve Velmi křehkých vztahů, aby se před
kamerou trochu ostřílel. Vybíral jsem ho do postavy
Tomáše instinktem, chtěl jsem, aby měl určité tajem-
ství a byl trochu romantický. 
Realizačně je každý dobový film oříšek. A ještě
k tomu s dobovou technikou, to je velké sousto...
Ono tam té techniky zase tak moc není. Nějaké gazíky,
džípy, náklaďáky...Není to válka. Tohle nebyla moje
noční můra. Jsem typ režiséra, který tvrdí: není-li
potřeba helikoptéra, tak ji nechci. Kameraman mi
nabízel možnost získat na čtyři dny jeřáb zdarma. A já
na to: Jeřáb? Proč? Ten nám bude na place jen překá-
žet! Proč se s tím zdržovat. Důležitý je ten intimní pří-
běh. Chci, aby film nebyl moc rychlý, klipovitý.    -red-

Kino Sokol uvádí
předpremiéru
nového filmu
Předpremiéru nového českého filmu Anglické
jahody s podtitulem příliš horký srpen 1968
uvede v pondělí 10. listopadu od 19.00
a v úterý 11. listopadu od 19.30 litomyšlské
kino Sokol. Pondělní projekce se zúčastní dele-
gace tvůrců v čele s představiteli hlavních rolí
Ivanem Kuprákem a Marií Štípkovou a režisé-
rem Vladimírem Drhou. V hlavních rolích hrají
Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková,
Ivan Lupták, Alexej Bardukov, Miloslav Mej-
zlík, Alexander Minajev, Vladimír Brabec, San-
dra Pogodová a další.                                    -red-

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Nové knižní tituly v Městské knihovně

Knihkupecký rod Veselíků

Kalendárium Litomyšle
na měsíc listopad 2008

Mawer Simon - Jidášovo evangelium, Bradford - Dědi-
cové Havraního útesu, Guerra Wendy - Všichni odchá-
zejí, Bočorišvili - Faina, aneb, Příběh…, Helle - Ženy
bez mužů, Slouka Mark - Viditelný svět, Benamou -
Mnichovský přízrak, Grisham John  Nevinný, Körne-
rová Hana - Nevěsta ze zámoří, Horáková Naďa -
Tajemství císařovy, Robb J. D. - Smrtící imitace,
James Syrie - Ztracené memoáry Jane…, Kvačková -
Očima tchyně, Connelly  Vyhlídka, Sittenfeld - Muž
mých snů, Aminová Helle - Shledání v poušti, Kugle-
rová - Čarodějnice z Petrovic, Tremayne - Zlý úplněk,
Žáček Jiří - Život je boj, Větvička - Herbář pod polštář,
Viewegh - Román pro muže, Gibran Kalil  Prorok,
Jakoubková - Slavnosti krokodýlů, Bauer Jan - Zemřít
pro jediného boha, Stallwood - Záhada Bodleyho kni-
hovny, Moravcová - Zločin pro slečnu, Kačírková Eva -

Na mrtvé je spolehnutí, Vondruška - Román o růži,
Obůrková Eva - Kam na Šumavě, Voskovec Jiří - Kores-
pondence III, kolektiv autorů - Oběti okupace, Heřt
Jiří - Výkladový slovník, Grössing - Tragédie v habs-
burském…, Toulky minulostí světa, Krupička Jiří 
Zmatek, Lacika Ján - 1000 divů Slovenska, Bradley -
Nemoci rostlin a jejich…, Staňková - Tradiční textil-
ní…, Konířová - Malujeme nejen na trička, Knopp
Guido  Göring, Ramík Kamil - Cviky na vaši bolest,
Daňová - Metodika úpravy textů, Žmolík Václav -
Po Česku, Sedláková - Záda, která cvičí, nebolí, Štam-
pach Odilo - Přehled religionistiky, Sperandio - Účinná
komunikace v…, Wilkinson - Rat Salad: Black Sab-
bath, 100 slavných filmů, Šotolová Eva - Vzdělávání
Romů, Baumjohann  Rostlinolékař, Dardenne -
Ubrousková metoda

Z Kroužku Jihočechů 
Schůzka KJČ se uskuteční 20. listopadu v 17.00 hod.
v salonku restaurace U Slunce. Zdeněk Vandas bude
vyprávět o „Hudební historii Smetanova domu“. Výbor
srdečně zve členy i hosty.                                Výbor KJČ

Velká mikulášská show
Zveme všechny děti i jejich rodiče ve středu 3. prosin-
ce v 17 hod. do Lidového domu na velkou mikuláš-
skou show. 
V programu se představí čerti se svými pekelnými
songy, děti si mohou zatančit, naučit se písničku
a zúčastnit se soutěží s čertovskou tematikou.
Na závěr nás navštíví Mikuláš s andělem a pro každé
dítě bude připraven malý dárek.            Hana Šauerová

Dne 30. září proběhla v Městské knihovně v Litomyšli
přednáška „Knihkupecký rod Veselíků“.
Za uspořádání a vytvoření příjemné atmosféry bych
chtěla poděkovat paní ředitelce Janě Kroulíkové a pře-
devším řediteli archivu Mgr. Oldřichu Pakostovi za
erudovanou, dokonale připravenou přednášku. Ta
byla zajímavá nejen pro přítomné členy Veselíkovy
rodiny, ale i pro ostatní posluchače , se kterými jsem si
na závěr vyměnili pamětnické vzpomínky na dobu
Veselíkova knihkupectví.
Podle plánu dalších přednášek Městské knihovny čeká
litomyšlské posluchače celá řada zajímavých předná-
šek z různých oborů. K jejich realizaci přeji za svou
rodinu hodně úspěchů.                            Jana Krejčová

Listopadové akce v Městské knihovně
•Úterý 4. listopadu: O Růžovém paloučku - přednáška
PhDr. Milana Skřivánka, začátek v 17.00 hodin
•Úterý 11. listopadu: Beseda nad knihou „Strážci lid-
skosti” aneb o dvou životních osudech - bratři Metyšo-
vé, začátek v 17.00 hodin
•Úterý 18. listopadu: Beseda nad knihou „Objevování
starého Egypta” - s autorem knihy PhDr. Miroslavem
Vernerem, DrSc., začátek v 17.00 hodin
•Úterý 25. listopadu: Vlakem po transsibiřské magist-
rále - cestopisná přednáška p. Štoudka, začátek
v 17.00 hodin
•Středa 26. listopadu: Vánoce v knihovně - tradiční
zdobení perníčků, prodej keramiky, ozdob z drátků,
vánočních vazeb a svíček, od 8.30 do 17.00 hodin

•Středa 26. listopadu: Aktiv knihovníků obecních
knihoven a MLK, od 14.30 hodin
•Pondělí 1. prosince: „Den pro dětskou knihu“
•Úterý 2. prosince: Mongolsko - cestopisná přednáška
bratrů Kutlvašrových, začátek v 17.00 hodin

125 let - 4. 11. 1883 se narodil v Hořicích Karel VIK,
malíř a grafik. Při návštěvách Litomyšle vytvořil sou-
bor obrazů, který byl knižně vydán pod názvem: Lito-
myšl v kresbách Karla Vika.
125 let - 16. 11. 1883 se narodil v Litomyšli Oldřich
ŠŤASTNÝ, ředitel učitelského ústavu v Litomyšli
a nadšený kulturní pracovník města. Zpěvák Vlastimi-
lu, divadelní režisér a tvůrce známého loutkového
divadla.
120 let - 6. 11. 1888 se narodil Stanislav KUNERT,
hoteliér a majitel restaurace Slunce. Byl obětavým čle-
nem mnoha spolků: velitelem hasičů, divadelním
ochotníkem, členem Sokola a myslivcem.
115 let - 9. 7. 1893 se narodil Antonín BARTOŠ, člen
městského zastupitelstva, starosta nemocenské pojiš-
ťovny a člen Hasičské jednoty (zařazeno dodatečně).
95 let - 8. 11. 1913 se narodil v Horním Újezdě Václav
BOŠTÍK, malíř a grafik. Je světově uznávaným malí-
řem. Podílel se na obnově sgrafit na litomyšlském
zámku. Byl mu udělen titul: Čestný občan města Lito-
myšle.
80 let - 12. 11. 1928 zemřel Jan VANDAS, majitel olej-
ny v Litomyšli. Byl také vynikajícím zpěvákem, členem
pěveckého spolku Vlastimil.
65 let - 12. 11. 1943 byl popraven v koncentračním
táboře Josef KŮŽELA, student gymnázia v Litomyšli.
V lednu 1943 byla popravena také jeho sestra Ludmi-
la KŮŽELOVÁ, rovněž studentka gymnázia.
30 let - 24.11. 1978 zemřel Zdeněk JÁNĚ, lékař v Lito-
myšli, vedoucí lékař polikliniky, zdravotník Sokola
a člen dalších spolků a organizací.

520 let - Hora Olivetská byla tak pojmenována Český-
mi bratry za Bohuše II. Kostky z Postupic. V letech
1488 – 1505 vzniklo v okolí dnešního zámku Nové
(Horní) město se dvěma branami, vlastní radnicí a tis-
kárnou z roku 1503. Město shořelo v roce 1635. Dnes je
v těchto místech Jiráskova ulice, muzeum, piaristický
chrám a budova piaristické koleje.
80 let - V roce 1928 bylo v Litomyšli 12 továren, které
se zabývaly výrobou obuvi. Většinou v nich pracovali
domácí obuvníci z celého okresu.
80 let - Nedošín je dnes části města Litomyšle. V roce
1928 byl samostatnou obcí s 58 popisnými čísly a 370
obyvateli. K obci patřil i dvůr Perštýn.

Připravuje Miroslav Škrdla

Také v tomto měsíci můžete trávit svůj volný čas u nás.
Nabízíme jeden nový zájmový kroužek - Točení na hrn-
čířském kruhu - a to ve čtvrtek odpoledne. Kroužek
vede keramik Michal Plíhal. Zájemci nás mohou kon-
taktovat a domluvit si čas příchodu v době mezi 15. a
16. hodinou. Také v některých dalších kroužcích jsou
ještě volná místa, více na www.litomysl.cz/ddm. 
Víkendová dílna 8. a 9. 11. bude věnována pískování
skla a kamene a rytí do kamene. Lektorem je Jiří
Macoun. V dílně si vytvoříte zajímavé šperky nebo
vylepšíte dekorativní předměty (například láhve, skle-
ničky apod.) 
Další víkend si užijí zájemci o bubnování a africké
rytmy, 15. a 16. 11. bude workshop Joseline Amutuha-
ire z Ugandy. Pokud máte vlastní buben, přineste si
ho, pokud ne, můžete si nějaký půjčit na místě. 

Eva Pecháčková

Listopad v DDM
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Slavnostní otevření naučné stezky kolem rybníka
Velký Košíř v Nedošíně se uskutečnilo v neděli 5. října.
Stezka se skládá ze čtyř zastavení, na kterých jsou
umístěny informační tabule. Ty seznamují návštěvní-
ka s historií rybníka, s různými skupinami živočichů,
které v lokalitě Velkého Košíře žijí, ať již jsou to savci,
obojživelníci nebo ptáci. Právě ptákům je věnováno
celé jedno zastavení. Další stanoviště pojednává
o výskytu bezobratlých živočichů a poslední informač-
ní tabule patří přehledu rostlinných druhů.
Stezku realizovala základní organizace Českého svazu
ochránců přírody v Litomyšli, s využitím programu Blíž
k přírodě společnosti RWE Transgas Net. 
„Stezka vyplňuje mezeru mezi letitou stezkou v Nedo-
šínském háji, která byla již podruhé obnovena, a přes
městskou stezku navazuje v podstatě na další stezku
na Černé hoře. Na území Litomyšle je tedy již v podsta-

tě čtvrtou,“ uvedl biolog Lubor Urbánek ze Základní
organizace Českého svazu ochránců přírody. Projdete-
li celou síť naučných stezek na území města, budete
mít takřka dokonalý přehled o přírodě od Černé hory
až po Tržek.
A čím je Velký Košíř tak pozoruhodný, že si zasloužil
vybudování vlastní naučné stezky?
Podle Lubora Urbánka se jedná o relativně velký ryb-
ník, který má jako jeden z mála v republice v relativně
mělké pobřežní části bohaté porosty vodních rostlin,
ať už jde to tzv. tvrdé porosty, jako je rákos nebo oro-
binec, tak i měkčí, jako jsou ostřice, zblochany atd. 
Díky specifickému vodnímu režimu zde v posledních
20-30 letech vznikla taková místa, která u nás dnes již
nejsou běžná. Podle Lubora Urbánka představují
tůňky obklopené porosty mikrobiotopy, které vyhovu-
jí několika dnes už vzácným druhům, jako je např.

polák malý. Od konce 19. století jsou také vedeny orni-
tologické záznamy z této lokality. „Za relativně dlou-
hou dobu sledování se zde podařilo zaznamenat 179
ptačích druhů, což je téměř polovina avifauny v České
republice a na 25 hektarech je to úctyhodné číslo,“
konstatuje Lubor Urbánek.
Litomyšlští ochránci přírody mají také k dispozici řadu
botanických a zoologických záznamů, týkajících se
hmyzí fauny, z 30. let, za které vděčí tehdejším profe-
sorům litomyšlského gymnázia.
Jedinečnost přírodního bohatství této lokality ovliv-
ňuje také blízkost Nedošínského háje, způsob hospo-
daření na nedalekém návrší a blízkost řeky Loučné.
Podle Lubora Urbánka představuje Košíř na to, že
v podstatě leží na místě, které je téměř obklopeno lid-
skými sídly či výrobními závody, velmi dobře zachova-
lou lokalitu.                                                                  -ps- 

Byla otevřena naučná stezka kolem rybníka Velký Košíř

Téma dopravní bezpečnosti v Litomyšli zaujalo
Stovky lidí navštívily v neděli 5. října v Litomyšli
Zábavný den dopravní bezpečnosti. Litomyšl byla
v pořadí pátou zastávkou série podzimních roadshow.
„Neziskový projekt Zábavné dny dopravní bezpečnosti
pořádáme letos na podzim zkušebně, spíše testujeme
zájem o podobné aktivity. Byli jsme příjemně překva-
peni reakcemi návštěvníků, pro příští rok proto připra-
víme ostrou verzi programu,“ uvedl Leoš Malina,
koordinátor projektu ze společnosti S-FIRMA, s.r.o.
Na ploše mohli malí i velcí návštěvníci vyzkoušet
například simulátor nárazu, poutání dětských autose-
daček, bezpečné přecházení silnice s kočárkem. Děti
lákal profesionální trenažér Honda, cyklistická jízda
zručnosti a především skákací hrad, dospělí návštěv-
níci upřednostňovali promítání záběrů z crashtestů

nebo zkušební konzumaci nealkoholického piva
s následným měřením obsahu alkoholu v dechu. Oblí-
benou zastávkou byl rovněž stan s tématikou první
pomoci.
„Neziskové projekty se neobejdou bez partnerů, proto
jsme se rozhodli Zábavné dny dopravní bezpečnosti
podpořit. Považujeme 1100 usmrcených osob na čes-
kých silnicích za alarmující číslo, navíc se sami v sil-
ničním provozu pohybujeme. České silnice jsou
místem, kde jde o život, každý účastník provozu je
denně ohrožován nekázní ostatních i vlastními
nesprávnými návyky,“ doplnila Marta Lomogová
z týmu GE Volunteers Elfun, partnera projektu.
Více informací najdete na www.s-firma.cz.

Leoš Malina, koordinátor projektu, S-FIRMA, s.r.o.

Zase ta Levoča!
To napadne jistě mnohé z vás, kdo jste tam ještě
nebyli a nezažili jste ji. Ten, kdo okusil, nemůže jinak.
Až to zkusíte sami, pochopíte, že to je hlavně o lidech.
My členky Spolku patchworku Litomyšl jsme si to
vyzkoušely a můžeme vřele doporučit.
Patchwork a vzájemné přátelství byly dva hlavní důvo-
dy, proč jsme pozvaly na víkend 19. - 21. září 2008
členky stejného spolku z Levoče do Litomyšle. V pátek
jsme poseděly ve vinárně a zavzpomínaly na náš srp-
nový pobyt v Levoči, a že bylo o čem vyprávět. V sobo-
tu dopoledne jsme naše přítelkyně provedly po
litomyšlských obchůdcích s látkami a galanterií a jar-
marku, odpoledne jsme pro ně připravily šicí dílnu na
téma Cathedral Window. Levočanky tento poměrně
těžký vzor zvládly skvěle, i když některé z nich šijí
teprve od února letošního roku, a nadchl je natolik, že

V srpnu letošního roku jsme se zúčastnili rekvalifi-
kačního kurzu s názvem „Přímá obslužná činnost
a základní výchovná nepedagogická činnost“ u společ-
nosti MARLIN s.r.o., který se konal ve Svitavách.
Do kurzu jsme nastupovali s určitými obavami, jestli
se nejedná pouze o formalitu pro splnění zákona
o sociálních službách. Na vlastní kůži jsme se přesvěd-
čili, že tomu tak není. Vzdělání nám přineslo mnoho
užitečných poznatků, které při své práci využijeme.
Atmosféra mezi účastníky kurzu byla přátelská, proto-
že se zde sešli lidé, kteří pomáhají druhým, a proto
mají chuť se stále vzdělávat a mzda u nich nehraje vel-
kou roli.
Myslíme si, že organizacím v sociální sféře by tento
kurz mohl naplnit jejich očekávání. Alespoň u nás
tomu tak bylo. Loučíme se s vámi heslem kurzu štěstí
přeje připraveným! 

