
Řada měst se potýká s problémem bezpečnosti silnič-
ního provozu. Snahou je eliminace rizikových úseků
a „zklidnění dopravy“. Projekty zaměřené tímto smě-
rem jsou již osm let oceňovány Nadací partnerství
v soutěži Cesty městy. Letošního ročníku se s komple-
xem dvou kruhových křižovatek zúčastnila i Litomyšl.
V kategorii bodové řešení získala první místo a prémii
85 tisíc korun. 
„O této soutěži víme už několik let. Několikrát jsme již
zvažovali, že naše projekty přihlásíme, ale nikdy se nám
nezdálo, že by výrazně uspěly,“ řekl vedoucí odboru
místního hospodářství Pavel Jiráň, který projekt
do soutěže přihlásil. Letos tedy šla Litomyšl do boje
s nadějí a očekáváním, přestože konkurence byla
opravdu silná. „Měli jsme čtyřicet tři přihlášených
dopravních projektů, což je v osmileté historii soutěže
Cesty městy absolutním rekordem. Poprvé byly také
zastoupeny všechny kraje. Nejvyšším počtem přihlášek,
a to šesti, byl zastoupen Olomoucký kraj, pět přihlášek
dorazilo z Moravskoslezského kraje, následují kraje
Středočeský, Ústecký a Liberecký se čtyřmi přihlášený-
mi projekty. Třemi dopravními řešeními byly reprezen-
továny kraje Karlovarský, Zlínský, Pardubický, Vysočina
a Praha,“ uvedl Radek Patrný z Nadace Partnerství. 
Litomyšlské želízko v ohni, systém dvou kruhových
křižovatek, bylo realizováno v roce 2008 hned z něko-
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Starosta Michal Kortyš a vedoucí odboru místního hospo-
dářství Pavel Jiráň (vpravo) při přebírání ceny za první
místo.

Žádost na Revitalizaci
zámeckého návrší podána
Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září
předána žádost o podporu projektu s názvem
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli.
Žádost byla předána na Ministerstvo kultury
ČR, které je zprostředkujícím subjektem
a poskytovatelem dotace jedné části tzv. Inte-
grovaného operačního programu (Prioritní
osa: Národní podpora územního rozvoje, oblast
podpory: Národní podpora využití potenciálu
kulturního dědictví). Předkladatel projektu,
Město Litomyšl, žádá o dotaci ve výši 398 mili-
onů korun (85% z EU, 15% ze SR), celkové
předpokládané náklady jsou 405 milionů Kč.
Rozhodnutí o přidělení dotace očekáváme
v prosinci tohoto roku. Předpokládané datum
ukončení realizace je koncem listopadu 2012.
Hlavním cílem projektu je oživení zámeckého
návrší a jeho plnohodnotné zapojení do orga-
nismu města a regionu.                       > strana 3

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

AKCE
MĚSÍCE

automatické pračky
za cenu 8 990 Kč

V soutěži Cesty městy
zvítězily kruhové křižovatky

Vizualizace rekonstrukce Piaristického kostela od archi-
tekta Marka Štěpána

lika důvodů, což vedlo ke zlepšení situace v dané loka-
litě. „Myslím, že se v těchto místech zlepšila bezpeč-
nost chodců. Výrazně se zlepšilo také napojení
na historické centrum s dalšími částmi města, tzn.
propustnost křižovatky ze směru ulice Nádražní
a ze směru od centra je úplně jiná, než byla v minulos-
ti. Třetí věcí je celková kultivace prostoru,“ popsal
změny Pavel Jiráň. Jeho slova potvrzuje také výrok
předsedy hodnotící komise Jana Mužíka z Katedry
urbanismu a územního plánování Fakulty stavební
ČVUT: „Projekt řeší komplikovanou dopravní situaci
na severním okraji historického jádra a centra města,
které je městskou památkovou rezervací. Řešení při-
spělo k potřebnému zklidnění automobilového provo-
zu na silnici I/35, ke zvýšení bezpečnosti chodců
i k potřebné plynulosti provozu.“ 
Dalšími oceněnými se v kategorii liniová řešení staly
Mariánské Lázně a v kategorii plošných řešení pak
Plzeň. Pardubický kraj zastupovaly, kromě Litomyšle,
Chvaletice a Letohrad.  

Jana Bisová, foto P. Vopálka, A. Dokoupil 

Vítězná kruhová křižovatka u hotelu Dalibor.
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otevřená radnice

Z rady města

ZaM souhlasí s umístěním firmy TEPLO DOMOVA
do průmyslové zóny Benátská – sektor B. Firma žádá
o 3.500 m2 za účelem výstavby firemního sídla – vývoj,
výroba, materiálový a expediční sklad, administrativa
a maloobchodní prodejna zdravotnických potřeb
a potřeb pro handicapované. Firma má status chráně-
né dílny. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení,
který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku
a poté bude prodej znovu předložen ke schválení
s konkrétním geometrickým plánem a projektem.

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem nebytové
jednotky č. 9/2 (čajovna) a nebytové jednotky č. 9/3
(obřadní síň) v budově č.p. 9 a dále s bezúplatným pře-
vodem plochy, která bude zastavěná integrovaným
vstupním objektem Regionálního muzea v Litomyšli.
Obdarovaným bude Pardubický kraj. Důvodem bezú-
platného převodu je příprava rekonstrukce budovy
Regionálního muzea a okolí a podání žádosti o dotaci
na tuto akci v rámci ROP NUTS II SV, Oblast podpory
3.1. Bude uzavřena smlouva o budoucích smlouvách
o bezúplatném převodu, podle které se uskuteční bez-
úplatný převod shora uvedených pozemkových parcel
po realizaci a kolaudaci rekonstrukce a stavebních
úprav budovy Regionálního muzea a jeho okolí dle
projektu „Revitalizace historické budovy Regionální-
ho muzea v Litomyšli". Převod nebytových jednotek
spolu s příslušným podílem na budově a pozemku se
uskuteční před zahájením rekonstrukce. Smlouvy
budou obsahovat ustanovení o povinnosti obdarova-
ného převést dar zpět do vlastnictví dárce, pokud
obdarovaný bude chtít předmět daru převést na třetí
osobu nebo přestane předmět daru užívat výlučně
pro potřeby muzejnictví. V případě zrušení vymezení
jednotek v budově prohlášením obdarovaného a v pří-
padě změny vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy
čp. 9 se povinnost převést dar zpět do vlastnictví dárce
bude vztahovat též na celou budovu čp. 9. 

ZaM souhlasí s uzavřením smluv o budoucích kup-
ních smlouvách s dotčenými vlastníky pozemků
potřebných k vybudování opatření na zvýšení protipo-
vodňové ochrany města na řece Loučné v Litomyšli.
Kupní cena 70 Kč/m2, vlastní kupní smlouvy budou
uzavřeny až po vybudování a zaměření stavby.
Po zajištění územního rozhodnutí na stavbu a všech
smluv o budoucích kupních smlouvách na dotčené
pozemky městem by vlastní stavbu mělo realizovat
Povodí Labe, s.p. 

ZaM schvaluje poskytnutí věcného daru 10 ks šat-
ních skříní s nástavci pro Obvodní oddělení Policie ČR
Litomyšl (pořizovací cena 54 200 Kč). 

ZaM bylo informováno o přijetí Statutu Zpravodaje
Města Litomyšl Lilie. ZaM bylo dále informováno o zří-
zení Redakční rady Zpravodaje Města Litomyšl Lilie,
která je v souladu se Statutem a byla zřízena jako
komise Rady města Litomyšl.                                    -ms-

Ze zastupitelstva

Jazzová jízda Rudy Linka s kapelou výhodněji 
Čtvrtek 5. listopadu bude ve znamení další jazzo-
vé jízdy. Tentokrát však doma nezapomeňte svoji
Výroční kartu Litomyšlana. Při jejím předložení
totiž při nákupu vstupenky na koncert jazzového
kytaristy s kapelou ušetříte celých 30 Kč. Běžné
vstupné bude 100 Kč, vstupné na kartu 70 Kč.    
Stesk ve Vídni se slevou
V pondělí 26. října se od 19.30 koná v informač-
ním centru na zámku další literárně dramatický
večer Radovana Lipuse a jeho hostů z Národního
divadla moravskoslezského. Běžné vstupné bude
50 Kč, držitele Výroční karty Litomyšlana zaplatí,
spolu se studenty, 30 Kč.   
Na Volant a Punk Floid s 20% slevou 
V pátek 9. října bude v Music Clubu Kotelna kon-
certovat skupina Volant, jako host vystoupí Punk
Floid. Po skončení koncertu následuje after
party. Organizátoři nabízí držitelům Výroční
karty Litomyšlana slevu 20%. Běžné vstupné je
100 Kč.     
V říjnu levněji i na masáže
Slevu 10% budou mít během celého měsíce října
všichni majitelé Výroční karty Litomyšlana, kteří
se v Tenisové hale SPORT nechají namasírovat.
Masáž klasickou, relaxační či sportovní si můžete
objednat u Petry Dittrichové na telefonním čísle
608 301 151. Pracovní doba dle požadavků zákaz-
níků!
Sleva v Buddy baru i Penzionu Buddy bed 
Buddy bar a Penzion Buddy bed poskytují 10%
slevu držitelům Výroční karty Litomyšlana
na útratu nad 500 Kč. V prostorách baru se od 1.
října nekouří – proto se sleva nevztahuje na pro-
dej tabákových výrobků! Rezervace možné na M:
605 184 784, T: 461 616 789.   
Nakupujte výhodněji živé ryby 
K oslavám povýšení Litomyšle na město se přidá-
vá i firma Rybářství Litomyšl s.r.o. (Sokolovská
121, T: 461 612 806). V měsíci říjnu mohou všich-
ni držitelé Výroční karty Litomyšlana nakoupit
v prodejně rybářství Litomyšl živé ryby se slevou
10%.       
Květinová oáza 
Na veškerý sortiment v obchodě s názvem Květino-
vá oáza mohou držitelé Výroční karty Litomyšlana
uplatnit slevu ve výši 5%, a to až do konce tohoto
roku. Obchod Boženy Kvapilové Květinová oáza se
nachází na ulici Havlíčkova, T: 736 210 740.  
Klobása Drajv u Autobazaru Drahoš
V nově otevřeném Klobása Drajvu, který najdete
v areálu Autobazaru Drahoš při výjezdu z Litomyš-

Říjen plný výhod pro držitele
Výroční karty Litomyšlana 

le na Vysoké Mýto, dostanou majitelé Výroční
karty Litomyšlana na kompletní objednávku
(tedy klobásu s nápojem) slevu 10%.     
Obrazová kniha Litomyšl na prahu třetího tisí-
ciletí výrazně levněji 
Více než stostránková kniha fotografií Pavla
Vopálky s doprovodnými texty Aleny Randákové
má hned několik kmotrů – autorem předmluvy je
Olbram Zoubek a dále zde nalezneme vyznání
Tomáše Halíka, Radovana Lipuse, Ladislava
Horáčka, Josefa Pleskota, Ivo Koukola, emeritní-
ho starosty Miroslava Brýdla i současného staros-
ty Michala Kortyše. Běžná doporučená prodejní
cena je 249 Kč, cena pro držitele Výroční karty
Litomyšlana je 199 Kč.     
Regionální muzeum zdarma
Každý první víkend v měsíci budou držitelům
Výroční karty Litomyšlana otevřeny dveře Regio-
nálního muzea a Rodného bytu B. Smetany zcela
zdarma – stačí předložit Výroční kartu Litomyšla-
na.  
Slevu nabízí Billard Centrum Litomyšl 
Majitelé Výroční karty Litomyšlana si mohou až
do konce roku výhodněji zahrát také kulečník.
V Billard Centru Litomyšl, které se nachází v Lido-
vém domě, dostanou po předložení karty slevu
20%. Rezervace na tel: 461 615 910, 605 48 58 18.   
Rockové oratorium Eversmiling liberty levněji 
Oratorium pro sóla, sbor a orchestr Eversmiling
liberty v podání sborů Gybon, Jitro a Kos si mohou
majitelé Výroční karty Litomyšlana zakoupit
v informačním centru o 50 Kč levněji než ostatní.
Běžná cena je 200 Kč, zvýhodněná cena 150 Kč.
Disk obsahuje nejen hudbu J. Johansena a E.
Kullberga, ale také fotografie a videozáznam,
které lze přehrát po vložení CD do počítače. 
Výroční turistická známka k výročí 750 let
města Litomyšl
Držitelé Výroční karty Litomyšlana si mohou
zakoupit turistickou známku vydanou k výročí
750 let města Litomyšl v infocentrech na náměstí
a na zámku za 20 Kč, ostatní za 25 Kč.  
Cesta kolem zámku 
Projít se kolem zámku s Olbramem Zoubkem
můžete v případě, že si zakoupíte DVD Cesta
kolem zámku. Pro držitele Výroční karty Litomyš-
lana platí 50% sleva.  
Připomeňme, že držitelem Výroční karty Litomyš-
lana se může stát úplně každý. Kartu s nápisem
Na rok Litomyšlanem lze zakoupit v informačním
centru za symbolických 75 Kč.   

Michaela Severová, tisková mluvčí   

RaM souhlasí s úpravou přijímací stanice televizní-
ho signálu pro obec Nová Ves na příjem digitálního
signálu.

RaM souhlasí se zněním smlouvy s. fi. ENVICONS
s.r.o., Pardubice na provedení inženýrské činnosti
a zhotovení PD pro revitalizaci rybníků Budislav.

RaM schvaluje na základě výsledků odborného
posudku obnovení řízení o možnosti pokácení zbylých
2 ks lip v prostoru ulice Zámecká. Odborný posudek
není schopen bez dalších nákladných zkoušek garanto-
vat jejich provozní bezpečnost vůči okolní nemovitosti. 

RaM souhlasí s přípravou podání Žádosti o inves-
tiční dotaci na výstavbu nového Domova pro seniory
na MPSV. Přílohou by měla být projektová dokumenta-
ce spolu s finanční rozvahou.  Důvody vyplývají ze
závěrů Střednědobého plánu pro Mikroregion Lito-
myšlsko z r. 2006 a 2007 a návaznost na  potřebu lůž-
kové kapacity v rámci Pardubického kraje
(zapracování do Střednědobého plánu sociálních slu-
žeb pro Pardubický kraj).                                           -ms-

Tisková zpráva Státní volební komise
Státní volební komise se sešla dne 10. září 2009 ke
svému mimořádnému zasedání, konanému v návaz-
nosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu
ze dne 10. září 2009, kterým se zrušuje ústavní zákon
č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny a pozbývá platnosti rozhodnu-
tí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, kontrasignovaného předsedou vlády, ke
dni 10. září 2009.   
Zásadním bodem jednání Státní volební komise byla
otázka ukončení organizace předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republi-
ky, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009.
Státní volební komise vzala na vědomí shora uvedený
nález Ústavního soudu a uložila všem volebním orgá-
nům neprodleně ukončit plnění úkolů vyplývajících

z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké
sněmovny vyčíslit všechny dosud vynaložené finanč-
ní prostředky na volební výdaje a zajistit informova-
nost voličů z hlediska uplatnění jejich práva
hlasovat; v případě nově vyhlášených voleb do Posla-
necké sněmovny půjde zejména o zápisy do stálých
a zvláštních seznamů voličů a nově vydávané voličské
průkazy.
Dále uložila Ministerstvu financí zpracovat metodiku
o vyúčtování dosud vynaložených finančních pro-
středků na volby do Poslanecké sněmovny, které se
měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a zabezpečit
finanční prostředky pro úhradu dosavadních voleb-
ních nákladů a další náklady spojené s případným
konáním dalších voleb do Poslanecké sněmovny.

Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí



Zajímavá publikace
s názvem Architecture V4
1990–2008 se nedávno
objevila na pultech
našich knihkupectví.
Tato dvousetstránková
kniha představuje jakýsi
průřez architekturou
zemí Visegrádské čtyřky
za posledních 18 let. 
Najdeme zde 72 projek-
tů, z toho každá ze zemí
je zastoupena 18 skvosty
architektonické tvorby.
Pro Litomyšl je tato

kniha o to více zajímavá i z důvodu, že jedním z těch-
to projektů je Pleskotova rekonstrukce původně rene-
sančního zámeckého pivovaru. 
Kniha o architektuře Polska, Maďarska, Slovenska
a České republiky je psána anglicky.            

-red-

Úpravy nájemného v městských a jiných bytech
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR stanovilo svým sděle-
ním č. 180/2009 Sb. pro území města Litomyšle maxi-
mální možnou cílovou hodnotu nájemného v roce 2010
v bytech s dosavadním regulovaným nájemným
na 51,95 Kč/m2/měsíc. Oproti letošní úrovni došlo
k jejich nárůstu o 16 %. 
I když Město Litomyšl v uplynulých obdobích vždy vyu-
žilo maximální možné hodnoty deregulace, došlo by při
použití této cílové částky k nárůstu oproti současným
hodnotám o cca 48 %. Na základě podkladů, které
porovnávaly modelové příjmy různých typů domácnos-
tí a jejich náklady na bydlení, rozhodla Rada města
Litomyšle, že v městských bytech bude od 1. 1. 2010
použita hodnota nájemného ve výši 40 Kč/m2/měsíc.
Podle zákona totiž nájemné nemusí nutně dosáhnout
ministerstvem stanovených maximálních hodnot a vět-
šina bytů je v současné době obsazována žadateli
s omezeným příjmem domácnosti. Protože se jedná
o poslední rok možné deregulace, bude také v roce 2010
úroveň nájemného ve všech městských bytech, na které
se vztahuje zákon o deregulaci, postupně vyrovnána.
Z podkladů zároveň vyplynul fakt, že u domácností
s nejnižšími možnými příjmy nelze, vzhledem k narůsta-
jícím ostatním životním nákladům, vyměřit ani tuto hra-

nici výše nájemného. Proto Rada města stanovila počí-
naje 1. 1. 2010 pro nájemce městských bytů s příjmem
domácnosti do 1,5 násobku životního minima hodnotu
tzv. „sníženého nájemného“ na 25 Kč/m2/měsíc. Toto
nájemné bude použito na žádost nájemce, kterou bude
posuzovat odbor sociální péče MěÚ Litomyšl. Žadatel
bude muset zároveň přistoupit na změnu nájemní
smlouvy na dobu určitou 1 roku s tím, že po uplynutí
této doby musí znovu požádat o použití snížených hod-
not. V rámci posuzování žádosti budou brány v úvahu
nejen příjmy domácnosti za poslední tři měsíce, ale také
hodnota majetku v jejím vlastnictví, stejně jako tomu je
u ostatních dávek sociální podpory. Přednostně budou
prověřeny i možnosti poskytnutí státního příspěvku
na bydlení nebo přidělení menšího odpovídajícího bytu.
Vzhledem k nutnosti vyhodnocení aktuálních příjmů
domácnosti budou žádosti o snížení nájemného přijímá-
ny odborem sociální péče nejdříve po 15. 11. 2009. 
Používání této snížené hodnoty nájemného bude kaž-
doročně Radou města přehodnoceno hlavně v kontextu
se zákonnými normami v oblasti sociální péče. Pokud
dojde například k podstatnému zvýšení částek životní-
ho minima, nebo ke změně pravidel poskytování přís-
pěvku na bydlení, nebudou snížené hodnoty

v následujících obdobích užívány. Ostatní majitelé
bytového fondu na území města mohou ke stanovení
výše nájemného využít například webových stránek
Ministerstva pro místní rozvoj – www.mmr.cz, kde je
k dispozici kalkulačka pro výpočet nájemného pro rok
2010. Zadávacími údaji jsou celková výše nájemného
v roce 2009 a plocha bytu.
Vzhledem k ukončení deregulace bude takto vypočtená
hodnota však pro jakékoli vstupní údaje právě ve výši
51,95 Kč/m2/měsíc. Také u těchto subjektů je toto zvý-
šení maximálně možné podle zákona a mohou být pou-
žity hodnoty nižší.
Jak již bylo uvedeno, je rok 2010 pro území města Lito-
myšle posledním rokem deregulace podle zákona.
Pokud do jeho ukončení nebude přijat nějaký další
zákonný předpis, bude možno výši nájemného dále
upravovat pouze na základě dohody pronajímatele
a nájemce. Spory v této záležitosti bude možno řešit
soudní cestou. Výše maximálně povolených cílových
hodnot nájemného je nastavena tak, aby pro danou
lokalitu odrážela tržní cenu nemovitostí. Předpokládá
se tedy, že další úpravy počínaje rokem 2011 by měly být
odvislé například od oficiální státní míry inflace.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

V sobotu 10. října si nezapomeňte v 10:40 zapnout
televizi. Na programu ČT 2 bude Česká televize vysílat
488. díl dokumentu Hledání ztraceného času s podti-
tulem Litomyšlení. Pořad věnovaný historickým fil-
mům o Litomyšli je proložen současnými záběry
města, které Karel Čáslavský a Pavel Vantuch pořídili
letos v srpnu.                                                                  -bj- 

Litomyšlení v říjnovém
televizním programu

Cyklostezky v okolí Litomyšle?
Se souhlasem Rady města se pracuje na přípravě pod-
kladů pro vyhledávací studii cyklostezek v okolí Lito-
myšle. Do pracovního týmu se, kromě 1. místostarosty
Jana Janečka a pracovníka odboru rozvoje a investic
Jaromíra Drábka, zapojil také Vladimír Škvára z Klubu
českých turistů a Hubert Stratílek za oddíl cyklistiky.
Ve čtvrtek 17. září se tento tým opět sešel, aby prodis-
kutoval možné směry a napojení Litomyšle na okolní
města. Z jednání vyplynulo hned několik možných
tras. „Všichni jsme se shodli, že nejdříve by se mělo
pracovat na cyklostezce Litomyšl – Dolní Újezd – Poří-
čí,“ sdělil 1. místostarosta Jan Janeček. Tato stezka by
vedla údolím Desinky a nesloužila by pouze cyklistům.
„Mohli by zde bezpečně jezdit nejen dospělí cyklisté
a in-linisté, ale i děti. Lidé z okolních obcí mi potvrdi-
li, že by mohli lépe jezdit do práce nebo do školy,“
popisuje spektrum využití Hubert Stratílek. Tato stez-
ka by končila v Pořící a dále by cyklisté pokračovali
po cyklotrasách Maštalemi. 
Druhá cyklostezka by mohla vést do Vysokého Mýta
a tam se napojovat na stezku do Chocně. „Z hlediska
Litomyšle je tato trasa bezvadná,“ okomentoval ji Jan
Janeček. Třetí možná cyklostezka by byla na trase

Litomyšl – Suchá – Pazucha – Kozlov – Česká Třebová.
Jde o směr již nyní hojně využívaný Litomyšlany.
Do Suché by bylo možné dojet po stávající zemědělské
komunikaci, která by získala nový povrch vhodný
i pro bruslaře. 
„Po těchto jednáních necháme zpracovat vyhledávací
studii, která bude obsahovat i alternativy pro případ
zádrhelů,“ sdělil na závěr místostarosta Janeček. Celý
projekt je však prozatím v plenkách a bude chvíli trvat,
než jim odroste.                                                            -bj- 

V knize o architektuře
je i zámecký pivovar
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Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána
strana 1 >
Cílem je smysluplné užívání mimořádně cenného
areálu, památky UNESCO, jako nadregionálního
centra kultury, vzdělávání a společenského živo-
ta. Plánováno je využití celoroční se zapojením
nových aktivit doprovozené celkovou obnovou
objektů a jejich dovybavením. Mezi celostátně oje-
dinělé programy patří Škola na zámku a Centrum
pro restaurování. V rámci prvního jde o vybudová-
ní unikátního pobytového vzdělávacího programu
modulového vyučování pro žáky základních a spe-
ciálních škol. Na principu škol v přírodě plánujeme
nabízet několikadenní pobyty v autentickém his-
torickém prostředí včetně vlastní výuky. V rámci
druhého programu počítáme s vybudováním cent-
ra nadstavbového profesního vzdělávání v oblasti
památkové péče. Další oblastí je výzkumná, prak-
tická a související informační činnost ve specific-
kých odvětvích restaurování. Velmi důležitý bude
také Dětský program a celoročně přístupná expo-
zice diecézního muzea v sakristiích a na emporách

piaristického kostela s názvem Andělé na návrší.
V rámci projektu dojde i k podporám stávajících aktivit
jako je operní festival Smetanova Litomyšl, vzdělávací
a společenské programy, návštěvnický program či
výstavní, hudební a divadelní program. 
Celý projekt je založen na řadě vzájemně se doplňují-
cích aktivit, které se orientují na odlišné cílové skupi-
ny. Tyto aktivity jsou navíc rozloženy v čase a to jak
v průběhu dne a týdne, tak v průběhu roku. V rámci
vytvoření podmínek pro tyto aktivity se projekt zabývá
také obnovou 11 objektů včetně restaurování (pivo-
var, jízdárna, kočárovna, stáj, konírna, piaristická
kolej, piaristický kostel, park, první a horní nádvoří,
předzámčí). Obnovu zámku, mobilního zastřešení II.
nádvoří a zahrady původně připravovalo v dohodě
s NPÚ také Město Litomyšl. Avšak vzhledem k právním
obtížím spojeným s institutem výpůjčky (projednává-
no na úrovni ministerstev), bylo rozhodnuto o tom, že
projekt obnovy a využití objektu zámku připraví
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Pardubicích. 

Na revitalizaci návrší pracují celkem čtyři archi-
tektonické týmy, které byly vybrány na základě
výběrových řízení již v roce 2007. Výsledky práce
architektů byly k vidění 26. května na veřejném
představení projektu.
Na závěr dodejme, že projekt Revitalizace zámec-
kého návrší má úzkou vazbu na již zmíněný pro-
jekt Zámek Litomyšl, který připravuje Národní
památkový ústav. Velmi významný je i plán Pardu-
bického kraje obnovit Regionální muzeum v Lito-
myšli. Pro účastníky programů a návštěvníky
návrší je důležité v neposlední řadě vybudování
parkoviště na zámeckém návrší. 

za projektový tým Michaela Severová
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Statut Zpravodaje Města 
Litomyšle LILIE

Článek 1
Úvodní ustanovení

Statut upravuje vydávání Zpravodaje Města Litomyšle
Lilie (dále jen „zpravodaj“) zejména z hlediska:
a) tematického zaměření a obsahové náplně zpravoda-
je,
b) přípravy a distribuce jednotlivých vydání zpravoda-
je.

Článek 2
Základní ustanovení

(1) Vydavatelem zpravodaje je Město Litomyšl (dále
jen „Město“).
(2) Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR
pod e.č. MK ČRE 12017.
(3) Za vydání zpravodaje zodpovídá odpovědný redak-
tor (článek 6).
(4) Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuo-
ván bezplatně do všech domácností města. 

Článek 3
Tematické zaměření a obsah zpravodaje

(1) Město vydává zpravodaj za účelem poskytnout
obyvatelům informace týkající se společenského, hos-
podářského, kulturního a dalšího dění ve městě.
Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající
se činnosti politických stran a hnutí s výjimkou place-
né inzerce k volbám do Zastupitelstva města Litomyš-
le a Zastupitelstva Pardubického kraje.
(2) Pro naplnění účelu dle odstavce 1 jsou ve zpravo-
daji zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti Města  a Městského úřadu
Litomyšl (dále jen „Městský úřad“),
b) informace o činnosti veřejné správy,
c) příspěvky informující o akcích v Litomyšli, které se
budou teprve konat, 
d) informace o činnosti městských organizací a insti-
tucí, jichž je Město zřizovatelem a informace o činnos-
ti občanských či zájmových sdružení,
e) příspěvky fyzických osob týkající se dění ve městě,
f) inzerce.
(3) Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honoro-
vány. Nevyžádané materiály se nevracejí. 

Článek 4
Inzerce

(1) Inzerce je ve zpravodaji zveřejňována zpravidla
za úplatu. Ceník inzerce předkládá Redakční rada (člá-
nek 5) ke schválení Radě města Litomyšle, včetně
systému slev 
(2) Za obsah inzerátu odpovídá inzerent ve smyslu
obecně platných předpisů .

Článek 5
Redakční rada zpravodaje

(1) Rada města Litomyšle (dále jen „Rada“) zřizuje
jako komisi Rady podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů Redakč-
ní radu Zpravodaje Města Litomyšle „Lilie“ (dále jen
„Redakční rada“).
(2) Redakční rada je pětičlenná. Tři členové Redakční
rady jsou zároveň členy Zastupitelstva města Litomyš-
le. Členy a předsedu Redakční rady jmenuje v souladu
s ustanovením odst. 1 tohoto článku Rada.
(3) Redakční rada:
a) navrhuje tematický obsah a grafickou úpravu zpra-
vodaje,
b) projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci
obsahu a grafické úpravy zpravodaje,
c) navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje,
d) navrhuje Ceník inzerce,
e) navrhuje Pravidla Zpravodaje Města Litomyšle
„Lilie“ (článek 8). 
(4) Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání rady svolává
odpovědný redaktor z vlastního podnětu nebo
na základě požadavků jednotlivých členů Redakční

rady. Zasedání Redakční rady je povinen se zúčastnit
odpovědný redaktor i redaktor (článek 7), oba s hla-
sem poradním. Odpovědný redaktor se může z důvo-
du operativnosti obrátit na Redakční radu
i prostřednictví e-mailu či telefonicky. Reakce členů
Redakční rady musí být nejpozději do tří dnů, aby
bylo možné zpravodaj připravit. Pokud neodpoví
v této lhůtě minimálně dva členové Redakční rady,
rozhodne z důvodu zamezení prodlení starosta.
O průběhu zasedání Redakční rady se pořizuje zápis,
který odpovědný redaktor předloží na nejbližší schů-
zi Rady. 

Článek 6
Odpovědný redaktor

(1) Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec
Města zařazený do organizační struktury Městského
úřadu.
(2) Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících
z obecně platných právních předpisů, zejména:
a) odpovídá za odborné a bezchybné zpracování, 
b) odpovídá za včasné předání předlohy zpravodaje
do tisku,
c) odpovídá za konečnou podobu zpravodaje,
d) účastní se zasedání Redakční rady s hlasem porad-
ním
e) vykonává administrativu spojenou s činností
Redakční rady.

Článek 7
Redaktor

(1) Funkci redaktora plní zaměstnanec Města zařazený
do organizační struktury Městského úřadu. 
(2) Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně
platných předpisů, zejména:
a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk, 
b) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěv-
ky informující o činnosti Města a Městského úřadu,
c) zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,
d) účastní se zasedání Redakční rady s hlasem porad-
ním.

Článek 8
Příprava vydání zpravodaje a pravidla pro uveřejňová-

ní příspěvků
(1) Příspěvky jsou přijímány a zveřejňovány v pořadí
v jakém došly a jsou evidovány.
(2) Příspěvky, které se do zpravodaje nevejdou, budou
uveřejněny v rubrice „Co se do Lilie nevešlo“
na www.litomysl.cz.
(3) Vydavatel si vyhrazuje právo zařadit příspěvek
do vhodné rubriky a zajistit grafické zpracování přís-
pěvků.
(4) Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány
do termínu uzávěrky, která je vždy 20. v měsíci. Pokud
jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, roz-
hoduje odpovědný redaktor o jejich zařazení v pořadí
podle článku 3, bodu 2 a) až e).
(5) Podrobná pravidla týkající se zpravodaje jsou uve-
dena v samostatném dokumentu nazvaném Pravidla
Zpravodaje Města Litomyšle „Lilie“, který navrhuje
Redakční rada a schvaluje Rada.
(6) Distribuce zpravodaje musí být dokončena nejpo-
zději do tří dnů od data jeho vydání.

Článek 9
Financování zpravodaje

(1) Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady
na tisk a distribuci zpravodaje, jsou hrazeny z pro-
středků Města.
(2) Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou
příjmem Města.

Článek 10
Závěrečné ustanovení

(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 15. 9. 2009.
(2) Tento statut byl schválen Radou dne 15. 9. 2009,
usnesení č. 692/09.

Michal Kortyš, starosta města

RaM zřizuje na základě Směrnice rady města č. 25/09,
evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace
OS/1313/R (Statut Zpravodaje Města Litomyšl „Lilie")
jako komisi rady města Redakční radu Zpravodaje
Města Litomyšl „Lilie" a jmenuje tyto členy:
MUDr. Vladimír Žák – předseda
Mgr. Vladimír Šauer
Ing. Josef Janeček
Petr Horák
Boris Kudláček
Redakční radu tvoří tři zastupitelé města a dva odbor-
níci.                                             

Redakční rada Lilie

Parkovací dům prošel
bez připomínek
Ve středu 26. srpna se konalo veřejné ústní jed-
nání o umístění stavby parkovacího domu,
který by měl stát na místě současného parko-
viště pod zámkem. Do tohoto data nebyla vzne-
sena žádná námitka, a ani v den samotného
jednání se nedostavil nikdo, kdo by se proti
parkovacímu domu ohradil. Stavební úřad
vydal rozhodnutí o umístění stavby. 
Veřejného ústního jednání se zúčastnili
zástupci města, projektanta a policie. „Pozvaní
vlastníci pozemků, na kterých stavba bude
stát, případně vlastnící pozemků a staveb sou-
sedních, jichž by se stavba mohla nějak
dotknout či omezit jejich vlastnická práva,
nepřišli,“ sděluje František Boštík, vedoucí
oddělení stavebního úřadu a dodává: „Jednání
ohledně územního řízení je veřejné. Přístup
má v podstatě kdokoliv z veřejnosti.“ Npor.
JUDr. David Švec, vedoucí Dopravního inspek-
torátu Svitavy, PČR, jako zástupce policie,
vyjádřil kladné stanovisko: „Policie tuto stav-
bu vnímá velice pozitivně, protože se zvýší
počet parkovacích míst v Litomyšli. Nepředpo-
kládáme, že by napojením této stavby mělo
docházet k nějakým dopravním komplikacím.“

Podle jeho slov se jedná o silnici II. třídy a nej-
větší proud vozidel bude přijíždět od náměstí.
Pokud by vše šlo podle plánu, mohla by stavba
začít již v listopadu letošního roku s dokonče-
ním v listopadu roku příštího. Podle vyjádření
města se však termín zahájení posouvá z důvo-
du nedostatku finančních prostředků. 
Zopakujme však, že se jedná o stavbu dvoupo-
dlažního objektu garáží, do kterého by se mělo
vejít 91 automobilů. V prvním nadpodlaží je
parkoviště pro 46 vozů, v druhém nadpodlaží,
respektive na střeše, kde by mělo být otevřené
parkování, je prostor pro 45 aut. Parkovací
dům je napojený dvěma sjezdy. První z nich je
v místě současného vjezdu na parkoviště
a druhý je umístěný trochu výše ve směru
na Zaháj. Oba sjezdy jsou samostatné a určené
pro jednotlivá podlaží. 

