
Příběh věčného hledání malíře bude vyprávět film
s pracovním názvem Sirael. Exteriéry filmaři z České
televize nalezli v Litomyšli. Začátkem října natáčeli
v zámeckém divadélku, saletu, v kostele Nalezení sv.
Kříže a na dalších místech ve městě. 
„Natáčíme největší baletní projekt po několika
letech, troufnu si říci v posledním desetiletí. Projekt
se jmenuje Sirael a jeho duchovním otcem je výtvar-
ník Jan Kunovský,“ vysvětluje režisér Martin Kubala.
Původní projekt vzešel ze spolupráce Kunovského se
sólistkou baletu Národního divadla Terezou Podaři-
lovou. Spoluurčujícím výtvarným znakem v něm byli
tanečníci v čele s Terezou Podařilovou, kteří magič-
ností svého těla, gesty a pohyby vytvářeli prostor
pro existenci jedinečného okamžiku obrazu. „Jde
o příběh věčného hledání umělce, který se snaží
zobrazit ženskou tvář a k tomu poznání nemůže
dojít, až k němu snad dojde,“ upřesňuje režisér,
který má k našemu městu úzký vztah. „Litomyšl jsme
si vybrali proto, že je to moje zamilované město. Už
čtyři roky zde točím Smetanovu Litomyšl a navíc
jsem tady našel všechny ty krásné lokality,“ prozra-
dil Martin Kubala. 
Dalším místem, kde budou filmaři točit, je hlavní
město. „Praha se podílí grantem, tak se natáčí také

Česká televize natáčela 
v Litomyšli nový baletní projekt

Zpravodaj Města Litomyšle 5. listopadu 2010
Ročník XX. 11

Klíčové scény projektu Sirael natáčela Česká televize v zámeckém divadélku. 

tam. Je to kloubení Litomyšle a Prahy ve stejných
architektonických stylech,“ říká režisér a dodává:
„V Litomyšli jsme natáčeli v barokním divadélku,
v muzeu antiky, v kostele Nalezení sv. Kříže a různě
po městě.“ Ovšem ze zámku si filmaři nevybrali
pouze divadlo, ale také zámecký šenk, kde vznikl
malířům ateliér, salet nebo třeba historické schodiš-
tě, vedoucí k expozicím. Zámecké divadlo však bylo
pro filmaře stěžejní. „Tam jsme se nechali volně
inspirovat filmem Farinelli: Il Castrato. Je to taková
situace, kdy všechny postavy jsou v maskách,
postupně je odkládají. Diriguje malíř, který nedoká-
že nic zachytit,“ popisuje jednu ze scén režisér Kuba-
la, který si rovněž pochvaloval natáčení v kostele
s jeho fantastickou atmosférou. Film bude dokreslo-
vat komponovaná hudba.    strana 9 >

Volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily
ve dnech 15. a 16. října. V Litomyšli občané
volili 23 zastupitelů. Pár týdnů po volbách je již
jasné, kdo z jimi zvolených zastupitelů zasedne
na radnici i o složení Rady města Litomyšl. 

Výsledky
komunálních voleb

Počet mandátů
v zastupitelstvu
a procenta
získaných hlasů

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

Zasedání zastupitelstva
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Lito-
myšl se bude konat v pondělí 8. listopadu
od 17.00 ve velkém sále Smetanova domu. 
Nově zvolení členové zastupitelstva zde složí
svůj slib, proběhne volba starosty, místosta-
rosty či místostarostů a ostatních členů Rady
města Litomyšl. Zřízeny budou také výbory
zastupitelstva města a osadní výbory.     

Michal Kortyš, jenž získal suverénně nejvíce
hlasů, bude město vést další čtyři roky. Post
prvního místostarosty obsadí Radomil Kašpar
z KDU-ČSL. Ve volbách třetí TOP 09–FOL obsadí
křeslo druhého místostarosty, na které usedne
Vojtěch Stříteský. Do rady města se pak k těmto
třem stranám připojí také Nestraníci pro Lito-
myšl. Nová koalice bude mít podporu čtrnácti
zastupitelů z třiadvaceti. Od občanů Litomyšle
dostalo důvěru 13 kandidátů, kteří již byli členy
minulého zastupitelstva. Další desítka jsou
nové tváře. „Skokanem“ se stal Miroslav Hájek,
který se díky křížkování dostal do zastupitel-
stva ze 14. místa kandidátky.              strana 3 >

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

RaM stanovuje, že po zahájení plánované rekon-
strukce obřadní síně v Regionálním muzeu Litomyšl
bude jako oddací místo: a) Smetanův dům Litomyšl, b)
Galerie Kubík, a to v období plesové sezony náhradou
za Smetanův dům. Další místa včetně Městské galerie
– dům U Rytířů a Státního zámku Litomyšl, budou
posuzována jako „jiné vhodné místo“ s poplatkem dle
sazebníku správních poplatků.

RaM stanovuje jako oddací den sobotu a dobu
pro oddávání od 10.00  do 14.00. Ostatní dny a hodiny
budou posuzovány jako jiné než stanovené
s poplatkem dle sazebníku správních poplatků. Tímto
usnesením se ruší usnesení RaM č. 22/2009.

RaM vydává nařízení města Litomyšle č. 03/10,
kterým se vymezují úseky místních komunikací
a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní výz-
nam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Osvětlení rizikových míst ul.
Tyršova”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Elektromont LTS s.r.o. Litomyšl. RaM pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s touto
vybranou firmou. 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Využití odpadního tepla Krytý
plavecký bazén v Litomyšli”. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy K - Mont Choceň s.r.o,
Vysoké Mýto. RaM pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ s Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt
„Územní plán Litomyšl“ a pověřuje starostu podpisem
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

RaM souhlasí s poskytnutím darů pro trenéry
mládeže. Celková částka 270 tis. Kč bude rozdělena
na základě sepsaných darovacích smluv.

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vypra-
cování úpravy urbanistické studie obytné zóny
U nemocnice. Zpracovatel: ing. arch. Vydrová.

Z rady města

Rozsvítíme litomyšlský
vánoční strom
Město Litomyšl srdečně zve všechny Litomyšlany
na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční na pěší zóně na Smetanově náměstí v neděli
28. listopadu v 17.00. Součástí akce bude vystoupení
dětských pěveckých sborů Kvítek a Lilium ZUŠ Litomyšl.

Jaroslav Dvořák, 
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany

Bazén byl uveden do testovacího
provozu, otevře začátkem listopadu

Michaela Severová a dodává: „Pan architekt Novák,
autor projektu krytého bazénu, byl nadšený. Přisti-
hla jsem ho, jak sedí v koutku bazénu a jen zírá na tu
krásu. Průhledy do areálu městského koupaliště
a na nádherně barevné stromy překvapily i jeho.
Říkal, že si ani nemyslel, že to bude taková nádhe-
ra.“ Ing. arch. Antonín Novák z brněnské architek-
tonické kanceláře DRNH navíc k samotné stavbě
uvedl: „Je unikátní především tím, že se snaží být
maximálně úsporná. Proto pracujeme s motivem při-
hrnutí zeminy, kterou jsme vybrali z podzemního
podlaží. Ze dvou stran jí chráníme objekt od chla-
du,“ vysvětluje architekt a pokračuje výčtem atrakcí
pro návštěvníky: „Bazén má maximálně atrakcí, což
samozřejmě omezuje jak kubatura, tak především
peníze. Návštěvníky bude určitě zajímat 25 metrů
dlouhý bazén, dětský bazén, whirpool a především
tobogán, plus řada vodních atrakcí. Zajímavostí,

Do tzv. testovacího provo-
zu byl 12. října uveden
krytý bazén v Litomyšli.
S touto událostí byla spo-
jena také akce pro veřej-
nost ve stylu Karibik
párty, dokreslená tóny

kubánských kapel, soutěží o vstupenky a barman-
skou show. Lidé v tento den měli poprvé od poklepá-
ní základního kamene možnost nahlédnout
do novotou vonících prostor haly s bazény, šaten
a dokonce i do technologického zázemí. 
Slunečné úterní odpoledne skutečně pořadatelům
Karibik párty hrálo do karet. Není proto divu, že
událost přilákala spoustu návštěvníků, a to nejen
z Litomyšle, ale i z okolních obcí. „K bazénu se nám
nejvíce hodila Karibik párty,“ vysvětluje na říjen
netradičně zvolenou akci tisková mluvčí radnice
Michaela Severová. „Myslím, že lidé jsou spokojení.
Navíc se mohou podívat tam, kam už se nikdy nepo-
dívají, protože v rámci zahájení testovacího provozu
mají přístup i do sklepa a technologického zázemí.
Tam z pochopitelných důvodů již nikdy v budoucnu
vpuštěni nebudou. To, že nám k tomu hraje krásná
kubánská muzika, že je tady barmanská show,
návštěvníci mohou vyhrát volné vstupenky a ještě si
ve slevě zakoupit poukázky na permanentky, tak to
už jsou takové třešničky na dortu,“ pokračuje

které bazény v okolí nemají, je výplavový bazén“.
Velkou radost jistě dělá bazén všem, kteří připojili
své podpisy na petici za stavbu krytého plaveckého
bazénu. Tehdy jich bylo přesně 3 411 (z toho 2 170
z Litomyšle) a velkou zásluhu na tom, že se Litomyš-
lané mohou koupat „ve svém“ bazénu má iniciátorka
této petice Božena Šťovíčková. I ona se zúčastnila
zahájení testovacího provozu. „Myslím si, že Lito-
myšl si takovouto stavbu zasloužila. Nejsem archi-
tekt, nerozumím tomu, ale jako obyčejný laik jsem
spokojená,“ podělila se o dojmy Božena Štovíčková.
„Trvalo to dost dlouho, takže se na bazén hodně lidí
těší,“ dodala. Stavba bazénu stála 116 milionů

Krátce
Nadace rozvoje občanské společnosti udělila opět

Městu Litomyšl diplom a titul Nejvěrnější spojenec
projektu Pomozte dětem. Za 10 let spolupráce bylo
vybráno celkem 446 343 Kč.    

Celý srpen a září probíhala v pražském metru
reklamní kampaň s názvem Sloh se nepíše, na sloh se
kouká. Projekt, který podpořilo Ministerstvo kultury
ČR, realizuje svazek obcí České dědictví UNESCO.
Kampaň na příkladech památek UNESCO ukazuje
charakteristické znaky stavebních slohů. Státní zámek
Litomyšl představuje na pomyslné časové ose slohů
renesanci.  

Nově založená obecně prospěšná společnost České
dědictví UNESCO podala žádost o dotaci do
Integrovaného operačního programu, oblast Národní
podpora cestovního ruchu. Předmětem žádosti je pro-
jekt s názvem Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO.
Cílem je propagace památek UNESCO, obohacená o ino-
vační prvky (např. počítačové on-line hry, geocaching
či soutěže pro nejrůznější cílové skupiny).   

korun. Přibližně polovinu této částky by měla uhra-
dit Evropská unie. Město si na stavbu vzalo úvěr. „Je
pravda, že se město zadluží, ale myslím si, že nejde
dělat pouze věci, které vydělávají peníze. Litomyšla-
nům přeji, aby se jim dobře koupalo a plavalo,“
uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Pro otevření bazénu byl však důležitý termín 18.
října, na který byla naplánována kolaudace. „Odbor
výstavby a územního plánování Městského úřadu
Litomyšl vydal na základě připomínek od hygieny
a hasičů dne 25. října pouze rozhodnutí o uvedení
stavby do zkušebního provozu,“ říká vedoucí majet-
koprávního oddělení Pavel Chadima a dodává:
„V těchto dnech probíhá zveřejnění záměru proná-
jmu rozestavěného objektu bazénu, které musí být
podle zákona o obcích zveřejněno na úřední desce
po dobu nejméně 15 dní.“ Poté, 5. listopadu, schvá-
lí Rada města Litomyšl uzavření nájemní smlouvy
a po jejím uzavření se bude moci bazén otevřít veřej-
nosti. Hlavním cílem zkušebního provozu, který byl
povolen do konce ledna 2011, je ověřit za provozu
fungování technologie úpravy a čištění vody. Jedi-
ným omezením pro veřejnost je zákaz organizování
kurzů koupání kojenců a batolat. Jiný rozdíl mezi
zkušebním a běžným provozem by neměl návštěvník
bazénu poznat.     Jana Bisová, foto František Renza



Litomyšl z 300 měst na 3. místě
Server Aktuálně.cz přinesl začátkem října výsledky
zajímavého průzkumu. Z něho vyplynul žebříček
měst České republiky, ve kterých se nejvíce zlepšil
život za období 2006–2010. Ve městech na předních
příčkách došlo za poslední čtyři roky k největšímu
rozkvětu. Mezi dvacítku nejlepších se dostalo pět
měst z Pardubicka a z bývalého Východočeského
kraje. Litomyšl se umístila na celkovém třetím
místě. První příčku obsadily Domažlice, druhá je
Kuřim. 
Celkový výsledek vznikl na základě pěti hodnoce-
ných kritérií u 300 měst ČR. Podle každého z nich
mohlo město získat dva, jeden nebo žádný bod. Nej-
lepší výsledek mohl být deset bodů, žádná radnice
ho však nedosáhla. Z výsledků průzkumu se tak
dozvíme, kde se nejvíce stavěly byty, v kterém městě
se nejvíce investovalo do služeb občanům nebo kde
se nejvíce využívaly evropské dotace. Dáme-li tyto
kategorie dohromady, získáme seznam měst „nej-
lepších pro život“. 
1. Za to, že v městě přibylo obyvatel v letech 2007-
2010, získala radnice jeden bod. Pokud přibyla víc
než dvě procenta lidí, dostalo město dva doby. 
2. Pokud se v městě postavilo v letech 2006-2010
víc než deset nových bytů na tisíc obyvatel, získalo
město jeden bod. Pokud se postavilo víc než dvacet
bytů, obdržela radnice dva body.
3. Pokud radnice získala v letech 2007-2013 ales-
poň dva tisíce korun evropských dotací na obyvate-

le, dostala jeden bod, za pět tisíc korun a víc na oby-
vatele dva body. Při hodnocení byly použity dvě
redukční hranice. U měst pod deset tisíc obyvatel se
získané peníze dělily desetitisícem jako u větších
sídel. Zároveň se započítávaly pouze ty dotace, které
nepřekračovaly hranici deset milionů na jeden pro-
jekt. U měst nad 20 tisíc obyvatel se počítalo s 15
tisíci na jeden průměrný projekt, u měst nad 50 tisíc
s dvaceti miliony na průměrný projekt. 
4. Pokud město vydalo v roce 2009 za služby obyva-
telstvu (školství, sport, kulturu, zdravotnictví, byd-
lení) víc než 40 procent rozpočtu, získalo jeden bod.
Pokud na zmíněné účely vydalo víc než 50 % rozpo-
čtu, dostalo dva body. 
5. Pokud město vydalo v roce 2009 na kulturu víc
než 5 % rozpočtu, získalo jeden bod. Pokud na zmí-
něné účely vydalo víc než 10 % rozpočtu, dostalo
dva body. Při hodnocení výdajů městských rozpočtů
podle kritérií 4 a 5 se do rozpočtu nepočítaly inves-
tice a výplaty sociálních dávek. Pro výpočty sloužily
databáze Českého statistického úřadu, ministerstva
financí a ministerstva pro místní rozvoj.
Město Litomyšl získalo celkem devět bodů z deseti.
V Litomyšli se v letech 2006-2009 postavilo 10,4
nových bytů na tisíc obyvatel. Za služby obyvatel-
stvu (kultura, bydlení, školství, zdravotnictví, eko-
logie) utratila litomyšlská radnice dle serveru
Aktuálně.cz celkem 52,2 % celkového rozpočtu.

-ms-
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Město mělo jako obvykle 16 volebních okrsků.
Zapsaných voličů bylo 8 093, vydaných obálek
4 614, odevzdaných obálek 4 609, platných
hlasů 96 389. Volební účast dosáhla 57,03 %

Složení nového Zastupitelstva města Litomyšl:
Michal Kortyš - ODS - hlasů: 1 879 
Radomil Kašpar - KDU-ČSL - hlasů: 1 314
Vojtěch Stříteský - TOP 09–FOL- hlasů: 1 237
Ing. Josef Janeček - ODS - hlasů: 1 169
Dana Kmošková - ČSSD - hlasů: 1 139
MUDr. Renata Rothscheinová - TOP 09–FOL -
hlasů: 1 048
Alena Červinková - ODS - hlasů: 1 011
MUDr. Tomáš Mrkvička - ODS - hlasů: 916
Miroslav Bárta - ODS - hlasů: 893
Ing. Terezie Šmolíková - KDU-ČSL - hlasů: 878
Otokar Karlík - ČSSD - hlasů: 865
Petra Benešová - SNK Generace 89 - hlasů: 837
Mgr. Jaromír Kroužil - TOP 09–FOL - hlasů: 833 
MUDr. Libor Vylíčil - Nestraníci pro Litomyšl -
hlasů: 811 
MUDr. Vít Heblt - KDU-ČSL - hlasů: 787
MUDr. David Večeřa - Nestraníci pro Litomyšl
- hlasů: 772 
Lubomír Sršeň - ČSSD - hlasů: 750
Mgr. Josef Štefl - KDU-ČSL - hlasů: 748
Ing. Jaromír Odstrčil - Věci veřejné - hlasů: 569
Mgr. Miroslav Hájek - SNK Generace 89 -
hlasů: 522 
Mgr. Zdeněk Zitko - Věci veřejné - hlasů: 510 
Ing. Vítězslav Hanzl - KSČM - hlasů: 442
Radek Pulkrábek - Patriot - SNK - hlasů: 429   

-red-

Výsledky
komunálních voleb

Ve 2. ročníku soutěže „Ceny Kudy 
z nudy“ oceněn litomyšlský zámek

Téměř 11 tisíc hlasujících a více než 62 tisíc zaslaných
hlasů, to je stručná statistika za 62 dnů konání sou-
těže Ceny Kudy z nudy 2010, kterou vyhlásila agentu-
ra CzechTourism, provozovatel portálu s tuzemskými
turistickými nabídkami www.kudyznudy.cz. Jejím
cílem je zvolit nejatraktivnější tuzemskou turistickou
nabídku. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se
uskutečnilo večer 26. října v Praze. Oceněni byli regi-
onální vítězové, mezi nimiž nechyběl Státní zámek
Litomyšl, jenž získal 867 hlasů. Absolutním vítězem
se stala Hluboká nad Vltavou. 

odborníci z oblasti cestovního ruchu vybrali v každém
ze 17 turistických regionů deset aktivit, které nomino-
vali do druhého kola. Celkem tak do veřejného hlaso-
vání postoupilo 170 turistických nabídek. Z nich pak
mohla veřejnost od 1. července do 31. srpna vybírat tu
nejlepší. Systém byl jednoduchý - stačilo vyplnit inter-
aktivní hlasovací formulář. To udělalo přesně 10 852
lidí, kteří odevzdali 62 131 hlasů. V průměru tak každý
hlasující označil 6 turistických aktivit. „Lidé mohli
kromě zavedených turistických cílů, jako jsou zoolo-
gické zahrady, hrady, zámky nebo aquaparky, podpořit
i zcela nové a originální projekty,” říká vedoucí portá-
lu Kudy z nudy Štěpánka Orsáková. Pořadatel soutěže
pamatoval také na ty, kteří si z nabídky 170 nominova-
ných aktivit nevybrali. Všichni hlasující měli v každém
turistickém regionu možnost navrhnout vlastní aktivi-
tu. „Tuto možnost lidé hojně využili, velké množství
hlasů nasbíraly třeba ekofarmy, wellness centra nebo
různé adrenalinové zážitky,“ dodává Štěpánka Orsáko-
vá. Z celkového počtu hlasů tyto tipy činí necelých
7%, přesto dokázaly v několika regionech posunout
aktivitu, která nebyla nominována, na medailové
pozice. 
Absolutní vítěz získal od agentury CzechTourism 100
tisíc korun. Spolu s dalšími vítězi za jednotlivé turis-
tické regiony se mu dostane exkluzivní publicity,
včetně prezentace na akcích CzechTourismu. Všichni
vítězové a nominovaní získávají nadstandardní pro-
pagaci. Naprázdno nevyjdou ani nominované aktivi-
ty v jednotlivých podkategoriích. „Nabízíme jim PR
propagaci v tuzemsku i zahraničí, zahrnující mj. uve-
řejnění spotů a článků v nejrůznějších médiích. Příš-
tí rok pak v rámci akce To nejlepší z Kudy z nudy
představíme oceněné nabídky odborníkům,“ sděluje
Štěpánka Orsáková. Všechny subjekty se samozřejmě
objeví i v dalším díle knihy Kudy z nudy, která
vyjde na jaře 2011.
Držitelem Ceny redakce portálu Kudy z nudy 2010
byla vyhlášena Páteřní cyklostezka u Baťova kanálu.
Vojenské muzeum Králíky získalo Cenu ředitele agen-
tury CzechTourism 2010. Akcí roku 2010 se podle hla-
sujících staly Slavnosti pětilisté růže v Českém
Krumlově.                            -bj-, foto Michaela Severová

„Získali jsme ocenění za prezentované aktivity
na zámku v sezóně 2010. Jde o první místo za východ-
ní Čechy,“ potvrzuje informaci kastelánka litomyšl-
ského zámku Jana Sehnalová a dodává: „Pochopitelně
máme velkou radost, protože snaha nového vedení
zámku a nového kolektivu zaměstnanců se zúročila.
Ukázalo se, že cesta, kterou jsme se vydali, je dobrá
a budeme v ní pokračovat i v příští sezóně.“ Vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu Michaela Severová
k tomu dodává:" Domnívám se, že důležitou roli
v obecném povědomí o Litomyšli a našem zámku
na Seznamu UNESCO, hraje také dlouholetá cílená pro-
pagace a osvěta." Ovšem zámek to neměl v boji
o prvenství jednoduché. Všechny turistické aktivity
zaregistrované na portálu www.kudyznudy.cz nejprve
prošly prvním, neveřejným kolem soutěže. V něm

Litomyšl v červnu získala ocenění v tomto výzkumu
za Pardubický kraj, kdy obsadila první místo. V celore-
publikovém srovnání se nyní umístila na 37. místě
z 205 měst, zásluhou dobrého hodnocení samotných
podnikatelů a dobré lokalitě. „V Litomyšli je jeden
z nejmenších podílů pacientů na jednoho lékaře,
město má nadprůměrnou kapacitu školek a konku-
renční výhodu místních podnikatelů jsou podprůměr-
né mzdy. Městský úřad navíc v testu elektronické
komunikace  uspěl  na osmém  místě  v  porovnání
s ostatními městy republiky,“ doplnil Michal Kaderka
ze společnosti Datank, která výzkum zpracovala.
V celorepublikovém srovnání pak z Pardubického kraje
uspěly na 41. místě Pardubice, které mají ve srovnání
s ostatními 205 městy jedno z nejlepších hodnocení
podnikatelského prostředí a veřejné správy. Lanškroun
se umístil na 16. příčce v oblasti kvality lokality.
Z okolních měst je v celorepublikovém žebříčku: 84.
Hlinsko, 103. Moravská Třebová, 106. Vysoké Mýto,
115. Chrudim, 134. Česká Třebová, 147. Ústí nad Orlicí,
162. Polička, 166. Svitavy, 170. Holice. Ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys bylo vyhodnocováno 205
obcí s rozšířenou působností ve 13 krajích, Praha a její
městské části byly vyhodnoceny zvlášť. Města byla sle-
dována na základě 50 kritérií rozdělených do šesti
oblastí: současný rozvoj podnikatelského prostředí,
kvalita lokality, přístup veřejné správy, podmínky pra-
covního trhu, ceny a průzkum mezi více než 10 tisíci
podnikateli. Podnikatelé i veřejnost najdou další infor-
mace o žebříčku a podmínkách podnikání na webových
stránkách www.mestoprobyznys.cz.                           -red-

Město pro byznys
- celorepublikové
výsledky
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Památce akademického malíře Bohdana

Se svolením Zdeňka Vandase přinášíme výběr otázek
z rozhovoru z doby, kdy Mistr slavil významné životní
jubileum. Celý rozhovor byl tehdy zveřejněn ve Svitav-
ském deníku. Odpovědi dávají možnost sestavit si obraz
umělcova života. 

Kdy jsi, Bohdane, namaloval svůj první obraz?
Obraz jako takový, to už nevím, ale s kluky jsem už
za mala kreslil ostrým klackem do země indiány. A ti
moji indiáni byli vždy nejpěknější. Možná, že tady byl
začátek mé malířské dráhy. Vychodil jsem měšťanku,
pak tak zvanou pokračovací školu a po válce jsem slo-
žil zkoušku na akademii. Jakožto nejlepší jsem byl při-
jat přímo do druhého ročníku. Moc vzpomínám
na mého tehdejšího profesora Otakara Nejedlého.
Pořádal s námi soustředění, především u Máchova
jezera. Na autě s boudou jsme tehdy sjezdili celé seve-
rozápadní pohraničí, Krušné hory, Českosaské Švýcar-
sko. A přitom jsme malovali, nebo lépe řečeno učili
jsme se to. Ještě k nezapomenutelnému profesoru
Nejedlému: Jeho pražský ateliér byl přímo vedle ateli-
éru světoznámého Nechleby. Ano, toho, který jen tak
někoho nemaloval. Odmítl například portrétovat sta-
rého pana Baťu s tím, že ševce nemaluje. Pokud jde
o mne, tak musím říci, že mi v této době hodně
pomohlo to, že jsem se předtím ještě za války učil foto-
grafem. Ono krajinářství v kresbě a fotografování má
ty základy společné.

Čím sis, Bohdane, zasloužil tu nenadálou poctu a byl
zařazen k Pomocnému technickému praporu (PTP)
v Záluží u Mostu?
To jsem vůbec netušil. Až o mnoho let později jsem se
dozvěděl, že to byla práce litomyšlského funkcionáře,
v politické hierarchii vysoko postaveného. Od něho se
na příslušná místa ubírala informace, že se v mém pří-
padě jedná o politicky nespolehlivé individuum, abso-
lutního odpůrce lidově-demokratického zřízení. Tento
cejch mě provázel celých dvacet šest měsíců vojny.
Jméno toho člověka nyní samozřejmě znám, ale on již
nežije a já skutečně nemám zapotřebí se v tom už hra-
bat. Stal jsem se prostě Černým baronem.