Vendula Renzová a Miroslav Zahradník

v Lidovém domě

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

kulečníková
herna

Každý víkend 

50% sleva
na kulečník

jej ještě dlouho do noci došívaly na ubytovně. V nedě-
li jsme se s nimi rozloučily a už teď se těšíme na další
příjemná shledání s „divčaty“.
Neodepřu si na tomto místě poděkovat Ivě Dvořákové,
díky které naše přátelství vzniklo a která s pedagogic-
kou grácií sobě vlastní zorganizovala i toto setkání.

Za SPL Monika Rambousková 

Má povinné
vzdělávání smysl?

NOVÉ KADEŘNICTVÍ
Alena Kocourková, B. Němcové 148, Litomyšl

OTEVŘENO OD 1. LISTOPADU 2008
Nabízí všem zájemcům služby dětského,

pánského a dámského kadeřnictví
Informace a objednávky na tel. čísle 731 738 739 

nebo osobně přímo v provozovně. 

(Ke kadeřnictví dojdete uličkou
vedle knihkupectví Paseka, 

odbočit vpravo, přímo proti Tunelu.)

Chovatelská stanice zadá
ŠTĚŇATA RHODESKÉHO RIDGEBACKA S PP,
po výborných rodičích. K odběru v listopadu.

Tel. 774 864 798.
Bližší info: www.smart-web.cz/katcha

S JISKROU ZA NÁKUPY DO POLSKA 
TJ JISKRA Litomyšl pořádá tradiční zájezd

za nákupy do Polska - Kudowa Zdroj
sobota 22. 11. 2008 

Přihlášky: kancelář TJ JISKRA Litomyšl
tel. 461 618 672, 775 913 400 
do 18. 11. 2008  - cena Kč 140,-
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S Radovanem Lipusem o kavárnách a Šumných městech
Hudebně literární pořad s názvem Stesk kavárenského
povaleče se konal 17. října v zámeckém pivovaru.
Kavárenský povaleč, pedagog, dlouholetý režisér
Moravskoslezského Národního divadla v Ostravě,
režisér a spoluautor scénáře oblíbeného cyklu České
televize Šumná města Radovan Lipus zde s poetikou
sobě vlastní povyprávěl o kávě a kavárnách.
Kolik jste dnes vypil šálků kávy?
Dnes jich nebylo tak moc. Upřednostňuji kvalitu před
kvantitou. Dneska jsem mě čtyři kávy. Není to málo,
ale ani nijak extrémně moc. Průměr je tak dvě  tři,
čtyři jsou už lehký nadstandard a pod dvě to nejde.
Jakou roli hrají ve vašem životě kavárny?
Zásadní, protože je to moje jediná skutečná profese, jak
se ostatně můžete přesvědčit na mé vizitce. Má kvalifi-
kace je kavárenský povaleč. Kavárenské povalování je
věc, kterou se zabývám intenzivně, a všechno ostatní
jsou takové věci, které mě od toho odvádějí. Bez kavá-
ren by nebylo evropské kultury, i když to třeba zní
pro někoho provokativně nebo drze, tak to prostě je.
Co považujete na nejvýznamnější „věci“, které byly
v kavárnách zosnovány?
To by byl dlouhý výčet. Můžeme začít u tak seriózních
institucí, jako je anglická pojišťovna Lloyd’s, jejíž
první úřední stolek byl jedním s kavárenský stolků
kavárny Royal, londýnský deník Times také vlastně
začínal u kavárenského stolku, pokračovat můžeme
přes různé umělecké skupiny, směry, přes různé revo-
luční výbuchy, umělecké revue, básnické skupiny,
manifesty. Myslím, že je toho veliké množství. Různá
setkání, různé dohody, smlouvy, seznámení, přátel-
ství, vášně. Bez kaváren by byla Evropa podstatným
způsobem jiná a chudší.
Příliš jste se nedotkl ostravských kaváren.
To by bylo na samostatný večer. Když začnu mluvit
o kavárnách a o kávě, tak se to jak vidíte košatí a koša-
tí. Ten večer trval hodinu a půl a zase jsem nechtěl
těmi kavárnami unavit a umořit. Ostravské kavárny by
vydaly na samostatný večer, stejně tak jako ty pražské,
berlínské a vídeňské. Dneska to byl takový úvod
do problematiky.
V ostravském divadle jste po sedmnácti letech
skončil, už jste naturalizovaným Pražanem, nebo
se cítíte stále Slezanem?

Já můžu odejít z Ostravy, ale Ostrava nikdy neodejde
ze mě. V Praze jsem šest let studoval a bydlel, takže to
pro mě není cizí město. Přeci jen jsem byl v Ostravě
sedmnáct let, narodily se mi tam tři děti a spousta
krásných přátelství a několik desítek divadelních
inscenací, narodila se tam Šumná města. Ostrava
ve mně zůstane a zůstává navždycky.
Těch ostatních věcí, které vás, jak říkáte, odtrhují
od vašeho kavárenského povalečství, je poměrně
mnoho. Učíte na DAMU?
Na DAMU mám nějaké přednášky. Externě učím
na Ostravské univerzitě, i když teď v zimním semest-
ru jsem to trochu omezil právě kvůli tomu stěhování.
Uvidíme, jak to bude v létě…
Učíte režii?
Ne, učím scénologii - účastním se scénologického
semináře. Je to takový divadelní výzkum, jakoby pro-
střednictvím divadla. Velmi mě zajímají vztahy, jako
různá inspirativní ovlivňování mezi architekturou
a divadlem, sochařstvím a divadlem a jak se ty věci
propojují, inspirují a ovlivňují.
Má další otázka bude směřovat k Šumným měs-
tům. Natočili jste již 66 dílů, už máte zmapovanou
celou republiku?
V sobotu padla v Brně poslední kapka šedesátého
šestého dílu. Už jsme zmapovali v zásadě celou Čes-
kou republiku, to ale neznamená, že by nebylo co
točit. Samozřejmě jsme schválně pominuli Prahu, pro-
tože ta by zasloužila celý samostatný cyklus. Existuje
spousta měst, o kterých by se dalo točit, ale myslím že
je dobré v tom nejlepším přestat. Třeba v tom někdy
zase bude pokračovat někdo jiný a jinak. My bychom
se teď rádi věnovali dalším věcem. Máme vymyšlený
nový projekt. Jestli ho Česká televize schválí, tak
budeme pokračovat jinou cestou, jinými stopami. 
Bude tedy pokračovat vaše spolupráce s Davidem
Vávrou?
Měla by. Hlavně doufám, že bude pokračovat šumné
přátelství, protože to je na tom to nejcennější. Naše
rodiny se velmi spřátelily a já jsem se dokonce stal
kmotrem Vávrovic nejmladší dcery Marušky a strávili
jsme spolu řadu dní a týdnů na různých dovolených
a výletech a to myslím, že je na tom to nejcennější,
tento lidský rozměr. 

vačkách a veršovánkách máme společnou. Já jsem
psal prvních deset dílů a pak jsme se začali střídat,
protože už jsem to nestíhal. Jeden píše to město
a druhý je takový oponent, dramaturg a prudič.
Pikantní bylo, když jsem psal Šumný Jablonec nad
Nisou a potom v nějaké recenzi vyšlo, že je to typic-
ky nenapodobitelný Vávrův sklepácký humor a typic-
ky nenapodobitelné slovní hříčky. Spíš mě to ale těší,
protože to dokládá blízkost našeho myšlení, blízkost
uvažování, podobný vkus a záliby. Kdybychom si
vzali město po městě, tak bychom řekli, tohle psal
David a tohle jsem psal já. Podstatné ale je, že to
vlastně nikdo nepozná, nikdo to nerozlišuje. Jeden
scénář jsme psali napůl tak, že David napsal scéno-
sled a obrazy a já jsem napsal texty, ty rýmovačky.
Další scénář jsme psali tak, že David napsal první
polovinu a já jsem napsal druhou a vlastně nikdo
nepozná, kde jsem začal psát já a kde David přestal.
Je to taková hra. 

Text a foto Prokop Souček

Jak velký podíl máte na scénáři Šumných měst,
na kolik je jejich poetika vaše a jak velkou část
veršů píše David Vávra?
Asi těch veršů je víc mých. David se poslední dobou
vztekal, že pořád jenom veršuji a že jsem zveršoval
i tu levou stranu scénáře, kde jsou technické pokyny
pro kameramana a pro produkci. Vždycky říkal, že to
musí odveršovat… Ale jinak v sobě tu zálibu v rýmo-

Klavírní recitál Martina Kasíka
Srdečně vás zveme na 486. litomyšlský hudební večer,
na kterém vystoupí vynikající klavírista Martin Kasík.
Koncert se bude konat 25. listopadu 2008 na zámku v
Litomyšli v 19.30 hodin.
Martin Kasík (1976)  vítěz jedné z nejprestižnějších
světových soutěží Young Concert Artists Competition v
New Yorku 1999  se věnuje klavírní hře od 4 let.
Vystudoval konzervatoř v Ostravě (prof. Mgr. Monika
Tugedliebová) a AMU v Praze pod vedením prof. Ivana
Klánského. Je vítězem mnoha domácích i mezinárod-
ních soutěží, mj. soutěže Pražského jara 1998, držite-

lem ceny Davidoff Prix 2000 pro nejlepšího českého
interpreta do 28 let v oblasti klasické hudby a Ceny
Harmonie pro nejúspěšnějšího mladého umělce za rok
2002.
Koncertoval v řadě prestižních koncertních sálů Evro-
py (Sál Berlínské filharmonie, Tonhalle Zürich, Con-
certgebouw Amsterdam, De deolen Rotterdam,
Finlandia Hall Helsinky, Auditorio di Barcelona aj.),
Spojených států amerických (Weill Hall at Carnegie
Hall, Alice Tully Hall and Avery Fischer Hall v New
Yorku, Kennedy Center Washington aj.), Japonska

(Tokyo Suntory Hall), Tchaiwanu (Philharmonic Hall),
Singapuru (Singapore Victoria Concert Hall).
Jako sólista vystupoval mj. s Chicago Symphony
Orchestra, Minneapolis Symphony Orchestra, DSO Ber-
lin, Tonhalle Zürich, Stuttgarter Philharmoniker, Rot-
terdam Symfonic Orchestra, Helsinky Philharmonic
Orchestra. Pravidelně spolupracuje s Českou filhar-
monií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK,
se kterým podnikl turné po USA a Japonsku.
Martin Kasík vydal 6 CD ve spolupráci se společnostmi
Supraphon a Arco Diva.                   Jiřina Macháčková

Písničkář Jiří Bílý a jeho hosté znovu v čase adventním
Již potřetí se v předvánočním čase
do Litomyšle vrací písničkář Jiří
Bílý se svým Bandem, aby v pro-
storách Zámeckého pivovaru
uspořádal další benefiční kon-
cert. Muzikant, který má za sebou
dvě autorská alba „Neptej se“
a „Na tělech ryb”, přiváží do Lito-
myšle stejně jako v předchozích
letech několik velmi zajímavých
hudebních hostů, kteří spolu
s ním vystoupí bez nároku
na honorář. Výtěžek ze vstupného

bude věnován rodinám s pěstounskou
péčí z litomyšlského Domu Naděje.
Návštěvníci koncertu tak budou moci
strávit nejen příjemný večer s písnič-
kami, ale zároveň také věnovat vánoč-
ní dárek těm, kteří si ho určitě
zaslouží. Těšit se proto můžete
na pátek 12. prosince, kdy od 19.30
hodin v Zámeckém pivovaru vystoupí
Jiří Bílý & band ve složení: Jiří Bílý -
zpěv, kytara; Michal Röhrich - el. kyta-
ra; Jan Gregar - baskytara; Oldřich
Koreček - klávesy; Luboš Hnát - bicí. 

Hosty v tomto roce budou: TWO VOICES - Jedineč-
né spojení dvou různorodých ženských hlasů
v dokonalém souznění. Litomyšlskému publiku
známá mezzosopranistka Edita Adlerová a s ní
šansoniérka Jana Rychterová vytvářejí sametový
soulad v působivém celku. Raven - multiinstru-
mentalista, zpěvák a textař představí své autorské
písně. Dále vystoupí duo Kateřina Kozáková a Petr
Vrobel s hudbou pro kytaru a mandolínu. Večerem
vás provede Radovan Havel. Vstupenky je možno
zakoupit v předprodeji v Informačním centru
na Smetanově náměstí nebo přímo před začátkem
koncertu.                               -red-, foto Ivan Prokop
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kdy byl majitelem Čeněk Svoboda. V 1. pol. 20. stol.
stála před hotelem benzinová pumpa. Za 2. sv. války
hotel sloužil německým dětem.
Když v roce 1878 přišel do Litomyšle Václav Sommer
jako obuvnický tovární dělník z Vídně, v domě čp. 78
si založil vlastní obuvnickou dílnu, kterou zde měl
devět let.
Dům čp. 79 má zachované jádro ze 16. stol. Písemně
je doložen k roku 1482. Rekonstrukce objektu byla
provedena v 1. čtvrt. 19. stol.
V domě bydlel Antonín Matzke (nar. 1916), profesor
na SPgŠ v Litomyšli a malíř regionálního významu.
Ve svém díle zachytil mnoho zajímavých pohledů
na město.
Dům čp. 80; písemné zmínky o něm sahají do roku
1482. Je to jednopatrový dům se zachovalým starším
jádrem. Bývala zde vinárna zvaná V Americe. Byla
umístěna v prvním poschodí a své jméno dostala
proto, že vinárník Košík žil dlouhá léta v Americe.
Quido Šimek uvádí, že zde páni s oblibou pili víno
s minerální Bílinskou vodou a dámy s cukrem.
Dvojdům čp. 81/82 je nazýván U Medvěda. V 19. stol.
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zde byl zájezdní hostinec U Černého medvěda, kde
býval velký sál, jak se o tom zmiňuje Alois Jirásek
ve svém románu F. L. Věk. Hostinec byl zrušen v roce
1875. Reliéf medvěda ve fasádě pochází až z přestavby
v roce 1924. V roce 1932 byl dvojdům přestavěn, celý
interiér byl zmodernizován a současně došlo ke zvýše-
ní o jedno poschodí. 
Po ohni roku 1635 a po válce 1648 bylo mnoho domů
na náměstí opuštěno a zůstalo v rozvalinách. Tak tomu
bylo i u obou těchto domů. Roku 1651 vydal hrabě Jan
Bedřich Trautmannsdorf doporučení městské radě:
aby gruntové pustí zase k svému přicházeli a město se
vzdělávalo. Rada tehdy tento zpustlý grunt dala
do vlastnictví Jiřímu Novotnému. Mezi oběma domy
vedla ulička na Vodní valy. Po roce 1790 byl dům čp. 81
spojen s domem čp. 82 a v roce 1807 byly oba domy
takřka znovu postaveny. Zachovaly se jen části kleneb
v přední části. Ulička byla zastavěna a levá dvorní část
je novodobá.
Roku 1869 si zde firma Pollak zřídila filiálku továrny
na obuv, kde začalo pracovat větší množství dělníků -
ševců a řada učňů. Bohužel správci filiálky špatně hos-
podařili, a tak obuvnická dílna byla po krátkém čase
zrušena a mnoho zaměstnanců přišlo o práci. Tehdy
bylo velmi těžké najít nové zaměstnání. Mnozí z nich
byli bez práce téměř dva roky.
V roce 1870 zde byla založena přádelna a tkalcovna fy
Herold a Sichrava. Tkalcovna měla na čtyři sta mecha-
nických vřeten a padesát ručních stavů. Pracovalo zde
padesát mužů, dvacet pět žen, a dokonce zde bylo
registrováno na patnáct dětí ve věku do čtrnácti let!
Mimoto firma zaměstnávala ještě domácké dělníky
s dvěma sty stavy. Továrna vyráběla různé tkaniny,
zejména látky na lodní plachty.
Později zde bývalo známé puškařství pana Pavlíčka.