Jana Bisová, vizualizace Fránek Architects
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Slučování nemocnic – další dopis starosty hejtmanovi 
Vážený pane hejtmane,
zasílám Vám slíbené podrobné připomínky ke koncep-
ci zdravotnictví Pardubického kraje včetně reakce
na Váš dopis ze dne 8. 7. 2009 týkající se případného
sloučení litomyšlské a svitavské nemocnice.
V dopise píšete, že „úvaha o možném sloučení lito-
myšlské a svitavské nemocnice byla motivována nut-
ností řešit skutečnost, že obě tyto nemocnice si
vzájemně konkurují v základních oborech a to
na území, které odpovídá spádovosti např. ústeckoor-
lické nemocnice. Tento fakt má za následek, že obě
tato zařízení vykazují v překrývajících se oborech
prakticky poloviční výkonnost. To má logický vliv
na ekonomiku provozu těchto oddělení a svým způso-
bem i na jejich postavení a odborný rozvoj“.  
Nyní podrobně k Vašim argumentům:
Konkurence:
Vztahy mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče
jsou dány republikovým systémem v celé ČR. Z ničeho
nevyplývá, že jsou mezi svitavskou a litomyšlskou
nemocnicí nějak odlišné oproti ostatním zhruba 60
zařízením obdobné velikosti a rozsahu poskytované
péče v rámci republiky. Navíc konkurence je prostou-
pena celým naším zdravotnictvím, dodavateli léků
počínaje a cenou práce odborníků konče. 
Spádové území:
Není pravda, že nemocnice má malou spádovou oblast,
neboť je spíše přehlcena pacienty, kteří ji vyhledávají.
Pacienti mají svobodnou volbu lékaře i zdravotnické-
ho zařízení (přes 40% mimookresních pacientů). Spá-
dová oblast není proto žádným hodnotícím kritériem
a nikdo ji neumí přesně určit. Hlavní je atraktivita
pro pacienty a výkon nemocnice (příjmy od zdravot-
ních pojišťoven), které vzrůstají. 
Dále bych chtěl upozornit na tzv. zastupitelnost
nemocnic. V případě výpadku centralizované nemoc-
nice by byl dosah stejně vybavené nemocnice velice
komplikovaný hlavně k časové dostupnosti.

Překrývání oborů:
Prohlašuji, že všechny naše nemocnice se minimálně
ve čtyřech základních oborech překrývají a není nutné
ani moudré to jakkoli řešit. Obdobný „problém“ přeci
vzniká např. i mezi pardubickou a chrudimskou
nemocnicí nebo pardubickou a Fakultní nemocnicí
v Hradci Králové, které jsou též zhruba 20 km od sebe. 
Ekonomika provozu, výkonnost:
Nelze doložit nižší ekonomické výsledky našich dvou
nemocnic oproti obdobným zařízením v obdobném
vzájemném postavení v rámci ČR. Doložit naopak lze
nízké úhrady od ZP. Náš kraj v nákladech na hospitali-
zaci bohužel patří mezi tři nejhůře placené kraje
a nikdo to neřeší. O systému, ve kterém výše úhrad
odpovídá kvalitě, rychlosti a ceně poskytované péče,
můžeme jen snít.
Sloučíme-li dvě nemocnice do jedné, můžeme teore-
ticky skutečně zlepšit využití například přístrojů,
obslužných provozů i lidí. To však nelze, pokud jsou
nemocnice vzdálené 21 km od sebe. Úspor lze
dosáhnout pouze tehdy, budou-li obě pod jednou
střechou v novém zařízení. Obrovské investice
do nového objektu ovšem jistě převýší případné
úspory.
Upozorňuji na neúplné oddlužení při transformaci
na akciovou společnost. Údaj 42 milionů pro lito-
myšlskou nemocnici je zavádějící. Této hodnoty by
měla dosáhnout až na konci roku 2009. Tato částka
se skládá z nepeněžního plnění (odpisy) a části, kte-
rou si nemocnice nese z minulého období, kdy neby-
la akciová společnost.
Dvě nemocnice v jediném okrese:
Údajná anomálie – 2 nemocnice v jediném okrese – je
anomálií uměle vytvářenou. Z materiálu ÚZIS „Lůžko-
vá péče 2008“ vyplývá, že v ČR existuje 192 nemocnic
pro 14 krajů a 77 okresů. V ČR je tedy průměrně 13
nemocnic na kraj a 2,5 nemocnice na okres. Naši
úspornou síť nám mohou leckteré kraje závidět. Přes-

Podzimní svozové akce biologického odpadu
Na základě zkušeností s provedením jarní svozové
akce biologického odpadu bude stejným způsoben
zajištěn i podzimní.
Technické služby města Litomyšle budou zajišťovat
v termínu od 16. do 31. října, na základě osobní a píse-
mné objednávky občanů města, pouze odvoz nebo
likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrá-
dek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce
skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biolo-
gický odpad do přistaveného kontejneru v předem sta-
novenou dobu pracovníkům Technických služeb, bude
tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma. Pokud
objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přista-
vení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního
odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpo-
platněn dle platného ceníku Technických služeb
města. 

Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biolo-
gického odpadu jsou Josef Čejka, Michal Konečný,
Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel.: 461
614 797). Občané, kterým tento systém nebude vyho-
vovat, mohou k odložení biologického odpadu využít
také služeb sběrného dvora v ulici Mařákova vedle are-
álu Technických služeb. Jeho provozní doba byla
v minulém roce značně rozšířena takto :        

od do(zim. čas)    do(letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunální-

ně splňujeme požadavek odborníků „jedna nemocnice
na sto tisíc obyvatel“.
Navíc v republice i nadále existuje 31 malých, nekom-
plexních nemocnic s méně než 100 lůžky. Přestože
nemají ani požadované čtyři základní obory, vykoná-
vají akutní lůžkovou péči. Nemocnice Litomyšl má
dnes celkem 346 lůžek v oborech chirurgie, interna,
gynekologie, pediatrie, neurologie, ARO, ortopedie,
oftalmologie, dermatovenerologie, intenzivní péče,
ošetřovatelská péče a LDN.

Vážený pane hejtmane, 
na závěr mi dovolte připomenout nezbytnost řešení
našich dvou nemocnic z pohledu celé republiky. Kraj-
ský pohled je příliš malý. Zneužívání faktu, že kraj je
tvořen třemi okresy s „výhodou“ existence jediné
nemocnice nesmí být pro nikoho záminkou k neopod-
statněnému slučování nemocnice. Čtvrtý okres Svita-
vy, v minulosti se čtyřmi nemocnicemi, se vyvíjel
jinak. Nyní se svými dvěma nemocnicemi nikterak
nevybočuje. Další roční diskuse o slučování možná
vyřeší „problém“ naší nemocnice za Vás, neboť nebude
co slučovat. Nejlepší odborníci odcházejí mezi první-
mi. Měli bychom řešit spíše věci, které trápí naše obča-
ny nejvíce. 
V několika bodech si dovolím některé připomenout:
- dořešit službu první pomoci (přednemocniční péče
pro pacienty mimo pracovní dobu)
- obhlídka mrtvých mimo pracovní dobu (v minulosti
prováděli sloužící obvodní lékaři)
- zajištění pohotovostních služeb
- provoz alespoň jedné lékárny pro region ve 24 hodi-
novém provozu.

Vážený pane hejtmane,
nepřipusťme snížení kvality, rozsahu ani dostupnosti
poskytované zdravotnické péče pro naše občany.

S pozdravem Michal Kortyš, starosta Litomyšle

ho odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a vel-
koobjemový odpad). 
Dále je možno využít mobilních svozů, jejichž termín
provedení je popsán v samostatném článku tohoto
Zpravodaje Lilie. V případě většího množství velkoob-
jemového odpadu je nutno jeho odložení předem
domluvit s pracovníkem firmy LIKO Svitavy a.s. na tel.:
605 246 545. V tomto případě bude zřejmě využito pře-
kladiště odpadů v Kornicích, které je otevřeno v pra-
covní dny od 6.00 do 13.30. 
Kompletní přehled o možnostech likvidace odpadů byl
všem domácnostem města zaslán v minulém roce
spolu se zpravodajem LILIE. Pokud si jej některé
domácnosti nezaložily k dalšímu používání, je možno
si materiál vyzvednout na podatelně nebo na odboru
místního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Mobilní svoz nebezpečného odpadu  
V termínu 15. – 16. října se v Litomyšli a integrovaných
obcích uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Mezi druhy odebíraných odpadů patří akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje,
olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie
z domácností, vyřazené léky, znečištěné textilie,
železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami,
ledničky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneu-
matiky.

Harmonogram svozu je následující:
Čtvrtek 15. října
15.00 – 15.15 Nedošín

15.25 – 15.40 Kornice
16.00 – 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 – 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 – 17.10 Litomyšl
- parkoviště u koupaliště

Pátek 16. října
15.00 – 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 – 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 – 16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05 – 16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25 – 16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

-red- 

Dopravní omezení
na průtahu silnice I/35
V období od 2. do 21. října bude docházet k dopravním
omezením na silnici I/35. V rámci pokládky mikroko-
berce na průtahu silnice I/35 městem Litomyšl v pro-
storu mezi okružní křižovatkou u hotelu Dalibor
a světelnou křižovatkou bude v tomto období na dobu
cca 6 dní omezován provoz na této komunikaci
a výjezd z MK v blízkosti parkoviště pod základními
školami v ulici T. G. Masaryka. Tranzitní doprava bude
svedena do dvou jízdních pruhů, a proto objízdné
trasy stanovovány nebudou. K omezením bude dochá-
zet pouze v době od 6.00 do 18.00. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství



6

Malá – velká – unikátní – prostě Litomyšl
aneb opět jsme slavili

využili příležitosti uspořádat výstavu k dějinám
města. Když jsme loni začali uvažovat, jak ji pojmout,
tak klasickou vlastivědnou expozici jsme zavrhli.
Chtěli jsme to koncipovat trošku jinak a to tak, že
vystavíme vyloženě unikátní předměty, jedinečné
věci, které se váží k dějinám Litomyšle a nějakým
způsobem je dokumentují,“ vysvětlil René Klimeš
z Regionálního muzea zrod této výstavy, kterou
po dobu konání navštívil bezpočet návštěvníků. Ti
měli možnost zhlédnout celou řadu předmětů ze sbí-
rek místního muzea a archivu, ale nejunikátnější
předměty byly z pražských institucí jako Archivu
Pražského hradu, Národního archivu v Praze či

Tak je to za námi. O čem je řeč? Přece o druhém vrcho-
lu litomyšlských oslav, zářijovém třídenním marato-
nu akcí. Již od pátku 11. září do neděle 13. září jsme
opět slavili 750. výročí od povýšení Litomyšle
na město. 
„První veliký víkend byl květnový. Domluvili jsme se
však, že v září bude takový druhý vrchol, i když přes-
né datum povýšení je 27. července,“ vysvětlil jeden
z organizátorů oslav Radomil Kašpar a dodal: „Akce
se v sobotu a neděli odehrávaly po celém městě, ale to
gró bylo na zámku. Chtěli jsme, aby si Litomyšlané
opět užili bohatého kulturního programu,“. A organi-

zátoři skutečně nezaháleli a po květnové hospodě
s nejvyšším stropem připravili jubilantce Litomyšli
skutečně pestrou směsici akcí.
Vše v pátek zahájilo představení Prodaná nevěsta.
Divadelní společnost Jožina Janouška však tento

připravené představení, kterým je příběh z prostředí
cirkusu, jež má svoji největší slávu za sebou a zůstaly
v něm pouze čtyři charaktery, takové lidské archety-
py. Rozvíjí se mezi nimi zajímavý vztah končící ještě
zajímavějším závěrem.“ Protagonisté pak užaslým
divákům předvedli maorské poi, dlouhé tyče, kužely,
kruhy, švihadla, obří kostku či kouli. To vše propojo-
val živel – oheň. „Myslím, že se den vydařil. Moc se mi
tady líbilo. Už jsem viděla drezuru koní, předání
hasičského auta, koncert Hangover a Ohnivou show,“
popsala svůj den v Litomyšli návštěvnice oslav Jana
Horáková, která také využila příležitosti a navštívila

Smetanův kus pojala vskutku originálně. Předvedla
říkanou operu. V sobotu si musel z připraveného pro-
gramu vybrat i ten největší váhavec. „Velmi důležitou
část historie, která se týká jezdectví, jsme si připo-
mněli v rámci jezdeckého drezurního koktejlu.
Nechyběla divadla, koncerty, celodenní program
pro děti s názvem Možná přijde i kouzelník. Vyvrcho-
lením druhé zářijové soboty byl ohnivým cirkusem
Garuda,“ sdělila Michaela Severová, zapojená v orga-
nizačním týmu. 
Za vidění rozhodně stály Unikáty z dějin Litomyšle.
Výstava, která ve městě setrvala pouhých čtrnáct dní,
byla unikátní sama o sobě. „Samozřejmě Litomyšl
letos slaví 750 let od povýšení na město, a tak jsme

Národního muzea. „Z Národního archivu v Praze je
vůbec ta nejvzácnější listina, kterou je Litomyšl povy-
šována na město a díky níž můžeme letos celý rok sla-
vit,“ upřesnil Klimeš. 
Poté, co si někteří prohlédli Unikáty, spěchali na Jez-
decký drezurní koktejl aneb Cocktail dedreságe.
Ušlechtilí koně předvádějící společně s jezdci jezdec-
ké disciplíny, to byla skutečně nádherná podívaná,
kterou umocňovalo i slunečné počasí a dobové odění
lidských aktérů. Diváci tak viděli maximální soulad
mezi koněm a jezdcem. A zatímco návštěvníky ohro-
movaly drezurní kousky, na prvním nádvoří již vzni-
kal obrazec ve tvaru číslice 750. Ten vytvořily členky
Sboru paní a dívek za pomoci 75 bábovek. Vznikla tak
bábovková sedmsetpadesátka, která však vydržela
pouze chvíli. Paní a dívky se daly do krájení. Na sto-
lech nakonec zůstalo 1258 dílků bábovky od Magda-
leny Dobromily Rettigové, každý díl za jeden rok od
první zmínky o Litomyšli. Co by to však bylo za sbor,
kdy si při krájení neprozpěvoval. Kolemjdoucí se
zastavovali a poslouchali Sbor paní a dívek, který má
v současné době ve svých řadách místa pro nové člen-
ky. Bábovky byly rozdány návštěvníkům oslav. 
Řada Litomyšlanů, ale i přespolních návštěvníků
oslav, čekala na tmu. S ní přišlo vystoupení Ohnivého
cirkusu Garuda. Kdo vydržel, jistě umění tohoto čtyř-
lístku umělců ocenil. „Ohnivý Cirkus Garuda je sesku-
pení performerů, kteří vyšli jak z klasického divadla,
z pantomimy, tak z fireshow. Snažíme se propojovat
všechny tyto techniky, včetně nového cirkusu, klau-
nérie, polovičního divadla a stavíme na tom ucelené
představení,“ vysvětlila jedna z členek Garudy Linda
Milokášková a pokračovala: „Pro Litomyšlany máme

promenádní koncert dechového orchestru Bekras
a velký zájem byl o prezentaci trojice litomyšlských
gymnazistů. Marek Votroubek, Jan Král a Petr Bube-
níček předvedli v muzeu, za co že to získali 1. místo
v prestižní mezinárodní soutěži Intel ISEF 2009. Také
koncerty v Klášterních zahradách si našly své diváky.
Zahrál oblíbený Bekras a Kolínský komorní symfoňák
Kokosy. Večer vše zakončilo divadelní představení
Nejbláznivější den, hra na motivy Figarovy svatby
v podání divadelního spolku Rok a půl s Valdštejnem. 
Ještě však není všem dnům konec. Do konce roku
zbývají ještě tři měsíce a spousta organizací se připo-
juje svými akcemi k roku oslav. 

Jana Bisová, foto J.Bisová, F. Renza, O.Getzel 

některé památky v rámci Dne otevřených dveří. 
Na dobrou noc zahrála přítomným skupina Cimbal
Classic. Sobotou však druhý vrchol oslav nekončil.
V neděli již od 9.00 začali komentované prohlídky
výstavy Unikáty z dějin Litomyšle, minikoncerty,
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Držitelka Ceny Jiřího Ortena Jana Šrámková 
předčítala ze své prvotiny 

V zámeckém informačním centru se 27. srpna v podve-
čer uskutečnilo autorské čtení Jany Šrámkové, mladé
spisovatelky, oceněné za prvotinu Hruškadóttir Cenou
Jiřího Ortena pro autory do třiceti let.

Vystudovala jste Evangelikální teologický seminář.
Jak jste se od teologie dostala na dráhu spisovatelky? 
Vlastně docela jednoduše, protože teologie je sama
o sobě práce s textem. Přes studia teologie jsem se tedy
dostala k literatuře. Zamilovala jsem se do hebrejské
poezie, do starozákonních narativů a nějak, když jsem
hledala, co dál, tak už to moje směřování bylo více lite-
rární. Nechtěla jsem to pojmout jenom teoreticky, ale
chtěla jsem se do toho nějak kreativně zapojit, takže
jsem zvolila psaní. 

Jak dlouho jste knihu nosila v hlavě, než jste se
odhodlala ji napsat?
Déle než 3 roky jsem nějak měla v hlavě, že bych to chtě-
la psát. Ten příběh se zrodil strašně dávno, ještě za mých
studií teologie. Nevěděla jsem, co si s ním počít. Jak ho
zformulovat, jak ho zpracovat. Bála jsem se, že do něj
nedokážu dát to, co bych chtěla a myslím si, že pro ten
příběh to bylo nakonec užitečné, že jsem to tak dlouho
nosila jenom v hlavě a zkoušela se na všechny věci
kolem dívat očima těch jednotlivých postav. Úplně
nějak uzrál. I když to není dlouhý text, tak věřím, že se
vyplatí dát tomu čas. Tohle bych chtěla praktikovat
ve svém psaní i dál. Asi ne úplně chrlit jeden příběh
za druhým, ale myslím, že na to, aby člověk mohl něco
napsat, musí mít vždy něco prožito a musí mít co říct
a vědět, proč to chce říct.

Kdybyste měla stručně charakterizovat vaši knihu
Hruškadóttir, jaká slova byste zvolila?
Kniha je málo o příběhu a hodně o přemýšlení, o refle-
xích, o dívání se, o stání někde v pozadí a pozorování.
Není to nic akčního.

Hruškadóttir je velice zvláštní název. Má nějaký skrytý
význam? 
Je to taková česko-islandská slovní hříčka, protože
vypravěčka novely studuje skandinavistiku a jejím
vysněným jazykem je islandština. Vůbec Island a sever

v knize funguje jako něco charakterizačního, protože
vypravěčka je spíš osamělá a má rada klid, prostor.
Nemusí mít kolem sebe moc lidí a to je představa, jaká
se nám pojí se severem. Takhle ji to nějak charakterizu-
je. Vypravěčka navíc nezná svého otce. Nikdy ho nepo-
znala a jediné, co po něm má, je hruška, kterou zasadil,
když se narodila. Když potom zjistí, že na Islandu nema-
jí příjmení, že se tam za křestní jméno dá pouze jméno
otce, za to son jako syn nebo dóttir jako dcera, tak si
uvědomí, že nezná jméno svého otce. Pro tento ostrov
vlastně nemá identitu, a tak ji napadne tady ta slovní
konstrukce „Hruškadottir“. 

Měla jste jako mladá, začínající spisovatelka problém
s vytištěním své prvotiny? 
Text vlastně vznikal jako ročníková práce ve škole.
Původně jsem ani nepočítala, že by mohl vyjít. Spíš jsem
si to přála, ale nějak jsem v to nevkládala velké naděje.
Daniele Fišerové, která mi dělala konzultantku, se text
moc líbil a povzbuzovala mě k tomu, ať ho zkusím někde
vydat. Jelikož je ale malý rozsahem, tak se to nikde
nepodařilo, i když se třeba líbil, tak chtěli, abych tam
něco dopsala. Nechtěla jsem do textu znovu sahat, pro-
tože mi přijde uzavřený. Nejsem ten typ, abych stíhala
nakladatele, tak jsem ho odložila do šuplíku. Potom,
poměrně náhodou, protože jsem pracovala v jednom

nakladatelství na praxi, se redaktorka, u které jsem pra-
covala, chtěla na tento text podívat. Jen tak, ze zájmu,
ale někam ho potom poslala. Tam ho poslali zase někam
jinam. Vlastně beze mě něco procestoval a nakonec
vyšel v Labyrintu. 

Máte rozepsanou další knihu, ale tentokrát určenou
dětem… 
Jmenuje se Putování žabáka Filomona a doufám, že
vyjde letos na podzim. Knížka je o plyšovém žabákovi
a dvou ovečkách, kteří putují Podkrkonoším z Trutnova
do Rtyně do továrny, kde byli vyrobeni. Doufají, že tam
najdou svůj opravdový domov. 

To je poměrně velký skok od posmutnělé Hruškadóttir
ke knize pro děti? 
Psaní pro děti jsem se chtěla věnovat odjakživa. Je to
můj sen. Jde o úplně jinou práci, než když člověk píše
pro dospělé. Je tam daleko větší možnost popustit uzdu
fantazie a humor a nonsens. To jsou věci, které mám
ráda a které nějak patří k dětské literatuře. Věřím, že to
nakonec není jenom pro děti a že si to rodiče užijí stej-
ně tak jako ony, kdy jim to budou číst, ne-li víc.                

Ptala se Jana Bisová

San Polo d’Enza zve
Litomyšl na své akce
Téměř „vyhaslé“ partnerství mezi Litomyšlí a italským
San Polem d´Enza se možná vzkřísí k životu. Italští
vyslanci zavítali na litomyšlskou radnici a jednali
o obnovení spolupráce obou měst. 
„Po delší odmlce skutečně přijeli s tím, že by chtěli
pokračovat v družbě. Město se tomu nebrání, ale je
třeba, aby si Italové založili organizaci, která bude spo-
lupráci zaštiťovat,“ potvrzuje návštěvu starosta Michal
Kortyš. Doposud bylo vše závislé na italských radních,
jichž se během čtyř volebních období vystřídala v San
Polu celá řada. Navázané partnerství tak nebylo rozví-
jeno. Jaroslav Dvořák, vedoucí odboru vnitřní správy
a obrany popisuje peripetie družby: „Smlouva s tímto
městečkem ve střední Itálii byla podepsána v roce 1993
a do roku 1999 spolupráce fungovala. V tomto roce
však došlo k volbám a starosta, který partnerství pod-
poroval už nemohl být znovu zvolený.“ Poté následova-
ly ještě troje volby a litomyšlská návštěva v San Polu
před třemi lety, kdy Italové sice slíbili, že pro spoluprá-
ci něco podniknou, avšak k činům nedošlo. Na lepší
časy se začalo blýskat loni, kdy se opět konaly volby.
„Ohlásil se nám radní Edmondo Grasselli (v 90. letech
byl místostarostou a společně s tehdejším starostou
Centuriem Frignanim stál u zrodu partnerství, pozn.
red.) a nabídl nám účast na třech akcích,“ vysvětluje
dále Dvořák.  
Italové Litomyšli navrhli tři věci: účast na jejich gastro-
nomickém trhu, festivalu smyčcových kvartet a Olym-
pijských hrách Trikolora. „Rádi bychom pozvali
skupinu z Litomyšle na náš trh. Vše je spojeno s dobrým
jídlem a uvítali bychom také stánek s jídlem českým,“
sděluje Edmondo Grasseli, radní San Pola d´Enza
a pokračuje: „V našem městě také žil významný výrobce
smyčcových nástrojů Sesto Rocchi. V červenci 2008
jsme zahájili festival nazvaný jeho jménem. Chceme
pozvat kvarteto z Litomyšle nebo z města ležícího blíz-
ko Litomyšle.“ Olympiáda je pořádána jednou za čtyři
roky a letos jde už o čtvrtý ročník. Soutěží se v 35 spor-
tech, a to jak kolektivních, tak individuálních. Mezi
disciplínami je třeba kopaná, cyklistika, jezdectví,
gymnastika, atletika, plavání, ale také plážový volej-
bal, sportovní tanec, sportovní rybaření a dokonce golf
či šachy. Organizátoři však nezapomínají ani na handi-
capované, kdy i pro ně jsou vypsané některé sporty.
Klání je určené dětem a mladým lidem od 10 do 21 let.
„Je to taková zmenšená olympiáda. Odehrává se
v celém regionu a v jeho hlavním městě Reggio Emilia
se koná slavnostní zahájení,“ sděluje Jaroslav Dvořák. 
Litomyšl se olympijských her v San Polu zúčastnila
naposledy v roce 1997.                                                    -bj-

Rodenští se zúčastnili zářijových
oslav a nepřijeli s prázdnou

K zářijovým litomyšlským oslavám se připojili i hasi-
či a zástupci partnerského města Rodenu. Delegace
však nepřijela s prázdnou, ale dovezla oslavenkyni
dva dary. 
Tím prvním byl strom ginko biloba, známý též pod
názvem jinan dvojlaločný, který zasadili jeho tři
kmotři – starosta Litomyšle Michal Kortyš, starosta
Rodenu Hans van der Laan a pracovnice rodenské
radnice Nicolette Vermeulen v parku za Smetano-
vým domem. „Přeji tomuto stromu, až opět přijede-
me za tři nebo pět let, aby nebyl takto malý jako
nyní, ale mnohem vyšší. Doufám, že i za padesát let
zde tento strom bude, stejně jako bude trvat naše
přátelství,“ popřál kmotr Hans van der Laan a jeho
litomyšlský protějšek Michal Kortyš dodal: „Přeji
tomuto stromu, aby byl tak velký a silný jako naše
přátelství. Věřím, že strom se výborně hodí k naše-
mu městu, protože je tajemný stejně jako Litomyšl.“ 
Druhým, ale mnohem větším – ve smyslu nepřehléd-
nutelným – darem bylo hasičské vozidlo, jež Roden-
ští věnovali litomyšlskému Sboru dobrovolných
hasičů. K slavnostnímu předání klíčků i vozidla
samotného došlo během sobotních oslav 12. září.
„Když se hasiči loučí se svým starým autem, je to
vždy plné emocí. Na jaře se proto přijedu podívat,
jestli vozidlo dobře používáte a dobře se o něj stará-
te,“ řekl při předávacím ceremoniálu velitel dobro-
volných hasičů z Veenhuizenu, součásti Rodenu,

Jan de Vries. Starosta vozidlo, včetně všech dokla-
dů, přijal se slovy: „Děkuji za tento dar.     Litomyšl
si ho velice váží. Pokud se přijedete příští rok podí-
vat, jak vozidlo používáme, tak doufám, že bude
stále tak hezké, naleštěné, neokouřené a pořád
schované v garáži.“ Roden vyřazoval dvě hasičská
vozidla. Jedno putovalo do Litomyšle a druhé do
polského Dolsku
Litomyšlská jednotka dobrovolných hasičů je ve
městě poměrně krátce. Má 12 členů a v současné
době její členové prochází výcvikem formou semi-
nářů, který provádí ve spolupráci s profesionálním
sborem. 

Text a foto Jana Bisová
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Čínská delegace
zavítala do Litomyšle

Čínská delegace z města Quanzhou v provincii Fujian
navštívila 27. srpna Litomyšl. Všech šest zástupců
firem a úřadů projevilo zájem o informace z oblasti
podnikání a rozvoje cestovního ruchu u nás. 
Hlavním cílem návštěvy České republiky, tedy i Lito-
myšle, bylo zjištění situace na místním trhu a zmapo-
vání možností spolupráce v oblasti podnikání či jiné
formě kooperace. „Myslím, že si je spousta oblastí u
našich měst podobná, ať už je to rozvoj malých a střed-
ních podniků nebo to, že obě města jsou historická a
dbají na rozvoj cestovního ruchu,“ řekl po společné
prezentaci Zhuang Mingli, viceprezident Jinjiang
Municipal Committee of the Chinese People´s Political
Consultative Conference. Podle jeho slov by se mohla
najít příležitost k navázání spolupráce. Té se město
nebrání, ovšem zatím pouze v oblasti turis mu. „Není
problém začít rozvíjet společné vztahy v oblasti
cestovního ruchu,“ odpověděl čínské delegaci staros-
ta Michal Kortyš.                         Text a foto Jana Bisová

Úpravy zeleně 
na městském hřbitově již od října

Nedávno avizovaná úprava zeleně na městském hřbi-
tově začne již v říjnu ošetřením stromů a instalací
bezpečnostních vazeb. O měsíc později by mělo dojít
ke kácení a frézování poškozených stromů. Ihned
však započne i výsadba nových dřevin. 
„Budeme se snažit tyto termíny dodržet, ale vše zále-
ží na počasí,“ vysvětluje Ing. Martina Červinková
z odboru místního hospodářství. K revitalizaci zeleně
město přistupuje z důvodu hromadících se žádostí
na kácení či úpravu dřevin a odstranění poškozených
stromů po loňské vichřici. „Tyto důvody nás přiměly
řešit komplexně úpravy zeleně na městském hřbito-
vě,“ říká Ing. Červinková a dodává: „Na základě
podané žádosti jsme získali finanční prostředky
z evropské dotace a díky tomu můžeme odborně ošet-
řit 99 stromů, pokáceno bude 23 stromů a vyfrézová-

no 32 pařezů. Pro výsadbu je určeno 25 dřevin
v zastoupení lípy srdčité a jejich kultivarů.“ 
Při těžební činnosti vznikne velké množství dřevní
hmoty a palivového dřeva. Již od října se proto
mohou zájemci informovat o jeho odběru na telefon-
ním čísle: 461 653 361. Obracet se však můžete
i s otázkami týkajícími se samotné akce, a to i pro-
střednictvím e-mailu: martina.cervinkova@litomy-
sl.cz. Zároveň žádá město Litomyšl návštěvníky
hřbitova, aby v uvedeném období věnovali zvýšenou
pozornost bezpečnému pohybu v areálu hřbitova
a omluvili hluk a případné znečištění hrobových zaří-
zení.
Práce spojené s revitalizací hřbitovní zeleně, či
možné nedodělky by měly skončit příští rok v červnu.

-red-, foto Archiv MěÚ Litomyšl

Návrh jedenáctimetrové kotvy, dvanáctimetrového
kříže a celé scény kolem pódia u brněnského letiště
pochází z pera architekta Marka Štěpána, který záro-
veň připravuje rekonstrukci Piaristického kostela
v Litomyšli. Koncem září na této brněnské scéně slou-
žil mši papež Benedikt XVI. Kotva je křesťanský symbol
naděje. Kříž je vyroben z nerezu a opláštěn bronzem,
na místě pěti Kristových ran jsou umístěny skleněné
koule. Kříž, vyrobený v dílně Martina Jandy v Osíku
u Litomyšle, má být později umístěn v centru Brna
v blízkosti katedrály svatého Petra a Pavla.

