
Přes šedesát mladých lidí z celé Evropy se „utábořilo“
na litomyšlské III. základní škole. V termínu od 1.
do 16. srpna se totiž v Litomyšli uskutečnil 23. ročník
Mezinárodního tábora mladých (International Youth
Camp – IYC). Smetanovo rodiště tuto akci hostilo již
podruhé v historii kempu. Celodenní náplní se staly
především workshopy, které svým obsahem nabízely
kulturní, sportovní či multimediální vyžití. Výsledky
třítýdenního snažení pak byly představeny veřejnosti
na Final show v Lidovém domě. 
Mezinárodní tábor mladých je založen na partnerské
výměně, kterou před více než dvaceti lety zahájila
italská provincie Reggio Emilia (součástí provincie je
litomyšlské partnerské město San Polo d´Enza, pozn.
red.) a německý region Enzkreis. Postupně se do akce
začala zapojovat další partnerská města, až vznikla
obrovská síť, v níž je i Litomyšl. Ta akci hostila popr-
vé v roce 1993. „Litomyšl jsme podruhé vybírali už
v roce 2004, kdy byla v užším výběru 3 měst, ale
nakonec se dala šance někomu jinému v partnerském
pavouku,” vysvětluje koordinátorka Mezinárodního
tábora mladých pro Českou republiku Pavla Komárko-
vá a dodává: „Přesto Litomyšl patří mezi jediná dvě
města, kde byl tábor více než jednou. Druhým místem
jsou Mysłowice v Polsku.“ Její německý kolega Jür-
gen Horstmann, jehož hlavní činností je právě orga-
nizace mezinárodních táborů mládeže, doplňuje:
„Byl jsem zde právě v roce 1993 a moc se mi tu líbilo.
Lidé jsou tady velmi přátelští. Pro opakovaný výběr
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Jeden z workshopů byl věnovaný hudbě. Vznikla tak kapela, která se během dvou týdnů musela sehrát. Čekalo je totiž vystou-
pení na tzv. Final show v Lidovém domě. 

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

Litomyšle však byla velice důležitá podpora ze strany
města. Tu nám Litomyšl byla schopna nabídnout.“ Nic
tedy nebránilo tomu, aby mladí lidé Evropy poznali
nejen východočeské město, ale i českou kulturu.
„Cílem tábora je kromě seznámení účastníků s měs-
tem a českým prostředím ještě podpora a zlepšení
komunikace nejen mezi jednotlivými evropskými
zeměmi a partnerskými městy, ale také mezi konkrét-
ními mladými lidmi. Ti mají možnost seznámit se se
svými vrstevníky z jiných států a jejich kulturou
i názory,“ sděluje Pavla Komárková. 
Tito mladí lidé se v Litomyšli rozhodně nenudili.
„Hlavní náplní tohoto kempu jsou workshopy, které si
účastníci vybírají. Máme zde divadlo, hudební či
výtvarný workshop, video workshop, kde se učí natá-
čet filmy a poslední je workshop taneční. 
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Pravěká rybka se
vrátí do Klášterních
zahrad

tel. 461 616 719

nově online
objednávky

(rozvoz jídel Litomyšl a okolí) 

www.peklo.lit.cz

Bowling Bar Peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl

Otevřeno:
Ne - Čt 11.00 - 24.00
Pá - So 11.00 - 02.00

automatické
pračky
a chladničky
v energetické
třídě A+

akce
měsíce

Devadesát milionů let stará fosilie se vrátí do
Klášterních zahrad v Litomyšli. Tentokrát však
v podobě bronzové kopie, na které pracuje
akademický sochař Jiří Věneček. Slavnostní
odhalení je naplánováno na 14. hodinu 11.
září. V tento den se v rámci Dne otevřených
dveří památek  uskuteční také oslavy desátých
narozenin Klášterních zahrad.  
Město Litomyšl se rozhodlo uspořádat Klášter-
ním zahradám narozeninovou oslavu. Z růz-
ných nápadů nakonec uspěla myšlenka
emeritního starosty Miroslava Brýdla, umístit
pravěkou fosilii zpět na své místo. Tento akt se
má nakonec stát zlatým hřebem dvoudenního
programu oslav. „Napadlo to vlastně moji man-
želku. Stále mi říkala, proč tam není zpátky ta
ryba,“ vysvětluje Miroslav Brýdl a starosta Lito-
myšle Michal Kortyš doplňuje: „Když v národ-
ním muzeu rybu zkoumali, tak zjistili, že je
hodně stará a kouzelná. Když se jí dotknete, tak
se vám splní tři přání.“ Kouzelná má být i její
kopie. První tři přání by měl vyslovit ministr
kultury Jiří Besser, který bronzovou rybku v
Klášterních zahradách slavnostně odhalí. 
Ovšem již na pátek 10. září jsou naplánovány
akce zahrnuté do programu oslav. „Kromě
odborné konference „Klášterní zahrady – 10 let
poté“ je na páteční večer připraven koncert s
názvem Pocta Franku Sinatrovi v podání Jana
Smigmatora & Swinging Tria, a také promítání
záběrů Klášterních zahrad před rekonstrukcí.
Na sobotní odpoledne jsou pak přichystány
ozvěny královehradeckého festivalu Jazz Goes
To Town (Jazz jde městem). Uskuteční se verni-
sáž plakátů, letáků a brožur v informačním
centru na zámku a v Klášterních zahradách se
představí hned čtyři jazzové formace. 
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Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Lito-
myšle se bude konat v úterý 14. září od 16.30
v malém sále Smetanova domu. Na programu
budou záležitosti majetkoprávní, změny roz-
počtu města na rok 2010 a různé.  
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otevřená radnice

RaM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s fi.
Dabona s.r.o., Rychnov, na provedení zadávacího
řízení na výběr zhotovitele na zak. "Revitalizace ryb-
níků Nový a Střední v k.ú. Budislav".

RaM souhlasí s obnovou a aktualizací vítacích
cedulí a realizací dvou billboardů před Litomyšlí. 

RaM souhlasí s tím, aby nově vznikající obecně
prospěšná společnost České dědictví UNESCO měla
sídlo na adrese Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl. 

RaM souhlasí s tím, že plakátovací plocha v Osické
ulici bude bezplatně k dispozici zaregistrovaným
volebním stranám a hnutím pro výlep volebních mater-
iálů. Plocha bude rozdělena na stejně velké části
a opatřena čísly, která si volební strany a hnutí vylosu-
jí. Na jiné plakátovací plochy v Litomyšli nebudou
smět být volební materiály vylepovány.

RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu
na předvolební setkání zaregistrovaných volebních
stran a hnutí s voliči (beseda, mítink) a to za cenu
1.000,- Kč/akce u velkého sálu a 500,- Kč/akce
u malého sálu.

RaM souhlasí se záměrem sloučení příspěvkových
organizací Městská galerie Litomyšl a Smetanův dům
a organizační složky Kino Sokol do jedné příspěvkové
organizace k 1. 1. 2011 a ukládá starostovi a odboru
kultury připravit potřebné podklady pro jednání RaM
a ZaM.

RaM souhlasí s realizací bronzové kopie "zka-
menělé ryby" (kočárovna v Klášterních zahradách)
v ceně do 20 tis. Kč vč. DPH. Dodavatel: Jiří Věneček. 

RaM vzala na vědomí cenovou kalkulaci na dotisk
knihy "Litomyšl 1259-2009, město kultury
a vzdělávání". RaM doporučuje zapracovat náklady
na dotisk 1 000 kusů knihy do rozpočtu na rok 2011.

Z rady města

Čtyři přechody pro chodce na průtahu městem by měly
být bezpečnější. Radnice má v plánu během letošního
podzimu provést některé nezbytné úpravy, odpovídají-
cí současným normám. Přibudou ostrůvky, ale sníží se
i rychlost.
K úpravě dojde u čtyř přechodů ve směru od Vysokého
Mýta. „Na těchto přechodech pro chodce budou vybu-
dovány bezbariérové nájezdy a středové ostrůvky,“
sděluje Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospo-
dářství a dodává: „V tomto úseku bude také odstraně-
na povolená rychlost 70 km/h, protože technické
podmínky na přechodech pro chodce neumožňují
jinou rychlost než do 50 km/h.“ Původní projektová
dokumentace dokonce předpokládala, že do úprav
bude zahrnut i přechod za světelnou křižovatkou
ve směru na Svitavy. Ovšem nakonec se tak nestane.

„Tento přechod je pro nás problematický. Předpokláda-
li jsme, že zde bude vybudováno pouze místo pro pře-
cházení, ale po ročních diskuzích v orgánech města
a dopravních orgánech jsme se rozhodli tento přechod
z dotačního titulu vyloučit,“ vysvětluje Pavel Jiráň.
Hlavním důvodem je bezpečnost chodců. „Máme za to,
že by bylo problematické dostat do podvědomí občanů
charakter této změny, tedy z přechodu pro chodce
na místo pro přecházení,“ míní vedoucí odboru
a pokračuje: „Myslíme si, že by se občané v tomto
místě chovali tak jako v minulosti na přechodu
pro chodce a mohlo by zde docházet k daleko větším
kolizím než dosud.“ Podle slov Pavla Jiráně navrhuje
krajský úřad Litomyšli zrušení tohoto přechodu. „V
případě, že by byl zrušen dva roky, pak si dovedu
v tomto místě představit místo pro přecházení. To už

by se do povědomí občanů dostávalo lépe,“ upřesňuje
vedoucí odboru. 
Náklady na úpravu čtyř přechodů jsou vyčísleny na 1
milion korun. Z fondu infrastruktury však město získá
800 tisíc korun. K úpravám by mělo dojít v podzimních
měsících. „Představa byla taková, že by vše bylo
dokončeno do 15. září, kdy se v Litomyšli uskuteční
vyhlášení vítězů soutěže Cesty městy. Bohužel doda-
vatel, vysoutěžený už v roce 2009, nemá v současné
době potřebnou kapacitu,“ uzavírá Pavel Jiráň.
Úprava přechodů na R35 je již druhou etapou prací,
které mají přispět k bezpečnějšímu přecházení této
nebezpečné komunikace a ke „zklidnění“ provozu.
V roce 2008 došlo k nasvětlení přechodů, osazení
měřičů rychlosti na vjezdech do Litomyšle a k zákazu
předjíždění pro nákladní vozidla.                               -bj-

První fáze projektu úspor energií
na objektech města již běží

Město Litomyšl zpracovalo projekt s názvem Úspory
energií na objektech města Litomyšl. Jeho cílem je
ušetřit náklady za energie pomocí určitých stavebních
úprav. Do první fáze projektu jsou zahrnuty Základní
škola U Školek (2. ZŠ) a Mateřská škola na ulici 17.
listopadu (tzv. Vertexová). 
Stavební práce na obou objektech již byly zahájeny.
„Na MŠ a Domě dětí a mládeže, který je součástí objek-
tu školky, dojde ke kompletní výměně oken, zateplení
střechy a fasády. Na 2. ZŠ bude provedena výměna
všech oken,“ sděluje František Zachař, z odboru rozvo-
je a investic Městského úřadu v Litomyšli a dodává:
„Zateplení fasády základní školy nebude prováděno,
tím by se zničil vzhled budovy.“ U základní školy
budou vyměněna okna na objektu učeben, hospodář-
ské budově a tělocvičně. U mateřské školy by okna,
dveře a vrata měla zůstat z velké části ve stejné veli-
kosti. Ovšem v některých případech může dojít ke
zmenšení, z důvodu sjednocení vzhledu fasády. Barev-
né řešení by mělo být pozměněno minimálně. Fasáda
bude okrová, sokl ve světle oranžové barvě. Město má
již vyčísleny úspory, kterých by se mělo těmito opatře-
ními dosáhnout. „Úspora současných provozních
nákladů u mateřské školy by měla dosáhnout cca 184
tisíc korun za rok. Udržitelnost projektu je 5 let, tzn.
v době udržitelnosti projektu je to kolem 920 tisíc
korun. Na základní škole by úspora měla dosáhnout

asi 134 tisíc korun za rok. Během 5 let udržitelnosti by
pak tato částka dosáhla zhruba 670 tisíc korun,“ uvádí
František Zachař. 
Stavební práce na mateřské škole a domě dětí a mláde-
že mají skončit ještě letos. Základní škola do konce
příštích letních prázdnin. „U základní školy je pro-
blém, že okna v kuchyni se nedají měnit za provozu,
takže buď najdeme kompromis, nebo k této úpravě
dojde o dalších velkých prázdninách, tedy do 31. 8.
2011,“ upřesňuje František Zachař a pokračuje: „Práce
neovlivní bezpečnost dětí. Problematické práce mají
být dokončeny do konce prázdnin. Vše je koordinová-
no s řediteli a snad nebudou žádné komplikace.“
Celkové náklady na stavební práce na vertexové škol-
ce činí 12,43 milionů korun. Ovšem díky tomu, že
město s projektem uspělo v evropském Operačním pro-
gramu (OP) Životní prostředí, získalo dotaci 5,53 mili-
onů korun. Rozpočet na úpravy základní školy je 7,30
milionů korun, z toho dotace OP Životní prostředí je
ve výši 3,91 milionů korun. Z důvodu poskytnutí pro-
středků z uvedeného programu budou na budovách
umístěny trvalé pamětní desky.
Projekt úspor energií na objektech města však počítá
ještě s jednou budovou. Je jí Mateřská škola na Lidic-
ké ulici. Tady má ve druhé fázi dojít ke stavebním
úpravám celého objektu. V plánu je výměna oken,
zateplení střechy a fasády.                                          -bj-

Čtyři přechody na R35 se středovými ostrůvky

Starodávný jarmark opět v září
Již čtrnáct let se na Smetanově náměstí koná každý
podzim Starodávný jarmark. Stánky budou opět umís-
těny po obou stranách horní části náměstí, takže bude
vyloučena doprava v části náměstí mezi budovou
České spořitelny a Domem sportu Stratílek. Před mari-
ánským sloupem bude jako obvykle umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny. Jarmark se
uskuteční v sobotu 18. září v době od 8.00 do 17.00.
Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou předvá-
dět stará řemesla a prodávat svoje výrobky (např. bati-
kované výrobky, batůžky, betlémy, bio vína, bižuterii,
brašny, bylinky, cínové předměty, cukrovinky, čepice,
čaje, dečky, dekorační předměty, drahé kameny, dře-
věné výrobky, figurky, formy, hedvábí, hlavolamy,
hrábě, hračky, kabelky, kachle, kaktusy, kapsáře,
keramiku, klobouky, ručně tkané koberce, korálky,
koření, kosiska, košíky, kovové a kožené výrobky,
krajky, krasohledy, květiny, lampy, loutky, malované

obrázky, maňásky, mašle, medovinu, mýdla, násady,
ošatky, ozdoby, patchwork, pečivo, perníky, polštářky,
prostírání, ruční papír, skleněné předměty, smetáky,
spony, staročeské nerezové i dřevěné kuchyňské
potřeby, stuhy, sušené květiny a ovoce, svícny, sýrové
dobroty, šály, šátky, šperky, tácy, textilní výrobky,
trdelník, trička, turecký med, ubrusy, vázy, včelí pro-
dukty, vína, vitráže, výrobky z drátu, dřeva, juty,
kamene, kanafasu, kukuřičného šustí, přírodního
korku, mědi, modrotisku, proutí, rohoviny, slámy
a ovčí vlny, vyšívání, zástěry…). 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí kování
koně, drátování, rytí skla, paličkování, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu kera-
miky a korálků, ručního papíru, skleněných předmě-
tů, zdobení perníků a další, dnes již polozapomenuté
způsoby výroby.  Svůj stánek zde budou mít i lito-
myšlští skauti, kteří v něm budou představovat pro-

jekt LILIE – volnočasové centrum a nízkoprahové zaří-
zení. Skauti vám představí svoji činnost, budou nabí-
zet přihlášky do svých oddílů a hlídat vaše děti.
V jejich stánku se můžete také občerstvit.

Doprovodný program na pódiu před morovým slou-
pem:
8.00–9.15 – skupina PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY
Morašice – vedoucí Karel Telecký ml.
9.30–11.00 – litomyšlská dechová jedenáctka BEKRAS
– vedoucí Josef Král
11.15–12.45 – folková skupina VĚNEBAND Litomyšl –
vedoucí Josef Věneček
13.00–14.30 – folková skupina X̌ILT Litomyšl – vedou-
cí Rosťa Sopoušek
14.45–15.45 – country skupina ROSA Litomyšl –
vedoucí Slávek Vrbka
16.00–17.00 – folková skupina Náhoda Litomyšl –
vedoucí Josef Fryauf.

Jaroslav Dvořák, 
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany
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Výstavba Městského bazénu
Litomyšl se blíží do finále 

Po měsících netrpělivého
čekání se již brzy dočkají
všichni ti, kteří se těší
na otevření Městského bazé-
nu Litomyšl. Veřejnost si
bude moci bazén prohléd-

nout v úterý 12. října při dni otevřených dveří. Ovšem
než se tak stane, musí pracovníci stavební firmy dola-
dit desítky drobností. 
Krytý plavecký bazén je kompletně pod střechou. Vět-
šina prací se odehrává v interiérech. „Již delší dobu
je dokončena střešní konstrukce. Máme hotové
zasklení jak bazénové haly, tak tobogánové věže.
Hotové jsou podlahy a omítky,“ vyjmenovává
Ing. Martin Hucek, vedoucí projektu stavební firmy
PKS INPOS a.s. ze Žďáru nad Sázavou, která stavbu
realizuje. „V tuto chvíli jsou zahájeny obklady a dlaž-
by bazénových van. Probíhá dláždění a obkládání
sociálního zařízení.“ Některé materiály na interiéry
krytého bazénu byly dovezeny ze zahraničí. Kupří-
kladu na podlaze bude žulová dlažba. „Dovozová je
keramika v bazénových vanách, protože některé tva-
rovky se v České republice nevyrábějí. Současně je
dovezena kamenná dlažba na podlahy, která opět v
ČR, v požadované kvalitě a designu, není dostupná,“
vysvětluje Martin Hucek. Stavební firma je s pracemi
tak daleko, že již provedla zkoušku těsnosti bazéno-
vých van. „Vše ke spokojenosti investora,“ doplňuje
Martin Hucek. Během září dojde ke spuštění technolo-
gie. „Čekají nás už jenom kompletace jednotlivých
řemeslnických věcí, což je topení, kanalizace, obklady,
voda nebo vzduchotechnika,“ dodává vedoucí projektu. 
Pro komfort návštěvníků bazénu jsou připraveny

různé „vychytávky“ v podobě trysek, chrličů nebo
masážních lavic. „Chrliče jsou celkem tři a budou fun-
govat jako atrakce v malém hrátkovém bazénu, kde si
lidé mohou masírovat záda proudem vody. Každá trys-
ka bude jiná, takže i masáž může být více či méně
intenzivní,“ popisuje Martin Hucek. Ve výplavovém
bazénku, který by měl fungovat od jara do podzimu,
pak návštěvník nalezne masážní lehátka. „Jedná se
o odpočinkový bazén, kam je možné vyplavat z interi-
éru. Voda v něm bude stejně teplá jako uvnitř. Masáž-
ní lavice jsou zde dvě, pod nimi bude probublávat
vzduch, takže vlastně půjde o takovou příjemnou per-
ličkovou lázeň,“ přibližuje atrakci Martin Hucek.
Ve výplavovém bazénu by měl být také protiproud
pro odpočinkové plavání nebo masáž zad. 
Vraťme se však k onomu dni D. Den otevřených dveří
bazénu je naplánován na úterý 12. října od 14.00
do 18.00. Doprovodnou akcí prohlídky bazénu by měla
být „Karibik párty po Litomyšlsku“ v prostoru před
bazénem. Těšit se můžete na koncert kubánské kape-
ly, barmankou show a další překvapení. Soutěžit bude-
me například o volňásky do bazénu a chybět nebudou
ani komentované prohlídky technického zázemí.
Podrobný program celé akce, kterou pořádá Město
Litomyšl ve spolupráci se stavební firmou PKS INPOS
a.s.,  přineseme v říjnové Lilii.  

Jana Bisová a Michaela Severová

Klášterní zahrady
zvítězily
v Trend Award!
Klášterní zahrady zvítězily v soutěži Internatio-
nal ELCA Trend Award 2010 – Building with
Green. Dostaly tak překrásný dárek ke svým 10.
narozeninám. Město Litomyšl, architekti Kláš-
terních zahrad Zdeněk Sendler, Radko Květ
a Václav Babka budou oceněni 15. září na mezi-
národním odborném veletrhu městské zeleně
a krajinářství GaLaBau v německém Norimberku. 
Klášterní zahrady se soutěže Trend Award
účastnily společně s Bylinkovou zahrádkou
zámku Valtice, Zámeckou zahradou v Jičíně,
Knížecí Akropolí na Vyšehradě a zahradou vily
Müller v Praze. Podtitulem letošního ročníku
byly „historické zahrady“. Hodnotící komise
do Litomyšle přijela začátkem července a oce-
ňovala především to, že i deset let od rekon-
strukce jsou Klášterní zahrady stále udržované
a plní svůj účel. „Spojení a bohatost nápadů,
identita a jedinečnost, vyplývajícími z historic-
kých odkazů i tvůrčí vlastnosti byly přesvědči-
vými atributy pro to, aby projekt přijal
ocenění,“ uvedl Emmanuel Mony, prezident
ELCA.                                                                   -bj-

Ozvěna festivalu Jazz Goes
To Town v Litomyšli

Sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace
pořádají spolu s obecně prospěšnou společností
Terra Nostra tzv. ozvěny festivalů. V praxi jde vždy
o přenesení jednoho festivalového představení zná-
mého festivalu do jiného města – nejlépe do památky
UNESCO či dalších památkových objektů, přesně
podle hesla „Žij v živých městech s živými památka-
mi“. Každé z měst sdružených v Českém dědictví
UNESCO či České inspiraci jeden festival „vyváží“
a jeden „dováží“.    
Do Litomyšle si dovezeme známý královéhradecký
festival Jazz Goes To Town. Tento festival oslaví v
letošním roce již 16. narozeniny. Jde o přehlídku
výborné jazzové muziky, na které se pravidelně
objevuje i řada světových osobností. Pro Litomyšl
jsme spolu s ředitelem festivalu Martinem Brunne-
rem připravili jednodenní ochutnávku tohoto krá-
lovéhradeckého festivalu, který je ceněn
i v zahraničí. V rámci Dne otevřených dveří pamá-
tek bude v sobotu 11. září ve 13.00 zahájena
výstava plakátů a dalších tiskovin tohoto festivalu
v zámeckém infocentru. Poté se můžeme těšit
na celoodpolední nášup jazzu v Klášterních zahra-

dách. Od 15.00 zde budou postupně hrát: Miroslav
Hloucal Quartet, Martin Brunner & Jaroslav Šind-
ler, Vibe Fantasy a František Kop Quartet. Tuto
parádní muziku dostanou Klášterní zahrady ke
svým desátým narozeninám. Věříme, že se bude
líbit i vám. 
A který festival „vyveze“ Litomyšl? To asi není těžké
uhádnout. Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl se představí tentokrát v Kutné Hoře.
V Chrámu sv. Barbory provede v úterý 12. října var-
hanní koncert vynikající Aleš Bárta. Před samotným
koncertem představí několika slovy ředitel Smetano-
vy Litomyšle o.p.s. Jan Pikna náš festival, ale také
město Litomyšl. 
Celá akce má za cíl oživit památkové objekty, podpo-
řit putování za živou kulturou, ale také propagovat
festivaly i města, ve kterých se konají. Realizace fes-
tivalových ozvěn by nebyla možná bez dotace z Inte-
grovaného operačního programu. 
Na závěr dodejme, že na žádné akce v rámci ozvěn
festivalů se nevybírá vstupné.

Ing. Michaela Severová, 
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO



4

Dva kilometry lesních
cest s novým povrchem

Během prázdninových měsíců se uskutečnila první
etapa rekonstrukce části lesních cest ve vlastnictví
Města Litomyšle. U původních komunikací totiž
docházelo k jejich plošnému rozpadu. Nový asfaltový
koberec doslal dvoukilometrový úsek ve strakovských
lesích. Krom dopravy dřeva je u těchto cest počítáno
i s rekreačním využitím. 
„Celý úsek, který předpokládáme, že bychom upravili,
má délku téměř 5 kilometrů a vede ze Strakova na Koz-
lovský kopec,“ vysvětluje vedoucí odboru městských
lesů Petr Novák a dodává: „V první etapě jsme opravili
takřka polovinu této trasy.“ Komunikace, která prošla
rekonstrukcí, patří v městských lesích mezi páteřní.
Vede napříč polovinou lesního majetku. „Samozřejmě
hlavním účelem těchto lesních cest je doprava dřeva
a zpřístupnění celé této části. Navíc ale byly tyto cesty
vytipovány jako nejzajímavější z pohledu rekreačního
využití. Propojují vlastně Litomyšl, Strakov, Kozlovský
kopec a následně Českou Třebovou,“ říká Petr Novák.
„V plánu je jejich využití jako cyklotras, samozřejmě
pro pěší turisty a v zimě pro běžkaře,“ doplňuje vedou-
cí odboru. 
Původní povrch cest je zhruba 40 let starý a klimatic-
ké podmínky či těžká těžařská technika přispěly
k jejich postupnému rozpadu. „U tohoto úseku jsme,
z důvodu neúnosných podkladních vrstev a malé šířky
původní cesty, zvolili tzv. recyklaci za studena
a následné pokrytí asfaltovým kobercem. Náklady
na opravu tak přesáhly 5 milionů,“ upřesňuje Petr
Novák. „Podařilo se nám ale získat téměř 4 miliony
z evropského programu rozvoje venkova,“ dodává. 
Již nyní město připravuje projektovou dokumentaci
na další opravy cest.   

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák 

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva města

Starosta města Litomyšl podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
I. Volby do Zastupitelstva města Litomyšl se usku-
teční dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 a dne
16. října 2010 od 8.00 do 14.00.
II. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 –
16 je volební místnost podle místa, kde jsou voli-
či přihlášeni k trvalému pobytu:
1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919 –
pro Dukelská, J. E. Purkyně, Mařákova, Na Řetíz-
ku, Partyzánská, Z. Kopala
2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590 – pro Fučí-
kova, 17. listopadu, 9. května
3) Střední odborná škola technická, T. G. Masa-
ryka 659 - Bří Šťastných,T. G. Masaryka, U Školek 
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94 - J. Želivské-
ho, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolov-
ská, U Sádek, Zahradní 
5) Sokolovna, Moravská 628 - Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Marko-
vu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Pro-
kešova, Sadová, Sluneční, Strakovská,
Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny
6) I. základní škola, Zámecká 496 - Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká 
7) Naděje o. s. – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
- J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portman-
ka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka,
Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním  

8) Dalibor – kongresové centrum, Komenského
nám. 1053 - Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech,
U Lomu
9) Střední pedagogická škola, Komenského
nám. 22 - A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F.
Vognera, Havlíčkova, Komenského nám.,
Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Zahájská 
10) Hotel Zlatá hvězda – salonek, Smetanovo
náměstí 84 - B. Němcové, Mariánská, Smetanovo
náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,
Toulovcovo nám., Vodní valy     
11) Kulturní dům, Pohodlí 83 - Pohodlí
12) hasičská zbrojnice, Pazucha 99 - Pazucha
13) hasičská zbrojnice, Suchá 43 - Suchá
14) sál restaurace na Žabárně, Nedošín 5 - Nedo-
šín  
15) hasičská zbrojnice, Kornice 59 - Kornice
16) hasičská zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
- Nová Ves u Litomyšle 
III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním průkazem, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávně-
ni volit na území České republiky. Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.        
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.  

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Díky za to, že pomáháte! 

Letošní léto je již minulostí a s ním i dvanáctý ročník
Toulovcových prázdninových pátků a jedenácté zasta-
vení maringotky Kinematografu bratří Čadíků. 
V rámci šesti srpnových večerů s filmovými projekcemi
bylo na dobrovolném vstupném vybráno celkem 26
559 Kč. „V Litomyšli jste prostě skvělí, opět jste zde
vybrali nejvíce peněz ze všech měst,“ chválí nás Josef
Čadík a dodává:“Tyto peníze byly odeslány na Konto
Bariéry a pomohou mnoha lidem, díky za to!“. Marin-
gotka bratří Čadíků se v Litomyšli zastavila již poje-
denácté a celkem bylo v Litomyšli odpromítáno 61
českých filmů. Na nejrůznější dobročinné účely bylo
při této příležitosti vybráno úctyhodných 316 tisíc Kč. 
Svůj dvanáctý ročník má za sebou i celoprázdninový
maratón pohádek a dobré nálady Toulovcovy prázdni-
nové pátky. Také letos byly náklady na maratón pohá-
dek, tombol a koncertů z velké části hrazeny z kasy
města. Tato akce si však již získala celou řadu sponzo-
rů a partnerů, kterým patří za jejich finanční dary
věnované do tzv. Fondíku obrovský dík. Přibližně tře-

tina prostředků z Fondíku je každoročně věnována
právě na Pátky. Poděkování patří i těm, kteří nám pra-
videlně vycházejí vstříc při samotném organizování
Pátků i všem dětem a jejich rodičům za přízeň a trpě-
livost. Srpnové počasí si s námi letos zahrávalo a proto
jsme celkem čtyřikrát byli nuceni využít prostor Music
Clubu Kotelna. Někdy je rozhodnutí o tom, zda zůstat
venku či dát na varování meteorologů a raději se scho-
vat pod střechu, opravdu složité. Rozhodnout se
musíme vždy nejpozději do 14.30 maximálně 15 hodin
(podle náročnosti kapely), aby mohly od 16 hodin pro-
běhnout zvukové zkoušky.
Kuřátko Pomocníček patří k Pátkům již mnoho let.
Letos vybralo na pomoc opuštěných a znevýhodně-
ných dětí 33 960 Kč. Celkem bylo na konto Pomozte
dětem! odesláno ze Špitálku úctyhodných 412 563 Kč. 
Věříme, že si z letošního léta odnášíte řadu krásných
zážitků a to třeba i díky akcím v Litomyšli. 

Za organizátory 
Michaela Severová, Město Litomyšl 
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Na víkend 11. a 12. září však připadají také Dny otev-
řených dveří památek, které mají v kulturním kalen-
dáři Litomyšle již své stálé místo. Konají se vždy druhý
víkend v září. Hlavním cílem této celoevropské aktivi-
ty je zvýšit povědomí o kulturním dědictví a zpřístup-
nit i jinak nepřístupné objekty. V běžně přístupných
objektech bývá v tyto dny nabízen speciální program,
případně sleva na vstupném. A co čeká na návštěvníky
v Litomyšli? „Samozřejmostí je řada doprovodných
kulturních akcí,“ říká tisková mluvčí Michaela Severo-
vá a dodává: „Po dohodě s fakultou restaurování
bude poprvé veřejnosti zpřístupněna tzv. Očistná
kaple v piaristické koleji. Litomyšl si budete moci pro-
hlédnout z výšky z oblíbené vyhlídkové věže na gym-
náziu i z věže kostela Povýšení sv. Kříže. Zdarma
můžete navštívit také Rodný byt B. Smetany, Zámecké
sklepení se sochami O. Zoubka či Regionální muze-
um.“       
S ohledem na desáté narozeniny rekonstruovaných
Klášterních zahrad budou v pátek 10. a v sobotu 11.
září otevřeny brány zahrad až do 24.00.

Jana Bisová

Pravěká rybka 
se vrátí do Klášterních
zahrad
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Prezident Václav Klaus navštívil při příležitosti
zahájení nového školního roku Základní školu T. G.
Masaryka Litomyšl a poté Gymnázium Aloise Jiráska
Litomyšl. Prezidenta doprovodil starosta Michal Kor-
tyš a hejtman Radko Martínek.  

Kdesi v novém kostele Církve bratrské v Litomyš-
li bude umístěna tajná schránka. Má obsahovat
dokumenty, týkajícími se právě této unikátní stav-
by. Materiály by měly být uloženy na flash disku,
jenž bude následně zataven. „Děláme to proto, aby
se další generace mohly podívat na všechno, co
s tímto kostelem souviselo. K tomuto poselství chce-
me také přidat nějakou listinu,“ říká kazatel Církve
bratrské v Litomyšli Daniel Smetana. Původně se
uvažovalo, že schránka bude umístěna v kříži. „Po
rozmluvě s uměleckým sklářem Václavem Ciglerem
jsme došli k závěru, že kříž bude dělán jinak. Navíc
by byla škoda, kdyby jej někdo odcizil,“ doplňuje

Krátce kazatel. Při příležitosti otevření nového kostela,
které by se mohlo uskutečnit již na přelomu listopa-
du a prosince, bude rovněž vydána kniha.

Od 1. do 8. října bude v areálu Státního zámku
Litomyšl probíhat natáčení nového filmu České tele-
vize. „Režisér Martin Lubomírský u nás bude točit
hudebně-výtvarnou fantazii,“ říká kastelánka Jana
Sehnalová a dodává: „Na natáčení se již moc těšíme.
Ve filmu uvidíte zámecké divadélko, salet, ale také
nový šenk.“ Dodejme, že podle slov paní kastelánky
natáčení žádným způsobem neovlivní chod zámku
a prohlídky budou probíhat dál podle zaběhnutého
pořádku.     

Destinační společnost Východní Čechy připravu-
je vydání zimního čísla turistických novin. Noviny
budou vytištěny v nákladu 50 tisíc kusů a distri-
buovány zdarma opět více než na osm desítek míst
nejen v Pardubickém kraji. Termín vydání je pře-
lom října a listopadu. Zájemci o inzerci se mohou
hlásit u Mgr. Josefa Rychtera (j.rychter@vychod-
nicechy.info, 725 058 474). 

Mladí lidé z Evropy se „utábořili“ 
v Litomyšli již podruhé
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Po dobu dvou týdnů společně nacvičují a na závěr vše
představí v tzv. final show,“ vysvětluje Jürgen Horst-
mann. K lepšímu rozhodování organizátoři vytvořili
pro účastníky prezentace, které nastiňovaly, oč se
ve workshopech jedná. „Nabídka workshopů se každý
rok mění i s ohledem na tradici a nabídku místa, kde
kemp zrovna probíhá,“ upřesňuje Pavla Komárková.
Workshopy však nebyly určeny pro profesionály. Šlo
o to, aby si každý jednotlivec ověřil svůj talent
a vyzkoušel si práci v kolektivu. Zajímavé bylo napří-
klad divadlo, kde jednou z činností byla improvizace. 
„Divadlo jsem si vybrala právě kvůli improvizaci, pro-
tože mě zajímá. Chtěla jsem vědět, jak to bude probí-
hat. Navíc mě baví hrát před publikem,“ říká Laura
Naci z italského Scandiana. „Vybereme si téma,
a na to se snažíme něco zaimprovizovat,“ popisuje
náplň divadelní dílny. Část účastníků zapojených
do divadelního workshopu tak byla kupříkladu poslá-
na za dveře a ostatní jim připravili prostředí, ve kte-
rém měli ihned po příchodu začít hrát. Pohoda
a dobrá nálada panovala i u mladých, kteří se zabýva-
li videem. Při natáčení hororové scénky ve výtahu se
školou rozléhal vyděšený křik, ale jen po dobu natá-
čení. Poté byl slyšet jen smích. „Kromě workshopů
a doplňkových aktivit mají účastníci navíc diskusní
večery. Probírají například, jaké jsou možnosti
v programech Evropské unie, aby mohli studovat
v zahraničí, nebo jsou jejich tématem předsudky

o národech,“ říká Pavla Komárková. Jazykem komu-
nikace byla angličtina, která byla jednou z podmínek
pro přijetí do tábora. Ovšem z úst některých účastní-
ků zněla i čeština. Do partnerské sítě jsou kromě Lito-
myšle zapojena města Blansko, Nový Jičín, Olomouc
a Žďár nad Sázavou. Z posledně jmenovaného dorazi-
li bratři Jakub a František Klimešovi. „Byla to úplná
náhoda. Dozvěděli jsme se to asi před týdnem, než se
akce konala. Přihlásili jsme se narychlo a neudělali
jsme chybu,“ shodují se Jakub a František. Jako
správná dvojčata, která jsou na pohled k nerozezná-
ní, studují oba ekonomii a oba si zvolili workshop,
který se zabýval filmem. A do třetice oba navštívili
tuto akci už podruhé. „Potkal jsem různé lidi. Španěl-
ku, která začala zrovna studovat v Praze, kde studuji
také. Kdybych se nezúčastnil této akce, tak bychom
neměli šanci se potkat,“ říká František. „Celá akce je
mezinárodní, jste nucen mluvit anglicky. Jazyk se
zdokonalí na perfektní úroveň,“ uzavřel Jakub.
Škoda jen, že kromě organizátorek z Litomyšle se
tábora neúčastnil nikdo z mladých lidí z místních
škol.
Organizátoři tábora byli nejednou ocenění za každo-
roční přípravu. V roce 1994 dostali ocenění Evropské
unie – Zlatou hvězdu partnerství, v roce 2002 cenu
v rámci tzv. "Soutěže pro Evropu" vyhlášené němec-
kým městem Pforzheim a bankou Volksbank. O rok
později cenu za propagaci a dokumentaci campu.