Připravuje Alena Randáková

kdež se dopoledne scházela stálá a dosti četná společ-
nost. 
Dvojdům čp. 77/78 je dvoupatrovým objektem pře-
stavěným po požáru roku 1814 a znovu upravovaným
v roce 1894. Přestavba ve funkcionalistickém slohu se
zvýšením o jedno patro byla uskutečněna v roce 1935,

Dům čp. 74

Dům čp. 72 má renesanční jádro a byl přestavěn
uvnitř i ve fasádě kolem roku 1920. V domě dnes sídlí
Informační centrum města Litomyšl. Upravena je
i zadní část domu.
Dům čp. 73 je renesančního původu. Po třicetileté
válce, někdy v druhé pol. 17. stol. byly v domě prove-
deny velké stavební úpravy. V roce 1766 byla zrekon-
struována fasáda do barokní podoby stavitelem Jiřím
Bébou. Klasicistní klenby v domě pocházejí z doby
přestavby po posledním požáru v roce 1814. Tento
dům býval v 17. stol. spojen s vedlejším domem čp. 72
a byl nazýván domem Kališťovským. Pozdější vlastník
Jan Procházka domy rozprodal. Dům čp. 72 prodal
roku 1695 Janu Broučkovi a dům čp. 73 v roce 1689
soustružníkovi Jiljímu. Ve 20. stol. byl majitelem
domu a bydlel zde regenschori pan Doubrava. 
Dům čp. 74; o něm se písemné prameny vztahují
k roku 1492. Nejstarší jeho částí je valená klenba skle-
pa, která pochází ze 16. stol. Na počátku 19. stol. byl
dům úplně přestavěn uvnitř i ve fasádě.
Dvojdům čp. 75/76 má bohatou eklektickou fasádu
datovanou rokem 1908, kterou navrhl a postavil lito-
myšlský stavitel Antonín Béba. Objekt tehdy patřil
paní Slezákové. Původ domu je ale renesanční. Z té
doby pochází křížová klenba. Na zadní parcele je pří-
stavba, kde býval byt a v přízemí dílny. Do fasády
předního domu ve směru do dvora je umístěn ve výšce
prvního poschodí reliéf Madony, který ve 2. pol. 18.
stol. vytesal sochař Václav Hendrych, který se svým
bratrem Bartolomějem pracoval v dílně barokního
sochaře Františka Henricha Pacáka. Václav Hendrych
v tomto domě bydlel a zde roku 1806 zemřel. S jeho
dílem se setkáváme na mnohých místech v Litomyšli.
V 19. stol. v tomto objektu bývala vinárna zvaná
U Křížku či U Holmanů. Ještě v 50. letech 20. stol.
býval nad hlavním vchodem na lucerně zavěšen zlatý
křížek, který musel být odstraněn. Alois Jirásek
ve svých pamětech II. díl píše: Jediný můj luxus zpo-
čátku byl, že jsem chodíval po obědě k Holmanům
na černou kávu. U Holmanů byla vlastně vinárna,

Upozornění čtenářům
V říjnovém čísle Lilie (3. sloupec, 3. řádek) bylo místo
v 90. letech 20. století uvedeno v 90. letech 19. stole-
tí. Prosíme čtenáře, kteří si seriál archivují, aby si
chybu opravili.                                                       redakce



Music Club Kotelna dává šanci 
mladým kapelám

Každé první pondělí v měsíci patří MC Kotelna začí-
najícím kapelám a umělcům. Akce s názvem Free
stage tak dává příležitost všem mladým interpretům
zahrát si na klubovém pódiu před publikem. Šanci mají
nejen kapely, ale hudebníci, kteří vystupují sólově.
Podle vedení klubu kapely nikdo nevybírá, koncerto-
vat zde tedy může opravdu každý, kdo se včas přihlásí.
„V současné době máme Free stage obsazeno až
do května 2009. Díky velkému zájmu mladých kapel
bude celá akce pokračovat až do prosince příštího

roku,“ uvedl produkční Kotelny Milan Kalibán. Progra-
mová novinka klubu se pomalu stává populární i mezi
diváky, vstup na tuto akci je totiž zdarma. „Prozatím
se návštěvnost pohybuje kolem sedmdesáti až osmde-
sáti lidí na akci, což považuji za velký úspěch,“ hodno-
tí první „volný pondělek“ produkční klubu.
Zájemci o vystoupení na Free stage se mohou přihlásit
telefonicky na čísle 776 689 152 nebo napsat e-mail
na info@mckotelna.cz.

-red-

Fast Food Orchestra roztopí Kotelnu

Hadry z těla zahrají v Lidovém domě

V pátek 14. listopadu vystoupí poprvé v litomyšlském
Music Clubu Kotelna přední česká ska formace Fast
Food Orchestra. Kapele, která pochází z Prahy, se
téměř nikdo nebojí přiřknout označení “vlajková loď”
na vlně ska a rocksteady. Fast Foodi se zformovali
v letech 1994-1996 a od roku 1998 aktivně vystupují
po klubech. Za více než 10 let koncertování objeli se
svým repertoárem téměř celou republiku. Opakovaně
se také objevují na Slovensku, v Německu a Švýcarsku,
a to jak v klubech, tak i na festivalech. V roli předsko-
kanů se na pódiích představili po boku kapel The Toas-
ters, Pilfers, Hotknives, Panteon Rococo, Slackers,
Selecter. Za nejvýznamnější ve své historii považují
společné vystoupení s jamajskou legendou The Skata-
lites v Drážďanech. Rok 2008 zahájila kapela úspěš-
ným turné po Brazílii.

Začátek koncertu je naplánován na 20. hodinu. Vstu-
penky se budou prodávat pouze na místě v den kon-
certu za 120,- Kč.                                      Milan Kalibán

Kapelu Hadry z těla z Janova u Litomyšle není třeba
většině příznivců alternativních žánrů představovat.
Na české hudební scéně působí již od roku 1994. Má
za sebou vydání dvou alb. První s názvem Hadry z
těla vyšlo v roce 2000 vlastním nákladem kapely,
druhé s názvem Na starý časy bylo vydáno v roce
2005 pod značkou Seven Penguins Production a distri-
buováno firmou Indies.
Veselý akustický pub-rock, který sami členové kapely
nazývají „hradním folk-punkem”, umocněný lehce
šíleným výrazem frontmana Radka „Jima” Smolena,
nenechá nikoho v klidu sedět.
Tvorba skupiny vychází z kořenů evropské lidové
hudby a českého folklóru. Ovlivnily ji kapely jako
Pogues, Levellers, Hedningarna. Zřetelná je i inspirace
irskou „hospodskou“ hudbou. 
Kouzlo kapely Hadry z těla spočívá především v živel-
ném projevu frontmana, „plechovém“ zvuku jeho staré
lubové kytary, dobře propracovaných aranžích a v kva-
litním hráčském obsazení. Po čtrnácti letech koncer-

tovaní na českých i zahraničních festivalových pódiích
si vypracovala kapela svůj charakteristický zvuk
i výraz. Za své největší úspěchy považují členové sku-
piny vystoupení na festivalu Folclore v německém
Zentendorfu, na Open air festivalu v Trutnově, Antife-
stu ve Svojšicích, Mišmaši v Bojkovicích a Rockoupání
v Poličce.
Kapelu Hadry z těla si můžete přijít poslechnout 15.
listopadu ve 20.00 do restaurace Lidový dům, kde se
uskuteční její recitál.       ps- foto Vladimír Steinbauer

Krátký rozhovor
s Radkem ,,Jimem” Smolenem
Myslíš, že se někdy stanete populární kapelou
lamačů srdcí a hitparád?
Pokud lidi zblbnou a my zmoudříme, tak ano.
Co bys nadělil kapele do vínku?
Kázeň a šestnáct pozounistů.
Nač chceš, aby se tě někdy někdo zeptal?
Proč mám tak rád staré nástroje.
A proč je máš rád?
Mají svůj příběh, popsanou stránku a je v nich otisk
a šťáva prstů. Kdepak ty nový fajnůstky, v tom si neli-
buju. A co si nemůžu dovolit (třeba niněru), tak si
vyrobím. Už se těším, jak to někdo zdědí po tom, kdo
to někdy zdědil.
Jaké jsou vaše plány do nejbližší budoucnosti?
My si zase tak moc cílů nedáváme. Hlavní je koncerto-
vat, koncertovat, koncertovat.
Kde se vám dobře hraje?
Tam, kde narostly posluchačům takový uši, že nám
dobře rozumí.                                               Václav Jansta
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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:
prodej zděného bytu 3+1+jídelna (90 m2)

ve III. NP. Kuch. kout, jídelna, 3 pokoje, koupelna,
WC, komora, lodžie, sklípek. Kuch. linka, plyn.
sporák digestoř s odtahem ven, plyn.kotel. Klidná
lokalita, zeleň. Č.8092. Cena: info v RK

pronájem panel.bytu 1+kk ve IV. NP (22 m2).
1 místnost, soc. zázemí, sklep. Kuch. linka, el. spo-
rák, el.bojler, internet. Dům zateplený, bez výtahu.
Č.8093. Cena: 4 000,- Kč/měs.

pronájem bytu 1+1 ve III. NP (76 m2) v cent-
ru města. Byt obsahuje 1 velkou místnost (42 m2),
kuchyň, koupelnu s WC, sprch.koutem, plyn.kotel.
Koupelna a kuchyň po rekonstrukci. Prostorný,
světlý. Č.8091. Cena: 7 000,- Kč/měs.

pronájem nebyt. prostor v přízemí domu
v centru města (16 m2), 2 menší výlohy. Vhodné
pro obchod, provozovnu, služby, kancelář.
Č.8098. Cena: 7000,- Kč/měs.

prodej vnitřní řad. garáže v okraj.části města
- lokalita Zahájí. Rozměry má 6,3x3 m., plech.sklá-
pěcí vrata. Není elektřina. St. parcela 19 m2.
Č.8095. Cena: 150 000,- Kč

pronájem nadstand. bytu 5+1 (cca 150 m2)
na hl. náměstí. Kuch.linka se spotřebiči, jídelna
s nábytkem, vest. skříně, krb.kamna, plov.podlahy,
velká terasa. Č.8085. Cena: 20 000,- Kč/měsíc

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

prodej rod.vily s možností podnikání v klid.
části města. Klubovna, sál (59 m2), kuchyňka, byt
3+kk se zázemím, v podkroví 3 pokoje, půda. ÚT
plyn., plast. okna, bezbar. přístup, garáž. St.p.182
a zahrada 751 m2. Č. 8069. 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. pro-
story firmy s možností ubytování, obchod. zastou-
pení. Č.8063. Cena: 15 000,- Kč/měs.

prodej pozemků pro stavbu rodinných domů
v klidné lokalitě na okraji města. Č.4071, 8078 Cena:
info v RK

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

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.

ELEKTRO práce a REVIZE
všeho druhu

Petr Doseděl, RT E2A
tel. 603 957 573,  email: dosedelovi@lit.cz

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA
pořádá ve dnech

20. – 23. listopadu 2008

Srdečně Vás zveme,
místa si můžete

rezervovat na tel. č. 461 615 338.

tradiční
kachní a králičí

hody
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Šachisté opět v Rodenu

DENTIMED s.r.o. Litomyšl 
PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
Tel. 461 530 786

Prodejna Zdravotních potřeb, Purkyňova 1126 - v Domě s pečovatelskou službou 
(naproti nemocnici) LITOMYŠL Vás srdečně zve na nákup. 

Najdete u nás: zdravotní obuv pro děti i dospělé  zdravotní punčochy různých značek
ortézy a bandáže, zdravotnické pracovní oděvy  pomůcky pro inkontinenci, dezinfekční přípravky
chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla  lékařské nástroje, laboratorní sklo, tonometry
hole, rehabilitační pomůcky a mnoho dalších zdravotních pomůcek, které vám pomohou zlepšit vaše zdraví!
Objednáme vám zboží dle poukazů. Přijďte - jsme tu pro Vás!

www.dentimed.cz

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 Něm-
cová, Litomyšl, Lukáš Gžebinskij, Frenštát pod
Radhoštěm  Hana Bulvová, Morašice, Miloslav
Říha, Litomyšl, Lucie Emabacherová, Litomyšl,
Jan Zábrodský, Ústí nad Orlicí  Petra Špeisová,
Dlouhá Třebová, Josef Filip, Litomyšl  Božena
Kuncová, Litomyšl, Ondřej Kopecký, Litomyšl 
Veronika Zimová, Litomyšl, Martin Holas, Svita-
vy  Denisa Blažková, Svitavy, Jan Kodýtek, Stra-
kov  Romana Slonová, Strakov, Luděk Jukl,
Pomezí - Marcela Kastnerová, Polička, Jiří
Kovář, Řetová  Ivana Vondrová, Svitavy, Marcel
Bečička, Zámrsk  Pavla Svobodová, Vysoké
Mýto, Pavel Pirkl, Tržek  Martina Petrášová,
Choceň, Ondřej Dospěl, Litomyšl  Radka Kusá,
Cerekvice nad Loučnou, Milan Fait, Česká Třebo-
vá  Jana Klížová, Česká Třebová, Pavel Boštík,
Vidlatá Seč  Lenka Janderová, Dolní Újezd,
Radek Částka, Česká Třebová  Michaela Dubko-
vá, Němčice, Vlastimil Roubínek, Luže  Petra
Ceplová, Luže, Jiří Lněnička, Morašice  Ludmila
Škodová, Nová Sídla, Petr Hasala, Podolí  Pavlí-
na Švecová, Podolí, David Sedliský, Pardubice 
Veronika Severová, Chotovice, Jan Fedorčák,
Česká Lípa  Vendula Ťopková, Litomyšl.
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

pení našeho Big bendu pod vedením pana dirigenta Kazdy.
Byl opravdu zážitek sledovat naše mladé hudebníky,
jejichž výkon byl odměňován trvalým potleskem.
V sobotu ráno začalo skutečné sportovní klání. Jednotli-
ví sportovci byli rozváženi autobusy na svá sportoviště.
Nás šachisty zavezli do malebného městečka Piese, kde
v překrásném kulturním domě začal šachový turnaj pěti-
členných družstev a soutěž jednotlivců, kde se započítá-
valy individuelní výsledky ze soutěže družstev. Turnaje se
účastnila dvě polská, dvě německá družstva, družstvo
Holanďanů, které bylo jasným favoritem, a naše družstvo.
Před zápasem jsme si s Petrem Jonášem a Jirkou Švábem
řekli, že my tři budeme hrát všechny patrie na výhru, pro-
tože při účasti dvou amatérů, mého syna Jana a Egypťana
Sinuheta, budeme prohrávat prakticky vždy 2:0. Turnaj
začal s jedním z německých družstev. Na první šachovni-
ci jsem měl proti sobě zarputilou a velmi dobře hrající
dámu ve středních letech. Hrálo se zrychleným tempem -
20 minut na partii. Měl jsem dostatek času pozorovat své
spoluhráče, byl to zvláštní a velmi neobvyklý pocit.
U šachovnic jsem se za jeden tým potil s Petrem Jonášem,
bývalým třídním učitelem a češtinářem své manželky
Jany, vedle mě seděl poprvé v životě jako šachista můj syn
Jan, tým doplňovali další učitelé, Jirka Šváb, učitel mate-
matiky a počítačů na střední škole zemědělské, a Egypťan
Sinuhet, učitel angličtiny na gymnáziu v Moravské Třebo-
vé. První zápas jsme vyhráli 4:1. Byl jsem překvapen, jak
dobře naše družstvo i v této improvizované sestavě hraje.
Následovala vítězství 4:1 nad dalším týmem z Německa,
4,5:0,5 nad týmem z Polska. V rozhodujícím zápase porá-
žíme domácí Holanďany 3:2, kdy náš třetí, vítězný bod
získávám porážkou rodenské jedničky Gera Battjese.
V posledním zápase musíme vyhrát 5:0 nad dalšími Polá-
ky. Před zápasem hecujeme Egypťana Sinuheta. Podařilo
se, vítězíme 5:0 a stáváme se nečekaně, ale naprosto
zaslouženě, vítězi celého turnaje se ziskem 20,5 bodu.
Následují Holanďané se ziskem 20 bodů a třetí příčka
patří Němcům se ziskem 17 bodů.
V soutěži jednotlivců vítězí Jaromír Odstrčil, druhé místo
patří domácímu Dicku Dalmolenovi a třetí místo obsazuje
Jan Odstrčil. Po obědě přebíráme pohár pro vítěze a přesu-
nujeme se s holandskými šachisty do Groningenu, kde nás
v šachovém baru Atlantis čekají místní šachisté a přátelé
mého syna. Hrajeme šachy, popíjíme dobré vínko a disku-
tujeme. Místní ruský šachista Grigorij nám perfektně oko-
mentuje právě probíhající partii o titul mistra světa
v šachu mezi Rusem Kramnikem a Indem Anandem, který
probíhá v Bonnu. Z baru Atlantis se přemisťujeme v 18
hodin do Rodenu, kde probíhá závěrečná slavnostní veče-
ře. Vše je opět perfektně naplánováno. Po večeři odjíždíme
do bytu šachisty Toma Vissera, kde nás čekají místní
šachisté. Povídáme si a plánujeme jejich návštěvu Lito-
myšle v květnu příštího roku. Kolem půlnoci nás Tom
odváží do našeho penzionu Amerika ve vesnici Een. Naši
mladí z Big bendu to ve společenské hale parádně rozbali-
li. Posloucháme krásnou muziku, zpíváme a kolem druhé
hodiny jdeme spát. 
Druhý den ráno po sedmé hodině všichni vyrážíme unave-
ni, ale spokojeni z příjemně prožitého víkendu domů.
Naposled zamáváme překrásné probouzející se zelené
krajině, bujným koňům a veselým cyklistům. Holandsko,
děkujeme.                                                    Jaromír Odstrčil