Jak ses s vojenskou službou rozloučil?
To nebylo tak jednoduché. Bylo nám řečeno, že ten,
kdo podepíše brigádu v dolech na další tři roky, půjde
do civilu. A kdo ne, bude mu prodloužena vojenská
služba na neurčito. Na to doplatili někteří moji spolu-
bojovníci. Já brigádu podepsal, vrátil se nakrátko
domů a za pár dnů jsem putoval zpět do Záluží, už jako
civilista. Takže to bylo v podstatě „prašť jako uhoď“.
Spal jsem dokonce ve stejném dřeváku jako za vojen-
ských časů. Když se moji nadřízení dozvěděli, že jsem
v civilu akademický malíř, ihned této mé kvalifikace
svérázným způsobem využili. Dali mi na starost
nástěnky a bleskovky na chodbách, musel jsem
dokonce namalovat generála Čepičku. Ale přitom
jsem fáral dál. Dělal jsem v nízkém sloji, dával jsem až
dvacet tři tun lopatou za šichtu. Nějaké peníze jsem si
vydělal, ale mohl jsem mít nejvýš jen šestou platovou
třídu. Kdybych dostal osmičku, která mně náležela,
byl bych docela boháč. I tak jsem si mohl do skromné-

ho bytečku pořídit rádio, koberec 3 x 4 metry a gauč.
Po třech letech na Dole Vítězný únor získal Bohdan
Kopecký stipendium jakožto člen Svazu výtvarných
umělců. V severních Čechách zůstal a maloval. V roce
1957 měl výstavu v pražské Galerii mladých. Smlouva
o tříleté brigádě na Dole Vítězný únor po skončení vojen-
ské služby obsahovala také přidělení bytu, aby Bohdan
Kopecký nemusel přespávat ve vojenském dřeváku. Delší
dobu to trvalo, ale pak přece jen dostal mrňavý byteček
v Hamru u Litvínova. Když se tříletý závazek na šachtě
naplnil, jeho bývalý kolega z akademie Milan Vinař mu
doporučil, aby na dole skončil a jakožto člen Svazu
výtvarných umělců začal už jen malovat. K této důležité
životní etapě Bohdan Kopecký poznamenal:
Zažádal jsem si o stipendium, k čemuž jsem musel
předložit své obrazy. Vybral jsem právě ty, které jsem
namaloval na Mostecku. Měl jsem doporučení profeso-
ra Pečírky, který předtím zahajoval moji výstavu
v Mostě. V porotě zasedal i profesor Sychra, jemuž se
naopak moje obrazy nezdály dost optimistické.
Na všech prý chybělo slunce. Poslal jsem ho, slušně
řečeno, do patřičných míst s tím, že co on může o té
podivuhodné krajině vědět. Nakonec jsem kýžené sti-
pendium obdržel. Rozhodl jsem se tam zůstat, ten
poznamenaný kraj byl pro mne velkou inspirací. V roce
1957 jsem měl už výstavu v Praze v Galerii mladých.

Jak velkou roli hrál v tvém životě pobyt
na Křižatkách?
Obrovskou. Z Hamru je to o nějaké dva kilometry dál
a výš do hor. Za nějaké čtyři tisíce jsem tam koupil
neobydlenou chalupu a postupně jsem ji opravoval,
aby byla vůbec obyvatelná. Scházeli se tam moji známí
z branže, především Standa Hanzík, dále třeba Emil
Juliš, Dalibor Kozel, spisovatel Jarda Putík nebo Josef
Sudek. Často tam býval básník Karel Šiktanc a dokon-
ce i Milan Kundera. V šedesátých letech jsme ještě
nebyli tolik v nemilosti, poměry byly v té době poně-
kud volnější. Po roce 1968 nám to spočítali dvojnásob.

Kde jsi měl tehdy svoji rodinu?
Manželka se stěhovala několikrát, jezdil jsem za rodi-
nou pak zejména do Poličky. Průměrně jednou týdně,
za každého počasí na motocyklu kejvačce – pamětníci
vědí, co to bylo za stroj. Změřte si na mapě trasu Most
–Polička a zpět... Tento spolehlivý motocykl mě prová-

zel i při mých cestách za malováním na Mostecku.
Barvy a štětec jsem vozil v brašně na zádech, plátno
za mnou vlálo, byl jsem tím dost pověstný. Nejraději
jsem jezdil v mírném dešti, to mě neobtěžoval všudy-
přítomný popílek. Anebo jsem na motorce jezdil často
na houby. A že v lesích nad Křižatkami tehdy rostly!
Sbírání hub mě drží dodnes, mám svoje místa za Pazu-
chou ke Kozlovu, koloděje mi rostou i na zahradě cha-
lupy na Bídě. 
Později jsem získal možnost bydlení přímo v Litvínově.
Svůj ateliér jsem měl na litvínovském zámku a dost
často jsem přespal i tam pod obrazy. Nikoliv tedy pod
obraz, jak se říká... Ale to už se blížila polovina sedm-
desátých let, známé kádrové prověrky a nad námi,
kdož vytvářeli po řadu roků z Křižatek opravdu
významné kulturní místo, se začala pomalu stahovat
mračna. Chalupu jsem ještě stihl prodat sochaři Kryš-
tůfkovi.

V roce 1977 jsi byl vypovězen z Mostecka a vrátil ses
do Litomyšle...
Na Mostecko jsem dlouho nemohl zapomenout. V uhlí
jako by byla zakleta energie, to slunce, které nikde
neviděl minule zmíněný porotce Sychra. Já ho tam
viděl. A chtěl jsem podobný kraj navštívit opět. Toužil
jsem po Islandu, kde jsou sopky a láva z nich se přece
musí podobat tomu, čím jsem byl obklopen v dolech.
Island mi bohužel nevyšel, nedostal jsem se tam. Ale
v roce 1991 jsem měl možnost navštívit Kanárské ost-
rovy, lokalitu Lanzarote. Tam to mělo být údajně
podobné, ale mne to neuspokojilo. Bylo tam moc turis-
tiky, moc lidí. Jezdilo se autobusem po ostrově, jako
exkurze po českých zříceninách, zastávka, prohlídka,
focení a jelo se dál. To na mě není, nemohl jsem si tam
dělat, co jsem chtěl a co jsem potřeboval.

Pak jsi navštívil Havaj, tam jsi byl už spokojen?
Spokojenost je slabé slovo, byl jsem nadšen. Začalo to
tím, že jsem viděl v televizi reportáž o sochaři Lay-
mondu Peltonovi, který žije a tvoří na Havaji. Démo-
nický Američan helikoptérou převážel žhavou lávu, lil
ji do forem a pracoval s ní. Nadchlo mě to tak, že jsem
za pomoci svého syna, který umí výborně anglicky,
sehnal letenky a odletěli jsme tam. Když jsem se
u Černého orla loučil s kamarády s tím, že se delší
dobu neuvidíme, protože jedu za Peltonem na Havaj,
mysleli, že jsem se zbláznil a nevěřili. Přistáli jsme
v Honolulu, odkud startují letadla na ostatní ostrovy
každou chvíli. Tam jsem začal leteckou dopravu bez-
mezně obdivovat, letadla mě přímo fascinují,
a pokud mám někdy umřít (bez toho se asi neobe-
jdu), tak bych byl rád, aby se tak stalo při nějaké
letecké katastrofě. A zase letadlem jsme se pak
dostali na Big Island (Velký ostrov), kde jsou sopky
v činnosti. Najali jsme si auto a jezdili po ostrově.
Krajina tam vůbec není jednotvárná, po pár kilomet-
rech se charakter okolí úplně mění, jako byste byli
ve zcela jiném světě. To bylo něco pro mě. Zastavovali
jsme a já jsem maloval. Obrazů z Havaje si moc cením
a myslím,  že  je  mohu  počítat  mezi  svoje  nejlepší.

Tvůj hlavní cíl cesty, potkat se s Peltonem, se splnil?

V pátek 22. října v ranních hodinách zemřel
po delší nemoci ve věku 82 let akademický malíř
Bohdan Kopecký. Litomyšlský rodák (23. srpen
1928) byl jedním z největších českých umělců
ve svém oboru. Jeho život nebyla rozhodně pro-
cházka růžovým sadem. Po slibně rozjeté umě-
lecké kariéře se v padesátých letech stal politicky
nespolehlivým a nastoupil na Mostecko k Pomoc-
ným technickým praporům. Pracoval i na dolech
v Karviné, posléze se vrátil na sever Čech. Pod
Krušnými horami zůstal celých dvacet let, jeho
jméno mělo zejména ve městech Litvínov a Most
patřičný zvuk. V roce 1978, na prahu životní
padesátky se stal i tam z politických důvodů
nežádoucím a vrátil se do rodné Litomyšle. 

Teprve po listopadu 1989 mohl opět svobodně tvořit,
mimo jiné několikrát navštívil Havajské ostrovy.
Tamější krajina lávových polí mu hodně připomínala
syrové Mostecko a obrazy z té doby patří k jeho nej-
lepším. Staly se základem jeho četných jeho prezen-
tací, připomeňme namátkou úspěšné výstavy
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Náchodě, několikrát
vystavoval v Praze a domovských městech Most a Lit-
vínov. Stranou nezůstala v tomto směru samozřejmě
ani Litomyšl.
Na prahu nového tisíciletí se z věkových a zdravotních
důvodů již do jisté míry umělecky odmlčel. Tím více se
mohl věnovat svým kamarádům z Klubu turistů Lito-
myšl (KTL). Vytvořil například několikrát návrhy
pamětních diplomů pro Pochod rytíře Toulovce, který

s KTL spolupořádal. V posledním roce již ze svého
bytu prakticky nevycházel a přijímal četné
návštěvy svých nejbližších přátel. Mezi ně patřili
i nejvyšší představitelé měst Most a Litvínov,
kteří na něj nikdy nezapomněli. Však si Bohdan
velice cenil udělení čestného občanství Litvíno-
va, které obdržel ve stejný den s legendárním
hokejistou Ivanem Hlinkou. 
Po Bohdanu Kopeckém zůstane prázdné místo
v litomyšlských podloubích i u stolů na Veselce,
U Slunce či ve vinárně, kde se vždy staral o dob-
rou náladu svých nejbližších přátel. Ti na něho
nikdy nezapomenou. Čest jeho památce.                  

Zdeněk Vandas
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Kopeckého 

Bohdan Kopecký byl pro mě největší osobností Lito-
myšle, se kterou jsem se setkal za doby svého staro-
stování. Byl nejen rádcem, ale i kritikem toho, co se
v Litomyšli po roce 1989 realizovalo. Jeho velký nad-
hled a cítění s městem byly pro mě dost často rozho-
dující při realizaci současné architektury, která je
mnohými v Litomyšli chválena i kritizována. O jeho
životních peripetiích jsme mnohokrát diskutovali
spolu s přáteli nejvíce v hospodě U Černého orla, ale
i v dalších, kde si často trpce stěžoval, že Litomyšl mu
nebyla mnohokrát příznivě nakloněna oproti Litvíno-
vu a Mostu. Chtěl se stát čestným občanem města, ale
to jsme nedokázali realizovat. Tak jako malou náhra-
du jsme jej navrhli spolu s Litvínovem na státní
vyznamenání k 80. výročí jeho narození. Parlamentní
výbor jeho nominaci schválil, bohužel Bohdan vyzna-
menání neobdržel. Mnohokrát jsme se bavili o výtvar-
ném umění a o galerii v Litomyšli a jako malou
vzpomínku na Bohdana bych chtěl, aby se otiskl jeho
text z roku 2000 pod názvem „Zakázané ovoce“.
V tomto roce jsem se snažil na základě Bohdanova
dopisu o vydání obrazů z Východočeské galerie v Par-
dubicích, ale stanovisko Východočeské galerie
z téhož roku bylo zamítavé. Dalo by se ještě vzpomí-
nat na mnoho významných osobností z kulturního

světa, kteří byli jeho přáteli a navštěvovali ho, jako
byl básník Karel Šiktanc, spisovatel Jaroslav Putík,
malíř a básník Jiří Kolář, kunsthistorik a galerista
PhDr. Josef Sůva, architekt Karel Rulík, ale i cestova-
tel Miroslav Zikmund či uznávaný chirurg prof. Pro-
cházka. S těmi všemi, ale i dalšími samozřejmě včetně
Bohdana, jsme rozprávěli o fenoménu našeho města
v kontextu České republiky. Pro toto všechno bude
nám všem Bohdan v Litomyšli chybět.

Miroslav Brýdl , foto M. Severová

To jsem dal na starost synovi Martinovi. Konečně se
mu podařilo najít na něj spojení a domluvit s ním
sraz. Ze svých dvou černých košil jsem si vzal tu
zachovalejší a vyrazili jsme. Jeho dům, natřený celý
načerno, jsme brzy našli. Uvítal nás vytáhlý štíhlý
čtyřicátník. Poseděli jsme v ateliéru, prohlédli si
spoustu lávových soch na rozlehlé zahradě, Martin
pilně překládal. Měl jsem dojem, že Laymond Pelton
pořád neví, o co mi vlastně jde. Vysvětlujeme mu, že
jsem malíř, několik let že jsem musel pracovat

na šachtách a že zde, na Havaji nacházím na každém
kroku paralely s měsíční krajinou Mostecka. Pak už
Martin ani moc překládat nemusel, Pelton, který se
původně divil, proč jsem za ním přiletěl až ze střední
Evropy, konečně pochopil. Už jsme si rozuměli i beze
slov. Nakonec se nám svěřil, že má problémy s Bohyní
Pelé, která mu zakazuje cokoliv z ostrova, tedy
i sochy, odvážet. Pelé je tajemná vládkyně nad kráte-
ry, lávou, nad celým velkolepým přírodním divadlem
fantastických barev a tvarů. 

Na Havajské souostroví se Bohdan Kopecký ještě dvakrát
vrátil – v letech 1997 a 2004. S Laymondem Peltonem se
při druhé návštěvě ještě setkal, ale při té třetí už ne. To
už totiž svůj dům prodal a odstěhoval se dál. Bylo tam už
prý moc lidí... Bohdan se chtěl na Havaj ještě jednou
vypravit – naposledy. Věděl, že se to už těžko uskuteční.
Chtěl však ještě jednou vidět, jak tam vytryskne obrov-
ská fontána, kterou by mu Bohyně Pelé poslala poslední
polibek. Na rozloučenou.

Ptal se Zdeněk Vandas, foto M. Severová

Malá vzpomínka na Bohdana Kopeckého

Zakázané ovoce
Aby se člověk stal pamětníkem, není výjimečnost, když
se roky života navrší. Stačí si z minulosti pokud možno
něco pravdivě zapamatovat. Určil jsem si časový úsek,
o kterém mohu psát bez obav, aniž bych tento přirozený
zákon dodržel.
Po únoru v roce 1948 k absolutoriu akademie výtvarných
umění mě chyběly dva semestry. Politická horlivost sva-
záckého funkcionáře Jiřího Pelikána se postavila proti
mému dokončení studia. Dík, ne tak zcela zaslepeným
zkoušejícím z občanské nauky, jsem mohl 15. 6. 1949
převzít diplom, který dosvědčoval, že jsem prospěl
v umění krajinářského malířství. Pravost potvrzují rektor
Karel Pokorný, profesor mistrovské školy Otakar Nejedlý
a zástupce profesorského sboru Vlastimil Rada. V kraji-
nářské škole za výtečný prospěch mi bylo povoleno setr-
vání v tak zvaném „čestném roku“. 
Doba budování nového řádu přinesla mnoho nepochopi-
telných rozhodnutí. Takřka přes noc bylo moderní umění
označováno jako úpadkové. Nastal čas socialistického
realismu. Díla nevyhovující tomuto trendu byla odstra-
něna z výstavních síní. Stovky vyřazených obrazů byly
nakupeny na ministerstvu kultury a dány k dispozici
k rozebrání. František Ropek, mimo jiné člen spolku
„Beseda“, velký zastánce moderního umění neváhal.
Jedeme do Prahy! Sehnat náklaďáček nebylo jednodu-
ché, vzpomínám, že byl na dřevoplyn. Vpředu v kabince
místo pro dva. Moje místo bylo nahoře. Na ministerstvu
kultury jsme z nakupených hald obrazů a plastik vybra-
li zvrhlého umění plný náklaďák. Celý náklad zakrývalo
kubistické zátiší Emila Filly, formát asi 2 x 3 metry. Seděl
jsem na postranici a spokojeně zpíval: „Žádný neví, co
jsou Domažlice“. V Dlouhopolsku začalo pršet. Svlékl
jsem „mongomerák“, abych alespoň částečně ochránil
pana Fillu.

Měl jsem pochybnosti, zda získaná díla vynikajících
autorů v nastalé politické atmosféře bude možno
v litomyšlské galerii instalovat. Franta Ropek byl
v Litomyšli osobnost a napomohla k tomu i kulturní
ignorace nových představitelů města. V krátkém čase
byla nová expozice instalována a zpřístupněna veřej-
nosti. Udivovala svoji kvalitou návštěvníky z celé
republiky. V té době to byl soubor moderního umění
vskutku ojedinělý. Než došlo kulturním činitelům, že
z politického hlediska se vystavuje v litomyšlské
galerii zvrhlé umění, uplynuly téměř dva roky. Podá-
vám svědectví o tomto časovém úseku, které bylo
ukončeno pro mne povolávajícím rozkazem k první-
mu září 1950. Vyzbrojen vysokoškolským diplomem,
doporučujícím posudkem litomyšlské vrchnosti,
ostříhán dohola, na dobu neurčitou jsem se stal čer-
ným baronem. Další vývoj událostí o osudu galerie
znám pouze z informací z domova, kam jsem se již
nevrátil. Vše, co jsem napsal, o tomto časovém úseku
bylo třeba, abych mohl několika větami tuto epizodu
uzavřít.
Všechny obrazy a plastiky, které byly na ministerstvu
kultury dány k dispozici, byly a jsou stále státním
majetkem. Východočeská galerie tenkrát asi s nákla-
ďáčkem v Praze nebyla, ovšem stálo jí to za to z moci
úřední, když už v šedesátých letech politické ohrože-
ní nehrozilo, vybrat depozitář Městské galerie v Lito-
myšli a převést soubor moderního umění do sbírek
Východočeské galerie v Pardubicích.
Rozdílný způsob obou galerií v získání souboru by
v této době měl stačit k vrácení obrazů a plastik lito-
myšlské galerii (dle předávajícího protokolu).

Bohdan Kopecký (8. 11. 2000)

Otevření nového
kostela se blíží
Na druhou adventní neděli připadnou letos v Litomyš-
li kromě Mikuláše také oslavy otevření nového koste-
la. Sbor Církve bratrské v Litomyšli, který se doposud
scházel v nenápadné modlitebně u vlakového nádraží,
se přesně po sto letech přesune do lépe vyhovujících
prostor nového kostela v Moravské ulici. 
Stavba nového kostela v Litomyšli byla započata
na podzim roku 2008 podle vybraného architektonic-
kého návrhu Ing. arch. Zdeňka Fránka. Jejím mottem
se stal biblický citát z Žalmu: „Bože, tvé milosrdenství
až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.“ Město Lito-
myšl poskytlo církvi pozemek vedle hlavní silnice smě-
rem na Svitavy. Po nacenění projektu na 20 milionů
korun se prací ujala První litomyšlská stavební
a. s. Finanční prostředky začal sbor Církve bratrské zís-
kávat z vlastních zdrojů, grantových projektů, neban-
kovních půjček, od sponzorů a dárců či
prostřednictvím nejrůznějších charitativních a sbírko-
vých aktivit. Na podporu nového kostela přispěl mj.
každý, kdo přišel na předvánoční koncert vokálního
souboru Geshem nebo si koupil drobnůstku na bene-
fičním bazaru. Na Boží hod vánoční (2009) a veliko-
noční (2010) se v rozestavěné budově kostela konaly
již sváteční bohoslužby. 

Významnou událostí pro stavbu kostela byla nabíd-
ka výzdoby interiéru ze strany Karla Malicha.
Kromě instalace pro čelní stěnu bohoslužebného
sálu je Karel Malich rovněž autorem kazatelny
a stolu Páně. Další cenné umělecké dílo získá kos-
tel prostřednictvím galeristy Zdeňka Sklenáře,
který si pro zhotovení kříže v průčelí budovy vybral
sklářského výtvarníka Václava Ciglera. 
Po dvou bohoslužbách v rozestavěné budově se letos
5. prosince v 10.00 sejdou křesťané k první nedělní
bohoslužbě v dokončeném novém kostele. Po slav-
nostní bohoslužbě bude kostel v odpoledních hodi-
nách volně zpřístupněn návštěvníkům k prohlídce.
První „kostelní“ neděli uzavře od 17.00 koncert
krnovské skupiny Angles a předkapely Blabovy
stromy. K radostné nedělní bohoslužbě i ostatním
oslavám o druhém adventu jsou všichni (třeba
i Mikuláš) srdečně zváni.

Eva Beňová
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Konference Kulturní Evropa nejen pro odborníky 
Kulturní Evropa, to byl název
konference, pořádané minister-
stvem kultury, ministerstvem
pro místní rozvoj, Národním
památkovým ústavem Pardubice
a Městem Litomyšl na litomyšl-
ském zámku. Podtitul sympozia
by ale mohl znít „Jak Evropa
financováním projektů ze struk-
turálních fondů pomáhá ke zlep-
šení cestovního ruchu na národní
úrovni a jak pomáhá při využití
potenciálu kulturního dědictví
ČR“. Program konference byl
totiž zaměřen především na pro-
jekty z těchto oblastí, které jsou
či budou financované z Evropské

unie. Konferenci navíc doplňo-
valy aktivity věnované dětem
i dospělým. Akce se konala od 8.
do 9. října. 
Nabízí se však otázka, proč se
setkání uskutečnilo právě
v Litomyšli. Odpověď prozradila
Ing. Lumíra Kafková, ředitelka
odboru řízení operačních pro-
gramů ministerstva pro místní
rozvoj. „Odborná konference
Kulturní Evropa propojuje dvě
témata, která by měla být propo-
jena vždy – kulturu a cestovní
ruch. Vybírali jsme si město,
které má kulturu, organizuje
akce, má památky…atd. Lito-

myšl žije kulturně, a to není jenom Smetanovou Lito-
myšlí, ale i spoustou dalších věcí, jež organizuje. Navíc
se jedná o město, které nejlépe čerpá z evropských
fondů. A skutečně je to na městě vidět,“ vysvětlila
Lumíra Kafková a dodala: „Kultura i cestovní ruch jsou
tématy integrovaného operačního programu (IOP),
který řídí ministerstvo pro místní rozvoj. Propojení
těchto témat v programu konference se nabízelo.“
Došlo tak na představení spousty zajímavých pamá-
tek, které se budou opravovat. Mají však nějaký účel
nad rámec kulturní památky. To je podle Kafkové důle-
žitý prvek pro přilákání turistů i odborné veřejnosti.
Na konferenci byl proto prezentován i projekt Revitali-
zace zámeckého návrší v Litomyšli. Účastníci byli ústy
RNDr. Renaty Šedové seznámeni s jednotlivými objek-
ty, zapojenými do revitalizace, i jejich využitím. „Pro
nás bylo ale také důležité v rámci konference nabíd-

nout také něco veřejnosti. V pátek dopoledne se účast-
nily doprovodné akce školy, které se zapojily formou
her. Odpoledne byla spousta zajímavostí přes středo-
věkou hudbu, stánky s regionálními produkty nebo
soutěže pro děti,“ doplnila Lumíra Kafková. „Krom
jiného si mohla široká veřejnost osahat určité projety,
předložené do integrovaného operačního programu.
Jde třeba o projekt „Živá města – živé památky“, jehož
součástí je také akce KdybyKulich,“ uvedla ředitelka.
KdybyKulich bavil veřejnost téměř celou sobotu.
Během tiskové konference, navíc zazněla informace,
dávající naději litomyšlskému zámku. Projekt na jeho
revitalizaci má šanci na úspěch. „Náš projekt Umění
na zámku prošel mírnou změnou v koncepci. Nyní jsme
velice dobře připraveni. Jsme schopni projekt realizo-
vat a chceme jej realizovat. Čekáme, až bude nejvhod-
nější příležitost, abychom se do toho mohli pustit,“
sdělil ředitel pardubického Národního památkového
ústavu (NPÚ) Ing. Ladislav Kryl. Podle slov dalšího
pracovníka národního památkového ústavu je projekt,
respektive jeho stavební část, před dokončením. NPÚ
tedy bude žádat o stavební povolení, které by měl
dostat. „IOP dostane dodatečné zdroje, takže šance je
pro všechny. Otázka je, jak bude projekt připravený.
Nic není konečné,“ sdělila k tomu Lumíra Kafková. 

Text a foto Jana Bisová

Výjimečnou přednášku s besedou a promítáním
fotografií a filmů z expedic nejen na nejvyšší vrcho-
ly naší planety pro vás připravilo Město Litomyšl při
příležitosti zahájení Mezinárodního festivalu outdo-
orových filmů v Litomyšli.
Kromě vyprávění se můžete těšit například na film
No. 9 – Manaslu 8163. Film je Radkovou výpovědí
o dlouhé cestě na vrchol Manaslu, během které
musel překonat mnoho překážek. Bylo to poprvé,
kdy vyrazil na expedici sám a byl odkázán pouze
na vlastní síly, uvažování a schopnosti. Mnohokrát
během cesty myslel na návrat. Dosažením tohoto
vrcholu se Radek Jaroš stal nejúspěšnějším českým
himalájským horolezcem. Manaslu byla devátou
osmitisícovkou, na jejíž vrchol Radek zdárně
vystoupil.
Celkem stál Radek Jaroš na vrcholu osmitisícovky již
jedenáctkrát. Na svém kontě má skalní i ledovcové
vrcholy čtyř kontinentů naší planety. Vedl úspěšnou
expedici na Cho Oyu kde stanuli na vrcholu společně
s mistrem světa v běhu na lyžích Martinem Kouka-
lem. V roce 2007 stál v čele expedice a lanového
družstva, které zdolalo bezejmennou horu a nazva-
lo ji po Největším Čechovi – hora Járy Cimrmana. V
roce 2008 vystoupil na dva osmitisícové vrcholy

během pouhých 20 dnů. V roce 2009 dosáhl sólo
výstupem vrcholu právě již zmiňované hory Mana-
slu. V roce 2010 zdolal dva osmitisícové vrcholy
během deseti dnů. Získal mnoho cen a titulů z nichž
za zmínku stojí především ceny Fair Play od Českého
olympijského výboru a Evropského výboru Fair Play
za záchranu tří lidských životů. 
O zážitcích ze svých expedic přijede Radek Jaroš
vyprávět do Music Clubu Kotelna v neděli 7. listopadu
2010 od 16 hodin. Nenechte si ujít příležitost setkat se
s tímto výjimečným sportovcem.                              -ms- 

Zveme vás na nejvyšší vrcholy světa s naším
nejlepším horolezcem Radkem Jarošem

Zhodnocení projektu Cyklobusem
Českomoravským pomezím 2010

Již popáté jsme mohli každý pátek, sobotu
a neděli od července do září využívat slu-
žeb cyklobusu, a dostat se tak i se svým
bicyklem blíž k atraktivitám Českomorav-
ského pomezí. I pro letošní rok byla
pro příznivce cykloturistiky připravena
zajímavá novinka. Po loňském rozšíření
projektu o trasu do Moravské Třebové a Jevíčka se
v letošním jízdním řádu cyklobusu objevila také
zastávka v České Třebové. Cyklisté tak mohli navštívit
například rozhlednu na Kozlovském vrchu nebo využít
napojení na nový systém cyklo a in-line stezek
na Orlickoústecku.
Celý projekt podpořil i tentokrát Pardubický kraj, který
zahrnul víkendový provoz cyklobusu do tzv. základní
dopravní obslužnosti. Každý ze třinácti víkendů
a dvou dnů, na které připadá svátek (5. – 6. července),
jsme ujeli přesně 890 km, což je o 138 km více než
v loňském roce a asi o 350 km víc než v předchozích
letech. Cyklobus přepravil od července do září bezmá-
la 1 500 cestujících (přibližně srovnatelné s loňským
rokem), z toho přes 400 cyklistů. Nejvíce využívaný byl
cyklobus v červenci, kdy využilo jeho služeb přes 600

cestujících a poté v srpnu, kdy jsme pře-
pravili přes 500 cestujících.
Vaším nejoblíbenějším spojem byl spoj
č. 1, který jezdil v neděli ráno z Jevíčka,
přes Svitavy, Litomyšl, Proseč až do Polič-
ky a také spoj č. 4, který jezdil v sobotu
ráno z Poličky přes Proseč, Nové Hrady,

Litomyšl, Svitavy do Jevíčka.
Nejvíce cyklistů cestovalo např. v červenci z Litomyšle
(asi 40), pak ze Svitav (více než 20). V srpnu nastupo-
valo nejvíce cestujících s jízdním kolem v Jevíčku (víc
než 90) a většinou cestovali do Proseče. V září byla
nejvíce využívaná zastávka pro výstup cyklistů Termi-
nál J. Pernera v České Třebové a také křižovatka
na Kozlově. Nejčastěji nastupovali cyklisté v Moravské
Třebové.
Dodejme, že celý projekt koordinovalo opět Město
Litomyšl ve spolupráci s městy Polička, Svitavy,
Moravská Třebová a nově také s Českou Třebovou
za výrazné podpory Pardubického kraje.