Robin Kunc a Jana Bisová, foto Jana Bisová

Omezení provozu na území města
V souvislosti s rekonstrukcí silnice II/360 Litomyšl
Polička dojde k uzavření provozu části této silnice
na území města Litomyšle.
V rámci dokončovacích prací na rekonstrukci silnice
II/360 Litomyšl Polička dojde ve víkendových dnech
18. až 19. září (nebo 25. až 26. září - náhradní termín)
k oboustrannému uzavření části této komunikace
na území města Litomyšl. Objízdné trasy tranzitní
dopravy ve směru Polička budou vedeny ve směru Osík
- Nová Ves. Autobusová zastávka Nová Ves bude přesu-
nuta do prostoru křižovatky silnice II/360 a silnice
ve směru na Osík. 
Dojde však také k omezení dostupnosti jednotlivých
částí území města Litomyšle. Lokalita ulice Z. Kopala
(čp. 1155, 1162, 1163, 1180) a J. E. Purkyně (čp. 1143
a 1144) bude dostupná příjezdem z ulice Mařákova
kolem objektu bytového domu čp. 1106 až 1110.
Na této komunikaci budou na přechodnou dobu
odstraněny zábrany proti průjezdu. V ulici J. E. Purky-

ně bude  zrušeno zjednosměrnění místní komunikace
před budovou městského úřadu. Tímto opatřením bude
zajištěna dostupnost ostatních nemovitostí v této ulici
(čp. 917, 918, 919,  1126, 1150 a parkoviště u nemocni-
ce). Lokalita ulice Na Řetízku bude příjezdná obou-
směrně pouze ulicí Partyzánská. Výjezd vozidel firem
z této lokality bude řešena po dohodě s dodavatelem
stavby především odbočením ve směru Polička.
Vjezd a výjezd zdravotnických vozidel do areálu
nemocnice Litomyšl budou řešeny po dohodě s doda-
vatelem stavby uzavřenou částí silnice. Na dostupnost
zdravotní péče tedy uzavírky nebudou mít vliv.
Z uvedených důvodů žádáme  občany a řidiče ve zmí-
něných lokalitách, aby věnovaly dopravní situaci
v uvedených dnech zvýšenou pozornost. Rychlost
jízdy zde bude omezena na 20 km/h. Je však třeba
očekávat zvýšenou intenzitu pohybu vozidel v bezpro-
střední blízkosti bytových domů.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Jazyková agentura AKAIA slaví letos 5 let od
svého založení. Za tuto dobu prošlo našimi
kurzy mnoho studentů. Velmi si vážíme
toho, že velká část studentů se k nám vrací
a že se jim naše kurzy líbí. Nabízíme naše
služby také pro firmy z Litomyšle a okolí.
Spokojenost všech našich zákazníků je pro
nás motivací pro další zlepšování našich slu-
žeb. V loňském školném roce jsme se pře-
stěhovali do nově zrekonstruovaného
školicího střediska v klidném místě na
Benátské ulici, které bylo spolufinancováno
ze zdrojů EU. Díky této dotaci můžeme nyní
nabídnout větší počet učeben a lépe pokrýt
požadavky především firemních zákazníků.
Rádi bychom všem naši zákazníkům podě-
kovali za jejich důvěru a jako poděkování
při předložení tohoto inzerátu nabídli slevu
5 % na vybraný kurz.

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ - skupinové, individuální 
• začátečníci, mírně pokročilí, středně
• pokročilí, pokročilí, konverzace s rodilým

mluvčím, příprava na FCE
• kvalitní výuka, nízké ceny, malé skupiny

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
8. 9. a 15. 9. 8.30 - 12.30 14.00 - 17.30
ZÁPIS: 6.9 - 17.9., 8.30 - 12.30 14.00 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 20.9.
DŮLEŽITÉ: změna místa konání kurzů –
učebny jsou nově umístěny v budově na
Benátské ulici mezi bývalým FÚ a Marko-
vým mlýnem

V první polovině září probíhá zápis, rozřaz-
vací testy, konzultace. Přijďte se podívat,
těšíme se na Vás. 

Kontakt: Jazyková agentura AKAIA, 
Benátská ulice 1078, Litomyšl, 
tel. 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467,
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Hotel Zlatá hvězda
Vás zve po letních dovolených
k návštěvě naší restaurace,
kde si můžete vybrat z nově 
sestaveného jídelního lístku.

Od měsíce října Vás opět
zveme na tradiční
„Zpěvy páteční“,

termín bude upřesněn.
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Litomyšl je domovem smyčcových kurzů

Mezinárodní smyčcové kurzy mají v Litomyšli dlouho-
letou tradici. Letošní léto odstartovalo již 15. ročník
této akce, který se konal od 25. července do 15. srpna.
Do Smetanova rodiště se sjela dvacítka studentů
z celého světa. Své hudební umění si zdokonalovali
pod vedením čtveřice zkušených a uznávaných peda-
gogů z USA a Dánska. Účastníci kurzů v Litomyšli ode-
hráli tři koncerty, na dalších sedm zajížděli
do okolních měst. 
Zájem mladých o kurzy je již stabilní, například hou-
slová sekce byla letos obsazena ihned. „Trošku byly
komplikace ve violách a violoncellech. Obsazeno
máme ale do plna,“ sděluje ředitel Základní umělecké
školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany v Litomyšli a organizá-
tor kurzů Radomil Kašpar. „Přihlášených studentů
bylo 24, nakonec se zúčastnila jen dvacítka. Švédské
kvarteto se omluvilo z důvodu nemoci,“ dodává Rado-
mil Kašpar. 
Účastníci kurzů, mezi nimiž byli hudebníci ze sever-
ských zemí, ale i Spojených států amerických, Indie,
Číny nebo Koree, cvičili pod taktovkami světových
kapacit. Mezi ně patří dobrá duše a zakladatel kurzů
Milan Vítek, který je stálým profesorem houslové hry
na Oberlin Conservatory of Music v americkém Ohiu.
U nás hostuje především jako dirigent v Symfonic-
kém orchestru Českého rozhlasu. Společně s ním se
na výuce houslové hry podílel profesor Stephen
Clapp, vyučující na Juilliard School v New Yorku.
Kolega Milana Vítka z Oberlin Conservatory
of Music, Peter Slowik, se ujal výuky hry na violu.
Čtveřici uzavíral cellista Niels Ullner, působící

S ním je to zajímavá hodina,“ sděluje Matouš Michal
a pokračuje: „Je to pro mě dobrá zkušenost. Jsou tu
další názory, rady, jde i o styl hraní. Další „ucho“,
které si mě poslechne a řekne mi věci, které jiný člověk
neslyší. Každého napadne něco jiného, a tím je to zají-
mavé. Člověk se může od všech učit.“ Mezinárodních
smyčcových kurzů se také účastnil violoncellista Carl-
Oscar O/ sterlind z Dánska. „Byla to pro mě skvělá příle-
žitost, že jsem mohl přijet. Dalo mi to spoustu
inspirací, jak pracovat na mém repertoáru. Získal jsem
nové myšlenky a nový pohled od dalších lidí. Tento
pohled vás vždy může posunout o velký krok dopře-
du,“ míní dánský umělec. Dvacetiletá jordánská stu-
dentka Lauren Manning dorazila z Ameriky, kde je
studentkou profesora Vítka na Oberlin Conservatory
of Music. Hře na housle se věnuje již od svých šesti let.
„Atmosféra kurzů je báječná. Mohu si vychutnat to, že
hraji před různými publiky,“ říká Laura. „Navíc jsou
tady další studenti, se kterými si užíváme vzájemnou
spolupráci,“ dodává mladičká houslistka.
Právě různá publika přinesly koncerty nejen v Lito-
myšli, ale v širokém okolí. Třetí pracovní týden se totiž
mezinárodní smyčcové kurzy koncertně přesunuly
za hranice města i okresu. „Máme celou šňůru. Každý
den jedeme na nějaký koncert. Přibyl nám Heřmanův
Městec a pak je to tradičně Polička, Brandýs na Orlici,
Svitavy, Ústí nad Orlicí a Letohrad,“ jmenuje koncert-
ní zastávky Radomil Kašpar.

Robin Kunc a Jana Bisová, foto Jana Bisová

na dánské Carl Nielsen Academy of Music v Odense.
„V tomto ročníku nedošlo k zásadním změnám. Potřetí
tu máme violy, cella a smyčcová kvarteta,“ říká Milan
Vítek, kterému se před oněmi třemi lety splnil sen.
„Vždy jsem měl přání, abychom kurzy mohli rozšířit
o komorní hudbu, protože tato muzika je pro vzdělá-
vání hudebníků jedna z nejdůležitějších věcí. Komoři-
na je základ pro všechno.“ Podle jeho slov se letošní
ročník vydařil. „Vždy je ale co zlepšovat,“ sděluje
s úsměvem profesor Vítek. Chválou nešetřil ani Step-
hen Clapp: „Tento rok je úroveň opravdu velice vysoká.
Máme například tři studenty, kteří budou hrát
na předních světových soutěžích. Hrají skvěle, hodně
cvičí a snaží se.“ Případné zlepšení kurzů vidí jak
Milan Vítek, tak Radomil Kašpar v délce. V současné
době trvá výuka tři týdny. Ovšem za tento vymezený
čas někteří studenti dokážou pojmout zkušenosti,
které se obyčejně vyučují celý jeden semestr.
Jedním z účastníků letošního ročníku se stal nadaný
český houslista Matouš Michal, který začal s hraním
ve 14 letech. „Rodiče mě od mala vedli k vážné hudbě.
Vyučují totiž na housle a cello, takže to jaksi bylo
dané.“ Jeho schopnosti jsou natolik dobré, že od září
začne studovat v Americe. „Účastním se mezinárod-
ních smyčcových kurzů, protože je to pro mě nová
zkušenost. Poznám, jak vyučují jiní profesoři, napří-
klad Milan Vítek. Je to pro mě přínosné, že můžeme
konzultovat, jak se to hraje v Americe a jak u nás.

Nadějný houslista Matouš Michal při vystoupení na zahajo-
vacím koncertě. 

Zleva: Milan Vítek, Peter Slowik, Niels Ullner a Stephen
Clapp.

Rozlučková síň by mohla být v novém kostele

Prostory nového kostela Církve bratrské v Litomyš-
li by mohly sloužit veřejnosti jako rozlučková síň.
Takováto nabídka byla předložena Městu Litomyš-
li. V současné době se vyjasňují podmínky přijatel-
né pro obě strany. Konečné rozhodnutí pak spočívá
na Radě a Zastupitelstvu města Litomyšle.
„Ano, skutečně jsme dostali tuto nabídku a mys-
lím, že není špatná,“ říká starosta Litomyšle
Michal Kortyš a pokračuje: „Již jsme si se zástupci
Církve bratrské ujasnili technické možnosti, tedy

provozní dobu.“ V tomto případě byly ověřovány pod-
mínky a časy v českotřebovské síni. „Předpokládáme, že
by provoz mohl podmínky rozlučkové síně v krematoriu
v České Třebové kopírovat, čili dvakrát do týdne
v časech 9.00–14.00,“ upřesňuje kazatel Církve bratrské
v Litomyšli Daniel Smetana. 
Město Litomyšl sice plánuje rozlučkovou síň v kostele
sv. Anny na místním hřbitově, ale podle slov starosty je
to běh na dlouhou trať. „V kostele sv. Anny je plánova-
ná rozlučková síň pro věřící a umístěním vhodného
interiéru bude možné použít kostel i pro civilní obřady.
Tato úprava je předběžně odhadnuta na 5 až 6 miliónů
a další 3 milióny je potřeba na vnitřní stavební úpravy.
Vzhledem k tomu, že ministerstvo kultury změnilo pod-
mínky pro přidělování finančních prostředků, bude
muset město hledat finanční prostředky jinde. „Proč
tedy nevyužít nabídky Církve bratrské, když kostel je již
téměř hotový. Objekt je moderní a církevní prvky nejsou
příliš dominantní,“ míní starosta.
Prostory budoucího kostela mohou tvořit důstojné pro-
středí pro poslední rozloučení s blízkými i pro civilní
obřady. „Pro tuto činnost jsou zde dobré předpoklady.
Prostor hlavního sálu bude vytápěn podlahovým tope-
ním. Navíc bude prosvětlen především velkými dvojitý-
mi okny, která ze strany silnice budou neprůhledná

a protihluková. Tím se docílí maximální zvukové
pohody. Pro civilní rozloučení je vhodný i interiér
nového kostela, který po vzoru staré Jednoty bra-
trské bude naprosto jednoduchý. Průčelí sálu bude
zdobit pouze umělecké dílo profesora výtvarných
umění Karla Malicha. Vpředu pak bude přenosný
stůl a řečnický stupínek z dílny výtvarníka Václava
Ciglera,“ popisuje kazatel Smetana. 
Kostel Církve bratrské bude mít samozřejmě svůj
vlastní intenzivní provoz. Vedle pravidelných
bohoslužeb bude sloužit i jiným účelům než církev-
ním. „Již dnes sílí zájem občanů města využít pro-
story tohoto kostela k vzdělávacím, kulturním
a dalším aktivitám, a to zejména v oblasti koncer-
tů, divadelních vystoupení, výstav a přednáškové
činnosti,“ uzavírá kazatel. 
Po vyjasnění a „doladění“ všech nutných náležitos-
tí bude možnost využití prostor kostela Církve bra-
trské jako rozlučkové síně předložena radním
a poté zastupitelům. Pokud nabídku podpoří, pak
by možná již na přelomu letošního listopadu a pro-
since mohla být rozlučková síň pro civilní obřady
i v Litomyšli a nejen v České Třebové.  

Jana Bisová
vizualizace Ing. arch. Zdeněk Fránek



odpovědi zahrnovaly co nejširší spektrum názorů,
proto byli osloveni zástupci všech věkových i sociál-
ních skupin.
Pro naše město byl zajímavý např. věkový průměr res-
pondentů, v Litomyšli byl nejnižší, 28 let. (Komarin
46, Roden 51). Na otázku, zda se dotazovaný cítí pře-
devším obyvatelem svého města, odpovědělo 30 %
Litomyšlanů kladně. (V Komarinu 13 %, v Rodenu 22
%). V našem městě se do ankety zapojilo 40 % mužů
a 60 % žen, z toho se k levicové orientaci hlásilo 13 %,
ke středu 17 %, k pravici 57 %, k zeleným 13 %. Podle
náboženského vyznání - protestanti 38 %, katolíci 23
%, ostatní náboženské vyznání neuvedli.
Přátelství, demokracii a toleranci pokládá pro budouc-
nost Evropy za důležité většina účastníků ankety.
Budoucnost Evropy by měla být založena na hodno-
tách humanistických a náboženských.
Jako priority, kterými by se měla Evropská
unie zabývat v příštích pěti letech, jsou
uvedeny potírání terorismu a boj proti dro-
gám.
Vyhodnocení celého projektu proběhlo
na konferenci v Amsterodamu ve dnech 9.
- 12. června 1997. Této konference se
zúčastnili zástupci Evropa klubu Litomyšl.
Výsledky ankety byly předány vrcholnému summitu
Evropské unie, který zasedal rovněž v červnu v Amste-
rodamu.                                  Dr. Jiří Podařil, Evropa klub

(Lilie č. 16 z 16. září 1997 / ročník VII.)

Světelná křižovatka v Litomyšli je místem natolik fre-
kventovaným, že je až nebezpečná. Svědčí o tom
dopravní nehody v minulých letech. Připravují se však
již značné úpravy, které tvář této části města výrazně
pozmění. Hlavní komunikace na příjezdu od Svitav
do města klesá a nabízí se možnost vybudování nad-
jezdu nad křižovatkou, který by vyústil u Lidového
domu na stávající úroveň. Křížení by pak bylo vyřeše-
no mimoúrovňově s bočním nájezdem. Druhou mož-
ností, na kterou byl již vypracován plán, je rovinný
kruhový objezd na celé křižovatce. Je zde ještě třetí
varianta, ve směru Svitavy - Vysoké Mýto zmíněný

nadjezd a pod ním místní, menší kruhový
objezd. Záležitost souvisí s plánovaným
rozšířením silnice I/35 ve směru Litomyšl -
Gajer na jedenáct a půl metru. Jak se zdá,
bude realizací některé z těchto variant
převedení hlavního tahu obchvatem zcela
mimo město na dlouho odloženo.
Připravované úpravy křižovatky navazují
na změny v prostoru na nádraží ČSAD. Při-

lehlé plochy budou pak zastavěny - na těchto měst-
ských pozemcích je možná stavba domu sportu
(velkoprodejny sportovních potřeb), tržnice nebo pro-
dejny firmy Mercedes. Autobusové nádraží přijde o 20
% dosavadní plochy, dle slov starosty Ing. Brýdla je
současná velikost naddimenzována. Podstatnou část
úprav křižovatky má financovat stát. Připravované
změny v těchto prostorech prošly již městskou radou
a čekají na schválení či připomínky v zastupitelstvu.
Třeba dodat, že na rekonstrukci prostorů autobusové-
ho nádraží, která s úpravami křižovatky úzce souvisí,
se významně podílí architekt Michal Brix z Prahy. Jeho
dílem jsou studie velkých stavebních celků jako např.
současná podoba letiště v Praze - Ruzyni nebo kostel
v Luhačovicích. Pokud jde o zmíněné rozšíření státní
silnice v úseku Litomyšl - Gajer, „vydělat“ na tom může
obec Janov. „Pětatřicítka“ má po rekonstrukci vést
obchvatem mimo vesnici. Možná však tato myšlenka
příliš nenadchne majitele tří janovských restaurací
u silnice.           -vs- (Lilie č. 17 z 25. září 1999 / ročník IX.)

V březnu letošního roku měli někteří občané našeho
města možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníku
k některým otázkám spolupráce zemí v budoucí sjed-
nocené Evropě. Dotazník pod názvem „Evropa – pro-
jekt“ byl vypracován v západní Evropě, jeho
koordinátorem byla holandská organizace se sídlem
v Haagu. Otázky byly koncipovány tak, aby odpovědi
poskytly určitý obraz o tom, které hodnoty pokládají
respondenti za prioritní pro budoucnost Evropy.
Do Litomyšle se tento dotazník dostal prostřednictvím
organizace Ost - West kontakten z Rodenu, jejímž
partnerem je litomyšlský Evropa klub. Vedle Litomyšle
je partnerským městem Rodenu i běloruský Komarin
(leží ve vzdálenosti 30 km od Černobylu). Každoročně
přijíždí z tohoto místa do Rodenu skupina dětí
na ozdravný pobyt.
Dotazník byl rozdán obyvatelům měst v západní,
střední a východní Evropě. Tím se dostal do Rodenu,
Litomyšle a Komarinu. Tato tři místa reprezentují
právě tyto části Evropy. Tvůrci ankety měli zájem, aby
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Budou po Litomyšli konečné
jezdit tramvaje?
Lilie ze září 1994

Na světelné křižovatce 
nadjezd, kruhový objezd 
nebo kombinace obojího
Lilie ze září 1999

V Litomyšli bylo exhumováno
sedmačtyřicet Němců
Lilie ze září 2000

Výsledky ankety
„Evropa – projekt“
Lilie ze září 1997

Zastupitelstvu 
Městského úřadu v Litomyšli
Lilie ze září 1998

Škoda, že se tento obnovený projekt nepodařilo dokon-
čit do zahájení Mladé Smetanovy Litomyšle. Snaha
o opožděné znovuzahájení tramvajového provozu (po
100 letech) zde rozhodně byla. Projektanti vycházeli
z dobového snímku. Ten byl pořízen v tzv. „druhém
litomyšlském období Jaroslava da Cimrmana“ (pozn.
red.: Magdalena Dobromila Rettigová ve svém vlastene-
ckém nadšení zásadně odmítla tehdy běžné familiémí
oslovení „Jára“). Ano, Cimrman vypátral pověst, že se
na Litomyšlsku sejde sedm králů, a proto se rozhodl
postavit v Litomyšli během jarních měsíců r. 1848
metro. Narazil však na zámecké katakomby a názory
tehdejšího městského zastupitelstva. Předložil proto
alespoň projekt pozemní tramwayové dopravy. Řekl
přitom památnou větu: „První česká litomyšlská elek-
trická doprava bude unikátní, a také nejdelší - spojí
Slunce s Hvězdou“.
Jelikož radní stále váhali, uspořádal Jára da Cimrman
na tramwayovou dopravu mezi obyvateli Litomyšle
a integrovaných obcí sbírku. Občané Kornic, Suché,
Svitav a Pohodlí přispěli s podmínkou, že pobočné
linky povedou i k nim. Samotná sbírka by však nestači-
la. Cimrman proto počítal s účastí sponzorů. Mezi jed-
ním z těch hlavních, drogistou Průšou a Cimrmanem
došlo k prudké hádce. Zkostnatělý drogista nakonec
odmítl podporovat elektrifikaci, neboť potřeboval
doprodat zásoby petroleje s prošlou záruční lhůtou.
Cimrman se urazil, zkušební úsek dráhy demontoval
a odjel do Prahy za jakýmsi Křižíkem. Zastupitelstvo
města vzalo Cimrmanův odjezd na vědomí a tučný
finanční obnos ze sbírky na hromadnou městskou
dopravu rozhodlo použít na stavbu Paláce kultury
na místě dosluhujícího Karlova. Při bouřlivých osla-
vách přelomu století byla však ve velké silvestrovské
noci roku 1900 podstatná část sbírky propita. Za zbylý
obnos byl v témže místě postaven a roku 1905 otevřen
poněkud skromnější Smetanův dům. 
(Pozn. red. pro čtenáře a účastníky Mladé Smetanovy
Litomyšle: Víme dobře, že k této jistě jinak vážné
hudební akci patří i potřebný díl humoru a mladistvé
recese. Věříme proto, že pod dojmem tohoto článečku
nebudou někteří z účastníků Jiřinkového plesu po jeho
skončení za ranního kuropění postávat u Smetanova
pomníku a netrpělivě vyhlížet první pravidelný tram-
vajový spoj.)

-red- (Lilie č. 16 z 16. září 1994 / ročník IV.)

seriál
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(Pozn. red.: Přetiskujeme kopii dopisu, který byl ode-
slán Městskému zastupitelstvu dne 6. září 1998.
Na přiložených seznamech je podepsáno rovných 1 111
občanů města Litomyšle.)
Věc: plavání - přirozená cesta k dokonalému zdraví
(podpisová akce pro vybudování plaveckého bazénu
v Litomyšli)
V příloze Vám zasíláme podpisové archy od občanů
města Litomyšle. Jedná se o žádost výstavby krytého
plaveckého bazénu. Tuto investici naše město silně
postrádá. Přestože Litomyšl patří mezi dobře prospe-
rující města, krytý plavecký bazén oproti okolním
městům nemá (Polička, Svitavy, Č. Třebová, V. Mýto).
Přitom by šlo o nejmasovější vyžití našich občanů
právě zde.
Z hlediska zdravotního by byl nedocenitelný jako pro-
středek pro podpůrnou léčbu různých zdravotních
potíží, nemocí páteře, dýchaní aj. Když vezmeme
v úvahu všechny litomyšlské školy, základní školy,
odborné školy, učiliště, jejichž žáci jsou nuceni jezdit
plavat do okolních měst - jde o značný nedostatek
našeho města. Přitom například pedagogická škola má
výuku plavání přímo v učebních osnovách.
Navíc cesty žáků strávené v autobusech v zimních
měsících rozhodně zdraví neprospívají. Tato doba by
mohla být účelně využita na adaptaci pro přechod
z krytého plaveckého bazénu do venkovního ovzduší.
Cestování dětí autobusy po zledovatělých silnicích
během zimních měsíců rozhodně rodičům na klidu
nepřidá (v minulých obdobích i s tragickými násled-
ky). Dále podotýkáme, že mnoha našim občanům jsou
návštěvy plaveckých bazénů nedostupné, jelikož
nevlastní dopravní prostředky a není vhodné autobu-
sové spojení.
Netvrdíme, že pro zdraví Litomyšlanů nebylo nic udě-
láno, ale jde spíše o užší zájmové skupiny. Zdejší kou-
paliště je využíváno maximálně tři měsíce v roce.
Kryty plavecký bazén by sloužil po většinu roku.
Věříme, že se Městský úřad v Litomyšli zamyslí nad
užitečností této investice a zahrne ji do svého plánu
na zahájení výstavby.           za občany města Litomyšle:   

Irena Říhová (Lilie č. 17 z 26. září 1998 / ročník VIII.)

Na litomyšlském hřbitově byty ukončeny práce
na exhumaci ostatků sedmačtyřiceti německých vojá-
ků, kteří padli nebo zemřeli na následky zranění
v nedalekém lazaretu za 2. světové války.
Vyhledáváním hrobů německých válečných mrtvých
v cizině a následnou péčí a údržbou válečných hrobů se
zabývá humanitární organizace s názvem Lidový spolek
péče o německé válečné hroby se sídlem v Kasselu.
V Litomyšli mělo být údajně pochováno 193 německých
vojáků. Stará hřbitovní kniha hovoří o 140 pochova-
ných, nakonec byly vyzdviženy ostatky sedmačtyřiceti
německých vojáků. Každý byl pohřben s polovinou
kulaté hliníkové karty, na níž bylo vyraženo identifi-
kační číslo a označení jednotky, u které sloužil. Druhá
část karty byla uložena v Berlíně, kde se zároveň
zachovaly údaje o jménu, datu narození a pohřbu. Úko-
lem odborníků bylo tyto mrtvé vyhledat, jejich ostatky
vyzvednout a zajistit pietní uložení na místě k tomu
určenému - na centrálním hřbitově v Brně. „Mnohá
ze statisíců hrobových míst byla zrušena, zastavěna
nebo zničena,“ říká F. J. Hipp, který ve východních
Čechách exhumace řídí. „Význam této práce je apolitic-
ký. I na naší spolkové vlajce stojí nápis: Chceme stavět
pomníky, které jsou namířeny proti válkám a násilí,“
dodává.                -ih- (Lilie č. 9 z 6. září 2000 / roční X.)
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Velká fotografická a literární soutěž
o zajímavé cenydvacítkou

Jak říkám, stále se točí.

Soutěžní číslo: 31

Ráda fotím a ráda se procházím, tak
proč obojí nespojit?

Soutěžní číslo: 30

Čekám!

Soutěžní číslo: 32

Nikdo nekouká...projedu se na účet Smetanovy Litomyšle. 

Soutěžní číslo: 29

Mám nový kabát a moc mi to sluší.

Soutěžní číslo: 33

Nad autobusovým nádražím se stahují mraky.

Soutěžní číslo: 34

Když v zahradách večerní mlha sedne, jsou sochy vzneše-
nější než ve dne. 

Soutěžní číslo: 35

Po starých zámeckých schodech.

Soutěžní číslo: 37

Na procházce cestou okolo zámku.

Soutěžní číslo: 36

Pan prezident Havel a slunce U Slunce.

Soutěžní číslo: 38

I přes mříže mu to sluší.

Soutěžní číslo: 40

Litomyšl má dokonce i helikoptéru
na staré radnici. 

Soutěžní číslo: 39

Litomyšlská půlnoc.

Soutěžní číslo: 41

Soutěžní číslo: L8
Lilie je časopis náš vezdejší,
Litomyšlan je z něj rázem chytřejší.
Dozví se z něj hodně informací,
kterak zúčastnit se různých akcí.
A že má už 20 let?
To přec není žádný věk!

Soutěžní číslo: L9
Zpravidla se při oslavě pije,
vždyť oslavencem je dvacetiletá LILIE.
Důvody k oslavám jsou dány
výzvou ke sklence pro dámy, pány,
učiňme proto mimořádná gesta
a vypijme sklenku pro oslavu města. 

Soutěžní číslo: L10
Dík pro p. Vandase a p. Hudečka,
že dali dvacetileté Lilii kolečka.
Dnes je v rukou pí. redaktorky, dámy,
aby kolečka byly dobře namazány.
Potom se může výhledově stát,
že v budoucnu jubilea nebudou končit cet,
ale sát. 

Soutěžní číslo: L11
Věrnému čtenáři srdce rychleji bije,
když ve schránce najde výtisk LILIE.
Potom s ním žádná řeč již není,
dokud nedočte větu poslední.
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Levoča
a zase Levoča
Aplaus pro Bekras
Město Litomyšl bylo zastoupeno mnohými aktivitami
historického, kulturního a společenského programu
festivalu „Tajomná Levoča“ ve dnech 10. až 14. srpna.
Svými koncerty 13. a 14. srpna potěšil na historickém
náměstí Levoče i Bekras pod vedením pana Josefa
Krále. 
Zpěvem i slovem diváky upoutal Radek Klusoň. Nád-
herně zpívala Zuzka Švecová, Monika Sychrová a Gábi-
na Řeháková. Aplaus posluchačů si vyžádal mnohé
přídavky a prodloužení koncertů. Bekras, české,
moravské i slovenské písničky vytvořily nádhernou
atmosféru. 
Festival navštívil i starosta Litomyšle pan Michal Kor-
tyš a setkal se se zástupci Bekrasu. Pozval kapelníka
pana Krále na radnici, aby mu předal mnohé děkovné
dopisy a e-maily. Jsou z míst, kde kapela vystupovala.
A není jich málo. 
Bekras důstojně zastupoval naše město a zaslouží si
pochvalu.                       Text a foto Jaroslav Jiráček st.

Zpěváky litomyšlského Vlastimilu
slyšelo víc než tisíc posluchačů
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil měl opět možnost
vystupovat v družební Levoči na východě Slovenska.
Poprvé jsme v Levoči zpívali v roce 2004, a to v měst-
ském divadle a barokním minoritském kostele. Tento-
krát bylo naše vystoupení daleko významnější, konalo
se v chloubě města, dómě sv. Jakuba s nejvyšším
gotickým oltářem na světě, v rámci festivalu Musica
Sacra, jehož hlavním organizátorem byla Katolická
universita v Ružomberoku. Kromě vystoupení pěvec-
kých sborů byla součástí festivalu i soutěž varhaníků.
Vlastimil si pro své vystoupení připravil mj. italské
liturgické skladby, premiéru měly Orffovo Odi et amo,
Hniličkovo Pater noster a Youngovo Alleluja.
Dvakrát jsme zpívali Haydnovu mši B-dur při slavnost-
ních bohoslužbách spolu s domácím Chorus minor
a bratislavským Canens(sbor 1. soukromé hudební
školy zaměřené na sborový zpěv). Vlastimil tvořil jádro
společného sboru, protože byl z těchto sborů nejpo-
četnější. Večerní sobotní mši celebroval proděkan
katolické university a nedělní slavnostní mši pak spiš-
ský biskup. Mše se konaly ke cti sv. Jakuba, patrona
města i dómu. Každé ze mší se proto zúčastnilo přes
500 posluchačů, takovému množství již dlouho lito-
myšlský sbor nezpíval.
Kromě mimořádného zážitku z hudebních vystoupení
si členové sborů přivezli i další silné dojmy ze společ-
ného oběda se spišským biskupem a církevními před-
staviteli města i regionu, ze setkání s fotografem
Peterem Župníkem, z večeře a posezení při cimbálové
muzice, ale i z návštěvy největšího poutního sloven-
ského místa Mariánské hory, kde jsme rovněž zazpíva-
li Arcadeltovo Ave Maria nebo výstupu na Spišský
hrad, největší hradní zříceniny ve střední Evropě.
Každý úspěšný zájezd nebo zdařilé vystoupení je dob-
rou motivací pro další činnost, kterou zahájí sbor opět
v září v základní umělecké škole. Rádi mezi sebou při-
vítáme i nové zpěvačky a zpěváky.               Petr Jonáš

Nový kostel Církve bratrské v Litomyšli bude snad již
za pár měsíců otevřen. V současné době probíhají
dokončovací práce. Na detailech v interiéru se podíle-
jí přední čeští výtvarníci. 
„Dokončovacích prací se ujal galerista Zdeněk Sklenář.
Spolu s ním, architektem a stavebním týmem jsme se
obrátili na sochaře a malíře profesora Karla Malicha.
Ten se rozhodl umístit svoji plastiku do průčelí hlavní
stěny modlitebny,“ sděluje kazatel Církve bratrské
v Litomyšli Daniel Smetana. Dílo tvoří dva kruhy,
z nichž vrchní je bílý a černý jej protíná. Plastika sym-
bolizuje vítězství světla nad temnotou. „Jde o mimo-
řádné, překrásné umělecké dílo, které působí úžasným
dojmem. Já jsem jím nadšen, ale pro někoho to může
být velmi stručné. Možná nad tím budou kroutit hla-
vou,“ dodává Daniel Smetana. 
Celkové kompozice sakrálního prostoru se pak ujal
další významný umělec, známý český sklář Václav Cig-
ler. „Předpokládá se, že právě Václav Cigler vytvoří Stůl
Páně, kazatelský stupínek, a také celkový návrh, jak
by interiér měl vypadat,“ upřesňuje kazatel a doplňu-
je: „Byl jsem překvapen, jak k tomu právě Václav Cigler
přistoupil. V diskuzi byl velmi pokorný, nic nediktoval
a spíše naslouchal. Pak mi sdělil, že tuto zakázku
vnímá jako srdeční záležitost a skutečně by byl velmi
rád, abychom se shodli a dílo dopadlo.“ Radní Miroslav
Brýdl k oběma umělcům říká: „Jsem velice rád, že tady
budou tvořit tito dva výtvarníci, protože jsou to nej-
větší špičky ve svých oborech v České republice.“
Václav Cigler bude zřejmě zhotovovat i kříž, určený
na střechu kostela. Držet se přitom bude představy
architekta Zdeňka Fránka. Od původního pozlaceného
návrhu se však ustoupilo a nakonec bude symbol křes-
ťanství titanový. A proč není na kostele Církve bratrské

Na interiérech nového kostela pracují 
přední čeští výtvarníci

kalich, ale kříž? „Myslím si, že i církev udělala určitý
krok a už nestraní těm nebo oněm. Přece jen je tu eku-
mena a došli jsme k tomu, že kříž je křesťanský sym-
bol,“ míní Daniel Smetana. „Teologický kříž nám
povolil i Jan Milíč Lochman, profesor v Bazileji
a později profesor Evangelické teologické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze, který řekl, že v tom vidí sym-
bol Boží lásky, propojení nebe se zemí a propojení
člověka s člověkem,“ uzavírá kazatel Smetana.  
Sochař a malíř Karel Malich se narodil v Holicích.
Po studiu kreslení a estetiky na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v letech 1945-1949 navštěvoval
také Akademii výtvarných umění, kterou zakončil
roku 1953 v ateliéru Vladimíra Silovského. V roce 1990
byl na této škole jmenován profesorem. Patří k nejuz-
návanějším klasikům české výtvarné scény. 
Sklářský výtvarník Václav Cigler se narodil ve Vsetíně.
V letech 1940-1948 absolvoval Masarykovo reálné
gymnáziu ve Vsetíně a poté sklářskou školu v Novém
Boru. V roce 1951 začal studovat na Vysoké škole umě-
lecko-průmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa
Kaplického. Od roku 1965 do konce 70. let vedl ateliér
„sklo v architektuře“ na Vysoké škole výtvarných
umění v Bratislavě. Tvorba Václava Ciglera obsahuje
zejména plastické objekty (většinou z broušeného
optického skla), návrhy osvětlovadel a šperků, prosto-
rové projekty a komposice pro architekturu. Jeho díla
jsou zastoupena jak v řadě soukromých sbírek, tak
ve veřejných sbírkách v České republice i v zahraničí
(např. Rotterdam, Berlín, Düsseldorf, Curych, Amste-
rodam, Paříž, Montreal, Hokkaido aj.). Václav Cigler
byl za svou tvorbu odměněn řadou domácích i zahra-
ničních cen a vyznamenání.

Jana Bisová,
foto Iveta Nádvorníková, Deník

Tým, podílející se na detailech interiéru nového kostela
v Litomyšli, při první pracovní schůzce.  