V pátek 2. října poprvé zasedala nově jmenovaná
redakční rada Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. Hlav-
ním bodem jednání byla tvorba Pravidel pro uveřejňo-
vání článků v Lilii.                                                        -ms-

Krátce

Závěrečné hodnocení semináře?
Dostává za jedna

gradaci, pokud jde o závažnost jednotlivých poselství,
která přinášejí referující. Má to i kompozici, ze které je
cítit, že organizátoři se snaží, aby byla reflektována
i teorie nebo koncepce toho, co všechno patří do pro-
blematiky sociální práce a sociální péče. Zároveň jsou
zde i praktické výstupy, čili využitelnost těchto sděle-
ní,“ sdělil prof. Vladimír Smékal z katedry psychologie
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno,
který se účastnil všech tří ročníků a má tedy možnost
srovnání. A takto bychom mohli pokračovat například
PhDr. Pavlem Navrátilem z katedry sociální politiky
a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity Brno nebo Martinem Kupkou, Ph. D.
z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého Olomouc, jež měl pouze jedinou výtku:
„Zmínil bych váznutí dotazů a spolupráce publika.“
Ovšem jaký je názor samotných účastníků? Olga Mare-
šová z Domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou při-
jela již potřetí a říká: „Je to úžasné. Přednášky jsou
velice zajímavé a načerpám zde spoustu inspirace
pro svoji práci. Příští rok určitě zase přijedu, protože
tady je fajn.“ Kolegyně Milena Baranová, ředitelka
Krnovského Domova Jistoty Devět sil navazuje: „Moc
se nám to líbilo. Naše paní vedoucí oddělení odboru
sociálních věcí tady byla první rok, loni jsme přijely
s paní místostarostkou a letos jsme tady už tři. Ještě
zde máme kolegyni z Krnova z jedné neziskovky, takže
se pomaličku rozrůstají zájemci o semináře.“ Tato
informace svědčí o tom, že se jednotliví účastníci vra-
cejí a mnohdy s sebou vezmou i kolegyně či kolegy
a reference se tak šíří dále. 
Milada Nádvorníková celou akci uzavírá slovy: „Mys-
lím, že se letošní ročník povedl. Zda bude další, to teď
nechci ještě slibovat.“ Pokud tedy bude i 4. ročník,
organizátoři si jistě vezmou na pomoc dotazníky, které
účastníci vyplnili a v nichž uvádějí své postřehy,
náměty a hodnocení. Téměř ve všech případech dávají
semináři za jedna.                       Text a foto Jana Bisová 

Dveře za třetím ročníkem mezinárodního semináře
Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti
21. století se již zavřely. Nastává čas hodnocení
a bilancování. Sečteno podtrženo, obstál na výbornou.
Kolem devadesátky účastníků přijelo ve dnech 7. a 8.
září do Litomyšle, aby se dozvěděli novinky nejen
z oblasti sociální péče. Se svými poznatky a znalostmi
se podělilo 17 přednášejících odborníků. „Největší
úspěch ze všech referujících měla dvojice prof. Jan
Keller z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
a Peter Tavel, Ph.D. z katedry psychologie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého Olomouc. To jsem trochu
předpokládala, protože se na ně lidé ptali, telefonova-
li nebo posílali e-maily, zda opravdu přijedou,“ uvedla
Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství, sportu
a volného času, jež akci pořadatelsky zajišťoval. Profe-
sor Keller vystoupil s tématem Nová sociální rizika.
O těch se v posledních 20 letech mluví čím dál častěji.
Tato rizika postihují stále více lidé především tak, že
přijdou ne vlastní vinou o práci. Nezaměstnaný člověk
pak stojí před dilematem, zda zůstat nezaměstnaný
nebo vzít špatně placenou práci. „Říká se tomu „pracu-
jící chudoba“ a znamená to, že máte nízký výdělek
a k tomu berete nízké sociální dávky. Tento vývoj je
z hlediska sociální stability a sociální soudržnosti
nebezpečný,“ uvedl prof. Keller ke své přednášce. A jak
nejlépe hodnocený lektor sám ohodnotil dvoudenní
seminář? „Tuto konferenci považuji za výjimečnou věc,
protože podobné akce se dělají ve městech s velkou
univerzitní tradicí. Tady to má skutečně úroveň uni-
verzitních konferencí požádaných v Praze či Brně.
Narozdíl od těchto se akce v Litomyšli koná ve velice
sympatickém prostředí,“ řekl profesor Keller a Peter
Tavel, Ph.D., jež přijel s tématy Práce se vzpomínkami
u staršího člověka a Úloha a význam starého rodiče
dodal: „Myslím si, že konference je velmi dobrá jak
po organizační stránce, tak po odborné a vynikající je
i doprovodný program. Už z loňské konference jsem
měl velmi dobrý dojem.“ K oběma pánům se přidává
i další přednášející: „Rok od roku to dostává jistou

Jedním z přednášejících byl také Martin Kupka, Ph. D.
s tématem Syndrom vyhoření. 

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
a jeho obměněný personál Vás zve

do své restaurace, 
opět s celodenním provozem,

na upravenou nabídku jídelního lístku.

Na měsíc říjen pro Vás již tradičně
připravujeme

KACHNÍ A KRÁLIČÍ HODY,
ve dnech 22. – 25. října

Srdečně Vás zveme, rezervace
na tel. 461 615 338

TRADIČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
p. Šimkové z Cerekvice

proběhne 23. října
a dne 20. listopadu připravujeme,
ve spolupráci s vinotékou Cenek,

CIMBÁLOVÝ VEČER.
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„Český Vangelis“ Richard Pachman potřetí v Litomyšli
Ve středu 21. října od 18.00 se bude v budově Gymná-
zia Litomyšl konat v pořadí již třetí Setkání s Richar-
dem Pachmanem, tentokrát nad jeho novou knihou
„Jak chutná život“. Pořad bude spojovat skladby
a písně Richarda Pachmana s vyprávěním o životních
zkušenostech a filozofii s autorským čtením ze zmi-
ňované knihy. 
„Jak chutná život“ je volné pokračování Pachmanovy
prvotiny „Jak chutná bolest“ popisující autobiogra-
fické životní zkušenosti po téměř smrtelném úrazu
v létě roku 2000, ale i osudy lidí jemu blízkých. Kniha
plná filozofie, optimismu a zkušeností, jež ukazuje,
že i ty nejzávažnější problémy týkající se zdraví
a holého života nás mohou obohatit a posílit. Čtenář
na stránkách knihy „Jak chutná život“ najde i návod,
jak přežít těžké situace, jak si poradit s řešením pro-
blémů i zamyšlení nad hlubším smyslem života a nad

lidskou duší. Kniha obsahuje i dvě „historické“ kapi-
toly věnované Mistru Janu Husovi a starému Egyptu. 
Sám Richard Pachman, v médiích přezdívaný „český
Vangelis“, je hudebník, klávesista, zpěvák, skladatel
a producent, který se stal nejznámějším představite-
lem relaxační a soudobé duchovní hudby u nás.
Od roku 1993 vydal 21 alb, mezi nimiž je i CD „Cou-
lours“ s Jaroslavem Svěceným, CD „Praha“ a „Roman-
ce“ s belgickým mistrem Francoisem Glorieuxem. 
Koncertoval v USA, Izraeli, Německu, Rakousku,
Rusku či Beneluxu. V roce 2008 se uskutečnil jeho
104. koncert na pražské Křižíkově fontáně. Každo-
ročně pořádá vánoční turné po České republice (ČR)
i zahraničí. Je rovněž autorem hudby k filmům, diva-
delním představením a muzikálům. Jeho významným
počinem bylo scénické oratorium „Mistr Jan Hus“,
které bylo předvedeno v roce 2005 v pražské Vald-

10. díl – První republika

Radost ze vzniku svobodné republiky nezůstala
pochopitelně dominujícím prvkem společenské nálady
nadlouho. Po odstranění společného nepřítele se
začaly objevovat první rozpory. Přirozeným prostřed-
kem k jejich vyjádření se staly konečně opravdu demo-
kratické volby, kterých se mohly poprvé účastnit
i ženy. Jako první proběhly v roce 1919 obecní volby,
purkmistrem se stal František Lašek a zůstal jím až
do roku 1941. Zpočátku byli v Litomyšli nejsilnější
sociální a národní demokraté, později lidovci a národ-
ní demokraté. Komunisté bývali třetí. Jejich poměrně
silné postavení bylo zaviněno těžkou ekonomickou
situací a polovičatými sociálními reformami (např.
pozemková reforma měla pomoci chudým bezzem-
kům, ale ti z ní příliš neprofitovali, naopak město Lito-
myšl rozšířilo po dlouhých tahanicích svůj majetek,
když získalo v roce 1933 z Thurn-Taxiského velkostat-
ku 925,5 hektaru lesů).
Po válce vládla všude nezaměstnanost a drahota.
V roce 1920 se v Eggerově textilce stávkovalo kvůli níz-
kým mzdám. Mnohem hůře na tom byly místní malé
obuvnické závody, které postupně ničila Baťova kon-
kurence; přežil jich jen zlomek. Životní úroveň přesto
rostla (vyrůstaly nové obytné čtvrti – Nová, Fügnero-
va, Husova, U Prokopa; Litomyšl začaly s okolím spojo-
vat početné autobusové linky...).
Až hospodářská krize po krachu na newyorské burze
v roce 1929 zasáhla Litomyšl plnou silou. Českosloven-
sko se vzpamatovávalo velmi pomalu, protože vládní
opatření nebyla příliš razantní. V opozici byli nejaktiv-
nější komunisté. Pořádali i v Litomyšli mnoho protest-
ních schůzí a demonstrací a rozšiřovali tu své letáky.
Zdeněk Nejedlý lživě vychvaloval poměry v Sovětském
svazu. Předseda místní organizace Jaroslav Lochman
byl již tehdy obviňován z autoritativního vedení.
Demokratická levice (národní socialisté a sociální
demokraté) si proto držela odstup, i demonstrace na 1.
máje pořádala odděleně. Samostatně tu protestovali
i zemědělci (v květnu 1932). V boji s krizí pomáhaly jen
nesystémové prostředky – tzv. nouzové práce (opravy
komunikací apod.), sbírky na nezaměstnané nebo
vývařovny pro děti a staré lidi (poslední fungovala
ještě v roce 1937).
Vedle radikální levice díky krizi posilovali i čeští fašisté.
Ti měli v Litomyšli včetně venkovských stoupenců
kolem 500 členů, jejich předseda Prokop Hruška byl
jedním z předních funkcionářů strany. Častým hostem
v Litomyšli byl i celostátní předseda Radola Gajda.

pro jeho angažovanost v KSČ čestné občanství tak
v roce 1936 vyvolalo velký rozruch, protože měl mnoho
příznivců mezi kulturními pracovníky.
Vedle obytných domů vyrostla v této době v Litomyšli
řada veřejných budov. Dominantou Nové čtvrti se stalo
v roce 1923 gymnázium. Zemská průmyslová škola
z roku 1929 byla centrem Krajinské výstavy. V roce
1922 byl postaven Lidový dům, roku 1925 sokolovna.
Na zámku byla v roce 1926 otevřena městská obrazár-
na a ve staré budově gymnázia o dva roky později
městské muzeum. V Litomyšli fungovala hned dvě kina
(Sokol a Lidový dům). Natáčení úspěšného filmu Ota-
kara Vávry Filosofská historie se v roce 1937 jako kom-
pars účastnilo mnoho místních obyvatel.
Se vznikem republiky byl spojen i odpor ke katolické
církvi, příliš angažované v minulém režimu. V roce
1925 se před radnicí konal tábor proti politice Vatiká-
nu (odvolal nuncia, když se výročí Husova upálení
stalo státním svátkem). Také v Litomyšli vznikl sbor
Církve československé (1924). Rozvíjel se spolkový
život, existoval tu např. i jazzový orchestr. V roce 1935
byl založen hokejový odbor Sportovního klubu. Půso-
bilo tu hned několik skautských oddílů.
Ve 30. letech byla i na Litomyšlsku stále patrnější
nacistická hrozba – v parlamentních volbách 1935
ve zdejších německých obcích zvítězili henleinovci.
Drtivou většinu získali v obecních volbách 1938.
Na blížící se válku se připravovala i československá
armáda – v červenci 1936 zkoušelo letectvo nálet
na Litomyšl, v srpnu bylo uspořádáno v okolí velké cvi-
čení. V květnu 1938 proběhla v Litomyšli hladká
a nadšená částečná mobilizace, když se jednání se
sudetskými Němci dostávalo do slepé uličky. Nezahá-
leli ale ani Němci – jejich mládež v okolních obcích
hlídkovala a prováděla cvičení. Ve dnech 21. až 22.
září 1938 probíhala v Litomyšli demonstrace za setrvá-
ní v odporu proti Německu i za cenu války. V Čisté čet-
níci donutili místní obyvatele schovat vyvěšený prapor
s hákovým křížem. 23. září proběhla všeobecná mobi-
lizace přijatá s úlevou a nadějí. Ale poté byla uzavřena
Mnichovská dohoda. Hranice Německé říše se přiblíži-
ly Litomyšli na dohled. V Janově založili Němci hranici
z československých vlajek a obrazů prezidenta.
Do Litomyšle začali proudit uprchlíci z pohraničí (uby-
továni byli na zámku a v hostincích). V říjnu Němci
zabrali i některé české obce jako Pohodlí nebo Pazu-
chu, ale nakonec byli donuceni je vrátit.
Začínala nová doba. I v Litomyšli se brzy objevily pro-
tižidovské letáky. Druhá republika znamenala přechod
od demokracie, která podle některých selhala, k auto-
ritativnímu režimu.                       Petr Chaloupka, RML

Po obecních volbách 1931 měli fašisté zastoupení
i v zastupitelstvu. Velkou demonstraci uspořádali v čer-
venci 1932. Demokratická levice spolu s legionáři brzy
odpověděla demonstrací antifašistickou.
Přes všechny obtíže došlo po první světové válce k oži-
vení kulturního života. Byly pořádány velké oslavy.
19. června 1921 se odhalení památníku českých bratří
na Růžovém paloučku zúčastnilo 60-70 tisíc lidí.
Odpoledne byl odhalen druhý pomník – Komenského
v Litomyšli (autorem obou byl Alois Metelák). V roce
1924 proběhly velké Smetanovy oslavy, během nichž
byla otevřena skladatelova rodná světnička v zámec-
kém pivovaru a odhalena socha na náměstí od Jana
Štursy. Největším podnikem však byla Krajinská výsta-
va východních Čech v roce 1929, kterou navštívil i pre-
zident Masaryk. Desetitisíce návštěvníků dokázaly
přitáhnout i velké výstavy, jejichž hlavním organizáto-
rem byl Z. Nejedlý – Jiráskova (1931), Němcové (1932)
a Smetanova (1934). Rozhodnutí neudělit Nejedlému

seriál

750 let městem – Litomyšl 1259–2009

Děti vítají prezidenta Masaryka na krajinské výstavě.

štejnské zahradě, na Staroměstském náměstí, v kos-
tele sv. Mikuláše, v Husinci a na hradě Křivoklát
v rámci 590. Výročí upálení Mistra Jana Husa.
V komorní verzi je prezentováno do současnosti.
V rámci Mezinárodního festivalu Zlatá Praha 2006
obdržel Richard Pachman cenu Nadace Vize 97 Dag-
mar a Václava Havlových za televizní záznam orato-
ria. 
V roce 2004 mu vyšla literární prvotina „Jak chutná
bolest“, v roce 2009 kniha „Jak chutná život“. Pravi-
delně vystavuje své olejomalby v galeriích v ČR
i zahraničí. V roce 2007 se uskutečnila jeho velká
výstava v Parlamentu ČR. 
Prodej vstupenek na řijnové Setkání bude probíhat
na místě před akcí. Vstupné je 100 Kč, děti a důchod-
ci zaplatí 80 Kč. 

-red-

Náměstí v době konání krajinské výstavy.
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„Lidi, mějte se rádi, to je nejdůležitější!“
k zamyšlení...

Jako desetileté dítě jsem se dočkala konce druhé svě-
tové války. Vlastně jsem se za její konec denně modli-
la. Byla to velmi ošklivá léta, ale přesně jsme už jako
děti věděly, kdo je nepřítel a na čí straně je pravda.
Na rozdíl od doby po roce osmačtyřicátém, kdy nám
rodiče ze strachu a někteří učitelé často z přesvědčení,
pravdu neříkali a my jsme se k ní musely složitě dopra-
covávat. Vzpomínám si, že krátce po skončení války
mě rodiče vzali sebou na oslavu na náměstí před radni-
cí v Pardubicích. Všude byla cítit radost a úleva, že zlé
je za námi. Byla jsem šťastná. Vzpomínám, že na bal-
kón na radnici vystoupil pán, všem něco radostně
vykládal a pak se sepjatýma rukama prosil: „Lidi,
mějme se rádi, mějte se rádi, to je nejdůležitější!“
Nevím, proč mně právě tato věta zůstala v paměti
a kladla jsem si otázku, zda to ostatní nepřeslechli. Šla
jsem domu a těšila jsem se, jak se teď už budou mít lidi
rádi. 
Jsme nepoučitelní. Namísto, abychom se opravdu měli
rádi, sotva pomine strach a trápení, už v nás začne
vítězit sebeláska, sobectví, touha mít všeho víc a ještě

víc. A všichni si o sobě myslíme, že právě já takový
nejsem, že to ti druzí. Ano, milovat druhého jako sebe
není lidská přirozenost. Jenomže – je to základ křes-
ťanství a my jsme přece započítávaní ke křesťanskému
světu. Nemyslím si vůbec, že jsme horší než ostatní
svět kolem nás, ale stydím se, když slyším, že jsme
nejateističtější stát světa. 
Co všechno už se vyzkoušelo, aby se lidstvu vedlo
dobře. Ale nám se přece nevede zle, proč nejsme laska-
vější, proč se stále něčeho bojíme? Asi proto, že je čeho
se bát. Zdá se, že lidé si přestávají rozumět. Zavíráme
se doma a bojíme se otevřít, když někdo zazvoní.
Změní se to někdy? Dostali jsme do vínku Boží zákon.
Pochybuji, že se dnes vyučuje. V Izraeli je to povinný
předmět až do dvanácté třídy. Namísto toho vydáváme
stále nové a nové zákony a nařízení. Co není ošetřeno
zákonem, je dovoleno. Jako kdyby lež nebyla lež, či
krádež krádeží. Přiznám se, že když slyším o „díře
v zákoně“, dostávám zlost. 
I Desatero se změnilo během tisíciletí ve stovky naří-
zení a předpisů a zákazů, které obyčejný člověk už pře-
stával vnímat a dodržovat. Ale před dvěma tisíci lety
přišel Nový zákon – moderně řečeno: PROGRAMOVÉ
PROHLÁŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA, které čteme v kázání

na hoře v Matoušově evangeliu (Mt, kap. 5,6 a7). Je
zde řečeno vše, co potřebujeme vědět a dodržovat,
abychom se nemuseli jeden druhého bát, abychom se
nešidili, neokrádali. Jak to máme dodržovat, když to
ani neznáme. Jsme křesťanská země, ale Novému
zákonu neučíme. Že by to mohl být povinný předmět,
se nám nemůže ani zdát. 
A znovu myslím na pána, který na konci války tolik
prosil, abychom se už měli rádi. To na nás nevyžaduje
žádný zákon, žádný paragraf, to je záležitost duchov-
ní. Přečtěme dětem a dejme jim přečíst evangelium.
Evangelium je něco zcela jiného než programové pro-
hlášení jakékoli politické strany. Evangelium je velká
naděje pro jednotlivce a jediná podmínka pro lepší
život lidstva. Mějme se rádi. 

Věra Říhová, farářka CČSH

Budoucí zahradníci vykouzlili atmosféru svatebního dne

Omluva
Omlouváme se čtenářům i panu kazateli Smetanovi
za chybné uvedení hebrejského přepisu slov kadiš
a kadoš. Textový editor automaticky upravuje hebrej-
štinu zleva doprava, ale hebrejština se čte zprava
doleva. Správně tedy mělo být uvedeno u slova kadiš

a u výrazu kadoš         .                                    -red- 

Romantické i netradiční až extravagantní kytice, doplň-
ky šatů či ozdoby do vlasů divákům představili studenti
Střední zahradnické školy v Litomyšli, když 17. září uspo-
řádali v Klášterních zahradách již šestý ročník Květinové
show. Navíc předvedli „květinový“ cyklus symfonických
básní Má vlast. 
Studenti celou prezentaci rozdělili do dvou částí. První
byla věnována zmiňovaným symfonickým básním. „Spo-
jili jsme se s organizátory festivalu Mladá Smetanova
Litomyšl a vzhledem k tomu, že jejich festival je zaměřen
na díla Bedřicha Smetany, tak jsme se tím inspirovali,“

vysvětluje zástupkyně ředitele Střední zahradnické školy
ing. Eva Klabanová. Ruku tak studentům druhých roční-
ků vedla historie, legendy i krajina Čech obsažená v šesti
Smetanových dílech. 
Druhá část přehlídky, autenticky doplněná modely sva-
tebních šatů a pánských obleků, se zaměřila na nevěsty
a ženichy. „Třetí ročníky dělaly klasické kytice a čtvrťáci,
protože jsou zručnější, měli na starosti svatební dekora-
ce, takové ty extravagantnější,“ uvádí Eva Klabanová
a dodává: „Celkem bylo vyrobeno 12 svatebních kytic.
Zhruba 5 klasických, což jsou kulaté a převislé kytice

a zbytek tvořily svatební dekorace, tedy vše ostatní, co
nemá úvazek.“ K vidění tak byla šála, věnečky, kabelky
nebo dnes módní ohon. Kytice i dekorace byly situovány
do podzimu, kdy je velké množství různých a zajímavých
květin. Nechyběly však tradiční růže nebo kaly. 
Budoucí zahradníci, nejen že pracovali na vazbách, ale
vše také sami předvedli a okomentovali. Diváci tak mohli
květinové skvosty obdivovat jakoby v reálu, nechyběly
ani družičky. Pro dokreslení atmosféry svatebního dne
byla připravena nádherná svatební tabule a nazdobený
kočár.                                                  Text a foto Jana Bisová

Zásady územního
rozvoje kraje
Ve středu 21. října se bude v Pardubicích konat veřejné
projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Pardubic-
kého kraje (ZÚR Pk). Dokumentace Zásad je vystavena
na webových stránkách kraje www.pardubickykraj.cz
(odkaz Krajský úřad, Informace z odborů, Odbor strate-
gického rozvoje kraje a evropských fondů, Oddělení
územního plánování, Územní plánování, Zásady územ-
ního rozvoje, Řízení o ZÚR Pk). V listinné podobě je
k dispozici na odboru strategického rozvoje kraje
a evropských fondů, oddělení územního plánování Kraj-
ského úřadu v Pardubicích. Tento dokument stanovuje
priority územního plánování kraje pro zajištění udrži-
telného rozvoje území. Týká se tak mimo jiné dopravy,
technické infrastruktury, ekologie, kulturních, přírod-
ních a civilizačních hodnot.
Projednávání je veřejné, a proto může každý, nejpozdě-
ji však při veřejném projednávání, uplatnit své připo-
mínky. Dotčené obce a zástupci veřejnosti musí
předložit své námitky společně s jejich odůvodněním
a současně vymezit území námitkou dotčené.         -red-
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Nové tituly
v Městské knihovně

170 let – 16. 10. 1839 se narodil v Litomyšli Karel
NĚMEC, druhý syn Boženy Němcové, která se krátce
předtím přistěhovala do Litomyšle z Josefova.
125 let – 4. 10. 1884 zemřel v Praze Stanislav Filip
KODYM, lékař a spisovatel. Byl litomyšlským lékařem
a po něm byla nazvána ulice blízko nádraží Kodymka,
dnes přejmenovaná na ulici kpt. Jaroše.
110 let – 8. 10. 1999 zemřel v Praze Julius Edvard
MAŘÁK, významný český malíř a krajinář. Narodil se
v Litomyšli, na jeho rodném domě na Smetanově náměs-
tí je dnes pamětní deska. Jeho vzácná díla jsou v Národ-
ní galerii v Praze a také v litomyšlské městské galerii.
85 let – 20. 10. 1924 zemřel v Praze Gustav ZÁBA,
filozof, pedagog, spisovatel. Byl profesorem na lito-
myšlském gymnáziu, později profesorem na Karlově
univerzitě v Praze. Narodil se v Litomyšli. Spolupraco-
val s T. G. Masarykem a dalšími osobnostmi.
65 let – 9. 10. 1644 padl za západní frontě u Dunkerque
desátník Otakar GABRIEL, příslušník čs. obrněné jedno-
tky v Anglii. Byl studentem litomyšlského gymnázia.
65 let – 12. 10. 1944 byli v koncentračním táboře
popraveni litomyšlští občané zapojení za druhé světo-
vé války do protinacistického odboje. Byli jimi Jan
BISKUP, podplukovník Josef BŘEZINA, ing. Jan
VAŇATA. 16. 10. stejného roku pak také Jan KUBÁT.
45 let – 8. 10. 1964 zemřel v Turnově Karel VIK, malíř
a grafik. Do našeho města jezdil k příbuzným a zachytil
půvaby města v knize Litomyšl v kresbách Karla Vika.

360 let – v roce 1649 zakoupil litomyšlské panství
včetně zámku Maxmilián hrabě z Trautsmannsdorfu.
V držení tohoto rodu byl do roku 1753. 
80 let – na podzim roku 1929 byl spisovatel Alois
JIRÁSEK na návštěvě ve Vysokém Mýtě. Přijel z Prahy
po dlouhé nemoci, aby navštívil 30. pěší pluk pojme-
novaný jeho jménem.
35 let – roku 1974 byla umístěna na domě č.p. 170
na Šantově náměstí proti Hotelu Aplaus busta jazyko-
vědce PhDr. Quido HODURY. V tomto domě se narodil.
Ve své práci z roku 1904 popsal litomyšlské nářečí.

Připravil Miroslav Škrdla

30. října oslaví 80. narozeniny pan ing. Milan Svo-
boda z Litomyšle. Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

manželka, dcery s rodinami a vnučky s rodinami
Dne 14. září oslavil své životní jubileum pan Bohu-

mil Švanda z Litomyšle. Hodně zdraví, spokojenosti
a elánu do dalších let ze srdce přejí a za lásku a sta-
rostlivost děkují           dcera Jaroslava a vnučka Pavlína

Oznamujeme všem přátelům a známým, že nás
opustil pan JUDr. Jaroslav Franke, bytem Zábřeh. Zem-
řel v pátek 28. srpna 2009 ve věku nedožitých 88 let.
Na přání zesnulého proběhlo poslední rozloučení
v úzkém rodinném kruhu.                 Zarmoucená rodina

Konfliktní pacienti znepříjemňují
život nejen lékařům

Dobré jméno se buduje dlouho. Během vteřiny o něj
však můžete přijít. Platí to i v případě zdravotnických
zařízení. Spokojený pacient předá reference dále,
nespokojený se ovšem „pochlubí“ dvojnásobnému
počtu osob. 
„V poslední době se setkáváme s tím, že zhruba 95%
úspěšně vyléčených pacientů je spokojeno, ale 5%
znepříjemňuje zdravotníkům život,“ říká ředitel Lito-
myšlské nemocnice, a.s. MUDr. Libor Vylíčil. Tito lidé
vyvolávají potíže mnoha způsoby a mnohdy to „slízne“
nejen zdravotnický personál, ale i ostatní pacienti.
„Paní se na mě osopila, že předbíhám. Přijdu si a hned
jdu do ordinace, když ona čeká přes hodinu,“ dělí se
s nepříjemným zážitkem jeden z pacientů, který ver-
bální útok pocítil na vlastní kůži. „Paní jsem vysvětlil,
že jsem objednaný a jdu se pouze ohlásit, což ji rozčí-
lilo ještě více,“ dodává. V tomto případě byl konfronto-
ván pacient, ale často je po ruce sestra nebo lékař.
Hranice mezi slovním a fyzickým napadením je pak
velmi tenká. „Ošetřující personál jsou také lidé, mají
svá práva, a když přijde nějaký neurvalec a začne
na ně „vyskakovat“, tak to lékaře i sestru vyvede
z míry tak, že ošetření dalších několika pacientů
neprobíhá v takové pohodě, jak by mělo. Málokdo roz-
dýchá, když má 50 klientů a z toho jsou tři konfliktní,“
vysvětluje ředitel Vylíčil a dodává: „Učíme zdravotníky
komunikovat s těmito pacienty. Někdy to vychází,
někdy ne.“ K takovýmto nedorozuměním dochází také

díky tomu, že pacienti neznají postup a chtějí být ošet-
ření tam, kde je ošetřit nemohou. Chybí jim doporu-
čenka od praktického lékaře nebo jsou ve špatné
ambulanci. „Mají-li pacienti potíže, mohou přijít bez
objednání do prvodotykových ambulancí mezi něž
patří ambulance pro děti a dorost a ambulance praktic-
kého lékaře. Bez doporučení lze jít na kožní, gyneko-
logii a ve zvláštních případech na chirurgickou a oční
ambulanci. Všechny ostatní odborné ambulance jsou
pouze s doporučením,“ vysvětluje Vylíčil. Množí se pak
stížnosti na neochotu lékařů a v mezních situacích
verbální a nakonec fyzické napadení.
„Pokud mají pacienty nějakou stížnost či připomínku,
ať nám ji předají v písemné podobě. My jsme pak
schopni na ni reagovat a vše řešit. Jestliže nám někdo
sdělí informaci, která není ověřená, tak na to reaguje-
me velice těžko a spíše nám to zhoršuje pověst,“ vyzý-
vá MUDr. Vylíčil. Máte-li tedy něco podobného
na srdci, obraťte se písemně na tiskového mluvčího
Litomyšlské nemocnice, ing. Adriána Nemšovského –
e-mail: adrian.nemsovsky@litnem.cz nebo poštou:
Litomyšlská nemocnice, a.s., ing. Adrián Nemšovský,
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl. 
O tom, že konfliktní pacienti jsou všude a rozhodně
jich neubývá, svědčí i případ Svitavské nemocnice
a.s., která se rozhodla zdravotnický personál chránit
náramky s alarmem. Vedení v sousední Litomyšli zva-
žuje školení či kurz pro své zaměstnance.               -bj-

Kalendárium Litomyšle
říjen 2009

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
10. – 11. října – MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
17. – 18. října – MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
24. – 25. října – MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
28. října – MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
31. října – 1. listopadu – MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
7. – 8. listopadu – MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733

Mimořádné jubileum oslavila 10. září paní Josefa
Novotná z Litomyšle. Bylo tomu přesně 100 let, co
poprvé spatřila světlo světa. V tento den se do řady
gratulantů postavil také starosta města Michal Kortyš

společně se zastupitelkou Danou Kmoškovou a ředitel-
kou Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy
Jaroslavou Müllerovou, kteří společně navštívili osla-
venkyni a pogratulovali jí.         Text a foto Jana Bisová

Blahopřání a vzpomínky

Filip Václav – Potomci slavných, Motl – Lída Baarová &
Joseph, Rommel Erwin – Pěchota útočí, Müllerová –
Alice Herzová-Sommerová, Vokolek – Neznámé Čechy,
Dytrtová – Učitel, Hoskovcová – Výchova k psychic-
ké…, Hanuš Radek – Zážitkově pedagogické…, Křen
Ivo – Sklářství na Horácku, Sedláček – Ekonomie
dobra a zla, Williams – Nikdo nikde, Cukr Jiří – Novo-
hradské hory, Kosatík Pavel – Sám proti zlu, Smetano-
va Litomyšl – Smetanova Litomyšl '09, Město Litomyšl
– Současnost a perspektiva…
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Výroční svatby a jejich názvy
Kdy mohou manželé oslavit svůj jubilejní rok sňatku
napovídá 27 názvů, z nichž nejčastěji slavené je výročí
stříbrné, zlaté a diamantové svatby.

1. bavlněná svatba
2. papírová svatba
3. kožená svatba
4. květinová svatba
5. dřevěná svatba
6. železná (někde plechová) svatba
7. vlněná (někde měděná) svatba
8. bronzová svatba
9. měděná (někde hliněná) svatba 
10. cínová (někde růžová) svatba
11. ocelová svatba
12. hedvábná svatba

13. krajková svatba
14. slonovinová svatba
15. křišťálová (někde skleněná) svatba
20. porcelánová svatba
25. stříbrná svatba
30. perlová svatba
35. plátěná (někde korálová) svatba 
40. rubínová svatba
45. safírová svatba
50. zlatá svatba
55. smaragdová svatba
60. diamantová svatba
65. kamenná (někde železná) svatba
70. platinová (někde svatba milosti)
75. svatba korunovačních klenotů

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika
Slova moudrých: Mladá generace má pocit, že
s ní přichází lepší svět, stará garda má pocit, že
s ní ten lepší svět odchází. Karel Čapek

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Helena Hájková, Barbora Nešporová, Klára
Havranová, Lucie Štarmanová, Josef Poslušný,
Tomáš Hejtmánek
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy. 

Své významné životní jubileum v září oslavili
někteří naši spoluobčané: 
80 let – Marie Stříteská, Pavel Miška, Bohumil
Švanda, Jana Blažková, Anna Glänznerová –
Nová Ves
85 let – Jan Doubrava, Miroslav Broulík, Jaro-
mír Sigl, Věra Bobková
100 let – Josefa Novotná
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Pavel Vašíček, Dolní Čermná – Veronika Sejko-
rová, Benátky, Miloslav Šplíchal, Vysoké Mýto
– Soňa Zálešáková, Džbánov, Peter Petrík,
Letovice – Jana Macková, Litomyšl, Jiří Novot-
ný, Svitavy – Lenka Peterková, Svitavy, Martin
Partl, Ústí nad Orlicí – Martina Lněničková,
Osík, Petr Juris, Vilémov – Jitka Vejražková,
Vilémov, Jiří Čepica, Vidlatá Seč – Zuzana Kaš-
parová, Vysoké Mýto, Martin Pinkas, Vamberk
– Eva Kohoutková, Jevíčko, Libor Kafka, Sezi-
movo Ústí – Jarmila Válková, Litomyšl, Leoš
Vendolský, Stašov – Alena Dvořáková, Stašov,
Josef Daniel, Otaslavice – Veronika Musilová,
Otaslavice, Pavel Peterka, Bystré – Petra Hlou-
šová, Bystré, Josef Pernica, Hradec nad Svita-
vou – Zdeňka Minaříková, Hradec nad
Svitavou, Kamil Řehák, Vysoké Mýto – Alena
Kubíčková, Česká Třebová, Jan Pelz, Svitavy –
Lenka Novotná, Svitavy, Patrik Mareš, Pardu-
bice – Veronika Hlávková, Cerekvice nad Louč-
nou, Petr Slezák, Česká Třebová – Ladislava
Benešová, Rohozná, Vlastimil Crha, Svitavy –
Daniela Valová, Svitavy, Marek Jukl, Česká Tře-
bová – Daniela Jánišová, Česká Třebová, Vladi-
mír Slavík, Slatina – Jitka Jiroušková, Slatina,
Josef Rosypal, Desná – Věra Křížová, Desná,
Marcel Zoicas, Svitavy – Pavlína Veselská, Svi-
tavy, Luděk Janků, Havířov – Alena Przybylo-
vá, Havířov, Václav Lenoch, Dolní Újezd –
Michaela Jůzová, Dolní Újezd, Zdeněk Jetmar,
Hrušová – Lidmila Bohuňková, Němčice, Jaro-
slav Šimek, Janov – Hana Šimková, Choceň,
Martin Doseděl, Litomyšl – Kateřina Bohuňko-
vá, Litomyšl, Martin Renza, Litomyšl – Jana
Hlávková, České Heřmanice, Vladimír Kaplav-
ka, Moravská Třebová – Michaela Flídrová,
Litomyšl, Přemysl Dušek, Vysoké Mýto – Marti-
na Šamalíková, Vysoké Mýto, Michal Kubíček,
Svitavy – Jana Lněničková, Svitavy, E. J. M.
Queisel, Francie – Petra Janecká, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Vojtěchem Sýkorou (91 let), Miroslavem Ker-
hartem (82 let), Blaženou Mokrejšovou (86
let), Marií Růžičkovou (88 let), Marií Benešo-
vou (94 let), Hanou Mencovou (74 let)
Vzpomínáme. 