Michaela Severová,
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí
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Žeňte se Češi, ať jsou Češata… (J. K.Tyl) 
aneb úctyhodný rekord Vladimíra Šauera

Divadelník, učitel, „hlas“ litomyšlského rozhlasu
a dnes již bývalý zastupitel Mgr. Vladimír Šauer se
může pochlubit úžasným primátem. Za dvacet let,
kdy byl členem Zastupitelstva města Litomyšl, oddal
1 000 svateb a jako bonus přidal ještě tři navíc.
Za celých dvacet let nikdy nepomyslel na to, že by
oddávajícího nechtěl dělat. Tuto práci měl velmi rád
a považoval ji za štěstí. Tisící pár oddal 9. října
v 10.00 v oddací síni v muzeu. Tímto dnem pro Vladi-
míra Šauera definitivně skončila role oddávajícího.

Pamatujete si datum úplně první svatby?
Hledal jsem to v dokumentech, ale datum jsem nena-
šel. Bylo to ale po prvním městském zastupitelstvu,
které vzniklo po listopadové revoluci. Volby byly
někdy v listopadu. Úplně na konci prvního zastupi-
telstva si najednou pan Brýdl vzpomněl, že ještě
musíme zajišťovat svatby. Tak se rozhlížel kolem
a říkal: „První svatby by si mohl vzít támhle herec
a kantor Šauer“. Takto jsem se
k tomu dostal. Pan Bureš z bývalé-
ho městského národního výboru
mi předal sbírku projevů, kde byly
socialistické proslovy, aby rodiče
vychovávali své děti v duchu soci-
alismu atd. Paní matrikářka mi dala přehled, kdo kdy
přijde a já šel „na plac“. 

Vybavují se vám první snoubenci?
Bohužel si je nepamatuji. Jenom vím, že v prvním
měsíci jsem oddával jednu svoji žákyni. Byl jsem rád,
že je to dojalo. Mě to dojalo také. Bohužel dnes jsou
již rozvedení.

Co pro vás znamená svatba?
Jsem přesvědčen, že Vánoce a svatba mají být kýč.
I když všichni svatebčané mají
vytříbený estetický vkus, tak by
měli tolerovat, že z nevěsty se
ve svatební den stane načančaná
a bohatě načesaná princezna
v bílém, s dlouhým závojem,
s kytičkami ve vlasech, že ženicha
bude zdobit kytka v klopě saka,
cylindr na hlavě, kravata s velkým
uzlem a dejme tomu i lakýrky.
Kolem nich že budou pobíhat dru-
žičky jak marcipánové panenky
a chlapečci ve vypůjčeném kvádru
a s cylindrem, že někdo donese
na svatbu chomout, kouli s okovy,
že se po nich bude házet rýže, že vtipný strýček bude
recitovat přáníčka typu „Hodně štěstí, málo pláče,
do roka dva kudrnáče, když to ženich poplete, mějte
radost z děvčete…“, že se bude střídat smích se slza-
mi, dojetí s nervozitou. Zkrátka svatební obřad by
měl být výpravné divadlo: s početným komparsem,
chvíli veselé, chvíli vážné, chvíli dojemné, hodně
zamilované a hlavně se šťastným koncem.

Utkvěli vám v paměti někteří snoubenci, které jste
oddával?
Některé svatby byly velké, svateb-
čané přijeli autobusem, takže
všichni už před obřadem popíjeli.
Poslední dobou bývaly svatby
menší i docela malé jen pro nej-
bližší přátele. Na jednu svatbu
dokonce přijeli pouze snoubenci
a svědky sehnali, až když jim mat-
rikářka sdělila, že bez svědků to
nejde. Narychlo zaskočila poklad-
ní z muzea a naše zpěvačka. Někdy byli snoubenci
velice mladí (moje nejmladší nevěsta měla šestnáct
let a musela mít soudní povolení ke sňatku), jindy se
brali důchodci. Brali se snoubenci, kteří se znali
několik týdnů, naopak jednou jsem měl svatbu, kdy
ženich čekal na nevěstu asi 27 let. Stále častěji jsme
měli i svatby mezinárodní s překladatelem. Na jednu
takovou svatbu přijeli do zámecké kaple hosté z pat-
nácti zemí světa.

Co je z vašeho pohledu na svatebním obřadu
nejdůležitější?
Nejdůležitější na celém obřadu je proslov oddávající-

ho a slib snoubenců. Abych si pře-
dem připravil proslov na tělo,
postrádal jsem informace o tom,
jak doposud žili, jak dlouho spolu
chodili či žili, jaké mají vzdělání,
jestli mají jednoho nebo oba rodi-

če, zdali už spolu mají děti, zda mají děti z prvního
manželství. Bohužel snoubenci si svatbu sjednávají
na úřadě u matrikářky, oddávající se se snoubenci
většinou setká až při vlastním obřadu. Před obřadem
jsem znal pouze jména, věk, trvalé bydliště a dosa-
vadní stav (svobodný, rozvedený, vdovec apod.), ale
pak je svatební projev neosobní. Jen výjimečně si
snoubenci na úřadě zjistili nebo vyžádali známého
oddávajícího a buď telefonicky, nebo emailem žádali

o zařazení konkrétních událostí,
informací a detailů z jejich vztahu
do svatebního proslovu. Ani ten
nejobecnější proslov, naplněný
různými hezkými citáty o lásce
a manželství neměl univerzální
použití, protože každá svatba má
mnoho proměnných.

Když hovoříte o proslovech,
kolik a jaké jste za ty dvě desítky let
napsal?
Za 20 let jsem celkem sepsal asi 30
různých proslovů. Zpočátku v roce
1990 byli svatebčané mnohem cit-
livější, v mých proslovech bylo

více patosu, více jsem působil na city, takže často se
rozbrečely nejen maminky, ale i další svatebčané.
Když jsem pak viděl, jak slzičky rozmazaly make-up,
zařadil jsem do proslovu více moudrosti, zkušeností,
rad a citátů. Pro některé svatby jsem měl připraveny
i proslovy veselé. Proč ne, vždyť s úsměvem jde všech-
no líp.

Obřadní místností bylo doposud muzeum, ale určitě
jste oddával i na jiných místech…

Svatební obřady byly původně
pouze v obřadní síni, později jsme
začali oddávat na zámku – v kapli
a v audienčním sále. Velice hezké
svatby jsou i v přírodě. Podle
přání snoubenců jsem oddával
v zámecké zahradě, v Klášterních
zahradách, měl jsem i svatby
na zahradě u rodinných domků,
v hale domu i na lesní mýtině
s mysliveckými fanfárami a písně-

mi. Ale také jsem měl svatbu v ložnici u těžce nemoc-
né nevěsty. Ona ale hezká svatba ani tak nezáleží
na místě a prostředí. Nezapomenutelná svatba je
výsledkem srdečné a milé atmosféry, připraveného
programu plného svatebních tradic a veselí, hudby
pro všechny generace, dobře se bavících svatebčanů.
Když je veselo a dojde k navázání vzájemných kon-
taktů mezi rodinami. Když láska ženicha a nevěsty
má převahu a nedovolí, aby došlo k pomluvám

a osočování, k ponižování, závisti, k urážkám a tru-
cování…

Jaké pocity jste měl, když jste oddával tisící pár?
Měl jsem trému, abych to nezkazil. Jak říkám, čím
jsem starší, tím mám trému větší. Ovšem zpočátku
jsem ji měl také. Nikdy jsem nešel na obřad nepřipra-
vený a vždy jsem si říkal: „Musí to být přesně, pěkně
bez přeřeknutí“. Vždy jsem to považoval za takový
malý herecký výstup s hezkou výslovností. V zákulisí
té naší malé šatničky jsme se bavili přirozeně a najed-
nou člověk vejde do obřadní síně a je z něho osob-
nost, která by měla být důstojná, která by měla
zastupovat zastupitelstvo, veřejnost, úřad a tak.
Pro oddávajícího není svatba záležitostí půlhodiny.
Značná část domácí přípravy je věnována nejen pro-
slovům, ale také úpravě zevnějšku i oblečení.
A po skončení takové sobotní směny (která čítá 1 – 9
svateb) ty svatby ve mně zůstávají, každá svatba při-
náší hluboký zážitek. Většinou obřady končily s uspo-
kojením, že dobrá věc se podařila. Jen výjimečně
jsem se vracel zdrcen – šokován, když např. ženich
přišel k obřadu v riflích, nebo když krátce po obřadu
nevěstu nebo svoji maminku překvapil takovým slov-
níkem, který filmaři dávají do úst jen drsným ošetřo-
vatelům stád.

A pocity po posledním 1 003 páru?
Bude mi smutno. Bude mi smutno nejen po svatbách,
ale i po pěkné partě, protože jsem se všemi vycházel
velice dobře. Všechny matrikářky byly příjemné. Vždy
jsme si v zákulisí pěkně popovídali. Vždy jsem příjem-
ně vycházel i s hudbou. Hovořili jsme o muzice,
o životě i o tom, jak se mají na konzervatoři, akade-
mii. Zkrátka, byla to dobrá parta.

Tisícím párem se stali Iveta a Slavomír Řehůřkovi. 

Tak takto objemná je evidence tisíce svateb. 

Nic lepšího než krásná holka 
zatím nebylo vynalezeno…

… manželství je jako pevnost.
Kdo je venku – dobývá 

se dovnitř, kdo je uvnitř – 
touží se dostat ven. 

Všichni přítomní očekávají 
vaše „ANO“, protože se těší, 

jak v manželství budete řešit pro-
blémy, do kterých byste se bývali

byli nebyli dostali,
kdybyste se bývali byli 

nebyli byli brali…

Přeji vám, aby ten další život,
který se teď před vámi otvírá, byl
bohatý a šťastný a abyste jeden

pro druhého zůstali
tím, čím jste dnes:

Tím nejdražším, tím nejlepším
a nejpotřebnějším člověkem.

S platností od 6. listopadu dochází k drobné změně
jízdního řádu litomyšlské MHD. Nově bude autobus
zastavovat mezi hřbitovem a krytým plaveckým bazé-
nem. Zastávka je pojmenována U Plovárny. Dále pak,
na četné žádosti občanů, pojede spoj s odjezdem
v 10.15 z autobusového nádraží obráceným směrem,
tj. směrem na náměstí, a pak do Nedošína.

Změna v MHD

Ohlédnete-li se zpět, jak těch dvacet let hodnotíte?
Po pěti volebních obdobích přišel čas bilancování.
Mám za sebou víc jak 1 000 svateb oficiálních, 4 a půl
svatby neoficiální, kdy novomanželé uspořádali svat-
bu pro příbuzenstvo, které se nemohlo zúčastnit
obřadu v zahraničí. Za dvacet let jsem svatbám oběto-
val celkem 312 sobot. Kdysi jsme se Sborem
pro občanské záležitosti připravovali v obřadní síni
i rodinné zlaté svatby (po 50 letech) a společné svat-
by stříbrné (po 25 letech) pro několik párů současně.
Jednu stříbrnou svatbu jsem dokonce dělal sám sobě!
Moje manželka si ve společnosti asi deseti dalších
párů vyslechla můj slavnostní proslov a teprve
po slibu a blahopřání, při přípitku jsem se zařadil
mezi ostatní stříbrné páry k manželce.                            

Text a foto Jana Bisová
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Velká fotografická a literární soutěž
o zajímavé ceny dvacítkou

Filosofská budoucnost.

Když slunce svítí, je požitek číst
Lilii v kvítí. 

Na zámku kdysi stála „hradní
stráž“.

Strom a sv. Jan. Klid a pohoda u Kamila v čajov-
ně.

I taková smutná zákoutí můžeme
vidět v centru Litomyšle. 

Beze slov. Takhle vidím Litomyšl já, když
vyjdu ven. 

Jsou drahé kameny, co ženy v
špercích zdobí, mně však jsou
dražší tvoje dlažební, ne do zlata,
vsazené do chudoby, co na nich
kroky jako zvony zní. 

To jsou mé podsíně tak různě
vyklenuté, aby se všude jinak
ozval hlas. 

Fragmenty města. 

Litomyšl sváteční. Zhasněte lampióny... Litomyšl je na houby II.

Dětem pro radost, všem pro zdraví. Římsy. Zapadající listopadové slunce nad Litomyšlí,
focené z polní cesty nad starou plovárnou.

Beze slov

Soutěžní číslo: F55

Soutěžní číslo: F63 Soutěžní číslo: F64 Soutěžní číslo: F65 Soutěžní číslo: F66 Soutěžní číslo: F67

Soutěžní číslo: F56 Soutěžní číslo: F57 Soutěžní číslo: F58

Soutěžní číslo: F59 Soutěžní číslo: F60 Soutěžní číslo: F61 Soutěžní číslo: F62

Soutěžní číslo: F68 Soutěžní číslo: F69 Soutěžní číslo: F70 Soutěžní číslo: F71 Soutěžní číslo: F72
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Řeknu to
jen zcela krátce:
lilie mám
na zahrádce.

Milí čtenáři, není to tak dávno, co jsme vás informovali o vyhlášení soutěže Lilie dvacítkou. Za několik měsíců trvání soutěže jste redakci Lilie zásobovali svými fotografie-
mi i básnickou tvorbou. Listopadová Lilie je však předposledním číslem, ve kterém jsou soutěžní příspěvky zveřejněny. Poslední možnost pak máte v prosincovém vydání
zpravodaje. Pospěšte tedy, uzávěrka čísla 12 je 20. listopadu. Poté soutěž končí a na řadu přijde vyhlášení výsledků. 
Nezapomínejte tedy hlasovat ke svým favoritům. O vítězích můžete rozhodnout svým hlasem buď na webu města www.litomysl.cz/lilie, případně také poštou, e-mailem
(lilie@litomysl.cz), nebo osobně v redakci Lilie.           redakce Lilie

Jak Bílá paní napravila poměry na zámku 

Pověst o Bílé paní v podání divadelního spolku
zaměstnanců a průvodců litomyšlského zámku
mohli vidět návštěvníci během nočních prohlídek.
Trochu strašidelné, zčásti poučné, ale i humorné
pojetí pověsti opakovali na zámku hned dva měsíce
po sobě. Naposledy se ztemnělými komnatami Bílá
paní prošla 9. října.
Divadelní představení se skládá ze scének, hraných
na různých místech během prohlídky. Průvodkyněmi
návštěvníků jsou navíc dvě šlechtičny Polyxena
z Pernštejna a Eusebie Frebonie z Pernštejna, dcera
a vnučka Marie Manrique de Lary – litomyšlské Bílé
paní. „V době, kdy se na zámku žilo velmi neřestně,
děly se tady věci, které se neslučovaly s dobrými
mravy, zjevila se jednou večer služce Bílá paní. Naří-
dila jí, aby vyřídila pánovi, že nenapraví-li se mravy
na zámku, něco zlého se stane. Služka šla za pánem,
ten jí však nevěřil. Následující noci se Bílá paní zjevi-
la znovu. Ze stolu vzala cínový talíř, který srolovala
do kornoutu a předala jej služce, aby ta měla důkaz,
že zjevení spatřila. Mravy se pak napravily,“ vypráví
pověst o Bílé paní kastelánka Jana Sehnalová
a dodává: „Tato pověst je dobře známá a průvodci ji
uvádějí při prohlídkách. My jsme ji ale trochu upravi-
li a rozehráli ji do hodinového příběhu. “ Návštěvní-
ci tedy procházejí ztichlým a potemnělým zámkem
a cestou se jim může přihodit hodně zvláštních věcí.

na celém zámku budou ukázky dekorací z květin.
Budou tam tři naši nejvýznamnější floristé předvá-
dět své umění. Výtěžek z dražby těchto dekorací
i ze vstupného bude věnován dětem z Dětského
domova v Dolní Čermné, Moravské Třebové, a také
dětskému oddělení nemocnice v Litomyšli. V prosin-
ci bychom zde měli mít velký koncert KOSu.“ Zimní
spánek tedy od zámku nečekejme. 

Text a foto Jana Bisová

Zvrhlý zámecký pán se svou chotí je zvou do kola
a udivený návštěvník pak s nimi tančí audienčním
sálem. Jinde se jim při pohledu z okna naskytne
pohled na postavu, která v zámecké zahradě cosi
kope. To se jen hrabě Chamaré snaží podkopat
zámek, aby konečně našel poklad, který na svém
hradě Potštejně nenašel. Jinde se náhle zjeví bílá
postava a zase zmizí. 
Všichni účinkující v této „hře“ nazvané Jak Bílá paní
napravila poměry na zámku, na sobě mají krásné
kostýmy, které však mohou způsobit i humorné oka-
mžiky. „Například zvrhlému hraběti spadla uprostřed
představení paruka, hraběnka se smekla na vyso-
kých podpatcích a upadla před všemi návštěvníky
na zem atd. Musím ale říci, že celá tato akce má
báječný vedlejší účinek, a sice že se všichni skutečně
vyřádíme,“ říká kastelánka, která prozrazuje, co dal-
šího chystají pro veřejnost. „Po ukončení hlavní
sezóny nezavíráme, protože doufáme, že tím, že
zůstaneme otevření, nalákáme návštěvníky ze široka
daleka. Na zámku se bude stále něco dít. Kupříkladu
na 20. listopadu připravujeme se soukromou firmou
z Lanškrouna akci s názvem Vánoce dětem, kdy

strana 1 >
„Samozřejmě budeme vycházet ze Salieriho, ale
na zbytek věcí se bude hudba dokomponovávat
podle toho, co natáčíme,“ dodal režisér. 
O natáčení na zámku již v minulosti projevili zájem
i jiní filmaři. „Už dvakrát tu dělali lokační záběry.
Jednou šlo dokonce o ruskou televizi, která chtěla
točit film o špionovi. Interiéry zámku měly simulo-
vat Vatikán, ale nakonec zvolili Hrubý Rohozec, kde
mají vybavení z období kolem roku 1920. Další chtě-
li natáčet film o Lucrezii Borgia,“ uvedla kastelánka.

Podle jejího mínění si však filmaři vybírají spíše
zámky kolem Prahy. Litomyšl je pro ně příliš vzdále-
ná. Podle posledních informací ze zámku by však fil-
mový štáb projektu Sirael měl na zámek dorazit
znovu. Natáčení si prý pochvalovali natolik, že se
rozhodli vrátit. Diváci budou moci film vidět v břez-
nu či dubnu příštího roku. Malíře ztvární herec Klic-
perova divadla v Hradci Králové Jiří Zapletal,
kterého můžete znát například ze seriálů Ulice či
Ordinace v růžové zahradě. 

Text a foto Jana Bisová

Litomyšl v moderním umění. Panorama Litomyšle. Zahrado panská! Kolik tu bylo avantýr! A kolik těch, co vskutku milovali!

Soutěžní číslo: F73 Soutěžní číslo: F74 Soutěžní číslo: F75

Soutěžní číslo: L12
Lilie ve znaku města,
turistům zde vede cesta.
Litomyšl je krásné město,
též zapsané v UNESCO. 

Soutěžní číslo: L15
To přece není žádná fáma,
že ve dvaceti je již dívka atraktivní dáma.
Měsíčník Lilie má tu kliku,
že její dvacítka je vykročením do ještě
populárnějšího ročníku.

Soutěžní číslo: L16
Když v podvečer se slunce za obzor skryje, 
je vhodný čas si přečíst výtisk Lilie, 
číst jak je v Litomyšli krásně
a to je doba napsat alespoň kousek básně. 

Soutěžní číslo: L17

Česká televize natáčela 
v Litomyšli nový baletní projekt
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Vnímání 
Litomyšlských proměn
Lilie z listopadu 1997
Akademický malíř Bohdan Kopecký se v Litomyšli roku
1928 narodil a po svých vynucených odloučeních
od rodného města se do Litomyšle také vrátil. Promě-
ny, kterými prochází současné město, vnímá velmi cit-
livě. Chtěl jsem s ním původně pořídit rozhovor, ale
zmohl jsem se na jedinou otázku. Pak už to byl proud
vyprávění, názorů, postřehů, který by nebylo dobré
přerušovat.
Tak tedy - co říkáš současným změnám, které můžeme
sledovat na každém kroku?
„Každý den chodím nakupovat, na procházky, každo-
denně zajdu k Černému orlu nebo navštívím Lidovou
restauraci, někdy třeba též poněkud vzdálenější Kope-
ček. A když už jsem začal těmi hospodami, nemohu
přenést přes srdce, že moje jinak pohostinné město
dopustilo, že nemohu tak jako za mlada posedět
v hotelu Zlatá hvězda a ve Slezáku. Město tím velice
utrpělo a cizí návštěvníci, kteří tyto někdejší krásné
a pro Litomyšl tak typické restaurace zažili, se třeba
kvůli tomu už nevrátí. Ale to všechno ví v Litomyšli
konec konců každý. Zastavím se raději tam, kde změna
ku prospěchu města byla již vykonána.
Leckdo to bere jako samozřejmost, ale mně trochu vadí
ta snadná ztráta paměti. Například po desetiletí deva-
stované děkanské schody. Pamatujeme skládku poni-
čených pískovcových fragmentů. Vystoupejte dnes
po nádherné kamenické obnově s dobrým pocitem až
k renesančnímu portálu z roku 1605, restaurovanému
dnes do původní podoby. S úctou obejděte kostel Pový-
šení sv. Kříže z druhé poloviny 14. století. Pan děkan
Beneš na obnově chrámu nechal srdce a je to znát.
Pamatuji nelehkou dobu, kdy se zcela vážně míněným
záměrem stala likvidace piaristického kostela. Chrám
Nalezení sv. Kříže, nádherná barokní stavba, výjimeč-
ným způsobem architektonicky pojatá bezmála jako
pevnostního charakteru, byla před zánikem. Nebylo to
jednoduché oživit staré tesařské a klempířské řemeslo.
Starosta Brýdl prosadil, že klášterní věže jsou dnes
původní konstrukční a materiálovou kopií, nikoliv tedy
- jak bylo navrhováno - železné výztuže. Dočkali jsme
se i dokonalé restaurace piaristické koleje. To je kle-
not. Sledovat můžeme obnovu budovy městského pivo-
varu, který desítky let strašil svým vzhledem
návštěvníky zámku. Cestou k Jiráskovu náměstí nelze
přehlédnout areál restaurátorské školy s Červenou věží
z 15. století, která se dočkala zastřešení.
Nový kabát má pedagogický ústav, nebyla jistě jedno-
duchá vnitřní i vnější rekonstrukce Smetanova domu.
Radniční věži z r. 1418 esteticky vzato velice prospělo
odhalení části původního zdiva. Sousední knihovna
má nový krov a krytinu. Ještě než jsem se stal horní-
kem, chodil jsem za holkama uličkou zvanou Posraná.
Zde byly zaznamenány moje první doteky s něčím neu-
těšeným, což mě dále provázelo v mém výtvarném
vyslovování po celý život. Občas mě popadnou vize
budoucnosti, že na rohu bude cedule: Ulička dříve
Posraná, dnes Bohdana Kopeckého. Škoda, že se té
úcty nedožiju. To už se na to budu za nějakých sto let
koukat odkudsi shůry. A ještě k této uličce - pro mě
a zajisté i pro ni je šokem dokonalá dlažba, která zde
nikdy v její historii nebyla. A má i stylové osvětlení.
Málo radosti skýtalo po mnoho měsíců občanům žijícím
na Šantově náměstí jeho prostředí. Se zoufalým výra-
zem v očích zdolávali několik minut pár desítek metrů
jako na Velké Pardubické cestou za nezbytným náku-
pem či za ještě nezbytnějším posezením s přáteli
U Orla. Dnes na Šantově i přilehlém malém Toulovcově
náměstí začíná prokukovat pohoda. To, co se po celou
historii města neuskutečnilo, začíná být hotovou věcí.
Komplexní architektonické řešení tohoto areálu bude
záviděti Evropa. Nepřeháním, prosím. Je to čin jedineč-

Druhá etapa rekonstrukce
Smetanova domu
Lilie z listopadu 1999
Smetanův dům představuje významné kulturní a spole-
čenské zařízení pro město i okolí. Je velkoryse konci-
pován a jeho vnitřní řešení bylo navrženo velice
promyšleně a ani se značným odstupem nijak nezasta-
ralo. Co se týče architektonického řešení, patřil již
v době svého vzniku k nejkvalitnějším
stavbám své doby a tuto podobu se podaři-
lo prakticky beze změny zachovat do dneš-
ních dnů. Horší situace byla ve vnitřním
vybavení a způsobu využívání. Některé
vnitřní prostory byly zanedbávány, určité
prvky byly opotřebovány (podlahy, povr-
chy, dveře) a jiné technicky zastaraly
(elektroinstalace, zdravotní technika
apod.). Cílem druhé etapy rekonstrukce
Smetanova domu je obnovit podmínky pro provoz res-
taurace s kuchyní, salonek a dalším příslušenstvím
v původním rozsahu. To představuje rekonstrukci
odbytových prostor (restaurace a výčep) do max.
původní podoby, modernizaci kuchyně včetně jejího
vybavení, zařízení skladových a pomocných prostor,
vybudování sociálního zázemí personálu, rekonstruk-
ci sociálního zázemí pro hosty, obnovení možnosti
občerstvení v salonku na přiměřené úrovni a propoje-
ní suterénu a 1. a 2. NP výtahem pro lepší manipulaci
se surovinami a nápoji.
Investorem celé akce je Město Litomyšl, projektantem
KIP s.r.o. Litomyšl a návrh interiéru vypracoval
Ing. arch. Vladimír Krátký a Ing. arch. Petr Hlaváček.
Starosta města pozval na pracovní schůzku zástupce
litomyšlských spolků a sborů, kteří se vyjadřovali
k plánovanému uspořádání. Většina jejich připomínek
byla zapracována do projektu. Těžištěm i z hlediska
restaurační technologie bude restaurace s výčepem
piva s návazností na terasu, zatímco salónek bude
spíše příležitostným a reprezentačním prostorem,
ovšem s možností regulérního restauračního provozu.
Restaurace je řešena pro restaurační provoz na vyšší
úrovni s přídechem kavárenského prostředí začátku
století. Podél čelní stěny je navržen velkorysý bar-
pult, odbytový prostor je řešen řadou boxových sestav
a volně rozmístěných stolů se židlemi. Na zástěnu
u vstupních dveří budou zavěšeny noviny na dřevě-
ných držácích, což ještě přiblíží atmosféru začátku
století. V restauraci bude umístěno zvýšené pódium
(185 x 230 cm), jehož velikost je možné dle požadavků
účinkujících zvětšit přidáváním další části stejné veli-
kosti. Na plochu přibližně 76 m2 se pohodlně „usadí“
45 lidí. Po obvodě salonku o rozměru cca 40 m2 jsou
umístěny lavice a uprostřed je možné sestavit jeden
velký stůl nebo v tomto prostoru rozmístit několik