Sedím doma u krbu, popíjím červené víno a se zájmem čtu
překrásnou knižní publikaci Jiskra Litomyšl-Schaakclub
Roden 1991–2006, kterou mi před několika desítkami
hodin věnovali holandští šachisté Ger Bittjes a Tom Vis-
ser. Tato krásná a srdcem psaná publikace popisuje již 15
let trvající sportovní, ale především lidské vztahy lito-
myšlských a rodenských šachistů.
Tyto vztahy položily základní pilíř k dlouhodobé spolu-
práci na poli sportovním a kulturním mezi našimi městy.
Během patnácti let došlo k celkem osmi návštěvám našich
šachistů v Rodenu a osmi návštěvám šachistů Rodenu
u nás. Publikace je psaná formou dojmů a vzpomínek
hráčů a jejich rodinných příslušníků na jednotlivá setká-
ní.Vzpomínky začínají dojemně v roce 1991, kdy se vydá-
vají naši šachisté ve svých škodovkách na dalekou cestu
do neznáma bez jakýchkoliv jazykových znalostí. Jedi-
ným dobře jazykově vybaveným členem první výpravy byl
tehdy pan Pavel Waisser, který zajišťoval kompletní vzá-
jemnou komunikaci. Je patrno, že během dlouhých let
dochází k postupnému zlepšování jazykové vybavenosti
našich šachistů, dnes je plynulá komunikace v angličtině
již samozřejmostí.
Šachy hraji již od šesti let díky svému otci, učiteli, ředite-
li základní školy a šachovém mysliteli v jedné podobě.
Po sametové revoluci jsem s hraním šachů z časových
důvodů definitivně skončil. Před dvěma lety zazvonili
u našeho domu dva neznámí pánové, Honza Motáček
a Jirka Šváb. Sdělili mi, že si zjistili, že jsem dříve hrával
závodně šachy a jestli bych to nechtěl opět zkusit za druž-
stvo Jiskra Litomyšl v krajském přeboru. Souhlasím
a po 15 letech opět sedím za šachovnicí a hájím barvy
našeho města. Před měsícem mi předseda oddílu pan
Motáček nabídl reprezentovat naše město na sportovních
hrách v Rodenu. Nabídku jsem přijal, a to jsem ještě ani
netušil, že se Roden nachází pouhých 20 km od Groninge-
nu, kde na universitě studuje můj syn. Je 5 hodin ráno 16.
10. 2008 a náš autobus vyráží na 1000 km dlouhou cesto
do Rodenu. Z kapacitních důvodů jedou jen 3 skuteční
šachisté, Petr Jonáš, Jirka Šváb a já, družstvo doplňuje
mladý učitel angličtiny, Egypťan z Káhiry, kterému říká-
me Egypťan Sinuhet podle románu Miky Valtariho.
Posledním členem našeho družstva bude můj syn Jan,
který nás čeká v Groningenu.
Dlouhá, téměř osmihodinová cesta přes Německo náhle
mizí jako mávnutím kouzelného proutku. S krajinou při-
rozeně splývají útulné neomítané domečky z pálených
cihel. Jsme v Holandsku.
V Rodenu nás již čekají zástupci města, probíhá společná
večeře, které se účastní i náš místostarosta pan Janeček.
Následující den nás čeká prohlídka města Groningenu.
Je to takový „holandský Oxford“. Na místní světově uzná-
vané universitě studuje téměř 50.000 studentů. Studenti,
radost ze života, všude přítomný smích a veselí utváří
jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru starého, histo-
rického města s překrásnou architekturou, plavebními
kanály a zvedacími mosty. Věž místního kostela svatého
Martina byla v 15. století nejvyšší věží v Evropě.
Od 19 hodin začíná slavnostní večer ve velkém sále kultur-
ního domu v Rodenu za účasti 500 hostů. Jednotlivé výpra-
vy mají svoje programy. Německý balet i moderní tanec byl
precizní v duchu německé nátury, polská dechovka byla
nudná a bez života. Zlatým hřebem programu bylo vystou-



17

NABÍZÍME DOBRÉ PODMÍNKY PRO STAVEBNÍ FIRMY.

PLASTOVÁ OKNA PROFIL REHAU BRILLANT, EURO 70

STŘEŠNÍ KRYTINY

• stavební hloubka: 70 mm
• silná ocelová výztuha
• pětikomorový německý profil
• plastový rámeček,

koeficient prostupu tepla U = 1,0
• německé kování ROTO
• izolační dvojsklo PILKINGTON
• široká paleta barev 
• bezolovnatá okna

Plechové- novostavby i k rekonstrukci -
nízká hmotnost 4,5 kg/m2

AKCE: Krytina Hestia SSAB švédská ocel
zimní sleva 18%

Bramac, Tondach, Šindel, Onduline

Okapový systém RAIKO
AKCE: zimní sleva 15% 

Střešní doplňky - dobré podmínky pro pokrývače

GARÁŽOVÁ VRATA
• SEKČNÍ
AKCE: zateplená vrata, barva zlatý dub se
středovou drážkou již za 17.499,- bez DPH,
rozměr vrat 2500 x 2100 mm s ručním ovládáním.
S pohonem a dálkovým ovládáním za cenu
21.799,- bez DPH 

• ROLOVACÍ
• VÝKLOPNÁ

Doplňky k plastovým oknům
• vnitřní a venkovní parapety
• žaluzie hliníkové,dřevěné
• sítě proti hmyzu
• předokenní rolety

Zaměření, návrh a doprava plastových oken ZDARMA.
ZIMNÍ SLEVA 40%

Najdete nás na adrese:
T. G. Masaryka 536, Litomyšl
tel.: 725 574 744
fax: 461 619 569
info@fatex.cz

www.fatex.cz

Zaměření, montáž, doprava !!!
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Podzim na Zámecké
Přes pokračující rozsáhlou rekonstrukci školy vycházející ze závěrů energetického
auditu, která se dotkla obou budov školního areálu, začal podzim školního roku
2008/2009 na Zámecké podle výchovně-vzdělávacího plánu a díky vstřícnosti všech
zainteresovaných (dodavatelé stavby, pedagogičtí a provozní pracovníci školy, žáci,
rodiče) i se všemi nadstandardními akcemi, jež jsme si naplánovali.
Zvláštní poděkování za vstřícnost a trpělivost v září a říjnu patří řediteli ZUŠ B.Sme-
tany Radomilu Kašparovi a vikáři farnosti římsko-katolické církve Františku Bene-
šovi, kteří poskytli v jimi spravovaných prostorách dočasné útočiště třem třídním
kolektivům. A tak si žáci měli mimo jiné možnost užít Dny evropského kulturního
dědictví, večerní představení ve Stavovském divadle, cyklistickou expedici k prame-
ni Loučné, vzdělávací programy na přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně, s Policií
ČR i s Hasičským záchranným sborem, tradiční halloweenský podvečer, řadu akcí
v Týdnu knihoven.
Žáci stačili posbírat řadu cen v různých soutěžích, např. Hledej B.S., malá kopaná 6.
– 7. tříd, atletická Kinderiáda, výtvarná i literární soutěž Městské knihovny.
Pokračoval dlouhodobý projekt multikulturní výchovy podpořený grantem MŠMT ČR,
v jehož rámci vyjela skupina nejstarších žáků na dvoudenní exkurzi do nacistického
vyhlazovacího tábora Osvětim. Stihla se i podzimní etapa soutěže ve sběru papíru,
která se setkala s obrovským ohlasem ve všech třídách.
Potěšily nás rodičovské reakce na adaptační kurz, který pro „šesťáčky“ připravili naši
učitelé již potřetí. Třídní nových kolektivů si pochvalovali, že se jim podařilo jejich
nové svěřence prostřednictvím speciálních výtvarných, pohybových a herních aktivit
rychleji poznat, a také od dětí víme, že se jim tři dny ve Vranicích líbily. 
Příjemnou zprávou pro pedagogy byla informace od organizátora projektu VIP-Kari-
éra, že škola byla opět zařazena mezi ty, kde bude další tři roky díky penězům
z evropských fondů fungovat školní poradenské pracoviště se školním psychologem.   

vedení ZŠ Zámecká

Podzimní prodejní akce
Nabízíme Vám 9 typů pil se slevami až 4.800 Kč.
Akce trvá od 1. 9. do 30. 11. 2008

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

NA LÁNECH 30 • 570 01 LITOMYŠL
TEL: 461 616 035, 777 056 195
spsluzby seznam.cz
www.spsluzby.com

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 - 8. ledna 2009 od 12.00 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 OBCHODU
Kód: 78-42-M/002                                    Kód: 64-42-M/036

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Island  soulad protikladů
Přednáška cestovatele, fotografa a redaktora časopisu National Geographic Hynka
Adámka o jeho putování po podivuhodném ostrově Islandu se bude konat ve stře-
du 26. listopadu v Sebranicích u Litomyšle. Od 20.30 hodin se v klubu Sklepení
Morie na adrese Sebranice u Litomyšle (č.p.8) bude promítat film a diapozitivy
z cest. Následovat bude diskuze s cestovatelem. Vstupné dobrovolné.
Přednášející je spoluautorem knihy Island  soulad protikladů.
Organizátoři akce zvou všechny příznivce cestování a dobrodružství
Více informací na www.sklepenimorie.wz.cz -red- Poslední zářijová sobota

patřila již tradičně milov-
níkům pěší turistiky 
letošní krásné slunečné
počasí přilákalo na start
ve Vranicích celkem 496
účastníků Pochodu rytíře
Toulovce.
Trasy 8 km, 16 km a 30 km
vždy vedou nádherným
prostředím Budislavských
skal, Toulovcových maš-
talí, Městských maštalí
a jiných skalních útvarů,
Voletínským údolím se
studánkou, kolem stu-
dánky Džerka, pod Dudychovou jeskyní, romantickým údolím Pivnické rokle,
po lesních cestách i úzkých cestičkách…
I letos prošli účastníci pochodu několika kontrolami a v cíli potom každý obdržel
od rytíře Toulovce diplom (autor Bohdan Kopecký), medaili s motivem pochodu
a všem malým turistům našel ve svém měšci rytíř Toulovec „zlatý dukát“.
Nejstaršími účastníky letošního pochodu byli pan Maixner, pan Nováček a paní
Zoubková. Naopak nejmladšími byli Kateřina Kmošková, David Kubíček a Mikuláš
Pakosta (2007). Nezapomeňte  i příští poslední zářijovou sobotu se v budislav-
ských lesích objeví rytíř Toulovec a pozve vás na příjemnou procházku.

Klub turistů Litomyšl

Rytíř Toulovec předává medaili nejstaršímu účastníkovi
panu Maixnerovi.

Pochod rytíře Toulovce
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•Pondělí: 9.00-12.00 Herna pro předškolkové děti,
19.00-21.00 (sudý týden) 8. DEN (který schází nám) -
pohyb, radost, tvořivost. Jana Drimlová, tel.: 724 269
557 
•Úterý: 9.00-12.00 Šikulka - výtvarné dopoledne
pro nejmenší (s sebou „pracovní” oblečení pro děti) 
15.00-20.00 (sudý týden) Tvořivé dílny a přednášky -
informace v RC, 17.00-19.00 (lichý týden) „Tatínek je
IN” - RC otevřené pro tatínky a děti, kteří si spolu chtě-
jí hrát a tvořit 
•Středa: 9.00-12.00 Mrňouskové - dopoledne pro děti
od 6 měsíců (dopoledne nejen pro miminka, ale
i pro děti, kterým je příjemnější klidné prostředí),
16.00-17.00 “Jóga - cvičení - hry s Alenkou” pro děti
od 4 do 9 let, 17:15-18:45 (lichý týden) Cvičení
pro těhotné (od 17.9.2008) 
•Čtvrtek: 9.00-12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti
i rodiče, 12.00-17.00 Společnost pro lidi s mentálním
postižením, 18.30-20.30 STOB - správné stravovací
návyky a redukce váhy
•Pátek: 9.00-10.00 (lichý týden) Cvičení pro maminky
s kojenci od 3 měsíců, 9.00-10.00 (sudý týden), Cviče-
ní pro maminky v šestinedělí, 14:15-15.00 Superlear-
ningový a konverzační kurz angličtiny pro děti od 4 let
(lektorka Katherine Koting tel. 603 802 304) 
Více na www.rc.litomysl.cz

Týdenní program
Rodinného centra

Samhain - Noc, kdy mrtví vedle živých jdou. Akce
s tímto názvem se bude konat 7. listopadu ve 20.00
v klubu Sklepení Morie v Sebranicích u Litomyšle
(č.p.8). 
Na programu je vystoupení hudební skupiny Duo 3
(housle a kytara), taneční vystoupení, krátké povídá-
ní o mýtických kancích a autorské čtení.
Atmosféru večera doplní ukázky tvorby výtvarnice
Šárky Hrouzkové. Vstupné je dobrovolné.
Samhain je keltský svátek, během kterého se duše
zemřelých vracejí mezi živé. Dnešní obdobou toho
svátku jsou Dušičky. V tento den Keltové pořádali
velké slavnosti. Samhain byl totiž zároveň rozlouče-
ním s teplým, letním obdobím a přivítáním nového
roku. Více informací na www.sklepenimorie.wz.cz.

-red-

Noc, kdy mrtví
vedle živých jdou

Skupina Poutníci v Litomyšli
Brněnská skupina Poutníci vystoupí ve čtvrtek 13.
listopadu v 19.30 hod v Lidovém domě v Litomyšli.
Posluchači uslyší písničky ze všech poutnických alb,
tedy i hity, jako je Panenka, Telegrafní cesta či Hotel
Hillary, ale i nové písně z posledního CD z roku 2006.
Skupina je pověstná svým osobitým přístupem ke zná-
mým písním ve stylu bluegrass a country, ale také
vlastními skladbami, které mnohdy přesahují rámec
těchto stylů, a dá se říci, že některé z nich u nás již

zlidověly. Poutníci měli svůj první koncert v roce 1970
a za 38 let vydali 12 CD a LP. 
Základ současné kapely tvoří Jiří Mach (zpěv, mando-
lína, kytara), Jan Máca (zpěv a kytara), Petr Mečiar
(banjo, dobro) a kapelník Jiří Karas Pola (kontrabas,
sólový zpěv).
A ještě vzkaz kapelníka posluchačům: „Zůstaňte věrni
folku, country a bluegrassu, přijďte na Poutníky a uvi-
díte, že to stojí za to.“                            Hana Šauerová

Prodej vánočních ozdob 
součástí kreativních dílen

Bývá zvykem, že před vánočními nebo velikonočními
svátky organizuje Naděje kreativní dílny nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Nebude tomu jinak ani před
první adventní nedělí v sobotu 29. listopadu. Dílny
budou probíhat od rána od 8.30 do 16 hodin v Naději
podobně jako předešlé, leč, jak patrno z názvu, přece
jen je připravena změna. Mezi dílnami se objeví totiž
dílnička, kterou určitě mnozí znají z trhů, které kona-
ly v Orion Aréně - je to dílna vánočních ozdob. Zde si
budete moci ozdoby koupit hotové nebo se budete
moci podílet i na jejich zdobení. Na tuto jedinou dílnu
není nutno se přihlašovat předem. Koho mrzí, že nemá
možnost netradiční ozdoby před Vánocemi sehnat,

přijďte, rádi vás uvidíme. Pokud byste zvolili jinou
dílnu z naší nabídky: tvorbu linorytu, vyrábění lure-
xových přáníček nebo výrobu dekturového rámečku
na obrázek či fotografii, je třeba se přihlásit předem
do 21. listopadu. Poplatek za dílnu bude cca 30 Kč.
Na linoryt je třeba si donést tričko, na které by se dal
vyrytý motiv obtisknout. Pokud si budete chtít vyrobit
dekturový rámeček, přineste s sebou i obrázek o roz-
měrech 10,5 cm x 15 cm. Vyberete si pak k němu pota-
hovou látku tak, aby ladila. 
Bližší informace se dozvíte v kanceláři Naděje, M. Kudě-
je 14, tel: 732449259, 605536764, www.nadejelm.cz

J. Nádvorníková  

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze
a územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
připravili workshop zaměřený na tvorbu didaktických
programů pro děti a mládež, které byly dosud připra-
veny pro památky UNESCO nebo pro další památky,
jejichž aplikace bude pro památky UNESCO metodicky
vhodná.
Tento workshop se uskuteční dne 2. 12. 2008 v areálu
státního hradu a zámku v Českém Krumlově. S ohle-
dem na jeho zaměření je určen všem potencionálním
organizátorům didaktických programů ve všech 12
místech, kde mají památku zapsanou na seznamu
UNESCO nebo v těch místech, která o nominaci usilu-
jí. Zároveň jsou však zváni i další zájemci o přípravu

didaktických programů v historických památkách.
Cílem akce je iniciovat vytvoření edukačních progra-
mů pro všechny české památky UNESCO s přesahem
na problematiku vztahu dětí a mládeže ke kulturnímu
dědictví obecně. 
Zkušenosti ze zahraniční i několika pilotních projektů
z jižních Čech ukazují, že zajímavě koncipované
didaktické programy, které jsou dětmi spontánně při-
jímány, vedou k utváření pozitivního vztahu ke kul-
turní hodnotám. Věříme, že účastníci setkání
naleznou vhodné inspirační zdroje a podaří se jim
vytvořit podnětný didaktický program pro jejich
památku.                     Hana Řezníčková, NPÚ ÚP Praha

Workshop: prezentace památek
UNESCO netradiční formou

V listopadu 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

České dědictví UNESCO je svazek obcí a měst, na jejichž
území se nachází památka zapsaná na Seznam světové-
ho kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Rok 2009 bude pravděpodobně dalším rokem, kdy
na Seznamu UNESCO bude zapsáno dvanáct českých
a moravských perel  tedy stejný počet památek, jako
je měsíců v roce. Proto se naše Sdružení již pošesté
rozhodlo vydat nástěnný kalendář, který bude prezen-
tovat všechny památky UNESCO na území České repub-

liky. Každý rok se snažíme přijít s nějakou zajímavos-
tí. V loňském roce to byly večerní záběry památek
UNESCO, letos se můžete těšit na černobílé fotografie,
které jsou vkusně doplněny barevnou grafikou. Kalen-
dář si můžete prohlédnout i objednat na www.unesco-
czech.cz/e-shop. Firmám či institucím nabízíme také
zprostředkování tisku loga na spodní karton kalendá-
ře a výrazné množstevní slevy.