Věra Kučerová, SPOZ

Dne 6. února 1646 Frebonie umírá a tím vymírá i celý
pernštejnský rod.
Frebonie panství odkázala Václavu knížeti Lobkovi-
covi. Ten je však za 4 roky r. 1649 prodal hraběti Max-
milianu z Trautmannsdorfu.
Trautmannsdorfové zvyšují své nároky na městskou
správu, na robotní práce, na nucený výkup pozemků
pro zakládání vlastních dvorů. Dochází k růstu závis-
losti městské správy na vrchnosti, její větší zadluže-
nost a omezování ekonomických svobod. To vše vede
k vzrůstající nespokojenosti obyvatel a to zvláště
na venkově, která přerostla v povstání r. 1680. Velký
vzrůst robotní práce nastal v 17. – 18. stol. Vrchnost
na svém velkostatku si tak zajišťovala celou svou pro-
dukci. Ve srovnání s pobělohorskou dobou roboty
vzrostly mnohokrát a dosahovaly 100 – 150 dní
na jednu usedlost ročně.
Trautmannsdorfové drželi panství do r. 1753.
Po sňatku dcery Františka Václava Trautmannsdorfa
přešlo panství do rukou Valdštejnů – Vartemberků,
kteří je drželi do r. 1855. Chování Valdštejnů vůči
městské správě i obyvatelům je daleko vstřícnější,
udržují přátelské styky s mnohými občany města.
Bohužel Litomyšl je v té době stíhána ranou za ranou.
Nebylo ani pomyšlení na nějaké novoty v uspořádání
správy města. Město zápasilo s živelnými a válečnými
pohromami. R. 1767 vyhořel zámek, r. 1769 chytlo
město, ohromný požár řádil r. 1775. R. 1781 zasáhla
Litomyšl povodeň. A opět r. 1814 katastrofální požár
města. Přesto všechno, se ukazovalo, že začíná jiná
pro město příznivější doba.
Vrátíme se k vlastní budově radnice. 
Mezi radnicí a bývalým domem čp. 52 vedla úzká ulič-
ka k brance ve hradbách. Vpravo od ní stál dlouhý
jednopatrový domek, krytý šikmým bedněním, slou-
žící jako věznice. Měl 14 cel a byt správce – klíčníka.
Tak jak tomu bývalo ve středověku zvykem, byly zde
v přízemí i mučírny. R. 1680 zde byli vězněni účastní-
ci selského povstání rychtář z Horního Újezda Lukáš
Pakosta, Jiří Lorenc z Horního Újezda, Jan Černý
z Bučiny, Matěj Abraham z Poříčí, kteří byli vzápětí
popraveni. Byl zde vězněn i potomek Českých bratří
Jan Jílek z Pasek u Proseče, jehož životopisnou
monografii sepsala Teréza Nováková. Sám Jan Jílek
své věznění v Litomyšli popisuje takto: „Roku 1733
dne 30. května o 10. hodině ráno v neděli mne hned
do nejpevnějšího místo, do kamrlíku v mučírně dali,
kdež málo před tím prasata krmili a ještě hnůj tam
po nich byl a pouta a řetězy dali na čtyři zámky zamk-
li a tak jsem pěknou světničku, ale tmavou a jako
komín černou a mnoho tuze velikých pavouků dostal
a místo peřin kus slámy, jsa za nohu uvázaný“. V této
městské šatlavě byl držen i ruský revolucionář Micha-
il Alexandrovič Bakunin (1814 – 1876) při převozu

z Prahy do Olomouce. Bakunin byl jedním ze zaklada-
telů a hlavních ideologů anarchistického hnutí,
účastník Slovanského sjezdu o svatodušních bouřích
v Praze r. 1850. 
Informace o litomyšlské městské správě jsou poměr-
ně kusé. K r. 1734 se dovídáme, že radní František
Went se přičinil o zřízení kaple sv. Jana Nepomucké-
ho v radniční věži v I. poschodí. Okno kaple ústí
do náměstí a je dnes zakryto deskou orloje. Do kaple
byli vězňové voděni na bohoslužbu schodištěm, pav-
lačí, která bývala po obvodu věže a přes kancelář a to
někdy i v řetězech.
Během zhoubných požárů shořela střecha radnice,
malá věž nad budovou radnice i dřevěná pavlač
na velké věži.. Od té doby má radnice jen jednu vel-
kou věž.
Obec byla zadlužena v té době daňovými nedoplatky.
Ale i hospodaření na městském panství bylo špatné.
Vždyť  město soustavně zápasilo s živelnými, ale
i válečnými pohromami.
Po požáru r. 1775 schválila městská rada nový požár-
ní řád, který byl nejen vydán, ale též důsledně zacho-
váván. Přesto město bylo r. 1814 zachváceno dalším,
již posledním velikým požárem. 
Po tomto ohni došlo k reformě výstavby města.
R. 1800 byl na popud rady vypracován zastavovací
plán města geometrem Janem Tichým. Plán byl pod-
pořen i zámeckým pánem Jiřím Josefem Valdštejnem.
Až po posledním ohni tedy 14 let po zpracování, se
městská rada tímto plánem začala intenzivně zabý-
vat. I radnice zaznamenala velké úpravy. Věž byla
o 4,4 m nadezděna a pokryta plechem na místo šinde-
lem. Domy čp. 51 a 50 byly spojeny v jeden objekt
s jednotnou fasádou. Dnes má čp. 50 (a bývalá soud-
ní budova čp. 51). Novodobý stavební ruch na poč.
19. stol. setřel do značné míry, původní renesanční
a barokní charakter města.
Městská rada rovněž rozhodla, že tzv. Kozí rynek, jak
se tehdy říkalo dnešnímu Šantovu náměstí a který byl
dosud zastaven domky, zůstane volný a majitelé zde
vyhořelých obydlí dostali od města nové pozemky
pod děkanským kostelem. Tak vznikla Nová ulice,
dnes ul. rektora Stříteského.
Dle zastavovacího plánu byl r. 1831 definitivně zru-
šen hřbitov u děkanského kostela (klášterní zahrady)
a umístěn ke kostelíku sv. Anny.
Byly zrušeny obě městské brány. Horní – německá
byla zbořena r. 1822 a Dolní – česká r. 1835. Zastupi-
telé města se postarali o vydláždění náměstí v r. 1827
a přilehlých ulic r. 1834. A co bylo nesmírně důležité
byla téhož roku vybudována městská kanalizace.
Dosud totiž veškerý kal volně tekl po struhách
na náměstí.
Intenzivně byla prováděna výsadba zeleně, na pan-
ských valech (Zámecká ul.) alej lip, na Vodních
valech alej kaštanů, upraven byl park na Záhradí.

Alena Randáková

Historie správního uspořádání města 
do roku 1850 – 5. část

seriál
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z Litomyšlské nemocnice

Webkamera
Zajímalo by mě, proč naše město nemá stále na svých
webových stránkách on-line kameru? I daleko menší
města mají velice kvalitní webkamery, tak proč to
nejde i u nás v Litomyšli? Nejen pro turisty, ale také
pro ostatní, je to velice zajímavé a v dnešní době ne
zase tak neuskutečnitelné zpestření jinak standard-
ních stránek města.                                 Pavel Horáček

Odpověď z MÚ
Pořídit a instalovat webkameru v dnešní době opravdu
není tak složité. Podle správců webu je umístění webka-
mery na informačním portálu www.litomysl.cz jakousi
nadstavbou. „Online webkamera již byla testována
v roce 2002, ale od jejího spuštění na www.litomysl.cz
bylo odstoupeno z důvodu špatné kvality pořizovaných
záběrů – byla umístěna na věži staré radnice na Smeta-
nově náměstí a prakticky nic z ní nebylo vidět. Od další-
ho testování se již upustilo,“ říká ing. Pavel Sodomka,
vedoucí oddělení informatiky MěÚ Litomyšl.
Také z pohledu propagace města nemusí vždy nutně jít
o výhodu. Litomyšli sluší sluníčko, které však velkou
část roku nesvítí. Zakaboněný pohled na naše město
může mnoho lidí od návštěvy naopak odradit. Dáváme
proto přednost propagaci pomocí kvalitních, profesio-
nálních fotografií. Přemýšlíme také o vytvoření virtu-
álních prohlídek, které jsou  velmi populární. 
Děkujeme však za váš dotaz. Jsme rádi, že stránky
www.litomysl.cz navštěvujete. Budeme se i nadále
snažit jejich kvalitu zlepšovat.                                  -ms-

Chybí úschovna
Líbí se mi, že se v Litomyšli koná hodně pěkných kul-
turních i ostatních akcí pro všechny věkové kategorie.
Vždyť i nám občanům okolních vesnic je to dostupné.
Ať se i dále daří všemu konání v té naší krásné Lito-
myšli. Je mi však líto toho, že by se měl rušit zámecký
amfiteátr.
Připomínka k tomu, že není v Litomyšli úschovna
zavazadel. Výletníci či turisté přijíždějící autobusem
na prohlídku města i zámku, nemají je kde odložit.
Vhodná by byla budova na autobusovém nádraží, nebo
i v některém supermarketu.

za seniory Jaroslava Nežádalová, Osík

Važme si starých
věcí, nebudou
Noviny a časopisy jsou dnes plné inzercí „Koupím
za výhodnou cenu různé starož.“. Nenechme se zlákat
těmito sliby různých překupníků a nechme si věc radě-
ji, když už ji musíme prodat, náležitě ohodnotit odbor-
níky, ať již v muzeu, renomované galerii či
odborníkem z asociace starožitníků. Může se vám stát,
že různí překupníci vás budou ujišťovat, že věc nemá
žádnou hodnotu, ale vzápětí ji prodají až za deseti
násobek ceny, jež vám vyplatili. 
I já podobně naletěl jednomu pánovi z Janova a jedno-
mu z Litomyšle. Snažil jsem se proto prohloubit si zna-
losti. Prostudoval jsem desítky knih, hovořil s velkým
množstvím odborníků, než jsem pochopil pravou hod-
notu těchto věcí. 
Radím proto na závěr, važme si všech starých věcí, ať
jde o nábytek, sklo, porcelán a další. Jsou dokladem
historie a kulturního dědictví našich předků, ale pře-
devším nebudou!                                         Jára Stratílek

Systém přednemocniční 
a nemocniční péče

V poslední době mi na stůl přichází čím dál tím více
připomínek na provoz ambulancí Litomyšlské nemoc-
nice a.s., rychlé záchranné služby a lékařské služby
první pomoci. Při rozboru jednotlivých připomínek
jsem zjistil, že většina obyvatel nemá vůbec ponětí
o organizaci zdravotní služby v našem městě a potaž-
mo v celém státě. Abych předešel dalším stížnostem
a intervencím, chtěl bych v kostce vysvětlit tento
systém.
Celou zdravotní péči můžeme rozdělit do dvou vel-
kých segmentů. První segment je tak zvaná předne-
mocniční péče, která v sobě obsahuje komplex
ambulancí praktických lékařů, praktických lékařů
pro děti a dorost, ambulance odborných lékařů. 
Mezi tak zvané prvodotykové ambulance (tzn. ambu-
lance, kde se nepotřebuje doporučení jiného lékaře),
patří ambulance praktiků a dále odborné ambulance
kožní, gynekologie, oční a při úrazech, či akutních
stavech i chirurgická ambulance. Do všech ostatních
odborných ambulancí potřebuje pacient doporučení
svého registrujícího lékaře.
Může se proto stát, že je pacient, který nemá dopo-
roučení, odmítnut například v neurologické či orto-
pedické ambulanci. Prosím, je třeba rozlišovat termín
doporučení a objednání k vyšetření.
Zvláštní statut má tak zvaná lékařská služba první
pomoci. Jedná se o přežívající službu z dob minulých,
kdy po pracovní době sloužil lékař se zdravotní sest-
rou tzv. pohotovost. Ošetřoval pacienty, kteří nestih-
li v pracovní době navštívit svého lékaře, či pacienty,
u kterých se objevil akutní zdravotní problém. Tuto
službu nyní provozuje a organizuje svými zaměstnan-
ci, ve spolupráci s praktickými lékaři, Záchranná
zdravotní služba Pardubického kraje v pronajatých
prostorách chirurgické ambulance naší nemocnice
nebo v prostorách zdravotního střediska Sanatio
,s.r.o. Jinak s provozem této služby nemá Litomyšl-
ská nemocnice nic společného. Vzhledem k tomu, že
je tato služba časově omezena, objevují se čím dál tím
častěji nemocní na příjmových ambulancích nemoc-
nic. 

Příjmové ambulance lůžkových oddělení nepatří
do segmentu přednemocniční péče, ale již do druhé-
ho segmentu – tak zvané nemocniční péče. Tyto
ambulance slouží na vyšetření a ošetření pacientů
určených k příjmu na nemocniční lůžko. Jedná se
o tyto ambulance: chirurgická, interní, ambulance
pro děti a dorost, neurologická a gynekologická.
Službu konající lékař či lékařka na jednotlivých oddě-
lení jsou povinni zabezpečit chod lůžkových odděle-
ní, který spočívá v ošetřování, příjmech a propuštění
hospitalizovaných pacientů, a dle odbornosti navíc
v dalších povinnostech (porody, operace, konzilia
atd.). Až v poslední řadě může lékař ošetřit pacienta
čekajícího v ambulanci. Prioritu si určuje lékař sám.
Je jasné, že pacient v ohrožení života má přednost
před vizitou, ale účast při porodu nebo operaci má
přednost před ošetřením pacienta s teplotou, kterou
má od rána. A zde právě dochází ke konfliktním situ-
acím, které nejsme schopni řešit jinak, než že vysvět-
líme pacientovi či jeho rodinným příslušníkům, že
musí počkat. 
Chápu psychický stav čekajících, ale jinak to v dnešní
době neumíme zařídit.                    MUDr. Libor Vylíčil, 

ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.

z dopisů čtenářů

Prodáme byt 3+1 
v Litomyšli po rekonstrukci

v revitalizovaném PD s výtahem, zděné jádro, balkon,
plastová okna, vestavěné skříně, masážní vana,

pěkný výhled na město. Cena dohodou.
Pouze přímí zájemci. Tel. 737 274 450.

Bydlení pro seniory na Pohodlí
V letošním roce jsme zahájili provoz bydlení pro senio-
ry (mobilní, imobilní, manželské páry, kamarádi),
v soukromém, nově zrekonstruovaném a nově vybave-
ném objektu přírodního areálu Pohodlí u Litomyšle.
K dispozici jsou pokoje jedno a dvoulůžkové. Zajišťu-
jeme veškeré služby, včetně stravování. V objektu je
miniobchod s kantýnou, pokoje pro přespání vašich
hostů nebo společenské místnosti. Nabízíme i mož-
nost vlastní zahrádky. První klienti již u nás bydlí a nás
těší jejich spokojenost s domácím prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 724 999 553 nebo
728 724 028. Najdete nás i na: www.domovsenioru-
pohodli.cz. PLACENÁ INZERCE

Semináře a školení
Semináře a školení pořádané v měsíci říjnu Městem
Litomyšl: 
•20. – 21. října – Práce s třídou – určeno pro třídní
učitele, výchovné poradce, preventisty, ředitele; před-
náší Mgr. Renata Ježková – Internát Litomyšlské
nemocnice a.s., Purkyňova ulice, út 13.00 – 19.00, st
8.00 – 14.00
•21. října – Poruchy chování z pohledu rodič, žák,
instituce... – pro veřejnost, učitele, ředitele, rodiče;
přednáší Mgr. Renata Ježková – Internát Litomyšlské
nemocnice a.s., Purkyňova ulice – 16.00 – 19.00 (cena
60 Kč, manželé hradí 60 Kč dohromady)
Přihlášky na tel.: 461 653 350, 461 653 351, 461 653
352, 775 653 322, e-mailem: milada.nadvornikova@
litomysl.cz nebo na www.litomysl.cz.                        -red-
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Hravost festivalu se projevila v celém programu  

Pokud bychom měli stručně charakterizovat letošní
36. ročník Mladé Smetanovy Litomyšle, stačilo by
pouze jediné slovo – hravý. Festival hudební mládeže
pořádaný od 17. do 20. září ve Smetanově rodišti se
snažil ve všech směrech naplnit význam tohoto slova. 
„Rozhodli jsme se, inspirováni vtipem Václava Hradec-
kého „Giocoso“, což v italském hudebním názvosloví
znamená hravě, že uděláme hravý festival. Pozvali
jsme proto hravého Jiřího Stivína s Jaroslavem Šindle-
rem. Pozvali jsme hravou muzikálovou fresku Námoř-
nická balada z divadelního studia Titanik, hravé
jazzmany Gero Jazz Quartet a myslím si, že i ty ostatní
pořady jsou naladěny takto hravě,“ řekl ředitel a dra-
maturg festivalu Pavel Smrkovský a pokračoval:
„Záměr je zřejmý. Chtěli jsme publiku předložit hudbu,

ať už klasickou nebo jazzovou, či jinou v té hravé
podobě.“ 
Ovšem bavit se neměli pouze diváci, ale i sami účast-
níci letošního ročníku. Pavel Smrkovský se smíchem
vysvětloval: „Účastníci jsou hraví, jak kdo. Ti mladší
a ti starší jsou nejhravější.“ Pak již vážněji dodal:
„Program je připravený tak, aby se tady bavili. Mají
dokonce svůj Jiřinkový ples, který jsme letos nazvali
Step jazz ples, jelikož jsme pozvali našeho předního
lektora amerického stepu Zdeňka Pileckého.“ 
Organizátoři se jako každý rok snažili programově
naplnit tři roviny. Přivést do Litomyšle špičkové
české, zajímavé zahraniční a mladé interprety, a to
jak z oblasti hudby, divadla, tak i tance. „Samozřejmě

Kotelna je již 15 let otevřená veřejnosti 
Oslavy, kterými si návštěvníci Music Clubu Kotelna při-
pomněli významné výročí od otevření, se konaly pod
názvem 15. výročí povýšení kotelny na klub od 16.
do 19. září. Hlavní hvězdou oslav byla kapela Hudba
Praha. Koncert byl jakýmsi návratem do minulosti.
Hudba Praha byla totiž první kapelou, která v klubu
Kotelna hrála, bylo to přesně 19. září 1994. Doslova
ve vzpomínkových tónech se nesl i sobotní večer.
V rámci diskotéky se zde připomínaly největší hity
z roku 1994. Vzpomínalo se také na besedě, které se
zúčastnil emeritní starosta Miroslav Brýdl, současný
starosta Michal Kortyš a krajský zastupitel Vítězslav
Podivínský. Kromě otázek a odpovědí zhlédli milovní-
ci „kotelnické“ historie první díl vykopávek z filmové-
ho archívu a poslechli si vynikajícího Zdeňka Bínu
z -123 min. 
Besedu moderoval první provozovatel klubu, Franti-
šek Doležal. Na začátek krátce shrnul historii. „Skupi-
na lidí pod hlavičkou Art Music Club začala pravidelně
pořádat koncerty amatérských kapel například v res-
tauraci u Zeleného věnce, u Černého orla či v Lidovém
domě. S pravidelnými koncerty přišly také pravidelné
stížnosti na hluk,“ vzpomíná s úsměvem Doležal
a pokračuje: „Proto jsme oficiálně požádali město
o přidělení nějakých prostor, kde by živá i reproduko-
vaná hudba nerušila okolní zástavbu. Měli jsme štěstí,
protože se díky plynofikaci uvolnil prostor, ve kterém

se dnes nacházíme. V létě 1993, když nám starosta
Brýdl otevřel velká železná vrata, naše srdíčka zaple-
sala. Mysleli jsme si, že první koncert bude hned
zítra,“ popisuje tehdejší nadšení Doležal. Emeritní sta-
rosta Miroslav Brýdl k tomu doplnil: „Zastupitelstvo
chodilo po městě, byli jsme v Portmoneu a poté jsem
zastupitele zavedl také do těchto prostor a řekl jim, že
by tu mohl být klub pro mladé. Výborný muzikant
Jaromír Metyš to tehdy v zastupitelstvu podpořil a já
byl rád, že se to podařilo,“ vzpomíná Brýdl. „Poté jsme
založili svazek obcí Česká inspirace, vzal jsem starosty
sem do klubu a oni říkali, že nám jen tiše závidí. V tom
jsem si uvědomil, že jsme dokázali překonat naše
maloměsto,“ usmívá se Brýdl.     
Stavební projekt na přestavbu kotelny je z dílny firmy
Kip Litomyšl. Od té doby se celý objekt moc nezměnil.
Mění se však vybavení a to hlavně zvuková a světelná
aparatura. První aparatura se podle pamětníků půjčo-
vala ze Smetanova domu i odjinud. První vlastní výba-
va byla pořízena z výtěžků festivalu Rockový kotel.
Dnes je aparatura i světelný park na špičkové úrovni
a hudebníci si hraní v Kotelně pochvalují. 
„K patnáctým narozeninám jsme klubu dopřáli pár
novinek v interiéru a doufáme, že se návštěvníkům
budou líbit“, říká nynější provozovatel klubu Milan
Bartoš a změny popisuje: „Nejvýraznější je umístění
velkoformátových fotografií, které byly pořízeny

na kotelnických koncertech, podél celého klubu. Dále
máme nové stoly, barovky a další drobnosti“. 
Na emeritním starostovi Brýdlovi bylo vidět, že mu
na budoucnosti Kotelny záleží. „Já bych chtěl, aby pan
starosta řekl, že bude město i nadále podporovat tento
klub,“ vybídl Brýdl současného starostu Michala Kor-
tyše. Ten nejprve zavzpomínal, že se mu při první
návštěvě Kotelny nejvíce líbila zastávka a sgrafita.
Uznává však, že dnešní výzdoba je zase o kousek lepší.
„Je to super, skvěle udělané, kluci to tu mají opravdu
hezky vymóděné,“ chválil starosta. Dále zmínil záměr
města, zřídit v druhé půlce budovy kino. „To se nako-
nec, z důvodu velké finanční náročnosti, nepovedlo.
Provozovatelé však mají projekt na rozšíření Kotelny
v podobě „pomalého dávání dohromady“, to by snad
město podpořit mohlo,“ opatrně sliboval Kortyš
a dodal větu, za kterou si vysloužil velký potlesk obe-
censtva: „Pustíme se společně do toho a vždycky snad
nějakou kačku vyškrábneme.“  
„Nikdy mě nenapadlo, že Kotelna vydrží takhle dlou-
ho,“ přiznává Brýdl. „Nejdříve se po nás všichni opiči-
li a zakládali po republice kluby, ty se potom postupně
začaly zavírat. V našem zastupitelstvu také přestala
být nálada vás podporovat. Vy jste se ale ztopořili a já
jsem tomu rád,“ uzavřel besedu Brýdl.  

Michaela Severová
foto M. Severová, M. Pelikán, archiv MC Kotelna

se snažíme dát prostor mladým amatérům nebo polo-
amatérům. K tomu slouží právě Klášterní zahrady,
kde vystoupí Komorní orchestr a pěvecký sbor
Hudební mládeže. Letos dokonce mají svoji premiéru
orientální tanečnice z řad hudební mládeže,“ uvedl
Smrkovský. 
Od čtvrtka do neděle se tedy mohli Litomyšlané
i návštěvníci města nechat vtáhnout do hravého
a mládím nabytého programu Mladé Smetanovy Lito-
myšle. Závěrečné nedělní matiné diváci zhlédli netra-
dičně na Smetanově náměstí. Vystoupení
francouzské kapely Sergent Pépére bylo jakýmsi open
air koncertem a zároveň třešničkou na dortu celého
letošního ročníku.

Jana Bisová, foto –bj- a M. Severová 

Jiří Stivín na zahajovacím koncertu letošního 36. ročníku. 

Zahradní slavnost v Klášterních zahradách s břišními taneč-
nicemi.

Sergent Pépére.

Beseda k 15 letům Kotelny Hudba Praha letos Hudba Praha před 15 lety 
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Vernisáž jednoho obrazu

Sergej Iščuk se svým dílem. 

Na operačních sálech Litomyšlské nemocnice pracuje
umělec. Sergej Iščuk, ruský malíř, se nyní pacientům
představuje i ve své umělecké podobě. Ve středu 23.
září odhalil, společně s ředitelem nemocnice
MUDr. Liborem Vylíčilem, svůj obraz ztvárňující logo
zdravotnického zařízení. 
„Na obraze vidíme krásnou mladou ženu, která drží
emblém nemocnice, v pozadí je park a monoblok.
Malba je zasazená přímo do nemocničního areálu,“
řekl ke svému dílu malíř a sanitář operačních sálů
v jedné osobě Sergej Iščuk. Ředitel Libor Vylíčil se při-
pojil se slovy: „Chtěli jsme trochu zkulturnit vchod
do nemocnice a napadlo nás, že mezi sebou máme svě-
tově uznávaného malíře. Poprosili jsme ho tedy, jestli
by nám umělecky nezpracoval logo. Klienty a zaměst-
nance tak bude při vstupu vítat půvabná dívka a záro-
veň se s nimi bude i loučit.“ 
Zhruba dvoumetrový obraz je zavěšen na budově
nemocniční lékárny. Sergej Iščuk jej nemocnici daro-

val: „Rozhodl jsem se, že nemocnici pomohu nejen
fyzicky, ale i duchovně.“

Text a foto Jana Bisová

Z dějin litomyšlského knihtisku 
– část 2. 

Pavel z Meziříčí
Bohuš Kostka z Postupic založil v Litomyšli knihtiskár-
nu v roce 1503. Povolal do ní Pavla z Meziříčí. Tento
impressor začal v Litomyšli svou tiskařskou práci
v domě, který koupil od pana Bohuše. Je to „… dům
na novém městě, přiležící podlé domu Jana Ciglovské-
ho s strany jedné a pod věží hradskú s strany druhé
za 70 kop míšenských grošův“. (Přesnou polohu toho-
to domu první určil August Sedláček.) Koupě byla uza-
vřena dne 3. července téhož roku. Byl v místech
dnešní panské zahrady proti vchodu do muzea. Roku
1512 zakoupil Pavel ještě dům ve městě (dnešní čp.
112 – spořitelna) od kněze Jana Kmentova.
Kromě litomyšlské knihtiskárny měl Pavel z Meziříčí
i menší poboční podnik v Praze na Malé Straně v domě
komorníka Jana ze Šelnberka „pod stupni“.
Tam měl nový tiskařský lis, kdežto v Litomyšli měl
„pres starý normberský“. Ostatně celé zařízení tiskár-
ny a celé majetkové a rodinné poměry Pavla z Meziříčí
nám osvětlí závěť, kterou sepsal a která zní: „Ve jméno
Boží amen. Já Pavel Olivetský impressor z Olivetu zna-
menaje nebezpečenství života svého, nevěda dne ani
hodiny a nechtě aby po smrti mé o stateček muoj kte-
rehož mi pan buoh popříti ráčil, jaké nevole mezi man-
želkú mú a dětmi mými býti i měly, toto zřízení a kšaft
tento učinil sem a listem tiemto činím takto: It. Bonu-
ši manželce své věrné a milé dávám a poroučím duom
svuoj na hořejším městě i s zahradú a se vším hospo-
dářstvím domovním a se všemi svršky a nábytky, kte-
réžkoli v domě sou i jinde a k tomu pres novy, který
jest v páně komorníkově domě v Praze na Malé Straně
pod stupni s jinými potřebami, a k tomu presu čtyry
instrumenty, jeden textu menšího, druhý písma obec-
ního, jako sem písně tiskl, třetí pronostykový, čtvrtý
písma nejmenšího podobného k pronostykovému, ale
dobře menší s matrycemi i se všemi literami slitými, co
jich kde. Avšak toto mi se zdá, poněvadž jest druhý
pres normberský, budúli chtíti synové moji Jan a Seba-
stian dělati neb jeden z nich skrze přátely toho hleda-
ti u mateře, aby jim toho presu starého půjčila a litery
pronosty-kové lité, a jest jich s několiko forem, a jest-
liže by svého hleděti chtěli, i z těch jiných, kteří koliv
k tomu starému presu náležejí, a tomu chci, což jí tuto
jmenovitě poroučím, aby ji z dětí mých v to žádný
nesahal, ani jaké úkory činil, než toho aby užívala
a s tím jako s svým vlast-ním učinila což se jí zdáti
a líbiti bude, a bude-li kterému z našich dětí co chtíti
učiniti, kte-réžby se jí zachovalo a jí se spravovalo
a poslouchalo, to bude na její dobré a svobodné vůli.
Item duom dolejší, v kterémž nyní Alexander jest,
poroučím Marketě, Janovi, Sebastyanovi a Anně všem

seriál čtyřem na rovné díly, však s touto výminkú, aby Mar-
ketě na jejím dílu vyraženo bylo 10 kop m., kteréž sem
po ní dal, a Janovi synu mému aby na jeho dílu vyraže-
no bylo 50 kop m., neb sem mnohou větší sumu již zaň
dlužníkuom a jemu samému vydal. Také Janovi synu
mému poroučím zbroj tu, kteráž jest v Praze v páně
komorníkově domě. Item jakož jsem Veteškovi v Hrad-
ci půjčil 10 kop miš. a též u neho mám hodiny celé,
kteréž se tepou, kronyku velikú latinskú s figurami,
kázání mistra Jana Husi, erbář benátský latinský,
zákon Klaudiá-nova tištění, kronyku českú a soudek
v němž některé potřeby jsú, to všechno poroučím
Bonu-ši manželce své, a z toho aby ona vydala Janovi
bratru mému 2 kopy m. a Jakubovi švagru mému 2
kopy m., a ženě jeho, tetce me, také 2 kopy m., a to
aby jim dala, než by mohla nejdříve, byl-liby kto z nich
živ. Tomu na vědomí a pro lepší jistotu prosil sem pana
purkmistra a úradu města Litomyšle, že sú toto poru-
čenství a kšaft muoj pečeti svú zapečetiti rozkáza-li.
Stalo se v sobotu po Božím vstúpení leta páně 1534“.  
Téhož roku, v pondělí po sv. Trojici, jmenoval poruční-
ky své poslední vůle. V pondělí v den mláďátek zemřel.
Jak naložila s pozůstalostí manželka Pavlova, paní
Bonuše, dozvídáme se z její závěti, kterou vyhotovila
ve středu na svatého Mikuláše roku 1542. Svému synu
Sebastianovi poručila 100 kop, vnučce Ludmile, dceři
Alexandrově „… pás veliký stříbrný a kožich liščí odě-
vací, Markytě dceři své pás perlový… a Markyta pásek
ten stříbrný, který jí prve dala, aby jej dala Kateřině
manželce Janově, syna jejího.“ Nejvíce nás bude zají-
mat, co odkázala svému zeti Alexandrovi Oujezdské-
mu. Byl to „pres starý, kterého jest jemu půjčila
i s literami, též matryce (formy na lití písma) i se vším
příslušenstvím“.  Synu Janovi poručila 10 kop a jeho
synu Albrechtovi 30 kop, dále pak chudým Bratřím 20
kop.
Bonuše zemřela roku 1543. Po její smrti získal dům
na Olivetské hoře syn Sebastian. Roku 1556 jej však
prodal Mikuláši Jiskrovi, jinak též Kavinskému. V této
době již získal panství nad Litomyšlí Vratislav z Pern-
štejna. Ten chtěl rozšířit zámek a přistavět k němu více
budov. Proto zakoupil některé okolní domy. Roku 1576
i dům od Jiskry, a to za 30 kop míšenských. Daroval
z něj však Jiskrovi všecky dveře, okna, skla, okenice
a vše, co bylo v domě ze dřeva. Při přestavbě zámku se
pak tento dům připojil k ostatním zámeckým stavbám.
Jak podotýká Sedláček, připomíná prý se ještě v letech
1583-1626. Ve třicetileté válce při požáru vzal pak
mezi jinými domy v této čtvrti rovněž za své.
Takto jsme si mohli promítnout i historii domu, v němž
byla umístěna první litomyšlská knihtiskárna.
Tiskárna Pavlova byla ve své době nejpřednější tiskár-
nou v Čechách. Její majitel se vskutku soustavně sta-
ral o její rozkvět.                      Eva Dušková – Freyová

Anketa Českého rozhlasu Pardubice o "Poli-
stopadovou osobnost Pardubického kraje"
vstupuje do druhého, finálového kola. Fina-
listy jsou: bývalý starosta Litomyšle a krajský
radní MIROSLAV BRÝDL, první hejtman Par-
dubického kraje ROMAN LÍNEK, bývalý posla-
nec a ministr JOSEF LUX, současný hejtman
Pardubického kraje RADKO MARTÍNEK
a bývalý primátor Pardubic a senátor JIŘÍ
STŘÍTESKÝ. 