Piaristická kolej začala 
sloužit restaurátorům
Lilie z listopadu 2003
Dva měsíce od podpisu nájemní smlouvy s řádem Pia-
ristů 2. srpna potřeboval Institut restaurování a kon-
zervačních technik v Litomyšli na to, aby historický
objekt piaristické koleje přeměnil v jakousi zmenšeni-
nu britské Cambridge. Vzhledem k finančnímu přís-
pěvku od Taipeiské obchodní a kulturní kanceláře,
zastupující taiwanskou vládu a severoitalského dení-
ku Mesagero Venetto, se škote podařilo upravit pro-

story v přízemí na restaurátorské dílny
ateliéru restaurování papíru a nově akre-
ditovaného oboru restaurování umělec-
kých děl na papíře. V prostorách bývalého
internátu pedagogické školy se dnes
nacházejí pokojíky studentské koleje
pro pětatřicet studentů, katedra humanit-
ních věd s posluchárnou, knihovnou,
archívem a výpočetním střediskem. „Sym-

bióza řádu Piaristů, institutu a této budovy dosáhla
v podstatě ideální roviny. Studenti prvního ročníku
oboru restaurování nástěnné malby si zde odbyli první
praxi a již jenom nálezy nástěnných maleb v prvním
poschodí vytvářejí přímo prostor pro činnost tohoto
ateliéru,“ konstatuje s uspokojením rektor institutu
PhDr. Jan Vojta. Pod vrstvami bílé barvy studenti při
průzkumných pracích skutečně odkryli pestrou figu-
rální výzdobu z 18. století, na jejímž postupném obno-
vování stráví jistě několik příštích let. Měli by se také
podílet na restaurování přilehlé kaple, kterou škola
převzata od Národního památkového ústavu - územní-
ho pracoviště v Pardubicích, ve velice špatném stavu.
Ve vnitřním atriu by měla vzniknout zahrádka s bylin-
nými druhy, které se kdysi uplatňovaly v léčitelství či
při výrobě barev používaných při psaní a ilustrování
knih. Institut, připravující fundované restaurátory,
tak navázal na vzdělávací řád piaristů a obnovil tradi-
ci vysokého školství v Litomyšli.
Ivan Hudeček (Lilie č. 11 ze 4. 11. 2003 / ročník XIII.)

seriál
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ný. Bylo by dobré, abychom se uměli „těšit“ na další
překážky, které nás čekají v příštím roce, kdy dojde ke
konečným úpravám celého Smetanova náměstí.
A ještě něco. Před mnoha lety jsem se procházel
po Antverpách parkem, v němž bylo instalováno to
nejlepší, co vzniklo v současném moderním sochař-
ství. Letos jsem se jako obvykle o přestávce večerního
kreslení procházel naším zámeckým parkem. A najed-
nou, jako bych byl zpět v těch Antverpách. Sochy Olb-
rama Zoubka, po celé léto citlivě umístěné v tomto
prostředí, to byl kulturní počin, který právem vejde
do historie.
Již dnes je zde vykonáno mnoho a hodně toho je ještě
před námi. Myslím, že o Litomyšli se již několik let
nedá říkat, že zde „chcíp pes“. Bylo by to velmi nespra-
vedlivé. Bude-li čas, možnost a nálada, tak vám zase
někdy něco připomenu.”
Vyprávěl Bohdan Kopecký, jen poslouchal a přepsal -vs-

(Lilie č. 20 z 15. 11. 1997 / ročník VII.)

stolů malých. Kapacita salonku je maximálně 40 lidí.
Sklepy budou tvořit zázemí pro restauraci a budou zde
umístěny sklady. Jedna sklepní místnost o velikosti
cca 40 m2 je plánována jako zkušebna pro hudebníky.
Celkové náklady stavebních prací na II. etapu rekon-
strukce Smetanova domu byly naplánovány na 5
mil. Kč. V současné době je však jasné, že konečná
cena bude vyšší. Při provádění oprav se zjistilo, že jsou
uvolněny římsy (pravděpodobně z důvodu dřívějšího
požáru) a ty bylo nutné restaurovat, problémem se
ukázaly být obklady apod. Rekonstrukce by měla být
dokončena do 30. listopadu letošního roku. Do čer-
vence roku 2000 bude provozovatelem pan Miroslav
Kusý a poté bude vyhlášeno výběrové řízení na provo-
zovatele restaurace. Provozovatel restaurace má před-
nostní právo poskytovat občerstvení na všech akcích,
které se konají ve Smetanově domě.

Michaela Severová, vedoucí organizačního odboru
(Lilie č. 21 z 29. 11. 1999 / ročník IX.)

Na www.litomysl.cz/lilie v sekci Co se nevešlo nalezne-
te: Mykologové radili na Veselce • Mount Everest poko-
řili  za 4 hodiny, 39 minut a 44 sekund • Paní
profesorky, děkuji Vám • Jablíčkový den v mateřince na
Lidické • Tajemný zámek v Litomyšli a Bílá paní • Malé
(po)volební zamyšlení • Komunitní web pro seniory
vydal svému čtenáři knihu vzpomínek • Jaký dárek si
nechcete nadělit pod stromeček • Celostátní vzájemná
výměna zkušeností vedoucích dětských klubů, oddílů a
středisek volného času se uskuteční v Chrudimi •
Pachatel se vydává za policistu • MUDr.ncák dorazil
také do Litomyšle • Golfové klání na hřišti v Osíku •
Motokrosová sezóna skončila závody družstev v Přerově 

nevešlo se do Lilie
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Cílek Václav - Jak to vidí…, Fitznerová - Máme dítě
s handicapem, Klíma Josef - Pravda o Kajínkovi, Beh-
ringer - Kulturní dějiny, Miková Šárka - Typologie
osobnosti u…, Faleide - Vliv psychiky na zdraví, Bauer
Jan - Co by se stalo, kdyby…, Šulc Ivo – Chrudim, Pitt-
nerová - Po létech, Horowitz - Krokodýlí slzy, Berry
Steve - Pařížská pomsta, Li Yiyun – Ubožáci, Polanecká

155 let - 17. 11. 1855 se narodil v Kocandě u Žďáru nad
Sázavou KAREL HOŠEK, hudebník a hudební sklada-
tel, kapelník městské hudby v Litomyšli.
155 let - 27. 11. 1855 se narodil v Luži FRANTIŠEK
FERINA, učitel a ředitel školy v Morašicích. Věnoval se
geologii a svoje sbírky odkázal litomyšlskému muzeu.
90 let - 10. 11. 1920 se narodil v Pejkově u Jindřicho-
va Hradce STANISLAV PODHRÁZSKÝ, malíř a grafik.
Pracoval v Litomyšli při poslední obnově sgrafit
na zámku.
85 let - 11. 11. 1925 se narodil v Litomyšli LUBOŠ
ŠPERL, malíř, grafik, nadaný výtvarník. Navrhoval
také celostátní plakáty k různým kulturním příležitos-
tem. 
80 let - 23. 11. 1930 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
VOGNER, hudebník, skladatel. Byl významným diri-
gentem pěveckého sboru Vlastimil.
75 let - 17. 11. 1935 zemřel v Litomyšli ANTONÍN
TOMÍČEK, poštovní úředník, historik a spisovatel.
Věnoval se historii města a okolí. 
50 let - 7. 11. 1960 zemřel v Litomyšli JOSEF ŠPERL,
zvěrolékař, člen mnoha kulturních spolků, člen Soko-
la, první předseda okresního národního výboru v roce
1945. Za II. světové války byl vězněn.
40 let - 2. 11. 1970 zemřel v Praze JOSEF VOPAŘIL,
rodák z Němčic. Byl novinářem, redaktorem, napsal
mnoho článků o Litomyšli do novin.
40 let - 22. 11. 1970 se narodil v Litomyšli MARTIN
JANDA, sochař, pracující převážně s kovem. Bydlí
a pracuje v Osíku.
30 let - 4. 11. 1980 zemřel v Železném Brodě ALOIS
METELÁK, výtvarník, architekt a bývalý profesor tech-
nické školy v Litomyšli. Pro město vytvořil Komenské-
ho pomník a výzdobu Růžového paloučku. V Železném
Brodě založil a vedl sklářskou školu.
30 let - 28. 11. 1980 zemřel V Litomyšli ANTONÍN
VAŠÁTKO, sokolský činovník. Podílel se na činnosti
žactva v jednotě a v sokolské župě. Občanským povo-
láním byl cukrářem.

140 let - velké krupobití v roce 1870 zničilo polní
úrodu na Lánech, na Zahájí, a také v dalších 14 okol-
ních obcích. Poškodilo také usedlosti, odnášelo stře-
chy a krytinu.
140 let - v Litomyšli byla roku 1870 přičiněním něko-
lika živnostníků zřízena Řemeslnicko-dělnická
beseda k zlepšení společenských styků, s přednáška-
mi a obsáhlou knihovnou.
120 let - v chaloupce nad obcí Kozlov žil a koncem
roku 1890 zemřel František Emanuel Welz, obrozene-
cký písmák a filozof. Žil zde v ústraní poté, co byl poli-
ticky odstraněn z veřejného života. Malý domek
koupila a upravila rodina Vejrychová z Prahy, do které
později patřil malíř Maxmilián Švabinský (od roku
1900 manžel jejich dcery Ely).

Připravil Miroslav Škrdla

- Moje milá Barunko…, Kleypas Lisa - Jarní skandál,
Kessler Leo - Únik do Říše, Kleypas Lisa - Zimní nadě-
je, Cartland - Vévoda v pasti, Tursten - Záludná síť,
Boštík Martin - Pravdivý příběh Homo ludens, Sottile
Salvo - Temnější než půlnoc, Cast P. C. - Škola noci 4.
Nezkrotná, Steel - Šlechetná žena

Kalendárium Litomyšle
listopad 2010

Litomyšlská knihovna soutěžila 
o Městskou knihovnu roku 2010 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok
2010 poprvé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku
2010. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny,
které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivo-
vat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnic-
kých a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 38
městských knihoven. Městská knihovna Litomyšl se
umístila na 2. až 4. místě. Vyhrála Ostrava. 
„Na konci srpna jsme se po velkém váhání do soutěže
přihlásili. Nedělali jsme si velké naděje, že bychom
v konkurenci všech knihoven mohli uspět, na druhé
straně na některé ukazatele naší práce můžeme být
docela pyšní. A tak jsme to zkusili,“ prozrazuje ředitel-
ka litomyšlské knihovny Jana Kroulíková. Vyhodnoce-
ní soutěže proběhlo ve dvou kolech. Celkem bylo
hodnoceno patnáct výkonových indikátorů. Hodnoce-
ní proběhlo ve čtyřech velikostních kategoriích měst
dle počtu obyvatel. „Knihovny byly poměřeny na zákla-
dě takových údajů jako počet čtenářů, procento čtená-
řů z místní populace, velikost knihovního fondu, počet
kulturních a vzdělávacích akcí nebo komunitní role
knihoven. A k našemu překvapení jsme ve své katego-
rii zvítězili,“ sděluje dále ředitelka. Na prvních místech
se v jednotlivých kategoriích umístily: 

•Městská knihovna Sedlčany - kategorie měst 5 000
až 10 000 obyvatel 
•Městská knihovna Litomyšl - kategorie měst 10 000
až 20 000 obyvatel 
•Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském
Hradišti - kategorie měst 20 000 - 40 000 obyvatel 
•Knihovna města Ostravy - kategorie měst nad 40 000
obyvatel 
Tyto knihovny byly navštíveny a hodnoceny odbornou
komisí. Předmětem hodnocení byly především spole-
čenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele
města a úroveň prostředí knihovny (exteriér, interiér,
technické vybavení, sociální zázemí apod.). Slavnost-
ní vyhlášení výsledků soutěže se pak uskutečnilo 30.
září v Praze. Vyhrála Knihovna města Ostravy. Litomyšl
se umístila spolu se Sedlčany a Uherským Hradištěm
na pomyslné 2. - 4. příčce. „I tak je to veliký úspěch,
který za sebou skrývá spoustu práce, osobního nasa-
zení a nadšení. Ráda bych i touto cestou poděkovala
svým kolegyním za jejich podíl na dosažení tak krásné-
ho umístění v soutěži,“ uvedla Jana Kroulíková
a dodala: „Vít Richter, předseda komise, která objíždě-
la čtyři vítězné knihovny ve svých kategoriích a pak
vyhodnotila tu nejlepší, řekl, že „Budova je zvenčí
krásná, ale uvnitř by to chtělo trochu zmodernizovat“.
A že je „Malý zázrak, co všechno tu zvládneme uspořá-
dat...“ Takže z toho je patrné, kde máme „rezervy“ a co
by bylo potřeba vylepšit. A pokud si někdo myslí, že to
můžeme vyhrát třeba příští rok, tak v některých hod-
nocených ukazatelích budeme letos výrazně horší,
i když ne vlastní vinou. Např. se sleduje, kolik peněz se
dává ročně na nákup literatury a kolik má knihovna
přírůstek knihovního fondu. Letos jsme od města
dostali o 110 tisíc korun méně na nákup knih, proto
budeme mít i výrazně menší přírůstek.“
Soutěže se kromě Litomyšle účastnila například také
knihovna v Poličce, Svitavách nebo České Třebové.

-red-, foto archiv
Městské knihovny Litomyšl

Nástěnný kalendář
Litomyšl 2011

Informační cent-
rum Litomyšl vyda-
lo pro rok 2011
nástěnný kalendář.
Kalendář ve formá-
tu A2 obsahuje
fotografie s motivy
Litomyšle a zakou-
pit jej můžete
v informačním
centru na náměstí
a litomyšlských
knihkupectvích.

Aleš Bárta
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Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní neho-
da omezí zdravotní stav našich blízkých. Automobil či
motocykl viníka způsobí vážnou újmu na zdraví
a dotyčný nemusí být ani řidič, ale třeba jen chodec,
aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci. 
Jak jednat v takové situaci, radí Jan Malík - autor Pro-
jektu pomoci po těžkém úrazu. Tento projekt nabízí
telefonické bezplatné konzultace lidem s trvalými
následky po těžkém pracovním úrazu, po nezaviněné
autohavárii (řidič, spolujezdec, chodec či cyklista
nebo cestující hromadné dopravy), u těžkých úrazů
žáků a studentů ve škole, stejně tak při škodě způso-
bené pochybením lékaře, fyzickou osobou či zvířetem.
Konzultace jsou určeny také jako pomoc pozůstalým
poškozených. „Je vhodné, abychom pojišťovně odbor-
ně zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé násled-
ky, bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý
zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v nepo-
slední řadě ztížení společenského uplatnění, tedy
naše znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními
následky,“ vysvětluje autor projektu. Náhradu lze
podle něj požadovat dva až čtyři roky zpětně po úrazu,
tedy až od roku 2006. 
Zástupce projektu také podotýká, že většina poškoze-
ných ani neví, že má zpravidla nárok na větší odškod-
né, než pojišťovna přiznala a především, že jej lze
čerpat dodatečně. Mylně se také většina lidí domnívá,
že bez předchozího úrazového pojištění nemůže žádat
nic. Tak tomu právě není. Bezplatné telefonické kon-
zultace zahrnují poradenství v řešení situace po úrazu,
objektivní posouzení výše již vyplaceného odškodné-
ho, posouzení lékařských posudků a bodového ohod-
nocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem
z oboru a v případě nutnosti zprostředkované zastou-
pení poškozeného ve sporu s pojišťovnou. Telefonic-
kou konzultaci mohou občané Litomyšle sjednat
s Ing. Janem Malíkem - vedoucím projektu, na telefo-
nu: 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: nahra-
daskody@email.cz. Další informace pak získají
na adrese www.nahradaskody.net.
Garantem zmíněného projektu, který spolupracuje
s Centry pro zdravotně postižené, jsou právní specia-
listé na náhradu škody a posudkoví lékaři. 
Co možná nevíte…
Náhradu škody na zdraví platí vždy pojišťovna (nejed-
ná se o zdravotní pojišťovnu, jak je patrno z kontex-
tu), nikoliv viník nehody. Na vyplacení náhrady nemá
vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazo-
vou nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody
(včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok
na náhradu škody na zdraví, ale viníka se jejich nárok
po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech,
kdy auto viníka není pojištěno, nebo když viník ujede
z místa nehody, dostane poškozený finanční náhradu
za zdravotní postižení, a to z garančního fondu České
kanceláře pojistitelů. Nárok na odškodnění má i cho-
dec, který sám způsobí dopravní nehodu, když vstou-
pí do vozovky, bude mu však zohledněna případná
spoluvina, nicméně má nárok alespoň na částečné
plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skuteč-
nost, zda poškozený použil před úrazem bezpečnostní
pásy (zdroj: www.nahradaskody.net).                    -red-

Nová nemocniční sanitka je z Pekla
„Sanitka z Pekla“ dorazila 8. října do Litomyšlské
nemocnice. Jedná se o nový automobil, který nemoc-
nice pořídila v rámci obnovy vozového parku. Sanitní
vůz přinese pacientům více komfortu. 
Na financování leasingu se bude spolupodílet výtěžek
z Bowlingové ligy studentů, kterou pro tento účel
začal provozovat Bowling bar Peklo. Vše je založeno
na ochotě sponzorů se na tomto projektu podílet. Pro-
zatím se však zapojily pouze čtyři subjekty, které byly
ochotny přispět větší či menší částkou. „Sponzory
musíme oslovovat. Většinou narážíme na klasickou
odpověď - my si to rozmyslíme,“ sděluje spolumajitel
bowlingu Jan Faulhammer a dodává: „Slíbili jsme to
a chceme projekt zachovat. V minimální částce, kterou
budeme přispívat na leasing, problém nevidím, ale
chtěl bych, aby projekt fungoval několik let.“ Podle
jeho slov je však třeba sehnat partnera, který akci
zastřeší a bude se na objemu financí podílet alespoň
40 %. Pak by měla nemocnice naději, že by podobným
způsobem financovala další nové sanitní vozy. „Doufá-
me, že se ozvou další sponzoři,“ věří ve štědrost pod-
nikatelů tiskový mluvčí nemocnice Adrián Nemšovský.
„Možná začínáme v nepravý rok a nepravou chvíli.
Letos je skutečně sponzorů méně i u nás v nemocnici,“
připouští ředitel zdravotnického zařízení MUDr. Libor
Vylíčil.  

Bowlingová liga ale i přes tyto komplikace běží.
V měsíci říjnu se uzavíraly soupisky hráčů. „Před
prázdninami proběhlo zkušební kolo. Studenti zájem
mají. Ti, kteří chodili do zkušebního kola, byli nadše-
ni. Bowling je moderní, nenáročný sport pro každého
a navíc je v rámci projektu zadarmo,“ informuje dále
Jan Faulhammer. Organizátoři oslovili všechny střední
školy v Litomyšli. Reakce byly různé. Někdy i zamíta-
vé. „Vylepíme na nástěnku seznam, kam se budou
moci mladí lidé zapisovat. Myslím, že bude lepší, když
se studenti přihlásí sami. Vytvoříme družstva škol.

Pokud bude hráčů více, tak se rozdělí na skupinky
např. zájmové nebo podle tříd,“ vysvětluje postup Jan
Faulhammer.
Bowlingová liga se tedy rozjíždí. O průběžné výsledky
však čtenáři Lilie nebudou ochuzeni. Organizátoři při-
slíbili informovat o průběžném pořadí na stránkách
zpravodaje.                                   Text a foto Jana Bisová

Litomyšlská nemocnice má nové
monitory pro novorozence

díky situaci ve zdravotnictví musí cenit,“ uvedl ředitel
Litomyšlské nemocnice, a.s. MUDr. Libor Vylíčil.
„Monitory budeme mít na oddělení pro miminka,“ sdě-
lila Lenka Tulisová, sestra na novorozeneckém odděle-
ní a dodala: „Od nadace Křižovatka zde máme ještě
jiné monitory, které si maminky mohou půjčit na půl
roku domů. Maminky si je chválí. Po porodu jsou una-
vené a potřebují se vyspat, ale miminko chtějí mít
u sebe, takže toto je výborná věc. Monitor - poduška
jim miminko pohlídá.“
Nadace Křižovatka darovala nemocnici monitory
za sponzorské účasti TEVA Pharmaceuticals s.r.o.
a IKEA ČR s.r.o. Díky sponzorství tak již rozdala
do zdravotnických zařízení v celé České republice
na 3 500 monitorů. „Konkrétně dnes předáváme 33
monitorů do tří nemocnic. Do Svitav 8 monitorů,
v Litomyšli 10 a do nemocnice v Ústí nad Orlicí 15
monitorů,“ prozradil Ing. Vlastimil Novotný, člen
správní rady Nadace Křižovatka. „Velký kus práce
Nadace Křižovat však spočívá také v osvětě a prevenci
syndromu náhlého úmrtí novorozenců a práci se spon-
zory. V dnešní ekonomicky nelehké situaci jsme rádi
za každého sponzora, abychom mohli předat přístroje
do nemocnic, kde je potřebují,“ dodal Martin Rosinek,
zakladatel nadace.                      Text a foto Jana Bisová

Deset apnoemonitorů, které sledují dýchání a pohyb
u novorozenců a malých dětí, získala v říjnu Litomyšl-
ská nemocnice, a.s. od Nadace Křižovatka. Tímto způ-
sobem nadace již 15 let bojuje proti Syndromu náhlého
úmrtí novorozenců – SIDS. 
Novorozenecké oddělení již tyto šikovné pomocníky
vlastní, ti však mají životnost pouhé dva roky. Pak je
nutná jejich výměna. „Přístroje se nedají repasovat,
takže jsme uvažovali o koupi. Několik jsme jich samo-
zřejmě pořídili, ale tento dar je pro nás pomoc, která se

Mezioborová konference lékařů
na téma právo a etika

V sobotu 9. října se v kongresovém sále zámeckého
pivovaru uskutečnila VI. Mezioborová konference
Litomyšlské nemocnice, a.s. na téma „Právo a etika
v léčebně-ošetřovatelské péči. Léčba ran.“ Na progra-
mu byla například přednáška litomyšlské rodačky por.
Bc. Lucie Jarešové, které hovořila o působení polní
nemocnice v zahraničních misích Armády České
republiky. Velice zajímavé bylo také téma Týmová spo-
lupráce ve zdravotnických zařízeních v podání
PhDr. Šárky Dynákové. 
„Dá se říci, že jsme měli všechna místa na konferenci
obsazená,“ sděluje s uspokojením ředitel Litomyšlské
nemocnice a.s. MUDr. Libor Vylíčil a dodává: „V posled-

ní době zveme jedny z nejlepších právníků, kteří se
zabývají medicínským právem. Snažíme se naše
zaměstnance, a nejen naše zaměstnance, ale i lékaře
a sestřičky z ambulancí kolem Litomyšle i z dálky vzdě-
lávat v medicínském právu, tzn. v právním uvědomění
zdravotníků.“ Na programu tak byla přednáška o úska-
lích zdravotnického povolání, spojená s radami, jak
a čeho se vyvarovat. Léčba ran larvami Lucilia serica-
ta, kterou litomyšlská nemocnice praktikuje. Jedním
z témat se stal chronický pacient v ošetřovatelské
praxi a rovněž léčba chronické rány. Závěrečná před-
náška seznámila s využitím V.A.C. systému v chirurgic-
kých oborech.                                                                 -bj-

Po těžkém úrazu 
může pomoci projekt
Amadeo
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Nabídka nových sociálních služeb

Senioři a spoluobčané s mentálním a kombinovaným
postižením získali od června tohoto roku další možnost
výběru z nabídky sociálních služeb v našem městě.
Občanské sdružení Ruka pro život, které dosud cílilo
své sociální služby na hlavní město, využilo
nabídky k pronájmu prostor v domě s pečova-
telskou službou a díky vstřícnému přístupu
a ochotné spolupráci se zastupitelstvem
města mohlo ve velmi krátkém čase otevřít
nové prostory denního stacionáře na adrese J.
E. Purkyně 1150, Litomyšl.
Práce se seniory je ve velké míře zaměřena na kvalitní
prožívání volného času. V nabídce jsou jak aktivity
výtvarné, tvůrčí, tak také vzdělávací a kulturní. Podpo-
ra je také zaměřena na udržení co největší míry samo-
statnosti a soběstačnosti, a to i v oblasti řešení
zdravotních, sociálních a společenských problémů.
Nově se podařilo navázat spolupráci s litomyšlskou kni-
hovnou. Pracovnice knihovny navštěvuje jednou
měsíčně stacionář, a umožňuje tak nejen klientům sta-
cionáře, ale všem obyvatelům domu s pečovatelskou
službou, zapůjčit si vybrané tituly knihovny, a tím pře-
konat vzdálenostní bariéru cesty do knihovny. Klienti

stacionáře mají také možnost navštěvovat kulturní
akce pořádané knihovnou a odpolední předčítání
ze zajímavých knižních titulů.
V průběhu měsíce listopadu připravuje občanské sdru-
žení Ruka pro život pro seniory z domu s pečovatelskou
službou a širokého okolí odpolední posezení, kde bude
představen projekt aktivizačních programů.
Volba stacionáře pro spoluobčany s mentálním a kom-
binovaným postižením byla výrazně ovlivněna faktem,
že v Litomyšli nebyla dostatečně řešena péče o absol-
venty základní školy speciální. Rodiny s dětmi s men-
tálním a kombinovaným postižením, které ukončily
deset let povinné školení docházky, tak stály před těž-
kým rozhodnutím, jak navázat na vzdělávací proud.
Občanské sdružení se snaží vyjít v tomto směru rodi-
nám co nejvíce vstříc. Služby jsou cíleny na konkrétní
a zejména individuální potřeby každého klienta,
na rozvoj soběstačnosti, dovedností a návyků, které

získali doma, či ve škole. Velký důraz v péči
o klienty je kladen na spolupráci s rodinou, aby
byla dodržena kontinuita rozvoje klientů. Ruka
pro život se v tomto směru snaží podpořit nejen
klienty, ale rodinu jako celek.
Také tady připravuje v měsíci listopadu občan-
ské sdružení Ruka pro život odpolední aktivity

ve spolupráci se Společností pro podporu lidi s mentál-
ním postižením v Litomyšli.
Zájem ze strany seniorů i rodin s členem s postižením
svědčí o tom, že volba otevření nových stacionářů
v Litomyšli byla správná. Kapacita obou služeb není
dosud zcela naplněna. Zájemci o další informace o služ-
bách, případně přímo potenciální zájemci, získají
odpovědi na své otázky u ředitelky občanského sdruže-
ní Lenky Janištinové na telefonu 733 158 496, na tele-
fonním čísle Ruky pro život v Praze 283 881 666 nebo
na e-mailové adrese info@rukaprozivot.cz.

Petr Sedláček, foto archiv o. s. Ruka pro život

SLOH SE NEPÍŠE NA SLOH SE KOUKÁ
- tak zní podtitul kalendáře na rok 2010.
Na příkladech všech dvanácti českých
a moravských památek UNESCO uvidíte
charakteristické znaky stavebních slohů.