Michaela Severová České dědictví UNESCO 

Nástěnný kalendář
„České dědictví UNESCO 2009“
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Projekt multikulturní výchovy na ZŠ Zámecká

Přijďte si zatančit na 2. skautský ples

Základní škola Zámecká získala od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy grant zaměřený
na výuku multikulturní výchovy. Díky těmto pro-
středkům jsme pro naše žáky připravili několik vzdě-
lávacích programů. Prvním z nich dětem
přibližujeme život národností a etnik, s nimiž se set-
kávají ve svém každodenním životě, a to včetně
školy, kterou navštěvují. Jedná se zejména o Romy,
Vietnamce, Číňany a Ukrajince. Žáci se tak dozvída-
jí řadu informací o historii, kultuře, národních tra-
dicích a zvycích, ale rovněž o typickém jídle

uvedených národností. V druhém z programů žáky
seznamujeme s problémem rasismu a xenofobie
v nedávné historii. Za tímto účelem jsme v polovině
října uspořádali dvoudenní poznávací zájezd do pol-
ské Osvětimi, místa spojeného s masovým vyvražďo-
váním Židů za druhé světové války. Pro většinu dětí
byla návštěva koncentračního a vyhlazovacího tábo-
ra silným emotivním prožitkem, kterého budeme
dále využívat při práci s třídními kolektivy zejména
v předmětech dějepis a výchova k občanství.
Na poznání nebezpečí rasismu a intolerance v minu-

losti navazuje třetí část projektu multikulturní
výchovy, v níž budou žáci seznámeni s nebezpečím
pravicového extrémismu v současné době. Tuto část
programu bude pro naši školu lektorovat společnost
Člověk v tísni, se kterou dlouhodobě spolupracuje-
me. Věříme, že nám prostředky získané z grantu
ministerstva školství pomohou více seznámit naše
žáky s rozmanitostí různých kultur, jejich hodnota-
mi a tradicemi a že si na pozadí této rozmanitosti
lépe uvědomí svou vlastní identitu.

Stanislav Švejcar

Začíná plesová sezóna a 28. listopadu 2008 od 19.30
hodin skauti v Litomyšli pořádají ples. Po loňském
úspěchu se rozhodli pokračovat v pořádání této akce
a můžete se tak těšit na již 2. ročník skautského plesu,
který se bude konat v Lidovém domě.
Co si pro vás skauti letos připravili? Nebude zde samo-
zřejmě chybět bohatá tombola, dozvíte se něco o vel-
kých plánech skautů, při chvílích odpočinku od tance

budete moci ochutnat vždy kousek z programu
i z vynikajícího pohoštění a jako sladká tečka na závěr
vás čeká půlnoční překvapení. Vaše taneční kroky
bude doprovázet hudba skupiny MIX.
Vstupenky v ceně 100,- a 120,- Kč si můžete rezervovat
na tel. 605 043 637 nebo od 17. 11. zakoupit v lékárně
na Špitálku.
Těšíme se na vaši účast.      Šárka Dočkalová

Projekt skautů vybrán jako pilotní
Dne 22. září byl Výborem regionální rady regionu sou-
držnosti schválen  Severovýchod projekt litomyšlských
skautů jako pilotní.
Projekt LILIE - volnočasové centrum a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež v nemalé konkurenci dal-
ších 73 žádostí dosáhl největšího hodnocení. Se svými
98 body se umístil na nejvyšší příčce.
Co pro skauty tento velký úspěch vlastně znamená?
Projekt se stal pilotním, což znamená, že se stal vzoro-
vým pro další potenciální žadatele a příjemce. Skau-

tům bude především poskytována asistence při přípra-
vě tohoto projektu. Tato pomoc bude zajisté velkým
přínosem při realizaci projektu.
Pokud vás náš projekt zaujal a chtěli byste se o něm
dozvědět více, rádi vás přivítáme 28. listopadu na 2.
skautském plese v Lidovém domě, kde kromě zajíma-
vého programu budete informováni o plánech skautů
postavit si novou klubovnu, a také zde proběhne pre-
zentace celého projektu.                    Šárka Dočkalová

Podzimní setkání táborníků z Jiskry
Letošní dětský tábor TJ Jiskra Litomyšl se již počtvrté
uskutečnil v Jizerských horách v penzionu U Kačáka.
V nádherném prostředí s bohatým programem a výbor-
nou kuchyní se letos mezi kamarády sešlo 55 dětí.
Druhý tábor (již pro odrostlé táborníky  patnáctileté
a starší  někteří táborničili s Jiskrou již pojedenácté)
se konal v turistické chatě ve Vranicích.
Jak velí tradice, bylo třeba se na podzim opět sejít,
zavzpomínat, předat CD a DVD se záběry táborových
programů a hlavně znovu společně prožít několik dní.
Z důvodu velkého počtu dětí nemohlo být letošní set-
kání uskutečněno na Posekanci, proto bylo zvoleno
pro nádherný víkend 10.  12. října další osvědčené
místo, dřevěná chata TJ Jiskra ve Vranicích.
Večerní program, hry, zpěv, vyprávění, sobotní celo-
denní výlet do skal, vynikající oběd v Proseči, zdolání
Dudychovy jeskyně, fotbálek, oslava 13. narozenin
jedné z účastnic, povídání, vzpomínání a nakonec
přemlouvání vedoucích, že je již opravdu nutné jít
spát… Dalo se očekávat, že k brzkému vstávání nedo-
jde. A že se nikomu domů v neděli moc nechtělo, je

důkazem toho, jak jsou děti spokojené a že je jim mezi
kamarády dobře. Příští rok se ale znovu sejdou
na táboře a rády mezi sebou přivítají další kamarády.
Tábor 2009 bude opět na začátku srpna. A kde? To je
zatím tajemství…        Kolektiv táborových vedoucích

Zápis nanečisto aneb
7 klíčů od pohádky
Máte rádi pohádky? Půjde vaše dítě k zápisu? Zkusíte
si zápis nanečisto? Chcete poznat školní prostředí?
Chybí vám informace o připravenosti dítěte na školu?
Přijďte k nám na III. ZŠ T. G. Masaryka, 13. listopadu
2008 v 16 hodin.

Srdečně zvou učitelé prvního stupně.

V Toulovcových maštalích

ZŠ Zámecká
v celostátním finále!

Přesně po roce, 30. září 2008, se družstvo žáků I. stup-
ně ZŠ Zámecká vydalo do Pardubic, kde se konaly atle-
tické závody Kinderiáda 2008.
Stejně jako v předchozích letech podaly děti výborné
výkony a v celkovém počtu třiceti pěti přihlášených
škol vybojovaly stříbrné medaile a postup do celostát-
ního finále v Praze!
Nejúspěšnějším závodníkem celého startovního pole
se stal Adam Rothschein z 3.A, který zvítězil v hodu
plným míčem a také v běhu na 60m. Velmi dobrý výkon
a celkové druhé místo obsadila také Adriana Grulicho-
vá z 2.A ve skoku z místa (174cm). Dařilo se i ostat-
ním platným členům družstva: Matěji Kadidlovi,
Kristýně Šauerové, Ivetě Chadimové, Janu Faltysovi,
Tomáši Tauerovi a Míše Boštíkové.
Zmíněným závodníkům blahopřejeme a držíme
palce v červnovém pražském finále Kinderiády
2008/2009.                   Jaroslava Švecová, ZŠ Zámecká

VÝROBA A REALIZACE INTERIÉRŮ,
TRUHLÁŘSTVÍ  přijme

vyučeného truhláře
požadavky:
- praxe v oboru minimálně 3 roky
- ŘP skupiny B, C vítáno
- flexibilnost, spolehlivost
nástup: ihned

lakýrníka 
požadavky: 
- vyučený, případně

na zaučení
- praxe vítána
nástup: ihned

Interio spol. s.r.o. • Tyršova 244, Litomyšl
Tel. 461 612 227 • fax. 461 618 693 • e-mail.interio@ltm.cz, www.interio.lit.cz 

nabízíme:
- DOBRÉ
PLATOVÉ
PODMÍNKY !!!

- stravování v místě
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Ze života naší
školy
Na začátku letošního školního roku dostaly všechny
děti naší školy od obecního úřadu velice pěkný dárek.
V areálu školy bylo vybudováno moderní dětské zábav-
né hřiště v hodnotě 250 000,- Kč, plné prolézaček,
houpaček, s velkou skluzavkou, balanční lávkou apod.
Děkujeme, je báječné!
Ale to není ze života naší školy vše. Poslední zářijovou
sobotu se konal první jiřinkový ples. Odpoledne
pro děti, večer pro rodiče. V jiřinami vyzdobené těloc-
vičně bylo opravdu živo. Na dětský ples se většina dětí
dostavila ve společenském oblečení. Ples byl zahájen
slavnostní promenádou a nácvikem mazurky. V prů-
běhu plesu si děti nejen zatančily, ale zúčastnily se
nejrůznějších soutěží. V podobném duchu proběhl
i ples pro dospělé. Bylo připraveno výborné občerstve-
ní a ceny. Tato nová akce se líbila a řadou účastníků
bylo vysloveno přání ji zopakovat. Všem, kteří se
na přípravě plesu podíleli, patří velké poděkování.

Den otevřených dveří 
ve Střední škole zahradnické

V sobotu 29. listopadu proběhne v budově Střední
školy zahradnické v Litomyšli Den otevřených dveří.
Srdečně zveme všechny zájemce o studium i širokou
veřejnost.
Naše škola nabízí tyto obory vzdělávání:
• čtyřletý studijní obor zahradnictví, se specializací:
1. zahradní architektura 
2. floristika (vazačství a aranžování květin) 

3. rybářství a rybníkářství
4. chov a ochrana cizokrajných zvířat a rostlin.
Tento obor je zakončen maturitní zkouškou.
• tříleté učební obory zahradník-zahradnice, krajinář
krajinářka.
Tyto obory jsou ukončeny závěrečnou zkouškou
a výučním listem.
• tříleté učební obory květinářské a aranžérské práce,
zahradnické práce
Tyto obory jsou určeny převážně pro žáky ze speciál-
ních škol a pro žáky handicapované.
Jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a výučním lis-
tem.
Součástí Dne otevřených dveří bude i prodej originál-
ních adventních věnců, které jistě navodí sváteční
atmosféru nadcházejícího adventu ve vašich domo-
vech.
Těšíme se na vás v sobotu 29. listopadu od 9 do 16
hodin v prostorách školy, T. G. Masarykova 527.
Další den otevřených dveří proběhne v sobotu 20.
prosince jako součást vánoční výstavy.

Eva Klabanová, Střední škola zahradnická Litomyšl

Mladoczovski carnival
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků Střední pedagogické
školy v Litomyšli patří již třetím rokem k pravidelným
a úspěšným akcím školy. V letošním školním roce se
uskutečnil ve dvou termínech, a to 25. 9.-28. 9. a 2. 10.-
5. 10.
Viděno očima účastníka (citace z textu Jakuba Nováka,
třída S1.B)
Na adaptační kurz jsem jel s tím, že už se nemůžu
dočkat. Velice jsem se těšil. Věnoval jsem velkou
pozornost výrobě kostýmu, abych zaujal. Ale když
jsem nastupoval do autobusu směr Mladočov, cítil
jsem, že bych raději zůstal na intru. A tak jsem si celou
cestu tam namlouval, jak to bude super. 
Ale když jsme přijeli, už od pohledu jsem poznal, že to
bude ještě lepší, než jsem si myslel. Samotný příjezd
byl skvělý. A uvítání? Jak jinak než formou hry, což mě
zaujalo a překvapilo. Na každém táboře a výletě se
začíná jinak  nejprve ubytování, vybalení, organizač-
ní věci atd. Ale tady to šlo stranou a my si nejprve
hráli. Samozřejmě organizačním věcem jsme se nevy-
hnuli, ale v podání nejsympatičtější profesorky naší
školy (nevím, jestli to není tím, že profesorky moc
neznám) to bylo úplně o něčem jiném, a dokonce nás
to i bavilo a kouleli jsme očima nad programem, který
nás čekal.
A teď bych rozebral hry, které mě bavily. Nebude to
v pořadí, v jakém proběhly, ani nebudou všechny, ale
pokusím se jich popsat co nejvíc. Začnu tedy hrami,
které nás čekaly po ránu. Tak skvělé „rozcvičky“ nikdo
ani nečekal. Byli jsme příjemně překvapeni. Tím to
bylo lepší, že nám vše nejprve předvedli naši skvělí

instruktoři. Pak zmíním skvělé, úžasné, perfektní, bri-
lantní, monstrózní, oslepující a kolosální poledníčky.
Vím, že někteří jedinci to odsuzovali, ale oni nezažili
tu skvělou atmosféru útulné čajovny s malým sklad-
ním prostorem, kde jsme odpočívali při čtení pohádek
z blahých úst paní profesorky. Nepamatuji okamžik,
kdy bych neusnul. Další skvělá hra byla noční, a to
„Boj světel“. Lepší noční hru jsem opravdu nezažil,
a že jich znám spoustu. To byla asi první hra, kde jsme
museli spolupracovat v kolektivu. A to nemluvím
o výstupu na horu „Nanga Parbat“. Tato hra mě velice
zaujala a hned po „Skleněném pekle“ byla nejlepší
hrou, kterou jsme hráli. V této hře už byla spolupráce
nutnou součástí. Byla zde zapojena fyzická i psychická
zátěž, a tak jsme se dost poznali. Ale pro mě nejlepší
hrou bylo „Skleněné peklo“- o kolektivu, přátelství
a odvaze. Sice jsem uhořel při prvním pokusu o únik
z patra, ale zachránil jsem tím spoustu lidí. V této hře
jsme byli všichni hrdinové. Byla to tak úžasně zpraco-
vaná hra, kde jsme měli slzy v očích. Díky andílkům
a obrovské touze se zachránilo sedm lidí, na což jsem
pyšný. 
Her bylo samozřejmě spousta. Karneval, masky…
a různé další úžasné aktivity. Děkuji vám upřímně
z celého srdce za zážitky, na které v životě nezapome-
nu. Protože mě tíží čas, musím s psaním končit. Děku-
ji za skvělé „instruktoří děti“, které ani na chvíli v nás
a náš kolektiv nepřestaly věřit. Tento kurz přispěl
k tomu, že na škole chci vydržet, abych znovu zažil
tolik krásného z dalších kurzů.
Dle textu Jakuba Nováka připravila Soňa Sodomková

Císař římský a král český hostem
litomyšlského gymnázia

V podvečer 13. října 2008 patřila aula Gymnázia
Aloise Jiráska v Litomyšli třem vzácným hostům:
Kateřině Englichové, Jitce Hosprové a Bořivoji Nav-
rátilovi. O půl osmé se sálem rozezněl známý hlas
herce Bořivoje Navrátila, který zde tentokrát vystu-
poval v roli největšího Čecha. V průběhu večera
publiku připomněl několika kapitolami z Vita Caro-
li velikost této postavy našich národních dějin. Celý
literární program, nesoucí název životopisu Karla
VI., získal dokonalou podobu až ve spojení s umě-
ním harfenistky Kateřiny Englichové a violistky

Jitky Hosprové. Sólová hudební čísla pro harfu
F. A. Rösslera  Rossetiho i dua pro violu a harfu
skladatelů M. Maraise, A. Baxe a Z. Lukáše umocňo-
vala hloubku myšlenek vladaře 14. století, které
v mnohém platí dodnes.
Koncert, který byl určen veřejnosti i našim studen-
tům, se mohl uskutečnit díky štědrosti sponzorů.
Dobrovolné vstupné, které zde bylo vybíráno
a jehož výtěžek byl 3 791 Kč, bude věnováno dět-
skému oddělení litomyšlské nemocnice jako příspě-
vek na nákup baby  senzoru.  Ivana Pulgretová

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

PRONÁJEM BYTOVÝCH PROSTOR 
ve vile v centru Litomyšle

k účelům ordinace, kanceláře a jiné. 
Krásné prostředí.