Výtvarník Karel Malich a kazatel Daniel Smetana
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Vyprávění o litomyšlských domech – 45. část
akad. arch. Mikuláše Hulce a Ing. arch. Evy Antošové.
Dům čp. 134 Z (též uváděno 93 b). Dům ačkoliv náleží
do zámeckého areálu, byl postaven mimo areál ve 2.
polovině 20. let 18. století. Byl určen jako obydlí
zámeckých úředníků. Jeho architektura je poměrně
jednoduchá a nese stavební znaky políra Bartla Jele-
na, který působil při barokních úpravách zámeckého
areálu.
Mezi nejváženější obyvatele domu patřila bezesporu
rodina Theurerova. Ing. Josef Theurer pocházel z Nové
Bystřice a v Litomyšli působil jako zámecký správce.
Oženil se s dcerou Jiřího Hradeckého Filipinou (Jiří
Hradecký býval poštmistrem a prvním voleným purk-
mistrem v Litomyšli v letech 1850-1865). Jejich syn
prof. Ing. Dr. Josef Theurer se zde narodil 20. listopa-
du 1862. Na litomyšlském gymnáziu byl žákem Aloise
Jiráska. Na vysoké škole studoval fyziku a stal se asi-
stentem prof. Čeňka Strouhala, významného vědce
v oblasti akustiky a magnetických a elektrických vlast-
ností, později předsedy Jednoty českých matematiků.
Josef Theurer učil v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.
Poté se stal profesorem fyziky na Vysoké škole v Příb-
rami. Za působení v Praze byl jednatelem hudebního
odboru Umělecké besedy a dostal se do středu praž-
ského hudebního života. Současně začal silně působit
na hudební život ve svém rodišti. Jeho prvořadým
zájmem se stala tehdejší novodobá hudba. Spolu s lito-
myšlským hudebním skladatelem Františkem Vogne-
rem se zasloužil o provedení Dvořákových Svatebních
košil již v roce 1889. Antonín Dvořák se při svém turné
po Čechách před odjezdem do Ameriky, na Theurerovo
pozvání, zastavil 27. února 1892 v Litomyšli a v sále
na Karlově uvedl některé své skladby. Theurer je i prv-
ním propagátorem hudby Vítězslava Nováka. Samo-
zřejmě Theuerovou vůdčí skladatelskou osobností je
litomyšlský rodák Bedřich Smetana. Theurer pořádal
řadu přednášek o uznání Smetanova díla. První byla
v roce 1907. Svými přednáškami podporoval i postave-
ní Smetanova pomníku v roce 1925.
Na domě je umístěna tabulka tohoto znění:
V tomto domě se narodil prof. Ing. Dr. Josef Theurer
(1862-1928) významný badatel v báňské technice
a později rektor Vysoké školy báňské v Příbrami. Jako
činný hudebník a hudební badatel patřil k nejlepším
znalcům a propagátorům díla Bedřicha Smetany.
Nesmíme ale opomenouti ani jeho matky Filipiny The-
urerové, která zanechala ve svých písemně zachyce-
ných vzpomínkách pohled na rodinný život hrabat
Valdštejnů - Vartemberků a vůbec na tehdejší život
litomyšlských měšťanů. Byla čilou informátorkou spi-
sovatele Aloise Jiráska, který ve svých Pamětech na ni
s vděkem vzpomíná.        Připravuje Alena Randáková

Pomineme zámecký areál a zastavíme se u domů čp. 6,
5 a 4 Z. Bývaly to samostatné panské domy, které sou-
visí se severní částí domu čp. 7 již patřící do ulice
Zámecké. Nároží domu zdobí polychromovaná socha
sv. Jana Nepomuckého, která je dílem Františka Pacá-
ka, vytvořena kolem roku 1750. Dnes domy 6, 5 a 4
tvoří jeden samostatný celek. 
Dům čp. 5 Z patříval Divišovi z Hustiřan, zemanovi,
který byl ve službách Kostků z Postupic. Po něm jej
vlastnil Bernard z Rýzmburku a po jeho smrti vdova
Salomena z Rýzmburku. Pod záminkou, že nežije, jak
náleží, ji Vratislav z Pernštejna dům zkonfiskoval
a věnoval jej svému italskému komorníkovi Parfiriovi
Bossovi. Posledním panským držitelem těchto domů
byl Thurn - Taxis, jehož veškerý majetek spravoval
Důchodenský úřad do roku 1945. Za dalších uživatelů
domy chátraly a žádné větší opravy se nedočkaly. Až
současný majitel provedl rekonstrukci krovové kon-
strukce, výměnu taškové krytiny a náročnou obnovu
fasády za dodržení památkářských předpisů. Zdá se,
že východní stěna domu čp. 4 v sobě nese část hra-
debního úseku bývalého Horního města.
Dům čp. 3 Z byl postaven v barokním slohu jako
zámecký úřednický objekt za vlastnictví Traut-
manndorfů v roce 1700 na místě starší zástavby dvou
domů. Při stavbě pravděpodobně zmizela část
Záhraďské brány Horního města. Dům měl nad portá-
lem na konsole s kartuší a znakem Valdštejnů - Var-
temberků hlavu jelena s parohy jako znak tehdejšího
vrchnostenského úřadu, který zde sídlil. Pod oknem
býval plechový ovál s olejomalbou Božího oka, dopl-
něný latinským citátem - Quando Deus providebit
frustra homo invidebit. O tomto štítě se tehdy říkávalo
Boží oko dobře vidí, Heyssig jak hraběte šidí. 
V prvním poschodí bydlel hospodářský rada František
Xaver Heyssig a od roku 1831 jeho zeť František
Braun. Ten se stal současně ředitelským radou, práv-
níkem a vrchním nejen na panství litomyšlském, ale
i v Brandýse nad Orlicí. Valdštejnové - Vartemberkové
tehdy zápasili s velkými finančními nesnázemi. Bohu-
žel toho v plné míře využívali někteří zámečtí úřední-

seriál

Dům čp. 134 Z.

Vlastník: Město Litomyšl Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl Nejnižší podání: 550.000,- Kč
Termín dražby: 13. 9. 2010 v 15.00 hod Dražební jistota: 50.000,- Kč
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,  Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídky předmětu dražby:
dne 9. 9. 2010 od 15.00 hod do 15.30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou čp. 1051 na Komenského náměstí v Litomyšli..

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku č. 1051/17 – byt 1+1 (celková plocha bytu 35,64 m2)
v šestém nadzemním podlaží v domě č.p. 1051, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 2138 spolu
s podílem na společných částech domu čp. 1051, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 2138 a st.p.č.
2138 ve výši 25/1000 v katastrálním území a obci Litomyšl, a to formou veřejné dobrovolné dražby.
Jednotka není zatížena žádnými zástavními právy, věcnými břemeny ani právem nájmu. 
Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na dražebníka
je tel. č. 461618666. Všechny podrobnosti týkající se dražby jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Tato
dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Litomyšli a dále je k dispozici
v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník dále na vyžádání poskytne
zájemcům veškeré dostupné údaje.

Dražba bytové jednotky v domě
na Komenského náměstí v Litomyšli

ci. Vrchní Braun a rada Heyssig s takovou bezohled-
ností, až se jim podařilo hraběte Antonína, který se
roku 1839 zaručil za jejich soukromé podnikání, při-
vést na mizinu. Po dlouhém sporu musel hrabě uhradit
povedeným akcionářům škodu ve výši 1 700 000 zla-
tých. Až na zakročení knížete Jaromíra Colloredo -
Mansfelda byl Braun konečně propuštěn.
I když po Braunovi přišli do služeb Valdštejnů - Var-
temberků další správci, nedalo se už nic zachránit.
Za hraběte Antonína II. (1826-1867) došlo roku 1855
k zabavení veškerého majetku. Litomyšlské panství
bylo v dražbě prodáno za 1 807 000 zlatých, tedy hlu-
boko pod cenu, knížeti Thurn - Taxisovi.
Dům byl různě stavebně upravován. Ve dvoře měla být
zbourána bečvárna a na jejím místě postaven nový
obytný dům pro zámecké úředníky. Realizaci zabránila
první světová válka. Žádné podstatné změny do roku
1945 se již neuskutečnily. Po druhé světové válce byl
objekt využíván k různým účelům. Po stavebních
úpravách a rekonstrukci dvorního traktu zde sídlí
Fakulta restaurování University Pardubice.
Součástí objektu je Červená věž, pocházející z konce
15. století, která zde uzavírala hradby Horního města.
Na jihozápadní straně věže se zachoval ve výši 1. patra
erb Kostků z Postupic. Dnes již značně poškozený pís-
kovcový štít nese rodový heraldický znak - hrábě. Ve 4.
patře se dosud nacházejí čtyři autentické otvory,
ze kterých dva jako portály musely vést na přilehlé
hradební ochozy, což je na západní straně patrné.
I na severní straně jsou vidět původní střílny, umístě-
né těsně vedle portálu. Spodní část věže má již znaky
mladší stavební úpravy. V 16. a 17. století sloužila věž
asi jako hospodářské příslušenství objektu, který zde
stával. V 18. a 19. století proběhly barokní úpravy zřej-
mě v souvislosti s barokní přestavbou domu. Nejvýraz-
nější úpravy byly provedeny v nejvyšší částí věže.
V roce 1995 byla věž nově zastřešena dle projektu

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

Volná místa pro chlapce v
tanečním kurzu

pro mládež
od soboty 11. 9. 2010 v 17 hod

přihlášky do 10. 9. 
tel. 461 619 183, 731 460 663

LIDOVÝ DŮM V LITOMYŠLI
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Šírová-Motyčková - Naučné stezky, Brož Ivan –
Roosevelt, Maier Dieter – Alpy, Votýpka – Aristo-
krat, Murakami - O čem mluvím, když mluvím,
Katalog Smetanovy Litomyšle, Slavnostní zahajo-
vací koncert…,  Čech Přemysl - Objektiv s úsmě-
vem, Halík Tomáš - Tomáš Halík: ptal jsem se,
Bradford - Elizabeth z Havraního…, Plaidy Jean -
Epitaf pro tři ženy, Pratchett - Folklór Zeměplochy,
Plaidy Jean - Hvězda Lancasterů, Muchamore –

290 let - 28. 9. 1720 se narodil v Litomyšli VÁCLAV
HENDRYCH, sochař a řezbář, žák Fr. Pacáka. Autor
církevních soch v Litomyšli a v Dolním Újezdě.
200 let - 10. 9. 1810 zemřel v Březinách u Poličky
JOSEF VÁCLAV JUSTIN MICHL, národní buditel, spi-
sovatel, kněz. Pod jménem Drašar vylíčila jeho život
spisovatelka T. Nováková.
160 let - 15. 9. 1850 se narodil v Litomyšli FRANTIŠEK
VĚCOVSKÝ, dlouholetý ředitel místního gymnázia.
145 let - 20. 9. 1865 se narodil v Desné u Litomyšle
JOSEF KOPECKÝ, pedolog, profesor Vysokého učení
technického v Praze a dalších vysokých škol. Autor
vědeckých prací o půdoznalectví, meteorologii.
140 let - 3. 9. 1870 se narodil BOHDAN METYŠ, známý
výrobce kočárů a zakladatel karosárny v Litomyšli.
130 let - 8. 9. 1880 se narodil v Boru u Proseče
VLADIMÍR DUDYCHA, profesor Zemské Masarykovy
průmyslové školy v Litomyšli. Člen rady města, sokol,
známý veřejný pracovník a organizátor.
100 let - 5. 9. 1910 zemřel v Litomyšli JOSEF
KASTNER, učitel, hudebník, sokol, činovník Vlastimi-
lu.
100 let - 5. 9. 1910 se narodil JOSEF KOPEC, učitel,
vzdělavatel Sokola, organizátor tělovýchovných akcí.
70 let - 12. 9. 1930 zemřel v Litomyšli KAREL
PODHAJSKÝ, městský důchodní, myslivec, kynolog,
autor spisů o výchově mysliveckých psů.
50 let - 18. 9. 1960 zemřel QUIDO HODURA, filolog,
univerzitní profesor. Napsal knihu o jazykovém nářečí
na Litomyšlsku. Podílel se na vydávání Slovníku čes-
kého jazyka.
10 let - 18. 9. 2000 zemřela v Praze JARMILA
LORMANOVÁ, literární historička. Jednatelka a před-
sedkyně společnosti Boženy Němcové v Praze. Mládí
prožila v Litomyšli.

35 let - v roce 1975 si připomínáme: Začátek obchva-
tu Litomyšle dospěl na hranice města, stavěl se most
přes Loučnou u Vertexu. Pedagogická škola si připo-
mínala 70 let od postavení své budovy v roce 1905.
Ve Smetanově domě vystoupil legendární soubor
Semafor, opravovala se střecha Smetanova domu. Pro-
běhla okrsková spartakiáda, která se konala v dešti.
30 let - rok 1980 byl také zajímavý: Dokončovala se
výstavba sídliště u Smetanova domu, začala stavba
hotelu Dalibor. Obchvat města dospěl od Smetanova
domu až po Bělidla, počátek stavby jídelny u Základní
školy na Zámecké ulici. V Jízdárně začala výstava
Leoše Janáčka.

Připravil Miroslav Škrdla

Pád, Biller Maxim - Obyčejné lásky, Deaver - Příští
oběti, Balogh Mary - Vášnivé námluvy, Ringo John
– Zrcadlo, Cornwell – Scarpettová, Lance Jack –
Pyrofobie, Connelly – Básník, Boučková - Boží
a jiná muka, Waters Sarah - Malý vetřelec, Stiefva-
ter – Mrazení, Rendell Ruth - Případ ztraceného
muže, Falcones - Ruka Fátimy, Urbaníková - Všech-
no nebo nic, Procházková - Zvonek a pak chorál

Kalendárium Litomyšle
září 2010

Velký zájem o vyřazené knihy

Ve čtvrtek 15. července jsme od 9.00 do 16.30 uspořá-
dali velmi vydařenou akci „Prodej knižních darů
a vyřazených knih“. Zájem Litomyšlanů (registrova-
ných čtenářů i nečtenářů) či návštěvníků města nás
opravdu mile překvapil (takový „nával“ jako je na foto-
grafii, byl před knihovnou po většinu dne). Přestože
jsme takovou akci na podsíni pořádali už dvakrát, ten-
tokráte jsme překonali všechny rekordy - v návštěv-

nosti, počtu nabízených knih i v tržbách za prodané
knihy. 
Akce měla začít v 9.00, ale už od půl deváté, kdy jsme
nosili krabice s knihami ven a rovnali je na stolky, se
lidé zastavovali a probírali se v nich. Jakmile jsme byly
schopné začít, stál u naší improvizované „pokladny“
houf lidí s knížkami v náručí. Někteří si dokonce dáva-
li vybrané knihy do krabic namísto nákupních košíků.
Výjimkou nebylo, že si nakoupili přes deset knih, ale
rekord byl přes 50 titulů. Největší nákupčí si odvážela
knížky na vozíčku, když předtím zaplatila okolo 500
korun. 
A to ceny byly opravdu „lidové“ – od 1 do 40 korun,
přičemž detektivky (vázané a ve slušném stavu) se
daly pořídit za 10 korun. Výběr žánrů byl navíc oprav-
du velký – cestopisy, mapy, životopisy, knížky pro děti,
knihy pro kutily, obrazové a fotografické publikace,
tzv. ženské čtení, historická próza aj.
Jak je vidět, stále se čte a možná o prázdninách
a dovolené víc než v ostatní dobu. Knížka zkrátka
zatím ještě plní svou funkci, ať už zábavnou nebo
vzdělávací.        Jana Kroulíková, foto Miroslav Škrdla

V městské knihovně bude natáčet
Česká televize

Tématem dalšího dokumentu, natáčeného Českou
televizí, se stanou knihy Aloise Jiráska. Kroky televiz-
ního štábu zamíří v září do litomyšlské Městské
knihovny, kde mají kolem dvouset titulů. 
„Ozval se nám pan režisér Stehlík s prosbou, že by se
rád podíval na knížky od Aloise Jiráska, které
v knihovně máme. Zjistil si totiž přes naše webové
stránky, že v knihovně je asi 200 titulů od tohoto zná-
mého spisovatele,“ vysvětluje ředitelka Městské knihov-

ny v Litomyšli Jana Kroulíková a dodává: „Když se
svými kolegy přijel, byl skutečně nadšen. Našel totiž
skutečně staré výtisky knížek Aloise Jiráska. Je tedy
naplánováno, že do Litomyšle přijede druhý týden
v září a bude přímo v knihovně natáčet.“
Obsahem filmového dokumentu bude Alois Jirásek
a to, jak se čtou jeho knížky. Připomeňme, že Alois
Jirásek od roku 1874 působil jako středoškolský pro-
fesor dějepisu na gymnáziu a později na reálném
gymnáziu v Litomyšli. Konci obrozenecké doby je
věnována povídka Filosofská historie, studentská
idyla z Litomyšle, s atmosférou maloměsta v době
tzv.biedermeieru.           -bj-

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
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Už za války se v domácím i londýnském odboji dis-
kutovalo o tom, proč bude nutné odsunout němec-
ké obyvatelstvo. Zahraniční odboj chtěl část
pohraničních území postoupit Německu. Po heydri-
chiádě převážila zejména u domácího odboje myš-
lenka, že bude nutné provést odsun německého
obyvatelstva. Ani Litomyšl nezůstala při plánování
této akce pozadu. Notář Novotný zde vypracoval
seznam Němců litomyšlského okresu a vybral z nich
ty, kteří aktivně spolupracovali s nacizmem.
Po válce se nejprve mluvilo o tom, že Němcům, kteří
se neprovinili, bude umožněn odchod do Německa
a Rakouska. Když se tyto odchody samy nějak
nerozběhly, došlo koncem června roku 1945 k prv-
nímu, překvapivému a brutálnímu, divokému odsu-
nu německého obyvatelstva, nazvanému tak proto,
že k němu došlo před Postupimskou konferencí,
která rozhodla, že má být proveden. Před ním byly
německé vesnice obklíčeny s pomocí hasičů a četní-
ků a všem Němcům bylo oznámeno, že se mají
do dvou hodin shromáždit s nějakými potravinami
a malým zavazadlem na určeném místě. Tato krátká
doba na opuštění usedlostí jim byla podle směrnic
dávána proto, aby nestačili svůj bývalý majetek zni-
čit. Ze shromaždiště na kraji vesnice jich byla třeti-
na poslána domů a ostatní odvedeni do míst
dočasného soustředění v Opatově, Květné a Lito-
myšli. Sem byli do dvora u Kalousů a na hřiště při-
vedeni Němci z Janova, Gajeru, Mendriky, Strakova
a někteří i ze Semanína. Zde měli zemřít dva lidé
ze Strakova. Transporty, do nichž byli zařazováni
i Češi podezřelí z kolaborace, byly odváženy
za nepříznivého počasí na otevřených vagónech bez

toalet a zásobování potravinami. Před deštěm a jis-
krami z lokomotiv se jejich účastníci mohli chránit
jen deštníky. Cestou byli i několikrát přepadeni
a okradeni a v Německu pro ně nebylo také zajiště-
no vůbec nic. Podle německých zdrojů zemřelo
během transportu a na jeho následky z Janova,
Mendriky a Gajeru 17 lidí. Iniciativa k tomuto divo-
kému odsunu, přišla patrně z nejvyšších míst, kde
se za hlavní prioritu považovalo nepropást žádnou
příležitost k odsunu Němců bez ohledu na důsled-
ky. Nebylo jistě náhodou, že se o tomto divokém
odsunu později vůbec nehovořilo. Slušní lidé si
na tuto událost nejspíš utvořili podobný názor jako
předseda Sdružení osvobozených politických vězňů
Oldřich Stránský. Ten byl po příchodu z koncentrač-
ního tábora přesvědčen, že odsun Němců je nutný
a spravedlivý. Když měl pak při něm pomáhat
a ženy, které nevěděly, kde jsou jejich synové, otco-
vé a bratři, se ho ptaly, proč musí odejít z míst, kde
se narodily, začal o správnosti našeho postupu
pochybovat. Při něm měli být odsunuti ti, kteří
aktivně spolupracovali s nacismem. A tak byla
do tohoto odsunu ve Strakově zařazena vedle dal-
ších Němců rodina Mutlíčkova, Jarolímova i rodina
horlivého finance Němce Aloise Slona, jehož syn
také padl na frontě. Spolu s takovýmito lidmi byli
odsunováni práce neschopní a ti, o jejichž majetek
měl někdo vlivný zájem. Nešlo při tom jen o majite-
le vil ze Svitav, ale někdy k tomu docházelo i na ves-
nicích. 
První skupina Němců ze Strakova později nazvala
svůj odsun křížovou cestou. Byli odsunováni
na otevřených vagónech podivným směrem, a to
přes Prahu a Německo do Slezska. Nemůžeme se
proto divit jejich obavám z toho, že jsou odváženi
do Ruska. Aby k tomu nedošlo, dali zde u města

Sagan, Zaháň strojvedoucímu zlaté hodinky s tím,
že zastaví a neoznámí jejich odchod z vlaku. Proto-
že jich bylo mnoho, rozdělili se na jedné křižovat-
ce. O skupině, která se tam rozhodla jít vlevo,
vyprávěl panu Slonovi bývalý hostinský ze Semaní-
na Kaupa. Jeho bratr z Kozlova dostal pak, jak si
vzpomínám, někdy počátkem šedesátých let povo-
lení odstěhovat se do Německa.  Ze Zaháně se tito
strakovští Němci vydali bez pořádné stravy na cestu
do ruské okupační zóny.  Při ní ještě nesli na nosít-
kách babičku Jarolímovou. Ze Slezska už dříve ode-
šla většina německých obyvatel ze strachu před
Rudou armádou. Polské hlídky, které se zde pohy-
bovaly, jim nepomohly. Pokud zjistily, že tito Němci
spali v nějaké stodole, ještě si z jejich ranečků
leccos vzali. Když později přišli do jedné německé
vesnice, starosta se jich ptal, odkud jsou, a oni
odpověděli, že ze Svitavska. On se jich chtěl rychle
zbavit, a proto si vymyslel sprostou lest. Začal tvr-
dit, že před chvílí hlásili v rozhlase, že svitavský
okres se může vrátit zpět. Oni byli v takovém rozpo-
ložení, že tomu uvěřili a zamířili k českým hrani-
cím. Tam se k nim už místní obyvatelé chovali lépe.
Potom postupovali až do západní zóny těsně kolem
hranic ČSR, aby se kdykoli mohli vrátit. Jejich cesta
trvala šest týdnů, než se jich úřady ujaly. Němci
ze Strakova stejně jako všichni ostatní odsunutí
ze Sudet museli v okupovaném Německu často
poslouchat výčitky, že to jsou právě oni, kdo zavinil
druhou světovou válku, jakoby se už zapomnělo,
kdo naváděl Henleina k rozbití ČSR. V totalitních
státech je toto běžná praxe, nadřízený orgán nutí
podřízeného, aby dělal špinavou práci, a když
z toho vzniknou problémy, tváří se, jako by
on za nic nemohl.

Mgr. Milan Staněk

seriál

Strakov v letech 1938–1964 –  díl 2.
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Reportáže litomyšlské kabelové televize můžete
sledovat také na internetových stránkách
www.cms-tv.cz. Vybíráme některé z nich:
•Dokončuje se Krytý plavecký patén v Litomyšli
•Galerie de Lara v Litomyšli
•Úpravy nebezpečných přechodů dostaly zelenou
•Master clall kurzy Milana Vítka 2010
•Mezinárodní tábor mlédeže opět v Litomyšli

„kabelovka“ na internetu

Poděkování za pomoc přišlo z Chrastavy 
Vážený pane místostarosto, 
dovoluji si Vám touto cestou a v rychlosti alespoň
poděkovat za významnou a obětavou pomoc Vašich
členů sboru dobrovolných hasičů (SDH) a dalších dob-
rovolníků, kteří patří do působnosti Vašeho města. 
Tito mladí lidé skvěle pomáhají při likvidaci následků
povodně, která postihla naše město Chrastavu. Jsou
vynikající a je vidět, že činnost tohoto druhu jim není
cizí. Velice si ceníme výsledků jejich práce, kterou pro-

Chrastava, Liberecko 7 - 8. 8. 2010. Videa je možné shléd-
nout na www.chrastava.cz. Foto Jiří Částka.

Společenská
kronika
Slova moudrých: Slovo nezmůže nic bez myšlenky.   

J. M. Guyau

Své významné životní jubileum v srpnu osla-
vili naši občané:
80 let - Pravoslav Hartman, Marie Dušková
85 let – Vladimír Dudycha, Zdeňka Hudcová
90 let – Anna Wagnerová
93 let – Marie Vyčítalová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
František Rybka, Němčice – Alena Řiháková,
Litomyšl, Petr Čepek, Brandýs n. Orlicí – Ivana
Vlachá, Osice, David Žilka, Podomí – Drahomí-
ra Štyndlová, Čistá, T. A. Pritchard, Spojené
království – Eva Melšová, Budislav, František
Smaženka, Nov. Město na Moravě – Lenka
Vošická, Nov. Město na Moravě, Petr Fidra,
Litomyšl – Lucie Tonnerová, Litomyšl, Libor
Brůček, Beroun – Jiřina Klusoňová, Beroun,
Tomáš Hruška, Strakonice – Olga Částková,
Opatovec, Filip Urban, Vysoké Mýto – Dagmar
Hanusová, Litomyšl, Jan Jovbak, Litomyšl –
Marie Kopecká, Litomyšl, Matyáš Hájek, Vyso-
ké Mýto – Hana Macková, Litomyšl, Martin Kor-
bel, Letovice – Andrea Provazníková, Letovice,
Oldřich Tašner, Vysoké Mýto – Veronika Mülle-
rová, Vysoké Mýto, Vladimír Drahoš, Bor u
Skutče – Kateřina Pálová, Proseč, Milan
Čechal, Javorník – Veronika Hurychová, Čistá,
Michal Ságner, Liberk – Elena Nováková, Ost-
rov, Aleš Trinkl, Slatina – Iva Janhubová,
Zábřeh, R. E. van den Akker, Nizozemsko –
Petra Filipová, Hartmanice, Josef Škeřík, Jeh-
nědí – Helena Zdravkovová, Jehnědí, Robert
Bednář, Zádolí – Blanka Barvová, Zádolí, Libor
Kroupa, Litomyšl – Romana Bicanová, Lito-
myšl, Martin Horčička, Jaroslav – Jana Tmějo-
vá, Litomyšl, Miloslav Švec, Cerekvice n. L. –
Dana Drahošová, Cerekvice n. L., Petr Pohor-
ský, Sebranice – Ilona Neumeisterová, Sebrani-
ce, Aleksandar Pejič, Srbsko – Ivana Povolná,
Němčice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Eva a Václav Lipavští a manželé Alena a Josef
Šmejdovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občanem našeho města:
Ludvíkem Soukupem (71 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Vzpomínka na Ludvíka Kunderu
Ve věku devadesáti let zemřel v úterý 17. srpna básník,
dramatik, překladatel, literární historik a výtvarník
Ludvík Kundera. Jeho tvorba je spjata především se
surrealismem. Je znám jako znalec a editor díla Fran-
tiška Halase a překladatel německé literatury. Manže-
lé Brýdlovi na něj zavzpomínali:
S Ludvíkem Kunderou jsem se naposledy setkal v Lito-
myšli v roce 2008 na výstavě Bohdana Kopeckého.
Výtvarné umění patřilo k jeho osobnosti stejně jako
literatura a překladatelství. Ostatně seznámení s ním
a jeho ženou Jiřinkou proběhlo u dalších výtvarníků,
a to manželů Jandových v Osíku u Litomyšle v 70.
letech minulého století. Našli jsme společnou řeč
o literatuře, a to zvláště o Františkovi Halasovi, který
pocházel z Kunštátu, o výtvarném umění ale i o sauně.
Sauna v té době byla fenomén, kde jsme se scházeli se
svými přáteli, a tak jsem pozval pana Kunderu do Lito-
myšle k návštěvě naší sauny. Naši saunu navštívil 2x. 
Manželé Kunderovi pozvali mě a moji ženu Pavlu
k návštěvě Kunštátu a stali jsme se svědky atmosféry
jejich neopakovatelné domácnosti plné nádherných

obrazů, knih a kde se obřadně pil čaj. Ludvík Kundera
i v době totality měl tolik druhů čajů, které jsme nikde
jinde neviděli, a učil nás, jak čaj správně připravit
a pít. Čaje mu vozili přátelé z celého světa, a proto
mohl napsat knížku „Piju čaj“, ve které mj. uvádí
„Volba čaje už je předpověď budoucí meditace“.
Do Litomyšle jsme Ludvíka Kunderu pozvali na otevře-
ní čajovny, kde krátce promluvil. Při návštěvě u nás
vyprávěl o inscenaci Labyrint světa a ráj srdce v brněn-
ském divadle „Husa na provázku“, na kterém se podí-
lel spolu s Petrem Oslzlým a Petrem Scherhauferem
a na toto představení jsme byli pozváni. Byli jsme
nadšeni. 
Později po roce 1989 jsme se u Kunderů stavovali při
návštěvě Kunštátu při nákupu keramiky do galerie „De
Lara“ a doporučoval nám keramiky, kteří žijí v Kunštá-
tě, ale i malíře z Brna, se kterými jsme navázali kon-
takt. 
Těch chvil společně strávených s manželi Kunderový-
mi, viděno dnešníma očima, nebylo mnoho, ale i tak se
na ně nedá zapomenout.   Pavla a Miroslav Brýdlovi

Poděkování a vzpomínky
Chtěl bych vyjádřit touto cestou upřímné poděko-

vání za veškerou péči během mého léčení na neurolo-
gickém oddělení v Litomyšlské nemocnici ve dnech 4.
až 17. srpna. Při pobytu v zahraničí jsem náhle one-
mocněl a musel jsem se rychle vrátit do České republi-
ky. Především bych chtěl poděkovat panu primáři
Marianu Kuchárovi za rychlou a účinnou pomoc, kte-
rou mi poskytl v začátku nemoci a v následném léčení.
Velké poděkování náleží také všem pracovníkům neu-
rologického a rehabilitačního oddělení, lékařům a ses-
třičkám. Velmi si vážím jejich nelehké práce.
V prostředí nové části neurologie jsem se cítil velmi
příjemně a byl jsem spokojen se vším. Úroveň zdravot-
ní péče hodnotím jako velmi vysokou, kvalitní
a odbornou. Po celou dobu jsem měl pocit důvěry.
Také úroveň stravování hodnotím kladně. 
Jako občan Litomyšle jsem rád, že má naše nemocnice
tak dobré lékaře a zdravotnický personál, který ji svou
týmovou prací dělá dobré jméno. Přeji všem hodně
zdaru.                                                        Mgr. Vítězslav Vích

Při mých náhlých zdravotních potížích pohotově
a ochotně zareagovala paní Ing. Michaela Havelková,
ředitelka ČSOB Litomyšl. Promptně nastartovala své
auto a odvezla mě do Litomyšlské nemocnice. Ráda

bych ocenila její ochotu a vstřícnost. Velké a upřímné
DÍKY za mimořádnou pomoc. Zázraky se přece jen dějí!

MUDr. Drahomíra Gebasová
Ráda bych ze srdce poděkovala strážníkům Městské

policie Litomyšl za nalezení a navrácení našeho zaběh-
lého psa! Za případné potíže na Toulovcových pátcích,
kde pobíhal, se omlouvám!           Hana Hlaváčková ml.

Děkujeme všem, kdo pro nás připravili prima prázd-
ninový tábor, pořádaný DDM Litomyšl v Řadově.

Eli, Luky, Jenda (poděkování zaslala Eva Šmídová)
V závěru měsíce července došla do Litomyšle smut-

ná zpráva, že v USA ve státě Wisconsin zemřela ve věku
84 let naše spolužačka a přítelkyně paní Věra Šperlo-
vá, rozená Hášová. Narodila se v Litomyšli, město měla
velmi ráda. Odešla z Litomyšle v roce 1948 se svými
ročními dcerami a manželem Jaroslavem. Po odchodu
do emigrace žili v Londýně a později v Americe. Jaro-
slav Šperl bojoval za druhé světové války od roku 1939
v Anglii a jako parašutista byl členem výsadku v roce
1944 na Moravě. Budeme na paní Věru Šperlovou
vzpomínat.                                                     M. Pavlišová

Děkuji žákům morašické školy, že si po tolika letech
na mě vzpomněli a dali mi zahrát v rádiu. Potěšilo mě
to a dojalo. Děkuji také všem, kteří mi blahopřáli.

Z. Tošovská

vádějí na území našeho města, konkrétně v oblasti
Dolního a Horního Vítkova. 
Možná tito mladí lidé nestojí o velkou publicitu, ale
jsem přesvědčen, že si ji zaslouží. Nebylo proto také
snadné získat jejich jména, byli a jsou jen v plné práci.
Pokud jejich jména nepopletu, tak už vím, že těchto
prací u nás je přítomen p. Miroslav Tomek, Jiří Mrázek,
Pavel Vomáčka, Tomáš Bahník, Milan Fencl a sl. nebo
paní Hana Fendrychová. Ještě jednou vřelý dík
za rychlou pomoc. Díky Vašemu městu a lidem, kteří
jsou u nás a s námi. Jako občan a místostarosta města
vím, jakou cenu má vizitka těch lidí, kteří dobře repre-
zentují své obce a města. S pozdravem a velkým dík. 

Miloslav Pilař, místostarosta Chrastavy

Zemědělské družstvo Trstěnice přijme

EKONOMA/EKONOMKU
Požadujeme: VŠ ekonomického směru,
znalost účetnictví, zájem o problematiku
zemědělství, samostatnost, flexibilitu.

Nabízíme: Samostatnou zajímavou práci, dobré 
platové podmínky, stabilitu a možnost dalšího rozvoje.

Nabídky se stručným životopisem zasílejte na: 
zdtrstenice.kmoskova@centrum.cz, pro případné
informace volejte na 605186756.
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Naši kandidáti do volebního zastupitelstva: 
Ing. Brýdl Miroslav • Cennerová Radmila • Coufal Jiří • Filová Jana • Bc. Hanusová Marie • Janoušek Josef • Ing. Kabrhel Jan
• Ing. Kalousek Karel • Ing. Kašpar Milan • Kmošek Zdeněk • Králová Marcela • BcA. Krejčí Leoš • Ing. Kusý Pavel •
MUDr. Liška Vladimír • Pešina Petr • Pikna Jan • MUDr. Piknová Pavla • Stratílek Hubert • Stratílková Veronika •
Vaníček Ondřej • MUDr. Večeřa David • Vopálka Pavel • MUDr. Vylíčil Libor

Ve volební programu na období 2010–2014 se zaměříme
na tyto oblasti:
• Rozvoj města, ekonomika, životní prostředí a investiční politika
• Zdravotnictví a sociální oblast
• Cyklo–inline stezky, volnočasové aktivity a sport v Litomyšli
• Kultura, školství a péče o děti a mládež
• Cestovní ruch
• Rozvoj občanské společnosti

Bližší informace v příštím vydání Lilie.

Nestraníci
proLitomyšl

Václav Macháň v Galerii de Lara
Galerie de Lara v srpnu oslavila 20 let od svého založe-
ní. Při té příležitosti uspořádala výstavu děl Olbrama
Zoubka a Václava Macháně. Společná výstava sochař-
ských a malířských prací trvala do konce srpna. Václav
Macháň na vernisáži 6. srpna přiblížil svá díla a prozra-
dil, jak vznikají.
Václav Macháň pochází z Malé Čermné nad Orlicí. Své
umělecké vzdělání získal soukromým studiem u profe-
sora Akademie výtvarných umění v Praze Aloise Fišár-
ka, u něhož vedle mnoha jiných poznatků nalezl vztah
ke kompozicím zátiší. Ta se následně stala zcela speci-
fickou oblastí jeho tvorby. V nich se zaujetím a s oso-
bitou skladebností nalézá půvab nejobyčejnějších
předmětů a věcí, často zcela okrajově vnímaných a při
tom denně nepostradatelných. Ve výtvarném podání
Václava Macháně jsou však jeho zátiší spíš záminkou
k malířskému řešení obrazové plochy, dokumentující
současně rytmus a kompoziční řád tvarů a barev. Roz-
mach výtvarné práce z ranějších období, opřených
o setkání s lidmi, vkládá do široce koncipované kraji-
nářské tvorby i figurální prvek jako vyznání fyzičnosti
člověka v jeho prostředí. Je to ale především filosofic-
ká otázka, kterou si klade malíř jako výchozí moment

hlavní pozornosti výtvarného, ale i lidského zájmu.
Z této podstaty vyplývá i silně akcentovaná oblast
tvorby. Citově odrážející vzájemný inspirativní vztah
k ženě. Jeho obrazy jsou průnikem minulého a přítom-
ného a přes poetiku malířova vidění nám rezonují
v nových dimenzích. 

Jaká díla jsou na výstavě?
Na dnešní výstavě jsou věci, které jsou nové i staršího
data. Dokonce i z roku 1964.