Autoři fotografií: Lubomír Stiburek,
Jaroslav Horák, Miroslav Oros,
Libor Sváček a František Renza.
Grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl 

Kalendář si můžete zakoupit za 130 Kč
v e-shopu na www.unesco-czech.cz
nebo v informačních centrech měst UNESCO.
Firmám a podnikatelům nabízíme přítisk
loga na karton a množstevní slevu. 
Kontakt: unesco@litomysl.cz, M: 775 653 311

Památky UNESCO
v nástěnném
kalendáři 2011
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o zdraví

Ošetřování ran v domácnosti

V každém z nás se skrývá kus ranhojiče a hrdiny, který
alespoň párkrát za život zatouží ošetřit někomu či sobě
drobnější poranění, nevyžadující lékařský zásah. Velmi
často se nachomýtneme, ať už v našich domácnostech či
v přírodě, k možnosti léčit a vyléčit svépomocí drobnou
řeznou ránu, popáleninu nebo odřeninu. Ne vždy tak
ale činíme správným způsobem. 
Rozhodně se dá říci, že ještě minimálně polovina z nás
vyznává už dávno přežitý názor, že popáleninu, která
mokvá, je třeba namazat mastí a odřeninu zasypat zásy-
pem. Tyto způsoby řešení jsou v současnosti považová-
ny za nevhodné a je jisté, že dnešní doporučované
metody hojení ran se ubírají zcela jiným směrem. Dá se
říci, že sjednocujícím prvkem v hojení veškerých ran, je
vlhkost. Vlhké neboli mokré hojení ran se již dlouhou
dobu s vynikajícími výsledky používá i u těch nejtěžších
případů, jakými jsou např. otevřené a infikované bérco-
vé vředy a proleženiny. U těchto problémů samozřejmě
nestačí dodat ráně vlhkost, ale nutností je i dezinfekce.
Existuje celá řada speciálních krytí, tj. polštářků napuš-
těných gelem, popř. i dezinfekční látkou, které s výho-
dou použijeme pro hojení dané rány. V každé lékárně
lze taková speciální hojivá krytí zakoupit.
Pojďme si tedy připomenout, jak správně při ošetřování
lehčích poranění postupovat. Odřeniny - na prvním
místě je třeba odstranit z rány cizí tělesa (např. kamín-
ky apod.) a ránu dezinfikovat. Použít můžete klasický
a všem dobře známý „kysličník“ (peroxid vodíku), který
pomůže nečistoty vyšumět. Stále častěji se ale používa-
jí dezinfekce ve sprejích, které neštípou, což ocení
zejména děti. Ránu je třeba překrýt, aby se zabránilo
vstupu infekce zvenčí. U lehčích odřenin, které nemok-
vají, stačí obyčejná náplast. V dnešní době existuje
mnoho druhů náplastí, které nezpůsobují alergické
reakce po nalepení, jsou elastické, tudíž dobře drží
i na namáhaných místech jako jsou např. klouby. Často

používané (zvláště ve zdravotnických zařízeních) jsou
náplasti, které fixují ránu ze všech čtyř stran. U mokva-
jících odřenin je vhodnější použít gelové náplasti, gelo-
vá krytí. Jedná se o moderní prostředky určené
na hojení ran (používají se i v léčbě bércových vředů
a proleženin), které urychlují proces hojení díky udržo-
vání vlhkosti v ráně až o 50 % a výrazně snižují bolesti-
vost. Použití takovéto speciální náplasti je obzvláště
vhodné i na léčbu puchýřů.
Popáleniny (opařeniny) - první a hlavní zásadou první
pomoci při vzniku popáleniny je chlazení, ať už prou-
dem čisté chladné vody nebo pomocí nachlazeného
gelového polštářku. Zmírnit bolest a urychlit hojení lze
i podáním některých homeopatických léků. Další
postup závisí na stupni popálení. 1. stupeň se projeví
zčervenáním bez porušení kůže a v tomto případě je
nejlepší na ránu aplikovat panthenol ve spreji (nejčas-
těji se setkáváme s popáleninami od sluníčka). Pokud je
rozsah popáleniny na menší ploše a nenachází se
na místě, kde dochází k otěru kůže oblečením, není
třeba ji ničím překrývat. 2. stupeň se projeví vznikem
puchýře, který po ochlazování nikdy nepropichujeme,
ale překryjeme ho vhodným krytím. Jedná se o sterilní
gázu s mastí, nebo ještě lépe gelové krytí s obsahem
tuků. Je nutné zabránit tomu, aby se do rány dostala
infekce, proto ji také kryjeme. Gel s obsahem tuků
pomůže kromě urychlení hojení také snížit bolestivost.
Popáleninu je třeba kontrolovat a při zhoršení neváhej-
te navštívit lékaře. Ošetření popálenin 3. stupně už
patří zcela jednoznačně do rukou lékaře, v rámci před-
lékařské první pomoci je vhodné ránu zlehka překrýt
sterilní gázou s mastí. Existence těchto moderních
krytí, jejich různorodost a možnost specifického použi-
tí velmi obohacuje medicínu a významně vylepšuje situ-
aci v léčbě bércových vředů a proleženin. U těchto
složitějších případů je nutné dbát i na dodržování příjí-
mání kvalitní stravy, popřípadě ji ještě doplnit speciální
výživou s vysokým obsahem bílkovin.

za Lékárnu U Slunce Marcela Bártová

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 6. 11. - MUDr. Sláma      
Ne 7. 11. - MUDr. Sláma
So 13. 11. - MUDr. Mareš
Ne 14. 11. - MUDr. Fenclová
St 17. 11. - MUDr. Sláma
So 20. 11. - MUDr. Martincová
Ne 21. 11. - MUDr. Koza
So 27. 11. - MUDr. Mazal 
Ne 28. 11. - MUDr. Leichterová

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 6. 11. - MUDr. Beňová   
Ne 7. 11. - MUDr. Pilařová
So 13. 11. - MUDr. Filová
Ne 14. 11.- MUDr. Pešková
St 17. 11. - MUDr. Šafrová
So 20. 11. - MUDr. Švábová
Ne 21. 11. - MUDr. Jílková
So 27. 11. - MUDr. Jung
Ne 28. 11. - MUDr. Hájková

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

So 6. 11. - lékárna U Nemocnice
Tel. 461 615 617
Ne 7. 11. - Ústavní lékárna 
Tel. 461 655 530
So 13. 11. - lékárna U Slunce 
Tel. 461 612 678
Ne 14. 11. - Ústavní lékárna
Tel. 461 655 530
St 17. 11. - lékárna U Anděla strážce
Tel. 461 615 457
So 20. 11. - lékárna U Anděla strážce
Tel. 461 615 457
Ne 21. 11. - Ústavní lékárna
Tel. 461 655 530
So 27. 11. - lékárna Na Špitálku
Tel. 461 615 034
Ne 28. 11. - Ústavní lékárna
Tel. 461 655 530
So 4. 12. - lékárna U Nemocnice
Tel. 461 615 617
Ne 5. 12. - Ústavní lékárna 
Tel. 461 655 530

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

6. - 7. listopadu - MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
13. - 14. listopadu - MUDr. Cacek Tomáš 
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
17. listopadu - MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
20. - 21. listopadu - MUDr. Pospíšilová Petra
Litomyšl, Kpt. Jaroše 405, tel.: 461 612 733
27. - 28. listopadu - MUDr. Hebltová Vlad.
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
4. - 5. prosince - MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 615 402

AKADEMIE ZDRAVÍ – 2. odborný seminářpro širokou veřejnost - téma

Jak ošetřit v domácím prostředí
popáleninu, řeznou ránu a odřeninu?
Jak ošetřovat bércové vředy a proleženiny?
Jak těmto problémům předcházet?
Jak pečovat o dlouhodobě nemocné z hlediska
správné výživy?
Proč je důležitá správná výživa při léčbě 
bércových vředů a proleženin?

Přijďte si poslechnout více od zástupkyně
firmy Hartmann-Rico paní Dmytrivové
a zástupkyně firmy Nutricie paní Opletalové
dne 24. listopadu 2010 od 16 hod.
do salónku hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli.
Kromě odpovědí na vaše otázky na vás čeká
malé občerstvení a ochutnávka speciální
výživy firmy Nutricie.

Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce

OŠETŘOVÁNÍ RAN A VÝŽIVA
DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH

Levočský plenér ve fotografiích

Do 7. listopadu je v Městské galerii v Domě U Rytířů
k vidění výstava fotografií s názvem Levočský plenér
2010 objektivem Milana Dvořáka. Desítky snímků
zachycují atmosféru letošního 10. ročníku Plenéru

Majstra Pavla, jehož se účastní malíři, řezbáři a foto-
grafové z Polska, České republiky a Slovenska.
Zástupci Litomyšle jsou na akci pravidelnými aktéry již
několik let. „Měl jsem tu možnost účastnit se plenéru
již počtvrté v řadě jako jediný fotograf, mající mimo
jiné za úkol dokumentovat tvorbu jednotlivých účast-
níků i průběh dalších akcí spojených s konáním Dnů
Majstra Pavla,“ uvedl autor fotografií a člen litomyšl-
ského fotoklubu Milan Dvořák a dodal: „Výběr fotogra-
fií byl veden snahou seznámit litomyšlskou veřejnost
stručnou obrazovou formou s průběhem a atmosférou
Dnů Majstra Pavla 2010.“
Výstava byla zahájena vernisáží konanou 8. října.
Na ní byl návštěvníkům promítnut také krátký doku-
mentární film, jenž představoval jednotlivé účastníky
letošního plenéru. Milana Dvořáka nevyjímaje. Levoč-
ský Plenér Majstra Pavla trvá deset dní a je součástí
festivalu s názvem Dny Majstra Pavla. 

Text a foto Jana Bisová 



16

Vyprávění o litomyšlských domech – 47. část

Eduard Pinc (1854-1926), tehdy notářský kandidát,
později notář a župní starosta Sokola. Spolek později
působil určitou dobu v hostinci „U Hroznu“.
Dům byl ve dvacátých letech 20. století zcela přesta-
věn. Od roku 1922 zde sídlila firma „Linka“, kde se
šilo dámské prádlo, většinou trikotové, bohatě stro-
jově vyšívané. Továrnu koncem dvacátých let koupili
bratří Eisnerové, pocházející ze Skutče. Členové této
rodiny v roce 1943 zahynuli v koncentračních tábo-
rech. Leopold Eisner byl popraven 10. června 1942
na zámečku v Pardubicích. Firmu pak vedl dosazený
Němec Alfréd Waldek. Po 2. světové válce zde byli
ubytováni vojáci Rudé armády. Pak se zde vystřídalo
ještě několik podniků.       

Připravuje Alena Randáková

jsou dodnes zachovány původní trámové stropy, v prv-
ním patře lodžie a na jižní straně hrázděné obvodové
zdivo, které se běžně v Litomyšli nevyskytuje.
Ulice B. Němcové - Dnešní ulici B. Němcové, ústící
na Šantovo náměstí, přerušuje Toulovcovo náměstí. 
Dům čp. 142. V tomto místě původně stávaly menší
domky, které měly čísla popisná 142, 143, 144 a 145.
Bývala zde v 16. století barvírna látek. Roku 1837
domky koupil Václav Jarolím a přestavěl je v objekt
s hostincem, kterému se říkalo „Na blátě“, pak „Tunel“.
V hostinci měl sídlo spolek zvaný „Beseda“, založený
roku 1859. Původně byla Beseda dvojjazyčná s úřed-
ním názvem „Der Leseverein oder die Beseda in Leito-
mischl“. Dlouho se ale tento název neužíval. Roku
1884 se Beseda stala spolkem úplně českým. Byly zde
pořádány české přednášky, zabývající se převážně
aktuálními událostmi, často doplňované hudebními
vystoupeními. V Besedě bylo možné si přečíst nejpřed-
nější české časopisy, např. „Lumír“, české noviny, ale
i německé jako „Neue freie Presse“ a francouzský časo-
pis „L´Illustration“. Besedu navštěvovali mnozí lito-
myšlští občané, aby se dozvěděli, co je nového
ve světě. Scházeli se zde profesoři reálky a gymnázia.
Studenti spíše chodili do protějšího hostince, pojme-
novaného „Na Smetišti“.
Do Besedy chodíval i Alois Jirásek, jak o tom píše
ve svých „Pamětech“. Chodil sem již odpoledne, aby si
mohl nerušeně popovídat s hostinským Janem Karlí-
kem, kterému se říkalo „dlouhý Karlík“, a současně si
v klidu přečíst různé časopisy. Dlouholetým jednate-
lem spolku „Beseda“, která zanikla v roce 1918, byl

Mariánská ulice - Zde bývalo pravděpodobně nejstar-
ší osídlení Litomyšle, které vznikalo pod návrším.
Veřejná cesta dále pokračovala dnešní ulicí B. Němco-
vé, Toulovcovým náměstím, přes Šantovo náměstí
a ulicí Šmilovského.
Dům čp. 140. Tento dům představuje velmi hodnot-
nou dispozici na nároží ulice Jiráskovy a Mariánské.
Zde nechal biskup Albert ze Šternberka postavit
veřejné lázně, které byly zvány „lázněmi českými“,
aby se rozlišily od lázní kapituly, kterým se říkalo
„lázně německé“. Kapitula byla přesvědčena, že ji
založení nových lázní škodí a odvolala se k pražskému
arcibiskupovi Janu Očku z Vlašimi (+ 1380), který
roku 1378 litomyšlskému biskupství navrhl, aby buď
lázně zrušilo, nebo aby kapitule platilo ročně dvě
kopy grošů. Byla to nejstarší známá zástavba těchto
míst.
V tomto domě, kterému se dlouho říkalo „v lázních“
bydlela pozdější informátorka spisovatele Aloise
Jiráska Anna Wildrová. Po ovdovění se přestěhovala
do čp. 112 a u ní v letech 1876-1879 bydlel Alois Jirá-
sek (o tom u čp. 112)
Dům čp. 1079. Je to vlastně zadní trakt domu čp. 137
Smetanovo náměstí, který byl koncem 20. století
oddělen a stal se samostatným celkem. Výstavba zdě-
ného domu proběhla v 16. století v renesančním
slohu. Další stavební úpravy spolu s přední částí se
uskutečnily v letech 1928-1929. Ve druhém poschodí

seriál

Dům čp. 142.

Farní charita Nové Hrady děkuje

Litomyšlský jarmark se v sobotu 18. září opravdu vyve-
dl. Na stavění stánku by se sice hodily rukavice, ale
kolem 9. hodiny jsme si začali všichni (prodávající
i zákazníci) užívat babího léta. 
Z Chotovic, kde má naše Farní charita sídlo, jsme při-
vezly plné auto výrobků, které uživatelé pod vedením
pracovníků vyrobili. Největší zájem byl o panenky
z lýka, které jsou ozdobou pro každý byt, dům či cha-

lupu. Stejně tak se zaprášilo po háčkovaných baret-
kách a látkových taškách. I o bižuterii byl zájem. Uvě-
domujeme si, že „naše“ výrobky nemají takovou
kvalitu a občas (nebo spíš často) se nemohou srovná-
vat s výtvory profesionálů, a proto si obzvlášť ceníme
vašeho zájmu a častých slov: „Když je to na charitu,
tak to já si něco koupím.“ 
Několik desítek dětí využilo možnosti ozdobit si v naší
malé přenosné dílničce keramiku. Domů si odnášely
polotovar, který už stačilo jen vypálit v troubě, a vzpo-
mínka na Jarmark 2010 byla hotová. 
Já a kolegyně vám děkujeme, že si v Litomyšli (a nejen
tam) ceníte práce naší (pracovníků, kteří osobám
s postižením nabízejí aktivity) a našich klientů. A také
děkujeme za povzbudivá slova. Vaše pochvaly hned
všem v Chotovicích vyřídíme. 
Pokusíme se dorazit i na vánoční trhy. A také vás
zveme na naše trhy, konající se před Vánoci. Budou se
zde prodávat výrobky vhodné jako vánoční dárky
a dekorace (např. andělé, po kterých se na jarmarku
jen zaprášilo). Informaci najdete v Lilii. 

Alena Fiedlerová a Vendula Renzová
Farní charita Nové Hrady, foto A. Fiedlerová 

„Nepromluvíš proti bližnímu svému křivé svědectví“
k zamyšlení...

Může se nám zdát, milí přátelé, že toto přikázání je
méně závažné v porovnání s přikázáním „nezabiješ“
nebo „nepokradeš“. Pouhé lidské řeči přece nemohou
život nějak zásadně ohrozit! Bible to ovšem vidí jinak.
Slovu přikládá velkou moc a na mnoha místech varuje
před zneužitím slov. Může se tak stát například
u soudu. Tam slovo svědka má rozhodující dopad
na život - může vést k odsouzení nebo osvobození
obžalovaného. Proto nepromluvíš proti bližnímu
svému křivé svědectví! 
K nespravedlivému odsudku druhých ovšem nedochá-
zí jen při soudním jednání, dopouštíme se ho v nějaké

míře všichni, kdykoli propadneme pokušení, že může-
me bohorovně posuzovat a hodnotit život a skutky
druhých, bez skutečného respektu k lidem a k pravdě,
kterou je potřeba vždycky pracně a trpělivě hledat.
Jakkoli si ceníme nabyté svobody slova, býváme svěd-
ky toho, jak se i v médiích slovo stává nástrojem mani-
pulace a demagogie. Za velkými slovy se často skrývají
nízké pohnutky a sobecké cíle. Zdá se, že demokracie
nemůže zabránit devalvaci a zneužití slov. 
Ale to naprosto neznamená, že slovo, řeč, jsou neuži-
tečné, vyřízené nástroje. Slovo je základní komuni-
kační prostředek, cílem komunikace je porozumění
(Jan Sokol: Slovník filosofický). Slova sama o sobě se
však nikdy nestanou tím kýženým prostředkem poro-
zumění. K tomu je třeba dobré vůle a velkého úsilí

o domluvu, vstřícnosti. Není možné se domluvit bez
opravdového naslouchání a touhy pochopit smysl
toho, co nám ten druhý povídá. 
Kde není skutečná komunikace, není rozvoj osobnosti
ani společnosti. Na co tedy čekáme? Nechceme přece,
aby nás Cyril Höschel zařadil mezi ty, pro které použí-
vá termín „sociální debil“, což není nadávka, ale ozna-
čení těch, pro něž je typický narcismus, agresivita,
extroverze, neschopnost vcítění do jiných lidí, chybí
jim humor a porozumění nevyslovitelnému. Sociální
debil je člověk, který neoprávněně zamořuje okolí
nadměrným sebevědomím, charakterově a sociálně
selhává. To přece nejsme my, milí přátelé, že ne?

Věra Pleskotová, farářka 
Českobratrské církve evangelické

•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

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 4. 12. 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
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Cestopis Petra Jiříčka
medikamentem 
Byl to krásný večer a zrovna tak krásný a poutavě
postavený koncert, na jehož konci se účinkujícím
od spokojeného obecenstva dostalo zaslouženého
a upřímného potlesku. Řeč je o křtu nového cestopi-
su Petra Jiříčka, k němuž nedávno došlo v zámec-
kém pivovaru.
Dcera mé známé, holčička do školy ještě nechodící,
každý večer před spaním vyžaduje jednu kapitolu.
Je zajímavé, že číst ani psát ještě zdaleka neumí, ale
Petrovu košatému vyprávění rozumí dokonale a prý
neusne, dokud neuslyší alespoň jeden vtip. A tak
mám pro vás drobný tip. Pokud vaše drobotina špat-
ně usíná, nebo si jen chcete zpestřit dlouhé podzim-
ní večery, zastavte se do informačního centra
na náměstí. Slyšel jsem, že tam několik kousků
tohoto výtečného medikamentu ještě zbylo. 

Lukáš Rothschein

Společenská
kronika
Slova moudrých: Rozvážně jednat má větší cenu,
než jenom rozumně myslit.                          Cicero 

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Dominik Pavliš, Ela Pavlišová, Antonín Doležel,
Alena Kratochvílová, Ambar Kilb, Tobiáš
Novák, Petr Krsek, Denisa Janků, Tomáš Kosek,
Miroslav Částka
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy. 

Své významné životní jubileum v říjnu osla-
vili naši občané:
80 let – Josef Vaňásek, František Hloušek, Sta-
nislava Mimrová
90 let – Olga Rennerová
91 let – Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Sazima, Ústí nad Orlicí – Jarmila Johnová,
Jamné nad Orlicí, Jaroslav Žižka, Liberec –
Pavla Horáčková, Sruby, Luboš Podzimek,
Brandýs nad Orlicí – Petra Žáková, Brandýs nad
Orlicí, Daniel Šperling, Srch – Petra Číková,
Brno, Mario Svoboda, Vysoké Mýto – Zuzana
Bidmonová, Korouhev, Jiří Haltmar, Letohrad
– Světlana Dostálová, Letohrad, Martin Dra-
hoš, Vysoké Mýto – Klára Jeřábková, Vysoké
Mýto, Radek Vach, Litomyšl – Jaroslava Kopo-
vá, Litomyšl, Jiří Netolický, Vysoké Mýto –
Kamila Mikolášková, Vysoké Mýto, Milan Dvo-
řák, Kamenec – Sandra Lněničková, Litomyšl,
Slavomír Řehůřek, Sebranice – Iveta Borovská,
Sebranice, Robert Vaverka, Česká Třebová –
Božena Mekisková, Česká Třebová, Tomáš Fam-
fulík, Morašice – Pavla Renzová, Vidlatá Seč
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jaroslavem Horským, Pohodlí (79 let), Janem
Kodytkem (78 let), Boženou Kopeckou, Nová
Ves (91 let), Františkem Motyčkou (86 let),
Marií Tobkovou (72 let), Josefem Cakou (87
let), Mgr. Josefem Kovářem (79 let), Josefem
Švecem (83 let), Jitkou Flídrovou (78 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Poděkování a vzpomínky
Velice tímto děkuji paní MVDr. Lence Poláčkové

za záchranu života milovaného zvířátka, obětavý
přístup a starost mimo ordinační hodiny. Bez jejího
zásahu by jistě svůj boj prohrálo. Děkuji! 

Radka Dočkalová, Litomyšl
Ráda bych poděkovala paní Dagmar Švecové, zubní

lékařce, za její lidský přístup a snahu pomoci v těžkých
chvílích naší dnes již zesnulé matce paní Bedřišce
Šauerové z Osíku. Za rodinu děkuje dcera Marie Tluková

Odešel zřejmě poslední aktivní hráč slavné éry lito-
myšlského fotbalu z let 1940-1942. Josef Caka si jako
nejmladší tehdy zahrál s legendami Košatým, Hejnou,
Jirků, či dalšími. Začínal však v druhém litomyšlském
klubu, AFK, později působil i v mužstvech vyšších tříd
ve Svitavách a Vysokém Mýtě. V Jiskře Litomyšl končil
v roce 1956 památným zápasem s ligovým Hradcem
Králové (prohra jen 4:6!), později Litomyšl ve dvou
obdobích trénoval. Jak trenér působil v r. 1969-1974
i v Sebranicích, které přivedl do I.B třídy. V Litomyšli
pak byl předsedou klubu, hospodářem, členem
výboru. V pokladně při zápasech na stadionu jsme ho

vídávali ještě zcela nedávno. Josef Caka, vynikající
střelec, odešel navždy 8. října v nedožitých osmaos-
mdesáti letech. Čest jeho památce!           Zdeněk Vandas 

Dne 4. listopadu by se dožil 85
let dlouholetý hráč a fotbalový
rozhodčí pan Jaroslav Vopařil
z Litomyšle. Tento velký sportovec,
obětavý a hodný člověk zemřel 22.
října 1992. Vzpomíná  manželka
Miluše a děti s rodinami

Dne 19. listopadu již uplyne 25
let, co nás navždy opustil pan
Václav Kalina z Pazuchy. Miloval
svoji rodinu, včely a své učitelské
povolaní. Jako dlouholetý učitel se
s obětavostí a laskavostí jemu vlast-
ní věnoval několika generacím
žáků.  Vzpomínají manželka Věra

a děti Věra,Blanka a Václav

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

Promítej i ty v Litomyšli
Distribuce filmů Promítej i ty! odstartovala v červnu
se třemi snímky: íránsko-nizozemským dokumen-
tem Zemřít ukamenováním, nizozemskou Annou
v přední linii a italským filmem Já, moje romská
rodina a Woody Allen.
Nově mají příznivci dokumentů s tematikou lid-
ských práv možnost zhlédnout snímek Kimčongílie,
který podává šokující svědectví o koncentračních
táborech v Severní Koreji. Dále německý film Hlad,
který skládá velmi sugestivní obrázek dnešního
světa, v němž důsledky spotřebního chování Západu
devastují rozvojové země. Třetím snímkem je Barm-
ský VJ, unikátní výpověď o krutém potlačení mniš-
ských nepokojů v Barmě z roku 2007. Film zahajoval
festival Jeden svět v roce 2009, ze kterého si součas-
ně odnesl Zvláštní cenu Václava Havla. Letos se
dokument ucházel o Oscara v kategorii pro nejlepší
dokument roku 2009. Projekcí se zúčastnilo více než

pět tisíc diváků. Promítalo se na faře, na zámcích,
v hostincích, v kostele, ale i v chatových osadách,
letních kinech a v obývácích dokumentárních
nadšenců po celé České republice. Projekce se ode-
hrály také na festivalech Dokořán, Barevná planeta
či RefuFest.
Místní skupina České křesťanské akademie se roz-
hodla, že postupně tyto dokumenty nabídne i divá-
kům v Litomyšli. Prvním snímkem bude dokument
Hlad, který přináší detailní a šokující pohled
na osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se
na třech kontinentech ocitli v pasti současných
mezinárodních poměrů (Marcus Vetter, Karin Stein-
berger / Německo / 2009 / 90 min). Promítání pro-
běhne ve čtvrtek 11. listopadu ve 20.00 v sále
římskokatolické fary v Litomyšli.                                    