Tel.: 606 236 975

9. října žáci II. stupně navštívili Prahu. Výlet byl uspo-
řádán především za účelem návštěvy České televize.
Žáci se zde dozvěděli, jak vzniká film či zábavný pořad,
ale hlavně se mohli podívat do zákulisí, kam dříve
mohla veřejnost jednou za pět let v den otevřených
dveří. Velkým zážitkem byla prohlídka nahrávacích
studií. Mohli si obléknout kouzelný plášť Rumburaka,
kostým víly, různé paruky, rytířskou výstroj atd. Také
si vyzkoušeli práci s kamerou. Vrcholem pro řadu dětí
bylo setkání se známými osobnostmi  Ester Janečko-
vou a pošťákem Ondrou, neboť se právě natáčel pořad
Pošta pro Tebe. 
Výlet pokračoval návštěvou Zoologické zahrady a poté
jsme pěšky putovali ze Staroměstského náměstí přes
Karlův most na Pražský hrad, aby se všichni seznámili
s nejvýznamnějšími pražskými památkami. Domů
jsme se vrátili pozdě večer, unaveni, ale plni zážitků.
Na konci října se uskutečnil Rej strašidel, Drakiáda
a před námi je ještě vánoční výlet pro žáky I. stupně
a besídka pro rodiče. Těšíme se!       Simona Kubešová

Základní škola a mateřská škola Trstěnice
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Výlet do lanového
centra

Letošní podzimní výlet do lanového centra byl v pořa-
dí již osmý. Tentokrát jsme vyměnili Brno za Olomouc
a k aktivitám na vysokých lanových překážkách jsme
využili jednoho z mála hezkých víkendů. A protože
naprostá většina dětí byla v centru úplným nováč-
kem, byly jejich zážitky opravdu intenzivní, o čemž
svědčily i jejich nadšené reakce. Doufáme proto, že
další připravovaný jarní výlet bude stejně úspěšný. 

Za III. ZŠ Dušan Simonides

Skřítkové ovládli Větrník
Do říše skřítků, květinových víl a jiných pohádkových
bytostí mohli nahlédnout všichni, kteří zavítali
ve čtvrtek 23. října na Větrník. Pětasedmdesát žáků

družiny z prvních, druhých a třetích tříd III. základní
školy v Litomyšli zaplnilo svými výtvory z přírodních
materiálů celou terasu a okolí přilehlé budovy. K vidě-
ní zde byli stromoví a kamenní skřítci, květinové víly
a jiné lesní bytosti. Ke každému ze skřítků se vázal
i zajímavý příběh, který poté autoři vystavovaných
prací museli převyprávět svým rodičům. Autorkami
myšlenky otevřít na Větrníku Skřítkov byly paní
vychovatelky Menčíková, Nohavcová a Slívová.
Vousatého krále skřítků, jenž dává povely všem podří-
zeným, chrání zvířátka a živí ostatní skřítky, vyrobil
David Jiránek z II. B. „Živí je plody a zvířaty, která
okusují kytky, například slimáky a také pavouky.
Doopravdického skřítka jsem nikdy neviděl, jenom
v televizi. Ale myslím, že by existovat mohli, třeba
jenom jeden druh nebo možná jen jeden skřítek by
mohl existovat,“ zamýšlí se David.                              -ps-

Vody jsou
pro letošní rok
uzamčeny

Deset lodí, kaja-
ků i kanoí s
osádkami doplu-
lo v sobotu 4.
října k mlýnu
Sárovec u Vyso-
kého Mýta
(ostatní účastní-
ci k mlýnu došli
pěšky nebo dojeli
auty). Po přivítá-
ní mlynářem
Standou, posypá-
ní moukou,
ochutnávce čer-
stvého chleba
a požití zahříva-
cího nápoje
poděkoval Pepa

všem řekám za vlídnost. Otočením symbolického klíče
pak uzamkl všechny vody s přáním, aby se všichni
milovníci vodáckého sportu na jaře znovu sešli a mohli
nasednout do lodí.

Ahoj!!! Vodáci TJ Sokol Litomyšl

V příštím roce mi bude osmdesát roků. Kromě jiných
nemocí chodím o dvou holích a nosím ortézu. Co je
horší, mám také cukrovku. Ve městě se mi udělalo
špatně od cukrovky a nutně jsem potřebovala něco
sníst. Proto jsem vstoupila do prodejny pekařství. Pro-
sila jsem nejprve čtyři ženy, které tam stály  ony se
beze slova přimknuly k pultu, aby mi moji prosbu zne-
možnily a ta (starší) prodavačka nereagovala na moji
opětovnou prosbu o koblihu, kterou jsem potřebovala
nutně sníst. Po mé už třetí zoufalé prosbě si ona pro-
davačka v klidu vyřídila reklamaci, se kterou se tam
jedna z těch čtyř přihlásila, pak ještě vyřídila něco
s jedním pánem (vzadu), a když už šla k pultu, vzala si
sáček a slovy další  šla obsluhovat další zákaznici.
Už polopadající jsem se belhala ven, kde se mě ujal
jeden pán, který mě dovedl do prodejny Kubík, kde se
mě ujala paní pokladní a donesla mi koblihu i kelímek
vody, který mě postavil po chvíli na nohy.
Chci vyslovit dík této paní za ochotu a pomoc. Také
děkuji panu Kitzingerovi, který mi nabídl odvoz svým
autem domů. Díky ještě jednou těm, kteří vědí, co umí
ona cukrovka.
A jak odmění onu prodavačku pan vedoucí v pekař-
ství, to bude záležet na něm.            Klára Bartošová

Nespokojenost

Úspěch němčické školy

• Široký výběr sudových a lahvových vín
• Tip na dárek – vína lahvovaná přímo ve vinařstvích s etiketami leteckých

snímků Litomyšle
• Zajistíme lahvová vína k propagaci vaší firmy též s možností využití

leteckých snímků Litomyšle

Vedení Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli
si Vás dovoluje pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat v pátek 28. 11. 2008 od 8.00 do 17.00 hodin.
Přij�te se k nám podívat a získat informace o studiu na gymnáziu.

Těšíme se na Vás.

INVESTICE BEZ RIZIKA

PRODEJ
BYTŮ
VE VYSOKÉM
MÝTĚ

Charakteristika vykonávané činnosti:
správa geografického informačního systému
a souvisejících informačních systémů

Požadavky:
•min. středoškolské vzdělání s maturitou
•výborná uživatelská znalost práce na PC (MS

Windows XP, MS Office)
•znalost prostředí MicroStation

(alespoň základní)
•znalost databázového zpracování dat

(jazyk SQL, databáze ORACLE)
•samostatnost, komunikativnost, zodpověd-

nost, pečlivost
•řidičské oprávnění skupiny B
•praxe v oblasti ICT (GIS) 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 20. 11.
2008. Podrobnosti na www.litomysl.cz.

Město Litomyšli vyhlašuje

výběrové řízení na funkci
správce ICT (GIS)

• plocha 30 – 60 m2

• zajistíme kompletní právní servis
• nabídneme možnosti financování
• možnost směny za váš stávající menší 

nebo větší byt, dům, chalupu, ...
• tel. 603 213 444 (nejsme real. kancelář)

Dne 15. října byly na krajské konferenci EVVO vyhlášeny
výsledky soutěže Zelený ParDoubek, která hodnotí výsled-
ky práce škol v oblasti environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty. Základní škola Všeználek z Němčic se
umístila v konkurenci 64 škol a školských zařízení na 2.

místě, mezi školami základními na místě 1. Zároveň získa-
la ocenění „Ekologická škola Pardubického kraje 1. stup-
ně“. Škola je také držitelkou mezinárodního titulu
„Eco-Schools“, který přebrala letos v červnu z rukou
ministra školství pana Ondřeje Lišky.       Lydie Věnečková
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Rozpis služeb stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)

8. - 9. listopadu- MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461724369
15. - 16. listopadu - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
17. listopadu - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461619670
22. - 23. listopadu MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461724635
29. - 30. listopadu MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461614614
6. - 7. prosince - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461615414

Cena města Litomyšle 1947–1977
To neslyšel ani Bedřich Smetana!

Před půl stoletím skončila nejslavnější kapitola okruhu v
Litomyšli. Vedle brněnského a jičínského závodu byl
závod o Cenu města Litomyšle ve své době jediným
naším mezinárodním podnikem.
Zřejmě nikdo z návštěvníků letošního jubilejního
padesátého ročníku hudebního festivalu Smetanova
Litomyšl si neuvědomoval, že v rodišti geniálního
skladatele zněly vedle ušlechtilých tónů mistrových
symfonií ve své době i tóny motorů závodních strojů.
Poprvé burácely závodní motocykly v Litomyšli krátce
po druhé světové válce. Už 27. července 1947 byl v uli-
cích města na okruhu dlouhém 1,4 km pořádán 1. roč-
ník Ceny města Litomyšle za účasti našich předních
jezdců  Zdeňka Kosta, Zdeňka Bedrny, Václava Bube-
níčka, Jana Otevřela, Jana Bednáře, Juhana a dalších.
Historicky prvním absolutním vítězem se stal Arnold
Buchta na BMW 500. I druhý ročník v roce 1948 byl
dobře obsazen a jeho absolutním vítězem se stal Jaro-
slav Zubatý na pětistovce BMW. O rok později se okolo
nejkratšího okruhu u nás tísnilo při 3. ročníku neuvě-
řitelných 14 000 diváků, kteří aplaudovali výkonu
Zdeňka Kosta na bortinu 500. V roce 1950 v Litomyšli
vyhrál Václav Stanislav na walteru 350. Pátý ročník
v roce 1951 byl závodem oblastním, což přivedlo
na start naši elitu. V Litomyšli startovali Jiří Koštíř,
Václav Parus, Fratišek Helikar.
Startoval i vojín František Šťastný na walteru 250
a v půllitrech na motosacoche. Absolutním vítězem
tohoto ročníku se stal legendární Antonín Vitvar
na bortinu 500. Dalšími vítězi se stali Vojtěch Diviš
na walteru 250 (1952) a Jiří Simandl na ESO 500
(1953), který ukončil kariéru městského okruhu.
8. ročníkem 10. října 1954 se otevřela nejslavnější
kapitola Ceny města Litomyšle. Závod byl z ulic města
přenesen na 10,8 km dlouhý okruh Litomyšl  Pohodlí
 Osík. Hrdinou nového okruhu se stal Stanislav Mali-
na na ČZ, dvojnásobný vítěz závodu stopětasedmdesá-
tek a dvěstěpadesátek.
Nejrychlejším v závodě třistapadesátek byl František
Bartoš na ČZ a v nejsilnější kubatuře pětistovek trium-
foval poprvé František Šťastný na jawě. Diváci navíc
viděli vítězství Miroslava Fouska na škodě 1500
v závodě sportovních vozů a Jaroslava Pavelky na tatře
2500 v závodě závodních automobilů.
Po roční přestávce se 9. ročník konal v roce 1956 jako
celostátní přebor motocyklů a automobilů do 750 ccm.
Mezi vítěze se zapsali Karel Bojer (ČZ 175), Jiří Koštíř
(ČZ 250), Gustav Havel (Jawa 350) a opět František
Šťastný (Jawa 500), ve třídě sportovních automobilů
Josef Štyler a v nejdramatičtějším závodě dne obhájil
své vítězství v kategorii závodních automobilů Pavel-
ka (Tatra) pouze o šířku pneumatiky před Josefem Veř-
miřovským. Jubilejní desátý ročník v roce 1957 se stal
vůbec nejslavnějším v historii Ceny města Litomyšle.
Naše špička si v něm poměřila síly se závodníky Kana-
dy, Rakouska, NSR, Anglie, Švýcarska a NDR. Na startu

byli populární australští bratři Erik a Harry Hintonové
na nortonech, výborní Němci Kassner a Hallmeier
na skvělých strojích NSU a řada dalších. Navzdory deš-
tivému počasí vidělo závod 30 000 diváků. Domácí
vítězství zajistil Bartoš (125) a Bojer (175), zmínění
Němci ovládli třídy 250 a 350 ccm a hrdinou závodu
pětistovek se stal populární Rakušan Herold Kliner
na BMW.
I následující ročník v roce 1958 se konal jako meziná-
rodní, ovšem s výrazně slabším zahraničním obsaze-
ním, když startovali pouze závodníci z NDR
a Maďarska. Vítězili tak naši  Parus, Bojer, Bartoš
a Slavíček, jediné zahraniční vítězství patřilo Maďaru
Kuruczovi na bortinu 500, který se stal absolutním
vítězem 11. ročníku. Jak pozdější řada okolností způ-
sobila, nadlouho posledním.
Až po šesti letech byla cena města Litomyšle znovu
obnovena a vrátila se do ulic města. Absolutními vítě-
zi se na 9,6 km dlouhém okruhu Litomyšl  Strakov 
Janov stali Jan Stružka na jawě (1964, 1965), Stani-
slav Čížek na ČZ (1970) a Bohumil Staša na legendár-
ním strakonickém čtyřdobém čtyřválci 350 ccm
(1971).
16. ročník Ceny města Litomyšle se jel poprvé
na 3,350 km dlouhém okruhu nedaleko města, zva-
ném Morašický trojúhelník. Nejprve jako mistrovství
ČSR (1973) a od roku 1974 jako mistrovství ČSSR. Jubi-
lejní 20. ročník v roce 1977 byl opět mezinárodní a to
v rámci nultého ročníku tehdejšího Poháru míru a přá-
telství. Tím ale historie slavného litomyšlského závodu
definitivně skončila.   

Jiří Wohlmuth, foto archiv Jaroslava Jiráčka

Cena města Litomyšle rok 1973  Morašický trojúhelník. Třetí
zprava ing. Lubomír Pecháček, dlouholetý vynikající komen-
tátor Československé televize, kterého soudruzi nikdy
nepustili za železnou oponu. Přesto kvalifikovaně komento-
val mistrovství světa motocyklů i F1, aniž by je kdy viděl
na vlastní oči. Druhý zleva se startovním číslem 55 vynikají-
cí litomyšlský konstruktér a závodník v kubatuře 125 ccm
a přeborník republiky ve své kategorii Jiří Famfulík. Jako
startér dlouholetý člen AMK ing. Karel Kyzlich.

Po 10. kole stále vede
Zdeněk Lopaur 
Jedenáct kluků a dvě dívky si v sobotu 4. října přišlo
do DDM Litomyšl zahrát Stigu na 10. kolo Litomyšlské-
ho poháru 2008. Běžně bychom v takovém případě
hráli 2 základní skupiny, ale nový program nám umož-
nil použít rozpis na 1 skupinu i spravedlivé posouvání
na hokejích. Světový žebříček byl v takovém případě
zbytečný, nicméně každý si mohl ověřit, jak je jeho
forma daleko od papírových předpokladů. Mezi postu-
pujícími do čtvrtfinále se objevil nečekaně pouze
Pavel Hübl ml. na úkor svého otce, zatímco David Hej-
noch (OS Vesnička Sloupnice), ač při své třetí letošní
účasti poprvé přišel včas, zůstal bod za branami play-
off. Ve čtvrtfinále snadno vyřadil Patrik Petr
P. Hübla ml. a Robert Jež Michala Boštíka 3:0, jen
o zápas déle to trvalo Zdeňku Lopaurovi proti Jindři-
chu Petrovi a Tomáši Lahučkému (SHC Votroci Hradec
Králové) proti Davidu Brdíčkovi  zde se dokonce hrála
3 prodloužení! Tomáš v semifinále narazil na Patrika
a ten mu v postupu dál sice zabránit nedokázal, ale
dost ho potrápil (3:1). O mnoho snadnější práci měl
Lopy s Robertem  3:0 při skóre 14:1! Ve finále se tak
opět sešel Lopy jako lídr LP 2009 s Tomášem jako
127.hráčem WR a bitva to byla neúprosná; skončila
Lopyho vítězstvím 3:1 (17:11) a bylo se na co dívat!
Bronz vybojoval Patrik nad Robertem také 3:1, ale zde
soupeřili spíš obránci (11:6). Skupinu o 5.místo jasně
vyhrál D.Brdíček a se svými soupeři ve skupině
o 9.místo si nejlépe poradil Pavel Hübl st. V průběž-
ném pořadí 34 hráčů a hráček stále vede Z.Lopaur
(340) před T.Lahučkým (320), R.Ježem (256), P.Pet-
rem (242), I.Halamou (157), T.Halamou (153), J.Pet-
rem (144), P.Hüblem ml. (111), P.Hüblem st. (107), 10.
už je D.Brdíček (91  kromě T.L. všichni Stiga HC
Benátky). Další kolo se v příjemném prostředí DDM
Litomyšl bude hrát v sobotu 8.11.2008 opět od 14.00
hodin a každé úterý od 17.30 do 19.00 hrajeme ligu 
rádi přivítáme mezi sebou nové zájemce se soutěživou
povahou, nevadí ani některé zdravotní hendikepy.         