Jak vznikala ta poslední díla? Stále malujete?
Stále maluji. Řídím se takovou tou zásadnou „Nulla
dies sine linea“ (Ani den bez čárky. Zásada řeckého
malíře Apella, pozn. red.). Vždy v 10 hodin dopoledne
jdu ven a potom v poledne na oběd. Do 14 hodin je
povinný odpočinek a potom do večerních zpráv pracu-
ji v ateliéru. Snažím se každý den. 

Jak se znáte s Olbramem Zoubkem? Má vaše tvorba
něco společného s jeho?
Oba dva si držíme stále svou filozofii. Neuhýbáme.
Mluvili jsme právě před chvílí o tom, že vertikála je
pro sochaře a pro mě jako malíře důležitá. Naše věci
jsou komponovány právě v tomto smyslu. Vertikála
znamená růst nahoru do nebe. Horizontála to je klid,

moře, hladina. Na tomto základě komponuji obrazy.
Samozřejmě potom jsou zde křivky. To je ta melodie
a hlavně barevnost. Barva je nositelka pocitů a citu.

Dá se tedy říci, že vaše obrazy jsou hodně pocitové?
O čem vypovídají? 
Já jsem zdědil veselou náturu. Dívám se na svět opti-
misticky. Pro mě je příroda báseň, kterou se snažím
ve výtvarném smyslu nějak dešifrovat. Ono je to ale
složité. Píšu si někdy v přírodě, jaksi tak nějak literár-
ně, kreslím. Pak si to v ateliéru představím na mnoha
kompozičních náčrtech, takových pokusech i barev-
ných. Dělám si vlastně barevný program pro obraz. Je
to v podstatě proces. Vytvořím si o tom jakýsi přeob-
raz. Když je to dobrý, když je to silný, tak namaluji
obraz. Je trošku složitější jít do přírody a takovou
malířskou fotografickou metodou něco namalovat.
Vždy je to taková složitější, víceméně citová i rozumo-
vá záležitost.                                 -red-, foto Jana Bisová 

Obrazy Václava Macháně společně s plastikami Olbrama
Zoubka.

Bude chorvatský Šibenik partnerským 
městem Litomyšle?

Město Litomyšl se společně s Evropa klubem, který má
na starosti spolupráci s partnerskými městy, snaží
navázat družbu s chorvatským městem Šibenik. Návrh
spolupráce má být předložen radě města.
„Jazyková bariéra by byla pro občany menší. Navíc je
to přirozená destinace Čechů, kteří tam jezdí na dovo-
lenou,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš. Město
Šibenik má kolem 40 tisíc obyvatel a je přístavem
v Severní Dalmácii, nedaleko ústí řeky Krky do moře.
Šibenik je významné středisko cestovního ruchu
s mnoha vynikajícími památkami. Šibenická katedrála
sv. Jakuba (Sveti Jakov) byla v roce 2000 zapsána
na listinu světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Město je důležitým dopravním uzlem - silnič-
ní křižovatkou, železničním přípojem na trať Záhřeb -
Knin – Split a přístavištěm pro trajekty na blízké ostrovy.
Má chráněnou polohu a vysoký počet dnů slunečního

svitu. Litomyšl má již tři partnerská města – sloven-
skou Levoču, holandský Roden a italské San Polo
d´Enza.                              -bj-, foto archiv Města Šibenik

Podpora zachování
táborové základny PS M.S.
v Budislavi („Budík“)
Posílali jste, posíláte své děti na tábory nebo sami trá-
víte každé léto část prázdnin na této základně a není
vám lhostejný její osud? Přijďte prosím do 6. září
podepsat podpisové archy na podporu zachování stá-
vajícího stavu a dalšího rozvoje „našeho“ Budíku
do Informačního centra na Smetanově náměstí v Lito-
myšli nebo do Školního klubu při III. základní škole
v Litomyšli (u Bobše). Za všechny spokojené rodiče
vám předem děkuje                    Monika Rambousková 

Vážení spoluobčané,
již ve třetím volebním období se před-
stavuje volební sdružení Nestraníků
pro Litomyšl. Z naší současné kandi-
dátky působí ve stávajícím zastupitel-
stvu čtyři zastupitelé: Miroslav Brýdl,
Karel Kalousek, Libor Vylíčil a David
Večeřa, kteří ovlivňovali dění v Lito-
myšli na úseku samosprávy. 
V nadcházejícím volebním období
navážeme na body programu před-
chozího volebního období a přicházíme
s novými návrhy, které jsou obsahem
našeho volebního programu.
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Litomyšlský pivní festiválek s dobrou muzikou
Pěnivý mok a muzika ovládly v sobotu 7. srpna Toulov-
covo náměstí. Mezi 10. a 22. hodinou se zde uskuteč-
nil Litomyšlský pivní festiválek. Během akce se
na pódiu vystřídala desítka hudebních skupin různé-
ho žánru. K tomu se točilo pivo z pivovarů převážně
z Pardubického a Královéhradeckého kraje. 
Co by to bylo za pivní festival bez piva. Velké pivovary
se známými značkami piv na Špitálku ale nebyly. Šanci
dostaly spíše ti „malí“ a „šikovní“. „Pivní festival je
o nabídce zajímavých piv. Snažil jsem se akci zaměřit
spíše na regionální značky z oblasti východních Čech,“
vysvětlil organizátor akce Jiří Kohák a dodal: „Polovi-
na těchto pivovarů, které se tady účastní, jsou minipi-
vovary nebo restaurační pivovary. Vyrábějí taková
piva, kde není použitá pasterizace a filtrace.“ Z pestré
nabídky nejrůznějších piv, jichž bylo kolem osmnácti
druhů, si vybral opravdu každý. Ten, kdo se nebál
experimentovat, ochutnal například pšeničná, borův-
ková či medová piva nebo různá piva vícestupňová.
„Chuťově tu máme rozmanitou škálu. Pšeničná piva tu
máme dvě, ta jsou odlišná od klasických, která se děla-
jí z ječmene, takže jsou kalnější a mají více ovocných
příchutí a nižší říz,“ upřesnil Jiří Kohák. Jako správný
pořadatel myslel i na řidiče. Ti si místo limonády mohli
bezstarostně popíjet nealkoholické pivo.
V minulém roce se tato akce konala v menším měřítku

na Veselce. „Prostory tam ale nejsou dostačující. Pot-
řebovali jsme větší místo, kam se vejde více lidí a kde
to bude příjemnější i pro vystupující kapely,“ sdělil Jiří
Kohák. „Využili jsme tedy pódia, které má město
postavené na Toulovcovy prázdninové pátky, takže
nám všechno hrálo tak trošičku do karet,“ přiblížil
důvody organizátor. Ovšem Jiří Kohák nechtěl udělat
festival pouze o pivu, ale nabídnout návštěvníkům
něco navíc. „Lidé přijdou kvůli skupinám, a proto jsme
zvolili skladbu kapel takovou, aby si každý mohl
vybrat to své. Od začátku dechovka, ke konci rock,“
řekl Jiří Kohák. I přes nepříznivé počasí vystoupily
všechny kapely, a tak si návštěvníci mohli vybrat podle
své chuti jak hudební žánr, tak lahodné pivo.
Ochutnávky zlatavého moku nepřerušila ani pivní sou-
těž. První disciplína nesla název Pití tupláku na čas.
Nejrychlejší piják litrové pivo zvládl za neuvěřitelných
7,91 sekund. Další v programu byl Běh se sudem. Tří-
členné družstvo běhalo se sudem o hmotnosti 63 kg.
V cestě jim však stála připravená lavička, kterou musel
tam i zpět překonat každý soutěžící. Nejrychlejší tým
zdolal trať za 35,97 sekund. Poté následoval Lahváč
turbobrkem, kdy soutěžící měl co nejrychleji vypít lah-
vové pivo metrovým brčkem. Vítězný čas byl 33,91
sekund. Držení tupláku na čas představovalo nejdra-
matičtější část soutěžní vložky. Tuplák musel soutěžící

Anomalia s lektory ze studia Pixar
Anomalia, profesionální platforma na podporu moder-
ní 3D animace, uspořádala v Litomyšl první odborný
animační kurz. Znalosti v 3D animaci mohli účastníci
získat či si rozšířit pod vedením předních odborníků
ze studií Pixar a Lucas Film z USA, Blue Sky and Euro-
paCorp z Paříže a pražského studia 3Bohemians.
První dva týdny se studenti zaměřili na úvod a základy
3D animačního programu Autodesk Maya. „Prošli si
téměř kompletním průřezem 3D produkce od modelo-
vání, texturování, svícení scén, renderingu. V závěru
se zaměřili na animační nástroje, které budou použí-
vat v průběhu celého kurzu,“ vysvětluje organizátor
David Toušek a dodává: „Kurz je zaměřen především
na uměleckou stránku moderní animace. Studenti
jsou vedeni ke zvládnutí klasických animačních prin-
cipů v moderním programu, ale také novým hereckým
technikám, které jsou typické pro současnou světovou
animaci.“ 
Prvním zahraničním hostem byla Dripha Benseghir
z Paříže, která jako animátorka pracuje již 14 let, ale
také pravidelně učí na světoznámé pařížské škole Les
Gobelins. „Dripha se zaměřila na základní práci s lout-
kou, přístupu k animaci od samého základu,“ upřes-
ňuje David Toušek. Ovšem očekávanými lektory byly
animátoři ze studia Pixar. Jako první dorazil Andy
Schmidt, který pracuje pro toto studio již 10 let. Jeho
kariéra ale začala u kreslícího prkna. Svou univerzál-
ností, respektive přístupem k animaci, který přesahu-
je použité technologie, studenty uvedl
do problematiky moderních hereckých přístupů. Stu-
denti se naučili zorientovat v komplexním procesu
animování kompletního záběru podle standardů stu-
dia Pixar. „Přijel jsem učit především pantomimu,
herecký výkon postav. Pantomimické herectví v ani-
maci je hlavně o tom, jak dostat postavy do života
a ukázat emoce. Herecké výkony a charakteristiky
postav. O to se Pixar snaží zejména. Klasikou jsou
třeba Disneyovky,“ říká Andy Schmidt, který je pode-
psán pod filmy jako Hledá se Nemo, Ratatoulle, Auta 2
nebo Toy story 3. „Druh animace, jemuž se věnujeme,

mované produkce. Platforma Anomalia tak vychází
vstříc současnému trendu, ale také tristnímu nedo-
statku zkušených producentů a produkčních pracov-
níků, kteří mají klíčovou roli na úspěchu či neúspěchu
animačních projektů. V České republice (ČR) je tako-
vých pracovníků zásadní nedostatek,“ míní David Tou-
šek. 
Letní sérii uzavře Aaron Walsman ze studia Blue Sky,
které je znám především filmy Doba ledová a Roboti.
„Aaron přijede do Litomyšle podpořit programátory,
kteří jsou technicky zodpovědní za technologickou
podporu moderní produkce. Zaměří se na programová-
ní v Maye s důrazem na celovečerní filmy, ve kterých
hraje hlavní roli moderní 3D loutka,“ doplňuje David
Toušek. „Opět se jedná o kvalifikaci, která je
pro moderní film nepostradatelná a v ČR prakticky
nikdo nedisponuje touto komplexní dovedností,“
dodává organizátor. 
Anomalia se snaží svou systematickým působením
určit směr a úroveň moderní animace v celé střední
Evropě. „Tam se během 20 let od převratu rozpadla celá
infrastruktura animovaného filmu a vysoké školství
neprošlo plynulým procesem rozvoje o moderní přístu-
py a nástroje. Důsledkem je kompletní rozklad veškeré
produkce od vývoje po produkci a distribuci na trh, ale
také se stále pouze vyučují animační techniky z konce
minulého století. To také vede českou animaci do hlu-
boké krize a již neplatí, že by česká animace něco zna-
menala,“ říká David Toušek a pokračuje: „Naopak,
česká animace již 20 neexistuje a studenti nejsou
na školách zodpovědně vedeni tak, aby získali kvalifi-
kaci a moderní řemeslnický talent, který jim pomůže
uplatnit se na trhu práce. Většina z nich se tak musí
živit úplně jinou formou než animací. Tuto lhostejnost
a apatii se Anomalia snaží systematicky změnit. Spo-
kojenost a nadšení zúčastněných lektorů a studentů
nám potvrzují, že se jedná nejen o unikátní počin, ale
také, doufejme, koncept, který nasměruje českou ani-
maci ze slepé uličky opět na světovou scénu,“ objasňu-
je poslání Anomalie organizátor.                -red-, foto -bj-

není nutně o tom, aby to byla mimika přesná realitě.
My studujeme realitu a videreference a v té animaci to
trošku karikujeme, posouváme dál. Výsledek v detai-
lech je trochu jednodušší, simpličtější než je skutečná
realita. Jde o to, aby animace byla animovaná,“ sdělu-
je Andy. Tento druh tvorby přirovnává k divadelnímu
dramatu, jenž také není přesnou kopií reality. Andy
byl již do České republiky pozván na festival ve Zlíně,
kde se s ním mohli studenti, profesionálové či veřej-
nost osobně sejít. Ze současné tvorby však žádný český
animovaný počin nezná, zato klasiku v podobě Trnko-
vých, Švajkmajerových či Zemanových filmů ano. 
Kurz pro animátory pak uzavřel Rich Quade, který pra-
cuje pro Pixar již od samotného začátku. Svým dlouho-
letým působením si získal exklusivní postavení
ve studiu. Jeho téměř geniální smysl pro detail je
pro studenty vždy obrovskou příležitostí k osobnímu
posunu. Schopnost kriticky komentovat animovaný
film je základ pro dosažení vysoké kvality záběru. Rich
se v Litomyšli zaměřil na dialogy a emocionální projev
animovaných postav. 
Po „Pixarech“ bude v září litomyšlská Anomalia pokra-
čovat kurzem o moderní produkci v podání dlouholeté
profesionálky BZ Petroff z Lucas Filmu. „Studenti
a profesionálové z evropských zemí budou mít příleži-
tost se seznámit s komplexní hloubkou moderní ani-

držet v natažené ruce. V rozhodujícím boji mezi prv-
ním a druhým místem se všem tajil dech. Potlesk stří-
dalo ticho. Oba finalisté navzájem čekali, až jejich
soupeř první položí půllitr piva. Nakonec vítězné časy
měly necelých 8 minut. Třetí místo skončilo u 3. minu-
ty. Závěrečná Pivní pětičlenná štafeta byla dopita
za 42,71 sekund. Po rozdání pivních cen se na Toulov-
cově náměstí opět rozezněla hudba.
„Jestli se akce osvědčí, tak budeme uvažovat o dalším
ročníku,“ prozradil Jiří Kohák. Možná tady i příští rok
pivu a dobré muzice zdar!      Robin Kunc, foto Petr Šilar
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Amalthea pořádá
Setkání s pěstouny
V Pardubickém kraji zkouší odborníci novou možnost,
jak pomoci dětem vyrůstajícím v dětských domovech.
Jako alternativu nabízejí nové formy pěstounské
péče. Občanské sdružení Amalthea tedy hledá pěstou-
ny pro tyto nové formy pěstounské péče. Ve středu 8.
září od 17.00 mohou zájemci o pěstounství navštívit
Setkání s pěstouny. 
Mladé Anně byla v období těsně po porodu Aničky dia-
gnostikována schizofrenie. Stav maminky se rychle
zhoršoval a vzhledem k tomu, že Anna je samoživitel-
kou, byla sociální pracovnice donucena problém
s výchovou novorozené holčičky rychle řešit. Spolu
s dalšími odborníky nalezla vhodnou pěstounskou
matku Helenu, která je vycvičena postarat se o několi-
kadenní dítě i jeho matku. Obě začaly žít v nové rodi-
ně. Anna začala docházet k doporučenému
psychiatrovi, využila nabídku účastnit se svépomocné
skupiny žen s obdobnými problémy. Se svojí dcerkou
trávila každý den několik hodin a Anička velmi dobře
prospívala. Helena se v obtížných situacích mohla
scházet se sociální pracovnicí a využívat různých
forem poradenství. Po několika měsících mohly Anna
s Aničkou začít žít znovu samy a svoji pěstounskou
maminku jen 2x týdně navštěvují.
Tento příběh není fikcí, ale neodehrál se v České
republice. Pravděpodobnost, že by Anička skončila
v pěstounské rodině, je velmi malá. I proto se pracov-
níci občanského sdružení Amalthea rozhodli pilotně
vyzkoušet nové formy pěstounské péče. Občanské
sdružení Amalthea hledá pro děti, které dosud končily
v kojeneckých ústavech, dětských domovech nebo
jiných ústavech, nové možnosti. Vzhledem k prokáza-
ným důsledkům ústavní výchovy je vhodnější formou
výchovy pěstounská péče. 
Pěstouni by se od nynějška mohli starat i o děti, které
obvykle v pěstounské péči nekončí. Jedná se o děti, které:
- potřebují do pěstounské péče umístit jen na krátkou
dobu (sem patří i děti, které potřebují okamžitou
pomoc a není důvod je umístit do ústavu; možnost
umístit do pěstounské péče rodiče s dítětem apod.)
- vyžadují specializovanou péči (mají sociální, zdra-
votní nebo mentální hendikep; je třeba udržet je
ve skupině vlastních sourozenců, jsou před prahem
dospělosti apod.).
Další možností je vytvořit pro stávající pěstouny mož-
nost svěřit jiným pěstounům děti na dobu nutnou
k oddechu.
Zájemci o tyto nové formy pěstounské péče mají nyní
možnost dovědět se víc a do pilotního projektu se
aktivně zapojit. Amalthea totiž hledá vhodné zájemce
z celého Pardubického kraje a za zájem nabízí široké
možnosti vzdělávání a následné podpory. Zájemci mají
také možnost setkat se s odborníky na náhradní rodin-
nou péči a s těmi, kteří již pěstouny jsou v Pardubi-
cích, dne 8. září od 17.00 do 19.00 v Kavárně Evropa
na Pernštýnském náměstí. Více informací naleznete
na www.amalthea.pardubice.cz.
Stát podporuje pěstouny formou dávek státní sociální
podpory, pěstounství je tedy do jisté míry také profesí
přinášející finanční odměnu. V připravované transfor-
maci služeb o ohrožené děti budou nové formy pěs-
tounské péče jedním z pilířů, a proto je nutné již nyní
tyto nové služby pro děti začít připravovat.
Pobyt v ústavu může dítě hluboce poznamenat, a proto
je posláním občanského sdružení Amalthea snižovat
počty dětí umístěných do ústavní péče. Dosavadní
možnosti se odborníci z Amalthey snaží rozšířit právě
v rámci tohoto pilotního projektu. Vytvořením nových
forem pěstounské péče je prvním krokem ke snížení
počtu dětí v ústavech Pardubického kraje. 
Martina Pojmonová, výkonná ředitelka Amalthea o.s. 

Litomyšl má novou 
neziskovou organizaci

Komuniké, o. p. s., tak se jmenuje nově vytvořená
nezisková organizace se sídlem v Litomyšli. Společným
cílem všech osob, které se na zrodu a kojeneckém věku
vzdělávací společnosti Komuniké, o. p. s. podílely
a podílejí, je osobnostní rozvoj a rozvoj pracovních
kompetencí zaměstnanců. Získaná jistota při poskyto-
vání různých druhů služeb podpoří sebevědomí
a pohodu zaměstnanců a zaměstnavatelů v každoden-
ním pracovním nasazení, a tím přispěje ke zvýšení
kvality poskytovaných služeb. 
Společnost Komuniké, o.p.s. se zaměřuje především
na vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích,
ale realizuje např. i školení manažerských dovedností,

soft skills, odborná školení, školení vyplývající
ze Zákoníku práce, jazykové kurzy, akreditované
kurzy pro zdravotnické pracovníky atd. Nabízíme též
spolupráci při zapojení do projektu MPSV „Vzdělávejte
se“ pro podniky čelící dlouhodobé hospodářské krizi. 
Zisk z realizovaných vzdělávacích aktivit bude využit
pro rozvoj sociálních služeb (na podporu vzdělávání
a zvyšování pracovních kompetencí pracovníků
v pomáhajících profesích). Děkujeme, že tyto peníze
mohou pomáhat dvakrát. Pro získání dalších informa-
cí o společnosti Komuniké, o.p.s navštivte naše webo-
vé stránky www.komunike.eu nebo nás kontaktujte
na mailu komunike@email.cz. Vendula Renzová

Těšíme se znovu
do Mateřské školy Lidická

Ve školním roce 2010/2011 začíná naše dcera Eva
povinnou školní docházku. Bude navštěvovat 3.
Základní školu v Litomyšli. Do školy se těšila celé
prázdniny, a to nejen pro svoji zvědavost, ale také
proto, že k této pro mnoho školáků nebývalé radosti ji
motivovaly rovněž učitelky v mateřské škole. Přesněji
v Mateřské škole na Lidické ulici v Litomyšli, kde naše
dcera byla žačkou od roku 2007. 
Kolektiv učitelek, v čele s paní ředitelkou Kusou,
vytvořil dětem perfektní prostředí, ve kterém nenásil-
nou a pohodovou formou učil děti všemu novému.
Všemu, co budou potřebovat v životě dětského, ale
i dospělého věku. Především společné soužití a komu-
nikaci s vrstevníky, tedy nutné sociální chování a jed-
nání, jenž bylo a je důležitým aspektem výchovy
malého človíčka. 

Děti navštěvovaly nejen budovu školky, ale chodily
na vycházky do města, do přírody, jezdily na výlety,
absolvovaly plavecký výcvik. Zážitky mají i z dalších
velmi různorodých a bohatých aktivit, které pro ně
kolektiv pracovnic školy připravil. 
Samozřejmě všechno děti, a tudíž i naše dcera,
z mateřské školy umět nemohou. Důležité ale je, aby
v práci a přístupu k malým školákům pokračovali
v podobném duchu všichni v dalších školních letech.
Budou to již náročnější a složitější časy.  Za ty krásné
a šťastně prožité roky v Mateřské škole na Lidické všem
učitelkám, paní ředitelce i nepedagogickým pracovní-
kům jménem naším i jménem naší dcery děkujeme.
Věříme, že se třeba v blízké budoucnosti do této
mateřské školy vrátíme s dalším potomkem. A vrátíme
se opravdu rádi.                             manželé Štarmanovi

Prodám přízemní byt 2+1
v Litomyšli. Spěchá. Dohoda.
Volejte na tel.: 732 186 472. 
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Dům dětí a mládeže přichází s novými zprávami
Dům dětí a mládeže (DDM) Litomyšl otevírá

tradiční i nové zájmové kroužky v oddělení sportu,
techniky, přírodovědy, společenských věd a estetiky.
Podrobné informace najdete na www.litomysl.cz/ddm
nebo na telefonu 461 615 270. Rádi vám poskytneme
informace i osobně při návštěvě DDM na ulici 17.
listopadu 905.

Těšíme se na osobní setkání v sobotu 18. září
od 9.00 do 17.00 na Smetanově náměstí. V rámci
Starodávného jarmarku nabídneme ukázky z našich
činností - přehled zájmových kroužků a ochutnávku
z výtvarných a rukodělných dílen. Můžete si vyrobit
smaltový šperk, zkusit si tkaní, filcování, pergamano
nebo tisk na textil. Společně s dětmi si můžete pohrát
s dřevěnými kostkami, zahrát si 3D piškvorky a další
hry. Pro zájemce budou k dispozici také přihlášky
do našich kroužků. 

V zámeckém sklepení až do 20. září probíhá výsta-
va keramických kroužků Afrika a Amazonie.

V termínu od 20. do 24. září vždy od 9.00 do 17.00
připravujeme v DDM týden otevřených dveří. Doufáme,
že tato akce nebude narušena stavebními úpravami,
které probíhají v našem areálu. Budete mít možnost si
prohlédnout naše prostory a ukážeme vám nabídku

našich akcí, dílen a seznámíme s programem našich
zájmových kroužků. 

Připravili jsme výukové programy pro třídy základ-
ních škol, které se hodí pro 1. i 2. stupeň. Jedná se
o výrobu smaltovaných šperků v DDM, tisk na textil
západoafrickými razítky ADINGRA. S tímto programem
navštívíme přímo vaši třídu ve škole. Stačí, abyste si
zajistili trička. Navíc pro 4. a 6. třídy chystáme v DDM
již tradiční výukový program Dopoledne v pravěku. 

V noci z 25. na 26. září pro vás, ve spolupráci s DDM
Mikádo ve Vysokém Mýtě, připravujeme noční out-
doorovou hru Od soumraku do svítání. Již ověřená,
velmi úspěšná hra se skvělými cenami. Zážitky pod
kůži i na kůži, na dno fyzických i psychických sil!
Tmelení vztahů všeho druhu. Hra je pro týmy 3 až 5
lidí. Hrát můžete od 15 let a v týmu musí být alespoň
jeden dospělý.

Pro děti i širokou veřejnost otvíráme výtvarné
a rukodělné kurzy:
- od čtvrtka 30. září - řezbářský kurz, který je rozdělen
do čtyř částí, další tři schůzky v následující čtvrtky.
- v pondělí 4. října - unikátní kurz fusing a vinuté
perly.
- 18. října - kurz smaltování pro začátečníky i pokročilé.

Křížem krážem prázdninami očima jedné z vedoucích 
Cílem projektu Křížem krážem prázdninami, organizo-
vaném odborem školství, sportu a volného času Města
Litomyšl, je nabídnout v době letních prázdnin pro-
gram dětem, jejichž rodiče pracují. Využít jej mohou
předškoláci a dětí do 5. třídy základní školy. Tyto děti
pak smysluplně tráví čas pod vedením pedagogických
pracovníků a dobrovolníků z řad středoškoláků. Letos
se jednou z vedoucích, které mají děti na starosti,
stala studentka Pedagogické fakulty na Univerzitě
Palackého v Olomouci Tereza Jandáčková. Tereza je
Litomyšlanka a zároveň absolventka místní střední
pedagogické školy. Podělila se o své dojmy z projektu
Křížem krážem prázdninami: 

Proč jste se zapojila do projektu Křížem krážem
prázdninami (KKP), který letos pokračoval již svým sed-
mým ročníkem?
Do projektu KKP jsem se zapojila poprvé minulý rok
jako praktikantka. Vedlo mě k tomu mé studium
na Střední pedagogické škole v Litomyšli a můj zájem
o spolupráci s dětmi a prohlubování pedagogické
praxe. Letošní rok jsem již v projektu působila jako
vedoucí.

V čem vidíte přínos tohoto projektu?
Tento projekt je dle mého názoru velmi potřebný a stal
se vyhledávaným. Je toho dobrým důkazem i to, že
do KKP přicházejí děti nejen z Litomyšle, ale i Vysoké-
ho Mýta či Svitav. Podobné projekty jsou vhodnou
náhradou za prázdniny u babičky či dražší týdenní
pobyt na táboře. 

Je program Křížem krážem nějak tematicky
zaměřen? Jak vypadá takový běžný den?
Měsíc červenec, ve kterém jsem v KKP působila, byl
zaměřen na téma Měsíc s Rumcajsem, Mankou a Cipís-
kem. Toto téma prostupovalo jednotlivými týdny a děti
dostatečně motivovalo k činnostem. Ráno o půl osmé
děti nastoupily do mateřského centra a měly do 8.15
hry dle vlastního výběru. Poté byly nachystány 2 - 3
hry na rozvoj kontaktu, seznámení či rozvoj skupino-
vého cítění. Po svačině jsme obvykle šli na hřiště
k střední pedagogické škole nebo k 1. základní škole,
kde děti hrály vybíjenou, z lesa do lesa či jiné rekreač-
ní hry. Po obědě se konala odpolední činnost. Koupa-

liště, bowling či dramaticko-literární lekce, které jsem
letošní rok zavedla a musím říci, že se mi osvědčily.
Například lekce na prevenci proti rasismu, lekce zamě-
řená na zdravý životní styl či lekce, která dětem přiblí-
žila vhodným způsobem vznik vesmíru. Děti byly
vedeny k literatuře, jelikož mě jako studentku české-
ho jazyka a literatury zajímal vztah dětí ke knihám.
Návštěva městské policie a zámku byla také velmi zají-
mavá a děti se zde dozvěděly mnoho zajímavých infor-
mací. Poslední týden jsme si hráli na cestovní
kancelář, ve které děti dostaly za úkol vytvořit jakého-
si průvodce po městě a měli tak nalákat budoucí turis-
ty do tohoto města. Měsíc v KKP jsem s dětmi ukončila
slavnostním uspořádáním Vánoc, kdy jsme pekli
vánoční cukroví a povídali jsme si, jak lidé tyto svátky
slavili dříve a jak je slavíme dnes. 

Co Křížem krážem prázdninami dětem přináší?
Děti zde tráví  prázdniny se svými kamarády například
na koupališti či na hřišti. Takovýto program je pro děti
mnohem přínosnější než dopoledne strávené u televi-
ze. Dozvědí se něco nového a po prázdninách mají
určitě mnohem více zážitků než ty děti, které prosedě-
ly celé dny doma u počítače. 

Mohou děti ovlivnit program Křížem krážem prázdni-
nami? Co mají nejraději?
Na začátku každého týdne se dětí ptám, co by je zají-

malo a jaké koníčky kdo má. A dle toho se snažím
upravovat program na celý týden. Nejraději děti chodí
samozřejmě na koupaliště a na bowling. Minulý rok se
mi to moc nezamlouvalo, tak jsem se letos více zamě-
řila na jiné činnosti. Na koupaliště jsme chodili maxi-
málně dvakrát za týden. Musím říci, že se to dětem
zpočátku nelíbilo a dožadovaly se koupaliště, ale
nakonec jsem se s většinou rodičů shodla na tom, že
dramatické lekce a literární činnosti byly pro děti pří-
nosnější, než celé dny strávené na koupališti. 

Co přinesl projekt vám?
KKP mi nahrazuje pedagogickou praxi, kterou na vyso-
ké škole bohužel zatím nemáme. Letošní rok jsem si
zkusila vedoucí funkci poprvé a jsem za tuto zkuše-
nost velice vděčná. Navíc musím říci, že celý měsíc
proběhl bez jakýchkoli problémů, což by samozřejmě
nešlo bez skvělých praktikantek. V nich jsem poznala
budoucí schopné učitelky a fajn kamarádky. Také
vidím, že ne všem rodičům je lhostejné, jak tráví jejich
ratolesti svůj volný čas, a to mě těší. To, že zaplatí
svým dětem pobyt v KKP, je ušlechtilé a je vidět, že
mají o výchovu svých dětí zájem. 

V Křížem krážem jste podruhé, tedy můžete již říci,
zda se vrací stejné děti?
Minulý rok bylo v KKP poměrně dost nezbedných
chlapců, ale letos se z těchto zlobivých čertíků vyvinu-
li moc fajn chlapci, se kterými se dalo rozumně mluvit.
Užili jsme si společně mnoho legrace. Potěšilo mě
například, když 5letá Anička po půlhodinové cestě
do kopce celá zadýchaná povídá: „Paní učitelko, i přes
ten velikej kopec vás mám ráda a líbí se mi tady víc než
ve školce.“ Nebo když po cestě z bowlingu Pavlík zkou-
šel sandálkami, jak funguje rozehřátý asfalt a byl celý
špinavý a překvapený, že asfalt nejde z bot ani
z rukou.

Jak byste stručně zhodnotila projekt Křížem krážem
prázdninami?
Hodnotím celý měsíc kladně a nemám projektu co
vytýkat. Moc děkuji za milou spolupráci svým prakti-
kantkám a pracovnicím školského odboru za skvělé
podmínky, které nám připravily.

Ptala se Jana Bisová

- 29. listopadu - kurz pergamano (vánoční ozdoby).
- 13. prosince - kurz pískování na sklo (luxusní dáre-
ček na poslední chvíli).
- kurz tisku na textil – vzory ADINKRA i jiné tisky
zatím ještě bez přesného data.
Podrobnosti ke všem výukovým programům, kurzům
i ostatním akcím najdete na našich stránkách. 
Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: safariko-
va@ddm.litomysl.cz anebo na telefonu 737 942 887.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Hana Plíhalová Šafaříková

Foto Tereza Jandáčková.

kadeřnické
služby

Kateřina Houdková (Vodehnalová)
v novém kadeřnictví MAXIMO,

ul. Tyršova 236
Případné objednávky  na telefonu:

603 856 318
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Volební období 2006–2010 v událostech
Blíží se říjnové komunální volby a redakce Lilie pro vás
připravila přehled nejzajímavějších událostí, které se
konaly v Litomyšli v rámci volebního období 2006 –
2010. Tak tedy, vraťme se o čtyři roky zpátky... 
Na podzim 2006 rozhodly vaše hlasy o tom, že lidovec-
kého starostu Jana Janečka vystřídal ve vedení města
Michal Kortyš z Občanské demokratické strany.
Odstupující starosta Jan Janeček byl zvolen prvním
zástupcem starosty. Nahradil tak místostarostu Vladi-
míra Novotného (ODS), který se stal druhým místosta-
rostou. Další čtyři roky zasedala v Radě města
Litomyšle koalice složená ze všech stran a hnutí, která
se v těchto komunálních volbách ucházela o přízeň,
s výjimkou KSČM. V sedmičlenné radě zasedali kromě
dvou členů ODS a dvou lidovců i zástupce sociální
demokracie a zástupce Nestraníků a Fóra občanů Lito-
myšle. Konkrétně vedle starosty a dvou místostarostů
také Miroslav Brýdl, Radomil Kašpar, Jan Joukl a Voj-
těch Stříteský. Členové Zastupitelstva města Litomyš-
le ve volebním období 2006-2010: Ing. Karel Kalousek,
Vojtěch Stříteský, Radomil Kašpar, MUDr. Jan Joukl,
MUDr. David Večeřa, Mgr. Vladimír Novotný, Lubomír
Sršeň, Ing. Miroslav Brýdl, Mgr. Václav Nájemník,
Michal Kortyš, Ing. Josef Janeček, Ing. Terezie Šmolí-
ková, Mgr. Vladimír Šauer, Ing. Jan Janeček, Dana
Kmošková, Ing. Bc. Miroslav Vacek, MUDr. Vladimír
Žák, Ing. Vítězslav Hanzl, Ladislav Könyü, Mgr. Jaro-
mír Kroužil, Otokar Karlík, MUDr. Libor Vylíčil, Alena
Červinková (vzdala se mandátu v únoru 2007). 
Ve dvoudílném seriálu přinášíme stručný přehled udá-
lostí od listopadových voleb roku 2006 do září 2010: 

Listopad 2006 
• V zámeckém pivovaru byl představen v premiéře
díl z cyklu Šumná města věnovaný Litomyšli. 
• Ve Smetanově domě byla zahájen výstava díla aka-
demického malíře Bohdana Kopeckého – po šedesáti
letech.  
• V Domově důchodců v Litomyšli diskutovala se
seniory na téma stáří herečka Květa Fialová.   
• Pro Městskou policii Litomyšl bylo zakoupeno zaří-
zení na měření rychlosti, lidově řečené radar. 
• V Orion Aréně byli vyhlášeni mistři republiky
v motocyklových soutěžích.
• RaM schválila poskytnutí dotace Gymnáziu Litomyšl
v částce 15 tisíc Kč na zajištění nepovinného předmě-
tu japonského jazyka. 

Prosinec 2006
• V Zámeckém pivovaru se konala tradiční výstava
betlémů, kterou pořádá české sdružení přátel betlémů
– Betlémáři Litomyšlska. 
• V neděli 10. prosince začaly jezdit autobusy z nově
zrekonstruovaného autobusového nádraží. 
• Do konce roku 2006 Město dokončilo výstavbu
oddělovače dešťových vod z jednotné kanalizace
a odlehčovací stoky dešťových vod a další stavební
úpravy v průmyslové zóně Benátská. 
• V prosincovém čísle Lilie byla otištěna anketa spo-
kojenosti s městským zpravodajem. 
• V prostorách Domova mládeže pedagogické školy
se konal turnaj České šachové Vánoce.

• Již potřetí se konal pro malé i větší bruslaře dětský
den na Zimním stadionu v Litomyšli. 

Leden 2007
• Od ledna je Regionální muzeum v Litomyšli otevře-
no celoročně. 
• Krajský úřad obdržel rezignaci ředitele Gymnázia
Aloise Jiráska Pavla Koliska. 
• Nad Litomyšlí se přehnala větrná smršť, která napá-
chala škody především v Městských lesích. 
• V průmyslové zóně zahájila provoz motokárová A-
kart Arena. 
• RaM souhlasila s vypracováním studie pro městský
kamerový dohlížecí systém. 
• RaM souhlasila s rekonstrukcí zahrad mateřských
škol v Litomyšli a s rekonstrukcí dětských hřišť
ve městě, včetně vybudování dopadových ploch pod
dětskými herními prvky.