Zvolte svoji osobnost
O tom, kdo získá vítězství v anketě, rozhod-
nete opět Vy - posluchači Českého rozhlasu
Pardubice a obyvatelé Pardubického kraje
prostřednictvím SMS nebo formuláře
na našich www stránkách.

1. Pošlete SMS zprávu
Klíčová slova jsou PCEmezeraOSOBNOSTme-
zeraKOD OSOBNOSTI
A = Miroslav Brýdl
B = Roman Línek
C = Josef Lux
D = Radko Martínek
E = Jiří Stříteský

SMS pro Miroslava Brýdla tedy vypadá:
PCE OSOBNOST A
SMS pro Romana Línka má tvar:
PCE OSOBNOST B
SMS pro Josefa Luxe má tvar:
PCE OSOBNOST C
SMS pro Radko Martínka má tvar:
PCE OSOBNOST D
SMS pro Jiřího Stříteského má tvar:
PCE OSOBNOST E

SMS odešlete na číslo 907 77 04. Cena jedné
SMS je 4,- Kč. Službu provozuje ATS Praha.

2. Hlasujte pomocí formuláře
Formulář bude zveřejněn dne 11. října na:
www.rozhlas.cz/pardubice/osobnost/

POZOR! HLASOVÁNÍ ZAČÍNÁ 11. ŘÍJNA. Hlasy
poslané před tímto datem NEBUDOU
ZAPOČÍTÁNY.
Možnost hlasovat máte až do 8. listopadu
2009

Vyhrát můžete i vy!
Která osobnost z pětice finalistů získá titul
"Osobnost Pardubického kraje" se dozvíte
12. listopadu na slavnostním galavečeru
v Lázních Bohdaneč a samozřejmě také
ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice.
Vylosovaní hlasující navíc získají dárky
a vstupenky na slavnostní vyhlášení výsledků
ankety.

Osobnost
Pardubického kraje
po roce 1989

kadeřnické
služby

Kateřina Houdková (Vodehnalová)
Od 1.10. 2009 po mateřské dovolené
v novém kadeřnictví, ul. Tyršova 236

Případné objednávky 
(již nyní) na telefonu: 603 856 318
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Vyprávění o litomyšlských domech – 34. část
a řada dalších budov. Lašek se velice zasloužil též o zří-
zení Městské obrazárny v budově zámku, slavnostně
otevřené 28. září 1926. Těžce na něho ale dolehla
německá okupace. Zemřel dva roky po 2. světové válce
4. května 1947. Je pochován na litomyšlském hřbitově
(hrob 32-33/XII). Na náhrobku byla umístěna jeho
busta, jejímž autorem je akad. sochař Vladimír
Bretschneider, žák Suchardův. Tato bronzová busta
byla v roce 2002 přenesena do Městské galerie Lito-
myšl. Na hrobě je dnes umístěna kopie.
Dům zdobí orientační bronzová tabulka: Zde žil
MUDr. František Lašek (1872-1947), primář nemocnice,
historik a v letech 1919-1941 purkmistr města Litomyšle.
Dům čp. 119 je jednopatrový a byl přestavěn do dnešní
podoby kolem roku 1885. V trhové knize z roku 1515 je
k roku 1521 uvedeno, že majitelem byl Jan Střelec
a roku 1603 Jan Bonar, apatykář. Roku 1866 patřil
dům Františku Müllerovi, bývalému vojenskému hobo-
jistovi, který si zde otevřel hudební školu. Za první
republiky zde bylo vyhlášené cukrářství Antonína
Vašátka, dlouholetého funkcionáře tělocvičné jednoty
Sokol a autora sokolských skladeb. V roce 1934 připsal
bratr Antonín Vašátko svou tělocvičnou skladbu
nazvanou Sen malého sokolíka žactvu Sokola v Jugo-
slávii. Ve skladbě vystupovali čeští sokolíci spolu
s jugoslávskými námořníky a ruskými kozáky. Skladba
byla provedena v Jugoslávii na sokolském sletu
za účasti následníka trůnu Petara z rodu Karadžordže-
vičů, jako cvičence. Po zavraždění jeho otce, krále Ale-
xandra II, se Petar stal jugoslávským králem. 
Dům čp. 120 je jednopatrový a písemné prameny se
o něm zmiňují k roku 1521. Menší úpravy včetně fasá-
dy byly provedeny v roce 1760. Klenby loubí jsou pozd-
ně renesanční. Portál je zčásti zachován. Q. Šimek
na svém obrázku zachytil barokní vrata s klenákem
ve tvaru lyry s maskou – klíčním štítkem. Dům má
zadní křídlo, které zasahuje do Toulovcova náměstí. 
Dům čp. 121 je jednopatrový, s renesančním jádrem
a byl značně přestavěn roku 1807. Fasáda pochází
z roku 1872. Písemné záznamy o majitelích jsou vede-
ny od roku 1515. 
V domě bydlel MUDr. František Teplý, syn Václava Tep-
lého, člena obecního výboru a veřejného pracovníka.
MUDr. Teplý byl promován v Praze 1867. Jako medik
vypomáhal v Litomyšli v roce 1866 při epidemii chole-
ry. V roce 1873 byl zvolen městským a nemocničním
lékařem v Litomyšli. V nemocnici působil do roku
1894. Své paměti diktoval dceři Miladě, provdané
Koláčné, a jsou uloženy v Regionálním muzeu Lito-
myšl. MUDr. Teplý zemřel r. 1920 (o něm je již zmínka
při čp. 44).                         Připravuje Alena Randáková

kého porybného. Po svatbě s Josefou Němcovou zde
bydlel a měl lékařskou ordinaci MUDr. František Lašek,
významná osobnost litomyšlského kulturního a poli-
tického života. František Lašek se narodil 22.listopadu
1872 v České Třebové. Od roku 1884 studoval na lito-

Domy čp. 118.

Dům čp. 118 je jednopatrový, nárožní a byl z velké
části znovu postaven. Mezi tímto a vedlejším domem
čp. 119 býval ještě jeden dům, který v letech 1525 až
1538 vlastnil zámečník Kryštof Šlosar. V roce 1546
po požáru prodala Anna Šlosarka spáleniště majite-
lům vedlejších domů, zámečníkovi Pavlovi z čp. 118
a Poslovi z čp. 119. Když roku 1640 Frebonie z Pern-
štejna povolala do Litomyšle řád piaristů a nebyla
ještě pro ně postavena kolej, sídlili piaristé v tomto
domě a u tehdejšího vlastníka Adama Trojance měli
k dispozici několik místností. Piarista Alexandr,
původem Ital od Janova, který žil od roku 1635
na Moravě, P. Mikuláš a P. Lukáš zde ihned začali vyu-
čovat. Bohoslužby se konaly v kostele Na Špitálku,
který se nakrátko stal klášterním kostelem. 
Povolání řádu piaristů tehdy schválil i sám Josef Kala-
sanský, zakladatel řádu, listem psaným do Litomyšle
20. května 1641. List je uložen v Regionálním muzeu
Litomyšl. Piaristé z domu čp.118 odešli roku 1644
do nově postavené koleje na Hoře olivetské.
Koncem 18. stol. vlastnil dům Antonín Němec, který
měl dva syny Josefa a Karla. Josefův syn, po dědečko-
vi Antonín (1808-1881) byl gardistou z roku 1848
a byl majitelem Panského mlýna (o něm při čp. 22).
Karlův syn rovněž Antonín (1817-1862) byl voskařem
v čp. 118. V roce 1853 se mu narodil syn, kterému dal
jméno opět Antonín. Byl to nadaný hudebník.
Na doporučení ředitele Karla Böhma studoval v Praze
na konzervatoři u profesora Staňka harfu. Výborně
hrál i na housle. Po skončení studií hrál v orchestru
Prozatimního divadla v Praze pod taktovkou Bedřicha
Smetany. Byl členem divadelního orchestru ve švéd-
ském Göteborgu, pak ve Stockholmu a v roce 1877 se
stal členem orchestru britského místokrále v Kalkatě.
Tam ale onemocněl a v roce 1889 ve věku dvaceti šesti
let zemřel v Praze. Jeho bratr Vojtěch Němec (1860-
1936) měl dceru Josefu, která se provdala
za MUDr. Františka Laška, pozdějšího purkmistra
města.
V domě bydlel u svého švagra voskaře Antonína
Němce MUDr. Karel Vojtěch Dočkal (1795-1868), lito-
myšlský rodák z Mařákovy ulice. Medicínu studoval
ve Vídni. Byl prvním lékařem v nově zřízené nemocni-
ci roku 1852 Na Skalce (dnes Domov důchodců 2 čp.
225). V této nemocnici ošetřovali vojáky raněné
u Hradce Králové v roce 1866 a pacienty stižené cho-
lerou. MUDr. Dočkal předepisoval převážně rostlinné
léky. Nemocnice byla Na Skalce do roku 1874, kdy se
přestěhovala do nové budovy u silnice na Poličku.
Ještě před zřízením nemocnice Na Skalce se děkan
František Paul zasazoval o založení nemocnice, kde
by byli ošetřováni chudí nemocní občané města
a okolí. To se mu podařilo roku 1847, kdy koupil dře-
věné jednoposchoďové stavení (čp.393) o čtyřech
místnostech Na Bělidlech v místech, kde je nyní Lido-
vý dům. Tato nemocnice byla zrušena r. 1852.
V roce 1887 byl dům čp. 118 přestavěn do dnešní
podoby stavitelem Janem Janečkem, bratrem zámec-

seriál

Baboletní Starodávný jarmark
Oproti loňskému propršenému Starodávnému jarmar-
ku se ten letošní, pořádaný 19. září, vydařil sluníčko-
vě. Baboletní počasí tak přilákalo návštěvníky
z Litomyšle i širokého okolí. Mnozí z nich šli za svým
cílem a již využili příležitosti nakoupit v předstihu
vánoční dárky, jiní se jen tak procházeli uličkami mezi
stánky a zastavovali se tu u keramiky, tu u pestroba-
revných korálů. Někteří neodolali a ochutnali různé
speciality, třeba přímo v Dobové hospodě Barvínek. 

Atrakcí, především pro malé přihlížející diváky, byla
ukázka kovářského umění. Figuranty se stali, jak
jinak než dva nádherní koně, které si mohly děti
i pohladit. U věže se pak prezentoval Dům dětí a mlá-
deže se svými kroužky a o kousek dál byl stánek lito-
myšlských skautů, kteří zde mimo jiné informovali
o projektu Lilie – volnočasovém centru a nízkopraho-
vém zařízení. 

Jana Bisová, foto -bj- a M. Severová

myšlském gymnáziu, kde jeho profesorem zeměpisu
a dějepisu byl Alois Jirásek. Po vysokoškolském stu-
diu se roku 1900 do Litomyšle vrátil a stal se sekundá-
řem okresní nemocnice. Od roku 1921 působil jako
primář nemocnice po zesnulém MUDr. Bedřichu Wel-
zovi (1866-1921), zakladateli samaritánské služby.
V MUDr. Laškovi získala Litomyšl výborného Welzova
nástupce. Za jeho vedení byla nemocnice rozšířena
a opatřena všemi na tehdejší dobu moderními přístro-
ji. Lašek vynikal nejen jako zručný operatér, ale i jako
vědecký pracovník. Napsal na šestnáct vědeckých
prací z oboru medicíny a uměl si ještě najít čas
pro veřejnou činnost. Již roku 1904 byl zvolen členem
městské rady. Za 1. světové války působil jako lékař
v posádce ve Vysokém Mýtě, ale i na ruské a italské
frontě. Po skončení války byl jednomyslně zvolen
purkmistrem města Litomyšle. Lašek se stal i autorem
mnohých prací o Litomyšli, jako publikací Litomyšl
v dějinách a výtvarném umění, Ze staré slávy Litomyšle,
Po stopách litomyšlských Valdštejnů a jejich doby, Oži-
vené litomyšlské paměti aj. Z jeho spisů vztahujících se
k Litomyšli mnozí čerpají dosud. Některé jeho spisy
byly doplňovány fotografiemi jeho manželky, jiné
ilustrovány akad. malíři Pravošem Martínkem a Kar-
lem Holcem. Za jeho vedení města dochází k nevída-
nému stavebnímu rozvoji. Na svahu nad řekou
Loučnou se staví tzv. Nová čtvrť (později Masarykova)
jako protiváha zámeckému vrchu. Byla postavena
nová budova gymnázia, sokolovna, průmyslová škola

léčení těla i duše - okamžitá
úleva od bolesti,
masáže indické, čínské,
relaxační, manuální
lymfodrenáž,
výklad tarotu, dietologie
sestavování jídelníčku.

více - www.salonvivien.wz.cz

Objednávky na mobil:

722 926 684
simackova@unet.czTe
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Těší nás, že jsme mohli být u toho
S potěšením se náš Sbor dobrovolných hasičů Osík
zúčastnil slavnostního předávání hasičského vozid-
la jednotce JPO2 Litomyšl.
Tento dar partnerského města z Holandska určitě
výraznou měrou přispěl k úspěšnému pokračování
hasičských tradic města Litomyšle. O to víc nás těší
to, že v tento slavnostní den, klíčky od tohoto vozid-
la převzal jako první, člen našeho sboru Pavel
Vomáčka z Osíku, který je platným členem jednotky
Litomyšl. 
Přejeme co nejméně zásahů.

Text a foto Jindřich Groulík, 
starosta Sboru dobrovolných hasičů Osík

Litomyšlský PATRIOT
spustil nové on-line
diskusní fórum 
Dobu prázdnin a dovolených máme již za sebou. V čer-
venci a srpnu byla činnost sdružení Litomyšlský
PATRIOT omezena na minimum, přesto někteří členové
pilně pracovali. Prázdninovou pauzu využili k doladění
a spuštění nového on-line Litomyšlského diskusního
fóra, které navazuje na původní diskusní fórum. Rozdíl
mezi starou a novou verzí je patrný, pů-vodní fórum
není klasickým diskusním fórem v pravém slova smys-
lu s možností přidávat on-line komentáře k jiným přís-
pěvkům. Je to fórum názorové, kdy přispěvovatel může
pouze vkládat vlastní komentář nebo svým příspěvkem
reagovat na komentář někoho jiného. Nová verze je
interaktivní, umožňuje přispěvovateli ihned reagovat
na příspěvky, on-line diskusi více účastníků fóra
najednou, vkládat nová diskusní témata
Na fóru byla zatím založena témata, jako například:
Litomyšlská „nej“ (osoby, činy, akce, kte-ré si zaslouží
označení „nej“), kultura (sochy A. Veselého, názory
na pořádané kulturní akce v Litomyšli…), sport (cyk-
lostezky, krytý bazén, Černá Hora …), cestovní ruch
(propagace města, ubytování, stravování, infocent-
rum…), zámecké návrší (revitalizace zámeckého návr-
ší), zdravotnictví (slučování nemocnic, názory
na služby v nemocnici...), život městských částí (co se
děje v centru, na Záhradi, na Husovce, na Zaháji…),
školství (mateřské, základní, střední i vysoké, druži-
ny, kroužky pro děti, bezpečnost dětí…), služby
a obchod (otevírací doby, kultura prodeje...).
Předpokládáme, že se zvyšující se návštěvností fóra se
bude rozšiřovat počet i atraktivnost témat. Mrkněte
na www.patriot.lit.cz a proklikněte na nové ON-LINE
diskusní fórum. 

za občanské sdružení Litomyšlský PATRIOT
Vilma Petrova a Josef Šimek

Sezóna 2009 v zámeckém infocentru
Dveře zámeckého infocentra se letos otevřely před-
prodejem vstupenek na Mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl 4. března. Zároveň byla otevřena
recepce Evropského školicího centra nabízející mimo
jiné také možnost posezení u kávy. Prostory infocent-
ra i přilehlého dvorečka byly velmi často, s kladným
ohlasem turistů i místních, využívány právě pro odpo-
činek s lehkým občerstvením.
Během měsíců dubna až července zorganizovali
zaměstnanci infocentra malé tvůrčí dílny nazvané
Zámecká tvoření určená především rodinám s dětmi.
Proběhla velikonoční, májová a prázdninová tvoření,
během kterých návštěvníci zhlédli různé tvůrčí aktivi-
ty od zdobení kraslic až po výrobu mýdel a zároveň se
mohli sami do tvořivých kurzů zapojit. Ve spolupráci
s místním Rodinným centrem uskutečnilo infocent-
rum cyklus pro nejmenší „Pojďte s námi za pohád-
kou“, který byl zakončen slavnostní vernisáží

dětských prací na motivy shlédnutých pohádek.
Pro dospělé návštěvníky připravilo Evropské školicí
centrum v červenci promítání filmu s cestopisnou
tematikou, v srpnu pak autorské čtení mladé spisova-
telky Jany Šrámkové. 
Kromě mimořádných akcí se v zámeckém infocetru,
v průběhu letních prázdnin, prodávaly suvenýry,
mapy, turisté obdrželi informace o městě, blízkém
okolí, dopravě, kulturních akcích, sportovním vyžití
apod. Do Litomyšle zavítalo tradičně nejvíce tuzem-
ských návštěvníků, ale i počet zahraničních turistů,
kteří se zajímali o Litomyšl, byl vysoký. V letošní sezó-
ně jsme zaznamenali nárůst počtu francouzsky a pol-
sky mluvících hostů. Většina tuzemských
i zahraničních návštěvníků by uvítala možnost pro-
hlídky zámku i v pondělí, alespoň během letních
prázdnin.

Eva Beňová, EŠC a Simona Edlmanová, IC
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Adaptační kurz základem dobrého třídního kolektivu
Začátek školního roku začal žákům primy i studentům
prvního ročníku Gymnázia Aloise Jiráska pobytem
v přírodě na adaptačním kurzu. Ten se uskutečnil
ve dnech 2. – 4. září v Borové u Poličky. Žáci tak měli
možnost poznat se s novými spolužáky i se svými uči-
teli a začít tak vytvářet základ dobrého třídního kolek-
tivu.

Poděkování 
Rád bych poděkoval pracovníkům Základní školy U
Školek, kteří neváhali a zapojili se do odstraňování
škod po červencové průtrži mračen. I vaše pomoc při-
spěla k tomu, že se vše podařilo zvládnout do začátku
školního roku. Přijměte mé díky. 

Michal Kortyš, starosta města

Počasí bylo ještě prázdninové, sluníčko svítilo, a tak si
všichni mohli užít i vyhřívaného bazénu v kempu.
Vypravili se i na Lucký vrch a na místo zvané „U výbu-
chu“. Pan Fikejs postavil, ve spolupráci se studenty
z vyšších ročníků, lanové překážky (některé byly zavě-
šeny na stromech) a studenti měli možnost vyzkoušet
si základy slaňování a při zdolávání plnili spoustu

úkolů a zažili hodně legrace. Ve čtvrtek je navštívila
i paní ředitelka Hynková a paní zástupkyně Flídrová.
Děti se poznaly i při různých hrách a aktivitách, navá-
zaly mezi sebou kontakty a získaly i pocit, že je jim
v novém kolektivu dobře. Seznamovací kurz vedl ke
sblížení studentů. Splnil tak svůj účel.

M. Dosedělová, M. Könyüová

I přívalový déšť může „přinést“
něco dobrého

Dne 22. července přišla ve večerních hodinách bouřka
s přívalovým deštěm. Voda se přihnala svahem pod
ulicí U Školek přímo k naší školní jídelně. Podemlela
boční okno a prodrala se pod ním do suterénní jídelny.
Zbourala izolační zeď, poškodila vedení el. proudu
a zaplavila suterén do výše téměř 40 cm. Vše se odehrá-
lo během 45 minut. 
Vzápětí začaly práce na odstraňování škod. Do těchto
prací se ihned zapojily složky hasičů Litomyšle a okolí.
Společně s nimi se večer dostavilo i mnoho pracovníků
školní jídelny. 
Od dalšího dne se začalo s vysoušením, demontáží
zařízení, opravami, otloukáním omítek, stavěním pří-
ček, montáží nového obložení, pokládáním PVC, opě-
tovnou montáží zařízení a nakonec přišlo vymalování.
Nikdo už nespočítá, kolikrát pracovníci školní jídelny
uklízeli a utírali prach. Zdálo se, že čas nebude stačit.
1. září jsme však mohli s klidem říci, že se vše zdařilo.
A dokonce máme lepší a hezčí jídelnu než dřív. Zlo se

tedy obrátilo v dobro, ale nebylo to jako v pohádce
díky kouzelným silám. Bylo to díky práci mnoha lidí
a spolupracujících firem. 
Proto mi dovolte, abych jim touto cestou poděkoval.
Děkuji v prvé řadě pracovníkům naší školní jídelny,
kteří vše zvládli, včetně každodenního vaření. Hasi-
čům z Litomyšle, kteří přispěchali na pomoc a jejichž
zásah zmírnil možné následky. Děkuji panům místos-
tarostům Janečkovi a Novotnému za koordinaci prací.
Firmě První litomyšlská stavební za rychlé zahájení
a včasné dokončení rekonstrukčních prací a malířům
pánům Pospišilům, kteří vše nakonec „oblékli“
do krásného nového kabátku. 
Jak podle výčtu vidíte, vše bylo o spolupráci mnoha
lidí a firem. Je velmi příjemné poznání, že když je
opravdu potřeba, dokážeme se v Litomyšli dát dohro-
mady, pomoci si a spolupracovat.

s poděkováním Daniel Janata, 
ředitel Základní školy Litomyšl, U Školek 1117

Na vernisáži 
vystoupí Vlastimil
TJ SOKOL Litomyšl ve spolupráci s Regionálním
muzeem Litomyšl pořádá od 17. října do 8. listopadu
výstavu s názvem SOKOL v historii Litomyšle. Návštěv-
níci budou moci v přízemí hlavní budovy muzea shléd-
nout dokumenty a předměty spjaté se sokolským
děním v Litomyšli za 140 let, kdy Tělocvičná jednota
SOKOL Litomyšl vznikla.
Na vernisáži v sobotu 17. října ve 14.00 vystoupí kromě
jiných Smíšený pěvecký sbor Vlastimil, sbor s historic-
kou vazbou právě na SOKOL v Litomyšli.

Dana Kmošková
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Veselé školní návraty
Nápad naplnit na jeden víkend školu zhmotněnými
vzpomínkami se ukázal být mimořádně šťastným.
Na ZŠ Zámecká si 12. – 13. září na výstavu Školní
návraty našlo cestu 1.079 návštěvníků, a to nečekali
ani největší optimisté. Protože jít do školy, když
nemusíte…?!
Akce ale ukázala, že čas s námi dělá své, že léta stráve-
ná v lavicích vidíme se stoupajícím věkem z té lepší
stránky, veselých historek přibývá a někdejší poznám-
ky v žákovské v nás vzbuzují místo strachu nostalgic-
kou náladu. Snad i proto se někteří u fotografií zdrželi
o hodně déle, než původně plánovali, možná proto se
na Panelu přiznání školních hříchů objevilo tolik razí-
tek u hesel: Házel ve třídě mokrou houbou, Psal domá-
cí úkoly před vyučováním ve škole, Opisoval
od spolužáka při písemných pracech, Provokoval uči-
tele. Třeba to byl důvod k návštěvě školy pro Stanisla-
va Burdu, který nám o sobě do statistiky napsal, že šel
do první třídy v roce 1922 v Býšti i pro paní Miladu Pav-
lišovou a pana Otu Bydžovského, prvňáky na Zámecké
v září 1933. Otevřeným dveřím neodolal ani pan Serhij
Tityk, jehož školní docházka začala v roce 1985
v Novém Rozdolu na Ukrajině.
Na chodbách se potkávali bývalí učitelé se svými
dospělými žáky, nad vystaveným pomůckami diskuto-
vali prošedivělí kamarádi z dětství, mrňouskové malo-

vali, skládali, hráli na hudební nástroje všeho druhu,
všichni se usmívali a autoři výstavy měli radost, že
jejich práce došla ocenění. Líbil se i nový dokumentár-
ní film Historie ZŠ Zámecká od roku 1873 po součas-
nost z dílny Libora Ludvíčka.
Děkujeme všem, kteří přišli. Všem, kteří nápad a jeho
realizaci chválili. Všem, kteří k němu přispěli kousky
ze svých domácích archivů, učitelům a žákům, bez
nichž by výstava nevznikla. Těší nás, že jsme tolika
lidem udělali radost.

za vedení školy Dagmar Burdová, foto Petr Doseděl

Zástupci litomyšlského informačního centra (IC) pre-
zentovali 10. září Smetanovo rodiště v centru Prahy.
Cílem představení Litomyšle jako součásti kraje
bylo přiblížení města s památkou UNESCO turistům.
Destinační společnosti Východní Čechy se podařilo

zdarma zajistit atraktivní prostory přímo v centru
Prahy v infocentru agentury CZECHTOURISM na Staro-
městském náměstí. Návštěvníci tohoto IC  byli během
týdne seznámeni s naším krajem. Každý den byl věno-
vaný konkrétnímu tématu jako „Jedinečné město Lito-
myšl – památka UNESCO, koně, perník, lázeňství
a relaxace, adrenalin“. Nechyběla ani ochutnávka
regionálních specialit jako je perník či medovina. 
Průměrná návštěvnost informačního centra během
celé akce se pohybovala okolo 650 návštěvníků za den,
z toho zhruba 90% z nich tvořili zahraniční turisté. Ač
značné množství z těchto příchozích zde hledalo pře-
devším informace o Praze, mnohé z nich prezentace
Pardubického kraje zaujala. Organizátorům se tedy
podařilo dostat pardubický region do povědomí
mnoha zahraničních návštěvníků. Tento počin je
v oblasti podpory cestovního ruchu v Pardubickém
kraji zcela jistě přínosem. 

-red-, foto Blanka Brýdlová

Litomyšl na „Staromáku“

Rádi malujete a jste žáky ZŠ? 
Pak můžete vyhrát zajímavé ceny!

Destinační společnost Východní Čechy vyhlásila
výtvarnou soutěž „Památky našeho kraje“. Soutěže se
mohou zúčastnit žáci všech stupňů a typů základních
škol. 
„Až do 31. října mohou žáci posílat své výtvarné práce
na adresu DSVČ, Jahnova 8, 530 02 Pardubice. Každé
soutěžní dílo musí být označeno názvem soutěže
„Památky našeho kraje“. Nejlepších 20 prací odmění-
me,“ uvedl Pavel Beneš z Destinační společnosti
Východní Čechy. Forma zpracování námětu by měla
být volena s ohledem na vývoj dětského výtvarného
projevu. Jednotlivé práce nebo výtvarné celky mohou
být objasněny krátkým textovým doprovodem.

„Památky našeho kraje“ pomalu přestávají sloužit jako
zdroj fantazie, přitahovat svými tajemstvími a lákat
k objevitelství. Ti nejmenší už si dobrodružství a napě-
tí spojují spíše s televizí nebo novou videohrou, než
s výletem na hrad Svojanov či Kunětickou horu“ dopl-
nil Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpo-
vědný za cestovní ruch. Výtvarná soutěž je součástí
projektu Podpora rozvoje Destinační společnosti
Východní Čechy, který je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Více informací k fotografické soutěži najdete
na www.vychodnicechy.org.

Leoš Malina, DiS., PR manažer

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s. r. o. 

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

Litomyšl – Suchá – prodej pěkné udržované
chalupy s vnitřním dvorkem a zahradou. Č.316.
Cena: 1 100 000,- Kč

Džbánov u VM – prodej většího moderního RD
na okraji obce. Dům je 10 let po kolaudaci, velice
dobrý stav. Č.309. Cena: 3 990 000,- Kč

Horní Újezd – prodej staršího vesnického
domku na okraji obce na slunném místě. Nutná
větší rekonstrukce. Č.298. Cena: 490 000,- Kč

Široký Důl – prodej býv. statku na okraji obce.
Skládá se z obytné části s vnitřním čtverc. dvorem,
stáje a stodoly. Č.299. Cena: 1 800 000,- Kč

Čistá – prodej zemědělského stavení na okraji
obce. Objekt je podstandardně vybavený, opotře-
bení zvýšené. Č.266. Cena: 450 000,- Kč

Strakov – prodej pozemků ke stavbě RD v loka-
litě směrem ze Strakova na Janov. Jedná se o 2
pozemky  o rozloze  810 m2 a 874 m2. Č.255. Cena:
320,- Kč/m2

Dětřichov – prodej zděné rekreační chaty v klid-
ném a tichém prostředí. Č.302. Cena: 1 060 000,- Kč

Česká Třebová – prodej zděného DB bytu 2+1
(52 m2) v blízkosti centra města. Č.268. Cena:
990 000,-Kč

Sloupnice – prodej  RD s obyv. podkrovím o vel.
3+kk. Dům je po celkové rekonstrukci, garáž,
zahrada. Č.220. Cena: 1 740 000,- Kč 

Sloupnice – prodej styl.chalupy. Nové rozvody
topení, elektro, vytápění plynem. Vhodné i k rekre-
aci. Č.215. Cena: 850 000,- Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl – pronájem bytu 4+kk, 2+kk, 2+1

a nebytových prostor blízko centra města. 
Č. 311, 313. Cena: info v RK

Polička – pronájem 1+1 cca 35 m2 II. NP domu
v okrajové části města. Byt se pronajímá včetně
zařízení.  Č.310. Cena: 6 000,- Kč/měs.

Litomyšl – pronájem neb.prostor 10-105 m2

ve II.NP, 10-140 m2 ve III.NP a 4 stav.buňky ve III.NP
blízko centra. Č.307. Cena: info v RK

pronájem bytu s garáží v klidné lokalitě města.
Byt 3+kk (65 m2) se nachází v přízemí zděného
domu. Č.287. Cena: info v RK

pronájem nebytových prostor cca 20 m2 v pří-
zemí zděného domu blízko centra města. Č.282.
Cena: 5 000,- Kč/měs.

pronájem bytu 3+kk ve III. NP zděného domu.
Po rekonstrukci, centrum města. Č.267. Cena:
7 000,- Kč/měs.

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

Schůzka Kroužku 
Jihočechů s přednáškou
Schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvrtek 22.
října od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce. Na pro-
gramu je přednáška pana Zdeňka Vandase „Rozhledny
jižních a západních Čech“.                   Jana Kroulíková

KAMENICTVÍ
PAVEL BARTONÍČEK

„ K A M E N Í Č E K “
privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

Fotografická výstava 
Zdeňka Mikuleckého
V minigalerii pana Zdeňka Samka bude vystavovat své
poslední fotografie v rámci životního jubilea místní
fotograf Zdeněk Mikulecký. Na výstavu srdečně zve
autor. Výstava se uskuteční v měsíci říjnu. Vstup volný.
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Koncert afrického bubnování 
a tance v čajovně

Službu již využívá 400 lidí z celé republiky.
Text a foto Kamil Novotný

Amutuhaire Joseline a Charity Amunsiimire, Uganda
a Tomáš Ondrušek z Trstěnice při srpnovém vystoupení
v čajovně V Muzeu.

Koncert afrického bubnování a tance, jaký není často
k vidění, zažili šťastní návštěvníci čajovny V Muzeu.
Joseline Amutuhaire z Ugandy hraje na bubny Ngoma
a Agwata a zabývá se tancem dingding nebo pot-
dance. Spolu s CHARITY AMUNSIIMIRE za svitu svící
předvedli, co je to africký temperament.
Někdy se hrálo i na tři bubny současně, to když je
doprovázel Tomáš Ondrušek z Trstěnice. Tanečnice si
pro zvýšení efektu někdy pomáhaly píšťalkami. Během
celovečerního vystoupení účinkující střídaly kostýmy
a postupně předvedly mnoho druhů tance k různým
příležitostem, jako jsou námluvy, svatba, iniciace, ale
i válečný tanec. Že se tanečnice pohybují opravdu
rády, jsme poznali po skončení pořadu, protože Joseli-
ne a Charity se sice převlékly do svého běžného oble-
čení, ale vrhly se znovu na koberec, kde se daly spolu
opět do tance! 
Pokud chcete, aby podobné akce neunikly vaší pozor-
nosti, můžete se přihlásit do e-mailového rozesílače
čajovny na kama.nov@post.cz. Stačí napsat „zprávy“.

Svitavy
V říjnu vám nabízíme destinaci vzdálenou, coby
kamenem dohodil. Leží na hranici východních
Čech ve zvlněné krajině Svitavské pahorkatiny.
Řeč je samozřejmě o Svitavách. Historie města
se začala psát ve 12. století. Shodou okolností
litomyšlští premonstráti založili zhruba v polo-
vině 12. století osadu s kostelem. Ta dostala
jméno podle řeky Svitavy. 
Ve Svitavách nalezneme celou řadu památek,
které stojí za vidění. Možná, že budete překva-
peni, kolem čeho jste chodili bez povšimnutí.
Kostel svatého Jiljí je nejstarší dochovanou stav-
bou ve městě. Založen byl kolem roku 1167
a vystavěn v románském slohu. Časem doznal
změn až do současné ranně barokní podoby. Ke
kostelu patří i hřbitov a kostnice.
Ottendorferova knihovna vznikla díky svitavské-
mu mecenáši Oswaldu Ottendorfovi. Jeho
finanční podpora přinesla městu také nemocni-
ci a sirotčinec. Stavba započala v roce 1891
a o rok později byla knihovna otevřena. Budova
je postavena v americkém stylu na místě rodné-
ho domu Oswalda Ottendorfera. Ve své době byla

nejmodernější a největší německou knihovnou
na Moravě, ale po druhé světové válce byla zčás-
ti rozkradena. Dnes je budova zrekonstruovaná. 
Z městského opevnění je dochován pouze zby-
tek s baštou. Hradby byly postaveny po roce
1389 na obranu. Měšťany však stavba zatížila
natolik, že se olomoucký biskup Mikuláš zřekl
v jejich prospěch práva odúmrti. Hradby měly
původně tří brány – Horní, Dolní a Prostřední. 
Mariánský sloup byl vystavěn po morových epi-
demiích v 16. a 17. století na městském náměstí.
Barokní stavba dokončená v roce 1703, je zasvě-
cena Panně Marii. Její socha stojí na hlavním
sloupu, který obklopují sochy patronů a ochrán-
ců města – sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Karel
Boromejský a sv. Florián. 
Langrova vila je pseudoklasicistní budova z roku
1892, postavená Juliem Langrem. V současné
době je ve vile městský úřad a přiléhá k ní roz-
sáhlý park Jana Palacha. 
Pokud se řekne Svitavy, tak se mnohým vybaví
jméno Oskar Schindler. Naproti jeho rodnému
domu na Poličské ulici se nachází pomník
s pamětní deskou a textem, který připomíná
záchranu 1200 lidských životů. 
Z novější architektury můžete navštívit nedávno
otevřenou kavárnu Oskara Schindlera s infor-
mačním centrem. Jedná se o architektonicky
originální budovu na okraji parku Jana Palacha.
Interiér má prosklený strop, pod nímž jsou zavě-
šeny nepravidelně blikající neonové trubice.
V kavárně jsou na stěny promítány texty o histo-
rii města. Na ochozu potom naleznete čtyři
obrazovky s podrobnostmi o památkách. 
Navštívit také můžete stálé expozice Muzea Svi-
tavy jako Hledání hvězdy Davidovy, Z historie
prací techniky nebo Muzeum esperanta. 