Jindřich Petr

Florbalová liga žáků
základních škol
V pátek 24. října 2008 začal prvním kolem již 4.ročník
florbalové ligy v kategorii mladších žáků. Soutěž pro-
běhla v městské sportovní hale za účasti šesti základ-
ních škol a gymnázia. Bylo sehráno celkem 21
hodnotných zápasů s tímto výsledkem.
1. ZŠ Lubná 11 bodů, 2. ZŠ Dolní Újezd 8 bodů, 3. I. ZŠ
Litomyš 7 bodů, 4. Gymnázium Litomyšl 7 bodů, 5. III.
ZŠ Litomyšl4 body, 6. II. ZŠ Litomyšl 3 body, 7. ZŠ
Morašice 2 body
Celkovou dobrou úroveň podpořil i výborný výkon roz-
hodčích z řad hráčů litomyšlského florbalového oddí-
lu, kterým patří dík. Další kolo v této kategorii
proběhne v roce 2009 v měsíci lednu.

Za organizátory Milan Břeň

Ohlédnutí za sezonou nohejbalistů 
Nohejbalová sezona 2008 už zná své vítěze.
Pro litomyšlský nohejbal byla jednou z nejúspěš-
nějších za uplynulé roky. V krajském přeboru
dosáhli skvělého výsledku jak muži, tak žáci do 15
let. Obě mužstva se umístila na předních místech.
Muži se poprvé v historii propracovali až na meda-
ilovou pozici, když obsadili perfektní 3. místo s
celkovým ziskem 11 bodů. Jejich mladší kolegové
byli ve své skupině ještě úspěšnější. Neztratili jedi-
ný bod a tak jim se ziskem 12 bodů právem náleží
místo leadera tabulky. 
Družstvu mužů se dařilo od prvního kola. Na domá-
cí půdě se střetli s týmem SK Hlinsko a perfektním
výsledkem 6:0 jim stejnou kartou oplatili porážku

z minulého roku. I když po další čtyři kola byli
jejich soupeři nakonec silnější než oni, bojovnost je
neopustila a v pátém kole zvítězili opět nad SK
Hlinsko a to dokonce přes hendikep, který předsta-
vovala absence tří hráčů. I v následujících zápa-
sech přeboru se litomyšlským nohejbalistům dařilo.
Uhráli další cenné body, které jim zajistily historic-
ky první umístění na medailových pozicích v tabul-
ce krajského přeboru mužů 2008.
Jménem široké sportovní veřejnosti družstvu
mužů i žáků velice gratuluji k jejich úspěchu v této
sezoně a přeji mnoho úspěchů, sportovních zážit-
ků a sil do nadcházející sezony 2009.

Jitka Šteflová



24

Kam za sportem
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu 
So 8. 11. Divize žen - v 9 hod. s Trutnovem a ve 13 h.
s Hronovem
Ne 9. 11. Krajská soutěž muži - v 9 hod. s Českou Tře-
bovou a ve 13.30 s Lanškrounem
So 15. 11. 3. liga muži - v 15 hod. s Jičínem
Ne 16. 11. 3. liga muži - v 10 hod. se Rtyní v Podkrko-
noší 
So 22. 11. Divize starších žáků - v 9 hod. s Chrudimí
a v 10.30 hod. se Sedlcí
Ne 30. 11. Regionální soutěž muži - v 9 hod. Poličkou
a ve 12.00 hod. s Korouhví 
So 6. 12. Krajská soutěž muži - v 9.00 hod. se Svitava-
mi a ve 13.30 hod. s Moravskou Třebovou
Ne 7. 12. Divize dorostenci - v 9.00 hod. se Sedlcí
a v 10.30 hod. se Svitavami
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl šachu
Každý pátek v hale TJ Jiskra Litomyšl – klubovna
od17.00 hod. tréninky pro členy i nečleny TJ
Volejbalový klub Litomyšl - (Městská hala)
Ne 9. 11. od 10.00 hod. turnaj juniorů,
junioři – KP 1. třída
So 1. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Letohrad,
muži KP 1.třída  
So 22. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Polička,
juniorky – KP 2.třída
So 22. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Kerhartice,
muži KP 1 třída 
Ne 23. 11. od 10.00 hod. Turnaj starších žáků,
starší žáci KP 2.třída
So 29. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Choceň,
muži KP 1.třída
Hokejový oddíl Litomyšl- (Zimní stadion Litomyšl)
So 1. 11. od 09.30 hod. Litomyšl – Světlá,
st.žáci, od 13.00 hod. Litomyšl – Světlá, ml.žáci
So 8. 11. od 11.00 - 14.00 hod. Litomyšl – Skuteč,
Pardubice, přípravka turnaj
St 5. 11. od 18.30 hod. Litomyšl – Mor.Třebová, muži
Pá 14. 11. od 19.30 hod. Litomyšl – Mor.Třebová,
junioři
So 15. 11. od 9.00 - 13.00 hod. Litomyšl – Chotěboř,
st. + ml.žáci
Ne 16. 11. od 17.00 hod. Litomyšl - Chrudim „B“, muži
So 22. 11. od 9.00 - 13.00 hod. Litomyšl – Choceň,
st. + ml.žáci
So 22. 11. od 17.00 hod. Litomyšl – Světlá, junioři
Ne .23. 11. od 17.00 hod. Litomyšl – Chotěboř, muži
St. 26. 11. od 18.30 hod. Litomyšl – Hlinsko, muži
Pá.28. 11. od 19.30 hod. Litomyšl – Polička, junioři
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl basketbalu - (hala Jiskry
Litomyšl)
So, Ne 1. -2. 11. od 10.00 Litomyšl – SŠB Pardubice,
dorostenky
So 8. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Hořice, ženy
Ne 9. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Přelouč, ženy
So 15. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Jičín,dorostenky
Ne 16. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Jičín, dorostenky
So 22. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – SŠB Pardubice,
ženy
So 22. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Trutnov, žákyně
Ne 23. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Pardubičky, ženy
So 29. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Nová Paka,
dorostenky
Ne 30. 11. od 10.00 hod. Litomyšl – Nová Paka,
dorostenky
Siga HC Benátky
So 8. 11. od v DDM 14.00 hod. 11. kolo Litomyšlského
Poháru 2008 
Každé úterý od 17.30 krajská STI-GA V DDM.
Sport areál U plovárny
Squash 8. 11. - turnaj pro neregistrované hráče
(kategorie: muži, ženy)
Tenis listopad-březen - zimní turnaj (čtyřhra)
Bowling 11.listopadu liga smíšených družstev
25.listopadu soutěž dvojic
Přihlášky v recepci haly SPORT areál, s.r.o. 
na tel. č.: 461613923

Krajské soutěže II. třídy ve volejbalu
v polovině

V sobotu 12. října skončila podzimní část volejbalo-
vých soutěží KP II. třídy dospělých. V soutěži žen se
zúčastnily dva týmy žen z Litomyšle. Tabulku jasně
vede Litomyšl A se dvěma prohranými zápasy  jeden
ztratily v Moravské Třebové a jeden v utkání s Vysokým
Mýtem, které je na třetím místě. Na druhém místě jsou
před nimi volejbalistky z Dolního Újezdu i přesto, že
ze vzájemného měření sil vyšly hůře  oba vzájemné
zápasy prohrál Dolní Újezd v tiebreaku. Dělí je však
odstup jednoho bodu a pouhý jeden vyhraný set navíc.

Litomyšl do této soutěže přihlásila jako tým B také
svoje juniorky, aby mladé volejbalistky nabyly zkuše-
ností. Tento záměr se bezezbytku podařilo splnit, pro-
tože jejich výkony z úvodu soutěže se s těmi, které
předvedly v posledních kolech, nedají srovnávat.
Nejenže zvítězily nad beznadějně posledním týmem
Hlinska, ale v závěru soutěže těžce potrápily i druhý
Dolní Újezd, když první vzájemné utkání prohrály až
v tiebreaku. Jeden zápas dotáhly do vítězného konce
i v páté Moravské Třebové.                     Eva Hudečková

Volejbalisté opět usilují o čelo tabulky
První dva soupeře zdolali v úvodu krajského přeboru
I.třídy ve volejbale muži z Litomyšle. A tým se v sobo-
tu 11. října nechoval ve Chvaleticích jako slušně
vychovaný host a domácím nadělil dvě prohry. O týden
později na domácí palubovce přivítali litomyšlští volej-
balisté soupeře z Chrudimi. V těchto utkáních musel
v plné míře zastoupit zraněného Michala Kadlece
na postu dirigenta hry nahrávač Břetislav Fiala jr.,
proti němu se postavil na post univerzála kapitán
týmu Karel Novotný. Blokaři v tomto utkání byli Radek
Novotný a Zdeněk Vodehnal, vedle Davida Mence dru-
hou smeč v sobotu hrál Petr Tuček. 
První set vyhráli domácí po celkem jednoznačném prů-
běhu v trochu zbytečně napjaté koncovce 25:22,
druhý set skončil pro ně naprosto jednoznačným
vítězstvím 25:10. Třetí set přinesl obrat ve vývoji utká-
ní, protože hosté přestali chybovat - především
na podáních a než se domácí vzpamatovali, po tuhém
boji prohráli 21:25. Už v tomto vyhraném setu se ale
hosté příliš často pokoušeli změnit výrok rozhodčích.
Emoce jim neprospěly v posledním setu utkání, v němž
opět pokazili hodně podání. Diskusemi s rozhodčími
i soupeři se navíc nechal vyvést z míry i nahrávač a tak
domácí opět lehce zvítězili 25:15. V druhém utkání už
litomyšlští volejbalisté přestali se soupeři laškovat

a nepovolili jim ani set. „Nejsou nebezpeční, v prvním
zápase jsme ztratili třetí set vlastním přístupem, kdy
jsme už považovali utkání za vyhrané,“ vysvětlil ztrátu
setu v prvním utkání Karel Novotný a dodal: „K jedno-
značnému průběhu druhého zápasu přispěla jistě
výměna na postu smečaře, Kamil Renčín nezkazil jedi-
ný míč.“ V tomto utkání se tedy Petr Tuček přesunul
na blok k Radkovi Novotnému, aby uvolnil svoji pozici
Renčínovi.
Za Litomyšl nastupují kromě Michala Kadlece, který
ale za Litomyšl hraje již šestnáct let, především odcho-
vanci litomyšlského volejbalového klubu. Na hostová-
ní přišel z II. ligy jen pětatřicetiletý Kamil Renčín
z Hnátnice. Na domácí palubovce můžete vidět výkony
litomyšlských volejbalistů v závěru podzimní části
soutěže. V sobotu 22. listopadu přijede do Litomyšle
Sokol Kerhartice. Utkání mužů začnou až v 11 a v 15
hodin, protože se na palubovce budou střídat s junior-
kami, které svoje zápasy s Poličkou začínají od 9 a 13
hodin. V sobotu 29. listopadu přijede do Litomyšle
ambiciózní VK Choceň A, utkání mužů začne v tomto
případě standardně v 10 hodin. V sobotu 6. prosince
měli hrát litomyšlští také na domácí palubovce
s A týmem Svitav, kvůli obsazené hale je však utkání
přeloženo do Svitav.                                Eva Hudečková

Litomyšl má první vítězství!
Tři utkání a pouze jedno vítězství. Tak vypadá
úspěšnost litomyšlského týmu mužů ve 3. lize stol-
ního tenisu. Pro mnohé výsledek z domácích utkání
špatný, pro mnohé odpovídající situaci. Družstvo se
musí vyrovnat v začátku sezóny s absencí Jardy Špi-
nara, jasné jedničky soupisky Jiskry, který podstou-
pil operaci křečových žil a „nějakou“ dobu si od ping
pongu musí odpočinout. Právě proto se nečekal
v prvních duelech nějaký výrazný bodový zisk, pře-
devším pak s Tišnovem, který do Litomyšle zavítal
jako první rival. Kandidát na postup do 2. ligy se
v litomyšlské herně výrazně potrápil, ale nakonec
využil své komplexní převahy /4-10/.
Uplynulý víkend přivedl do Litomyšle relativně slab-
ší soupeře. Ovšem hned ten první, družstvo Slavko-
va, dokázal, že předpoklady ze soupisek a žebříčků
vždy nejsou správné. Naši hráči sice získali obě čtyř-
hry a mohli tak optimisticky vzhlížet k dalšímu prů-
běhu utkání, ale k obratu zavelel bývalý prvoligový
hráč hostů Škopec. Neztratil jediný duel a byl hlav-
ním strůjcem úspěchu Slavkova. Utkání však bylo
vyrovnané, ještě stav 5-5 dával domácím naději.
Bohužel však zradila koncovka pětisetových bitev 
dvě získali hráči Litomyšle, šest však soupeř. Koneč-
ný stav 6-10 z pohledu Jiskry byl tedy poměrně
krutý, ale nedalo se s tím nic dělat. Navíc bodově se
naši hráči kromě čtyřher nesešli  2 body získal
Táborský, 1 pak shodně Šesták a Dostál, Křepelka
vyšel ve dvouhrách naprázdno. Sobota pomalu kon-
čila a všichni hleděli k nedělnímu ránu, kdy od 10
hodin čekal v herně celek Vracova  dlouholetý sou-
peř, který v loňské sezóně sice sestoupil, ale díky

převodům si třetiligovou příslušnost zachoval.
Sestava Litomyšle byla opět „kompletní“, ačkoliv to
vypadalo, že pro zdravotní stav vypadne Táborský
(ulehl s antibiotiky až po nedělním duelu). Hrál, a to
bylo jedině dobře. Čtyřhra se sice získala pouze
jedna, ale vývoj utkání měli výrazně pod kontrolou
stolní tenisté Jiskry. Náskok se neustále zvětšoval,
na čemž měli hlavní podíl Táborský se Šestákem,
když ani jeden z nich ve svých duelech (včetně čtyř-
hry) nezaváhal. Přidali se i jejich spoluhráči, a hos-
tům tak nezbylo nic jiného, než konstatování
třetího neúspěchu v sezóně na stolech soupeřů.
Litomyšl dokráčela k zaslouženému vítězství
v poměru 10-3 a hlavně před dalšími ligovými mara-
tóny získali všichni hráči více důvěry v sebe samot-
né. Po 3 bodech získali Táborský a Šesták (společně
pak čtyřhru), 2 body Křepelka a 1 Dostál. V průběž-
né tabulce je v „dolní“ polovině hodně nabito,
o mnohém může napovědět další dvojutkání 3. ligy.
V něm naši stolní tenisté nastoupí v Ústí nad Orlicí
a na Lokomotivě Pardubice. Krajská derby mohou
družstvu výrazně bodově pomoci, ale stát se může
i opak. V loňské sezóně jsme s Lokomotivou Pardu-
bice ani jednou nevyhráli  pouze jedna remíza 
a s Ústím člověk nikdy neví. Nestárnoucí Štefan
Čopián bude chtít dovést sebe i celé družstvo k prv-
ním ligovým bodům. Litomyšlská čtveřice se pokusí
nejen v pátek 31.10. v Ústí, ale i v sobotu 1.11. v Par-
dubicích zabodovat stoprocentně. Za úspěch by se
však bral i zisk 4 bodů za jedno vítězství a prohru či
dvě remízy.