Únor 2007 
• Emeritní starosta Miroslav Brýdl přednášel v anti-
kvariátu Fiducia v Ostravě na téma Moderní architek-
tura Litomyšle.
• Litomyšl nechyběla na nejvýznamnějším domácím
veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Novou
expozici z dílny 100ry design a Tomáše Pakosty zde
představilo sdružení České dědictví UNESCO. 
• Byla zřízena Sociální ubytovna pro občany Litomyšle. 
• Litomyšl vyhrála zimní Hry bez katastru, které se
konaly v Horní Dobrouči. 
• Bylo schváleno programové prohlášení Zastupitel-
stva města Litomyšl na volební období 2006 – 2010.

Březen 2007 
• Město Litomyšl získalo z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a zón, který každoročně
vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, pro rok 2007 cel-
kem 1,9 milionů korun. Tyto prostředky byly použity
na pokračování rekonstrukce hřbitovního kostelíku
Sv. Anny a částečně také na rekonstrukci roubenky
v Lidické ulici. 
• Městská knihovna otevřela novou studovnu a čítárnu. 
• Na rekonstruovaném autobusovém nádraží byla tes-
tována informační tabule pro slepce.
• Na Dni dobrovolníků v Chrudimi převzala ocenění
anděla Iva Šplíchalová, dlouholetá předsedkyně lito-
myšlského Sdružení pro mentálně postižené.   
• V rámci Dne otevřených dveří si mohla veřejnost
prohlédnout nový pavilon neurologie Litomyšlské
nemocnice.   
• Prezentace japonské kultury v Litomyšli se stává
tradicí. Ve Smetanově domě se konal koncert velkého
japonského juniorského orchestru HBC z města Sap-
poro. 

Duben 2007 
• Byla zvolena nová ředitelka Gymnázia A. Jiráska –
Mgr. Ivana Hynková z Vysokého Mýta.  
• Ve Smetanově domě se konal slavnostní koncert při
příležitosti oslav 60. výročí znovuobnovení činnosti
Litomyšlského symfonického orchestru se sólisty
Bohuslavem Matouškem a Alfrédem Strejčkem. 

• Novorozeneckému oddělení Nemocnice Litomyšl byl
slavnostně předán certifikát Baby Friendly Hospital. 

Květen 2007 
• V areálu I. základní školy bylo slavnostně otevřeno
sportovní hřiště, jehož výstavbu financovalo minister-
stvo školství a Evropská aliance YMCA. 
• Městská police nabídla řidičům v úseku mezi Vlko-
vem a Suchou možnost změření rychlosti s využitím
moderní techniky. 
• Památka UNESCO se stala cílem pracovní cesty
ministra kultury Václava Jehličky. Jednání se zástupci
Města a Národního památkového ústavu Pardubice se
týkala především budoucnosti celého zámeckého
návrší. 
• Konala se první litomyšlská muzejní noc. 

Červen 2007
• Kamery nově hlídají bezpečnost především na nej-
frekventovanějších místech. Z dotace od ministerstva
vnitra v rámci programu prevence kriminality Partner-
ství 2007 získali litomyšlští policisté téměř 1,5 milio-
nu. K této částce přidalo Město Litomyšl 190 tisíc
korun na pořízení tří kamer a sledovacího pracoviště
v sídle městské policie. 
• Výrobce kuriózní kytary ve tvaru bývalého Českoslo-
venska Petr Krčmář se zúčastnil přehlídky rekordů
a kuriozit v Pelhřimově, kde představil svoji unikátní
kytaru CZ-SK.   
• Litomyšlanům byla předána do užívání opravená
Mariánská ulička slavnostním přestřižením pásky
u máchadla. 
• Město vylepšilo dětská hřiště ve školkách. Nové
prvky pro dětská hřiště v mateřských školách se roz-
hodlo Město nakoupit za celkovou částku 300 tisíc
korun z vlastního rozpočtu. 
• Prezident republiky Václav Klaus zahájil 49. ročník
Smetanovy Litomyšle a stihl si v Tenisové hale SPORT
zahrát i tenis. 
• V zámeckém pivovaru byla zahájena výstava cyklu
Františka Kupky Člověk a Země. 

Červenec 2007
• V rámci devátého ročníku Toulovcových prázdnino-
vých pátků bylo uspořádáno devět pohodových večerů
a vystoupila i Devítka.  
• Z prostředků věnovaných oblasti bezpečnosti silnič-
ního provozu odboru dopravy byl Městem Litomyšl
zakoupen měřič a ukazatel rychlosti jízdy vozidel. Byl
instalován v blízkosti silnice I/35 ve směru příjezdu
od Svitav před křižovatku pod budovou sokolovny. 
• Nakladatelství Paseka vydalo knihu Martina Boštíka
o litomyšlském kupci a sběrateli Quidonu Šimkovi. V
roce 2007 jsme si připomněli sto padesát let od jeho
narození. 
• RaM souhlasila a doporučila ZaM ke schválení
poskytnutí dotace Nemocnici Litomyšl ve výši 100
tisíc Kč na opravu dětského pavilonu. 

Srpen 2007 
• V revitalizovaném nemocničním parku byla zaháje-
na výstava kovových plastik akademického sochaře
Františka Jandy. 
• Na litomyšlské náměstí přijel Kinematograf bratří
Čadíků. 
• Již podruhé nacvičoval v Litomyšli Letní orchestr
mladých

Září 2007 
• K realizaci Strategického plánu rozvoje města byli
přizváni odborníci z různých sfér, podnikatelé, zástup-
ci neziskových organizací a samozřejmě veřejnost.
• Ve dnech 20. - 21. září pořádalo Město Litomyšl
ve spolupráci s městy Nordenveld v Nizozemském krá-
lovství a Levočou první ročník mezinárodního seminá-
ře „Současnost a perspektiva sociální péče v 21.
století”. 
• Bylo zavedeno zvýhodněné měsíční jízdné pro žáky
a studenty, kteří využívají městskou hromadnou
dopravu. 

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 576 600 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové desky včetně sloupků, skruže,

dlažby, meliorační žlaby.



19

• Již ke třetímu pozorování hvězdné oblohy se sešli
na zámku zájemci o astronomii s hvězdáři z Úpice. 
• Návštěvníci renesančního zámku se poprvé podívali
do kanalizace. Soustava zámeckých chodeb v minu-
losti sloužila mimo jiné jako úniková cesta. 
• Váleční veteráni a příbuzní si připomněli nedožité
sté narozeniny prvorepublikového pilota a spisovatele
Václava Kubce. 
• V Litomyšli byl zahájen Sjezd (nejen) evangelické
mládeže. 
• ZaM souhlasilo s poskytnutím dotace ve výši
64 000 Kč Gymnáziu A. Jiráska Litomyšl z organizace
Česko-japonská spolupráce na financování studijní
cesty 4 studentek gymnázia do Japonska ve dnech 11.
- 24. října 2007. 

Říjen 2007
• Městská sportovní hala dostala novou střechu
i palubovku. 
• Ve čtvrtek 11. října poprvé zasedala komise pro osla-
vy 750 let od povýšení Litomyšle na město. Oslavy byly
zahájeny 31. prosince 2008. 
• Nové Rodinné centrum bylo slavnostně otevřeno 18.
října na Toulovcově náměstí. Přízemí domu bylo zre-
konstruováno jako bezbariérový objekt s kompletním
zázemím nákladem 1,6 milionu korun. 
• Mužský pěvecký sbor oslavil svoje kulaté 20. naroze-
niny koncertem na litomyšlském zámku.  
• Litomyšlská nemocnice se stala akciovou společnos-
tí a otevřela nemocniční lékárnu. 

Listopad 2007 
• Žáci speciální školy vysadili v areálu hřiště Wem-
bley několik stromů jako symbolický příspěvek městu
při příležitosti oslav 50. výročí založení školy. 
• Pacienti rozhodli, že nejlepší nemocnicí v Pardu-
bickém kraji je Litomyšlská nemocnice a.s. 
• RaM souhlasila s uzavřením předložené rámcové
smlouvy o spolupráci mezi Městem Litomyšl a Národ-
ním památkovým ústavem, územním odborným praco-
vištěm Pardubice v souvislosti s projektem oživení
zámeckého návrší v Litomyšli. 
• RaM souhlasila se zpracováním studie domu U Rytí-
řů pro potřeby Městské galerie v Litomyšli. 

Prosinec 2007
• ZaM schválilo předložený Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko na 2008-
2010. 
• Dnem otevřených dveří a kulturním programem osla-
vili žáci III. Základní školy 10 let existence své školy. 
• Ve speciální škole zprovoznili nový výtah pro posti-
žené děti.  
• Návštěvníky výstavy svých soch provázel osobně
mistr Oblram Zoubek. 
• ZaM souhlasilo se záměrem výstavby modlitebny
Církve bratrské. 
• Litomyšl se pochlubila soudobou architekturou
ve Slovinsku. Představila ji formou výstavy s názvem
Litomyšl a moderní architektura 1990-2001. 

Leden 2008 
• Na Městském úřadu Litomyšl bylo zprovozněno pra-
coviště Czech POINT (Český podací ověřovací infor-
mační národní terminál).
• Konal se další Večer Magdaleny Dobromily Rettigové.
• RaM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Lito-
myšli. 

Únor 2008
• V únoru do Litomyšle přijeli zástupci Národního
památkového ústavu a další pracovníci státní památ-
kové péče a architektonické týmy, kteří pracovali
na projektu oživení zámeckého návrší. 

• Litomyšl byla podle čtenářů časopisu Travel
in the Czech Republic po Praze nejatraktivnějším mís-
tem v ČR. 

Březen 2008 
• Práce na strategickém plánu rozvoje města dospěly
do závěrečné fáze. 
• Dny japonské kultury v Litomyšli se uskutečnily
ve dnech 25. – 29. března. Proběhly ukázky japonských
tradic: japonské divadlo, kinematografie, bojová
umění, lukostřelba a karate. Dále probíhaly workshopy
na téma kaligrafie, ikebana, kimono a další. 
• Na zámku byl instalován zvukový průvodce. 
• Litomyšl hostila poprvé v historii zasedání exekuti-
vy Světové aliance YMCA.  

Duben 2008
• V prvním patře západního křídla litomyšlského
zámku byla dokončena instalace nové expozice histo-
rických klavírů. 
• V Litomyšli se konala první pracovní schůzka projek-
tantů, kteří již začali zpracovávat projekt přivaděče
R35 od České Třebové. 
• RaM souhlasila s uzavřením smluv o „Osvětlení pře-
chodů pro chodce silnice E35 v Litomyšli” na kabelové
vedení přípojek od stávajících sloupů veřejného osvět-
lení k novým světelným bodům u přechodů. 
• V Music Clubu Kotelna se konalo se finále dlouhodo-
bé soutěže amatérských kapel Trubka 07.
• Proběhla přednáška na téma „210 let zámeckého
divadla“. 

Květen 2008
• Město Litomyšl se stává plátcem daně z přidané
hodnoty. 
• Delegace velvyslanců, kteří mají v České republice
své konzuláty, navštívila v pátek 13. května Litomyšl.
Dvě desítky velvyslanců se zúčastnily také vernisáže
výstavy děl Josefa Váchala s názvem „Mezi bohem
a ďáblem“ v Zámeckém pivovaru. 

Červen 2008
• Padesátý ročník Smetanovy Litomyšle zahájila Lívie
Klausová. 
• V Litomyšli se konalo víkendové setkání klubu Sisy-
fos – v pořadí již V. Skeptikon.  
• ZaM souhlasilo, aby dotace z Programu regenerace
Městských památkových rezervací a Městských památ-
kových zón pro rok 2008 ve výši 1715 tisíc Kč byla roz-
dělena: 1 240 tisíc Kč na další etapu rekonstrukce
hřbitovního Kostela Sv. Anny v Litomyšli. 475 tisíc Kč
na první etapu rekonstrukce domu čp. 44 na Lidické
ulici v Litomyšli. 

Červenec 2008
• Město Litomyšl a Technické služby vyšly vstříc poža-
davkům obyvatel na poskytnutí pomoci při odstraňo-
vání následků silného větru na nemovitostech v jejich
vlastnictví nebo užívání. 
• Třináct německých architektů navštívilo v sobotu
14. června Litomyšl. V centru jejich pozornosti byla
moderní architektura. 
• Zastupitelstvo města Litomyšle na svém zasedání
13. května udělilo dirigentu Liboru Peškovi čestné
občanství města Litomyšle za celoživotní mistrovství,
občanské postoje a soustavnou propagaci české,
zejména Smetanovy hudby. 
• ZaM schválilo, že Město Litomyšl dofinancuje rozdíl
mezi náklady a poskytnutou dotací na projekt Krytý
plavecký bazén v Litomyšli. 

Srpen 2008
• Zástupci ministerstva a vicehejtman Roman Línek
mapovali škody způsobené vichřicí, která se Pardubic-
kým krajem přehnala 25. června. 

• Autobusové nádraží v Litomyšli bylo nominováno
na stavbu roku 2008. 
• U Smetanova pomníku byla vytvořena klidová zóna. 
• Litomyšl si připomněla srpen 1968 vernisáží v lito-
myšlském Regionálním muzeu. 

Září 2008 
• V Litomyšli se konalo mezistátní atletické trojutká-
ní mužů a žen do 22 let. 
• První litomyšlské rodiny převzali rodinné pasy. 
• RaM vyjádřila souhlas se zapojením Města Litomyšle
do celorepublikového projektu „Euroklíč“ - instalací
tzv. eurozámků do zařízení výtahů, bezbariérových WC
atd. pro hendikepované občany. 
• RaM souhlasila s podáním projektové žádosti
o dotaci v rámci 6. výzvy Operačního programu Životní
prostředí na projekt „Regenerace zeleně Městského
hřbitova v Litomyšli“. 
• ZaM vydalo Obecně závaznou vyhlášku Města Lito-
myšle č. 2/08 o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností. 
• Několik stovek lidí si nenechalo ujít slavnostní
zahájení sedmdesátého ročníku Memoriálu Karla Pod-
hájského, které se konalo na druhém nádvoří zámku 

Říjen 2008
• Čtyřicetičlenný japonský ženský sbor Echo Choir
vystoupil v zámeckém kongresovém centru. 
• V kině Sokol se uskutečnila beseda s Litomyšlanem
Petrem Lněničkou, který hraje jednu z hlavních rolí
ve filmu Tobruk.    
• Konalo se první posezení s Radovanem Lipusem s
názvem Stesk kavárenského povaleče.  

Listopad 2008 
• Premiér Mirek Topolánek a vicepremiér pro evropské
záležitosti Alexandr Vondra představili vítězné logo
českého předsednictví EU, jehož autorem je Litomyš-
lan Tomáš Pakosta. 
• Kruhová křižovatka u hotelu Dalibor uvedena do pro-
vozu. Otevření kruhové křižovatky na silnici první třídy
I/35 u hotelu Dalibor proběhlo 26. listopadu. 
• V zámeckém areálu se 14. až 17. listopadu setkali
astronomové z celé České republiky, ze Slovenska
i z Polska. Proběhla zde jubilejní 40. konference
o výzkumu proměnných hvězd Kopalova Litomyšl
2008. 
• V kině Sokol se uskutečnila předpremiéra nového
filmu Anglické jahody. 

Prosinec 2008
• Začala stavba nového kostela Církve bratrské. 
• V Litomyšli se konalo setkání zástupců informač-
ních center z celého Pardubického kraje. 
• Zaměstnanci stavební firmy dokončili rekonstrukč-
ní práce na ZŠ Zámecká, která je počtem 480 žáků nej-
větší a zároveň nejstarší základní školou ve městě. 
• Na zámku proběhl křest dokumentárního filmu
Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem, představe-
ny byly také audioprůvodci zámeckým sklepením.  
• Radní se sešli se zástupci o.s. Patriot. Projekt Revi-
talizace Smetanova náměstí, v rámci kterého se řešilo
i parkování v dané lokalitě, se stal předmětem mimo-
řádného jednání Rady města Litomyšle. 
• Celoroční maratón oslav 750 let od povýšení Lito-
myšle na město odstartoval 31. prosince 2008 v 17.50
na Smetanově náměstí. 
• Koncem roku obdrželi všichni občané Litomyšle
malý vánoční dárek v podobě Výroční karty Litomyšla-
na. Během roku oslav 750 let od povýšení Litomyšle
na město tato karta zajišťovala slevy na vstupné
a další výhody při nejrůznějších akcích.

Pokračování v příštím čísle 

Zpracoval Robin Kunc ve spolupráci s M. Severovou  
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Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 4. 9. - MUDr. Mazal             
Ne 5. 9. - MUDr. Vlach
So 11. 9. - MUDr. Dejdarová
Ne 12. 9. - MUDr. Tišlerová
So 18. 9. - MUDr. Sláma
Ne 19. 9. - MUDr. Sláma
So 25. 9. - MUDr. Kašparová
Ne 26. 9. - MUDr. Řemínek
Út 28. 9. - MUDr. Sláma

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 4. 9. - MUDr. Filová       
Ne 5. 9. - MUDr. Jung                                         
So 11. 9. - MUDr. Beňová                                   
Ne 12. 9. - MUDr. Laštůvková                           
So 18. 9. - MUDr. Reifová                                  
Ne 19. 9. - MUDr. Jílková                                   
So 25. 9. - MUDr. Švábová                                 
Ne 26. 9. - MUDr. Mareš                                     
Út 28. 9. - MUDr. Filová                                     
So 2. 10. - MUDr. Pilařová
Ne 3. 10. - MUDr. Šafrová

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 4. 9. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 5. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 11. 9. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 12. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 18. 9. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 19. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 25. 9. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 26. 9. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Út 28. 9. lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
So 2. 10. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 3. 10. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

4. - 5. 9. - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
11. - 12. 9. - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
18. - 19. 9. - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
25. - 26. 9. - MUDr. Oliva Vladimír 
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
28. 9. - MUDr. Pokorná Jana 
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
2. - 3. 10. - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501

o zdraví

Kojení je důležité pro dítě i matku

Narozením miminka začíná nejkrásnější, ale i nejzodpo-
vědnější část života ženy. Každá maminka chce svému
děťátku vstup do života co nejvíce zpříjemnit. K nejdů-
ležitějším aspektům tohoto období patří kojení.
Kojení či krmení dítěte mateřským mlékem přináší
řadu nenahraditelných výhod dítěti, matce i celé rodi-
ně. Jedná se o výhody zdravotní, výživové, imunolo-
gické, vývojové, psychologické, sociální
a ekonomické. Z nejdůležitějších výhod kojení
pro miminko je ochrana před průjmy, infekcemi
dýchacích cest, zánětu středouší. Dokládá se také
nižší riziko cukrovky, alergie, obezity a anemie
v pozdějším věku. Neméně důležitý je i lepší vývoj
duševních schopností malého človíčka a silnější kosti
v dospělosti a stáří.
Také maminka kojeného miminka získává z kojení
důležité zdravotní výhody. Po porodu se její děloha
rychleji zavinuje. Poporodní ztráty jsou menší, posta-
va se rychleji vrací ke stavu před porodem. Ženy trpí
méně chudokrevností, jsou chráněny před rakovinou
prsu, vaječníků a osteoporózou. Hodně důležité je
navázání pevné citové vazby mezi matkou a dítětem.
Kojení může být snadné, pohodlné a příjemné. Dítě se
však musí sání z prsu učit, přestože se rodí se všemi
novorozeneckými reflexy, které mu sát umožňují. Také
matka potřebuje čas, aby se seznámila s chováním
svého dítěte a naučila je sát správně a účinně.
Praktické rady, informace a dovednosti o kojení si
mohou maminky osvojit už v předporodní přípravě,
která by měla být nedílnou součástí chystání se
na porod. Další důležitý krok v přípravě na porod je

výběr správné porodnice. Všechny porodnice Baby Fri-
endly (BF) dodržují 10 kroků k úspěšnému kojení.
Zdravotníci postupují podle vypracované strategie
jednotně. Umožňují maminkám přiložit miminko
a zahájit kojení do půl hodiny po porodu. Podporují
ženu v kojení podle potřeb jejího dítěte. Zaškolí správ-
ně maminku nedonošeného a nemocného miminka.
V budoucnu snad bude umění kojit opět předáváno
z matky na dceru, jak tomu bylo ještě donedávna.
Dnes se matky obracejí s otázkami na lékaře, sestry
a laktační poradce. Pokud se vyskytnou problémy
s kojením nebo s prsy, nejlépe poradí odborníci, škole-
ní laktační ligou. Většinu problémů při kojení lze
postupně odstranit. Pomoc odborníka a důvěra
k němu hraje důležitou roli.

za Lékárnu U Slunce laktační poradkyně
Jana Horáčková

Srdečně vás zveme dne 13. září 2010 do naší lékárny,
kde se bude konat

poradna pro těhotné
a pro kojící maminky.
Od 9 do 15 hod vám v konzultační místnosti bude 
k dispozici a velmi ráda vám se vším poradí laktační
poradkyně firmy Medela, paní Horáčková. V případě
zájmu se můžete objednat, i ve skupinkách 
max. do 5 osob, na tel. 461612678, nebo emailem:
info@lekarnacz.cz
Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce



3. 9. Pá 8.00-15.00 Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století - mezinárodní seminář • Smetanův dům tel. 461 653 350
19.30 Veřejné ukončení letních kurzů Anomalia 2010 - 3D animace, krátké filmy studia Pixar • Evropské školicí centrum

4. 9. So 8.00-11.00 Farmářské trhy - nabídka zemědělských přebytků od soukromých pěstitelů • Toulovcovo náměstí tel. 775 653 315, 773 484 300
13.00-19.00 Kurz masáže dětí a kojenců • Rodinné centrum tel. 607 605 720
14.00-18.00 Soutěžní odpoledne pro malé i velké • zámek - anglická část zámecké zahrady tel. 732 449 259
21, 22, 23, 24.00 Hradozámecká noc aneb „Jak Bílá paní napravila poměry na zámku“ - noční prohlídky, vstupné 120 Kč • zámek tel. 461 615 067

8. 9. St 17.30 Runy v zrcadle času - přednáška Mgr. Zdeňky Rudolfové a prodej • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Občan obce (ani města) není ovce - veřejná debata (zpravodaj, obecní majetek, informace) • zámecký pivovar o.s. Litomyšlský Patriot

9. 9. Čt 18.00 Zpívání manter a bhadžanů - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.00 Na kole z Litomyšle do Říma, Taizé, Osla - koncert u příležitosti vydání cestopisu Petra Jiříčka • zámecký pivovar

10. 9. Pá 9.00-16.00 Klášterní zahrady 10 let poté - seminář • zámecké kongresové centrum tel. 461 653 311
14.00 Medový víkend - medové pivo, medovina, speciality na medu, medovník a další • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
19.00 Férové toulky po Indii - fotky + povídání B. Mrázkové a T. Bílého o cestě po jižní Indii • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
20.00 Koncert „Pocta Franku Sinatrovi“ - Jan Smigmator & Swinging Trio • Klášterní zahrady 

Promítání dokumentu o Klášterních zahradách • Klášterní zahrady
11. 9. So 8.00-11.00 Farmářské trhy - nabídka zemědělských přebytků od soukromých pěstitelů • Toulovcovo náměstí tel. 775 653 315, 773 484 300

11, 14, 15.00 Minikoncert - vystoupí L. Kratochvílová (flétna), J. Janypka a J. Macháčková (kytara) • salet ve francouzské zámecké zahradě 
11.00 Medový víkend - medové pivo, medovina, speciality na medu, medovník a další • Restaurace Veselka tel.776 887 720 
13.00 Zahájení výstavy Jazz Goes To Town • zámecké infocentrum
14.00 Odhalení bronzové rybky za účasti ministra kultury J. Bessera, v rámci oslav 10. výročí Klášterních zahrad • Klášterní zahrady 
15.00–19.00 Ozvěny festivalů - Jazz Goes To Town tentokrát v Litomyšli • Klášterní zahrady 
16.00 Koncert festivalu Mladá Praha - M. Togawa (klavír) a smyč. kvarteto Helcea • zámek - expozice klavírů, II. patro tel. 461 612 575 
16.00 Varhanní koncert se zpěvem – MgA. I. Benešová, skladby Kuchaře, Dvořáka, Martinů a Janáčka • zámecká kaple sv. Moniky     
17.00 Krajina stínů a temných vášní a Zachráněná a Znamení - balada a povídky - divadelní soubor Šalmaj • Zámecké divadélko
17.00 Taneční kurz pro mládež - 1. lekce, učitel tance Jan Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183 
19.30 China Blue - dokumentární film s následnou diskuzí, vstup volný • zámecký pivovar tel. 461 611 051 
19.30 Věk člověka - divad. představení v podání Zámeckého divadla Milislav, vstupenky na místě nebo v knih. Paseka • zámecké divadélko  

14. 9. Út 8.30 a 10.00 Ať žijí duchové - legendární pohádkový muzikál, vstupné 70 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
15. 9. St 20.00 Pitocha + Crazy Crash - koncert/free stage, vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
16. 9. Čt 10.00 MSL: O perníkové chaloupce - představení Divadla Drak • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz

16.00 Květinová show studentů Střední školy zahradnické - květinové modely, svatební kytice • Klášterní zahrady tel. 461 612 013
17.00 „Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna - jejich panování a soužití" - přednáška M. Vandasové • salónek U Sluncetel. 461 612 068
19.30 Věk člověka - divad. představení v podání Zámeckého divadla Milislav, vstupenky na místě nebo v knih. Paseka • zámecké divadélko
19.00 Slávek Klecandr - koncert technicky zdatného kytaristy a zpěváka • kostel Rozeslání sv. Apoštolů tel. 461 615 058

17. 9. Pá 13.00 MSL: Hledej B. S. aneb Bedřich na divadle - interaktivní a vědomostní soutěž pro žáky ZŠ www.hudebnimladez.cz
14.00 Obrazy Mgr. Evy Skořepové - vernisáž výstavy • Lidový dům tel. 461 619 183
19.30 MSL: Muzikál Stodolní - slavnostní zahájení festivalu MSL  2010 • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
20.00 Houba + Punk Floid - koncert + after party, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.15 MSL: Hold Bedřichu Smetanovi - série krátkých vystoupení • Smetanovo náměstí - u sochy B. Smetany www.hudebnimladez.cz
22.00 a 23.00 MSL: Ženská otázka - divadlo Klub Uměleckých Katastrof • zámek - kongresový sál www.hudebnimladez.cz
22.00 a 23.00 MSL: Bar oko - účinkují Baroque Blond Ensemble a Irena Houkalová (soprán) • zámecké divadlo www.hudebnimladez.cz
24.00 MSL: Půlnoční nocturno • zámek - nádvoří www.hudebnimladez.cz

18. 9. So 10.30 MSL: Shakespeare a divadlo očima Martina Hilského - povídání o divadle a překladatelství • Smet. dům www.hudebnimladez.cz
8.00-17.00 Starodávný jarmark - ukázka řemesel, prodej výrobků, hudební program • Smetanovo nám. - horní část tel. 461 653 330
8.00 Chovatelská výstava - přehlídka zvířat ke 100. výročí založení chov. organizace v Lit. • Toulovcovo nám. cernyvaclav@tiscali.cz
9.00-16.00 Zářijové zámecké tvoření pro děti • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
14.00 MSL: Zahradní slavnost - hudební a taneční vystoupení sólistů a pěveckých sborů • Klášterní zahrady www.hudebnimladez.cz
15.00 Taneční kurz pro mládež - 2. a 3. lekce, učitel tance Jan Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183
17.00 MSL: Divadlo Vizita - divadlo herecké a hudební improvizace, účinkuje Jaroslav Dušek a spol. • Smet. dům www.hudebnimladez.cz
20.00 Oldies 80s-90s - dj milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.30 MSL: Jiřinkový ples - hrají Orpheovi bardi, orientální předtančení Studio Mariam • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz

19. 9. Ne 9.00-16.00 Zářijové zámecké tvoření pro děti • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
10.00 MSL: Veselé Skoky, Edgar Allan Pú: Havran - pohybové divadlo • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
18.00 Kabaret Travesti show: Pekelná kuchyně - účinkují Kočky z Prahy, speciální efekty, humor, tanec... • Lidový dům tel. 461 619 183

22. 9. St 13.00-19.00 Dítě s ADHD - seminář pod vedením PhDr. J. Mervartové, cena 400 Kč • Internát Litomyšlské nemocnice a.s. tel. 461 653 350
19.00 Music party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

24. 9. Pá 20.00 Rockotéka - dj wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční kurz pro dospělé - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

25. 9. So 8.00-11.00 Farmářské trhy - nabídka zemědělských přebytků od soukromých pěstitelů • Toulovcovo náměstí tel. 775 653 315, 773 484 300
9.30-16.00 Mandala života - kurz vytváření mandal • Rodinné centrum tel. 607 605 720
10.00-15.00 Putování za tradicemi 1. republiky - jízda za TGM, spřežení, lovecká jízda, hudba • Smetanovo nám., Vlčkov
15.00 Děti dětem - pásmo pohádek, účinkuje Dětský divadelní soubor, děti 40 Kč, dospělí zdarma • zámecké divadlo

26. 9. Ne 14.00-18.00 Svatováclavské odpolední čaje pro dříve narozené - hraje Malý taneční orchestr z Č. Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
29. 9. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městská knihovna tel. 461 612 068

10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městská knihovna tel. 607 605 720
19.00 Čaj na stojáka - one man show • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Luboš Pospíšil s kapelou - koncert • zámecký pivovar tel. 461 613 239
20.00 Trio de Janeiro - koncert + after party, vstupné 30 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

1. 10. Pá 20.00 Taneční kurz pro dospělé - 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
2. 10. So 8.00-11.00 Farmářské trhy - nabídka zemědělských přebytků od soukromých pěstitelů • Toulovcovo náměstí tel. 775 653 315, 773 484 300

17.00 Taneční kurz pro mládež - 4. lekce, učitel tance Jan Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Hard Burger level 2 - indoorový festival tvrdé muziky, vstupné 99 Kč • Hostinec U Černého orla - sál bandzone.cz/fan/hardburger
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 1. lekce, učitel tance Jan Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183

3. 10. Ne 7.45 Podzimní festival ptactva - exkurze, Velký Košíř, Nedošínský háj, Tržek • sraz u žel. stanice Litomyšl-zastávka tel. 604 824 652
7. 10. Čt 10.00-14.00 FKSP a soc. fondy dle předpisů platných v roce 2010 - seminář Ing. V. Zdeňkové, 500 Kč •Internát Lit. nemocnice tel. 461 653 350

V LITOMYŠLI V ZÁŘÍ 2010 



KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

Informační centrum otevřeno: Zámecké informační centrum:
Po–Pá: 9.00–19.00, So-Ne: 9.00–15.00 Po: 9.00-16.00

Út-Ne: 9.00-17.30

Informační centrum
Smetanovo nám. 72, 570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161, email: ic@litomysl.cz

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

3.9. Pá PREDÁTOŘI - Film USA. Nová kapitola v dějinách Predátorů. Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Danny Trejo, aj. Režie: Nim
ród Antal. T., 105 min., vstupné 65 Kč • od 15 let 

5. 9. Ne 17.00 TOY STORY 3: Příběh hraček - Film USA. Další z milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ se vrací do kouzelného světa nám dobře známých
hraček. Režie: Lee Unkrich, 100 min., vstupné 70 Kč 

5. 9. Ne DOPISY PRO JULII - Film USA. Romantická road movie po starobylé Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Hrají: Amanda Seyfried, Gael García Bernal,
Vanessa Redgrave, aj. Režie: Gary Winick. T., 105 min., vstupné 70 Kč 

7., 8. 9., Út, St ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI - Film USA. Tom Cruise a Cameron Diaz v nejakčnější jízdě tohoto léta. Dále hrají: Peter Sarsgaard, Jordi Molla, Viola
9. a 10. 9. Čt a Pá Davis aj. Režie: James Mangold. T., 110 min., vstupné 65 Kč • od 12 let
12. 9. Ne SOLOMON KANE - Film Francie / ČR. Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu. Hrají: James Purefoy Mark O´Neal, Robert Orr, Richard Ryan,

Marek Vašut aj. Režie: Michael J. Bassett. T., 100 min., vstupné 60 Kč • od 15 let 
14.,15.,16. 9. Út,St,Čt KAJÍNEK - Film ČR. Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice.
17., 19. 9. Pá, Ne Hrají: Konstantin Lavroněnko, T. Vilhelmová, M. Dlouhý, V. Noid Bárta, A. Bendová aj. Režie: Petr Jákl. 120 min., vstupné 75 Kč • od 15 let
19. 9. Ne 17.00 SHREK - ZVONEC A KONEC - Film USA. Animovaná komedie pro velké i malé. 

Režie: Mike Mitchell. 90 min., vstupné 65 Kč
21., 22. 9. Út, St SEXY 40 - Film USA. Romantická komedie o nečekané přitažlivosti. Hrají:Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Steve Antonucci aj. Režie: Bart 
23. 9. Čt Freundlich. T., 95 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
24. 9. Pá 15.00 LITOMYŠLSKÁ LILIE - Jubilejní XXXII. ročník soutěže medailonů, vlastivědných a historických amatérských filmů a videoprogramů. Memoriál 
25. 9. So 8.30 Emila Slona.
26. 9. Ne DOSTAŇ HO TAM - Film USA. Podle režiséra Nicholase Stollera vznikl prvotní nápad na komedii „Dostaň ho tam" u čtených zkoušek Kopaček, 

když si všiml, jak si herci Jonah Hill a Russell Brand nahrávají. T., 105 min., vstupné 60 Kč • od 15 let 
28. a 29. 9. Út, St (K)LAMAČ SRDCÍ - Francouzský film. Romain Duris a Vanessa Paradis v romantické komedii o tom, že každá životní jistota je relativní a láska si

nedá poroučet. Režie: Pascal Chaumeil. T., 105 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
30. 9., 1.10.Čt, Pá SALT - Film USA. Evelyn Salt je agentkou CIA, která složila přísahu služby, cti a vlasti. Hrají: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Daniel Olbrychski aj.
3. 10. Ne Režie: Phillip Noyce. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 15 let

do 26. 9. Barbie a její svět / výstava o panence Barbie / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17 / 11. 9. vstup do expozic zdarma (Dny evp. dědictví)
do 31. 12. Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 30. 9. Nejlépe tlačiti vlastní káru sám / výstava knih Josefa Váchala, které vydalo nakladatelství Paseka / Portmoneum / Út-Ne 9-12 a 13-17  
do 20. 9. Afrika, Amazonie / výstava keramiky z Domu dětí a mládeže v Litomyšli / zámecké sklepení / Po-Ne 9-17
do 11. 9. Stopy Járy Cimrmana / výstava o fenoménu jménem J. Cimrman / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17 / 11. 9. vstup do expozic zdarma 
do 31. 10. Kresby Bedřicha Smetany / výstava / Rodný byt Bedřicha Smetany / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 12. 9. Mramorové papíry / výstava - Jarmila Sobotová a studenti fakulty restaurování / Červená věž / Po-Pá 8-11.30 a 13-15, So-Ne 9-12 a 13-17
do 3. 10. Ruské malířství / výstava výběru obrazů z 19. a z počátku 20. století / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
od 6. do 19. 9. Cesty městy 2009 / výstava projektů loňského ročníku soutěže Cesty městy / zámecké infocentrum 
od 4. do 9. 10. Týden knihoven / řada zajímavých akcí v Městské knihovně
do 31. 10. Pozemské Afrodíty / výstava módy a kosmetiky v antice / Muzeum antického sochařství Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Malba na papíře (1961-1969) / výstava děl akademické malířky L. Jandové / White gallery Osík/ denně 10-17 (nebo dle domluvy 773 105 098)
od 15. 9. do 15. 10. České scenérie / výstava fotografií v zámeckém infocentru
od 16. 9. Karel Hynek Mácha, kníže českých básníků / výstava / Městská knihovna Litomyšl 

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

Gymnázium – vyhlídková věž - pouze v sobotu 9-17, vstup zdarma
Kostel Povýšení sv. Kříže, včetně věže - vstup zdarma 
Piaristická kolej – Očistná kaple - pouze v sobotu 9–17, vstup zdarma 
Červená věž - vstupné 10 Kč  
Státní zámek Litomyšl - dvě prohlídkové trasy, věž, podzemí, vstupné 90 Kč (resp. 60 Kč a 150 Kč)
Obrazárna ve II. patře zámku - vstupné 20 Kč, studenti 10 Kč  
Zámecké sklepení se sochami O. Zoubka - vstup zdarma
Rodný byt B. Smetany - v sobotu vstup zdarma, v neděli snížené vstupné  
Muzeum antického sochařství a architektury - vstupné 10 Kč    
Regionální muzeum Litomyšl - s doprovodným programem k výstavě Barbie a její svět, v sobotu vstup zdarma, v neděli snížené vstupné
Portmoneum – Museum Josefa Váchala - vstupné 60 Kč, děti 30 Kč  
Galerie Dům U Rytířů – Ruské malířství - otevřeno 10–12 a 13–17, vstupné 20 Kč, děti 10 Kč  
Klášterní zahrady - v pátek a sobotu budou Klášterní zahrady otevřeny až do 24.00

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 11. A 12. ZÁŘÍ Není-li uvedeno jinak, jsou všechny objekty otevřeny 
po oba dny 9-12 a 13-17 

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořá-
dané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž
termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz! hudba, tanec

divadlo, kino
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž, dílny
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Vážení zákazníci,
firma ELKOR – Michal Kortyš
slaví letos

20 let
od svého založení.
Chtěli bychom Vám touto cestou
poděkovat za přízeň a pozvat 
Vás na

výstavu našich
dodavatelů, 
která se koná 
23. září 2010 v areálu firmy.