za Místní skupinu České křesťanské akademie
v Litomyšli Karel Dvořák
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JZD bylo ve Strakově založeno v roce 1949. Už v rezo-
luci zdejších družstevníků, zaslané na ministerstvo
zemědělství v lednu l952 bylo uvedeno, jak to zaklá-
dání vypadalo: Ačkoli dle pokynů měla být JZD usta-
vována na základě dobrovolnosti, nedělo se tak
skutečně v obcích. Zástupci kraje a okresu vyvíjeli
značný nátlak na rolníky a mnohdy zemědělce straši-
li sankcemi, nevstoupí-li do JZD. Vedle nátlaku měly
pak strakovské družstevníky přesvědčit nezodpověd-
né sliby, jako například, že v JZD budou pracovat
pouze muži, ženy jen ve špičkách…., a že kravín
budou mít družstevníci z 90% zdarma. Aby členové
družstva nabyli dojmu, že bude družstvo všestranně
podporováno, rozhodl se po dohodě s ONV předseda
JZD Strakov Antonín Dvořák při své výpravě
na Suchou 24. října roku 1950 odebrat traktor a dva
vozy čtyřhektarovému hospodáři F. Hrdličkovi. 
Při tom asi nepřemýšlel, kolik jeho družstvo mohlo
mít traktorů, kdyby alespoň někteří ze zdejších pat-
náctihektarových sedláků mnoho let tak pečovali
o hovězí dobytek, že mohl být zařazen do kontroly
užitkovosti. I oni by pak mohli prodávat chovný doby-
tek za podstatně vyšší ceny. Při dosažení dobrých
výsledků v kontrole dostal čtyřhektarový zemědělec
za prodej tří býků k chovu tolik peněz, že si mohl
s použitím menšího úvěru dovolit koupit traktor.
Podle komunistických teorií měl být chudý malorolník
stále jen chudší a chudší a bohatý sedlák stále jen
bohatý a bohatší. Už také proto, že příklad ze Suché
a Strakova ukazoval, jak jsou jejich teorie mylné, se
rozhodli tu skutečnost odstranit naprosto neomluvi-
telnou krádeží. Proto, že zloděj mluví vždy o jiné krá-
deži, vysvětlili nejspíš panu Dvořákovi vznik toho
většího vlastnictví jako krádež. O takových detailech,
že vlastně v tomto případě šlo o soukromé vlastnictví
vnesené do družstva, kde o jeho plném využití
nemohlo být pochyb, soudruzi neuvažovali. Přes to,
že i jiná družstva používala traktor patřící jednomu

z jeho členů, nikde na okrese tehdy nedošlo k tomu,
že jedno JZD sebralo traktor druhému, i když soudru-
zi něčím takovým často hrozili. Odčerpávání strojů
z družstev nižších typů a jejich předávání družstvům
vyšších typů bylo nařízeno až počátkem roku l952.
Právě proto měl výše uvedený výkup bez peněz probí-
hat se vší parádou, aby nevznikly pochybnosti o jeho
oprávněnosti. Zabavit traktor a další stroje přišel
k majiteli A. Dvořák, který zastupoval předsedu JZD,
spolu s příslušníkem SNB z Němčic Michalem Bilčíkem
s pistolí. Ani členů suchanského družstva se nikdo
neptal, co tomu říkají. Když se na strakovské družstvo
obrátil v lednu 1952 F. Hrdlička prostřednictvím práv-
ní poradny s dotazem, jak to bude s placením trakto-
ru a dvou vozů, odpověděl mu Antonín Dvořák
na otázku, kdy budou platit: „Traktor zn. Zetor a 2
vlečné vozy byly nám přiděleny, podle zákona 55
od p. Fr. Hrdličky vykoupeny a nám ONV v Litomyšli
přiděleny s tím, že platit se budou se souhlasem ONV.
Vemte proto tuto věc na vědomí a další jednání v této
věci bylo by bezpředmětné.“ Je neuvěřitelné, jak
snadno šlo podle tehdejšího práva odbýt okradeného
a udělat z něj otrapu, který požaduje peníze, na něž
vůbec nemá nárok. Ve Strakově to soudruzi ani neřek-
li, kde sehnali dva roky starý traktor.
Vedle samotného zabavení věci měly na postiženého
působit i některé formulace ve výměru, který vlastník
místo zabaveného stroje obdržel. Naznačovalo se
v nich, že je možno provést za asistence státu zločinný
výkup bez proplacení. To mělo postiženého ještě víc
zdeptat. Dále tam najdeme i další ukázky toho, jakou
zvláštní logikou se nová spravedlnost řídila: „Z tohoto
výměru lze se odvolati do 15 dnů po doručení ke KNV
v Pardubicích podáním u ONV v Litomyšli. Ježto však
okamžitá mechanizace zemědělství jest naléhavým
zájmem veřejným, odnímá ONV případnému odvolání
účinek odkladný. Z rozhodnutí, jímž se vylučuje úči-
nek odkladný, není odvolání přípustno,“ jak je uvede-
no ve výměru, který se nachází v držení autora.   
Organizátoři celé této akce se chtěli pojistit i pro pří-
pad, že by nabyvatelé strojů měli v budoucnu něco

platit, a proto se snažili, aby cena uvedená v příloze
k výměru byla co nejnižší. Z toho důvodu se u trakto-
ru po dvou letech používání odepisovala téměř polo-
vina ceny, což bylo v naprostém rozporu s příslušnými
předpisy. Se zabavenými stroji v STS i JZD jezdili lidé
k práci se stroji nezpůsobilí, kteří často ani netušili,
co taková věc stojí. A tak bylo na opravy vykoupených
strojů už po roce potřeba vynaložit víc prostředků,
než činila jejich podivně stanovená výkupní cena.
Často byla polovina těchto strojů v opravě a ti, kteří
měli před tím takovou „starost o jejich využití“ani
nehlesli, protože tyto stroje už nesloužily k obohace-
ní soukromníků, ale povalovaly se jako vraky podle
sovětského vzoru „ ku prospěchu nás všech a byly
tedy daleko líp využity.“ Na okrese Litomyšl bylo
„vykoupeno“ celkem 151 traktorů, 83 vlečných vozů,
202 samovazačů, atd. 
Takzvané finanční vypořádání těchto „výkupů“ mělo
být provedeno až po měnové reformě. Odhadní cena
vykoupeného mechanizačního prostředku se sou-
kromníkům přepočetla v poměru 1 : 50. Z toho měly
být uhrazeny dluhy bývalého majitele u ONV, inves-
tiční úvěr, který měl na nákup stroje, i dluhy u STS.
Investiční úvěr nemohl být vůbec splacen, a tak byl
dokonce vymáhán na bývalých majitelích, jako by
jim stroj, na jehož koupi ho dostali, nikdo nesebral.
To byla naprosto neslýchaná nehoráznost. Například
výše uvedený vlastník, který měl úvěr na pořízení
traktoru ve výši třetiny jeho ceny, dostával od soudu
platební rozkazy na jeho zaplacení, dokud úvěr
nezaplatil. Investiční úvěr na zakoupení tohoto pro-
středku a dluhy u STS byly při těchto zlodějských
transakcích přepočítávány v poměru 1:5, a to byla
hlavní příčina, proč na jeho splacení ani nemohlo
zbýt dost peněz. Protože takovéto transakce nemů-
že nikdo soudný považovat za vyrovnání s tím,
od koho byly mechanizační prostředky údajně
vykoupeny, je nutno jasně říci, že došlo k výkupu
bez proplacení čili ke krádeži. Při tom nás nesmí
mást, že termín výkup používají i někteří historiko-
vé, a dokonce i někteří postižení. Ti měli v paměti,
jak často a jak hlasitě se tento pojem v padesátých
letech užíval a nemohlo je napadnout, že je to
všechno jen proto, aby se lež o výkupu stala prav-
dou. 
Pan František Paar byl dokonce vystěhován dvěma
totalitními režimy. Na konci války se tento český hos-
podář ze Strakova dostal po udání čeledína, patrně
za to, že zakopal pytle s umělým hnojivem a nehnojil
jím, do koncentračního tábora Dachau. Nejspíš se
jednalo o síran, kterým hospodáři neradi hnojili, pro-
tože překyseloval půdu. Do Strakova, který tehdy
patřil k říši, bylo na počátku války dopraveno několik
polských zajatců. Zajatí ruští vojáci na práci posíláni
nebyli. Hlad a nemoci je měly likvidovat v koncentrá-
cích. Ze sta zajatých ruských vojáků přežili tři. Polští
zajatci byli posláni jako čeledínové na zdejší větší
německé statky, a protože jich bylo dost, byli přiděle-
ni i na větší české usedlosti. Na Paarův statek byl při-
dělen čeledín Sinkovski. Paarova manželka byla
po zatčení manžela vystěhována do chalupy na kraji
vesnice a do statku nastěhovali rodinu Fingerovu
z Hřebče, která měla osm dětí. Před příchodem Rudé
armády paní Paarová tuto německou rodinu vyhnala
klackem a jí nezbylo, než jít do Hřebče pěšky. Pan
Paar se vrátil z koncentráku až o žních, navíc ve velmi
zbědovaném stavu.        Mgr. Milan Staněk

seriál

Strakov v letech 1938–1964 –  díl 4.

Ve středu 20. října 2010 se uskutečnilo slavnostní
otevření nového Relaxačního centra SAVITAR,
které naleznete v historickém centru Lito-
myšle, na Braunerově náměstí 202.
Relaxační centrum vzniklo po náročné rekon-
strukci historického domu, který stál po více jak
jedno desetiletí zcela nevyužit a postupně chátral
až do stavu, kdy jeho okamžitá rekonstrukce byla
více než nutná. S tímto úmyslem jej také získala
společnost SAVITAR, jejíž
majitelkou je paní Zdeňka
Klátová. Dům prošel komplet-
ní rekonstrukcí, při níž byl
kladen důraz na citlivé
zachování jeho historického
rázu. Bylo zde vytvořeno
zcela nové komplexní Rela-
xační centrum SAVITAR,
zaměřené na odpočinek
nejen těla ale i ducha.
Wellness provoz v přízemí
a historickém sklepení domu
nabízí vodní procedury a sau-
nový svět, na které navazují
odpočinkové zóny s vyhříva-
nými lůžky, doplněné solární
loukou.
Balneo provoz vybavený
vichy sprchou, moderním
masážním stolem, přístrojem
na lymfodrenáž a infrakabi-

nou se salionáriem a oxygenoterapií nabízí různé
druhy masážních terapií, zábalů a inhalací.
Relaxační centrum poskytuje také služby kadeř-
nické, kosmetiku, pedikúru a manikúru.
Pro návštěvníky relaxačního centra je připraveno
ubytování v prostorných apartmánech.
Pro nejmenší návštěvníky i dětský koutek. 
Chvíle nerušeného odpočinku u kávy či čaje
a lahodného zákusku s knihou z kavárenské kni-

hovničky, stejně tak jako
popovídání s přáteli, může
návštěvník prožít v prosto-
rách Cafétéria202.
V souvislosti se zahájením
provozu připravuje Rela-
xační centrum SAVITAR
pro veřejnost dny otevře-
ných dveří. Obyvatelé Lito-
myšle tak budou mít
jedinečnou možnost prohléd-
nout si celé prostory relaxač-
ního centra.
Den otevřených dveří se
bude konat 17. listopadu
2010 od 14.00 do 16.00.
Pro příchozí návštěvníky
připravuje Relaxační cent-
rum SAVITAR i malé dárky
na uvítanou.

Relaxační centrum SAVITAR

PLACENÁ INZERCE

Reportáže litomyšlské kabelové televize můžete sle-
dovat také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Vybíráme některé z nich:
• Krytý plavecký bazén v Litomyšli hotov
• Zdravotnická konference se věnovala také léčbě lar-

vami
• Atletika Litomyšl po úšpěšné sezóně
• Kniha popíše Pravdivý příběh Homo ludens
• Litomyšl, třetí nejlepší město pro život 

„kabelovka“ na internetu
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Ve čtvrtek 14. října byl na Gymnáziu Aloise Jiráska
v Litomyšli spuštěn projekt ionosférické laboratoře.
Studenti zde budou pomocí vlastnoručně sestaveného
přijímače studovat sluneční bouře a další astrofyzikál-
ní jevy.
Pomocí tohoto přijímače budou studenti zapojení
do projektu sledovat sílu signálu vzdálených stanic.
Tento signál se šíří právě odrazem od ionosféry (iono-
sféra je jednou z částí atmosféry Země. Nacházejí se
zde elektricky nabité částice, což ji činí odrazovou
„plochou“ pro radiové vlny). Pokud dojde ke sluneční
bouři, odrazivost ionosféry prudce vzroste (při sluneč-
ních bouřích přilétají ze Slunce do ionosféry Země
částice s vysokou energií, které zvyšují její ionizaci,
a tím i odrazivost pro radiové vlny) a signál vzdálených
stanic je silnější. Přijímač bude v provozu dvacet čtyři
hodin denně a data budou odesílána na webové strán-
ky http://slunce.glit.cz , kde bude možné najít i další
informace o projektu. Nyní probíhá zkušební provoz,
ale již na začátku listopadu by měla být na této webo-
vé stránce dostupná on-line data.

„Projekt je hodnotný především tím, že si studenti
zařízení sami sestavili, čímž získali cenné zkušenos-
ti,“ vysvětluje Jan Šlégr, učitel fyziky a vedoucí projek-
tu a dodává: „Pro studenty, kteří se zajímají o přírodní
vědy, je to také způsob, jak si vyzkoušet skutečný
vědecký výzkum.“

-red-, foto archiv Gymnázia Aloise Jiráska

Na gymnáziu v Litomyšli spuštěn
astrofyzikální projekt

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:
Janov - prodej bytu 3+1 ve zděném domě. Vytáp.
kotlem na tuhá paliva Dakon, ohřev vody el.bojle-
rem. K bytu patří garáž, dílna, sklepní kóje a část
půdy. Č.504. Cena: 950 000,- Kč
Janov Gajer - prodej staršího RD 3+1 i s vybave-
ním. Dům je zděný, s garáží, napojen na elektro,
vodu, septik, studnu. Plyn zaveden není. 
Č.497. Cena: 1 490 000,- Kč
Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 s balkonem
blízko centra města. Byt je po rekonstrukci,
kuchyň, jídelna a obývací pokoj je řešen jako jeden
otevřený prostor. Č.489. Cena: 1 750 000,- Kč
Litomyšl – prodej pozemkové parcely s garáží
blízko centra. Parcela 716 m2 je určena ke stavbě
rodin.domu. Elektro, plyn, voda jsou v dosahu
do 20 m od hranice pozemku.
Č.496. Cena: 1 190 000,- Kč
Janov - prodej nové dřevostavby domu 4+1 na
slunném místě v obci s úplnou obč. vybaveností,
pozemek 1000 m2. 4 pokoje, kuchyň, 2 koupelny
a WC. Č. 484. VÝHODNÁ KOUPĚ! Cena: 2 299 000,- Kč
Litomyšl - prodej parcely na Lánech o rozloze 449
m2 vhodné k zastavění (po vyřešení výjimek se
správci sítí). Připojení sítí v dosahu do 100 m.
Č.482. Cena: 250 000,- Kč
Litomyšl - prodej udržov.nepodsklep.domu 5+1
s menší zahradou, vytápění plyn.kotlem, elektro
220V+380V. Výměna za byt 3+1 na ul.Mařákova s
doplatkem. Č.477. Cena: 2 500 000,- Kč
Litomyšl - prodej nebyt. prostor 113 m2 v přízemí
zděného domu blízko centra města. Vhodné
pro lehkou výrobu, skladování nebo garáž pro více
automobilů. Č. 456. Cena: 1 100 000,- Kč
Libchavy - prodej staveb.pozemku v části obce
Prostřední Libchavy o rozloze 1560 m2. Pozemek
leží na velice pěkném slunečném místě s možnos-
tí připojení sítí. Č.503. Cena: 650,- Kč/m2

Svitavy - prodej většího pozemku v centru města
vhodného k bytové či komerční výstavbě. Poze-
mek je o celkové rozloze 13 184 m2. Možno odkou-
pit i po částech. Č.442. Cena: 2 200,- Kč/m2

informace pro Vás !!!
Pozor na podvodníky!!!

V poslední době se ve schránkách, na sloupech
a jiných plochách objevují letáky „V této lokalitě
koupím RD, byt“. O co se jedná? Realitní makléř,
aby získal nemovitosti na prodej, vydává se za
kupce a snaží se přesvědčit zájemce o prodej, aby
s ním uzavřel, většinou velmi nevýhodnou, smlou-
vu o zprostředkování prodeje nemovitosti. Je
nutné se trochu zamyslet nad letákem. Opravdu si
myslíte, že se takto kupují nemovitosti? Neznám
případ, kdy by tímto způsobem někdo nemovitost
koupil. Pro příklad, auta jsou kolikrát dražší než
nemovitost a nesetkal jsem se s případem, kdy by
se mi ve schránce objevil leták, že někdo chce kou-
pit Škodu Oktávii. Proto je nutné takovýmto
výzvám nenaletět a dávat si dobrý pozor a k tako-
výmto "agentům" nechodit.
Podrobněji wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz sekce aktuality

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.

Bez podpory zřizovatele by KOSáci 
nemohli roztáhnout křídla

Konec roku je vždy pro Pěvecké sdružení KOS z peda-
gogické školy obdobím, kdy zintenzivní svoji prezen-
taci na veřejnosti. Ostatně zejména obyvatelé
Smetanova rodiště si bez Kosáků už ani nechtějí kul-
turu ve městě představit. Důvod je prostý. Za poslední
roky se sbor vypracoval na vrchol pomyslného sborové-
ho pěveckého Everestu. Svědčí o tom pochvalná slova
hudebních bardů, jako jsou vysokoškolský pedagog
působící na Masarykově univerzitě a Janáčkově aka-
demii múzických umění v Brně Jana Kostečky, hudeb-
ní odbornice Nanny ter Wiel z uměleckého institutu
v holandském Groningenu a německém Emdenu či
skladatele Jiřího Pavlici. 

K těm nejprestižnějším akcím, kde sbor letos doposud
účinkoval, lze přiřadit i festival Smetanova Litomyšl.
„Jde se bezesporu o největší událost během mého
působení,“ konstatuje umělecký vedoucí KOSu Milan
Motl. Jedná se o sbormistra, který byl za svoji nedlou-
hou sbormistrovskou kariéru již několikrát oceněn
zvláštními cenami poroty. Odborníky je oceňován pře-
devším za interpretaci soudobé hudby. V současnosti
se řadí mezi nejvýraznější umělecké vedoucí mláde-
žnických sborů. Dle jeho slov by však nebylo možno
pomýšlet na kvalitativní růst sboru, kdyby seskupení
nemělo podporu vedení pedagogické školy a především
pak jejího ředitele Stanislava Leníčka.         strana 34 >
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Omezení provozu na průtahu I/35
V době od 20. října bude docházet na průtahu silnice
I/35 městem Litomyšl k omezení provozu v rámci
výstavby ochranných ostrůvků na přechodech
pro chodce a prováděných oprav mrazových trhlin.
V rámci výstavby středových ochranných ostrůvků
na přechodech pro chodce průtahu silnice I/35 měs-
tem Litomyšl v úseku od OK Dalibor po výjezd ve směru
Vysoké Mýto bude docházet k omezení provozu na této
části silnice. Objízdné trasy nebudou stanovovány,
neboť práce budou probíhat za obousměrného provo-
zu. V rámci těchto omezení může dojít na přechodnou
dobu k přiblížení pohybu vozidel k chodníkům.

Investorem akce je Město Litomyšl z dotace SFDI ČR.
Dodavatelem prací firma Strabag.
V době od 1. do 21. listopadu by mělo ŘSD Pardubice
provádět opravy povrchu průtahu silnice v úseku mezi
světelnou křižovatkou po křižovatku u Sokolovny.
Provoz bude střídavě převáděn pouze do dvou jízdních
pruhů. Objízdné trasy stanovovány nebudou. Lze oče-
kávat ztížený výjezd ze silnice III. třídy ze směru Stra-
kov a místní komunikace ze směru Benátky. Dodavatel
prací je firma M-silnice a.s., dodavatel dopravního
značení Asig s.r.o., provozovna Chrudim.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Neudržované úseky místních komunikací
v zimním období 2010/2011

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne
20. října nařízení města Litomyšle č. 3/10. Hlavní sou-
částí tohoto nařízení je seznam úseků místních komu-
nikací, na kterých bude v období 2010/2011
prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo
nebude prováděna vůbec.
Oproti loňskému období se seznam zmenšil o jednu
položku. U naprosté většiny níže uvedených komuni-
kací navíc zimní údržba bude prováděna, ale v jiné
časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní údrž-
by. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem
vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení 3/10 a 5/09, která se
týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny
na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky. 
Příloha k nařízení č. 3/10, kterým se vymezují úseky
místních komunikací a chodníků, na nichž se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje v daném úseku sjízd-
nost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí:
1) částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech
2) komunikace Zámecká - propojka pod CKL
3) komunikace Moravská za LB tech
4) parkoviště v sídlištích
5) chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
6) komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem

na Lidickou

7) chodník - schody mezi čp. 1143 a 1144
8) chodník u J. E. Purkyně 1143 a 1144
9) komunikace - sjezd ke krytým garážím Z. Kopala

1155
10) chodník - schody Tomíčkova - Vognerova
11) komunikace - skupinové garáže Dukelská
12) komunikace – skupinové garáže u HMD
13) částečně pojízdný chodník – spojovací komunika-

ce kolem rest. Za vodou
14) chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku

po křiž. s ul. Za Moštěním
15) chodník Moravská vedle I/35 od firmy Savos

po výjezd směr Svitavy
16) chodník – schody z Mařákovy do Dukelské ulice
17) spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova

pod čp. 278, 280
18) chodník J. E. Purkyně vedle II/359 a 360

od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
19) chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111

- 1113 
20) spojovací chodník Partyzánská – J. E. Purkyně

kolem parku nemocnice 
21) chodník T. G. Masaryka před čp. 1123 - 587.

Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního hospodářství

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

Předvánoční nákupy
TJ JISKRA Litomyšl pořádá tradiční

zájezd do Polska
sobota 20. 11. 2010 - Kudowa Zdroj

- odjezd v 6.30 hod.
od morového sloupu na náměstí 

- návrat do 15.00 hod. - cena: Kč 140,- 

Závazné přihlášky:
775 913 400, 461 618 672 do 15. 11. 2010

Co jsou přechody pro chodce
a co místa pro přecházení

V posledních letech došlo k podstatným změnám
v technických podmínkách pro zřizování přechodů
pro chodce. Nově je možno tvořit pouze přechody nor-
movaných délek (u protisměrných jízdních pruhů je to
například maximálně 2 x 3 m). Přechody musí být
nasvětleny a dva přechody by měly být od sebe vzdále-
ny více jak 50 m. Dále musí umožňovat bezbariérové
nájezdy, navádění pro osoby s omezenou schopností
orientace a povolená rychlost jízdy vozidel musí být
nejvýše 50 km/h.
Policie České republiky i státní orgány velice dbají
na dodržování těchto podmínek i v případě, že by mělo
dojít pouze k úpravě (vylepšení) stávajících přechodů.
Pokud se čerpají na takovouto akci státní finance
například prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury, je projektová dokumentace takto pro-
věřena ještě ve fázi před přijetím žádosti. Je to možná
trochu nelogické, ale samosprávné orgány tuto sku-
tečnost nedokážou ovlivnit. Z uvedeného důvodu se
například Město Litomyšl muselo zavázat, že pokud
bude povoleno nasvětlení přechodů pro chodce
na průtahu silnice I/35, provede jejich dobudování
tak, aby splňovaly uvedené podmínky. V roce 2009
Město Litomyšl dotaci na provedení této druhé etapy
neobdrželo, proto bude provedena letos do konce
kalendářního roku. Toto „zdržení“ se ukázalo nakonec
jako prospěšné, neboť letos mohla s předstihem pro-
běhnout rekonstrukce povrchu této části průtahu.
Šetří se tak státní prostředky.

Z výše uvedených důvodů došlo na, Pardubickým kra-
jem, nově rekonstruovaném úseku silnice II/360
ve směru na Poličku v několika místech k výstavbě
pouze tzv. míst pro přecházení. Dále byl zrušen ozna-
čený přechod pro chodce u objektu lékárny vedle nové
budovy Finančního úřadu. Město z výše uvedených
důvodů nemělo možnost toto v rámci svých pravomocí
ovlivnit, i když před platností nových předpisů se
o jeho zřízení zásadně zasadilo. Variantně bylo možno
zrušit přechod pro chodce u okružní křižovatky, což se
však jeví jako méně přijatelná varianta.  
Účelem míst pro přecházení má být to, aby umožnily
bezpečný a částečně také zabezpečený přechod komu-
nikací v místech, kde není možno označit přechod
pro chodce. Pro tato místa podle technických podmí-
nek platí podmínky bezbariérovosti a přecházené
délky. Nejsou však označena ani vodorovným ani svis-
lým dopravním značením. 
Na místech pro přecházení platí rozdílná pravidla pro-
vozu. Protože takovéto řešení ještě Město Litomyšl
na svých komunikacích nepoužilo, chceme tímto
občanům města ozřejmit rozdíly. Hlavní zásadou je to,
že chodec nemá na místě pro přecházení přednost před
vozidly. K přecházení využívá doby, kdy se k místu
bezprostředně neblíží žádné vozidlo. Nelze tedy
na těchto místech očekávat, že vozidla budou zastavo-
vat a upřednostňovat chodce. 

Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství
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Výzva k povinné výměně
řidičských průkazů

Městský úřad Litomyšl, odbor dopravy vyzývá veřej-
nost, aby zodpovědně přistoupila k aktuální etapě
povinných výměn řidičských průkazů (ŘP). 
V letošním roce končí platnost ŘP vydaných od 1.
ledna 1994 do 31. prosince 2000. Držitelé těchto
dokladů jsou povinni provést jejich výměnu nejpozdě-
ji do 31. prosince 2010! Po uplynutí doby řidičské prů-
kazy pozbývají platnosti. Řidiči, kteří budou výměnu
ŘP odkládat a dostaví se na příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností ke konci roku 2010, se vysta-
vují reálnému nebezpečí čekání ve frontách, jak při
podání žádosti, tak i na převzetí dokladů.
K výměně řidičského průkazu je potřeba doložit násle-
dující doklady:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas +
potvrzení o občanském průkazu)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně 

„Žádost o vydání ŘP“ obdrží žadatel na odboru dopra-
vy.
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů
od podání žádosti. Výměna ze zákona je osvobozena
od správního poplatku. Pokud bude požadováno vydá-
ní ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podá-
ní žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní
poplatek 500 Kč. 
Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru
řidičů k 15. říjnu celkem 555 625 ŘP, které je třeba
vyměnit. Z toho počtu je 1 034 řidičských průkazů
v Litomyšli a spádových obcích. 
Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl, odbor
dopravy, kdy lze požádat o výměnu ŘP jsou: pondělí
a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00, úterý a čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–14.00. V případě dotazů k výmě-
nám ŘP můžete volat 461 653 464.
Doporučujeme výměnu ŘP neodkládat!

Alena Holomková

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve ve čtvrtek 11. 11. 2010
v 11.00 hodin na 

OTEVŘENÍ 
SVATOMARTINSKÉHO VÍNA.

Během obědů v čase
od 11.00 do 13.00 hodin - 1dcl

Svatomartinského vína zdarma.

Těší se na Vás zaměstnanci hotelu.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás v průběhu měsíce listopadu
zve na následující akce:

Tradiční ZPĚVY PÁTEČNÍ
aneb posezení při večeři
s živou hudbou konané

dne 19. 11. 2010 od 19.30 hodin.
V průběhu večera zazpívá dívčí trio

SILENTIUM ve složení Lucka Kašparová,
Jajka Bryšková a Lucka Nyčová.

Ve spolupráci s vinotékou Aleš Cenek
proběhne dne 12.11.2010 od 19.30 hodin

POSEZENÍ U CIMBÁLU.
Přijďte si udělat hezký večer s moravskou

muzikou, dobrým vínem a specialitami
zabíjačkových hodů.

Ve dnech 11. 11. - 14. 11. 2010
Vás zveme na 

ZABIJAČKOVÉ HODY.
Rezervace na tel. čísle 461 615 338.

Poradenství ve výživě, masáže, tarot,
numerologie.