-red-, foto Bc. Jiří Jiroutek

Karel Němec se narodil v Litomyšli
Božena Němcová se často stěhovala,
ale Litomyšl ji určitě nezklamala.
Rodinné potíže se zklidnily a nově při-
bylo do rodiny další dítě. Syn Karel se
narodil 16. října 1839 a město ani
nezaznamenal, protože již za rok se
stěhovali do Polné.
Božena Němcová své děti milovala
a snažila se jim zajistit nejen lásku,
ale také vzdělání. V Praze začal Karel
studovat na reálném gymnáziu, ale
pro nemoc školu v plném rozsahu
nedokončil. Pokračoval pak v oboru
zahradnictví, vyučil se v botanické zahradě na Slupi
a několik let pracoval v Zaháni, v Postupimi a další
působiště byla v Rájci a v Chlumci nad Cidlinou a také
v Praze – Smíchově.
Jako třicetiletý byl povolán do Královské české zem-
ské hospodářské akademie v Táboře jako zahradník

a učitel zahradnictví. Stal se uznáva-
ným odborníkem v řadě oborů.
V Táboře pracoval přes 25 let a přešel
pak do Prahy. Jako uznávaný ovocnář
byl jmenován ředitelem Zemského
pomologického ústavu v Praze –
Troji. Tento pak vedl až do své smrti
v roce 1901. Je pochován na praž-
ském Slavíně.
V Táboře u něho dožil také jeho otec
Josef Němec. Karel měl ještě tři souro-
zence. Mladší bratr Hynek však v 15
letech zemřel. Sestra Teodora se naro-

dila v Polné a stala se učitelkou v Jičíně. Starší bratr
Jaroslav byl učitelem kreslení, ale později se věnoval
rovněž odborné práci v ovocnářství. 
Určitě však vzpomínka na Karla Němce zaslouží připo-
menutí, protože také on patří mezi významné rodáky
města.                                                      Miroslav Škrdla

Kavárna Oskara Šchindlera s informačním centrem. 

EXTRA LEVNÉ  POVINNÉ RUČENÍ
• NA VŠECHNY DRUHY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
• VŽDY A PRO VŠECHNY MAX. MOŽNÉ BONUSY
• NEPOTŘEBUJETE POTVRZENÍ O POČTU BONUSŮ OD POJIŠŤOVEN
• VÝBĚR Z DESETI POJIŠŤOVEN
• MAXIMÁLNÍ BOHUSY I NA DRUHÉ A DALŠÍ VOZY

NA JEDNOHO POJISTITELE
• PŘEPRACUJEME I VAŠE STÁVAJÍCÍ POVINNÉ RUČENÍ NA VÝHODNĚJŠÍ
• SJEDNÁME I HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ SKEL

VOLEJTE KDYKOLIV  777 608 777
NEBO PŘIJĎTE SJEDNAT OSOBNĚ DO AUTOBAZARU LITOMYŠL
NA ČERPACÍ STANICI AGIP-VMJ LITOMYŠL

tip na výlet

Prodej zvěřiny 
Městské lesy nabízejí prodej zvěřiny zvěře srnčí

a černé. Odebrat je možné pouze celé kusy v kůži.
Bližší informace: Ing. Pavel Havran 731 612 089

Prodám družst. byt 4+1 
ve Vysokém Mýtě, 

ul. Českých bratří. Cena 1.350.000,-
Tel.: 777 608 777.
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Přehlídka středních odborných
škol a učilišť

Vážení rodiče, milí žáci, přemýšlíte pro jakou střední
školu se rozhodnout ? Váháte, jakou školu nebo učiliš-
tě si vybrat ? Nevíte, jaké možnosti studia vám střední
školy nabízí ? Na tyto otázky a celou řadu dalších vám
dá odpověď Přehlídka středních odborných škol a uči-
lišť, která se koná ve dne 7. a 8. října v pěkném pro-
střední SOŠ a SOU technických oborů na Skalce v České
Třebové. Ve středu 7. října můžete Přehlídku navštívit
od 12.00 do 17.00, ve čtvrtek 8. října od 8.00 do 17.00. 
Přítomní zástupci škol vám poskytnou informace

o možnostech studia, prohlédnete si studijní materiá-
ly, seznámíte se s výrobky škol. Některé z výrobků si
můžete také zakoupit. Na Přehlídce se prezentují školy
nejen našeho okresu, ale i z okresu  Pardubice, Hradec
Králové, Jeseníku a dalších regiónů. Odborní pracov-
níci odboru poradenství Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
vám poskytnou informace o možnostech studia v celé
ČR a další doplňkové služby (testování žáků apod.).

Mgr. Iveta Vernerová, vedoucí odboru poradenství
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Týden knihoven 2009 
v litomyšlské knihovně

Ve dnech 5. – 10. října se koná
celostátní akce Týden knihoven,
ke které se Městská knihovna Lito-
myšl připojuje těmito pořady:
Od 30. září do 12. října budou
v prostorách knihovny vystaveny

soutěžní práce věnované Rychlým šípům a Jaroslavu
Foglarovi či Ondřeji Sekorovi a jeho literárním hrdinům
a také zajímavá vydání děl těchto dvou spisovatelů.
Od pondělí 5. října do soboty 10. října bude možné
zhlédnout výstavu „Kniha mého srdce“ – to nej z kni-
hoven Litomyšlanů a čtenářů litomyšlské knihovny.
Pondělí 5. 10. – probíhá od 9.00 do 17.00 nonstop
čtení a vyprávění na téma „Kniha mého srdce“. Číst
budeme i z knih J. Foglara, O. Sekory a F. Nepila,
jejichž životní výročí si připomeneme
Úterý 6. 10. – od 15.30 přednáška Václava Noska-Win-
dyho „Skaut a spisovatel Jaroslav Foglar“
Středa 7. 10. – od 9.00 průvod masek inspirovaný posta-
vami z knížek O. Sekory, J. Foglara a F. Nepila. Poté
divadelní představení v podání členů dramatického
kroužku J. Paulové a soutěžní dopoledne v knihovně
- od 14.15 přednáška I. Hutařové na téma „Knížky F.
Nepila a O. Sekory“ – určeno především pedagogům,
ale i široké veřejnosti 
Čtvrtek 8. 10. – od 14.00 předání cen za literární
a výtvarnou soutěž věnovanou dílu O. Sekory a J. Fog-
lara
- 14.30 vypravěčská soutěž pro děti i seniory na téma
„Povídejme si, děti“ – s vyhodnocením 3 nejlepších
vypravěčů
Pátek 9. 10. – dopoledne beseda seniorů na téma
„Kniha mého srdce“
- soutěžní odpoledne pro děti „Od Ferdy mravence
k Rychlým šípům“
Sobota 10. 10. – od 8.00 do 11.00 – v dětském odděle-
ní výstava „Super knižních tipů pro mladší i starší tee-
nagery“ 
V Týdnu knihoven od 5. do 10. října jsou nově zaregist-
rovaní čtenáři osvobozeni od placení zápisného na rok
2009 a všichni čtenáři od placení 1. a 2. upomínky.

Jana Kroulíková

I. zámecký Astrovíkend v Litomyšli
Zajímají vás výklady karet, kineziologie, automatická
kresba nebo třeba bylinné terapie? Potom si určitě
nenechejte ujít I. Astrovíkend na zámku v Litomyšli
pořádaný ve dnech 7. a 8. listopadu od 10.00
do 18.00. Víkendová nabídka přinese nejen spoustu
zajímavých přednášek a seminářů, ale také dopro-
vodný koncertní, taneční a meditační program! 
Těšit se můžete na porady s léčiteli, astrology, nume-
rology, psychoterapeuty, grafology a dalšími předsta-
viteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou
v řešení problémů osobního i zdravotního charakte-
ru. Astrovíkend bude přínosem pro všechny ty, jež se
chtějí dozvědět víc o zdravotní diagnostice, odbloko-
vání, detoxikaci, auravideu, automatické kresbě,
měření energetického potenciálu, bezkontaktní dia-

gnostice, SRT, Aura-Somě, rodinných konstelacích,
One Brain metodě, homeopatii a dalších příbuzných
disciplínách. Nové poznatky z nejrůznějších oborů
vám poradí, jak předcházet nemocem, realizovat
a zařadit do svého života pozitivní energii, zdravý
životní styl, nahlédnout do budoucnosti, odhalit pří-
činy problémů v minulosti, pomoci svému duševnímu
i fyzickému zdraví, nalézt správný směr pro svou
osobnost, poradit se o problémech svých blízkých
a odnést si světýlka optimismu. Přednášky a koncert-
ní program v prostorách II. zámeckého nádvoří bude
po oba dny začínat v 10.00. K prodeji budou doplňky
zdravé výživy, mandaly, kameny i odborná literatura. 

PhDr. Marcela Prošková,

pozvánky

Na pivo tak trochu jinak…
Zkoušeli jste připravit pivní polévku podle receptu
Magdaleny Dobromily Rettigové? Nechutnala vám?
Nebylo to ono? Nedivím se, jinak to ani dopadnout
nemohlo. Staré české recepty Rettigové a jiné tra-
diční české kuchařky měly k dispozici zcela jiný
druh piva, a to pivo svrchně kvašené, většinou pše-
ničné.
Pšeničná piva byla dlouhou dobu v naší zemi nedo-
stupná. V současnosti se tato tradice z dávných let
začíná vracet zpět prostřednictvím malých pivovarů
a minipivovarů. 
Pěnivý mok dorazil na rozcestí, kudy již před časem
prošla gastronomie a víno. Víno se již stalo běžnou
součástí při přípravě pokrmů. Lze ho však úspěšně
nahradit vhodně vybraným pivem. Nejlépe je sáh-
nout pro mimořádně silná „hustá“ piva s vyšším
obsahem alkoholu dosahující úrovně srovnatelné
s vínem. Takové pivo je všestranně použitelné,
od prostého podlévání masa při pečení, po použití
v různých marinádách pro nakládání masa, nebo
dokonce jako přísada při přípravě dezertů. 
Tyto pivní speciality budete moci ochutnat v restau-
raci Veselka 16. až 18. října. V sobotu a v neděli ote-

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

Masérské služby
Prosecký Roman

Klasické sportovní a relaxační masáže
Smetanovo nám. 47

Tel.: 604 756 224

Možnost zakoupení dárkových poukazů
Návštěva dle dohody

víráme již od 11.00. Na chuť si přijdou nejen milov-
níci dobrého jídla, ale samozřejmě i piva. V nabídce
najdete osm druhů točených piv z několika pivova-
rů. Nevypijete osm piv najednou a rádi byste ochut-
nali všechny? Nevadí. K dispozici bude degustační
kolečko, kde najdete nabídku všech osmi druhů piv
v 0,1 l skleničkách. A aby toho nebylo málo, připra-
vili jsme pro vás pivní list, zárodek naší „pivotéky“.
Zde najdete na třicet druhů lahvových piv české
i zahraniční produkce. Budou zde zastoupena svrch-
ně i spodně kvašená piva a několik pivních stylů.
Najdete zde například takové speciality jako je Bel-
gický Trapist či pšeničná piva.
Jako třešničku na dortu jsme pro vás připravili
v neděli od 14.00 řízenou degustaci piv od českých
minipivovarů. Projekt vznikl ve spolupráci se serve-
rem Pivní Cesty, počet míst je omezen. Přihlášky
budete moci podávat přímo u obsluhy. Na závěr
degustace je připravena volná diskuze o pivu a kon-
zumace zbylých vzorků piva.
Na příjemné setkání s pivními gurmány se těší
restaurace Veselka. Rezervace přijímáme na tel.
776 887 719.                                                     Jiří Kohák
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Sto zvířat roztančí Kotelnu

pracovat na novém albu, které plánuje vydat v příštím
roce u příležitosti svých 20. narozenin. Sto Zvířat baví
koncerty a dámou v klobouku, ska songy se stylovými
přesahy a slogany, které dlouho z hlavy nevyženete.
Vstupenky lze zakoupit od 12. října v předprodeji v
Knihkupectví Paseka a v Music Clubu Kotelna za 150
Kč. Na místě v den koncertu za 180 Kč.

Milan Kalibán, foto: promo foto 

Rusko – Země plná překvapení
V pátek 13. listopadu se od 15.30 a 19.30 uskuteční
ve Smetanově domě velkoplošná panoramatická live-
diashow se šesti projektory cestovatele, fotografa a spi-
sovatele Leoše Šimánka. Pokud byste se nemohli
dočkat, tak o den dříve ve stejných časech se bude dia-
show konat v kutlurním domě v Ústí nad Orlicí.
Vyprávění o cestě na Bajkal vzbudilo u diváků velký
ohlas a proto se Leoš Šimánek rozhodl tuto diashow
obohatit o další nepublikované záběry, lépe zdokumen-
tovat některé části cesty a znovu ji uvést. Autor se snaží
zajímavým způsobem přiblížit výjimečnost této rozlehlé
a kulturně různorodé země s krásnou přírodou a někdy
neobyčejně drsnými životními podmínkami.
Zcela neobvyklé expedice se účastnil kromě Leoše
a Lenky Šimánkových i známý filmař a fotograf Lumír
Pecold, který dobře znal celou oblast před i za Uralem.
Trojice cestovatelů uskutečnila to, co se podařilo jen
málokomu. Procestovali obrovité Rusko i s přilehlými
jihoasijskými republikami – zemi nesmírných protikla-
dů, kde se snoubí neprostupné lesy s tundrami, horké
pouště i hory pokryté věčným sněhem a ledem se sub-
tropickým či arktickým mořem.

Náročná expedice se mohla realizovat jen díky
důkladné přípravě a vybavení. Se speciálně uprave-
nou Tatrou zdolávala posádka i ty nejobtížnější teré-
ny. Kamion sloužil nejenom k překonání ohromných
vzdáleností, ale i jako základna pro celou řadu akti-
vit. Leoš, Lenka a Lumír podnikali dlouhé výpravy
na koních, vzrušující rafting na nafukovacích člu-
nech, vysokohorské výstupy včetně lyžařských túr
i plavbu na plachetnici. Tímto způsobem se dostali
do těch nejodlehlejších koutů této země. Šťastnou
náhodou se jim podařilo získat i povolení ke vstupu
do pohraničních oblastí, kam byl vstup před „pere-
strojkou“ přísně zakázán.
Nově sestavenou live-diashow doplňuje již třetí
vydání stejnojmenné fotografické knihy – RUSKO:
Země plná překvapení, kterou Šimánek vydal
v nakladatelství ACTION-PRESS jako svoji patnáctou
publikaci.
Leoš Šimánek se narodil v roce 1946 v Chocni. Víc než
polovinu svého života strávil cestováním a na expedi-
cích nebo žil v Německu a Kanadě, kde je také státním
příslušníkem. Nyní, po letech, bydlí opět ve své vlasti
na severovýchodě Čech, odkud vyráží s manželkou,
synem a dcerou za přírodními krásami naší planety. 
Původním povoláním stavební inženýr se od roku
1975 zcela věnuje cestopisné literatuře jako autor
i fotograf. Je známý v mnoha zemích svými fotore-
portážemi a cestopisnými publikacemi s bohatým
obrazovým doprovodem. V televizi, rozhlase
a ve svých Action-Vision-Diashows se dělí s veřejnos-
tí o neobyčejné zážitky i dobrodružství z cest. 

-red-, foto archiv Leoše Šimánka 

Nacházeli zde území zcela zničená drancováním pří-
rodních zdrojů, ke kterému docházelo za minulého
režimu. Naproti tomu ale i přírodu téměř nedotčenou
činností člověka, kterou je možné uchovat jako
národní parky pro příští generace. Potkávali jak svět-
lovlasé Evropany, tak tmavé Asiaty, naráželi
na nevlídné, nespokojené lidi a naopak objevili oby-
vatele velice milé, pohostinné a šťastné. Tito domo-
rodci žijící daleko od měst si stále udržují tradiční
způsob života a zvyky. 

Skyline v Kotelně

Nejrozjetější česká elektronická kapela Skyline
vystoupí v pátek 16. října v litomyšlském Music
Clubu Kotelna. 
Svůj první koncert odehráli v lednu 1998 jako
předkapela Tata Bojs. Brzy poté je začala zastu-
povat renomovaná agentura D Smack U Promoti-
on. Kapela byla ovlivněna především taneční
scénou, která se tehdy blížila ke svému vrcholu
a původní zvuk Skyline tedy vycházel hlavně
z drum and bassu. Ovšem už tehdy se odlišovali
tím, že nedělali jen tracky, ale plnohodnotné
písničky.
Po vydání první desky v roce 2001 se ze Skyline
stala jedna z vůdčích kapel scény, soustředěné
kolem klubu Roxy. Album bylo označeno
za jeden z nejvýraznějších debutů na české
taneční scéně. V následujících dvou letech se
složení kapely měnilo prakticky ze dne na den.
Nakonec se ustálilo do pětičlenné podoby,
později se rozrostli i o druhého MC – Jacoba.
Album Urbanica zachycuje pokrok kapely o další
kus od taneční scény směrem k modernímu
a energickému „urban popu“. Ačkoli se singly
„Rhythm Hackers“ a „Step On The Gas“ chytly
v seznamu skladeb progresivních rádií i televiz-
ních hitparádách, celkově deska zdaleka nepře-
kročila úspěšný debut, místy působila trochu
rozpačitě a nedotaženě. Jednoznačným příno-
sem byl pro kapelu MC Jacob, který se objevil
na desce Virginplatonicpanic. Mnohem více pro-
storu dostaly tentokrát kytary, album je považo-
váno za nejlepší počin v celé diskografii kapely.
V únoru 2007 natáčeli v beznadějně vyprodaném
klubu Fléda koncertní DVD, jenž vyšlo 25. břez-
na 2008 společně s čtvrtým studiovým albem
Escapism. Dne 2. června 2008 kapela přes své
webové stránky informovala o odchodu zpěvač-
ky Jitky Charvátové z osobních důvodů. Plno-
hodnotnou náhradou se stala Marka Rybin,
bývalá zpěvačka Gaia Mesiah. První koncert
v novém složení se uskutečnil 4. července 2008
na festivalu Rock for People.
Začátek koncertu je naplánován na 20.00. Vstu-
penky lze zakoupit v předprodeji v Knihkupectví
Paseka a v Music Clubu Kotelna za 150 Kč.
Na místě v den koncertu za 170 Kč.

Milan Kalibán, foto: promo foto

pozvánky

8.den, který schází nám
Zveme všechny ženy a dívky do Rodinného centra
v Litomyšli, kde se každé sudé pondělí od 19.00
do 21.00 osvěží relaxací zvanou 8. den (který schází
nám). 
Čeká na vás břišní tanec, jež zlepší pružnost těla.
Wyda, meditativní cvičení vycházející z evropského
kulturního okruhu. Podpoří vitalitu, zvýší výkonnost
i psychickou odolnost, zlepší energetické hospodaře-
ní, bystří rozum a koncentraci. Vede k sebepoznání –
člověk pracuje v souladu se svým vlastním tělem i se

svým okolím, dožívá se vysokého věku ve skvělé kon-
dici. Artefiletika, lidské poznávání a prožívání pro-
střednictvím umění, které rozjasňuje průměrnou
každodennost. 
Břišní a kruhový tanec, wyda, hry barev v inspiraci
podzimu se uskuteční 12. října a 26. října na vás čeká
břišní tanec, wyda, nomen omen – jména, jejich
původ, význam a zobrazení v kaligrafii. 
Srdečně zve Jana Drimlová, tel.: 736 644 293.

-red-

Pražská ska formace Sto Zvířat vyráží na koncertní
turné, v jehož rámci vystoupí v pátek 23. října od
20.00 v klubu Kotelna. Podzimní turné Sto Zvířat se
ponese v duchu nejnovější desky Postelový scény, kte-
rou kapela vydala letos v březnu. Návštěvníci koncertu
se tak mohou těšit nejen na nové písně, ale i na největ-
ší hity kapely jako například Škola, Podpaží nebo
Nikdy nic nebylo. Během koncertování bude kapela
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Víkendy v Domě dětí a mládeže
Pracovníci Domu dětí a mládeže (DDM)
spolu s vedoucími a členy zájmových
kroužků nabídli v sobotu 19. září
na Smetanově náměstí „ochutnávku“
činností, kterým se mohou věnovat
děti, náctiletí i dospělí ve svém volném
čase.
Za krásného počasí se stavěly věže
z dřevěných špalíků, hrál stiga hokej
i různé další hry, kolemjdoucí tkali
na kolíkovém stávku, vyřezávali
ze dřeva a omalovávali si samolepky.
Pravěký kroužek společně se Sdruže-
ním archaických nadšenců předvedl,
jak zvládáme prastaré technologie a co
si mohou zájemci zkusit z dovedností
našich předků. Celý den si také příchozí mohli
vyzkoušet, co je čeká během víkendových dílen
v DDM a vytvořit si smaltované šperky nebo drob-
nosti a bižuterii z polymerové modelovací hmoty. 

Podzimní výtvarné a řemeslné dílny v DDM 
Od října totiž DDM Litomyšl znovu otvírá, kromě
zájmových kroužků, také víkendové dílny pro děti
i dospělé. Pokud si chcete vyzkoušet něco nového,
vytvořit svůj originální šperk, skleněnou misku
nebo hodiny, přihlaste se na dílnu Fusing a vinuté
perly v sobotu 24. října a v neděli 25. října. Hlavním
lektorem kurzu je opět výtvarník Jiří Macoun. 
Fusing je technika lehaného skla, která vyžaduje
delší dobu, proto je fusing dvoudenní kurz. Proběh-
ne od 10.00 do 18.00 v sobotu 24. října a vytvořené
artefakty, v peci částečně roztavené, se nechají
vychládat do nedělního dopoledne. Po vychladnutí
je možné během neděle výrobky dokončit (zabrou-

sit, u šperků dodělat závěsy,vložit
do rámečku a podobně). Ještě
informace o cenách – u fusingu se
cena odvíjí od plochy zabrané
ve fusingové peci a počtu kompo-
nentů, které použijete. 
Souběžný kurz Skleněné vinuté
perly bude zahájen v sobotu
ve 12.00, potrvá do 18.00 a můžete
pokračovat i v neděli od 10.00
do 17.00. 
Vinuté perly jsou jednou z nejstar-
ších sklářských technik, která je ale
dostupná také amatérům.
Na našich webových stránkách si
můžete prohlédnout fotografie

z letního tábora DDM ve Svratouchu, kde měly děti
možnost vytvořit si několik takových, skutečně ori-
ginálních perel navíjením různobarevných natave-
ných skleněných tyčinek v plameni plynového
hořáku. 
Je možné zkusit si vyrobit perlu anebo se zúčastnit
celého kurzu s lektorem (jedna perla za 50 Kč, hodi-
na s lektorem pro jednoho za 250 Kč, pro dva účast-
níky dohromady po 150 Kč za hodinu s lektorem
a každá další hodina práce za 100 Kč). K dispozici
jsou dva plynové hořáky. 
Další víkendové dílny vás čekají 7. a 8. listopadu, kdy
si vytvoříte šperky technikou smaltu a 5. a 6. prosin-
ce zveme na pískování skla nebo kamene. Připravuje-
me pro vás i předvánoční kurzy výroby šperků
a dalších drobností modelovací (polymerové) hmoty,
kterou lze zpracovávat do nečekaných variací. 

Eva Pecháčková a Hanka Plíhalová Šafaříková,
foto Hanka Plíhalová Šafaříková

Týdenní program
Rodinného centra 
Od letošního 14. září do června 2010 platí Týdenní pro-
gram Rodinného centra (RC). Po otištění v Lilii č. 9 však
RC provedlo změny, proto program uvádíme ještě jed-
nou. 
PONDĚLÍ
9.00 – 12.00 – Baby club – dopoledne pro děti od 6
měsíců do 2 let
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 
15.00 – 17.00 – lichý týden – Parkinson klub Litomyšl
17.00 – 19.00 – „Vracím se rád“ – centrum otevřené
pro rodiče s dětmi, které centru již odrostly
STŘEDA
9.00 – 12.00 – Tvoření pro maminky a herna pro děti
15.30 – 16.00 – Baby Music- anglické zpívanky se Zuz-
kou I. (pro začátečníky – od 18 měsíců do 2,5 let)
16.15 – 16.45 – Baby Music- anglické zpívanky se Zuz-
kou II. (pro pokročilé – od 2,5 let až předškoláky)
ČTVRTEK
9.00 – 12.00 – Malý neposeda – české zpívanky
12.00 – 17.00 – Společnost pro lidi s mentálním postiže-
ním – 2. čtvrtek v měsíci
15.30 – 17.00 – lichý týden – Angličtina pro předškoláky
18.30 – 20.30 – STOB – správné stravovací návyky
a redukce váhy
PÁTEK
9.00 – 12.00 – Hrátky pro rodiče s dětmi – zacvičíme si
a protáhneme se 
Více informací na uvedených telefonních číslech nebo
Petry Benešové tel.: 607 605 720.
www.rc.litomysl.cz

pozvánky

Ukázka práce na vinutých perlách.
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Výstava „Sokol v historii Litomyšle“
Sokol v historii Litomyšle je název výstavy, která se
koná v Regionálním muzeu od 17. října do 8. listopa-
du. Výstava připomene uplynulých téměř 140 let půso-
bení Sokola v našem městě.
Sokol se stal nejvýznamnější tělovýchovnou organiza-
cí v dějinách Čech a Moravy. Jeho vliv zasahoval rov-
něž do oblasti politické i kulturní, a nejinak tomu bylo
i v Litomyšli. První český měšťanský spolek Sokol byl
založen v Praze 16. února 1862 z iniciativy dr. Mirosla-
va Tyrše a Jindřicha Fügnera. Vznikl jako jeden z prv-
ních novodobých spolků a jeho vznikem vstoupila
do naší novodobé společnosti doposud téměř neexis-
tující tělesná kultura. Sokol se ovšem od
počátku profiloval nejen jako spolek tělocvičný, nýbrž
zasahoval do společenského života jako subjekt
kulturní a politický, později i branný. Záhy po založe-
ní Sokola v Praze se myšlenky Tyršovy a Fügnerovi šíři-
ly na venkov. V Litomyšli byl ještě v roce 1862 založen
německo-český tělocvičný spolek, neměl ovšem dlou-
hého trvání. Až v roce 1869 se uskutečnila v hospodě
na Karlově schůzka svolaná za účelem přípravy založe-

ní místní organizace Sokola.  Od této události uplynu-
lo letos 140 let. Ustavující valná hromada se konala 17.
července 1870, prvním starostou jednoty byl zvolen
Josef Buchtele.                                     Mgr. René Klimeš

Členové Sokola v Litomyšli v roce 1886.

Předejdou vás do nebeského království...

Výstava kočárků
zaujme i pány a kluky 
Od letošního 17. října do 10. ledna 2010 se v Regionál-
ním muzeu v Litomyšli uskuteční výstava Historické
kočárky 1880 – 1980. Výstava přenese návštěvníky
do kouzelného světa kočárků, dětí, panenek, nadý-
chaných peřinek a povijanů. 
Doby dávno minulé dýchnou na návštěvníka i díky
ukázkám dobových oděvů a doplňků i množství uni-
kátních dobových fotografií. Na první pohled by se
mohlo zdát, že výstava je určena především malým

a velkým návštěvni-
cím. Nudit by se ale
neměli ani pánové,
které by mohla zau-
jmout móda kočár-
ků inspirujících se
dobovými dopravní-
mi prostředky,
zejména auty.
Na výstavě je k vidě-
ní více než šest
desítek historic-
kých kočárků dvojí-
ho typu – jednak
klasické dětské
kočárky, jednak tzv.
loutkové, určené

pro panenky. K jejich výrobě se používalo množství
nejrůznějších materiálů, např. vrbové proutí, španěl-
ský rákos, dřevo, koženka i papírové provázky.
Sběratelka, paní Miloslava Šormová, začala kočárky
shromažďovat před necelými dvaceti lety. Přírůstky
získává na burzách i od štědrých mecenášů a ve své
sbírce hýčká skvosty z 80. let 19. století i z poměrně
nedávných let 20. století. Tak rozsáhlá kolekce pocho-
pitelně vyžaduje pravidelnou
údržbu, kterou zajišťuje nejen sama sběratelka, ale
rovněž její manžel, jehož doménou jsou kovové sou-
části kočárků (podvozky, rukojeti, vzpěry). Autorka
expozice se podle svých slov snaží vystavovat kočárky
v „živém provedení“, tedy s veškerou výbavou. K doko-
nalému vzhledu těchto kočárků jí napomáhají i dobo-
vé fotografie, které začala rovněž sbírat a které byly
i hlavní inspirací k pozdějšímu vytváření sbírky.

Mgr. Roman Košek

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

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

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

organizuje čtyřleté studium
pro absolventy ZŠ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
(Management obchodu)

Kód: 63-41-M/01
Studium je ukončeno maturitní zkouškou

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. října 2009 od 9.00 do 17.00 hodin

Po telefonické domluvě můžete
navštívit naši školu kdykoliv

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

pozvánky

Kočárek z let 1925 – 1935, značka
Mercedes.

ESOTERICKÝ FESTIVAL

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ
7. a 8. 11.  • Litomyšl – zámek 

Porady s léčiteli, astrology,
diagnóza zdravotního stavu, aut. kresba, 

auravideo, irisdiagnostika, 
výklad z ruky a karet, numerologie, 

su-jok, aura-soma atd.

Přednášky po oba dny od 10 do 18 h. 
Info: 739 018 692, www.astrovikend.cz

Když se řekne „obchodování s lidmi“,
mnohým z nás se možná zatají dech
nad představou přeplněných poškoze-
ných bárek, na kterých stojí hladoví
a vyčerpaní lidé, kteří prodali zbytek
svého malého jmění a jako východisko
z nejvyšší nouze sázejí všechno
na jednu kartu: zaslíbená Evropa.
Nebo pohled na dívky a ženy hnané
přes saharskou poušť, kde na pití
zbývá vlastní moč a kde mnohé z nich
umírají vysílením. Nebo lidé ze zemí
nám blízkých, kteří jsou ochotni pod-
stoupit mnohá rizika cestování
a následných těžkých začátků, aby
pomohli své rodině z nouze. Hrozivá
čísla sahající k 500.000, tolik lidských
bytostí se ročně v křesťanské Evropě
stává obětí organizovaného zločinu a namísto lidsky
důstojného života zde ztrácí i to jediné, co měli – vlast-
ní svobodu. Celosvětově se odhaduje, že obětí obcho-
dování s lidmi jsou ročně až 4 miliony lidí, většina
z toho jsou ženy a děti. Stávají se otroky dvacátého
a jednadvacátého století. Namísto důstojné práce, kte-
rou jim slibovali ti, kdo je vylákali z jejich domovů, je
čekají nelidské podmínky tvrdé dřiny, za niž mnohdy
dostanou jen velmi málo, často však vůbec nic nebo
jen tolik, aby mohli splatit pomyslné dluhy, které
na nich vymáhají jejich vykořisťovatelé. V poslušnosti
jsou drženi výhrůžkami, zastrašováním a násilím. Muži
pracují v zemědělství a lesnictví či stavebnictví, ženy
například jako šičky anebo, a to mnohem častěji, jsou
přinuceny k prostituci. 
Silná slova? Bohužel až příliš pravdivá. Na jaře tohoto
roku jsem měla výjimečnou a cennou příležitost prožít
čtvrt roku v Itálii, kde jsem směla na vlastní oči vidět
dramatickou situaci žen a dívek, které se staly obětí
obchodování za účelem prostituce. Setkala jsem se
stovkami mladých žen, mnohé z nich (podle statistik
30-40 procent) jsou ještě nezletilé. Prožila jsem s nimi
nezapomenutelné chvíle přátelských setkání v rozhovo-
ru a modlitbě. To, co je na nich nejkrásnější, je jejich
vnitřní krása a čistota pohledu. Tak daleko od představy
nechutně zmalovaných a zhýralých žen, které máme
z filmů! V jejich očích se však zračí i hluboká bolest, kte-
rou se jen zřídkakdy odváží vyslovit. Jedna vedle druhé
jsou spoutané úzkostným strachem, ze kterého jim
mohou pomoci jenom lidé, kteří se odváží překonat ten
vlastní a nabídnou jim přátelské slovo, čas a podanou
ruku. 
Kdosi po noci prožité se skupinou terénních pracovníků
na italské ulici řekl, že tato noc změnila jeho život. Mys-
lím, že to mohu potvrdit. V životě člověka potkávají

mnohé nepříjemnosti, nepochopení,
bolesti a trápení. Vždycky si však
můžeme říci, že jsme svobodní lidé,
můžeme do značné míry rozhodovat
o tom, co chceme či nechceme, i když
si to většinou neuvědomujeme. Ale
ony – Silvie, Marie, Monika, Jennifer,
Elena, Anna – jsou jich statisíce – musí
žít v naprosté podřízenosti těm, kdo je
ukrutným způsobem okrádají o jejich
důstojnost, mládí, budoucnost, zdraví
a někdy je připraví i o život. Své mladé
tělo jsou nuceny denně dávat k dispo-
zici těm, kdo je využijí a odhodí jako
předmět, který si „po právu zakoupili“
a mohou si s ním dělat, co se jim zlíbí.
Vědí, nevědí či nechtějí vědět, že
žádná žena se nenarodila proto, aby se

stala prostitutkou a že tím, že „zaplatí“, přispívají tak
i na účet organizovaného zločinu? Obchodování s lidmi
je po obchodu se zbraněmi a s drogami třetím nejvýnos-
nějším obchodem na světě! 
Pokud i vám leží na srdci osudy lidí, kteří se stávají
obětí obchodování, chcete-li se dozvědět více o tomto
hrozivém fenoménu dnešní doby a slyšet něco z mé
osobní zkušenosti, dovoluji si vás pozvat na čtvrtek 5.
listopadu v 19.00 do Evropského školicího centra –
zámeckého pivovaru na přednášku s názvem „Přede-
jdou vás do nebeského království.“ Tři měsíce nablízku
prostitutkám. Přednášku pořádá Místní skupina České
křesťanské akademie v Litomyšli.