V den výstavy bude probíhat, jako
již tradičně, tombola o ceny, kdy při
nákupu zboží v naší prodejně
dostanete slosovatelnou účtenku.
Hlavní cena je jízdní kolo.
O Vaše chuťové buňky bude dobře
postaráno opékaným prasátkem
a dobrým mokem.

Na celý den s Vámi se těší
kolektiv firmy ELKOR

Olympiáda mladých chovatelů 

Po mladých hasičích si Litomyšl jako místo svého sou-
těžení vybrali i mladí chovatelé. Od 4. do 8. srpna se
zde uskutečnilo celostátní kolo 42. ročníku olympiády
mladých chovatelů. Do Litomyšle se tak sjelo 115 mla-
dých z 25 okresů republiky a dva němečtí soutěžící
na zkoušku. V rámci olympiády se konala i konference,
věnující se práci s mládeží. 
Olympiáda mladých chovatelů (OMCH) je jednou
z forem soustavné práce s dětmi a mládeží v rámci
organizované náplně volného času. Tato soutěž umož-
ňuje mladým chovatelům uplatnit soutěžní formou své
znalosti v oblasti chovatelství. „Již přes čtyřicet let je
organizována stále ve stejném duchu,“ vysvětluje
organizátor Roman Kučera a pokračuje: „Dříve se ještě
soutěžilo v okresech a v krajích. Bohužel těch mladých
chovatelů ubývá, takže teď máme jen celostátní kolo.“
V Litomyšli se národní setkání mladých chovatelů
konalo poprvé. 
Jak už je z názvu jasné, soutěžili mladí chovatelé.
V Litomyšli to pak byli nejlepší mladí chovatelé z celé
republiky. „Rozděleni jsou do dvou věkových katego-

rií. Do 15 let a od 15 do 18 let,“ upřesňuje Roman Kuče-
ra. U první kategorie není určena spodní hranice věku.
Tito milovníci zvířectva poměřili své znalosti v několi-
ka odbornostech, na něž je olympiáda členěna. „Cho-
vatelé soutěžili ve 12 odbornostech. Z těch základních
jsou to holubi, drůbež, okrasné ptactvo, drobní hlo-
davci, kožešinová zvířata, akvarijní rybičky, terarijní
živočichové, ovce, kozy, psi a kočky. Navíc je soutěž
rozdělena na písemné testy, kde mladí chovatelé
odpovídají na otázky ze svého oboru, a pak na „pozná-
vačku“,“ říká organizátor. „Některé odbornosti mají
k dispozici živá zvířata, jiné poznávají z obrázků.
Důležitá je však písemná práce, kterou soutěžící zpra-
covávali během celého roku, a tady ji obhajují.“ Účast-
níci olympiády mohli soutěžit i ve více chovatelských
odbornostech, pokud pro všechny splnili předepsané
podmínky. Okres Svitavy byl bohužel zastoupen pouze
jediným soutěžícím, a to Davidem Hřebcem z poličské
organizace. „Ve svitavském okrese chybí komunikace
mezi dětmi. Jako organizace jsme po okrese rozházení
a je těžké vést nějaký základní kroužek. Nejbližší je
v Litomyšli, kam musí děti dojíždět z širokého okolí,“
vysvětluje Roman Kučera, který je zároveň jakýmsi
vztyčným důstojníkem a zároveň litomyšlský kroužek
sám vede. Podle Romana Kučery zájem dětí o chovatel-
ství je. „Přesouvá se ale z těch základních odborností
jako jsou holubi či drůbež na takové ty odbornosti,
které se dají chovat v paneláku. Jsou to křečci, morča-
ta a nějaký ten papoušek,“ uzavírá organizátor. 
Vítěz celostátního kola postoupil do kola mezinárod-
ního, které se konalo ve slovenské Nitře. Reprezento-
vat českou stranu na mezinárodní úrovni však mohl
pouze vítěz, který získá nejméně 100 bodů. Zároveň
byl vyhodnocen nejlepší okres na základě dosažných
výsledků jednotlivců ve všech soutěžních odbornos-
tech.                                               Text a foto Jana Bisová

Dudychova keramika se symbolicky
vrací ke kořenům na Slovensku

Kraj kolem slovenského Pezinku je známý svojí kera-
mickou tradicí. Není proto divu, že se v tomto městě
každoročně konají vyhlášené Keramické trhy. Jejich
součástí je i soutěž o „Cenu primátora mesta Pezinku“,
kterou letos získal litomyšlský keramik Jiří Dudycha.
Litomyšlská keramika se tak vrací zpět ke svým koře-
nům, jež má v obci Modrá nedaleko Pezinku. Pomyslný
kruh se po mnoha letech uzavírá. 
„Je to zajímavá historie,“ říká keramik Jiří Dudycha
a pokračuje ve vyprávění: „Když u nás byla hospodář-
ská krize, tak můj táta dělal muzikanta a vlastně
všechno možné. Nakonec ho děda, protože od malička
vyřezával a modeloval, poslal do Modré na Slovensko,

aby tam studoval keramiku. On studoval, studoval, ale
pak se stalo, že přišel Slovenský štát a republika byla
obsazena. Otec tam jako Čech měl nějaké problémy.
Přijel zpátky do Litomyšle, kde založil keramickou
výrobu, nynější Keralit. Pracovalo u něj až 35 lidí.
Ze začátku se trošičku drželi u té modranské kerami-
ky, ale pak se výroba rozběhla vlastním stylem. Jezdili
sem dokonce na praxe z pražské UPRUMky. Otec sem
ze Slovenska ale převedl i partu lidí, měl tam třeba
kruhaře a další. Ve „48“ o výrobu samozřejmě přišel.
Já, protože jsem kvůli posudku nemohl dělat školu,
jsem studoval u těchto lidí,“ popisuje Jiří Dudycha his-
torii litomyšlské keramiky a zdroj svého keramického
umění. 
Tradice modranské keramiky, rozvíjená ve Smetanově
rodišti svébytným způsobem, se tedy opět vrací
do míst, odkud do východočeského města přišla. „Já
jsem o tom dokonce s primátorem Pezinku hovořil,
a on tím byl potěšen,“ sděluje syn Jiří K. Dudycha
a dodává: „Mám upřímnou radost z toho, že se kerami-
ka mohla vrátit zpět.“
Tématem letošního ročníku soutěže na Keramických
trzích byla „Keramická šperkovnica“. Dudychova
vítězná šperkovnice vznikla již před lety, přesto byla
úspěšná. Nyní bude umístěna v Malokarpatském
múzeu v Pezinku, kde jsou představována všechna
vítězná díla ze všech ročníků keramického klání. 

Text a foto Jana Bisová

Vítězná šperkovnice.

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

Jan Mikulecký 
Autoškola Motorservis

Zdenka Mikulecká
Autoškola Litomyšl
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

nabízí pro podzimní kurzy
(září-listopad)

VELKOU SLEVU
školného pro řidičské oprávnění sk. B

(osobní automobil)
Úřední den: čtvrtek 14.00-18.30 hod.

Kontakt: tel. Jan Mikulecký
602 462 175 
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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 spokoje-
nost 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

k zamyšlení...

Je věrnost pouze vlastnost, která má majitelům psů
a fenek vynahradit nepříjemné hodiny venčení v dešti
a mlze, nebo je to vlastnost, která je vyhrazena
i lidem? Věřím, že mi jako autorovi tohoto krátkého
zamyšlení odpustíte určitou nadsázku z úvodní otáz-
ky. Ono totiž ve světě zvířat, respektive v přírodě
vůbec, lze často najít trefné příklady k rozličným téma-
tům. A nejinak tomu může být i v případě našeho
dnešního zamyšlení nad sedmým přikázáním Božího
Desatera. 
Příběhem, který se k našemu sedmému přikázání blíží
tiše a po špičkách, přitom velmi trefně, je kapitola
o setkání Malého prince s Liškou, dovolím si zde část
vyprávění z pera Saint-Exupéryho odcitovat:  „Co to
znamená ochočit,“ zeptal se Malý princ po krátkém
přemýšlení. „Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hle-
dáš?“ „Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to zname-
ná ochočit?“ „Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví
zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice.
Je to jejich jediný zájem. Hledáš slepice?“ „Ne,“ řekl
malý princ. „Hledám přátele. Co to znamená ochočit?“
„Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla
liška. „Znamená to vytvořit pouta...“ „Vytvořit pouta?“
„Ovšem,“ řekla liška.
Mít vytvořená pouta znamená být s něčím či s někým
ve vztahu, k něčemu či někomu si vědomě a postupně,
krok za krokem, vytvářet citové vazby. Pokud se týká
sedmého přikázání, my s ním obvykle spojujeme otáz-
ku věrnosti mezi manželi. Ovšem věrnost, o které je
v přikázání řeč, se sama o sobě nemusí týkat pouze
vztahů mezi partnery.
Sedmé přikázání Desatera je stejně jako to předchozí
a následující vyjádřeno jednoslovně. I když na to
nejsme z češtiny zvyklí – naše překlady zde obvykle
překládají „Nesesmilníš!“ – není ani v jednom ze zmí-
něných tří přikázání v původní hebrejštině použitý
rozkazovací způsob. Spíše se ty jednoslovné věty dají
česky přeložit jako konstatování, věta oznamovací –
„nezabíjíš“, „nesmilníš“, „necizoložíš“, „nekradeš“ -
prostě to neděláš. I když se u sedmého přikázání jedná
o slova, která se ve slovníku dnešního člověka normál-

ně nevyskytují - smilstvo, cizoložství – rozumíme, že
mají vyjádřit něco, co přesahuje obvyklou a správnou
mez. Prvotně bychom sem asi počítali manželskou
nevěru, pak i incestní poměry, různé sexuální úchyl-
ky, apod. Ovšem, kupodivu se může jednat i o používá-
ní násilí vůči druhé osobě, když chci dosáhnout svého.
Apropo, věděli jste, že různými formami domácího
násilí trpí v Evropě více než čtvrtina rodin? 
Pokud bychom chtěli při takovém rozšířeném pohledu
sedmé přikázání přeložit jaksi volněji, mohli bychom
ústy autora Božího Zákona říci asi toto: „Jsi věrný/á,
nevstupuješ na soukromé území jiného člověka, či
společenství, a to ani myšlenkami, protože to jednak
k životu nepotřebuješ, (jsi mi čím dál více podobný/á),
ale navíc i proto, že tím, co bys chtěl/a udělat pro svou
potěchu a uspokojení, bys té druhé straně mohl/a
ublížit – a to viditelně vně ale i neviditelně uvnitř“.
Sedmé přikázání rozhodně v zákoníku nestojí samo
o sobě. Naopak. Vychází jednoznačně z prvního,
respektive i druhého přikázání – o věrnosti Bohu,
potažmo nevěrnosti stvořených lidí s jinými božstvy.
Pán Bůh totiž často vzpomíná, že mu tímto způsobem
býváme nevěrní.
Základem dobrého vztahu s druhým člověkem je vědo-
mí, že svůj protějšek znám. Postupem času k němu/ní
získávám důvěru a skrze tu si zase vypěstovávám věr-
nost. Tím vám prozrazuji tajemství křesťanského živo-
ta, které ale úspěšně platí i v oblasti mezilidských
vztahů – víra – důvěra – věrnost.
A toto tajemství lze úspěšně přenést i do dalších vzta-
hových oblastí. Věrný totiž mohu být svému zaměstna-
vateli – tomu se říká loajalita, své vlasti – tomu se říká
vlastenectví, svému městu či kraji – tomu se zase říká
patriotismus. Samozřejmě, že v případě nevěry a při
nedokonalém prožívání věrnosti například své národ-
nostní menšině či většině, začne docházet k nedoko-
nalému pnutí. Ale to už se zase blížíme k používání síly
a sedmé přikázání se propojuje se šestým, devátým
a desátým.
Mimochodem, když už jsme u věrnosti a nevěry, jistě si
dokážeme lehce spočítat, kdo nevěrností v naší spo-
lečnosti asi tak může trpět nejvíce. Bezpochyby
pomyslíme na děti - plody původní lásky. Ale kupodi-
vu v podobné míře vlastně důsledky trpí sami působi-

Chtěl bych být…, snažím se…, …jsem věrný
Zamyšlení nad sedmým přikázáním z Desatera

telé nevěrnosti. I oni musí žít s důsledky nabouraných
vztahů. Ona či on před nimi musí utíkat. A povětšinou
je to útěk k reklamovaným náhražkám – To neřeš, To je
dnes už normální, Tohle mít přeci musíš a podobně.
A tak, ať už jsme si to ochotni připustit nebo ne, nej-
větší dopad má nevěrnost na život společnosti.
Před nedávnem jsem se zpožděním shlédnul český film
Protektor, na který jsem se po masáži kritiky i médií
vcelku těšil. Pro vás nezasvěcené, snímek se odehrává
v době první půli nacistické okupace. Nechci teď mlu-
vit o tom, že i v tomto filmu se několik hereček muse-
lo odhodlat ukázat divákům své vnady, ani nechci
polemizovat o tom, jestli to bylo s mírou vkusu, ani
nechci hořekovat, jak se nenápadně nahota stává jaksi
povinnou výbavou, (ale uznáte, že taková diskuse
k tomuto přikázání jaksi patří, že…). Chtěl bych zmí-
nit, co mne na filmu pozitivně zaujalo, čeho jsem si
všimnul. Film totiž krom spletence vztahů, které byly
v drtivé většině postiženy nevěrou, řeší také věrnost
a nevěrnost vlasti, národu, věrnost sokolské myšlen-
ce, věrnost svému egu, svému chtění, věrnost prospě-
chu a bohatství. Stejně tak mne zaujalo, že mnohdy ti,
kteří byli své vlasti věrní, nemuseli být věrni manžel-
kám, družkám atd. Vztahy jsou zvláštní věc, viďte?
Na vztahovém bojišti zápasíme každý den. Boží přiká-
zání nám při tom nemají být překážkou, zakázaným
ovocem, ani pákou či zbraní. Jsou jako zrcadlo, které
nám může pomoci spatřit „zanícené póry“ na obličeji
a případně je se stisknutými zuby vymáčknout. Zrcad-
lo má za úkol jen ukázat, jednat už musí každý sám.
Jenže jak svého času konstatoval Džavárarlál Néhrú:
„Náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš
činy posuzovat, než je konat“. Pak jsme si ale popletli
role, a stáváme se zrcadlem…
Začali jsme naše dnešní zamyšlení kapitolou o Lišce
z Malého prince. Protože tato nenápadná kapitola
mluví o věrnosti, (tedy smyslu sedmého přikázání),
lépe než celý stoh knih, vypůjčím si z ní i její závěr:
„Sbohem...,“ řekl (Malý princ). „Sbohem,“ řekla liška.
„Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké: správně
vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý
princ, aby si to zapamatoval. „A pro ten čas, který jsi
své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ „A
pro ten čas, který jsem své růži věnoval...,“ řekl malý
princ, aby si to zapamatoval. „Lidé zapomněli na tuto
pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout.
Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě při-
poutal. Jsi zodpovědný za svou růži...“ „Jsem zodpo-
vědný za svou růži...,“ opakoval malý princ, aby si to
zapamatoval.
Přeji vám Bohem požehnaný čas babího léta, návratu
do školy nebo příjemné pozdní dovolené. A prosím,
nezapomínejte na své „růže“ – jsme přeci zodpovědn
za ty, které jsme k sobě připoutali.

Aleš Kocián, kazatel Církve adventistů v Luži

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579 nebo 461 614 795.
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Vážený pane starosto,
v posledním čísle měsíčníku Lilie (8/2010) jsem společ-
ně s dalšími spoluobčany s překvapením zjistil, že vrcho-
lí akce s názvem „ Revitalizace zámeckého návrší“. V této
největší investiční akci novodobé historie Litomyšle se
má utratit 400 milionů korun z veřejných prostředků.
Akce má mnoho zastánců i odpůrců jak v rovině odbor-
né, tak v rovině laické. Někdo namítá, že nechce mít
ze zámku v Litomyšli Disneyland jako je tomu v Čes-
kém Krumlově, jiný namítá, že to zvýší příliv turistů,
a bude to mít pozitivní vliv na celkový rozvoj města.
Různé názory dozajista nikomu nevadí, pluralita, dia-
log, různé postoje jsou hybnou silou rozvoje každé
společnosti, státu, města a obce.
Trápí mne ale jiná věc. Jde o způsob a především rych-
lost s jakou se snaží dnes již dosluhující rada a zastu-
pitelstvo provést výběr dodavatele. Pane starosto, už
i vrabci na střeše si cvrlikají o tom, že zakázka bude

„prodaná nevěsta“, že ji dostane jistá firma z nedale-
kého města. Jméno této firmy jsem uložil v advokátní
úschově. Pokud dojde skutečně k vybrání tohoto sub-
jektu, bude to pádný důvod k napadení tohoto výběro-
vého řízení se všemi důsledky. Není bez zajímavosti,
že tato firma má být v následujících letech údajně
sponzorem kulturních aktivit města, především festi-
valu Smetanovu Litomyšl.
Prosím, abyste mi zcela konkrétně zodpověděl tyto
otázky:
1. Považujete za mravné, aby rada a zastupitelstvo roz-
hodovalo o nejvýznamnější zakázce posledních 20 let
pouze 60 dní před vypršením mandátu? 
2. Jaký způsob výběrového řízení považujete
za nejméně korupční: 
a) Komise vybraná radou či zastupitelstvem
b) Agentura vybraná radou či zastupitelstvem
c) Elektronická aukce přes internet
d) Obálková metoda
e) Losování                                  

Ing. Jaromír Odstrčil 

odpověď
Vážený pane inženýre,
děkuji vám za váš dopis ze dne 17. 8. 2010. Projekt
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli začal již
v roce 2007 a bude trvat do roku 2017.
Tento projekt schválilo a zahájilo předchozí zastupitel-
stvo a rada města, současné zastupitelstvo a rada
města v přípravách dále pokračuje. Práce na projektu
postupují dle harmonogramu a neřídí se volebním
obdobím. To, že výběr zhotovitele stavby spadá
na podzim, není úmysl, ale vyplývá z velmi složitých
jednání a kontrol, které ministerstva kultury, financí
a pro místní rozvoj neustále provádějí. Vyhodnocení,
schválení veřejné zakázky a uzavření smlouvy
s budoucím dodavatelem bude příslušet budoucím
radním a zastupitelům, kteří vzejdou z příštích komu-
nálních voleb. Považoval bych za nezodpovědné ohro-
zit čerpání mnohasetmilionové dotace tím, že bych
přerušil práce na tomto projektu.
Podmínky výběrového řízení jsou schvalovány minis-
terstvem kultury. Výběrové řízení na výběr zhotovite-
le stavby je po mnohaměsíční práci celkově připraveno
a zadávací podmínky nyní prověřují odpovědní pra-
covníci ministerstva kultury.

Máte-li zájem zúčastnit se nabídkou výběrového řízení
nebo někdo z Vašeho okolí, jste vítáni, neboť konku-
rence jistě napomůže k dosažení co nejlepší ceny,
která je jediným kriteriem. Typ výběrového řízení pře-
depisuje zákon o veřejných zakázkách, jak dle velikos-
ti, tak dle druhu.
Jedná se o výběrové řízení, které svým rozsahem
pochopitelně náleží do nejpřísněji regulované katego-
rie výběrových řízení. Výzva k podání nabídek bude
zveřejněna na internetu a bude se moci přihlásit kte-
rýkoli uchazeč. Není možné oslovovat jednotlivé
firmy.
Naším záměrem je složit komisi z odborníků a zástup-
ců všech politických stran zastoupených v zastupitel-
stvu města, dále budou rovněž členy komise
jmenování dva zástupci ministerstva kultury.
Je nemyslitelné, že by chystané výběrové řízení bylo
jakkoliv zmanipulováno, příp. že by jeho výsledek měl
být dokonce dopředu znám. Pokud máte jakékoliv
konkrétní informace o probíhajícím nebo chystaném
protiprávním jednání, či dokonce jednání trestněpráv-
ně postižitelném, sdělte prosím tyto informace orgá-
nům činným v trestním řízení.
S pozdravem

Michal Kortyš, starosta města

z dopisů čtenářů

Otevřený dopis starostovi 
Litomyšle Michalu Kortyšovi

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

PRODEJ:
Litomyšl - prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci. Č.479. 1200000,- Kč
Litomyšl - prodej udržov. nepodsklep. domu 5+1
s menší zahradou, vytápění plyn. kotlem, elektro
220V+380 V. Výměna za byt 3+1 na ul. Mařákova
s doplatkem. Č.477. 2 500 000,- Kč
Litomyšl - převod užívacích práv k družst.panel.bytu
3+1 (78 m2) v přízemí blízko centra města. Dům je
revitalizovaný, zasklená lodžie, plastová okna.
Č.471. 1 480 000,- Kč
Opatov u Svitav - prodej 4 zainvestovaných staveb-
ních pozemků na okraji obce. Napojení inženýrských
sítí bude dokončeno do 31. 12. 2010. Č. 470. 300,-
Kč/m2

Janov u Litomyšle - prodej pozemk. parcely 2050 m2

mezi zástavbou s možností napojení na vodu, elekt-
ro, plyn. Č.469. 180,- Kč/m2

Litomyšl - prodej neb.prostor 113 m2 v přízemí zdě-
ného domu blízko centra města. Vhodné pro lehkou
výrobu, skladování nebo garáže. Č.456. 1 100 000,- Kč
Litomyšl - prodej oplocené poz.parcely vhodné
k rekr. účelům. Parcela o rozloze 2799 m2 leží na okra-
ji Litomyšle. Č.451. 560 000,- Kč
Litomyšl - prodej menšího řad. domu 3+1 se zahra-
dou na okraji města. Napojen na vodu, plyn, elektro
220 a 380V, kanalizaci. Objekt je starší - vhodný k pře-
stavbě. Č.474. Cena: 1 500 000,- Kč
Litomyšl - prodej objektu bývalé kovárny. Objekt je
možno zrekonstruovat a využít pro podnikání nebo
bydlení. Zajímavá poloha u hlavní silnice.
Č.450. 1 050 000,- Kč
Litomyšl - prodej samost.stojícího rod.domu se
zahradou. V přízemí byt 3+1, II.NP 2 pokoje, půd.pro-
stor. Nutné větší stavební úpravy, možnost i menší
rod.penzion.  Č.393. SLEVA!. 2 690 000,- Kč
Litomyšl - prodej panel.bytu 3+1 nadstandardně
vybaveného (69 m2) v V.NP. Byt.jádro zděné, vestavě-
né skříně, dům revitalizovaný, nový výtah. 
Č.440.  Cena: 1 550 000,- Kč/byt, 85 tis./zařízení 
Litomyšl - prodej atyp.bytu 4+1 (104 m2) ve II.NP
zděného domu blízko centra města. Byt je po částeč-
né rekonstrukci, velmi zajímavě řešen, v jednom
z pokojů je krb. Č.436. 2 000 000,- Kč
Vidlatá Seč u Lit. - prodej domu 4+1 po rekonstruk-
ci, garáž, krb.kamna. Při rychlém jednání sleva.
Č.435. 1 490 000,- Kč
Trstěnice - prodej staršího kamenného domu se
zahradou. Napojen na vodu, elektro, studna, plyn
na hranici pozemku. Začala rekonstrukce, není
dokončena. Č.428. 1 200 000,- Kč

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

Hudba a divadlo tématem 
letošní Mladé Smetanovy Litomyšle

Srdečně vás zveme na hudebně divadelní festival
Mladá Smetanova Litomyšl 2010, který se koná
ve dnech 16. – 19. září. Hlavní festival Hudební
mládeže (HM) Mladá Smetanova Litomyšl vám letos
nabídne několik divadelních představení, koncertů
a řadu zábavných pořadů. 
Hned v pátek vás vtáhne do muzikálového světa sou-
bor mladých ostravských herců v představení Muzikál
Stodolní aneb West Side Story po našim. Sobotní
dopoledne patří Shakespearovi a jeho dvornímu
překladateli profesoru Martinu Hilskému. Odpoledne
vás herec Jaroslav Dušek s přáteli zavede do světa
divadelní, hudební a světelné improvizace. Sobotní
večer patří tradičně Jiřinkovému plesu a mladým
účastníkům festivalu. 

Sladkou třešinkou na pomyslném festivalovém dortu
bude vystoupení pražského pohybového divadla
Veselé skoky. Ve Smetanově domě roztáhne svá křídla
Havran Edgara Allana Pú. Nepřijdete ani o sobotní
odpolední zahradní slavnost v Klášterních zahradách
se sborem a orchestrem HM a dalšími interprety. 
Divadlo Drak zahraje pohádku Perníková chaloupka
pro nejmenší děti, pro školáky je opět připravena
soutěž Hledej B.S. Ve čtvrtek proběhne v Klášterních
zahradách také květinová show ve spolupráci s lito-
myšlskou střední zahradnickou školou.
Téma festivalu je tento rok - Hudba a divadlo. Přijďte
se pobavit. Podrobný program, informace a on-line
možnost přihlášení najdete na: www.hudebnimladez.cz. 

Marcela Salajková, Hudební mládež ČR

Na www.litomysl.cz/lilie v sekci Co se nevešlo nalezne-
te: Blesková anketa na Farmářských trzích v Litomyšli
• Bojujete o perníkovou popelnici? Máte nejvyšší čas •
Na těžké dráze ve Vranově se dostal šampionát
do 2. poloviny • Dík pro Riffi • Dceřiná společnost
Farní charity v Chotovicích nabídla místo osobám se
zdravotním znevýhodněním • Malba na papíře Ludmi-
ly Jandové ve White gallery  • Hadry z těla s „Podivnou
úrodou“ • Rozhovor s profesorem Clappem

nevešlo se do Lilie
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Již podruhé se v našem městečku bude konat indooro-
vý festival tvrdé muziky s názvem Hard Burger. Tato
hudební akce je zaměřena na takové hudební styly
jako jsou punk, hardcore, metalcore, crust-grind
apod., tedy styly ne zrovna typické pro Litomyšl. 
Tak jako minule i nyní na festivalu vystoupí 5 kapel.
Jmenovitě to jsou: Hospital Horror (metal-core, Polič-
ka), Roz2ka na 3.5 jacka (punk, Vraclav), 6MAS
(crust-grind, Brno), Škoda120 (grind-hardcore, Brno)

a Pavilon 9 (hardcore-metal, Chrudim). Některé
z kapel začínají, některé jsou již ostřílení borci. Roz-
hodně je na co se těšit. 
Nezapomeňte tedy, v sobotu 2. října od 19.00, vám
mistr kuchař naservíruje na sále v restauraci U Černé-
ho orla pořádný burger tvrdé muziky. Všem, kteří dora-
zí, přejeme dobrou chuť! Podrobné info
na http://bandzone.cz/fan/hardburger.

Radek Urban 

Regionální muzeum
prodlužuje výstavy 
Z důvodů mimořádného zájmu návštěvníků o výstavy
„Barbie a její svět“ a „Stopy Járy Cimrmana“ budou obě
výstavy v Regionálním muzeu v Litomyšli (RML) pro-
dlouženy. Výstava „Barbie a její svět“ do 26. září
a „Stopy Járy Cimrmana“ do 11. září.

Mgr. Roman Košek, ředitel RML 

pozvánky

Program Mladé Smetanovy Litomyšle 
V termínu 16. až 19. září se v Litomyšli opět uskuteční
festival Mladá Smetanova Litomyšl, tentokrát s podti-
tulem Hudba a divadlo. Přinášíme podrobný program:
Čtvrtek 16. září 
•10.00 Smetanův dům - „O perníkové chaloupce“.
Představení divadla Drak. 
•16.00 Klášterní zahrady - „Květinová show“. Přehlíd-
ka květinových vazeb. 
Pátek 17. září
•10.00 Smetanův dům - Muzikál Stodolní. Představe-
ní pro střední školy. 
•13.00 - „Hledej B. S. aneb Bedřich na divadle“. Inte-
raktivní dovednostní a vědomostní soutěž pro tříčlen-
ná družstva žáků základních škol. 
•19.30 Smetanův dům - Slavnostní zahájení festivalu.
Muzikál Stodolní. 
•21.15 Smetanovo náměstí - Hold Bedřichu Smetano-
vi. Série krátkých pěveckých, tanečních a hudebních
vystoupení k poctě Bedřicha Smetany.
•22.00 (program se opakuje ve 23.00) kongresový sál

na zámku - Ženská otázka. Divadlo Klub Uměleckých
Katastrof.
•22.00 (program se opakuje ve 23.00) zámecké diva-
délko - Bar oko. Baroque Blond Ensemble a Irena Hou-
kalová (soprán). 
•00.00 zámecké nádvoří - Půlnoční nocturno.
Sobota 18. září 
•10.30 Smetanův dům - Shakespeare a divadlo očima
Martina Hilského. Povídání o divadle a práci překlada-
tele s našim nejznámějším shakespearovským překla-
datelem. 
•14.00 Klášterní zahrady - Zahradní slavnost. Hudeb-
ní a taneční vystoupení sólistů a pěveckých sborů.
•17.00 Smetanův dům - Divadlo Vizita. Jaroslav Dušek
& spol. Divadlo herecké a hudební improvizace. 
•20.30 Smetanův dům - Jiřinkový ples. Orpheovi
bardi. Studio Mariam – orientální předtančení. 
Neděle 19. září
•10.00 Smetanův dům - Veselé skoky. Edgar Allan Pú:
Havran. Pohybové divadlo.                                       -red-

Kurzy trénování
paměti a dalších
kognitivních funkcí
pro seniory 
Všichni jsme už zažili nějaký ten výpadek paměti -
menší nebo větší „okno“. Nemůžeme si vzpomenout
na některé události, telefonní čísla a různá data,
hesla, z paměti nám vypadávají jména a názvy. Rozči-
luje nás, že každý den něco zapomeneme a naopak
stále se vrací něco, co bychom z hlavy raději vymazali.
Někdy nás naše paměť překvapí svou rychlostí a jas-
ností, jindy máme pocit, že nestojí za nic a nechá nás
na holičkách. Proč tomu tak je, se dozvíte na kurzech
trénování paměti pro seniory, které pořádá Městská
knihovna v Litomyšli. Kurzy začínají ve středu15. září.
Kurz pro začátečníky se koná v dopoledních hodinách
od 9.30 do 11.00. Dozvíte se, jak funguje paměť, jaký
vliv má na ni náš životní styl. Naučíte se základní mne-
motechniky a vyzkoušíte si různá koncentrační cviče-
ní. Kurz má deset lekcí.
Kurz pro pokročilé bude probíhat v odpoledních hodi-
nách od 13.30 do 15.00. Je určen těm, kteří absolvova-
li začátečníky. Prohloubíme znalosti z prvního kurzu.
Naučíme se používat náročnější mnemotechnické
pomůcky a společně se budeme učit kreativnímu pří-
stupu k věci, protože jak říká paní Miloslava Dvořáko-
vá: „Kreativita je neocenitelným lékařem srdce, duše
i těla seniora. Léčí tím, že naplňuje náš život od rána
do večera a nedává prostor černým myšlenkám, souvi-
sejícím s ubýváním především fyzických sil člověka.“
Přihlásit se můžete v čítárně městské knihovny - pon-
dělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 16.00, na telefo-
nu 461 612 068 nebo na e-mailové adrese:
peknikova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu je
200 Kč. Těší se na vás vaše lektorka 

Iva Pekníková

Květinová přehlídka 
střední školy zahradnické

Medový víkend 
na Veselce
Je libo vepřová žebírka na medu či jinou medovou spe-
cialitu? Přijďte ve dnech 10. až 11. září na Medový
víkend. V pátek začínáme ve dvě hodiny. V sobotu
můžete zaskočit na medový oběd, máme otevřeno
od 11.00! Kolektiv restaurace Veselka pro vás připravil
nabídku dobrot z nejznámějšího včelího produktu. 
Ochutnat můžete medové pivo, medoviny různých pří-
chutí, melomely, míchané nápoje z piva, medu či
medovin a samozřejmě něco k zakousnutí. Kuřecí kři-
délka na medu, medová žebírka, palačinky s ochuce-
ným medem a další medové pochoutky sladké i slané. 
Rádi přivítáme odborníky z řad včelařů, kteří dříve
navštívili naši restauraci a diskutovali zde o svém
koníčku.
Po úspěšném červencovém Borůvkobraní doufáme, že
i na Medovém víkendu budete spokojeni s naší neob-
vyklou nabídkou a pochutnáte si.

Lenka Seklová

Ve čtvrtek 16. září v 16.00 si nenechte ujít květinovou
show v Klášterních zahradách, která bude součástí
hudebního festivalu Mladá Smetanova Litomyšl. Akci
pořádá Střední škola zahradnická v Litomyšli. 
V první části se představí studenti v květinových
modelech. Druhá část bude přehlídkou klasických
a extravagantních svatebních kytic, které vytvoří stu-
denti školy. Svatební kytice si budou předvádět samy
studentky v šatech ze salonu Viola ve Vysokém Mýtě.
Součástí přehlídky budou i květinové šperky a slav-
nostně nazdobená svatební tabule.
Srdečně zve 

Text a foto Eva Klabanová

Hard Burger level 2 
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pozvánky

Pozvánka na veřejnou
debatu OBČAN OBCE
(ani města) NENÍ OVCE
Ve středu 8. září od 18.00 hod. v zámeckém pivovaru
pořádá Transparency International Česká Republika
ve spolupráci s občanským sdružením Litomyšlský Pat-
riot veřejnou debatu. Témata diskuse budou: Poslání
Městského zpravodaje. Nakládání obecním majetkem.
Právo občanů na informace. Možnosti veřejné kontro-
ly. Zveme všechny občany města. Vstup volný. Osobní
pozvání na debatu obdrželi zastupitelé města, redakč-
ní rady a redakce Lilie, jejichž účast na této akci
bychom velmi uvítali.                        Radek Pulkrábek,

o. s. Litomyšlský Patriot

Program Rodinného centra 
Týdenní program Rodinného centra Litomyšl platný
od 13. září do června 2011:
PONDĚLÍ 
•8.30–13.00 - Baby club – dopoledne pro děti od 6.
měsíců do 2 let
•16.00–18.00 - lichý týden - Keramika pro rodiče
s dětmi
ÚTERÝ
•8.30–13.00 - 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
•8.30-13.00 - 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)

•17.45–19.00 - Twist gymnastika, TAI-DZI a gymnasti-
ka úsměvu s Johankou
ČTVRTEK
•8.30–13.00 - Malý neposeda – české zpívanky
•12.00–17.00 - Společnost pro lidi s mentálním posti-
žením - 2. čtvrtek v měsíci
•16.00–17.00 - Angličtina pro předškoláky
•18.30–20.30 - STOB – správné stravovací návyky
a redukce váhy
PÁTEK
•8.30-13.00 - Hrátky pro rodiče s dětmi – zacvičíme si
a protáhneme se 
•13.00–16.00 - Psychoterapie a speciálně pedagogic-
ké a výchovné poradenství – nutné se předem objednat
na tel. 731 586 556, Mgr. Martina Švadlenková.
Více informací na uvedeném telefonním čísle nebo
u Petry Benešové tel. 607 605 720 nebo
na www.rc.litomysl.cz.