Karel Štarman
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Na 2.kolo Českého poháru 2008/9 ve stolním táhlo-
vém hokeji do Českých Budějovic vyrazila pětice hráčů
klubu Stiga HC Benátky už v pátek 17. října odpoledne
a někteří kvůli tomu nestihli volit, protože se nevydá-
valy voličské průkazy. Dlouhá cesta nakonec dopadla
dobře, stejně jako nocleh v ubytovně, která přes sou-
časný strach ze žloutenky nenabídla na pokoji žádné
mýdlo. Odpočatí a dobře naladění jsme našli novou
herní místnost ve školní jídelně U Tří lvů na břehu
Malše a po registraci jsme stihli i dobrou snídani a pro-
hlídku trhu na náměstí Přemysla Otakara II.
Žebříček nás tentokrát nerozdělil do všech 4 základ-
ních skupin a podepsalo se to hned na výsledku naší
dvojice v 1.skupině: David Brdíček s Robertem Ježem
svedli vyrovnanou bitvu, kterou rozhodl neuznaný gól
- výsledná remíza poškodila oba, Davida však víc.
Do Áčka by sice nepostoupil, byť mu scházela jediná
příčka (7.), ale ztracené body chyběly odpoledne;

Robert skončil 9. a tak oba čekalo Béčko. Na smůlu si
tentokrát nemohl stěžovat Zdeněk Lopaur, který nao-
pak na 6.místo a postup do Áčka ze 2.skupiny dosáhl.
Zbylá dvojice bojovala ve 3.skupině. Zatímco Patrik
Petr si 9.místem s přehledem zajistil Béčko, jeho otec
Jindřich byl rád za Céčko. 
Lopy si do Áčka přinesl ze základní skupiny jediné
vítězství a musel hodně zabrat, aby se dostal do play-
off; nakonec se to však podařilo a měl tu čest zahrát si
v osmifinále s vítězem skupiny Lukášem Turoněm (THC
Stiga Svitavy 93)  porážka se dala čekat (16.). Béčko
vyhrál Patrik, který tak šel do play-off z nejlepší pozice.
Dokázal, že úspěch se zrodil v hlavě a hra ho vyloženě
bavila. Postupně vyřadil L. Paclíka (BSE České Budějo-
vice) 3:1, T. Lahučkého (SHC Votroci Hradec Králové)
3:0 a ve finále D. Cibulku (THC Třinec) také 3:0 a dosá-
hl tak svého životního výsledku (25.)! Robertovi bod
na postup do play-off scházel (33.) a David stále platí

Stiga HC Benátky úspěšný v soutěži klubů

nováčkovskou daň, kdy ho ztráty z vyrovnaných utkání
srážejí zbytečně dolů (39.). V Céčku si Jindra zahrál
s nelíčenou chutí a přestože byl poslední z vyrovnaného
středu tabulky, může ho těšit, že hned 4 soupeře, skon-
čivší před ním, porazil (55.). Turnaj, kterého se zúčast-
nilo 69 hráčů a hráček z ČR, SR a Maďarska, se opět stal
kořistí L. Turoně, který ve finále porazil litomyšlského
Petra Tměje 3:0, bronz získal Zdeněk Matoušek ml.
(HCS Žabka Praha). Obrovský úspěch jsme 4.místem
zaznamenali v soutěži klubů a po druhém turnaji nám
patří 6.příčka  jen 5 bodů za BSE České Budějovice a 42
bodů před THC Třinec! V soutěži jednotlivců vede L.
Turoň před P. Tmějem a Petrem Turoněm (THC Třinec),
Z. Lopaur je 13. (!), P. Petr 31. (3.junior!), R. Jež 33., D.
Brdíček 39., J. Petr 50. atd. Příští kolo pořádají bratři
Tmějovi 15.11. v Litomyšli (restaurace na Pohodlí) jako
náhradu za zrušený podnik v Plzni. Celý náš tým doufá,
že úspěšné vystoupení na jihu Čech bude pro všechny
naše současné i budoucí hráče nejlepší motivací k tré-
ninku a aktivní účasti na soupeření s nejlepšími!

Jindřich Petr

Petr Cibulka ve finále skupiny B

Tři tituly do Litomyšle
Poslední zářijový víkend skončilo ve Vysokém Mýtě
domácí mistrovství republiky v závodech motokár.
Jezdci týmu Orion Litomyšl vybojovali tři tituly a vše
ještě podtrhl 3. místem v silně obsazené třídě KZ2
David Bělina.
Před posledním závodem bylo jasné, že Martin Dou-
bek nemůže být ve třídě ROK Junior předstižen, a tak
se soustředil na svoji druhou kategorii KF3. Tato tak-
tika se stoprocentně vyplatila. Martin byl celý víkend
nejlepší, vyhrál všechny tři bodované jízdy a na své
konto si připsal druhý letošní titul. Zakončil tak svoji
nejlepší tuzemskou sezónu. Podobně, jako jeho
mladší kolega, si ve třídě ROK CZ vedl František Adá-

mek, který vyhrál všechny tři jízdy s neuvěřitelným
náskokem a potvrdil tak svoje výsostné postavení
mezi „rokery“.
Povedený víkend prožil i David Bělina. Všechno zača-
lo druhým nejlepším časem v měřeném tréninku
a pokračovalo dvěma 4. a jedním 2. místem, což
v součtu dalo nejnižší stupínek na stupních vítězů
a stejné postavení i celkově.
Tento závod absolvovala za podpory Orionu i Gabriela
Jílková. Ta si po nepovedené sezóně zpravila chuť.
V kategorii ROK Junior vyhrála třikrát a postoupila
v celkovém hodnocení na 3. místo, čímž se kvalifiko-
vala do světového finále.                                            -red-
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Studentka VŠ hledá pro dny pondělí, úterý (po celý
den) a středa dopoledne brigádu v Litomyšli. tel.: 602
775 663 • Labradorský retrívr - krytí - hledám pro
svého psího kamaráda fenečku. Jmenuje se Black, je
mu 6 let. nemá PP, ale je čistokrevný. Má černou srst,
je přátelský, hravý a má bezproblémovou povahu.
Pokud máte zájem, napište prosím na e-mail
pegas@lit.cz nebo ve večerních hodinách volejte na
tel. 608737900. •Prodám dveře vnitřní plné 60/197,
cep z r. 1930, bílé dam. povlečení a bavlněná prostěra-
dla, mušelínový přehoz na man. postele, chodský
kompletní kávový servis, králíkárnu zateplenou – 4
kotce, stůl do recepce – mahagon, sadbový česnek,
jablka bez chemického ošetření, dřev. poličku, vhod.
na chalupu. tel.: 607 744 568.•Prodám vlašské ořechy
1 kg za 15 Kč. tel.: 603 903 788•Prodám nové prošíva-
né deky a dva polštáře. Peří ručně drané. Cena doho-
dou. Tel: 461 613 260•Koupím přeskáče, velikost asi
45, 46 a lyže carving asi kolem 157 cm. Volejte prosím
po 17 hodině. Tel.: 733 14 23 79•Nabídněte starou
panenku do r. 1960, mohou být i panenky z bývalé
NDR, SSSR či krojované, do sbírky. Předem děkuji tel.:
739 307 646.•Nabízím cca 3 krabice knih různý žánr
velmi levně nebo vyměním za staré pohl. do roku 1950,
místopisné i jiné. Tel.: 739 307 646•Prodám levně
komplet na malou cirkuli, zavařovací sklenice omnia,
2 kuchyňské stoly, silonové pytle, banánovníky. SMS
736 790 421.•Prodám Škoda Favorit, r. v. 1993, bez
koroze, garážovaný, nebouraný, nové zadní tlumiče,
výfukový systém, kompletní nové brzdy, rádio + 4x
repro, sada zimních kol, cena 20 000 Kč•Prodám elek-
trický automatický šicí stroj značka Lučnik. Dále dám-
ský kožich černý, imitace persiánu, č. 50. Dále dámské
jízdní kolo. Vše levně i jednotlivě. Tel.: 737 960
462•Nevidomý muž středního věku, abstinent a
nekuřák hledá přítelkyni středoškolského vzdělání.
Tel. 608872691.

Inzerce

Týden aktivizace v Respitní péči Jindra
Na přelomu září a října jsme letos poprvé uspořádali
v Respitní péči Jindra  v jednom ze středisek Farní
charity Litomyšl, které je určeno pro krátkodobé
pobyty seniorů  akci s názvem „Týden aktivizace“.
Tato akce se konala u příležitosti Dne charity, který
se slaví na svátek sv. Vincence, patrona a zakladatele
moderní charitativní činnosti, dne 27. září.
V našem zařízení se snažíme nabízet seniorům denně
různé aktivity, které směřují k udržení či rozvoji
jejich schopností a ke zpestření času, který u nás pře-
chodně tráví. Mezi oblíbené aktivity patří předčítání
z knih, trénování paměti, pohybová cvičení, procház-
ky do okolí zařízení, společné či individuální rozho-
vory na různá témata, zpívání s doprovodem kytary,
poslech hudby či příběhů, výroba drobných výrobků
apod. 
I když pravidelný aktivizační program je bohatý, roz-
hodli jsme se, že ho ještě rozšíříme a zpestříme
o další aktivity. Proto jsme v rámci Týdne aktivizace

požádali několik organizací i fyzických osob, zda by
byli ochotní zpříjemnit seniorům, kteří využívají
našich služeb, volné odpoledne tím, že si s nimi
popovídají na určité téma, že jim předvedou nějaké

vystoupení, zazpívají nebo třeba společně s nimi
něco vytvoří. I v dnešní uspěchané době jsme našli
několik ochotných lidí, kteří neváhali věnovat svůj
volný čas druhým a přijít k nám se svým programem.
Díky tomu se senioři v našem zařízení mohli každý
den v týdnu od 29. září do 3. října těšit na pestrý pro-
gram, ve kterém nechybělo krásné loutkové divadel-
ní představení „O Popelce“, které nám předvedly děti
ze Základní umělecké školy v Litomyšli (pod vedením
paní učitelky J. Paulové), zajímavá beseda s Mgr. D.
Smetanou - kazatelem Církve bratrské v Litomyšli,
canisterapie pod vedením paní J. Pucherové z Jano-
va, která za námi přijela se svými třemi pejsky,
a pěvecké vystoupení malých zpěváčků z dětské
scholy z Litomyšle pod vedením Mgr. Kopecké.
Chtěli bychom tímto všem poděkovat a doufáme, že
brzy najdeme i další dobrovolníky, kteří budou
ochotni věnovat svůj volný čas druhým!

Ludmila Chadimová, vedoucí RPJ

•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

Hledám společníka
do zavedené obchod. firmy.

Manželský pár má přednost.
tel.: 606 223 698.

Veřejná dobrovolná
DRAŽBA na:
1) objekt bydlení v Litomyšli č.p. 638
na st.p. 1000 s parcelou a zahradou- LV č. 1265 
• Obvyklá (tržní) cena: 3.000.000,- Kč
• Vyvolávací cena: 2.250.000,- Kč
• Dražební jistota:    200.000,- Kč

2) rodinný domek v Čisté u Litomyšle č.p. 315
na st.p. 521, s parcelou a zahradou- LV č. 206
• Obvyklá (tržní cena): 1.300.000,- Kč
• Vyvolávací cena: 975.000,- Kč
• Dražební jistota:  100.000,- Kč

Dražba se koná v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli, 
Smetanovo nám. 84 dne 6. 12. 2008 od 9.30 hodin.
Informace na tel. č. 604 849 435

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

HLEDÁME PRODAVAČKU
do nově otevřené prodejny
Orient shop v Litomyšli,

kontakt 608 813 756

Prodám byt 3+1
v Litomyšli.

tel.: 732 329 398.

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové
Odbor Odloučené pracoviště Svitavy - Milady Horákové 6,  568 02 Svitavy

Bližší informace – tel. 461 352 535, e-mail:dana.bobkova@uzsvm.cz, www.uzsvm.cz/prodej

vyhlašuje ve dnech 3. 11. 2008 – 24. 11. 2008
výběrové řízení na prodej státního majetku
v obci Čistá a k.ú. Čistá u Litomyšle:
• pozemková parcela č. 1815/1 o výměře 436 m2

vyhlašovaná minimální kupní cena činí 30 000,- Kč

vyhlašuje ve dnech 6. 11. – 27. 11. 2008
výběrové řízení na prodej státního majetku
v obci Budislav a k.ú. Budislav u Litomyšle:
• pozemek st. p. č. 532 o výměře 23 m2, budova č. e. 30 na st. p. č. 532

vyhlašovaná minimální kupní cena činí 140 000,- Kč
• pozemek st. p. č. 533 o výměře 23 m2, budova č. e. 31 na st. p. č. 533 

vyhlašovaná minimální kupní cena činí 160 000,- Kč
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Jezdci Orion teamu bodovali
i v posledním závodě sezóny

V motokrosovém závodě družstev na velmi náročné
dráze v Kaplici obhájili 18. října loňské prvenství
závodníci týmu LR Cosmetic, ve složení Michek, Kohút
a Bučenec. Po prvních jízdách ale vedlo družstvo Osič-
ka team (Neugebauer, Čepelák, Richier), Orion team
byl až pátý. Po druhé jízdě se do čela probojoval tým
Rakušanů, které vedl výborný Staufer a Raisinger.
Orion se posunul na třetí místo, o které se dělil s jezd-
ci UFO týmu. Kvůli technickým problémům Kawasaki
však muselo ze závodů odstoupit družstvo Osička -
Nougebauer a Francouz Richier. Pravé sportovní peklo
ale viděli diváci v poslední, třetí rozjížďce. Po startu
totiž upadli hned v první zatáčce Čepelák se Žeravou.
Navíc po pádu ve druhém kole z vedoucí pozice
odstoupil Staufer a do čela šel výborně jedoucí Masa-
řík v barvách UFO Náchod. Z nastalé situace těžilo
i družstvo Orionu, Kadleček a Bartoš totiž nebyli
do kolize zapleteni a jeli vpředu. Asi dvě kola před
koncem měl Reisinger těžký pád a to rozhodlo o osudu
rakouského mužstva. Masařík jízdu nakonec vyhrál
a to zaručilo Ufákům celkově třetí příčku. Michek

Z Kramolína přivezli dvě medaile
Domácí šampionát v motokrosu vyvrcholil v jihočes-
kém Kramolíně u Nepomuku svým posledním podni-
kem. Ve slabší třídě zde za pěkného počasí dominoval
Marek Sukup před Kohútem a Michalcem. Z titulu se
raduje Slovák Martin Kohút na stroji KTM, druhý skon-
čil Čadek a třetí Špičák. Romančík, přestože je po ope-
raci kolena, obsadil konečnou 13. pozici. V hlavní
třídě vyhrál první jízdu Žerava a druhou Michek. Bar-
toš dojel třetí a sedmý. Protože mu opět nešly starty,
těžko doháněl ztrátu na čelo závodu. Martin Žerava
tak mohl v Kramolíně slavit 13. titul. Loňský obhájce
prvenství Čepelák skončil druhý a třetí příčku vybojo-
val letošní mistr Evropy Bartoš, jedoucí na Hondě. Ve
veteránech viděli diváci velké drama. Vítěz první jízdy,
opavský jezdec Heinrich, upadl po startu následující
rozjížďky a musel ztrátu z posledního místa dotaho-
vat. Ve předu navíc uháněl jeho největší soupeř o titul
Petr Kovář (na snímku). Heinrich nakonec projel cílem

dojel druhý, z depa mechaniků však věděl, že jeho tým
po dojetí už může slavit. Třetí projel cílem Kadleček,
Bartoš skončil osmý. Orion- Harness team, za který
startoval ještě spolehlivý Bittner, nakonec zaslouženě
(i s trochou štěstí) vystoupil při vyhlášení výsledků
na stříbrný stupínek.   

-red-

Sport a cvičení
Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910, Lidový dům
So 8. 11. od 13.00 hod. Turnaj v karambolu - volná hra
So 29. 11. od 13.00 hod. Litomyšlská liga jednotlivců -
8 ball, 3.kolo
So 13. 12. od 13.00 hod. Turnaj v karambolu - volná hra
• více na www.bclit.org
Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel. 602 451 918
Akce se konají v jezdecké kryté hale:
So 8. 11. od 13.00 hod.:
Veřejný trénink - tři soutěže od 70 do 110 cm
So 22. 11. od 13.00 hod.:
Veřejný trénink - tři soutěže od 70 do 110 cm
So 29. 11. od 13.00 hod.: Mikulášský rej pro děti 
v maskách - Jízda zručnosti, parkurové soutěže 
50 a 70 cm a soutěž rodičů s dětmi
So 6. 12. od 13.00 hod.: Veřejný trénink - tři soutěže
od 70 do 110 cm•Více na www.stajmanon.cz
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
Veřejné bruslení: každou sobotu a neděli 
od 13.30 do 15.30 hod.
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 1.9. 2008:
Fitbox - Po 10.00-11.00 hod., Út 19.00-20.00,
St 17.00-18.00 a Čt 19.00-20.00 hod.
Aikido - Po 16.30-17.30 hod., St 18.00-19.30 hod., 
Pá 18.30-20.00 hod.
Capoeira - Po 17.30-19.00, Pá 17.00-18.30 hod. 
Jóga - Út 17.00-18.00 hod.
Dance aerobic - St 19.30-20.30 hod.
Thaibox - Ne 10.00-11.30 hod.
•více info na www.samuraiklub.cz
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053*
Ženy Út, Čt 16.00-19.00 hod.
Muži St, Pá 16.00-16.00 hod.
Bez omezení Út, St, Čt, Pá 19.00-22.00 hod.
a Ne 18.00-22.00 hod.
Rodiče s dětmi Ne 16.00-18.00 h (nutno objednat min.
1 den předem!)
Spinning centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
•Po, St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 h 
•Út, Čt 8.00, 10.00, 16.00, 17.45, 19.30 h
•Pá 6.30, 10.00, 16.00, 17.30 h
•So 10.00, 16.00, 18.00 h
•Ne 8.00, 16.00, 18.00 h
Lze i mimo uvedené hodiny na objednávku
(minimálně 5 osob). • více na www.stratilek.cz

na šestém místě. Jelikož Kovář zvítězil, nastala patová
situace - oba jezdci dosáhli po šesti závodech 274
bodů. O mistru tak rozhodl počet vyhraných rozjížděk.
Celkově nakonec vyhrál Heinrich v poměru 6:4.   -red-