Mgr. Blanka Stráníková, ThLic. (sestra Klára Marie)

Sestra Klára Marie pochází z Lito-
myšle a studovala zdejší gymnázi-
um.
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Den Charity a Den otevřených dveří
na Respitní péči Jindra

Středisko Farní charity Litomyšl Respitní péče Jindra
poskytující krátkodobé odlehčovací pobyty seniorům,
o něž se po většinu času stará vlastní rodina, oslaví
v říjnu již páté výročí svého založení. U příležitosti
pátých narozenin zařízení proběhne v Respitní péči
Jindra na Dukelské ulici č.p. 750 dne 8. října Den otev-
řených dveří. Středisko bude pro veřejnost otevřeno
od desáté do sedmnácté hodiny.
Dnem otevřených dveří se Farní charita Litomyšl zapo-
jí do celostátního Dne charity. Jde o sérii akcí spoje-
ných se svátkem sv. Vincence z Pauly (kněze, který
zasvětil svůj život práci pro nejchudší), jež mají sezná-
mit veřejnost s činností sítě charit České Republiky
a nabídkou jejich služeb. 

V Respitní péči Jindra se také v termínu od 5. do 9.
října uskuteční „Týden aktivizace“. Akce, která má
pro dobrovolníky z řad veřejnosti vytvořit příležitost,
podílet se na činnosti střediska tvorbou programu
pro seniory (například besedami, pěveckým či divadel-
ním vystoupením, canisterapií…). 
Až do 9. října rovněž pokračuje trojice výstav, které
Farní charita Litomyšl pořádá v souvislosti se Dnem
Charity v Lidovém domě: výstava o historii Lidového
domu v Litomyšli, výstava portrétních fotografií
z fotografické soutěže Charity Opava „Můj svět“
a výstava fotografií Romana Málka „Zážitky z Austrálie
a světových dnů mládeže 2008“.

Karel Bělohlávek, Farní charita Litomyšl

Zahajovací koncert nové sezóny
Litomyšlských hudebních večerů

Zveme vás na zahajovací koncert nové sezóny Lito-
myšlských hudebních večerů, který se bude konat 3.
listopadu na zámku v Litomyšli v 19.30. Koncert
z cyklu Legendy Národního divadla, věnovaný památ-
ce Borise Rösnera s názvem Než růže zkamení, je lite-
rárně hudebním pořadem básní, dopisů a čtení
z románů o příběhu lásky a smrti, jež je a bude vždy
mezi námi. V pořadu uslyšíte klavírní kvarteto Ensem-
ble Martinů ve složení: Miroslav Matějka – flétna,
umělecký vedoucí, Radka Preislerová – housle, Simo-
na Hečová – violoncello, Štěpán Kos – klavír. Poezii
Jiřího Ortena, Františka Hrubína, Jacquese Prevérta,
Václava Hraběte, Jana Skácela a dalších v podání Tere-
zy Kostkové (alternace Hana Krtičková) a Saši Rašilo-
va bude prolínat hudba Jacquese Iberta, Maurice
Ravela, Astora Piazzolly, Jiřího Temla a Jiřího Matyse.
Začátek dnes již legendárního příběhu vzniku soubo-
ru je zasazen do doby, kdy se rozhodla vdova po skla-
dateli Bohuslavu Martinů – Charlotte, navštívit Čechy
a převézt ostatky skladatele zpět domů, do rodné

Poličky. Tehdy soubor v roce 1978 založili bratři Jan
a Josef Riedlbauchové. V roce 1993 se stal uměleckým
vedoucím Miroslav Matějka. Kvarteto spolupracovalo
s legendami českého herectví, jako byli Boris Rösner,
Věra Galatíková či Radovan Lukavský a samozřejmě
spolupracuje s řadou žijících předních českých herců
ve svých literárně hudebních projektech. Od počátku
existence souboru v jeho repertoáru dominovala –
kromě velkých mistrů hudby 18. – 20. století (Dvořá-
ka, Beethovena, Haydna a jiných) – hudba českých
soudobých autorů a díla velikána české hudby Bohu-
slava Martinů.
Ensemble Martinů uvádí klavírní kvartety a klavírní tria
s flétnou, ve střední Evropě definitivně etabloval a obo-
hatil sestavu klavírního kvarteta v žánru komorní
hudby, kde je místo violy flétna a v tomto složení inspi-
roval řadu největších současných skladatelů k napsání
kompozic. Svým projevem a zvukovostí je Ensemble
Martinů jedním z nejvýraznějších souborových uskupe-
ní v České republice.                          Jiřina Macháčková

Litomyšlská
nemocnice prověřila 
traumatologický plán
Hodiny ukazovaly 12.30, když byla chirurgické ambu-
lanci Litomyšlské nemocnice nahlášena operátorkou
Rychlé záchranné služby hromadná nehoda autobusu
a osobního vozidla. Okamžitě byl spuštěn traumatolo-
gický plán. Naštěstí šlo pouze o cvičení. 
„Rychlá záchranná služba nám nahlásila deset zraně-
ných pacientů s různými typy zranění a poškození.
Vzhledem k tomu, že jich bylo více než 7, primář chi-
rurgie usoudil, že se spustí traumatologické plán. Tím
pádem se začal rozvíjet systém, kdy se uvolňovaly pří-
jezdové cesty po nemocnici až k třídícímu středisku,
jež bylo zřízeno v dolní části monobloku. Byli přivolá-
ní lékaři, kteří měli za úkol třídit a řídit třídění. Záro-
veň se aktivizovaly laboratoře, transfuzní oddělení
s krevní bankou, ARO oddělení a otevřely se operační
sály,“ vysvětlil postup ředitel nemocnice MUDr. Libor
Vylíčil. Příjem 1 těžce zraněného, 2 středně těžce a 7
lehce zraněných trval zhruba 50 minut. 

Figurant na snímku (uprostřed) představoval těžce zraně-
ného pacienta.

pozvánky

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

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

VÁŽENÍ MOTORISTÉ,
naše firma již 10 let působí na trhu prodeje použitých pneumatik a jako jejich přímý dovozce
nabízíme kvalitní, prověřené pneumatiky. Otevřeli jsme ve Vašem blízkém okolí naši novou
provozovnu prodeje použitých pneu na Vaše osobní automobily.

NABÍZÍME VÁM MÍRNĚ POUŽITÉ LETNÍ A ZIMNÍ PNEUMATIKY
v rozměrech 13” až 18” s výškou vzorku dezénu 60 až 90% v cenách od 350 Kč/kus.
Skladem máme asi 500 ks pneu, které pravidelně doplňujeme dle požadavků a potřeb.

ROZŠIŘTE I VY ŘADY NAŠICH SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ.

Kontakt na našeho prodejce:
Jedlová čp. 13 (u Poličky), tel. 773 051 461

TIP PNEU

Celou akci bedlivě sledovala Andrea Kynclová, krizová
manažerka za zdravotnictví z Krajského úřad Pardu-
bického kraje. „Taktické cvičení se provádí, abychom
prověřili funkčnost traumatologického plánu Lito-
myšlské nemocnice. Jeho cílem je zjistit možnosti per-
sonální či věcné při přijetí většího množství pacientů.
Potřebujeme ověřit, zda má nemocnice potřebnou
kapacitu,“ vysvětlila Kynclová a dodala: „Nemocnice
se připravovala poměrně dlouho a připravila se dobře.
Zpracovali jsme písemné materiály, podle kterých by
v případě reálného neštěstí nemocnice postupovala.
Cílem cvičení také bylo prozkoušení všech detailů,
které by mohly nastat během hromadného neštěstí,
kdy hrozí zmatek a situace, které běžně v životě nepro-
bíhají.“
Nácvik traumatologického plánu sice mátl některé pří-
chozí pacienty, ale pomohl odhalit možná úskalí. Přes-
tože jej nemocnice prověřovala poprvé, obstáli všichni
zúčastnění se ctí.                        Text a foto Jana Bisová

Přenechám zahrádku
(parcela č. 32) v zahrádkářské kolonii

„Líbánky“, o výměře 413 m2 (chata, skleník,
ovocné stromy).Tel. 605 590 556

Prodám stavební parcelu
1400 m2 v Litomyšli.

Cena 990,-/m2. Tel. 777 608 777
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Karate pro děti 6 – 9 let 
Oddíl Karate při TJ Jiskra Litomyšl
lotos poprvé připravil cvičení
pro děti ve věku 6 – 9 let. Budeme
cvičit nejen karate, ale formou růz-
ných her a soutěží i ostatní pohybo-
vé dovednosti.
Karate samo o sobě je vynikající cvi-
čení pro správné držení těla a rozvoj
koordinace. Naším cílem je děti
seznámit s tímto bojovým uměním
a zároveň se sportem. Ukázat jim, že
to co vidí ve filmech, je mimo reali-
tu, zkrátka není možné někoho kop-
nout do hlavy, aniž by to tomu
dotyčnému ublížilo. Když do někoho
uhodíme či kopneme, tak to zkrátka
bolí. 
Karate nevychová rváče, ale naopak
učí sebeovládání a kázni, uvědomění

si, že mohu ublížit, a proto je nejlep-
ší se konfliktu vyhnout. Na to, aby si
mohly zkusit karate v praxi, máme
závody, kde si každý může vyzkou-
šet, co umí. Cvičení povedou zkušení
trenéři s dlouholetou praxí Petr
Janda, trenér III. třídy, absolvent
vyšší pedagogické školy a Jiří Smé-
kal, trenér II. třídy, zkušební komi-
sař karate a hlavní trenér oddílu.
Poslední možnost se přihlásit, je
v pondělí 5. října a ve čtvrtek 8.
října od 17.30 v tělocvičně II. ZŠ
Litomyšl nebo ve středu 7. října
ve sportovní hale TJ Jiskra Lito-
myšl. Další informace najdete
na našich stránkách www.karate-
litomysl.cz.

Text a foto Jiří Smékal

Pozvánka na vyšetření pleti 
a Den prevence 

Dovolujeme si vás opět pozvat na dermatokosmetické
vyšetření pleti, které bude probíhat 22. října od 10.00
do 17.00 v prostorách lékárny U Slunce v Litomyšli
spolu s odborníky z kosmetické firmy Avene. 
Na místě vám bude zcela zdarma k dispozici přístroj,
jež diagnostikuje stav a typ pleti. Odborník, v případě
nefyziologického stavu vaší pleti, navrhne další
postup a opatření. Tato akce se opakuje díky velkému
ohlasu zákazníků a jejich spokojenosti. Nabízíme
možnost objednání předem na určitý čas, abychom
předešli nepopulárním „frontám“.
Dne 4. listopadu od 7.30 do 17.30 bude v naší lékárně
v rámci Dne prevence probíhat zdarma stanovování
kyseliny močové z krve, jejíž zvýšená hladina vede k
metabolickému onemocnění – dně. Více o této choro-
bě, její léčbě a dietních opatřeních, se dozvíte v tento
den.
Zveme vás opět do naší konzultační místnosti, kde
máte možnost v diskrétním prostředí se „svým“ lékár-
níkem probrat dopodrobna vše o svém zdravotním
stavu a o lécích, které užíváte. Dostanete zde informa-
ce o dávkování léků, způsobu jejich užívání, skladová-
ní a samozřejmě i vzájemných interakcích
a nežádoucích účincích. Poradíme s životosprávou,
dietními opatřeními, homeopatií či alternativní pří-
rodní medicínou. K dispozici vám je přístroj na funkč-

ní vyšetření plic (spirometr), přístroj na měření BMI
(celkového tělesného tuku), cholesterolu, glukozy
a kyseliny močové v krvi.
Novou aktivitou naší lékárny je spuštění e-shopu,
který můžete navštívit na našich stránkách
www.lekarnacz.cz.
Ke spokojenosti vás všech při návštěvě naší lékárny
dostává každý zákazník malý dárek.
Těšíme se na vaši návštěvu.

za kolektiv lékárny U Slunce Mgr. Norbert Nývlt

PLACENÁ INZERCE

Decimuž 2009 – memoriál Huberta Stratílka ml.
Triatlon, který již nemusíme moc představovat, proto-
že má tradici 27 let, se letos velmi vydařil. Nechybělo
krásné letní počasí a to nalákalo přes 90 účastníků.
Byly zastoupeny všechny věkové kategorie, od nej-
mladších 15 let po kategorii nad 60, takže ne nadarmo
se tomuto závodu přezdívá „setkání generací.“ 
Na startu se objevují závodníci, kteří si nenechají ujít
tento triatlon od doby jeho začátku viz. Ladislav Dvo-
řák, který jej absolvoval po šestadvacáté a řada dalších
stálých vytrvalců, jež si tento závod oblíbili. Stále se
objevují i noví příznivci a většinou kdo zkusí, přijde
za rok znovu. 
Všichni závodníci zdolali 400 m plavání, 18 km
na kole a 4,3 km běhu, tedy desetina velkého triat-
lonu. Odtud se bere vlastní název tohoto závodu
„Decimuž.“ 
Tato událost je zajímavá i pro fanoušky, kteří přijdou
podpořit své blízké, protože to celé probíhá v okolí
litomyšlské plovárny, kde se plave, cyklistická část
vede okolím Litomyšle, běh probíhá v přilehlé části
Černá hora. Na závěr se všichni přesunují na vyhlášení
do sportovního areálu za Sokolovnou, kde se předáva-
jí hodnotné ceny a pamětní trička. Občerstvení,

příjemná zábava a dobrá atmosféra pokračuje až
do pozdního večera.
První doběhl do cíle Rudolf Logan s časem 00:52:31, 2.
Tomáš Kořínek, 3. Pavel Munster. Jako první nelicen-
tovaný byl Antonín Hurych (00:56:02 z klubu Cyklo
Stratílek Sport). Všem startujícím gratulujeme a dále
děkujeme všem organizátorům za zdárný průběh
závodu.

Veronika Stratílková, foto Zdeněk Samek 

LITOMYŠL – viz kalendář akcí

SVITAVY
•17. října od 19.00 / Fabrika
Fast Food Orchestra – koncert kapely, která
se zformovala v letech 1994-1996 a od r. 1998
začala aktivně vystupovat v klubech.
•31. října od 20.00 / Fabrika
No Name – koncert na stání – s novým CD
Více informací na  www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•21. října od 20.00 / Divadelní klub
Luboš Pospíšil – Písničkářská středa – pravi-
delný pořad, ve kterém se každý měsíc předsta-
ví jeden z našich předních písničkářů.
•17. října od 19.00 / Tylův dům 
Skvrny na slunci – divadelní hra se silným pří-
během, který je vyprávěn napínavým způso-
bem a s jistou dávkou humoru.
•3. října – 8. listopadu / Centrum B.Martinů
KontAKTfoto – putovní výstava České inspira-
ce – výstava fotografií 12. ročníku dílny por-
trétu a aktu.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•20. října v 8.30 a 10.00 / Kinosál
Obušku z pytle ven! – klasická pohádka na
motivy K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém
zpracování
•Městské muzeum 
Holzmeisterova mimoevropská sbírka – stálá
expozice umění Indie, Číny, Japonska. Nově je
reinstalována část sbírky starého Egypta, jíž
vévodí mumie egyptské princezny Hereret. 
Více na www.ksmt.cz.

VYSOKÉ MÝTO
•20. září – 22. listopadu / Regionální muzeum
Ktož jsú boží bojovníci – odpověď na tuto otáz-
ku a mnohé další informace se dozvíte na výsta-
vě, jejímž cílem je připomenout vznik a vývoj
husitství z hlediska reformace a válečnictví.
•17. října od 20.00 / klubová scéna Na Mejtě
YVONNE SANCHES TRIO – koncert skvělé jaz-
zové zpěvačky.
•11. září – 9. října / Výstavní síň Jana Jušky,
budova bývalého soudu
Salon Královských věnných měst. Mládí
vpřed! – výstava mladých výtvarníků.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Od 1. 10. nově otevřený salon v Tyršo-
vě ulici 236 (vedle Tradingu)
Přijďte využít našich služeb v oblasti
kadeřnictví a nehtové modeláže

Těší se na Vás náš tým: 
Kadeřnice a nehtová modeláž:
Jana Dosedělová – tel.: 603 453 794
Kadeřnice:
Veronika Edlová – tel.: 723 841 482,
Kateřina Houdková – tel.: 603 856 318
Nehtová modeláž:
Martina Hánová – tel.: 603 957 329

Maximo – maximum pro naše zákazníky

Kadeřnický a nehtový salon 
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Další dvě kola Litomyšlského
poháru 2009

Litomyšlský pohár 2009 ve stolním táhlovém hokeji
Stiga pokračoval v DDM Litomyšl na přelomu prázdnin
a nového školního roku dalšími dvěma koly. 
V sobotu 29. srpna (13 hráčů) si v Áčku nejlepší pozi-
ci, po základní skupině, vybojovali Michal Zunka
a Patrik Petr, zatímco David Brdíček a Radim Nevrlík
museli své pozice obhájit v prolínací skupině s bratry
Halamovými, vítězi Béčka. Ve čtvrtfinále 3:0 Michal
vyřadil Ivana H., Patrik Tomáše H., Robert Jež Radi-
ma a Zdeněk Lopaur tentokrát proti Davidovi uhrál
jen jedno prodloužení. Urputnější boje však měly
teprve přijít: v semifinále Michal vyřadil Davida a Pat-
rik Roberta shodně 3:1, v boji o „bronz“ Robert otočil
sérii proti Davidovi z 0:2 na 3:2 a ve finále naopak
Patrik doplatil na dlouhou herní pauzu. Vedl nad
Michalem už 2:1 a ve 4. zápase 4:3 krátce před kon-

cem, jenže pak dostal 2 góly, které ho naprosto zlo-
mily, takže 5. zápas byl pro Michala už jen otázkou
skóre. Play-down o 5. místo vyhrál Lopy, skupinu o 9.
místo Jindra Petr. 
Deváté kolo se uskutečnilo již v sobotu 12. září. Vzhle-
dem k neúčasti Michala a D. Šmída byl tentokrát boj
o vítězství mnohem otevřenější a když připočteme
bolestivé zranění Patrika omezující jeho levou ruku… 
Dvě sedmičlenné základní skupiny rozdaly karty
do prolínací soutěže bratrům Halamovým, Michalu
Boštíkovi a Pavlu Hüblovi st., přičemž posledně jme-
novaný na skóre zůstal v Béčku. Ve čtvrtfinále vyhráli
favorité. Po dlouhé době hraný rodinný souboj Petro-
vých, kde Jindra dokonce jednou vyhrál, byl pro Patri-
ka sice vítězný, ale zároveň jeho labutí písní, protože
bolest v rameni rozhodla. David tak místo semifinále
mohl sledovat, jak Lopy po první výhře marně hledal
recept na Roberta a prohrál 1:3. 
Ve finále nyní již hráčů THC Stiga Svitavy 93 vedl David
2:0, Robert srovnal, ale v rozhodujícím zápase nedal
gól a D. Brdíček se tak stal 19. hráčem historie LP,
který v něm dokázal zvítězit! Třetí místo získal Lopy
bez boje a za Patrikem skončil vítěz play-down Tomáš
Halama. V Béčku se do finále dostali oba Hüblové,
z nichž tentokrát měl pevnější nervy syn, který porazil
tátu 3:1. Po 9. kole je pořadí následující: P. Petr 295 b.,
Z. Lopaur 239 b., M. Zunka 236 b., D. Brdíček 223 b.,
R. Jež 206 b., T. Halama 133 b., I. Halama 118 b.,
R. Nevrlík 99 b., J. Petr 88 b., D. Šmíd 80 b. atd. 
Desáté kolo se uskuteční v sobotu 17. října od 14.00
na stejném místě.                      Text a foto Jindřich Petr

Šachisté zahajují sezónu
2009/ 2010

Po letní prázdninové odmlce zahajují šachisté TJ Jis-
kra Litomyšl novou sezónu. Během prázdnin se čle-
nové našeho oddílu zúčastnili několika přípravných
turnajů v rapidu a bleskové hře. Mezi nejvýznamněj-
ší letní akce patřila účast na otevřeném Mistrovství
České republiky čtyřčlenných družstev, která probě-
hla v rámci jedné z největších šachových akcích
na světě Czech open 2009 v prostorách hokejové
arény Pardubice. Naše družstvo skončilo na 54.
místě ze 120 účastníků, což je vzhledem k obsazení
turnaje řadou špičkových mezinárodních velmistrů
a mistrů velmi dobré umístění.
V průběhu měsíce září proběhlo rozlosování šacho-
vých soutěží družstev. Náš A tým
se dostal, v rámci II. národní ligy, do opravdu elitní
severojižní skupiny, kde budeme měřit síly se silný-
mi družstvy z jižní Moravy, kraje Vysočina, Pardu-
bického a Hradeckého kraje. Každé vítězství
v soutěži bude obrovským úspěchem. První kolo
zahajujeme s Rychnovem nad Kněžnou, který spadl
nešťastně z 1. ligy a na poslední 8. šachovnici má
hráče s vyšším ELO, než máme my na první šachovni-
ci. Trošku to vypadá jako souboj Davida s Goliášem,
ale víme, jak to dopadlo… Prostě budeme bojovat
a tyto zápasy budou fantastickou školou a zážitkem
především pro naše mladé do budoucna.
B, C družstva se budou účastnit okresního přeboru
s jasným cílem postupu B týmu do krajské soutěže
osmičlenných družstev. V těchto družstvech dochá-
zí k výraznému omladění kádru školáky a studenty,
což je pro každý oddíl nezbytné.
Od 4. září jsme rozjeli velmi úspěšně rovněž Šacho-
vou školu pro děti od 6 let. Díky vstřícnosti TJ Jis-
kra Litomyšl, firmy FORTECH a dalších sponzorů,
budou mít děti k dispozici k výuce kompletní počí-
tačovou výbavu s data projektorem a neomezeným
přístupem na internet. Toto vybavení, společně
s inovovanými metodickými postupy výuky šachové

hry vydané šachovým svazem a zkušenými trenéry,
umožní rychlý rozvoj znalostí a dovedností dětí
z našeho města a okolí. Vyzýváme rovněž starší
děti, které kvůli absenci této šachové školy dnes
hájí barvy Svitav a Vysokého Mýta v dětských soutě-
žích (což je u „Litomyšláků“ trochu škoda), aby
zavítali k nám a přesvědčili se, že to u nás také fun-
guje.
V tomto měsíci vyšel rovněž seznam akcí v rámci celé
České republiky pro šachisty juniory. Rodiče, kteří
mají zájem zapojit své děti do Šachové školy, mají
možnost přivést své ratolesti vždy v pátek od 15.30
do 18.00 do šachové klubovny u zimního stadionu.
Informace
mohou rodiče získat na ods58@seznam.cz, tel.: 776
080 035 nebo www.chesslitomysl.estranky.cz.

Jaromír Odstrčil

Volejbalová sezóna
v plném proudu
V říjnu sehraje B tým žen poslední utkání krajského
přeboru II. třídy na domácí antuce s Vysokým Mýtem.
Na kurtech v Líbánkách začínají utkání od 10.00
a od 13.00.
V polovině října také zahajují obě svoje krajské soutě-
že první třídy A týmy mužů i žen. První dva víkendy se
vydají na palubovky soupeřů, a proto první domácí
utkání sehrají muži i ženy v Městské sportovní hale 31.
října. Ženy začínají v 9.00 s Dolním Újezdem, od 11.00
si změří síly muži. 
Vzájemné měření sil probíhá v říjnu také mezi příprav-
kami žákyň a žáků. Herní systém ale neumožňuje pře-
dem stanovit místo konání turnajů ani zastoupení
účastníků soutěží.

Eva Hudečková

Základní skupiny.

Projekt LILIE 
na jarmarku

V sobotu 19. září se na Smetanově náměstí v Litomyšli
uskutečnil již 13. ročník starodávného jarmarku. Kromě
tradičních stánků s různými řemesly zde byl opět před-
staven i stánek projektu LILIE. Po úspěchu táborových
langošů jste si tentokrát mohli koupit skautský hot-
dog. Dále také mohli rodiče ponechat své ratolesti
v „hlídárně“, kde si děti vyráběly něco pro radost. Hlav-
ním cílem našeho stánku však bylo seznámit širokou
veřejnost se samotným projektem. Informace bylo
možné získat z informačních panelů, letáčků, které
vytiskla Tiskárna Osík, a také od projektového týmu.
Podpořit projekt mohli zájemci i zakoupením trička,
placek JSEM PROjekt, či svým podpisem na podpisové
listině, která je již nyní také k dispozici v Informačním
centru na Smetanově náměstí, v Lidovém domě, v kni-
hovně a v kostele Povýšení sv. Kříže.
Přípravy projektu jsou v plném proudu. Další význam-
nou událostí v projektu LILIE je získání pravomocného
stavebního povolení, díky kterému je opět o krok blíže
k realizaci stavby. Nyní bude nutné připravit kvalitní
žádost o dotaci, z níž by měla být financována převážná
část projektu. 
Dne 14. září také proběhl na pozemku v lokalitě „Větr-
ník“ (v blízkosti II. a III. ZŠ), kde bude postaven dům
projektu LILIE, geologický průzkum. Byly zde vyzved-
nuty vzorky půdy, které byly následně převezeny
do laboratoře k posouzení, zda je půda vhodná pro zvo-
lený způsob založení stavby. Celý průzkum provedl geo-
log RNDr. Vladimír Lašek.
Jelikož pouze případná dotace z fondů Evropské unie
k uskutečnění našeho snu stačit nebude, je také nově
možné nás podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru
„DMS LILIE“ na telefonní číslo 87 777. Cena jedné DMS je
30 Kč, přičemž na konto sbírky připadne 27 Kč.
Prosím, vezměte tedy do ruky mobilní telefon a ukažte,
že JSTE PRO.
Věříme, že se nám, nadále s podporou veřejnosti, poda-
ří shromáždit zbytek finančních prostředků.
Více informací o celém projektu naleznete na www.pro-
jekt-lilie.cz.             Šárka Dočkalová, foto Jana Bisová
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Víte, který papír patří do sběru?
Začal nový školní rok a s ním i sběrové soutěže. Sbírají
se plastové lahve, staré baterie nebo hliník. Nejčastěji
ale děti sbírají starý papír. Proč? Mnohé školy si uvědo-
mují, že papír je základní surovinou, kterou při výuce
používají. I když žijeme v době počítačů, spotřeba
papíru neustále roste. Na jednoho obyvatele České
republiky připadá ročně spotřeba kolem 150 kg papíru.
„Pořádáním soutěží ve sběru starého papíru učitelé
motivují své žáky a studenty k zodpovědnosti za život-
ní prostředí a učí je třídit odpad. Rodiče dnešních dětí
si sběrem papíru mnohdy vylepšovali své kapesné.
Dnes je třídění nejen papíru, ale i dalšího odpadu spíše
součástí životního stylu moderního člověka. A právě v
oblasti výchovy mají školy svou nezastupitelnou roli,“
podpořil podobné akce Tomáš Pešek, regionální mana-
žer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním
a recyklací odpadu.
Víte, jaký papír se může a má sbírat a který ne? Pro ty
z vás, kteří si nejsou úplně jistí, je tady malá nápo-
věda.

Klidně sbírejte:
noviny, časopisy, reklamní letáky
knihy, katalogy
sešity, kancelářské papíry, dopisní obálky
krabice (vždy sešlápnuté), lepenku, kartony, balicí
papír, papírové tapety
obaly od potravin (např. sáčky od mouky, cukru, krabič-
ky od čokolády atd.) 
jízdenky, účtenky, papírové etikety apod.
Rozhodně vynechejte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
papír s povrchovou úpravou (voskovaný, křídový, zala-
minovaný) 
tapety zašpiněné od lepidla
použité plenky, mokré nebo vlhké papírové utěrky
a hygienické potřeby
plata od vajec, která nemají recyklační značku
Pokud chcete zjistit více o třídění odpadů, podívejte se
na internetovou stránku www.ekontejnery.cz.

Bc. Magdalena Hándlová

Podvečer s bubnováním
Zveme vás na příjemné podvečerní setkání s manžely
Kratochvílovými naplněné zvuky bubnů a dalších exo-
tických hudebních nástrojů.  Přijedou k nám Dagmar
a Vráťa Kratochvílovi, kteří často hrají pro postižené
děti, ve školách a pro všechny, jež si chtějí užít společ-
né hraní. „Zabýváme se pozitivním působením rytmu,
tance, hudby a zpěvu na harmonizaci, uvolnění
a povzbuzení tvořivosti lidí bez rozdílu věku, pohlaví,

pohybových a mentálních schopností,“ říkají manželé
Kratochvílovi.  V neděli 11. října od 18.00 v Domě dětí
a mládeže Mikádo ve Vysokém Mýtě si tedy můžete
vyzkoušet bubny a další fantastické nástroje jako je
didgeridoo, fujara, dešťová hůl a další. Všichni, kdo si
chcete poslechnout krásné zvuky bubnů a společně si
zahrát, jste srdečně zváni. Přihlášky na telefonním
čísle: 603 900 956.           

Stavba silnic i energetických sítí 
by mohla být veřejným zájmem

Výstavba dopravní a technické infrastruktury bude
veřejným zájmem, což umožní při neshodách o výkupu
pozemků použít vyvlastnění. Umožňuje to zákon, který
schválila Poslanecká sněmovna a nyní ho dostane
Senát. Zákon měl původně pouze urychlit výstavbu
rychlostní komunikace R35. Zpravodaj k zákonu Karel
Sehoř (ODS) však upozornil, že nyní se bude vztahovat
nejen na všechny silnice a dálnice, ale i na plynovody,
ropovody nebo třeba vedení elektřiny.
Sněmovna přijala některé body pozměňujícího návrhu
Zdenky Dopitové (ČSSD). V předloze nahradila „rych-
lostní komunikaci R35“ obecným termínem „dopravní
a technická infrastruktura“.
Proti zákonu ostře vystoupil bývalý ministr životního
prostředí Martin Bursík (SZ). Podle něho je protiústavní
a pohrozil, že by se jím mohl zabývat Ústavní soud. Tvrdí
také, že zákon je v rozporu s evropskou směrnicí
a Česku za něj hrozí žaloba od Evropské komise. „Posla-
necká sněmovna úplně zdivočela,“ řekl ČTK.
Pro návrh zvedlo ruku 86 poslanců. Podporovaly ho pře-
devším ČSSD a KSČM, naproti tomu zelení i nezařazení
byli proti. Hlasy pro se našly i mezi občanskými demo-
kraty, podpořili ho hlavně ti, kteří jsou pod ním pode-
psaní.

Sehoř i Bursík doufají, že zákon zamítne Senát. „Takže
se nemusíme bát toho, že by takový zákon spatřil světlo
světa,“ řekl Sehoř ČTK. „To mě skutečně nenapadlo, že
by ten návrh mohl projít,“ dodal.
Poslanci naproti tomu neschválili část pozměňovacího
návrhu Dopitové, který by například umožnil dostavět
jadernou elektrárnu Temelín, aniž by bylo nutné žádat
o studii dopadů na životní prostředí.
Sněmovna dnes naopak neschválila novelu zákona
o vyvlastnění. Ta měla zrychlit tento proces tím, že by
soudní žaloba na vyvlastnění neměla odkladný účinek.
Návrh zákona o urychlení stavby R35 předložili sněmov-
ně poslanci ze všech sněmovních stran. Komunikace má
spojit Liberec přes území Královéhradeckého, Pardubic-
kého a Olomouckého kraje s Lipníkem nad Bečvou
na Přerovsku.
Poslanci už nehlasovali o jiných návrzích k výstavbě
R35. Podle jednoho z nich se k silnici R35 měla přidat
také dálnice D11 směřující na Hradec Králové. Další
pozměňovací návrh předpokládal, že se účinnost záko-
na rozšíří například na dálnice D1, D3 směrující
na České Budějovice nebo D8 směřující na sever přes
České středohoří a další rychlostní komunikace.