II. ročník Putování za tradicemi 
1. republiky

Předválečných dvacet let Československého státu je
nenahraditelný fundament, na němž dodnes stavíme.
Ať si to uvědomujeme nebo ne, řada tradic a vlivů v nás
přetrvala po celý zbytek 20. století a ovlivňuje sféru
politickou, kulturní i společenskou dodnes.
Občanské sdružení Memoria populi chce dostát svému
názvu a již podruhé, letos 25. září, otvírá paměť náro-
da dvacátého století. U příležitosti Dne české státnos-
ti se pokusí připomenout některé nezanedbatelné
tradice, které naše dny spojují s roky 1918-1938. Nelze
přiblížit všechny a výběr byl nesnadný, snad ale diváky
uspokojí. Témata jsou následující:
Vznik a následný prudký rozvoj automobilismu připo-
mene „Jízda za TGM“. Předválečná vozidla pojedou
v 10.00 z litomyšlského Smetanova náměstí k pomní-

ku prvního československého prezidenta na vlčkovské
návsi. Tam bude také vzdána pocta 1. republice a její-
mu nejvýraznějšímu představiteli. Pak se vše přesune
na louku nad vlčkovskou kapličkou. Tradici a sílu čes-
kého selského stavu budou reprezentovat parádní
koňská spřežení. Ještě prvorepublikové zvyklosti aris-
tokratického způsobu života, které ovlivnily jezdectví
celého 20. století, připomene lovecká jízda. A hudba
snad přijde vhod všem. Ať už bude spojená s lidovými
tancovačkami a českou hospodou nebo se vznikem
trampingu ve 20. a 30. letech.
Program ve Vlčkově potrvá od 10.00 do 15.00 a doufej-
me, že pro děti i dospělé bude poučením i potěšením,
zážitkem i vzpomínkou nebo prostě dnem příjemně
stráveným na čerstvém povětří.                    Petr Slabý

PLACENÁ INZERCE

Dopis řediteli 
Transparency International
Vážený pane řediteli,
členové Rady města Litomyšl, redakční rady Lilie
i zaměstnanci Městského úřadu Litomyšl děkují
za pozvání na besedu s názvem „Občan obce (ani města)
není ovce“. Velmi si vážíme práce Vaší organizace i Vaše-
ho zájmu o Litomyšl a respektujeme nastolená témata
k diskusi. 
Z veřejně přístupných zdrojů víme, že besedu pořádáte
ve spolupráci s občanským sdružením Patriot (např.
www.patriot.lit.cz). Na stránkách občanského sdružení
je také informace o tom, že sdružení PATRIOT – sdruže-
ní nezávislých kandidátů podalo u místního registrační-
ho úřadu svoji kandidaturu pro podzimní volby
do Zastupitelstva města Litomyšl. Podle kandidátní lis-
tiny, která je uvedena na www.patriot.lit.cz, je zřejmé,
že celkem pět kandidátů pracuje také ve výboru občan-
ského sdružení Patriot (včetně předsedy a místopředse-
dy). Rada města Litomyšl vyslovuje obavu nad tím, že by
mohlo jít o předvolební akci tohoto uskupení. 
S ohledem na nešťastně zvolený termín konání besedy
(měsíc před volbami) Vám proto sdělujeme, že se jí nez-
účastní žádný člen Rady města Litomyšl a stejný postup
navrhne i členům redakční rady Lilie. Pokud jde
o zaměstnance Městského úřadu Litomyšl, bylo tajemní-
kem již v minulosti doporučeno neúčastnit se z titulu
svých funkcí jakýchkoli předvolebních akcí. 
Velmi rádi přivítáme zástupce Transparency Internatio-
nal také na pravidelných tiskových konferencích Města
Litomyšl, které se konají každý měsíc. Přikládáme také
několik posledních vydání radničního zpravodaje, který
je dáván za vzor v mnoha městech České republiky.  
Na závěr dovolte, abychom Vám ještě jednou poděkovali
za pozvání na besedu. Diskusí a otevřenosti se nebojí-
me. Velmi rádi budeme na uvedená témata debatovat,
budeme-li zvoleni, kdykoli po 16. říjnu tohoto roku –
tedy po letošních komunálních volbách.    
Děkujeme za pochopení. 
Jménem Rady města Litomyšl 

Michal Kortyš, starosta města
Na vědomí: Občanské sdružení Litomyšlský PATRIOT 

MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a omítky za super ceny

- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády
• Tónované malířské barvy dle moderních trendů
• Velký výběr lazurovacích laků 
• Každý měsíc slevové akce

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od českých, španělských a polských výrobců

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

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

Taneční škola AMOR zahájí

KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE
v tanečním sále ZUŠ Litomyšl (Tunel) v září (přesný termín najdete na www.amor-orient.com).

Přihlášky a informace na tel.: 728 684 634 nebo na e-mail: A. Moravkova@quick.cz

Vyrovnání hladin energií jin a jang- úleva
od bolesti na těle i na duši, masáže indické,
čínské, manuální lymfodrenáž, sportovní
a rekondiční, relaxační - úleva od stresu a napětí.
Kurzy osobního rozvoje , kurzy reiki. Numerolo-
gie a výklad z karet.

Přednáška na téma – Síla čaker, Aura 
dne 13. září od 17 h , Gracie, Trstěnická 911, 
salon Vivienvstupné – 70 Kč
Těším se na Vás.
www.salonvivien.wz.cz • simackova@unet.cz
tel. 722 926 684, 731 479 643

Terapie přírodní cestou
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11. ročník Litomyšlské
univerzity třetího věku
– podzim 2010
Hudba kolem nás
•Čtvrtek 23. září ve 14.30: Paměť v hudbě a hudba
v paměti. Přednáší paní Jana Vejsadová. Místo konání
– zámecký pivovar
•Čtvrtek 30. září ve 14.30: Setkání s šéfdirigentem
Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanovićem.
Moderuje pan Vojtěch Stříteský. Místo konání –
zámecký pivovar
•Čtvrtek 21. října ve 14.30: Naše hymna. Přednáší
paní Alice Pávová. Místo konání – zámecký pivovar
•Čtvrtek 4. listopadu ve 14.30: Hudba v rozhlase.
Přednáší PhDr. Bohuslav Vítek. Místo konání – malý sál
Smetanova domu
•Čtvrtek 11. listopadu ve 14.30: Koncert vzájemného
porozumění. Přednáší paní Alice Pávová. Místo konání
– malý sál Smetanova domu
•Čtvrtek 2. prosince ve 14.30: Slavnostní zakončení
ročníku
Doprovodný program:
•Středa 13. října – zájezd 
Změna programu vyhrazena.
Školné činí 200 Kč za semestr (písemné materiály
k přednáškám). 
Přihlášky a placení školného - od 1. září v čítárně
Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50,
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00.
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva Pek-
níková, hlavní organizátor LU3V, Městská knihovna
Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail:
peknikova@knihovna.litomysl.cz, tel.: 461 612 068,
mob.: 603 140 109.                           Ing. Iva Pekníková

pozvánky

Cesty městy 2009 formou výstavy
v zámeckém „íčku“

Ve čtvrtek 16. září se v zámeckém pivovaru uskuteční
vyhlášení soutěže Cesty městy 2010. Litomyšl totiž
v loňském roce stanula na stupni nejvyšším s projek-
tem dvou kruhových křižovatek u Daliboru, a tak se
letošní udílení cen koná právě zde. Ovšem již od 6.
září bude v prostorách zámeckého infocentra umístě-
na výstava projektů loňského roku. Litomyšl nevyjí-
maje. 
„Jedná se o putovní tematickou výstavu Cesty městy
2009. Cílem této veřejné expozice, stejně jako celé
soutěže, je propagace šetrné dopravy a kultivace

dopravního prostoru,“ vysvětluje Ing. Radek Patrný
z Nadace Partnerství, která soutěž organizuje. „Obsa-
hem výstavy je stručné představení nejzajímavějších
soutěžních projektů loňského ročníku,“ upřesňuje
Radek Patrný. Výstavu tvoří 12 panelů a potrvá do 19.
září. -red- 

Na kole z Litomyšle
do Říma, Taizé, Osla
Není to tak dávno, co jsem se z rodného Osíka vydal
na kole do Litomyšle za nějakým zařizováním.
Po návratu domů mě kromě obtisku sedla velkoryse
zaříznutého hluboko do pozadí, překvapila roztřesená
lýtka, která mě hned po sesednutí z kola zcela vypově-
děla službu a zbytek dne donutila strávit v horizontál-
ní poloze na měkké sofa před televizí. S nostalgií jsem
u třetí porce nanukového dortu zavzpomínal na dobu,
kdy jsem obdobně intenzivní trnutí ve svalovině cítil
při přejezdu alpského masivu a srovnatelně zadýchán
zdolal i nástrahy záludných Apenin! Nakonec jsme
tehdy s kamarádem Petrem Jiříčkem do Říma dojeli
a řeknu vám, byly to zážitky, na které se nezapomíná.
Petr později podnikl ještě další dvě cyklopoutě, a to
do francouzského Taizé a hlavního města Norského
království Osla. Zážitky z cest pečlivě zaznamenal, tu
a tam okořenil rozmázlou fotkou, a protože se také
našel štědrý sponzor a neméně zdatný grafik, který
cestopisy báječně uhnětl do ucelené knižní podoby,
budeme si moci 9. září v 19.00 v zámeckém pivovaru
na tomto cestovatelském gulášku s chutí pošmáknout.
Pokud fandíte cyklistice, toulkám nedotčenou i dotče-
nou přírodou, nebo si jen chcete poslechnout kvalitní
hudbu špičkových sólistů během slavnostního křtu,
přijďte se 9. září podívat, co to v tom pivovaru zase
uvařili.                                                  Lukáš Rothschein

Sloupenské 
vinobraní podeváté
Divadelní spolek Doveda a Sbor dobrovolných hasičů
Horní Sloupnice s podporou Obecního úřadu Sloupni-
ce vás zvou na IX. ročník sloupenského vinobraní,
které se koná v sobotu 18. září v areálu „Na Mlejnici“
ve Sloupnici. V 17.00 začíná koncert cimbálové muziky
HRADIŠŤAN, o tři hodiny později pak taneční zábava
s hudebním doprovodem Betlbandu Vysoké Mýto.
Ve 20.30 zazpívá divadelní spolek Doveda staropraž-
ské písně a slavnostně nastoupí hrdinní hornoslou-
penští četníci. 
Předprodej vstupenek začíná 3. září na Obecním úřadě
Sloupnice a v Informačních centrech Litomyšl, Vysoké
Mýto, Choceň, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Lenka Černá

Slávek Klecandr 
v kostelíku 
Rozeslání apoštolů
Slávek Klecandr je zkušený muzikant, známý přede-
vším svým působením ve folkrockové kapele Oboroh.
Již delší dobu se věnuje i sólové tvorbě. Nyní má
na repertoáru především rozjímavou, křesťanstvím
ovlivněnou muziku. Už před vznikem Oborohu se
Klecandr s dalšími muzikanty věnoval nejen zhu-
debňování žalmů, ale biblická témata nechával pro-
niknout i do vlastních textů.
Technicky zdatný kytarista a zpěvák doprovází své
písničky příjemným mluveným slovem, takže se jeho
koncerty mění v přátelská setkávání. 
Další příležitost k setkání se Slávkem Klecandrem
v Litomyšli budeme mít ve čtvrtek 16. září v 19.00
na Toulovcově náměstí v kostelíku Rozeslání apoš-
tolů. 
Srdečně zve místní sdružení České křesťanské aka-
demie.     Věra Pleskotová

ČALOUNICTVÍ – KLEMENT
Končinská 217

Tel. 608 74 71 44
www.calounictvi-klement.cz

Děti dětem v zámeckém
divadélku

V sobotu 25. září se v zámeckém divadélku uskuteč-
ní divadelní představení s podtitulem Děti dětem.
Pásmo pohádek pro malé a starší děti začne v 15.00.
Tentokrát to budou děti, které se chtějí podělit
o svoji tvůrčí dramatickou činnost. Snad se jim poda-
ří předat radost ze svého činění na jevišti a sdělit, že
živá realita je života jiskrný budič mnohem více než
obrazovka. Těšit se můžete na Dobrodružství na výle-
tě a Třikrát o nebi a zemi (pro mladší děti) pod režij-
ním vedením Ireny Truhlářové a Cestu kolem světa
za osmdesát dní (pro mladší i starší děti) v režii Jany
Hrubé. Vstupné pro děti je 40 Kč, rodiče zdarma.

-red-, foto Irena Truhlářová
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Školicí centrum bude sloužit
i školou povinným

V úterý 24. srpna se v průmyslové zóně Benátská
uskutečnilo poklepání základního kámene sídla
a pekařského školicího centra české pobočky rakouské
firmy Pfahnl Backmittel spol. s r.o. Slavnostního aktu
se zúčastnil mimo jiné rakouský majitel Andreas
Pfahnl i starosta města Litomyšle Michal Kortyš. Do tří
let by vedle školicího střediska měla vyrůst také
výrobní hala, což přinese nová pracovní místa. Hodno-
ta investice v Litomyšli je 60 milionu korun.
Firma Pfahnl působí na trhu jako výrobce mouk (pše-
ničné, žitné, BIO mouky), hotových moukových
směsí a pekařských surovin. Ovšem i v tomto oboru se
objevují novinky, se kterými je třeba seznámit. Navíc
samotná pekařina je nepopulární a je třeba ji propa-
govat. Školicí středisko je vhodnou volbou. „Bude
využíváno pro školení vlastních zaměstnanců, peka-
řů a cukrářů z České republiky i zahraničí. Dále bude
sloužit k propagaci pekařského a cukrářského oboru
mezi žáky základních škol. Dětem nabídneme napří-
klad možnost vidět zblízka výrobu chleba a pečiva.
Pro pekařský obor budeme organizovat různé soutě-
že,“ říká ředitel litomyšlské pobočky Pfahnl
Ing. Miroslav Lipavský a dodává: „Rádi bychom zalo-
žili pekařskou a cukrářskou soutěž. Chceme tím
umožnit všem zájemcům, jež mají chuť, aby se před-
vedli. Nabídneme jim za to týdenní pobyt v rakous-
kém sídle firmy, týdenní pobyt v Anglii, Německu,
prostě aby si mohli porovnat vědomosti.” Podle slov
Miroslava Lipavského je v dnešní době pekařina
neoblíbená práce. To chce firma Pfahnl změnit. „V
pekařině opravdu schází kvalifkované síly. Jedná se
o noční, nepopulární práci. Nehledě na to, že mzdy
jsou podrůměrné. Tedy je to o lákání lidí na něco, co
není v první vlně zájmu. Doufáme, že postupem času

se pekařské řemeslo dostane minimálně na úroveň,
jakou má právě v Rakousku nebo Německu,” vysvět-
luje ředitel. 
V první fázi tedy bude v průmyslové zóně postaveno
školicí centrum. Ve druhé pak vedle vyroste také
výrobní hala. Očekávat můžeme volné pracovní pozi-
ce. „Od ledna 2011 zde vzniknou dvě pracovní místa.
Co se týče skladu a výroby, pak do třech můžeme mlu-
vit o desítkách pracovních míst,” upřesňuje Miroslav
Lipavský. „Česká pobočka je již druhé zastoupení
mimo Rakousko, které stavíme. Historie společnosti
Pfahnl je dlouhá pět set let a věřím, že litomyšlská
firma zde bude stejně tak dlouho,” uzavírá majitel
společnosti Andreas Pfahnl, který je již 18. generací,
vedoucí tento podnik.  

Text a foto Jana Bisová

Lopaty se chopil majitel společnosti Andreas Pfahnl (vlevo)
a ředitel litomyšlské pobočky, která v současné době sídlí
Na Lánech, Miroslav Lipavský. V pozadí je již vidět rozesta-
věné školicí centrum.  

- dodavatele kvalitní
zeleniny a ovoce

Farmářské trhy
Hledáme farmáře

(možnost prodeje i vlastních zahrád-
kářských přebytků), dále pak různých
jiných českých potravinářských specialit,
masa, uzenin, ryb, pečiva apod. 
Preferujeme kvalitní, místní (tuzemské)
potraviny, vyráběné s láskou a respek-
tem k životnímu prostředí, krajině,
zvířatům i lidem. K doplnění
potravinářského sortimentu uvítáme
i originální rukodělné výrobky. 
Zájemci o prodej na trzích volejte
773 484 300, 
e-mail: malota@visual360.cz

Litomyšl směr Suchá za firmou Invekta

• výchova a socializace štěňat
• výchova rodinného psa
• překážky a jiné zábavné aktivity
• venčení psů
• krátkodobé i dlouhodobé hlídání psů

Kontakt: 777 761 076, 777 761 084
e-mail: psinacentrum@seznam.cz
www.psinacentrum.ic.cz
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Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Může se vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá
ještě ledasco využít – šroubek, klička, motor, kompre-
sor. Víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat
obtížně souhlas krajského úřadu. Musí splnit spoustu
podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí
dodržet zákonem stanovený postup. Odejmout všech-
ny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohro-
zily ani zdraví, ani životní prostředí. 
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmi-
um, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bife-
nyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony, a to jak v chla-
dicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační
pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození
okruhu, např. odstřižením kompresoru nebo chladící
mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší.
Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé.
Freon zamezuje vzniku ozónu, tím se ztenčuje ozónová
vrstva. Na zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které
způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počí-
naje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická
látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů
před korozí, především právě v elektrotechnickém prů-
myslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýchá-
ním. Tam se ukládá především v ledvinách, ale také
v játrech, které poškozuje. Může také způsobit chudo-
krevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi
karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem.
Je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a sle-
zině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha,
zvracení a průjmy. Při dlouhodobém vystavení účin-
kům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti,
revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šes-
timocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až
k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při
dlouhodobějším vystavení se účinkům šestimocného
chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeni-
ny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karci-
nogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které
se při vdechování zabodávají do plic a postupně může
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu. Expozicí jiných
míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesot-
heliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých spo-
rácích nebo pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a život-
ního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby
tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů
nepoužívali. Případně pro jejich použití tam, kde jsou
nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.

Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takové-
ho spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jed-
nou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří
výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotní-
mu riziku. 
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního
rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpět-
nému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat
pouze kompletní spotřebiče. Za ty nekompletní platí
obec jako za odpad. Mnohdy jako za nebezpečný
odpad. Tyto náklady poté promítá obec do poplatků
za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdá-
vejte proto na místa zpětného odběru kompletní spo-
třebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.elek-
trowin.cz.
Kam s vysloužilými elektrospotřebiči v Litomyšli?
Sběrný dvůr provozuje svozová firma Liko Svitavy a.s.
na Mařákově ulici, vedle areálu Městských služeb Lito-
myšl s.r.o.

Otevírací doba:
od do (zimní 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    9.00 12.00 12.00
Pokud navštívíte Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných
1000, vezměte vysloužilé el. spotřebiče s sebou. V pří-
zemí budovy naproti pokladně najdete E-box, do kte-
rého můžete odložit kalkulačky, mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrá-
vače. Do E-boxu ale nepatří: zářivky, výbojky, baterie,
akumulátory - na tyto komodity jsou zde také umístě-
ny sběrné nádoby.
Další sběrné místo vysloužilých elektrospotřebičů při-
bude v přízemí MěÚ Litomyšl, J. E. Purkyně 918.

Jana Foltová, 
odbor místního hospodářství

Dotace na kompostéry
Možnost poskytnutí dotace od Městského úřadu
(MěÚ) Litomyšl byla poprvé uveřejněna v loňské záři-
jové Lilii. Výzvu uvítalo 42 žadatelů. V první vlně bylo
uspokojeno 40 občanů Litomyšle a integrovaných
obcí. V druhé vlně, která proběhla na jaře 2010 pak
dalších 47 žadatelů, kteří splnili následující podmín-
ky.
Pravidla pro poskytnutí dotace na nákup kompostéru:
- ochota trvale třídit bioodpad
- dotace bude poskytnuta po zakoupení kompostéru
nad 390 l a následně po předložení dokladu o zaplace-
ní, max. výše příspěvku 800 Kč
- žádosti budou přijímány do vyčerpání příspěvku 30
000 Kč 
- kompostér bude umístěn na oploceném pozemku
ve vlastnictví žadatele na území Litomyšle a integrova-
ných obcí, na parcele, kterou uvedete v žádosti
- dohoda o poskytnutí dotace obsahuje ustanovení
o umístění kompostéru, čísle oplocené parcely,
na které bude užíván, s umožněním provedení kontro-
ly po dobu min. 2 let od podepsání dohody. V případě
nedodržení těchto podmínek bude dotace vrácena,
včetně zákonného penále. 
Žádosti o dotaci na kompostér najdete na podatelně
Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťastných 1000 nebo
na odboru místního hospodářství, kontaktní osoba
Jana Foltová, číslo dveří 34, telefon 461 653 361.  
Bioodpad na skládkách hnije, zapáchá a tvoří sklení-
kové plyny. Při řádném procesu kompostování tyto
plyny nevznikají. Po vytřídění této složky snížíme
množství ukládaného komunálního odpadu na sklád-
ky. Pokud se naučíme kompostovat v místě vzniku,
ušetříme vlastní i městské prostředky. Cena za uložení
komunálního odpadu na skládku v současné době je

stanovena na 940 Kč/t. Rozvoj domácího kompostová-
ní předchází vzniku odpadu, a jako občané České
republiky tak naplňujeme povinnost danou zákonem
o odpadech č. 185/2001 Sb. 
Do domácího kompostéru se doporučuje ukládat
např.: zvadlé části ovoce a zeleniny, skořápky vajec
a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky, podestýlka
domácích býložravců, posekaná tráva, listí, větvičky,
plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus
býložravých hospod. zvířat, kávovou sedlinu.
Koho z vás kompostování baví, napište nám své zkuše-
nosti, „vychytávky“, filozofická zamyšlení Proč kom-
postujete právě vy! Pokud si to budete přát,
uveřejníme vaše postřehy v některém dalším čísle Lilie
pro inspiraci druhým, kteří se nadále snaží nafouk-
nout své popelnice, aby se za posečenou trávou, pleve-
lem a komunálním odpadem podařilo zavřít její víko.

Jana Foltová, odbor místního hospodářství

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 18. 9. 2010 od 8 do 14 hodin
Cena:  33,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 36,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

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

• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• školení řidičů profesionálů
i referentů

V září pro každého dárek!
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731508282
Zdeněk Škacha, mobil: 605215707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

www.autoskolalitomysl.cz
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Co bychom měli vědět o komínech
Boty vyšetřovatele zanechávají hluboké otisky
ve vodou rozmočeném popelu na podlaze toho, co bylo
ještě před několika hodinami výstavním rodinným
domkem. Ohořelé stěny, propadlý strop, z trosek
nábytku se dá jen stěží určit, co byla čalouněná sou-
prava a co šatnová skříň. Žár změnil dokonce i stylová
kamna na tvar jakoby navržený výstředním sochařem.
Zeptáme-li se, co bylo příčinou tohoto požáru, odpoví
vyšetřovatel pohledem ke kamnům. Téměř půlmiliono-
vou hodnotu má na svědomí chybné připojení topidla
ke komínu. Zdá se vám tento úvod trochu chmurný?
Dobře ale poslouží k tomu, abychom si připomenuli
některé zásady požární bezpečnosti, bránící tomu, aby
nás nestihl podobný osud. A to jistě stojí za chvilku
pozornosti.
Již víme, že používání amatérsky vyrobených topidel
je nepřípustné. Ušetříme si tedy své kutilské vlohy
pro bezpečnější příležitost a zvolíme některé z tovární,
zkouškami ověřené výroby. Při jeho zapojování bude-
me dbát na to, že kouřovod nesmí být delší než tři
metry a přesáhne-li jeho délka 2 m, musí být pevně
zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí.
Tomu brání i sesazení jednotlivých dílů proti směru
úniku spalin. Nemusíme snad ani dodávat, že improvi-
zovaný, špatně pospojený kouřovod z dílů nestejného
průměru se postará o požár stejně dobře jako najatý
žhář. Otvory do komínového tělesa, takzvané sopou-
chy, je třeba opatřit keramickou vložkou nebo zděří
stejného průměru jako mají kouřovody. Pokud se roz-

hodneme po skončení topného období topné těleso
uklidit, třebas z prostorových důvodů, je nutno komí-
nový otvor uzavřít nehořlavou ucpávkou, nejlépe však
plechovým víkem patřičných rozměrů. Nikdy nepouži-
jeme pro tento účel papír nebo jiný hořlavý materiál.
A co vlastní komínové těleso? Musí mít kompaktní
nepoškozené zdivo, musí být v každém případě omít-
nuto a obíleno – to platí i pro půdní prostory. Účelem
není mít snad nejhezčí komín, ale pouze takováto
úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám
a přílišnému žáru. Právní předpis také předepisuje jed-
noznačně provedení vymetacích a vybíracích otvorů.
Musí být opatřeny dvojitými plechovými nebo betono-
vými dvířky, nepoškozenými a dostatečně těsnými.
K péči o komíny patří i jejich pravidelné čistění, které
má význam nejen pro zachování požární bezpečnosti,
ale i pro dokonalé využití topného média. Čistění
komínů svěříme vždy odborné firmě, která případně
rozhodne o dalších potřebných opatřeních pro bezpeč-
ný a úsporný provoz.
Zajímá vás, jak dopadl postižený majitel ze začátku
našeho povídání? Špatně. Vyšetřování místa požáru
jednoznačně prokázalo, že požár vznikl od kouřovodu
vypadlého přímo na textilní tapetu, použitou při úpra-
vě stěn. Kromě toho, že ušetřil za pojistné a bude si
hradit škodu sám, čeká jej ještě právní postih, protože
došlo i k poškození sousedních objektů v řadové
zástavbě. Doufáme, že tato negativní zkušenost poučí
i vás.                 Karel Zeman, odborně způsobilá osoba

Nezneužívejme nádoby na tříděný sběr!
Tříděný sběr odpadu má v moderní společnosti své
důležité místo. Je odrazem ohleduplného vztahu člo-
věka ke svému životnímu prostředí. Cílem provozová-
ní systému tříděného sběru je zejména snížení
celkového množství odpadu ukládaného na sklád-
kách, a s tím související úspora primárních přírodních
zdrojů, protože vytříděný odpad nachází uplatnění
jako druhotná surovina a vrací se zpět do výroby.  
Ve snaze dosahovat maximálního množství vytříděné
suroviny je však nutné zajistit i její odpovídající kvali-
tu. Čistota materiálu je hlavní faktor pro konečné
zhodnocení suroviny. Velký podíl nežádoucích příměsí
může znamenat i odmítnutí odběru ze strany zpraco-
vatele (za příměs lze v tomto případě považovat i suro-
vinu uloženou v nesprávné nádobě - např. skleněná
láhev v kontejneru na plast).
Příměsi představují navíc velké komplikace v procesu
úpravy a dotřídění sbíraných komodit. Nejenže způso-
bují snížení produktivity dotříďovacích linek, a tím
navýšení ekonomické náročnosti tříděného sběru, ale
často zhoršují až na neúnosnou míru pracovní pod-
mínky obsluhy těchto zařízení. Díky značnému znečiš-
tění dochází k znehodnocení využitelných surovin a k
enormnímu nárůstu nevyužitelných složek, převáže-
ných z třídírny na skládky odpadu. Proces dotřídění,
zejména pokud se jedná o plasty a papír, je realizován

manuálně bez výrazného využití automatizovaných
procesů. Pracovník třídící linky ručně odebírá z běžící-
ho pásu příslušné frakce odpadu a přítomnost příměsí
jeho činnost zpomaluje. Jedná-li se pak o materiály
biologické povahy, nebo např. nevyužitelný komunál-
ní odpad, pracovní prostředí třídící linky se dostává z
hlediska hygienických předpisů nebo přepisů bezpeč-
nosti práce na samotnou hranici snesitelnosti. 
Liko Svitavy a.s. provozuje třídící linku plastů a zkuše-
nosti s jejím provozem ukazují, že kvalita tříděného
sběru v poslední době klesá. Výjimkou nejsou případy,
kdy se na přebírací pás dostávají uhynulá zvířata,
kuchyňské odpadky a bohužel stále častěji se objevují
i nebezpečné odpady (obaly od barev nebo olejů a
zdravotnický materiál - použité injekční stříkačky i s
jehlami). Tyto nepřípustné příměsi zvyšují prašnost,
způsobují někdy až nesnesitelný zápach a nezanedba-
telné není ani riziko infekce.
Injekční jehly a stříkačky pocházejí jednak ze zdravot-
nických zařízení, ale i z domácností např. od diabetic-
kých pacientů. Jedná se o nebezpečný odpad a v
žádném případě nesmí být ukládány do kontejnerů na
tříděný sběr. Apelujeme tedy na občany, ale i na lékař-
ské pracovníky, aby v souvislosti s likvidací tohoto
zdravotnického odpadu využili sběrné dvory. Pokud si
neukázněný původce ulehčuje svědomí tím, že injekč-

ní stříkačky vloží do PET lahve nebo jiného obalu, a
zamezí tak přímému kontaktu při manipulaci, pak
vězte, že v lisovacích nástavbách svozových vozidel
vyjde takovéto opatření naprázdno, obal se většinou
poškodí a jeho obsah se uvolní do prostoru nástavby.
Tříděný sběr je důležitou a užitečnou součástí odpado-
vého hospodářství. Každý z nás má možnost malým,
leč nezanedbatelným dílem přispět k ochraně životní-
ho prostředí. Nezneužívejme však tohoto systému.
Nádoby na třídění slouží pouze k tomu účelu, pro
který jsou určeny. V žádném případě do nich nepatří
popel z kamen, komunální odpad, kuchyňské zbytky
nebo jiné biologické odpady. 
Děkujeme vám za pochopení.

Josef Gestinger, Liko Svitavy a.s. 
a Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství 

Vyhlášení termínu
deratizace města
Litomyšle
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 268/ 2000 Sb.,
O ochraně veřejného zdraví, provádí celoplošnou dera-
tizaci města jako předcházení vzniku a šíření infekč-
ních onemocnění (hlava III. uvedeného zákona). Podle
§ 96 uvedeného zákona Město Litomyšl doporučuje,
aby fyzické a právnické osoby, vlastnící nebo užívající
nemovitost na území města, provedly na vlastní náklad
deratizaci a vyhlašuje termín celoplošné deratizace
města na období 5. září až 5. října.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z tohoto
důvodu žádáme všechny občany, organizace a podni-
katele na území města Litomyšle o maximální spolu-
práci a provedení deratizace ve svých objektech. Před
vlastním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti vniknutí
škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepotřeb-
ných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného
původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy.  
Provedení deratizace v městských objektech, zaříze-
ních, na veřejných prostranstvích a v městské kanalizač-
ní síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan
Šindelář – Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olo-
mouc, tel. 585 418 391, 603 400 300 nebo email
servis3xD@servis3xd.cz. V případě zájmu má firma
dostatek kapacit k provedení deratizace i v jiných objek-
tech.
Uvedená firma použije k deratizaci preparáty s účinný-
mi antikoagulačními látkami, schválenými hlavním
hygienikem a projednané s veterinární správou. Nást-
rahová látka bude obsahovat bezpečnostní složku Bit-
rex, která by měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy
u necílových organismů dle Evropské unie. Přesto
z preventivních důvodů doporučujeme občanům zvýše-
nou opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce
jedovaté, mohou však poškodit zdraví. V případě zjiště-
ných závad v zabezpečení nástrah na veřejně přístup-
ných místech nebo při vzniku nenadálých událostí je
možné toto nahlásit nebo více informací o konkrétním
složení nástrahových přípravků zjistit na výše uvede-
ných telefonních číslech firmy 3xD nebo na Městském
úřadě Litomyšl (MěÚ), odboru místního hospodářství
(tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany aby, pokud mají informace
o nadměrném výskytu hlodavců v okolí budov ve vlast-
nictví města, městské kanalizační sítě nebo na veřej-
ných prostranstvích, tyto poznatky nahlásili v co
možná nekratším termínu odboru místního hospodář-
ství MěÚ Litomyšl. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu se v Litomyšli
a integrovaných obcích uskuteční ve dnech 29. a
30. září. 
Odebírán bude tento odpad: akumulátory (včetně
elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, ole-
jové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební che-
mie z domácností, vyřazené léky, znečištěné
textilie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory,
rádia, zářivky, pneumatiky.
Harmonogram svozu:
Středa 29. září:

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
Čtvrtek 30. září:
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)

Josef Gestinger

Pronajmu garsonku
na Mařákově ul., vchod 1108, pouze nekuřákům, 

dle dohody i se zařízením. tel: 603 510 691
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Litomyšl (objekt Grácie), Trstěnická 911
www.masazeviktor.sdeluje.cz,
viktor@lit.cz, tel. 602 748 705

Nabídka masáží:
klasická regenerační masáž,sportovní, havajská
masáž (Lomi Lomi), lávové kameny (Hot Stones),
anticelulitidová ozónová masáž, reflexní masáž,
indická antistresová masáž, Čínská masáž Tuina
• prodej dárkových poukazů
Přijímám poukázky SODEXO (Relax Pass, Flexi Pass,
Dárkový Pass, Fokus Pass)

MASÁŽE VIKTOR

Přijmeme nové spolupracovníky
pro nově otevřenou kancelář v Litomyšli. Kontakt:
vlasta.stejskalova@centrum.cz.

Litomyšlský
FISH FEST popáté
Litomyšlané, zase se přiblížil čas sychravých pod-
zimních večerů a výlovů ryb. Proto Vám opět nabízí-
me zpestření jednoho zářijového odpoledne spojené
s gurmánským hodováním - umně připravené ryby
a rybičky všemožných velikostí i druhů. V sobotu
11. září 2010 od 13 hodin se grily Hospody Na kopeč-
ku, jako předcházející 4 roky, zaplní nespočtem
kusů němých tváří, které pro Vás naši kuchaři při-
praví. Doufáme, že počasí nám bude přát více než v
loňském roce a útulné a klidné posezení si Vám
dovolí zpříjemnit několik místních i přespolních
kapel a umělců. Svou účast přislíbila tato hudební
uskupení: Jiří Bílý, Trilobajt (Litomyšl), Do větru
(Svitavy), Pendl (Litomyšl) a Šatlava (Přibyslav). Asi
již netřeba zmiňovat cenami nabitou tombolu nebo
vstup zdarma. Tak tedy - přijďte, poseďte, ochutnej-
te, bavte se…. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kosmetický salon Studio V, Polička
Polička, nabízí TRVALÉ odstranění lokálního tuku, celulitidy a tvarování postavy bez jojo efektu 

- neinvazivní liposukce. Nejmodernější technologii na odstranění vrásek, vypnutí ochablé pokožky –
obličej, podbradek i tělo – radiofrekvence. TRVALÉ odstranění chloupků.

Bezkonkurenční ceny i přístroje. Permanentní makeup.
Leona Voráčová, tel. 773 602 224  • studiov@centrum.cz

Recertifikační audit
v Litomyšlské
nemocnici
Litomyšlská nemocnice úspěšně završila tříletý perio-
dický cyklus. Ve dnech 24. - 26. srpna zdárně absolvo-
vala druhý recertifikační audit systému řízení kvality
dle normy EN ISO 9001: 2008. Auditoři certifikační
společnosti zhodnotili systém jako vykazující prvky
neustálého zlepšování. Auditoři taktéž hodnotili
nemocnici jako zdravotnické zařízení, které je progra-
mově zaměřeno na spokojenost a bezpečnost pacien-
tů. Audit proběhl metodou vzorkování a neshledal
žádné neshody. Auditoři doporučili třináct námětů
na zlepšení. Náměty na zlepšení budou posouzeny
a v blízké budoucnosti v přiměřeném rozsahu realizo-
vány tak, aby se zvýšila kvalita námi poskytovaných
služeb. Litomyšlská nemocnice zavedla, jako jedna
z prvních nemocnic v České republice, systém řízení
kvality ve všech svých provozech již v roce 2004.

Ing. Adrián Nemšovský

Inzerujte v Lilii!
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
5. září / náměstí Míru a další místa ve městě
•Pouť ke sv. Jiljí - každoroční pouť se staro-
českým jarmarkem a bohatým kulturním
doprovodným programem zakončená mší sva-
tou v kostele sv. Jiljí na hřbitově
19. září 13.00–17.00 / městské památky
•Dny evropského kulturního dědictví - letos
s názvem „Duše památek“. Vstup zdarma 
18. září od 15.00 / Fabrika
•Majda s Františkem na cestách - pořad pro
děti. Tématem je cestování po všech světových
kontinentech
29. září od 19.00 / Fabrika
•Katapult - koncert rockové skupiny
Více informací na  www.kultura-svitavy.cz.