Beseda na téma: meridián 
močového měchýře a ledviny.
Správná výživa a potravinové doplňky. 
15. 11. od 17 hodin, centrum Grácie, Litomyšl

www.salonvivien.wz.cz, www.reiki-simackova.cz
rezervace: 722 926 684

simackova@unet.cz 
722 926 684 • 731 476 943

Terapie přírodní cestou

To se nedá vyprávět, to se musí vidět
Tak nějak končím své vyprávění zná-
mým o výletě Spolku patchworku
Litomyšl, o. s. do krásné Francie
na mezinárodní výstavu patchworku
(16 Carrefour Europeen du Patch-
work). Tato výstava se konala od 16.
do 19. září tohoto roku v městečku
Sainte-Marie-aux-Mines, které tvo-
řilo základnu všeho dění. 
S dalšími výstavními místy nás spo-
jovala autobusová doprava, a tak
jsme měly možnost zhlédnout všech
22 expozic. Na celou výstavu jsme
měly vyhrazeny dva dny a bylo se co
otáčet, abychom to stihly. Součástí
výstavy byly i trhy, kde bylo možné
si koupit vše, co se patchworku týká.
Musely jsme hodně odolávat, to vše nemít doma. Jak
už jsem se zmínila, jednalo se o výstavu s mezinárodní
účastí, kde z těch vzdálenějších států pro zajímavost
můžu jmenovat Ukrajinu, Nový Zéland, Japonsko
a samozřejmě i Českou republiku. Člověk by nevěřil
tomu, že země jako je např. Japonsko může v této
oblasti vytvořit něco tak krásného. Nemluvím
o moderním patchworku, což je oblast umění sama
o sobě, ale o krásných ručně prošívaných tradičních
quiltech. Ale i modernímu patchworku si tu někteří
přišli na chuť. Bylo tu od každého něco, a každý si
našel to své oblíbené. Některé z quiltů bych označila
za krásu přecházející v nádheru s pocitem, že není
možné, aby tohle někdo ušil. Byly to krásné čtyři dny,

které samozřejmě nebyly naplněny
jenom patchworkem. Krom toho
jsme navštívily dvě malebné vinař-
ské vesničky v této oblasti Francie,
nazývané též Alsasko. 
Třešničkou na dortu byla návštěva,
jak bych to tak nazvala, farmy
na motýly. Ve sklenících plných
orchidejí a volně si poletujících
motýlů všude okolo nás, jsme si při-
padaly jako Alenka v říši divů.
Při zpáteční cestě jsme se na krát-
kou chvíli zastavily v Bruselu
a neopomenuly jsme zhlédnout
sídla Evropské unie.
Pro mnohé z nás to byl relax,
oddych a zároveň povzbuzení

na sobě dále pracovat. Byly to také propovídané veče-
ry plné smíchu a dny plné krásného počasí, které nám
nebývale dopřávalo babí léto.
Tímto bych chtěla poděkovat těm, kteří svůj volný čas
věnovali přípravám na tento nezapomenutelný výlet.
Díky, díky a ještě jednou díky.
Už teď máme tip na další výlet a věřím, že tu „našu
linku“ s námi opět pojede mužské zastoupení, a to
jsou naši páni řidiči Karel a Karel, kterým tímto děku-
jeme za trpělivost s ženskou převahou. Jak už jsem se
zmínila v úvodu... To se nedá vyprávět, to se musí
vidět.

za Spolek patchworku Litomyšl, o. s.
text a foto Jitka Jílková
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Žáci III. základní školy 
v lanovém centru 

Dne 2. října se někteří žáci druhého stupně III.
Základní školy v Litomyšli zúčastnili výletu do lanové-
ho centra v Olomouci. Dohlíželi na nás paní učitelka
Vomáčková a pan učitel Jakl. 
Už od časného rána svítilo sluníčko, takže cesta vla-
kem nám rychle ubíhala. Na stanovené místo jsme
dorazili okolo půl jedenácté, seznámili jsme se s milý-
mi instruktory, kteří nám objasnili základy bezpečnos-
ti a správné techniky lezení. Poté jsme se rozdělili do
tříčlenných skupin. Nejprve jsme si vyzkoušeli překáž-
ky jeden metr nad zemí a teprve potom nás čekal ten

pravý adrenalin. Na některých stanovištích se nám
tajil dech, jiné jsme zvládli bez obtíží. Nejvíce sympa-
tickou překážkou nám byl volný pád na gumě (big
swing). 
Po tříhodinové zábavě jsme se vyčerpaní, ale spokoje-
ní vraceli pomalu domů. Když jsme se občerstvili,
čekal už na nás vlak, kterým jsme jeli zpět domů.
K dobré náladě nám přispělo nejen krásné počasí, ale
hlavně dobrý kolektiv, se kterým jsme si z Olomouce
odvezli spoustu zážitků. 

Radka Škeříková (9.A)

Granty pomáhají 
na ZŠ Zámecká
Již podruhé se Základní škola (ZŠ) Zámecké podařilo
získat v rámci grantového řízení ministerstva školství
finanční prostředky na podporu multikulturní výcho-
vy. Za více než sedmdesát tisíc bylo (či bude) možné
realizovat řadu vzdělávacích programů, které mají
podpořit toleranci žáků vůči odlišným národnostním
či etnickým skupinám. Z těch nejvýznamnějších lze
jmenovat např. exkurzi 7. ročníku do Muzea romské
kultury v Brně či dějepisnou exkurzi 8. ročníku, která
byla věnována historii a kultuře pražských Židů.
Pro žáky 9. ročníku je pak na listopad připraven vzdě-
lávací program „Dovedu to pochopit?“ zaměřený
na problematiku neonacismu v ČR, který k nám
do školy přijedou lektorovat odborníci ze společnosti
Člověk v tísni.
Největší část finančních prostředků však připadla
na dvoudenní poznávací zájezd do koncentračního
a vyhlazovacího tábora Osvětim, kterého se na počát-
ku října zúčastnilo přes čtyřicet žáků 8. a 9. ročníku.
Žáci se tak přímo v místě největšího utrpení Židů
během druhé světové války nejen seznámili s nejdůle-
žitějšími momenty holocaustu, ale díky empatickému
výkladu našich průvodců mohli rovněž alespoň
na malou chvíli zkusit prožít tragiku místa, kterému se
ne nadarmo přezdívá „továrna na smrt“. Pohled

Zahraniční stáž studentů VOŠ a SOŠT v Holandsku
Stejně jako každý rok, tak i letos nám byl přidělen
grant z Evropského programu Leonardo da Vinci. Díky
tomuto grantu se nás 6 studentů z Vyšší odborné školy
(VOŠ) a Střední odborné školy technické (SOŠT) v Lito-
myšli mohlo podílet na 3týdenním pobytu a odborné
praxi v Holandsku.
Jiří Kopecký a Lukáš Kopecký, studenti 4.A byli ubyto-
váni ve městě Laren. Pracovali ve firmách Almat a Slo-
otsmid, kde opravovali zemědělské stroje, svářeli,
řezali, brousili a starali se o výměnu olejů a kol auto-
mobilů. Ondřej Novotný a Martin Dvořák , také žáci 4.A
žili ve městě Lochem, ve kterém i pracovali ve firmách
AB Henk Goorman a Garage Sloot. V těchto podnicích
opravovali auta a starali se například o servisní kon-
troly, kontroly STK, výměny olejů, vyvažování pneu-
matik a o přípravu aut na přehlídku ojetých aut
v Lochemu. Klára Kučerová a Simona Gorelková ze 4.C
pracovaly společně v logistické firmě Detail Results
Logistiek v Apeldoornu, kde pracovaly ve skladu s růz-
ným zbožím, jednalo se spíše o potraviny. Staraly se

o příjem nového zboží do skladu, přípravu objednané-
ho zboží či vývoz těchto produktů do určených super-
marketů. Ubytovány jsme byly v malé vesnici
Klarenbeek. Všichni jsme pracovali od pondělí
do pátku 8 hodin denně. 

Studenti pedagogické školy 
absolvovali maturitní generálku 

Premiéru státních maturit, zatím pouze nanečisto,
mají za sebou i učitelé a studenti z pedagogické školy.
Zkouška nového systému maturit se uskutečnila
minulý měsíc. Zástupkyně VOŠP pro střední školu
Hana Lišková hodnotí průběh veskrze kladně. „V praxi
jsme si ověřili, že příprava ze strany Cermatu byla
dobrá, vše co fungovat mělo, tak bylo v akci přesně
tak, jak bylo ze strany ministerstva garantováno, a to
včetně horké linky,“ komentuje Hana Lišková. „Vychy-
tali jsme drobnosti, například nyní je již zřejmé, že
v menších učebnách je lepší akustika pro poslech cizí-
ho jazyka,“ dodává zástupkyně. Dle jejich slov je
dobře, že státní maturity i v České republice budou
konečně uvedeny do reálného života. Říká: „Stát jako
garant středoškolského vzdělání musí mít zpětnou
vazbu a má právo stanovit, jaké požadavky musí splňo-
vat maturant jakékoliv střední školy.“ Tento systém je,
jak zdůrazňuje, běžný téměř ve všech evropských
zemích. Česká republika v tomto ohledu poněkud zao-
stala.
Svůj názor na stání maturity si udělali i sami maturan-
ti, kteří si velmi často připadají, jak vyplynulo z prove-
deného průzkumu na pedagogické škole, jako pokusní
králíci. Kritika z jejich řad pak směřovala i na přílišnou
formálnost požadavků na průběh zkoušky, vadilo jim
rovněž, že slohová práce se nemohla psát nejprve
nanečisto. Většinou žákům připadal obtížnější cizí
jazyk, zejména poslechová část, testy z češtiny jako
obtížné nevnímali. Bezesporu je však překvapilo, že
otázky se zaměřovaly spíše na porozumění textu, niko-
li na vědomosti, které během studia školy získali.
Tento názor zastává i Andrea K, která uskutečněnou
zkoušku státních maturit hodnotí slovy: „Myslím si, že
text z českého jazyka není o češtině. Neověřuje zna-
losti, které jsme se během studia naučili. Některé

otázky byly nesrozumitelné, nebyla jasná jedna správ-
ná odpověď. U slohu mně nebylo jasné, proč jsem si
měla počítat slova. Je zarážející, že bych mohla nespl-
nit maturitu proto, že napíšu o deset slov více.“ „Nep-
říjemný je styl opravy slohové práce, kde jde pouze
o to, splnit poměrně směšný rozsah práce, držet se
tématu a mít co nejméně pravopisných chyb. O to, zda
jdete do hloubky, nebo zůstanete na povrchu, vůbec
nejde. Já si však myslím, že o hloubku myšlenek by
mělo jít především,“ míní Jan Falta. „U angličtiny vyšší
obtížnosti by u gramatického cvičení, kde je po matu-
rantovi žádáno psát jednotlivá slova do určených míst,
mohly být uvedeny instrukce jakým písmem psát.
Na obálce bylo pouze uvedeno, abychomn rozlišovali
velká a malá písmena, což není dostatečně informují-
cí,“ poukazuje k maturitní zkoušce z cizího jazyka
Simona Ošťádalová. Z větší části hodnotí studenti
pozitivně, že měli možnost si státní maturity vyzkou-
šet nanečisto. Domnívají se však, že by měli být
na nový způsob závěrečné zkoušky připravováni
během celého čtyřletého studia. Soudí rovněž, že by
měli znát, zda vysoké školy budou brát v potaz stupeň
obtížnosti státní maturity u jednotlivých zájemců
o vysokoškolské studium.
Mezi pedagogické odborníky, kteří až tak nefandí stát-
ním maturitám, se řadí i ředitel VOŠP a SPgŠ Litomyšl
Stanislav Leníček. Říká: „Jakékoliv kroky, které pove-
dou ke zkvalitnění výuky, vítám a budu je nadšeně
prosazovat. Nejsem si však jistý, že tím správným smě-
rem je právě státní maturita,“ a dodává: „Při pomyšle-
ní na vyhozené stamiliony, které za uplynulé roky
na přípravu této novinky stát vynaložil, a s přihlédnu-
tím k současnému nedostatku financí v resortu škol-
ství, mám pocit jako bych byl těsně před infarktem.“

Zuzana Fruniová

Volné chvíle jsme využili k různým výletům. Navštívili
jsme moře a Holandsko v miniaturách, kluci se vyřádi-
li na motokárách a na obrovské pouti. Také jsme byli
celý den v Amsterdamu, kde jsme navštívili muzeum
voskových figurín, projeli se lodí kolem města a zhléd-
li mnoho dalších zajímavých míst. Nikdo z nás neměl
s konverzací větší problémy. Komunikace s rodinou
a kolegy v práci byla velice dobrá a ne tak děsivá, jak
jsme se všichni před odjezdem obávali. Všichni jsme si
to tam pořádně užili. Nelitujeme, že jsme tam byli
a určitě bychom se tam zase rádi vrátili. Doufáme, že
se tam bude líbit i dalším studentům, určitě to stojí
zato!                          Text a foto Simona Gorelková, 4.C

na některé z vystavených expozic doplněný zosobňují-
cím výkladem průvodců nutil každého z nich představit
si pod každou z věcí člověka, který kdysi žil úplně nor-
mální a obyčejný život, než přišel rozkaz nastoupit
do transportu kamsi na východ… Jak hluboký prožitek
v žácích návštěva těchto míst vyvolala, vyjádřila
po návratu v písemné reflexi např. žákyně 9.C Bára Kar-
líková těmito slovy: „Nejhorší pohled, který mi utkvěl
v hlavě, je jistě dětská roztrhaná panenka. V tu chvíli
jsem si uvědomila, jak neskutečně úžasný život mám
a jak neuvěřitelné štěstí máme my všichni, kdo jsme
tohle nemuseli zažít… Těžko mohu napsat, že se mi
exkurze líbila. Jak by se mi také mohlo líbit místo, kde
umřely statisíce lidí. Ale upřímně si myslím, že pro nás
pro všechny, co se toho účastnili, to byla exkurze, která
nám jistým způsobem musela změnit život!“
Protože se realizace těchto programů ukazuje jako stále
nutnější, budeme za dva roky o získání finanční podpo-
ry na realizaci multikulturní výchovy znovu usilovat.

Text a foto Stanislav Švejcar, učitel ZŠ Zámecká



23

Gymnázium oslavilo 370 let
od svého založení

Dne 3. září 1640 byla podepsána zakládací listina lito-
myšlského gymnázia. O 370 let později, ale 3. října,
zakončila mše v kostele Povýšení sv. Kříže oslavy,
které se konaly na počest úctyhodného věku naší alma
mater. 
Narozeniny jsme začali slavit už v pátek 1. října
ve 12.00. Oslavy přijel všem studentům zpříjemnit hud-
bou všech žánrů do Smetanova domu Jiří Stivín. Večer
vystoupil s programem Sám se svým stínem v Zámeckém
pivovaru, kam gymnázium pozvalo všechny své přízniv-
ce, přátele, současné i bývalé zaměstnance.
Sobotní oslavy byly zahájeny slavnostní fanfárou, kte-
rou zatroubil František Střasák z věže gymnázia. A už
se mohly otevřít dveře naší školy – začal Den otevře-
ných dveří, a to pro všechny, kteří na gymnáziu studo-
vali, studují nebo chtějí studovat. Také pro všechny,
kteří zde učili, učí nebo chtějí učit, ale i pro ty, již
chtěli společně s námi sfouknout 370 svíček na naro-
zeninovém dortu naší oslavenkyně.
Celý den probíhaly v odborných učebnách prezentace
prací gymnazistů. Hosté si mohli zavzpomínat před
tablem své třídy. Mladší návštěvníci a studenti se vět-
šinou dobře bavili nad tably svých rodičů, případně
svých pedagogů.
O půl jedenácté jsme ve školní aule uvítali naši absol-
ventku Magdalenu Sodomkovou, novinářku týdeníku
Reflex. Našim maturantům a dalším hostům během
jedné hodiny odpovídala na dotazy, vztahující se vět-
šinou k její práci zahraniční redaktorky. V tuto chvíli
už ve sportovní hale vrcholil „Turnaj generací“ a musí-
me s obdivem říci, že na bednu a dokonce na stupínek
nejvyšší vystoupili volejbalisté nejstarší generace.
Gratulujeme! K vítězství i životnímu elánu. 
A bylo poledne a program se teprve rozbíhal. Ve 13.00
se ve sborovně sešel nejen současný pedagogický sbor,
ale poměrně velká část „profesorstva gymnasialního“.

V ten samý čas už na školním hříšti zněly písně první
studentské kapely – Parkoviště pro velbloudy. Během
odpoledne se zde vystřídaly další čtyři – Trilobajt, Dře-
věný prkno, Věneband a Psiskapsy. Přestože nám
počasí přálo a sluníčko svítilo, co mu síly stačily, patří
všem muzikantům dík za statečnost (obzvlášť těm,
kteří už hráli v podvečer), protože podzim se o své také
už hlásil.
Ve 14.00 proběhla v aule vernisáž výtvarných prací
studentů, které vznikaly v rozmezí asi tří let, a to
v rámci projektu Mezi nebem a zemí I. – III. Na celé
výstavě byl jediný nový exponát, a to busta mladého
Aloise Jiráska, jejíž autorkou je Jana Věnečková.
Následoval literárně hudební program sextánů, který
nesl název Cesta do hlubin studentských radovánek
a byl vyplněn texty a písněmi ze studentského a učitel-
ského života. A navazoval hned další program – Karlík
a továrna na čokoládu. Filmový scénář zdramatizovali
studenti kvarty, a co víc - v angličtině.
V 16.00 jsme zahájili noční výstup na Mount Everest
a doufali, že noc nebude příliš dlouhá a my zdoláme
tuto osmitisícovku co nejdříve. Podařilo se ve 20
hodin a 37 minut. Jak den začal, tak také skončil. Tóny
Večerky (na trubku hrál opět František Střasák
ze sexty) se rozezněly gymnáziem a v Den otevřených
dveří se dveře školy zavřely ve 21.00. 
Za slavnostní atmosféru při zakončení oslav děkujeme
panu vikáři Františku Benešovi, také absolventovi
našeho gymnázia, který sloužil mši v kostele Povýšení
svatého Kříže za všechny bývalé i současné studenty
i učitele litomyšlského gymnázia. A že jich za těch 370
let bylo!
Vivat academia, Vivant professores, Vivat membrum
quodlibet, Vivant membra quaelibet; Semper sint
in flore. 

Ivana Pulgretová, foto Květuše Korbářová, Deník 
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oznamujeme všem našim příznivcům, že pro Vás máme opět 

ZVÝHODNĚNÉ POLEDNÍ MENU.
Od úterý do pátku od 11.00 do 13.30 hodin sleva 30 %
z ceny všech našich pizz + 1 Bonaqua 0,25 l zdarma.

Platí pouze při konzumaci v restauraci.

A DÁLE PRO MĚSÍC LISTOPAD AKCE NA KAŽDÝ VEČER od 17.00 hodin:
KE KAŽDÉ CELÉ PIZZE 1x TOČENÉ PIVO 0,5 l ZDARMA!!!

Platí pouze při konzumaci v restauraci.

Srdečně vás zveme do naší PRAVÉ ITALSKÉ PIZZERIE.

PIZZERIA BELLA NAPOLI
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Čert, Mikuláš a anděl budou nadělovat dětem 
v Litomyšli. Pohádky jsou dárkem navíc

Herečka Jarka Holasová zahraje pohádky
Hrnečku vař! a O Palečkovi v neděli 5. pro-
since od 14.00 v Lidovém domě v Litomyšli.
Po divadle přijde mezi děti čert, Mikuláš
a anděl. Hodným dětem rozdají dárky. Kul-
turní pořad se uskuteční s podporou Charity
a Města Litomyšl. 
Učitelka dramatického oboru Jarka Holaso-
vá české pohádky neupravuje, ctí původní
originál. Pohádky si kdysi vymýšleli prostí lidé a říká-
vali je při draní peří nebo jiných besedách a děti je
poslouchaly na peci. Karel Jaromír Erben, Božena
Němcová a další spisovatelé je později zapsali do knih.

Herci z nich dodnes čerpají a do dětských
duší vkládají lidové moudro. Jasně pojme-
nují, co je dobré, co je zlé a že se vyplácí
pomáhat ostatním. „Rodiče svým dětem
prospějí pohádkami více, než akčními seriá-
ly nebo počítači. Komunikace s umělci
a společný zážitek nic nenahradí.“ dodává
ředitel Dobrého divadla Tomáš Langr. Pama-
tujete si? Na návsi byl takový kopec kaše, že

když tudy jeli večer sedláci z roboty domů, nikterak
nemohli projet a museli se skrze tu kaši na druhou
stranu prokousat...
Dětský pořad se uskuteční v cyklu „Litomyšlské diva-
dlo“. V roce 2011 pořadatel Dobré divadlo plánuje
v Lidovém domě uvádět oceněné divadelní hry z Jirás-
kova Hronova. Zájemci najdou mapu divadla na strán-
kách www.dobredivadlo.cz . Vstupné je 60 Kč
pro dospělého a 50 Kč pro dítě. V ceně jsou dvě pohád-
ky a sladká mikulášská nadílka. Na místě je zajištěna
stolová úprava sálu, včetně občerstvení. Nabízet se
bude moravské víno s přívlastkem pozdní sběr, kozí
sýry a domácí uzeniny. Sál se veřejnosti otevře
ve 13.00. Původně se měla hrát pohádka Jája a Pája,
ale z vážných důvodů došlo ke změně. Děti tak dosta-
nou pohádky dvě.

Tomáš Langr, ředitel neziskové 
organizace Dobré divadlo, foto archiv Jarky Holasové

pozvánky

Od neděle 7. listopadu do úterý 9. listopadu se v lito-
myšlském Music Clubu Kotelna promítají snímky, zařa-
zené do 8. ročíku Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů. V Litomyšli bude promítnuto 17
filmů z 90 přihlášených soutěžních snímků, zařaze-
ných do čtyř kategorií (A - dobrodružný a extrémní
sportovní film, B - horolezecký a horský film, C -
dobrodružné vodní sportovní filmy, D - cestopisný
film). Jako bonus přidávají pořadatelé ještě nesoutěž-
ní film Vilém Heckel.
Neděle 7. listopadu
od 18.00
•The Asgard Project (Režie: Alastair Lee, Vel. Brit., 65
minut) - mimořádně působivý extrémní film, expedice
na Baffinově ostrově
•Adrenalin cup 2010 (Režie: Daniel Šumbera ,ČR, 31
minut) - český extrémní závod štafet v Beskydech
od 20.00
•Home Swiss Home / Švýcarsko, domov (Režie: Domi-
nique Perret, Švýc., 13 minut) - jeden z nejlepších free
skierů světa Dominique Perret ve Walliských Alpách
•Riegler brothers / Bratři Rieglerovi (Režie: Eduardo
Gellner, Rak., 27 minut) - bratry spojuje lezení, vyko-
návají okázalý prvovýstup v zimě

•Brahmaputra (Ladislav Moulis,
ČR, 29 minut) - mimořádně silný
filmový zážitek - extrémní vodác-
ká expedice na jedné z nejtěžších
řek světa 
Pondělí 8. listopadu
od 18.00
•Mongolsko - V tieni Džingischána / Mongolsko -
ve stínu Džingischána (Režie: Pavol Barabáš , SR, 61
minut) - strhující cestopis o Mongolsku
•Hack Your Shackles / Zaseknout pouta (Režie: David
Mossop, Kanada, 7 minut) - noboarding - snowboar-
ding bez vázání v Britské Kolumbii, Albertě a Japon-
sku
•Rozhoupaný svět Rudolfa Krautschneidera (Režie:
Vladimír Šimek, ČR, 26 minut) - portrét námořníka
a mořeplavce Rudolfa Kraatschneidera
•Zmrtvýchstání Kariny Hollekim (Režie: Red Bull
Media house GmbH, Norsko, 4 minuty) - Karina přeži-
la 21 otevřených zlomenin nohy při besejumpingu 
od 20.00
•Poslední lovci (Režie: Steve Lichtag, ČR, 51 minut) -
dobrodružný lov velryb jako před sto lety, na dřevě-
ných člunech a s bambusovými harpunami

•Alone on the Wall / Sám
ve stěně (Režie: Petr Mortimer,
Nick Rosen, USA, 24 minut) -
extrémní sólo lezení Alexe Hon-
nolda
•Karnali: Do neznáma (Režie:

Martin Kratochvíl, ČR, 20 minut) - odlehlá oblast
v západní části Nepálu
Úterý 9. listopadu 
od 18.00
•Red Bull X - ALPS 2009 (Režie: Mario Kreuzer, Něm.,
55 minut) - extrémní závod v paraglidingu v Alpách
•Annapurna 1969 (Režie: Jindřich Procházka, ČR, 23
minut) - místo slávy po zdolání velehory následovala
perzekuce
•Hory, kde lidé mluví s bohy - Garwalské Himaláje
(ČR, 18 minut) - hory a lidé v Garwalských Himalájích 
od 20.00
•Pustelniks in the Mountains / Pustelnikové v horách
(Režie: Miroslaw Dembinski, PL, 59 minut) - rozdílný
přístup k horám dvou generací rodiny Pustelniků
•Vilém Heckel (ČR) - portrét horolezce a fotografa
Viléma Heckela, který před 40 lety tragicky zemřel
na expedici v Peru
•Svoboda pod bodem mrazu (Režie: Marcel Petrov, ČR,
57 minut) - Jan Welzl - život polárníka, cestovatele
a spisovatele.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Knihku-
pectví Paseka nebo na místě v den konání za 50 Kč. 
Ovšem diváci mohou také soutěžit nebo výhodně
nakoupit u partnerů festivalu. Každý všední den je
mezi 9.00 a 10.00 na internetových stránkách
www.mfof.cz zveřejněna otázka a osmá správná odpo-
věď získává volnou vstupenku na jakoukoli filmovou
projekci v rámci festivalu na kterémkoli místě konání.
Festival outdoorových filmů v letošním roce navíc při-
pravil ve spolupráci s CK Turistika a Hory pro diváky
soutěž o ceny. Zapojit se může každý, stačí, když vypl-
ní leták, který buď obdrží v místech promítání nebo
na webové stránce www.mfof.cz. Diváci také mají mož-
nost si v jednotlivých městech vyzvedávat letáčky
s různými slevami, které poskytují partneři festivalu.
Seznam těchto slev naleznete na www.mfof.cz/
index.php?stranka=7898. 

-red- (Změna programu vyhrazena.)