Zdroj: ČTK

Florbalisté Peaksportu
zahájili sezónu 
ve velkém stylu
Pro FBC Peaksport Litomyšl začala o víkendu 19. – 20.
září v pořadí již třetí sezóna. V sobotu muži zajížděli
k prvnímu turnaji 3. ligy až do dalekého Jičína a v nedě-
li odehrály, na vlastní palubovce, svůj vůbec první ligo-
vý turnaj ženy ve 2. lize.
Muži měli na začátek dost zdatné soupeře. TJ Sokol
Jaroměř se v květnu zúčastnila Kanadského poháru
v Torontu, kde skončila na skvělém 2. místě. Špindl
Ubalts Vrchlabí se, v přípravě na silně obsazeném turna-
ji ve Rtyni v Podkrkonoší, dostal také až do finále.
S Jaroměří jsme odehráli velmi dobré utkání, ve kterém
všichni hráči bez výjimky odvedli to, na co mají. Výsled-
kem bylo drtivé vítězství, podložené hlavně téměř bez-
chybnou hrou dozadu. Vrchlabí jsme viděli hrát
na turnaji ve Vysokém Mýtě a poctivě se připravili
na hru, kterou tento tým produkuje. Po vcelku vyrovna-
ném průběhu jsme opět jednoznačně vyhráli, hlavně
proto, že jsme skvěle bránili největší zbraň soupeře
a tou je střela z první od křídelních hráčů.
Boj FBC Peaksport Litomyšl proti TJ Sokol Jaroměř
skončil výsledkem 10:1 (3:0;4:0;3:1). V utkání FBC
Peaksport Litomyšl se Špindl Ubalts TJ Spartak Vrchlabí
bylo konečné skóre 5:1 (1:0;2:1;2:0). Branky a asisten-
ce: Hrubeš  6+2, Jakubík 2+4, Stříteský 3+2, Tobek 1+2,
Dvořák 2+0, Klejch 1+0, Hrdina 0+1.
Ženy nastoupily vůbec poprvé k soutěžnímu utkání
proti dalšímu nováčkovi – TJ Sokol Jaroměř. Odehrály
výborné utkání a získaly první tři body. Druhé utkání
proti Fbk Hořice bylo vyrovnanější a skončilo smírně.
Výsledkem souboje FBC Peaksport Litomyšl proti TJ
Sokol Jaroměř bylo skóre 6:1 (2:1;2:0;2:0). FBC Peak-
sport Litomyšl vybojoval s FbK Hořice remízu 3:3
(2:0;0:1;1:2). Branky a asistence: Marešová 1+2, Leno-
chová 2+0, Pešková 2+0, Strániková 1+1,Kalíková D.
1+1, Zindulková 1+1, Vostřelová 0+2, Kajsrlíková 1+0,
Krátká A. 0+1.
Oba týmy zaslouží velkou pochvalu za předvedené výko-
ny na začátku sezóny. Na závěr důležitá informace
pro naše fanoušky. Dorostenci našeho klubu budou
letos hrát nejvyšší soutěž – 1. dorosteneckou ligu.

Vojtěch Jakubík, sekretář FBC Peaksport Litomyšl

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

Hledám společníka
a externistu 

do zavedené obchodní firmy
a externistu VŠ, SŠ. Tel.: 606 223 698.

Hledám spolupracovníky,
kteří by měli zájem nabízet

nově patentovaný výrobek.
Bližší informace získáte zasláním SMS

na tel. číslo: 732 435 506.

Prodám byt 3+1 
v Litomyšli, Komenského nám.

Tel. 604 164 472

Oblíbenost projektu Cyklobusem
Českomoravským pomezím stále roste!

Již počtvrté jsme mohli každý pátek, sobotu a neděli
od července do září využívat služeb cyklobusu a dostat
se tak i se svým bicyklem blíž k atraktivitám Českomo-
ravského pomezí. Letošní novinkou bylo výrazné pro-
dloužení trasy cyklobusu. Každý z 13 víkendů jsme ujeli
o 208 km více než v loňském roce. Celkem bylo během
víkendů a dvou státních svátků ujeto přesně 8.826 km.
Velkou novinkou bylo rozšíření výletních míst o oblast
Moravskotřebovska a Jevíčska. Nedělní ranní spoj, který
vedl z Jevíčka přes Svitavy, Litomyšl, Nové Hrady do Pro-
seče a Poličky, byl pro vás nejzajímavější. Mezi nejvyuží-
vanější zastávky patřila Litomyšl, Svitavy, Proseč,

Polička, ale právě i Jevíčko a Moravská Třebová. Během
13 prodloužených víkendů a dvou svátků přepravil letos
cyklobus přesně 1.575 cestujících. Z toho bylo například
v červenci s jízdním kolem přepraveno 137 cyklistů, pro-
dáno bylo 45 rodinných jízdenek. Oproti roku 2007 jde
o neuvěřitelný nárůst cestujících – prostřednictvím
firmy Zlatovánek bylo přepraveno asi o 900 lidí víc.
Dodejme, že celý projekt koordinovalo opět město Lito-
myšl ve spolupráci s městy Polička, Svitavy a Moravská
Třebová za výrazné podpory Pardubického kraje.

Ing. Michaela Severová, 
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí 
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Memoriál 
Pavla Coufala
V neděli 13. září se na střelnici na Černé hoře uskuteč-
nila soutěž v brokové střelbě s názvem „Memoriál Pavla
Coufala“. Střílelo se na 2x20 terčů.
Klání se zúčastnilo 46 střelců. Vítězem se stal Radek
Chalupník, na druhém místě skončil Jiří Samek a třetí
příčku obsadil Petr Zacpal. 
Tímto krásným závodem si účastnici připomněli
památku přítele Pavla Coufala.

-red-, foto Jindřich Groulík

Budoshow, atraktivní podívaná
pro všechny generace

Roušku tajemna halící bojové sporty poodkryli orga-
nizátoři ze Samurai klubu Litomyšl, když uspořádali
16. září již 6. ročník Samurai Budoshow. Prezentace,
především místních oddílů, byla atraktivní exhibicí
propojující hudbu a pohyb.
Akce, dříve zaměřená na nejlepší borce z celé republi-
ky, se v posledních letech zacílila především na místní
sportovce. Ti tak měli možnost předvést, že rozhodně
nezahálí a jsou na dobré úrovni. „V současné době jsme
se omezili na region, zejména na oddíly, které cvičí
na Veselce. Bereme to spíše jako propagaci místních
a zároveň jako náborovou akci,“ uvedl hlavní organi-
zátor Jiří Kohák  Diváci tak tajili dech nad ukázkami

aikida a capoeiry, ale také tai chi, fitboxu, kickboxu,
thaiboxu, karate, ale obdivovat mohli i jógu aerobic.
„Byla zde i ukázka jednoho sportu, který se na Veselce
neprovozuje, ale v Litomyšli ano. Je to zajímavá novin-
ka, které se česky říká páka,“ upřesnil Kohák. 
Oddíly na litomyšlské Budoshow prezentovaly sestavy,
souboje, přerážecí techniky a podobně. Do některých
ukázek se dokonce zapojili i diváci a vyzkoušeli si tak
na vlastní kůži třeba páku nebo karate. Navíc se k nim
dostaly zajímavé informace o jednotlivých sportech i
oddílech a jejich členech. Mnozí možná zatoužili umět
alespoň zlomek z předváděného umění.                            

Text a foto Jana Bisová

Chovatelé prezentovali
svoji činnost

Holuby, králíky či drůbež vystavovali místní chovatelé
sdružení v Základní organizaci (ZO) Českého svazu
chovatelů (ČSCH). Podobné výstavy se původně kona-
ly v aukční hale, ale o tuto možnost chovatelé přišli,
proto 19. září zvolili Toulovcovo náměstí. 
„Chtěli jsme se připomenout, a tak jsme se rozhodli,
ve spolupráci s prvním místostarostou Janem Janeč-
kem, uspořádat tuto akci, kde ukazujeme veřejnosti,
co děláme a chováme,“ sděluje předseda litomyšlské
ZO Jan Langer. Nadšení nad klecemi projevovaly pře-
devším děti. Často z jejich úst zaznělo, že by chtěly mít
podobné zvířátko doma. Roman Kučera, chovatel
a posuzovatel holubů, který má na Svitavsku na sta-
rosti mladé chovatele říká: „Myslím si, že mládež nemá
šanci k chovatelství sama přijít. Potřebují někoho, kdo
je vede, kdo je trochu usměrní. Rodiče tomu kolikrát
nejsou nakloněni.“ Ovšem podle jeho slov je ze strany
dětí o chovatelství zájem. Ten se však zaměřuje na tro-
chu jiná zvířata, než jsou chovatelé ze „staré školy“
zvyklí. „Mají zájem o jiné odbornosti, než my tady,
protože náš základ je drůbež, holubi a králíci. Dnes
děti tíhnou spíše k drobným hlodavcům. Morčata teď
žijí ve velkém stylu,“ vysvětluje Roman Kučera, který
by chtěl v Litomyšli navázat spolupráci s některou
ze škol. „Rád bych začal pracovat s dětmi na školách.
Třeba jednou za čtrnáct dní se sejít v učebně a projít
s nimi chovatelství. Jestli se to povede, uvidím. Je to
běh na dlouhou trať,“ uvádí Kučera. 

Text a foto Jana Bisová

Odstartovala kulečníková sezóna

Další sezónu odstartovala druhá nejvyšší kulečníková
soutěž. Naplno se rozjely oblastní klání, ze kterých
nejlepší hráči postupují do baráže o extraligu. Výcho-

Ukázka oddílu Karatedo Němčice. 

Speciální stůl na páku si vyzkošeli i někteří diváci. 

dočeská oblast hraje v Litomyšli a v Pardubicích.  Prv-
ním hracím dnem, v disciplíně 8 ball, bylo pro litomyšl-
skou kulečníkovou hernu 12. září, kdy mezi sebou
bojovalo 16 hráčů z Litomyšle, Pardubic a Hradce Krá-
lové. Mezi již ostřílenými závodníky se poprvé zúčast-
nil teprve jedenáctiletý Josef Nechvíle z Osíku, který
druhým rokem úspěšně reprezentuje litomyšlský klub,
a jež se umístil na třetím místě na Mistrovství republi-
ky kadetů v 8 ball pro rok 2009. Nebude mít jednodu-
chou pozici mezi staršími a zkušenějšími hráči, ale
i tak to pro něho bude obrovská zkušenost pro další
vývoj v jeho kulečníkové kariéře. 
Další disciplínou hranou ve východních Čechách je
„královská“ 9 ball a 14.1 nekonečná. V první jmenova-
né se začalo již v sobotu 26. září v Pardubicích. Popře-
jme tak všem hráčům mnoho dobrých strků a trošku
i toho pověstného kulečníkového štěstíčka.

-red-, foto Petr Šilar

Radek Chalupník a Jiří Samek

www.LevnePNEU.com
Akce na nové zimní pneu:
165/70/13  725,- 185/65/15  1.085,-
165/70/14  880,- 195/65/15 1.125,-
175/65/14  990,- 205/55/16 1.450,-

Nové i použité pneu
a disky skladem.

PNEUSERVIS – 777 339 009
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl Prodám chatu ve Strakově

Tel. 604 164 472
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silon. pytle – 3 Kč/ks, větší množství květináčů,
noční stolky, peřiny, zavařovačky Omnia 0,3l a 0,7l,
ČB televize. SMS 736 790 421. • Prodám 165 m2
fasádní izolační vaty Orsil nf 333 tloušťky 6 cm. Cena
dohodou. Tel.: 604 533 844. • Prodám telefon
na pevnou linku – kulatý, dveře vnitřní plné –
60/197, hudební skříň zn. Humoreska (rádio, gra-
mofon), barový pult – mahagon, dřevěnou poličku –
vhodná na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp.
Kávový servis z r. 1960 (černý podklad, polní květi-
ny), plyšový koberec modrý s květy, mušelínový pře-
hoz přes manž. postele (starožitný), bílé damaškové
povl. a bavl. prostěradla, drané nepoužité peří, kuf.
psací stroj Consul, stůl kovový do dílny, palivové
dřevo asi 2 m3. Tel.: 607 744 568. • Prodám jablka
odrůd Rubín, Golden a jiných. Cena 10 Kč á 1 kg včet-
ně dovozu 25. října. 1 bedna á 13 kg. Kontakt: 723
943 741. • Prodám levně 3 peřiny, 4 prošívané deky.
Tel.: 776 044 842. • Nabízím tmavý konferenční sto-
lek za 100 Kč, světlý za 200 Kč, 3 židličky typu Vertex
za 300 Kč. Tel.: 739 307 646. • Milovníkům myslivos-
ti nabízím skleničku broušenou s loveckým motivem,
benátská práce, stáři cca 100 let za 450 – 500 Kč. Tel.:
739 307 646. • Nabízím 38 gramofonových šelako-
vých desek z let 40. a 50. Cena dohodou. Tel.: 739 307
646. • Nabízím novou knihu Secese, Encyklopedie
starožitného nábytku, Encykl. malířství. Vše za polo-
vinu pc. Při odběru všech knih za 1000 Kč. Tel.: 739
307 646. • Nabízím větší množství knih různého
žánru. 1 kniha za 5 – 10 Kč dle dohody. Tel.: 739 307
646. • Nabízím soupravu broušeného starož. skla
karafu + 6 skleniček za 1000 Kč. Tel.: 739 307 646. •
Nabízím milovníkům pěnivého moku pivečka něko-
lik krásných korbelů sběratel. Germany cena doho-
dou. Tel.: 739 307 646. 

Inzerce

Primator cup – Senior Open
Již 12 sezón se s menšími změnami pořádá v lito-
myšlském Lidovém domě klání v 9 ballu – Primator
cup. Tou nejnovější změnou je rozhodnutí pořadate-
lů vytvořit turnaj, který v naší republice chybí.
Z toho důvodu se před pěti lety začal konat Primator
cup – Senior Open. 
Jak už název napovídá, jedná se o turnaj pro senior-
ské hráče nad 40 let. Po zjištění, že seniorských tur-
najů je nejen u nás velmi málo, bylo rozhodnuto, aby
se tato klání odehrávala v zemích bývalého východu
a hrálo se tak v Čechách, Polsku, Slovensku a Maďar-
sku. Tedy v zemím, ve kterých je velký zájem o tento
druh turnaje. „Bohužel se nedaří domluvit se s ostat-
ními státy a tak se občas někde uspořádá nějaká
obdoba tohoto turnaje. Není jednoduché zorganizo-
vat tak velký turnaj, na vysoké úrovni a s takovou
dotací, jakým Primátor cup je,“ říká ředitel turnaje
Jan Rychtařík. 
Na již zmiňovaný letošní 5. ročník se sjelo 32 seniorů
– 12 závodníků z Česka, 2 z Maďarska, 4 z Polska, 12
ze Slovenska a po jednom z Chorvatska a Kanady.
Jak Chorvat, tak Kanaďan žijí trvale v Čechách. Tur-
naj byl až vzácně vyrovnaný. 
Ze začátku se hráčům moc nedařilo, ale po chvilce
hraní se jim dobrá hra dostávala do rukou. „Nejdříve
se hrály skupiny, po nasazení pavouk 32 double K.O.,
kde už se hrálo naplno a nic se neponechávalo náho-
dě,“ vysvětluje dále Jan Rychtařík. I přes tuto snahu
však někteří hráči neměli štěstí. Bohužel taková je
královská hra 9 ball. 
Do druhého dne se probojovalo 8 nejlepších a ti si to již
rozdali o medaile. Ty na Primator cupu dostává 8
hráčů. Do této elitní skupiny se dostali pouze 2 Češi –
Karel Žaludek a Ladislav Urban, kteří se však smolným
losem rozlosovali k sobě. Tím bylo jasné, že mezi nej-
lepšími čtyřmi hráči turnaje bude pouze jeden Čech. 
Maďar Mozes Denes se velmi trápil se Slovákem Vladi-
mírem Zaičkem, ale při stavu 2:4 pro Zaičeka dokázal
skóre obrátit a bez jediné chyby vyhrál 6:4. Bronislav
Mažari ze Slovenska jen těsně 5:6 prohrál s Polákem
Mariem Ostazsewskim. Poslední hrající zástupce slo-
venské strany Josef Porubský podlehl, když nad ním
vítězil Mario Maric z Chorvatska. Maric, jako obhájce
titulu, nikoho nenechal na pochybách a porazil 6:4

Ostazsewskeho. Ve stejnou dobu, se stejným skóre,
Denes Mozes přehrává Karla Žaludka. Vypjatý finálo-
vý zápas nakonec 6:3 vyhrál Mario Marič.
Primátor cup 2009 – Senior Open vyhrál Mario Marič,
Chorvat žijící v Praze, který tento turnaj vybojoval již
potřetí. Stříbrnou příčku obsadil Denes Mozes, smol-
ný to Maďar, jež zatím nedosáhl místa nejvyššího, a to
i přesto, že byl v 5 ročnících třikrát ve finále. Třetí
pozice tohoto prestižního turnaje připadla českému
reprezentantovi Karlu Žaludkovi a čtvrtou medaili si
odvezl Polák Marián „Beautifull“ Ostazsewski. 
Letošní turnaj byl hráči hodnocen velice dobře také
proto, že byl skvělou přípravou na Mistrovství Evro-
py seniorů. Řada hráčů tak do Litomyšle přijela
i z tohoto důvodu.                    -red-, foto Miloš Žalman

Prodám sportovní kočárek X-lander trojkolka (kom-
plet) po jednom dítěti, používaný 6 měsíců. V ceně
je také korbička, adaptéry, moskytiéra, pláštěnka,
JAKO NOVÝ, tyrkysovo-černá barva. Pořizovací cena
10 tis. Kč, nyní 4,5 tis. Kč. Telefon 605 515 561. •
Koupím mayovky a verneovky vydané cca do roku
1950. Tel.: 608 420 808. • Prodám střešní nosič a 2
nosiče kol pro SEAT Toledo, model 2001. Tel.
737640090. • Prodám 57 kusů betonových tvárnic
ztraceného bednění DITON ZB 30 (250x500x300),
cena 1 kus za 33 Kč.Tel.: 602 462 465. • Nabízím
za vaši cenu 2 staré gramofony z 50. let, 1 dřevěný,
1 bílý v kůži. Tel.: 739 307 646. • Nabízím do sbírky
sběrateli 30 ks starožitných desek šelakových 30. –
50. léta, cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nevy-
hazujte při podzimním úklidu a nabídněte. Sháním
starožitnou toaletku či skleníček k uložení sbírky
starých panenek. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
různé starožitné sklo, přebytek ze sbírky, za stano-
venou cenu. Např. čajovka 150 Kč, 6 broušených
skleniček 700 Kč, karafa broušená 500 Kč atd. Tel.:
739 307 646. • Kuchyňský kulatý stůl chromovaná
podnož + 2 židličky typu tulipán chromované,
modré sedáky mikroplyš jako nové. PC 3500 Kč, nyní
nechám vše za 1750 Kč. Tel.: 739 307 646. • Konfe-
renční stolek světlý v dobrém stavu za 250 Kč +
tmavý stolek za 100 Kč, noční stolek světlý za 100
Kč, police zhotovená na zakázku za 600 Kč. Tel.: 739
307 646. • Prodám komplet na malou cirkuli, el-
motor 1,5 kW, 2870 ot. + hřídel + přísl. Celková cena:
1500 Kč. Mrazák Calex 90l – cena 950 Kč, kvalitní

Litomyšlští mladíci
zahájili ve velkém stylu
Nováček ligové soutěže juniorů přivítal na domácí
palubovce v prvním kole 19. září volejbalisty Českých
Budějovic. V prvním setu ještě hosté udrželi formální
převahu, když jim domácí volejbalisté darovali v závě-
ru setu vlastními chybami těsné vítězství 22:25, pře-
stože téměř celý set vedli o tři body. Ani v jednom
z následujících tří setů už jim domácí perfektní kolek-
tivní hrou a velkou bojovností nedovolili více než 19
bodů. 
Druhé utkání bylo zpočátku vyrovnanější. Klíčovým se
ukázal druhý set, v němž domácí odvrátili dva setboly
soupeře a nakonec zvítězili. Hosté složili zbraně
a začali více chybovat – poslední set skonči 25:11
ve prospěch litomyšlských juniorů. „Hoši nám udělali
velkou radost,“ pochválil své svěřence trenér Karel
Radimecký a dodal: „Neznali jsme sílu soupeře, ale už
rozcvičení nám napovědělo, že bychom mohli doufat
ve vítězství.“
V říjnu na domácí palubovce přivítají litomyšlští junio-
ři Chotěboř – 17. října budou utkání zahájena v 10.00
a 14.00. O týden později 24. října přijede do Litomyšle
změřit síly B tým juniorů Brna. 

Eva Hudečková

STIGA – HOKEJ (sál DDM)
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
So 17.10. od 14.00 – 10. kolo Litomyšlského
poháru 2009 ve Stiga hokeji

Florbalový klub FBC Peaksport Litomyšl –
Městská sportovní hala
Ne 18.10. – 3. liga mužů
9.00 – FBC Peaksport Litomyšl x TJ Sokol Nová
Paka – FALCONS, 
10.30 – Eldorado – DTJ Trutnov x Orel Přelouč
12.30 – TJ Sokol Nová Paka – FALCONS x Orel
Přelouč
14.00 – FBC Peaksport Litomyšl x Eldorado –
DTJ Trutnov
Ne 25.10. – 1 dorostenecká liga
10.00 – FBC Peaksport Litomyšl x CSP Hradec
Králové
11.30 – FTS Florbal Náchod x FbK Orlicko Tře-
bovsko
13.15 – FbK Orlicko Třebovsko x CSP Hradec
Králové
14.45 – FBC Peaksport Litomyšl x FTS Florbal
Náchod
So 31.10. – 2 liga žen 
O9.00 – FBC Peaksport Litomyšl x FBC REAST TJ
Jablonné n. O.
10.10 – FTS Florbal Náchod x FbK Orlicko Tře-
bovsko
11.50 – FBC REAST TJ Jablonné n. O. x FbK
Orlicko Třebovsko
13.00 – FBC Peaksport Litomyšl x FTS Florbal
Náchod
- na zápasy vstup volný

Kam za sportem

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• roční servis • kontrola diagnostiky
• opravy osobních automobilů

• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Jiří Čepelák získal další titul,
Bartoš druhou jízdu nedokončil

Letošní motokrosová sezóna jednotlivců měla svůj
poslední podnik v jihočeském Jiníně. Asi pět tisíc
fanoušků tohoto sportu vidělo drama až do poslední
chvíle. Postaral se o to závodník litomyšlské stáje Orion
Petr Bartoš.
Po první rozjížďce se nic podstatného nestalo, pouze
že Čépa stáhl náskok svého soka na čtyři body  a bylo
jasné, že pravá bitva bude teprve následovat. Ve druhé
jízdě Bartoš odstartoval před Čepelákem, což bylo
důležité a vše hrálo do karet Petrovi. Jenomže asi
v polovině časového limitu najednou Bartoš zpomalil
a nakonec kvůli technickému problému zajel předčasně
do depa. Toho využil Čepelák a v poklidu si cílem projel
pro další svůj primát. V depu byl Bartoš i všichni, co
jsme mu fandili, a nebylo jich málo, zklamaní, ale co se
dá dělat, sportovní život jde dál a nezbývá nic jiného
než se dívat dopředu a věci řešit. Titul vicemistra není
také k zahození, navíc má Petr také stříbro z ME. 
Jinak v Jiníně v kubatuře Open kraloval podle předpo-
kladu Martin Michek, ale ten kvůli přednosti MS nemo-

hl absolvovat celé mistrovství. V MX2 nestartoval již
jistý mistr Slovák Martin Kohút, dal přednost vyšší
třídě a toho využil dokonale Franta Smola k svému tri-
umfu. Náš Jaromír Romančík první jízdu nedokončil
a v následující vybojoval deváté místo, celkově mu
v šampionátu patří 12. místo. Na první letošní body
dosáhl také Jiří Čekal z Orionu, když bral dva body.
Ve Veteránech opět bezkonkurenčně řádil Míra Kučí-
rek, letos ho nikdo neporazil. Dobře zajel Honza Fro-
něk, když vždy projel cílem jako třetí. Průběžně se
Honza dostal na pátou pozici a mrzet ho může absen-
ce v prvním podniku kvůli zranění ramene. Další náš
borec Luboš Strejček zabodoval v obou jízdách
a nakonec v mistráku zaujal pětadvacátou příčku,
což na první sezónu ve Veteránech není vůbec špat-
né. 
Motokrosaři mají nyní před sebou závody družstev
na dráze v Lokti 26. září a jako vždy to bude zakonče-
ní letošní sezóny. Orion tým tam bude obhajovat loň-
ské stříbro.                                                         Petr Kovář

Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po – Čt 10.00 – 22.00
Pá 10.00 – 23.00
So 8.00 – 23.00
Ne 8.00 – 22.00
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
• www.stratilek.cz
Cvičební sál Veselka, tel. 775 998 869
Časový rozvrh cvičení 
Aerobic – St 19.30 – 20.30
Fitbox – Po 10.00 – 11.00 a 18.30 – 19.30, Út
19.00 – 20.00, Čt 19.00 – 20.00, Ne 18.00 –
19.00
Aikido – Po 16.30 – 17.30, St 18.00 – 19.30, Pá
18.00 – 19.30
Jóga – Út 18.00 – 19.00
Kickbox –  Út, Čt, Pá 20.00 – 21.00
Thaibox – Út 16.30 – 18.00, Čt 17.30 – 19.00, Ne
10.00 – 11.30
Capoeira – Po 17.30 – 18.30, Pá 17.00 – 18.00 
Sportovní příprava pro děti – Po 15.30 – 16.30,
St 17.00 – 18.00
Září – říjen: Kurz sebeobrany 2009 – 10 lekcí,
přednášky, cvičení, ochranné prostředky, při-
hlášky na tel. 775 99 88 69
•více info na www.samuraiklub.cz
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
bruslení pro veřejnost
Jezdecký areál Jízdárna Suchá u Litomyšle,
tel. 606 836 449
So 17.10. a 31.10. vždy od 13.00 – Veřejné tré-
ninky
So 10.10. od 11.00 – Dětský šampionát 2009 v
jezdectví – drezura, zručnost, parkur
• www.stajmanon.cz
Hřiště na Lánech 
Pá 9.10. od 16.00 do So 10.10. do 16.00 – Lán-
ská hučka – již 17. ročník 24hodinového štafe-
tového běhu

Sport – cvičení16. letecko-modelářský den 
Již 16. letecko-modelářský den se uskutečnil poslední
srpnovou sobotu na letišti ve Vlkově. Své modely před-
vedli jak litomyšlští modeláři, tak i ti „přespolní“. 
Dalo by se říci, že dorazili nadšenci leteckého mode-
lářství z celé republiky. Někteří se přijeli pochlubit
třeba i se čtyřmi modely. „Máme tady modeláře z České
Třebové, ale také z Frenštátu pod Radhoštěm,“ říká
předseda Spolku leteckých modelářů Litomyšl
MUDr. Vítězslav Podivínský a dodává: „K vidění jsou
akrobaté, větroně, větroně s pomocným motorkem,
máme tady vrtulník, ale jsou zde i atypická letadla.“
Skutečnou raritou pak byl například speciální model
letounu z druhé světové války Handley Page Manx, se
kterým létal Ladislav Knebl z Frenštátu pod Radhoš-
těm. „Vidíme tady také krásný 10 metrový větroň jed-
noho našeho člena, který však ještě není uveden
do chodu,“ uvádí Vítězslav Podivínský. 
Diváci, jež nehleděli pouze na nebe, si možná všimli
„umělecky“ vysekané číslice 750 na přistávací ploše.

„Říkali jsme si, že by bylo pěkné, abychom nějakým
způsobem dali najevo, že i my souzníme s tímto výro-
čím města,“ upřesnil předseda spolku. 

Text a foto Jana Bisová
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Orion Cup 2009 ovládli slovenští
jezdci, Bartoš se zranil

Ukázka ze sobotního programu, foto -bj-.

V sobotu 29. srpna ráno v Benátkách pršelo
a proto museli pořadatelé improvizovat. Začátek
akce byl proto posunut na 15. hodinu. Nakonec se
program částečně uskutečnil, i když podmínky
byly opravdu těžké. 
Vystoupil ve své show trialista Pavel Baláš a jeho
kousky na motocyklu byly velice odvážné. Také
silák Jirka Žaloudek nezklamal a do svého progra-
mu zapojil i diváky. Proběhly avizované soutěže
o pěkné ceny, Petr Bartoš nakonec i v blátě udělal
motokrosovou show. Večer už podle plánu zahrály
kapely. Bohatou tombolu, kde nejhodnotnější
cenou byl motocykl Pitbike, předal šťastnému
divákovi starosta Litomyšle Michal Kortyš, který
měl nad sobotní akci záštitu. 
Druhý den už nad areálem svítilo sluníčko a bylo
jasné, že závody budou super. Škoda, že asi nej-
větší hvězda podniku, domácí borec Petr Bartoš,
si ráno při kvalifikační rozjížďce poranil ruku. Byl
ošetřen, ale do odpoledních jízd nastoupit již
nemohl. Třídu Open tak ovládli Slováci – Martin
Kohút zde jel výborně a zaslouženě zvítězil.
O druhou pozici se ale tvrdě rvali Tomáš Bučenec

a Němec Daniel Siegl. Bučko byl nakonec lepší,
Siegl si po boji odvezl z Benátek do Německa
bronzový věnec. Ve třídě MX2 převážně mladých
závodníků zvítězil po pěkné jízdě Marek Sukup
jedoucí v barvách Orionu Litomyšl a domácím
příznivcům udělal radost. František Smola
na Suzuki dojel třetí a na bronzovou příčku
vystoupil další borec Orionu Jaromír Romančík.
Ve veteránech, kde startovali i domácí jezdci
z okolí Litomyšle, nakonec jasně dominoval Mora-
vák Roman Heinrich. Jan Froněk z litomyšlské
stáje Orion byl druhý a na bednu je ještě doprovo-
dil Marcel Malovaný. 
Pořadatelé z Orion týmu a místní nadšenci z Auto-
motoklubu Litomyšl v AČR, kteří společně zajišťo-
vali již dvanáctý ročník, se velice snažili při
přípravě a zabezpečení tak náročné dvoudenní
akce. Je velká škoda, že první den ovlivnil z velké
části déšť. Nakonec ale musíme být spokojeni,
protože hlavně v neděli přišli diváci a myslím si,
že viděli skvělý motokros v podání našich i zahra-
ničních reprezentantů.                           Petr Kovář

S číslem 105 jede vítěz kategorie Open Martin Kohút,
foto Miroslav Jireček. 

Český pohár
ve Stiga hokeji 
V sobotu 19. září hostil Kamenný Přívoz 67 hráčů, kteří
se sjeli z Česka, Slovenska a Maďarska na úvodní turnaj
o Český pohár (ČP) 2009/2010 ve Stiga-hokeji. 
Sport, jež integruje zdravé i hendikepované, začal svou
sezónu několika novinkami: sníženým vstupným
pro mládež a ZTP, dvěma body za výhru místo tří, play-
off Áčka jen pro osmičku hráčů na 4 vítězné zápasy atd.
Na hodnocení změn bude ještě čas. 
Klub Stiga HC Benátky poslal na „sázavskou ochutnáv-
ku“ šestici borců: Zdeněk Lopaur v 1. skupině zabojoval
a ze 6. příčky se protáhl do Áčka, zatímco Michal Boštík
(16.) na svém 3. turnaji ČP musel vzít zavděk Déčkem;
z 2. skupiny postoupil Tomáš Halama (13.) do Céčka;
ve 3. skupině Kamil Vyroubal statečně plnil úlohu
otloukánka a jediný gól mu chyběl do obdržené stovky
(17.); v poslední skupině si Patrik Petr, přes své zranění,
s přehledem pohlídal Áčko (3.), zatímco Ivan Halama se
o prsa prodral do Céčka (14.). 
Odpoledne se hrály výkonnostní skupiny: v Áčku sehrál
Patrik utkání výsledkově velmi pěkná, k nimž určitě
patří remíza 3:3 s vítězem skupiny a 21. hráčem světa L.
Hvižděm ml. (THC Stiga-Game Příbram), ale např. poráž-
ka 1:8 s jeho vrstevníkem a přemožitelem z MR
juniorů M. Ležíkem (Absolut Desperation) zamrzí. Nic-
méně celkový výsledek – 9. místo 3 body za branou play-
off – je slibný; o pouhé 2 body za ním skončil Lopy (13.),
který si cení třeba vítězství 5:2 nad Z. Matouškem ml.
(HCS Žabka Praha – 33. WR) a určitě nejvíc lituje dopo-
lední porážky 4:5 s K. Konečným (THC Stiga Svitavy 93).
Naši zástupci v Céčku nezklamali: Tomáš se dokonce
pral o vítězství ve skupině, ale nakonec skončil o 4 body
3. (47.), Ivan 8. (52.). V Déčku hráli naši nováčci, při-
čemž Michal skončil 3. (59.) také se čtyřbodovou ztrá-
tou, Kamil přesně uprostřed 6. (62.). 
Přestože za oběma Áčkaři máme nyní výkonnostní pro-
past, umístil se klub na slušném 7. místě. Turnaj suve-
rénně vyhrál Lukáš Turoň hrající po roce opět
za mateřský klub THC Třinec, před Leošem Hvižděm ml.
a Zdeňkem Matouškem ml. Mezi kluby jasně vede také
ten třinecký. Mezi nováčky je zatím Michal 2. a Kamil 5.,
tabulku juniorů Patrik dokonce vede. Jenže už 3. října
je na řadě Třinec a po něm může být všechno jinak. Líp?   

Jindřich Petr