POLIČKA
do 30. září / Centrum B. Martinů
•Papírový svět - papírové modely lodí, leta-
del, aut, hist. staveb a origami.
4. – 5. září / hrad Svojanov
•Oslava výročí 100 let o zakoupení hradu
Svojanova městem Poličkou - dobová vystou-
pení, představující život na hradě před 100 lety
29. září / Palackého náměstí a Tylův dům
•Miss Princes of the World - zahájení na
náměstí v 16.00 – přivítání finalistek, slav-
nostní večer v Tylově domě od 19.30.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. září od 15.30 / kaple Františkánského kláš-
tera
•Dny evropského kulturního dědictví -
výstava fotografií, vlastivědné dopoledne
17. – 23. září / dvorana městského muzea
•Dny česko-německé kultury - bohatý týden-
ní program: koncerty, přednášky, exkurze,
výstavy
25. září od 10.00 / nám. T. G. Masaryka
•Oslavy 75 let vojenského školství v Morav-
ské Třebové - koncert posádkové hudby a
Hradní stráže, vystoupení legionářů – alpínů z
Oderza, statické ukázky techniky, přelet vrtul-
níků atd.
Více na www.moravskatrebova.cz.

VYSOKÉ MÝTO
10. – 11. září / nám. Přemysla Otakara II., Šem-
berovo divadlo
•Mezinárodní partnerské dny - festival s účas-
tí hostů ze zemí EU - koncerty a výstavy. 11.
září od 20.30 vystoupí skupina NO NAME
10. září – 10. října / regionální muzeum
•Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové
nebe - výstava o „národním pokladu“ českého
a německého národa
25. září od 20.00 / Městský klub
•Zdeněk Bína – Acoustic Project - koncert
bývalého frontmana kapely -123 min. Po kon-
certě velká jam session.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Tomáš Kabrhel čtvrtý v Kitzbühelu

Triatlonista Tomáš Kabrhel startoval v dalších závo-
dech Evropského poháru (EP) juniorů. Nejdříve
na domácích tratích v Táboře. Zde velice dobře
vyplaval, když uzavíral vedoucí sedmičlennou sku-
pinku, ve které byli všichni favorité v čele s medai-
listy z nedávného mistrovství Evropy (ME) v Irsku.
Tato skupinka měla po plavání na další závodníky
více než půlminutový náskok, bohužel Tomáš tuto

skupinu při výběhu z cyklistického depa těsně
nestihl a úvodní kilometry cyklistiky absolvoval
zcela sám, než se nechal takticky dojet další skupi-
nou, která čítala asi pětadvacet závodníků. Na běhu
pak vybojoval solidní 28. místo v osmdesátičlenném
startovním poli. Velká škoda byla, že Tomáš nestihl
vedoucí skupinu, reálné bylo umístění kolem desá-
tého místa. Další závod seriálu EP juniorů absolvo-
val Tomáš v maďarském Tiszaujvárosi. Přestože mu
závod nevyšel zcela podle jeho představ, tak zde
dosáhl dosud nejlepšího výsledku v závodech EPJ,
když obsadil 19. místo. Velice dobře si vedl
na sprinttriatlonu v Kitzbühelu. Po plavání opouštěl
vody Schwarzsee na čtvrtém místě a při cyklistice se
dokázal posunout až na třetí příčku. Tu však
na běhu neudržel a nakonec vybojoval nepopulární,
přesto výborné čtvrté místo mezi téměř dvěma sty
startujícími závodníky.
Nyní se Tomáš připravuje na vrchol letošní sezóny,
když jej druhý zářijový týden v Budapešti čeká Mist-
rovství světa (MS) v aquatlonu (kombinace plavání
a běhu), a o čtyři dny později pak MS v triatlonu.

Text a foto Zdeněk Kabrhel  

ME Irsko.

Závodníci Cyklosportu Stratílek 
o sobě dali vědět

Poslední víkend v červenci se konalo Mistrovství republiky (MR) Masters
v silniční cyklistice. Za pěkného počasí se jezdilo v okolí zámku v Nových
Hradech. Závodníci, startující za klub Cyklosport Stratílek Litomyšl,
v téměř domácím prostředí o sobě dali vědět. 
V nejstarší kategorii M 70 si pro mistrovský titul dojel Zdeněk Karásek.
Tento titul přidal ke svým vynikajícím úspěchům, a to ke 2. místu v silnič-
ním závodě a 5. místu v časovce na mistrovství Evropy (ME), konaném
ve Žďáru nad Sázavou a k 1. místu na MR v časovce. Ukázal, jaká je jeho
forma v letošním roce a přejme mu, ať ho síly neopustí ani na mistrovství
světa (MS), pořádaném koncem srpna v Rakousku. 
V kategorii M 40 se podařilo v rovnocenném boji Jiřímu Boštíkovi zvítězit
nad Tomášem Vitáčkem (dlouholetý soupeř), a tím také získat mistrovský
titul. Doufejme, že pro borce od „Stratílka“ tímto sezóna ještě neskončila.

Hubert Stratílek, foto L. Boštíková

Triumf litomyšlských in-line hokejistů
V hale B. Modrého v Lanškrouně se uskutečnil již 3. ročník
Oblastního přeboru v in-line hokeji. Z celkové účasti 15
mužstev se litomyšlský celek umístil na 1. místě. Celou
soutěží prošel bez porážky, pouze v posledním utkání
remizoval. Z litomyšlských hokejistů byl oceněn nejlepším
brankářem soutěže Jiří Portlík (Lit.), v kanadském bodo-
vání byl nejlepším hráčem Ondřej Dospěl (Lit.). Celý tým by
tímto chtěl poděkovat Jiřímu Drobnému za zajištění účas-
ti v soutěži, a dále bychom chtěli poděkovat lanškroun-
ským pořadatelům za bezproblémový průběh a vzornou
organizaci. Sestava: Portlík (Portla), Kotlár (Loula),
Samek Martin (Sam), Vogel (Voglis), Lustyk (Satan), Joukl
(Jouklis), Jakubec (Bohuš), Kalivoda (Kalič), Drobný
J. ml. (Drobas ml.), Drobný J. st. (Drobas st.), Šauer
(Šauví), Dospěl (Dospa). za celý tým Milan Kotlár

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

Foto Matěj Samek
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Tradiční toulky s rytířem Toulovcem
Poslední sobotu měsíce září mají
v kalendáři červeným písmem
označenou turisté z Litomyšle
a širokého okolí. Litomyšlský Klub
turistů pořádá v tomto podzimním
termínu jako vždy Pochod rytíře
Toulovce. 
Půjde se po oblíbené tradiční trati
se startem u chaty TJ Jiskra ve Vra-
nicích. Start je průběžný od 8.00.
Trasy jsou podobné jako obvykle,
tedy 8, 15 a 30 kilometrů. Vedou
pěknou přírodou, po turistických
značkách nebo i vlastním značení,
partiemi Budislavských skal a Tou-
lovcových maštalí. Dvě delší trasy
navíc i romantickou Pivnickou
roklí. 
Na trati bude několik kontrolních  stanovišť s menším
pohoštěním. To hlavní občerstvení bude ale po celý

den k dispozici v místě startu
a cíle. 
Autobus pro účastníky jede
z Litomyšle dvakrát od Hotelu
Zlatá hvězda na náměstí. Poprvé
v 7.30 přes Dolní Újezd, a pak
v 8.30 přes Morašice. Zpět pak
odpoledne z Vranic v 15.00.
Každý účastník obdrží z rukou
samotného rytíře Toulovce meda-
ili a pamětní diplom. V prodeji
budou též turistické známky. 
Akce se uskuteční za aktivní
účasti Města Litomyšl a firem,
kterými jsou především Profistav,
Líhně Mach, Faulhammer, LB
Tech, ZD Dolní Újezd a 1. Lito-
myšlská stavební. 

Pořadatelé se v sobotu 25. září těší opět na hojnou
účast!          Zdeněk Vandas, ilustrační foto Jan Vavřín

Karate v Litomyšli - 
- od filmu k realitě
Kdo by nechtěl být jako hrdinové z akčních filmů?
Vždyť oni zvládnou jednou rukou porazit 5 padouchů
a ani se nezapotí! Samozřejmě, občas také nějakou tu
ránu dostanou. Šrámy na hlavě, zlomené kosti, nic je
nezastaví.
Toto je představa bojovníků tak, jak nám ji předkládá
naprostá většina současné filmové produkce. Od drsné
reality skutečného souboje by však nemohla být vzdá-
lenější. Pro netrénovaného člověka je téměř nemysli-
telné, že by byl schopen porazit 2 či více stejně velkých
nebo dokonce větších soupeřů. Normální člověk nevy-
drží údery či kopy do hlavy a zlomenina ho okamžitě
vyřadí z boje.
Chcete zvýšit své šance na úspěšnou obranu nebo se
bojíte o své děti? Naučte se bránit! Za bezmála tři dese-
tiletí už víme, jak na to! Vyzkoušejte japonské bojové
umění karate v Litomyšli. Pod vedením zkušeného tre-
néra se naučíte základní i pokročilé techniky sebeo-
brany a posílíte své tělo. Poznejte, kam až sahají vaše
možnosti! 
Karate je vhodné pro všechny věkové kategorie. Děti
při tréninku karate rozvíjí své pohybové schopnosti
a naučí se, co je to disciplína. Pro dospělé je karate
výborným způsobem, jak po celodenním sezení procvi-
čit tělo i ducha. A chcete-li mít své děti pod kontrolou
i při tréninku, pak není nic jednoduššího než přijít
a cvičit s nimi.
Karate je nejenom bojové umění, ale také moderní
sport. Ti z vás, kteří mají soutěživého ducha, se mohou
zúčastnit pravidelných turnajů, kde mají jedinečnou
možnost se přesvědčit, že karate skutečně funguje.
K zápasení se používá ochranná výstroj, takže se
nemusíte bát zranění. Závodní úspěšnost oddílu Sho-
tokan Karatedo Litomyšl dokazují medaile, které si
naši závodníci pravidelně vozí z turnajů, a také účast
ve státní reprezentaci České republiky.
Sportovní turnaje a závody vás nezajímají? Chcete se
především naučit bránit? Náš oddíl nabízí speciální
tréninkové jednotky sebeobrany, kde se naučíte jak
základům, tak i pokročilejším prvkům sebeobrany
v reálných situacích. Tyto tréninky vás dobře připraví
na nemilá překvapení, která číhají na dnešních uli-
cích.
Oddíl Shotokan Karatedo Litomyšl od září opět nabírá
nové zájemce. Přijďte se podívat a vyzkoušet si, jaké je
karate a sebeobrana ve skutečnosti. Pro více informa-
cí navštivte webové stránky litomyšlského oddílu
karate www.karate-litomysl.cz.

Václav Andrle, předseda oddílu 
Shotokon Karatedo Litomyšl

Billard centrum - Lidový dům
So 4. 9. od 10.00 - Primator Cup ´10 - senior open
9 ball, dress code A, B. Startovné 350 Kč.
www.bclit.org
Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v klu-
bovně restaurace v Benátkách.
So 25. 9. 14.00 - Litomyšlský pohár 2010 ve stiga-
hokeji - 9. kolo (místo sdělí:
Jindrich.Petr@email.cz).    www.litomysl.cz/ddm
Městský stadion Černá hora - fotbal
Út 28. 9. - Den fotbalu v Litomyšli - celodenní pro-
gram v rámci oslav výročí 100 let fotbalu v Litomyšli.
Areál Černá hora Litomyšl - střelnice
St 8. 9. od 16.00 do 18.00 - cvičná střelba,  Lovec-
ké kolo 2x 20, položka 70 Kč
Ne 12. 9. od 9.00 - Memoriál Pavla Coufala v broko-

vé střelbě na letící terč - 13. ročník, Lovecké kolo
2x 20, startovné 300 Kč
Pořádá OMS, střelecký klub Černá hora. Prezenta-
ce od 8.30 do 9.00. Ceny a občerstvení zajištěno.
Zbrojní průkazy s sebou!
Agropenzion U Háje a Real gym Nedošín
So 4. 9. od 14.00 - Poběžte do Nedošínského háje
2010 - 6. ročník kultovní akce příznivců cyklistiky,
běhu a recese. Běh 3 kym, jízda na kole 9 km, plav-
ba na čemkoli 300 m. Začátek ve 14.00 v Agropenzi-
onu U Háje, registrace končí půl hodiny před
startem, startovné 50 Kč. Více na tel.: 602 331 119.
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 4. 9. od 11.00 - Drezurní veřejný trénink - sou-
těže: drezurní úlohy Z - L
So 18. 9. od 11.00 - Jezdecké hry pro děti - soutě-
že: jízdy zručnosti, parkur 40 - 80 cm

Kam za sportem

Kurz sebeobrany opět na Veselce

Stejně jako v minulých letech se i letos uskuteční Kurz
sebeobrany. V rámci programu prevence kriminality jej
pořádá Město Litomyšl společně se Samurai klubem

bojových umění a sportů. Kurz začíná 20. září a končí
20. října. 
„Kurz bude mít celkem 10 lekcí a každá lekce bude mít
svá specifika. Účastníci se dozvědí základní principy
sebeobrany,“ vysvětluje Jiří Kohák, trenér III. třídy
karate a cvičitel II. třídy sebeobrany, který kurz pove-
de. „Ukážeme si sebeobranu beze zbraně i se zbraní
a co všechno můžeme na sebeobranu použít. Samo-
zřejmě součástí bude sebeobrana ve specifickém pro-
středí,“ dodává Jiří Kohák. Nečekejte tedy žádnou
výuku bojových sportů, ale jasné a účinné rady, které
mohou pomoci při napadení útočníkem. Dozvíte se,
jak se bránit. 
Kurz bude probíhat vždy v pondělí od 19.00 do 20.30
a středu od 18.30 do 20.00 na Cvičebním sále Vesel-
ka, T. Novákové 64. Přihlášky a podrobné informace
získáte na tel.: 775 998 869 nebo e-mailu:
info@samuraiklub.cz.              Text a foto Jana Bisová

Memoriál Pavla Coufala
Střelecká komise Okresního mysliveckého spolku Svi-
tavy pořádá na střelnici na Černé hoře v Litomyšli již
13. ročník Memoriálu Pavla Coufala. Soutěž se usku-
teční v neděli 12. září. 
Prezentace střelců proběhne od 8.30 do 9.00, kdy je
naplánováno zahájení samotného závodu na lovecké

kolo 2x 20. Hlavním rozhodčím bude Josef Šmíd. Star-
tovné činí 300 Kč. 
Zbrojní průkazy s sebou, budou kontrolovány. Pří-
pustné jsou brokové náboje do velikosti 2,50 mm,
váha maximálně v hodnotě 28 g. 
Již ve středu 8. září od 16.00 do 18.00 se bude konat
na černohorské střelnici cvičná střelba.                 -red-
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Sportovní příprava pro malé děti
Samurai klub bojových umění a sportů se rozhodl loň-
ského roku věnovat přípravě našich nejmenších rato-
lestí (do 9 let) v oblasti rozvoje koordinančích
a pohybových schopností. Pro velký zájem dětí a rodi-
čů bude od září oddíl znovu otevřen.
Cílovou skupinou jsou malé děti právě proto, že není
snadné se dostatečně věnovat jejich rozvoji ve věkově
rozmanité skupině. Děti vyžadují osobní a speciální
přístup instruktora. U dětí se budeme věnovat rozvoji
jejich obratnosti, pohyblivosti a fyzické kondice for-
mou pestrých cvičení a her. Naučíme je soustředit se
na jednoduché úkoly v kolektivu, rozvíjet cit
pro pohyb, prostor a rovnováhu, učit základní techni-
ky bojových umění, jako jsou karate, aikido, judo,

kickbox a prvky dětské sebeobrany. Samozřejmě
nebude chybět dodržování pravidel a vedení k discip-
líně. Disciplína, přísná etiketa, sebevědomí, ovládání
vlastní agresivity, vyrovnanost, to vše se děti naučí.
Tyto návyky se jim jistě hodí v jejich budoucím životě.
Cvičení není jednostranné. Klade se důraz na rozvoj
ohebnosti, koordinace pohybu těla a rozvoj reakcí.
Vzhledem k poměrně nízkému věku cvičících bude
obsah hodin spíše směřován k všeobecnému rozvoji
těla, kdy nedochází k jednostrannému přetěžování
dětského organismu. Přípravou, kterou vaše dítě pro-
jde, získá všestranné schopnosti a bude připraveno
na všechny druhy sportů.
Po absolvování tohoto přípravného kurzu budou

Inzerce
Štěně (pejsek) kavalír king charles španěl (blenheim)
s PP - *3. 6. 2010, odčervené, očkované. Petrová, tel.:
774 620 510. • Amatérská Florbalová Liga přijímá druž-
stva, jednotlivce, rozhodčí. Místo konání tělocvična při
ZŠ Dolní Újezd u Litomyšle. Kontakt e-mail:
AFLU@seznam.cz. • Žena vysokoškolačka hledá muže
ve věku od 50 do 65 let z Litomyšle. Heslo „úroveň“. Tel.
605 106 779. • Prodám oblek do tanečních (výška asi
180 cm / pas 72 cm). Tel.: 728 837 602. • Prodám exter.
DVD±RW vypalovačku LG GSA-E10. Jako nová, orig.
zabalená, (nevhodný dar). Cena 800,-. Další info popř.
pošlu. Kontakt: litomysl@klikni.cz, tel. 734 353 652. •
Hledám dlouhodobý podnájem 1+1 (případně garson-
ku) v Litomyšli. K nastěhování co nejdříve. Max. 7 000
Kč/měsíčně. Telefonní kontakt: 731 598 802. • Chcete
si popovídat anglicky s rodilým mluvčím a ještě za to
dostat zaplaceno? Pokud máte auto, čas a chuť, ozvěte
se na 731 103 727. • Koupím poštovní známky, pohle-
dy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Pla-
tím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info:
tiskarna@komurka.cz. • Levný výprodej, zařízení
bytu, světlý peřiňák + konferenční stolek, pěkný za 100
Kč, garnyž masivní dřevo – 250 Kč, polička za 100 Kč,
benátský pětiramenný křišťálový lustr, zlacená mosaz
za 1 250 Kč, lustr z masivního dřeva za 150 Kč, stůl

chromovaná podnož + 2 židličky chromované, sedák
modrý, vše za 1 000 Kč, 4 porcelánové sošky za 800 Kč,
porcelánový servis 1910, lovecký motiv za 700 Kč, vysa-
vač za 150 Kč, gramofon za 75 Kč, mosazná souprava
za 750 Kč, psací mramorovaná souprava za 1 250 Kč.
Vše Komenského nám., tel.: 739 307 646. • Snažím se
již mnoho roků uskutečnit sen. Vytvořit pro krásnou
Litomyšl malé muzeum panenek a doplňků. Nabídněte
do sbírek staré panenky, ale i novější do 80. let i všech-
ny možné doplňky, kočárky, nádobíčko, nábyteček,
oblečení, spony, brože i jiné doplňky. Co může být krás-
nějšího než rozzářené dětské oči. Jára Stratílek,
Komenského nám. 1047, 57001 Litomyšl. Tel.: 739 307
646. • Prodám telefon na pevnou linku oranž. kulatý,
dveře vnitřní plné 60/197, hudební skříň Humoreska -
rádio, gramofon, barový pult mahagon, dřevenou polič-
ku - vhodná na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp.
kávový servis z r. 1960 (černý podklad, polní květiny),
starožitný plyšový koberec s modrými květy, mušelíno-
vý přehoz přes manž. postele, bílé kvalitní nepoužité
damaškové povlečeni + bavl. prostěradla, drané nepou-
žité peří, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo
bílé - délka 40 cm + sifon, páková nerez baterie - rozteč
10 cm + šroubení. Tel. č. 607 744 568. • Prodám traktor
Z 25 K bez SPZ. Vysokozdvižný vozík (VZV) Desta – 1,5
t, diesel. Zvedačky k VZV. Hydraulické zařízení ke ští-

pačce dřeva (moto – veteráni). Soustruh na kov. Šepink
TOS 450. Mobil: 607 873 754. • Hledám paní na konzul-
taci - spolupráci v oboru ezoterika, léčitelství atd.
z regionu Litomyšl – Vysoké Mýto a okolí. Tel.: 739 239
301. Jedná se o spolupráci bez honoráře. • Prodám
starší piano. Cena 7 000 Kč. Tel.: 605 140 778.

u dětí již rozpoznatelné vlohy pro různá bojová umění.
Nabízíme jim proto i po překročení věkové hranice 9 let
další možnost zapojit se do různých oddílů, které u nás
cvičí. Mohou navštěvovat karate, capoeiru či aikido.
Starší mohou zlepšovat svoji kondici při aktivitách
jako je fitbox, thaibox, kickbox či klidnější taiji nebo
jóga.
Vedení dětí se budou věnovat instruktoři s dlouhole-
tou praxí v různých oblastech bojových umění a fit-
ness. Lekce budou probíhat pravidelně každé pondělí
a středu ve stejný čas od 16.00 do17.00 na Cvičebním
sále Veselka, T. Novákové 64, Litomyšl. Bližší informa-
ce a přihlášky získáte na tel.: 775 99 88 69, e-mail:
kohak@lit.cz.                                                 Jiří Kohák

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

KAMENICTVÍ
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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/
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 30. 6. 2011:
Fitbox - Út 19.00-20.00, Čt a Ne 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00
Jóga - Út 18.00-19.00
Thaibox gym Litomyšl - Út a Čt 17.00-18.00
Capoeira - Po 18.00-19.00, Pá 17.00-18.00
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St
16.00-17.00
Od 20. 9. do 20. 10. vždy v Po 19.00-20.30 a St
18.30-20.00 Kurz sebeobrany pod vedením
Jiřího Koháka, přihlášky a info na tel.: 775 998
869 nebo info@samuraiklub.cz
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 17.00, 18.30
Út 16.00, 17.45 
St 17.00, 18.30 
Čt 16.00, 17.45 
Pá 17.30 
Ne 18.00                                             •www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
DANCE AEROBIK s Luckou - pondělí 19.00-
20.30 (tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.30
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
ZUMBA s Luckou - od 14. 10. každý čtvrtek
19.00-20.00, od 1. 10. nutná rezervace akcí
na e-mailu: zumba.litomysl@jandikova.cz
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
K2 HIKINg Indoor walking aktivita - více info
a rezervace lekcí na tel.: 776 288 774 (tenisová
hala Sport s.r.o. Litomyšl).
rozvrh lekcí na září: Po 17.00 a 18.30, Út 16.30
(lekce pro seniory), 18.00 a 19.30, St 8.30,
17.30 a 19.00, Čt 18.00 a 19.30, Pá 8.30
a 18.00, Ne 18.30
Koupaliště 
od 5. 9. otevřeno denně 8.00-20.00 - bazén 50
m, bazén 25 m, tobogán, plážový volejbal,
občerstvení
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
Antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal.
Hřiště na petangue. Občerstvení.
Po-Pá 15.00-21.00 / So-Ne 10.00-21.00 (dle
počasí). Mimo uvedenou dobu dle domluvy
na tel.: 777 947 718.

Sport – cvičení
Golf je sport pro milovníky přírody

Sto tisíc hráčů golfu do konce roku 2013 je plán České
golfové federace. Na začátku letošního roku jich bylo
něco přes 45 000. V České republice máme 82 hřišť (v
roce 1995 bylo v naší republice 10 hřišť a 2 900 regist-
rovaných hráčů). Například v Anglii je 1 881 hřišť
a přes 800 000 registrovaných hráčů, ve Švédsku je
hřišť 456, v Rakousku 151. Prvním krokem golfové
federace pro splnění tohoto cíle bylo zrušení povin-
nosti nového golfisty udělat zkoušku z pravidel a gol-
fových dovedností, tzv. zelené karty, bez které nebyl
vpuštěn na hřiště schváleného pro turnaje. Nyní stačí
osvědčení ke hře, které může vystavit zkušený hráč,
který však garantuje jeho znalosti.
V široké diskuzi, která na téma zvýšení počtu hráčů
v republice probíhá, se jako další důležitá věc ukazu-
je zvýšení počtu veřejných, cenově lépe dostupných
hřišť. Na tomto hřišti nepotřebujete ani žádné
osvědčení, jdete si jen do přírody zahrát zajímavou
hru. Samozřejmě však musíte dodržovat pravidla
daná pro tuto hru a toto hřiště. Tímto směrem se
snažíme jít už od založení hřiště v Osíku. Hra na něm
a výuka golfu je velmi přístupná. O jeho oblíbenosti
svědčí i rostoucí počet členů. Letos vzrostl o více než

100 % - z 12 na 26, většinou však z Litomyšle.
Naše hřiště navštívil anglický profesionální trenér
Colin Howe. Na hřišti si nejen s chutí zahrál, ale klasi-
fikoval ho jako velmi vhodné pro trénink nejdůležitěj-
ší části golfové hry tj. „puttingu“ a krátké hry. Colin
Howe nám doporučil drobná zlepšení, která budeme
postupně realizovat, a tím velmi rádi přispějeme ke
zkvalitňování hry jak začátečníků, tak zkušených gol-
fistů. 
Naše 18jamkové hřiště je nejmenší v Evropě, ne-li
ve světě. Je na rozloze necelých dvou hektarů, běžně
jsou hřiště na zhruba 70 hektarech. Má par 58 (to je
počet ran, na které by ho měl zahrát výborný golfista).
Rekord našeho hřiště, který byl na jaře 67 ran, nyní
drží Petr Pešina z Litomyšle se 63 ranami, což je výbor-
ných 3,5 rány na jamku. Podívat se na golfové hřiště
v Osíku můžete také v rámci Dne otevřených dveří,
který se uskuteční 12. září od 14.00. 
Na závěr vyjádření významné osobnosti české vědy
a milovníka přírody Václava Pačese: „Jsem starý skaut
a vodák. Golf je sice o něčem jiném, ale je to zase pří-
roda a pohyb v ní.“

za členy Klubu přátel golfu Osík Josef Flídr

Jezdci Orionu Litomyšl v závodě
v Kaplici stanuli na bedně

V jihočeské Kaplici pokračoval domácí šampionát již
pátým předposledním podnikem a motokrosařům lito-
myšlské stáje Orion se na této těžké písčitohlinité
dráze dařilo. V královské kubatuře OPEN podal koneč-
ně bojovný výkon Petr Bartoš, jedoucí na stroji KTM
a při dobrých startech bral 3. a 2. místo. 
V druhé rozjížďce dokonce dlouho vedl, ale v závěru
kvůli předjíždění pomalých závodníků vypadl z tempa.
Rakouský závodník Matthias Walkner se Bartošovi při-
blížil a nakonec cílem projel jako první. Smůlu měl
Martin Michek, který po startu spadl, a čelo tak musel
dohánět ze zadních pozic. Po součtu obou jízd zvítězil
v Kaplici Rakušan Walkner, Bartoš po letošním nejlep-
ším výsledku bral stříbro. Bronzovou medaili zaujal asi
náš v současnosti nejlepší motokrosař Michek. 
Ve slabší třídě MX2 zajel výborně v první rundě Jaromír
Romančík z Orionu a opět po špatném startu nakonec
zaujal pátou pozici. V následující rozjížďce zase
na startu zaspal. Navíc také jednou upadl, ale bojoval
dál a nakonec z toho byla 12. příčka v cíli. Jarda měl
smůlu v tom, že závod kvůli těžkému pádu dvou jezd-
ců byl zastaven v polovině časového harmonogramu,
a tím si již nemohl své umístění vylepšit, i když v ten
moment měl několik soupeřů na dostřel. Z vítězství se
zase radoval Francouz Florent Richier před Maďarem
Bence Szvobodou a Josefem Kulhavým. Náš Romančík
skončil celkově 7., což je jeho nejlepší letošní výsledek
v seniorech. 

Poslední kubatura, která se divákům v Kaplici předsta-
vila, byli Veteráni. Zde nám znovu udělal radost Jan
Mrázek, který dojel 2x druhý a svedl tentokrát tuhý boj
o vedení s jasným favoritem Mirkem Kučírkem. Prů-
běžně se Mrázek propracoval na čtvrtou pozici, když 2
závody kvůli věku nemohl absolvovat. Vedení drží
suverénně Mirek Kučírek, dále je Špaček a Krč. 
Také si polepšil Bartoš, který přeskočil Žeravu a je 4.
Vedení zaujímá Jiří Čepelák, následuje Zaremba
a Michek. V MX2 je Romančík stále 11., když lídrem je
Richier před Kulhavým a Smolou. Finále Mezinárodní-
ho mistrovství České republiky Profi Auto Iveco Cup je
naplánováno na 25. září do východočeských Holic.

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

Cyklo&in-line stezky pro Litomyšlany a turisty

Jsem rád za reakci Města Litomyšle v Lilii č. 8 z 5. 8.
2010 k tématu cyklo&in-line stezek. Jsem také rád,
že se Litomyšl přihlásila do projektu destinačních
společností Orlické hory a Podorlicko. 
Tento projekt je opět ukázkou aktivity lidí z vedení
měst a zastupitelstev našeho sousedního okresu Ústí
nad Orlicí a hlavně projektového týmu Orlického
cyklo&in-line království RNDr. Renaty Šedové.
Ovšem naši sousedé před tímto projektem nejdříve
vybudovali a budují síť vlastních cyklo&in-line ste-
zek ve svém regionu (téměř každý rok otevírají
novou), což se u nás nedělo a neděje. My máme zatím
pouze nákresy v mapě Litomyšlska. Žádná tvorba

projektu, zajišťování finančních prostředků, natož
realizace. To je ovšem špatně, neboť je všeobecně
známo, že finanční zdroje evropských fondů rychle
tzv. „vysychají“. Také nechápu, proč se nevyužívá
úspěšných realizačních společností našich sousedů,
a hledají se jiné. Já sám ve své firmě vždy využívám
společnosti, které mají za sebou úspěchy v daném
tématu.
Pokud se v současné době Litomyšlané či turisté
chtějí projet na kolech či in-linech (kolečkových
bruslích), musí vzít auto a zajet si na krásné stezky
Cyklo&in-line království Ústecko-Třebovska. Vím,
o čem mluvím, sám tam se svou rodinou, přáteli
a návštěvníky Litomyšle pravidelně jezdím a aktivně
se zúčastňuji většiny akcí, které naši sousedé
na svých cyklo&in-line stezkách pořádají, včetně

sportovně-kulturních akcí, závodů či společných
vyjížděk dětí i dospělých a kondičních tréninků.
Takže na závěr bych chtěl zdůraznit, že je na Lito-
myšlsku třeba (jak jsem již psal v Lilii č. 7), nejdříve
vybudovat jednu nebo dvě vlastní cyklo&in-line
stezky, co nejdříve dostupné k využívání Litomyšla-
nům, občanům přilehlých obcí a litomyšlským turis-
tům, a pak se následně připojovat k našim
úspěšnějším sousedům, a tím se podílet v rámci pro-
gramu destinační společnosti Orlické hory a Podor-
licko na vybudování jedné z největších sítí
cyklo&in-line stezek v České republice. Tím by došlo
k zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity, cyk-
listickou dopravu, rozvoj cestovního ruchu, služeb
a pracovních příležitostí.

Hubert Stratílek

z dopisů čtenářů
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5. ročník Litomyšl Streetball 2010 
s hráčem Mattoni NBL 

Dne 24. července 2010 se odehrál jubi-
lejní 5. ročník streetballového turnaje
v Litomyšli. Turnaj se odehrál v hale TJ
Jiskra, kde se odehrávají zápasy míst-
ního basketbalového klubu, počasí
totiž jako předešlé ročníky nedovolilo
akci uspořádat na venkovním hřišti.
Turnaj se dostal již do podvědomí širo-
ké veřejnosti a zúčastnilo se 12 týmů,
které se sjely z různých koutů České
republiky. Počet 12 týmů byl omezen,
vzhledem k hracímu systému. Jednot-
livé týmy se skládaly většinou mini-
málně ze 4 osob, kde jeden hráč byl na střídání. Mohli
jsme zde vidět týmy z Prahy, Brna, Hradce Králové,
Pardubic, České Třebové, Uničova, Rychnova a v nepo-
slední řadě i tým z Litomyšle. Sečteno a podtrženo,
turnaje se zúčastnilo 54 hráčů. Počet diváků také pře-
konával starší ročníky a pohyboval se v desítkách. 
Perličkou turnaje byla účast hráče Jirky Jelínka (Mat-
toni NBL) a dalších velmi kvalitními hráči, kteří se
pohybovali, nebo se ještě aktivně pohybují v našich
nejvyšších soutěžích. Kvalita turnaje se každým rokem
postupně zvyšuje a jsou vidět nádherné zápasy, které
nepostrádají nasazení, efektní zakončení a pěkné bas-
ketbalové řešení situací. 
Hrací systém byl zvolen na 2 skupiny, po 6 týmech,
ve kterých se spolu týmy utkaly systémem každý s kaž-
dým a popraly se o postup. Dále postupovaly 4 týmy,
které se rozepsaly podle umístění do systému pavouka
a postupně se spolu utkaly o přímý postup dále.
V semifinále se poté utkaly týmy Jane’s Boys z Vysoké-
ho Mýta (Jiří Jelínek, Pavel Ropek, Pavel Vondráček,
Zdeněk Vágner, Martin Hurt) a Hnědáci z Pardubic
(Ondřej Votava, Michal Votava, Tomáš Zavřel, Vítězslav
Trojan) a druhou dvojici tvořily týmy X-Stream Ballers
z Prahy (Josef Koprnický, Patrik Nguyen, Aleš Dědek,
Lukáš Onderka) a z Litomyšle tým Chrlič (Martin
Kopecký, Jiří Gult, David Jiruše, Jiří Severa). První
z těchto zápasů se odehrával v režii Ondry Votavy,
který se postaral o řadu proměněných trojkových
pokusů, dostal tak svůj tým do vedení. Soupeř s hrají-

cím Jirkou Jelínkem s průběhem již nedokázal nic
udělat. V druhé semifinálové dvojici byl tým X-Stream
Ballers překvapen nasazením a řadou velmi rychlých
akcí týmem Chrlič a s narůstajícím časem nedokázal
proměňovat střelecké pokusy, a to se týmu s určitě vět-
šími ambicemi stalo osudným. Diváci sledovali velmi
atraktivní zápasy, které přinesly poněkud překvapivé
složení finále, kde se utkaly týmy Hnědáci a Chrliči.
Průběh finále byl velice napínavý a nechyběla přesná
střelba a rozmanité zakončení na obou stranách. Tým
Chrlič ovšem dokázal odpovídat na střelecké pokusy
a poté se dostal do menšího vedení, které již dokázal
udržet a zvítězil. Třetí místo vybojoval tým Jane’s
Boys. 
Mezi těmito zápasy se odehrálo několik doplňkových
soutěží ve střelbě na koš. V trojkách vyhrál Tomáš Máh-
ler a v šestkách Michal Votava. Pořadatelé děkují všem
sponzorům a partnerům, kteří se podíleli na letošním
ročníku, a tak pomohli uspořádat tradiční streetballo-
vý turnaj v našem městě. 
Celé sportovní klání se neslo v přátelském duchu, což
je ta nejlepší pozvánka na šestý ročník Litomyšl street-
ball, který bude obohacen o několik novinek, včetně
vystoupení kapel a tanečních vystoupení. 
Výsledky:
Turnaj družstev: 1. Chrlič - Martin Kopecký, Jiří Gult,
David Jiruše, Jiří Severa (Litomyšl) 2. Hnědáci - Ond-
řej Votava, Michal Votava, Tomáš Zavřel, Vítězslav Tro-
jan (Pardubice) 3. Jane's Boys - Jiří Jelínek, Pavel

Ropek, Pavel Vondráček, Zdeněk Vágner, Martin Hurt
(Vysoké Mýto) 4. X-Stream Ballers - Josef Koprnický,
Patrik Nguyen, Aleš Dědek, Lukáš Onderka (Praha) 
Individuální soutěže: Nejlepší trojkař: Tomáš Mahler
(Hradec Králové) Nejlepší šestkař: Michal Votava
(Skuteč).                       Text a foto Ing. Martin Kopecký 

Jiří Skřivan vítězem
Velké ceny Ptýrova 
Ve dnech 6. - 8. srpna se sjela česká skoková špička
do Ptýrova na Velkou cenu. Tento moderní jezdecký
areál známe především z loňského roku jako úspěšné-
ho pořadatele Mistrovství České republiky (MČR). 
Vrcholem dvoudenního skokového maratonu byla
nedělní dvoukolová soutěž st. „T“ (150 cm), což je nej-
vyšší stupeň obtížnosti. Obě kola se podařila ukončit
bezchybně pouze litomyšlskému jezdci Jiřímu Skřiva-
novi s Calisto (Stáj Manon Litomyšl). Calisto se skvěle
předvedla i na letošním MČR (4. místo). S jedním sho-
zením byl na druhém místě dekorovaný loňský mistr
ČR Jiří Papoušek se svým novým koněm Turkmen (JK
Věštice) a třetí místo obsadila letošní stříbrná vice-
mistryně ČR Lenka Matunová s Oridem (JK Hlaváč).

Mirka Skřivanová, foto Katka Návajová