Outdoorové filmy v Kotelně

Je libo kompletní
Čtyřlístek
nebo třeba pádlo? 
Domácí zdobené medové perníky, adventní věnce, živé
pokojové květiny, rotoped, japonský jídelní servis,
hračky, obrazy, kompletní spisy Aloise Jiráska vázané
v kůži či digitální fotoaparát… To všechno a mnoho
dalšího prošlo pod rukama návštěvníků předchozích
dvou ročníků Prima bazaru. V roce 2009 tuto benefič-
ní prodejní akci na podporu stavby nového kostela
v Litomyšli navštívilo téměř 700 lidí, kteří nakoupili
zboží za více než 60 000 Kč. 
Letošní třetí ročník, který v sobě opět spojuje prvky
tradičních „blešáků“ a možnosti nakoupit vedle origi-
nálních bazarových kousků také nové zboží či pěkné
vánoční dárky, se bude konat ve dnech 6. – 10. prosin-
ce opět v Lidovém domě. První dva dny (pondělí
a úterý 9.00 - 18.00) je možné přinést a věnovat
nepoužívané artikly či dekorativní zboží z vaší domác-
nosti. Od středy do pátku (pátek do 16.00) bude probí-
hat samotný prodej. 
Více info o benefiční akci na tel.: 731 209 634, 604 207
751. Podrobnosti a aktuality o celém projektu
na www.novykostel.cz. Ve spolupráci s Farní charitou
Litomyšl a dalšími litomyšlskými církvemi pořádá Cír-
kev bratrská.         Martina Soukupová

Vostřebal v Lidovém domě
Divadelní soubor Vostřebal z Benátek zve malé i velké
na pohádku „O Bedřišce a Kajetánovi aneb Jede, jede
poštovský panáček”. Představení se bude konat
v neděli 21. listopadu v 15.00 v Lidovém domě v Lito-
mysli. 
„Vostřebaláci“ letos oslavili 20. výročí svého znovuza-
ložení, ale počátek celého divadla se datuje rokem
1867. Každoročně si ochotnici nastudují novou pohád-
ku, se kterou vystupují jak na domovské půdě, tak
i v okolních obcích a tradičně také v Lidovém domě.
Přijďte nás podpořit svoji návštěvou a těšíme se
na vás.          za Divadelní spolek Vostřebal Jitka Bálska,

foto archiv Vostřebalu
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Živé pašije v kostele
Povýšení sv. Kříže
Jen málo měst se může chlubit takovým unikátem,
jako je vlastní originální muzikál. Že v Litomyšli není
nic nemožné a zcela právem jí patří jedno z předních
míst na české kulturní scéně, se rozhodla dokázat sku-
pina mladých hudebníků, jejichž fantazie a zapálení
pro vše nové dalo vzniknout prvnímu litomyšlskému
muzikálu Živé pašije. 
Ano, jistě si řeknete, nebude to jen laciná napodobe-
nina proslulého Jesus Christ Superstar? Že mezi námi
s batůžkem na zádech ulicemi bloumá skladatel hodný
Weberova odkazu a že na totožný námět může vznik-
nout naprosto originální hudebně-dramatický opus
s osobitou koncepcí v moderním stylu, se vás pokusí
přesvědčit nadupaný ansámbl čítající bezmála padesát
členů, který obsahuje žesťovou sekci, smyčcový kvin-
tet, rockovou kapelu, smíšený sbor, sólisty, jejichž
dramatický um podtrhne ještě četný herecký komparz
a tanečnice ze základní umělecké školy. 
Pokud skousnete velikonoční tématiku v předvánoč-
ním čase a holdujete hudbě, zpěvu a tanci, máte
na premiéře 21. listopadu v 18.00 v kostele Povýšení
svatého Kříže v Litomyšli jedinečnou příležitost zjistit,
zdali předchozí řádky nebyly příliš troufalé. Těšíme se
na setkání s vámi.

Lukáš Rothschein, vedoucí projektu

Duke Vánoce se blíží

Tradiční akcí, která se každým rokem koná u Dudychů,
jsou Duke Vánoce. Tentokrát se však v ateliéru u vlako-
vého nádraží rozhodli, že návštěvníkům dopřejí den
navíc. Duke Vánoce se uskuteční od 12. do 14. listopa-
du a po všechny tři dny bude otevřeno od 9.00
do 17.00. Opět se můžeme těšit na novinky z ateliéru
Duke i na originály z rukou Jiřího Dudychy. Nádheru
keramiky podtrhne adventní aranžmá studentů Střed-
ní zahradnické školy v Litomyšli. Doprovodným pro-
gramem bude umělecká preparace ptáků.
„Z novinek ateliéru Duke jsme připravili barevné věci.
Neznamená to, že bychom končili s bílou, ale kolekce
bude doplněna o barevnou keramiku,“ říká Jiří
K. Dudycha a jeho otec upřesňuje: „Zkouším barevnost
naší stávající keramiky. Jedná se o záležitosti, které

ladí k naší tradiční bílé a bude možné je použít v inter-
iéru. Jedná se o celé, na sebe navazující skupiny.“ Jde
například o vázičku, hrníček, šperkovnici nebo cuk-
řenku. „Co se týče mých originálů, pak chystám nové
reliéfy v tradiční kobaltové modré, ale také reliéfy
v chromové zelené. Dále zde budou drobné plastiky,“
sděluje keramik Jiří Dudycha. Plastiky ve tvaru rybky,
prstýnku či střevíčku jsou vhodné pro výjimečné příle-
žitosti. Stejně jako reliéfy jsou v chromové zelené nebo
kobaltové modré v kombinaci s nerezem. Ovšem tím
Dudychovi s výčtem novinek nekončí. Stejně jako loni
připravili kolekci drobných věciček, které si oblíbily
hlavně děti. Je možné si je pověsit na zeď, sestavovat
z nich příběh, zkrátka dělat s nimi různé věci. „Připra-
vili jsme nové motivy, je tam všechno možné, třeba
i kočky. Jednotlivé drobnosti jsou na pověšení, ale
nově na ně lepíme magnetky, protože lidé si je dávají
na ledničku. Má to úspěch,“ vysvětluje vylepšení Jiří
K. Dudycha. 
K tomu všemu návštěvníky opět čekají nápadité a zají-
mavé adventní dekorace mladých zahradníků, společ-
ně s vycpanými ptáky. „Půjde o ptáky, kteří u nás žijí.
Bude zde třeba „létat“ obrovský vycpaný krocan. Navíc
v sobotu a neděli od 14.00 do 15.00 bude preparátor
přítomen a zodpoví případné dotazy,“ prozrazuje
na závěr Jiří K. Dudycha. 
Návštěvníci se tedy mají na co těšit. Zavítat do atelié-
ru Duke jistě bude stát za to. 

Text a foto Jana Bisová

Kroužek Jihočechů 
-Schůzka KJČ
Kroužek Jihočechů - Schůzka KJČ se koná ve čtvrtek
18. listopadu od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce.
Na programu je přednáška paní Jany Kroulíkové
„Životní i jiné cesty Karla Hynka Máchy“. Srdečně
zveme i nečleny kroužku.                     Jana Kroulíková

Vlastimil zve 
na koncert
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil zve na podzimní kon-
cert na Toulovcovo náměstí do kostelíka Rozeslání sv.
Apoštolů, který se uskuteční v sobotu 6. listopadu od
18.00. Hostem pěveckého sboru bude i vokální trio
Silentium.                                                          Petr Jonáš

Pozvánky do Regionálního muzea
Bible očima světa – svět očima bible
Od 27. listopadu 2010 až do 9. ledna 2011 se v Regio-
nálním muzeu v Litomyšli (RML) uskuteční výstava
s názvem Bible očima světa – svět očima bible. Touto
výstavou chce RML přiblížit historii a obsah jedné
z nejčtenějších knih světa – bible.
Výstava netradiční a interaktivní formou ukazuje
knihu knih – bibli, snaží se tímto způsobem přiblížit
toto téma již malým školákům a ukázat tak, že je tato
kniha nejen dobrým zdrojem informací o dějinách lid-
stva, ale i možností, kde hledat odpovědi na otázky
života.
Návštěvníci se zapojí do života lidí před tisíci lety, kdy
se psaly dějiny Izraele a odehrávaly se biblické příbě-
hy. Dozví se různé zajímavosti z každodenního života
Izraelců, seznámí se s jejich historií, shlédnou kratič-
ký snímek k přemýšlení a budou mít možnost se sezná-
mit s podstatou křesťanství.
Na výstavě jsou instalovány dva velké stany, izraelský
domek, panely ve tvaru svitků s informacemi. Návštěv-
níci si vyzkouší různé činnosti, skrze které jsou vtáh-
nuti do tématu např. melou obilí na mlýnském kameni,
píší své jméno v hebrejštině a řečtině, vyzkouší si
dobový oblek, pracují s mapou Izraele, zhlédnou
video, hledají význam biblických jmen a mnoho další-
ho.
Výstavu provází katalog, do něhož návštěvníci odpoví-
dají na různé otázky, které vyhledávají v textu a dále si
do něj dávají razítka za splněné úkoly. S tématem
a způsobem práce na výstavě seznámí návštěvníky lek-
tor. Pro lepší zážitek z prohlídky je nutno zakoupit
katalog.

Interaktivní prohlídky pro školy, skupiny, rodiny
s dětmi a jednotlivce: Skupiny (školy apod.) i zájemci
z řad veřejnosti (individuální návštěvníci, rodiče
s dětmi apod.), kteří mají zájem o prohlídku s lekto-
rem, prosíme objednat předem. Prohlídka trvá cca 1 -
1,5 hodiny. Zároveň je možno objednat komentovanou
prohlídku výstavy „Codex gigas - Ďáblova bible v Lito-
myšli“ v daných termínech (viz info v článku o této
výstavě). Rezervace prohlídek u průvodců na čísle:
461 615 287 nebo na email: info@rml.cz, kmosko-
va@rml.cz.
Na výstavě dále uvidíte betlémy dětí z kroužků kerami-
ky Domu dětí a mládeže v Litomyšli, Janově a Němči-
cích, floristickou tvorbu studentů Zahradnické školy
v Litomyšli spojenou s prezentací školy. Zkrátka vše,
co k vánočním svátkům patří, včetně oblíbených
adventních programů.
Codex gigas – Ďáblova bible v Litomyšli
V litomyšlském muzeu bude od 4. do 30. prosince
představena kniha, která patří k nejcennějším českým
klenotům – Codex gigas neboli Ďáblova bible. Jedná se
o největší rukopisnou knihu světa. Samozřejmě nelze
vystavit originál, návštěvníci budou moci obdivovat
repliku a dozvědí se maximum informací o obsahu
knihy a o její napínavé cestě staletími od odborných
pracovníků muzea při komentovaných prohlídkách.
Ďáblova bible je rovněž známá pod názvem Podlažický
kodex, podle jména kláštera, kde vznikla zřejmě
počátkem 13. století. Legenda říká, že knihu sepsal
za jedinou noc jakýsi mnich, který se dopustil těžkého
zločinu a měl být zaživa zazděn. K odčinění viny se
nabídl, že pro slávu kláštera napíše knihu, jakou svět

ještě neviděl. Na pomoc pozval ďábla a zaprodal mu
svou duši. Vznikla kniha nevídaná nejen tím, že je sou-
hrnem středověké moudrosti a vzdělanosti, ale i úcty-
hodnou velikostí. Na výšku má téměř metr, šířka je
50 cm a váží 75 kilo. Na výrobu pergamenů – obřích
listů se spotřebovala kůže ze 160 oslů. Kniha byla
majetkem a pýchou řádu benediktýnů. Podlažický
klášter ji však zastavil bohatším cisterciákům, posléze
ji vykoupil strahovský opat. Před koncem 16. století se
rukopis dostal do sbírek císaře Rudolfa II. V závěru tři-
cetileté války, v roce 1648, se stala švédskou kořistí
a ve Švédsku zůstala dodnes.
Codex gigas bude možné shlédnout pouze při komen-
tovaných prohlídkách:
Veřejnost – volně přístupné komentované prohlídky
(bez objednání) budou probíhat v rámci otevírací doby
muzea v pracovní dny od 9.00, 11.00, 14.00 a 15.00,
o víkendu od 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 a 16.00.
Školy a skupiny – komentované prohlídky nutno
objednat předem v pracovní dny od 8.00, 10.00
a 13.00. Zároveň je možno objednat komentovanou
prohlídku výstavy „Bible očima světa – svět očima
bible“ (viz info v dalším článku).
Doprovodný program: 12. prosince od 14.00 - Beseda
s autorem kopie Codexu gigas Jiřím Foglem.
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287
nebo na email: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.
Adventní program:
•28. listopadu - Adventní vazba – ukázka výroby
a prodej adventních věnců a vánočních vazeb. 
•5. prosince - Vánoční tvoření s Domem dětí a mláde-
že v Litomyšli – přáníčka, vánoční drobnosti a ozdoby,
dekorace do bytu, zimní šperky vytvářené technikou
pergamanu a filcování z ovčí vlny.
•12. prosince - Ukázka knižní vazby a zlacení – před-
vedou pedagogové a studenti Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Lanškroun obor kni-
hař. Pod odborným vedením mladých knihařů si může-
te vlastnoručně ušít a ozdobit malou knížečku. Od 14.
00 pak beseda s autorem kopie Codexu gigas Jiřím
Foglem.
•19. prosince - Vánoční tvoření v muzeu – drátěné,
textilní a papírové ozdoby nejen na stromeček.
Od 14.00 Adventní rozjímání – přátelské posezení
u čaje, kávy a cukroví s duchovními místních církví
na téma bible, advent a Vánoce. 
•24. prosince – ve 13.30 Štědrovečerní koledování –
zpívání na schodech (hlavní budova muzea) se skupi-
nou Věneband Litomyšl.                                            -red-

pozvánky
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Dan Bárta poprvé sólově v Kotelně
byl dán jasně – nahrát věci, které Dana během času
nějakým způsobem ovlivnily. Takže jsou to většinou
věci z oblasti rocku, popu, funku, například Led Zep-
pelin, AC/DC, Sting, Steve Wonder, Simply Red či
The Police, Jamiroquai atd… Pro mne jako basistu
a aranžéra to byla velmi zajímavá zkušenost, jak tyto
skladby uchopit a hrát v klasickém jazzovém kvarte-
tu,“ říká Robert Balzar.
Dan Bárta v roce 2000 založil svůj sólový projekt Illust-
ratosphere, jehož součástí je právě trio Roberta Balza-
ra. Samostatný ryze akustický projekt Dan Bárta
a Robert Balzar trio vznikl o dva roky později. „S kluka-
ma hraju asi deset roků. Nejsme autorský, ale interpre-
tační projekt, jakási trochu odlišně kvetoucí a plodící
odnož Illustratosphere,“ vysvětluje Dan Bárta.    
Předprodej vstupenek na tento výjimečný koncert
bude od 15. listopadu v Knihkupectví – antikvariátu
Paseka. Cena vstupenky v předprodeji je 200 Kč,
na místě 250 Kč.        Milan Bartoš, Music Club Kotelna 

Zpěvák Dan Bárta patří dlouhodobě mezi českou muzi-
kantskou špičku. V Kotelně však sólově nikdy nevy-
stupoval. Návštěvníci klubu ho zde mohli slyšet pouze
jako součást skvělé formace J.A.R.
Na pátek 3. prosince jsme však nachystali pro všechny
milovníky výborné muziky mikulášský dárek v podo-
bě koncertu, na kterém vystoupí Dan Bárta a doprová-
zet ho budou muzikanti z tria Roberta Balzara.
Koncert je zařazen do podzimního turné, které se koná
u příležitosti představení nové akustické desky s
názvem Theyories. „Theyories je hříčka slov THEY
a STORIES, a také slova THEORIES. Jedná se tedy
o „Jejich příběhy převyprávěné na základě nějakých
teoretických premis,“ hmm, mimo jiné užitím hudební
teorie. Přičemž ti Oni jsou umělci, jejichž písně
pro mne znamenaly změnu ve vnímání muziky,“
vysvětluje název nového alba Dan Bárta. Posluchači se
mohou těšit na písničky, které v podání Dana Bárty
a tria Roberta Balzara ještě nikdy neslyšeli. „Koncept

Koncert Bohemian Guitar Orchestra
Srdečně vás zveme na koncert Bohemian Guitar
Orchestra, který se bude konat v pondělí 29. listopadu
v 19.30 v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Koncert
pořádá Smetanův dům v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů.
Soubor Bohemian Guitar Orchestra pracuje od roku
2004. Absolvoval řadu vystoupení v České republice.
Jeho členy jsou studenti a absolventi konzervatoří,
převážně Konzervatoře v Pardubicích a studenti
základních uměleckých škol (ZUŠ) v České republice.
Základní sestava souboru má v současné době třicet
tři členů.
Orchestr se nespecializuje na žádné konkrétní období.
V jeho repertoáru naleznete úpravy renesančních,
barokních, klasických i romantických skladatelů stej-
ně jako hudbu 20. století či latinskoamerické písně
a tance.

Zakladatelem, dirigentem a uměleckým vedoucím sou-
boru je absolvent Konzervatoře v Pardubicích v oboru
klasická kytara a pedagog ZUŠ Na Střezině v Hradci
Králové Rostislav Coufal, který rovněž upravuje
orchestrální skladby pro kytarové obsazení.
Orchestr byl založen s úmyslem oživit předválečnou
tradici kytarových a mandolinových spolků, které
v České republice v té době fungovaly. Za svého půso-
bení získal orchestr dvě 1. ceny na mezinárodních sou-
těžích, v roce 2005 na Mezinárodní soutěži kytarových
a mandolinových orchestrů „Pražské struny“ a v roce
2008 na Mezinárodní soutěži kytarových orchestrů
„GOFI“ v Bad Nauheim (Německo).
V květnu 2007 Bohemian Guitar Orchestra pokřtil pro-
filové CD s hudbou Vivaldiho, Bacha, Piazzolly, Duarta,
Raka a lidovou hudbou Latinské Ameriky. Je to vůbec
první CD kytarového orchestru v České republice.

Jiřina Macháčková

Koncert klarinetisty Irvina Venyše
a klavíristy Ivo Kahánka

Srdečně vás zveme na koncert klarinetisty Irvina
Venyše a klavíristy Ivo Kahánka, který se bude konat
v úterý 16. listopadu v 19.30 v zámeckém pivovaru
v Litomyšli. Koncert pořádá Smetanův dům v rámci
Litomyšlských hudebních večerů.
Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším umělcům
mladé české generace. Je držitelem mnoha ocenění
ze světově uznávaných soutěží – Pražské jaro, Pacem
in Terris Bayreuth, EBU New Talent, Zurich, Madeira.
Tato ocenění opakovaně obhajuje na prestižních festi-
valech a pódiích celé řady zemí (Japonsko, Německo,
Francie, Španělsko atd.). Pozoruhodný je přesah jeho
hudebních aktivit, od klasického klarinetového reper-
toáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století
až po folklór. Spolupracuje s předními světovými sólis-
ty a dirigenty. Za zmínku stojí i rozsah jeho hudební-
ho vzdělání. Absolvoval Konzervatoř v Brně ve třídě
prof. B. Winklera, posléze Hudební akademii múzic-
kých umění v Praze u profesorů Jiřího Hlaváče a Vlas-
timila Mareše, kde nyní studuje v doktorském cyklu,
a roční stáž na Conservatoir Supérieur de Musique
et de Danse v Paříži v prestižní třídě Michela Arrigno-
na. V poslední době nahrával například pro Český roz-
hlas, Českou televizi, Mitteldeutscher Rundfunk či
Arco Diva. 
Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě u Mgr. M. Toaderové a Hudební akademie
múzických umění v Praze u prof. I. Klánského. Má
za sebou také jeden semestr postgraduálního studia

na prestižní londýnské Guildhall School of Music and
Drama u R. O´Hory. V roce 2004 se stal absolutním
vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro.
Získal také ocenění v mnoha významných kláních
u nás i v zahraničí. Po úspěšných debutech na festi-
valu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdr-
žel pozvání od Symfonického orchestru BBC
k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské
Royal Albert Hall. Ivo Kahánek pravidelně spolupra-
cuje s Českou filharmonií a má za sebou též úspěšná
vystoupení s orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, Sym-
fonickým orchestrem Hlavního města Prahy FOK,
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filhar-
monií Brno a mnoha dalšími. Spolupracuje s vydava-
telstvím Supraphon Music a během let 2007–2008
nahrál celkem 4 CD s díly L. Janáčka, B. Martinů, G.
Kleina a M. Kabeláče. Jeho poslední sólové album
(Janáček-Martinů-Kabeláč získalo nejvyšší možné
hodnocení v odborných zahraničních časopisech
Classics Today (USA) a Le Monde de la Musique (Fran-
cie). Kromě toho pravidelně natáčí pro Český rozhlas
a Českou televizi. Jiřina Macháčková

Hudebně-divadelní
festival Listopadové
kozelce v Litomyšli
Divadlo pro děti, výtvarné umění i to nejlepší ze součas-
né mladé alternativní scény přinese do Litomyšle festi-
val Listopadové kozelce. Odehrávat se bude v sálu
Hostince U Černého orla v průběhu třetího listopadové-
ho víkendu, a to jak v pátek 19. listopadu, tak i v sobo-
tu 20. listopadu po celý den.
Páteční večer se otevře okolo páté hodiny a zazní napří-
klad brněnský artbrut skupiny Síla či kapela Zrní z Klad-
na. Sobotní dopoledne bude patřit dětem - od desíti
hodin je pro ně připravena pohádka Divadla Cirkus Žeb-
řík a následně dílna pro děti v režii uskupení Kyklos
Galaktikos. Sobotní večer začne okolo šesté. K zhlédnu-
tí bude progresivní mladá hudba zajímavých repertoárů
v celovečerním multižánrovém koktejlu. Do něj patří
jazzové kvarteto Saxonauti, rockové uskupení Lajky
s trubkou, akordeonem a stoletou zvonkohrou či jedi-
nečná pražská pětice Vložte kočku. Litomyšlské pódium
navštíví i zahraniční host – francouzští Croche dedans,
mísící divoce vířící rytmy se starými námořnickými
popěvky. Celý festival bude doprovázet výstava studen-
tů pražských výtvarných škol.
Festival vznikl z iniciativy občanského sdružení Ryba
řvoucí o.s. za podpory Města Litomyšl a Nadace život
umělce.                                                       Lucie Špačková

Exhibiční sobota 
v Real gymu 
„Exhibiční sobota v Realu gymu“ je název akce, která
se v nedošínském fitku uskuteční 13. listopadu od
14.00 do 18.00. O exhibici se postarají hosté ověnčení
řadou titulů. Dorazí Vojtěch Koritenský, aktivní kultu-
rista, mistr světa 2010 ve sportovní kulturistice, abso-
lutní mistr České a Slovenské republiky, trojnásobný
mistr ČR. „Sekundovat“ mu bude Slavoj Bednář, aktiv-
ní kulturista, mistr Čech, vicemistr republiky, mistr
Illinois USA NPC, absolutní mistr Rakouska NABBA
2010. Ovšem to není všechno! Hosty budou také
strongmeni Svatopluk Vobejda a Radek Paták.
Na programu bude beseda na téma kulturistika, soutě-
že strongman, výživa, suplementy, trénink atd. Hosté
rádi zodpovědí jakékoli dotazy. A pozor! Za příznivého
počasí budou připraveny silové exhibice jako tahání
kamionu (možná i s návěsem kolem 20tun), zdvih
autonápravy, nošení „kufrů“ a auto trakař, které si
návštěvníci budou moci vyzkoušet na vlastní kůži.
Třešničkou celé akce bude závěrečný trénink pozva-
ných borců. No, řekněte, nestojí zato dorazit do Real
gymu v Nedošíně a získat autogram s věnováním nejen
od mistra světa?                                                           -red- 

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

Prodám R.D. 4+1 v rekonstrukci
garáž, kůlna, v Litomyšli za Sokolovnou,

cena 1 700 000 Kč. Tel. 605 357 269.



Sbor evangelické církve v Lito-
myšli srdečně zve na koncert,
který se uskuteční první neděli
adventní 28. listopadu v 16.00
v evangelickém kostele
Na Lánech. Vystoupí Heroldovo
kvarteto z Prahy ve složení:
Petr Zdvihal - 1. housle, Jan
Valta - 2. housle, Karel Unter-
müller - viola, David Havelík –
violoncello.
Soubor byl založen na podzim
roku 1998. Významným oceně-
ním jeho kvalit bylo získání
prestižní Ceny Českého spolku
pro komorní hudbu pro rok
2001. Svým jménem vzdává hold
významné osobnosti české
interpretační historie: Jiří
Herold (1875–1934) byl violis-
tou světově proslulého Českého Kvarteta. 
Heroldovo kvarteto – to je mladý soubor, jehož členo-
vé jsou dokonale vyváženou čtveřicí, jednotnou
v intenzitě i kráse tónu – předvádějí svůj přirozený cit
pro hudbu, hrají ji tak svěže, jako by byla napsána
teprve včera. Jejich evidentní potěšení z hudby je
nakažlivé a pro publikum strhující.
Mezi dosavadní zahraniční úspěchy Heroldova kvar-
teta patří koncertní vystoupení v Německu, Francii,
Španělsku, Itálii, Velké Británii, Lucemburku, Švý-

carsku, Řecku, Japonsku, Brazí-
lii, Austrálii či na Havajských ost-
rovech. V roce 2005 soubor
debutoval v londýnské Wigmore
Hall a vystoupil na světové výsta-
vě EXPO v Aichi (Japonsko). Sou-
bor se pravidelně vrací zejména
na koncertní pódia ve Španělsku,
Anglii či Řecku. 
Kvarteto spolupracovalo s několi-
ka orchestry (Symfonický orches-
tr Českého rozhlasu, Sukův
komorní orchestr a další). Vystu-
povalo rovněž s mnoha vynikají-
cími instrumentalisty
(violoncellista Michael Kaňka,
klarinetisté Ludmila Peterková,
Milan Řeřicha a Dimitri Ashkena-
zy, pianista Jean Muller). Soubor
také koncertoval se dvěma výji-

mečnými českými umělci – s houslistou Josefem
Sukem a violistou Lubomírem Malým. 
Soubor natočil tři CD: s posledními kvartety českých
mistrů (B. Smetana, A. Dvořák a L. Janáček), se třemi
slavnými kvartety W. A. Mozarta (KV 421, 465, 575)
a se skladbami talentovaného českého skladatele
Václava Zahradníka. Členové ansámblu natáčeli rov-
něž pro Český rozhlas, ABC Classic FM Sydney, Hessis-
cher Rundfunk a pro Supraphon.

Emil Vávra, foto promo foto
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Adventní koncert
v evangelickém kostele

Zveme vás na Den otevřených
dveří na „Zetešce“

Rozptýlit obavy veřejnosti z dalšího osudu školy se
pokusí učitelé i žáci na Vyšší odborné škole a Střední
odborné škole technické (VOŠ a SOŠT) v Litomyšli
v pátek 5. listopadu, kdy se na škole pořádá od 8.00
do 15.00 Den otevřených dveří. 
V průběhu tohoto školního roku se má škola slučovat
se sousední střední zahradnickou školou. Představou
krajských zastupitelů, kteří tento návrh schválili, je
posílení stability obou škol. Ty budou v příštích letech
vzdorovat trvalému poklesu počtu žáků devátých tříd.
Jedním z prvních kroků, které na svou obranu podni-
ká VOŠ a SOŠT Litomyšl je rozšíření nabídky studijních
zaměření vyučovaného oboru Mechanizace a služby.
Škola sice s podporou veřejnosti uhájila ve složitém
prázdninovém vyjednávání svoje setrvání v Litomyšli,
a nemusí se tak stěhovat do prostor svitavského učiliš-
tě, ale přišla o možnost nabízet studijní obor Provoz
a ekonomika dopravy, určený především pro dívky.
Proto škola využila zkušenosti sesterských mechani-
začních škol v republice a díky vzájemné spolupráci je
připravena vyučovat svůj jediný obor již dokonce
v šesti různých zaměřeních proti dosavadním čtyřem.
Nabídku především pro dívky tak vedle zaměření Eko-
nomika a účetnictví technických provozů tvoří i Logis-
tika a administrativa dopravy. Tohoto zaměření
s velkou perspektivou z hlediska členství ČR v EU zřej-
mě nově využijí i někteří chlapci, protože i v tomto
zaměření jsou všechny povinné řidičské průkazy, tedy
B, C, T zdarma. Pro technicky více orientované chlap-
ce, a některé dívky, je stávající nabídka třech zaměře-
ní - Provoz mechanizace a služby, Dopravní a servisní
služby a Výpočetní technika a automatizace mechani-
zovaných provozů - rozšířena o atraktivní Požární pre-
venci. Díky využití pedagogické dokumentace
Dopravní školy Plzeň, která toto zaměření vyučuje
s velikým zájmem žáků již čtvrtým rokem, zajištění

odbornosti výuky externími pracovníky a spolupráci
s okolními firmami z této oblasti, např. THT Polička
a Hasvel s.r.o., budou studenti tohoto zaměření při-
pravování v průběhu studia tak, aby po maturitní
zkoušce ve škole byli připraveni ke složení zkoušky
odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně.
Tím si vytvoří předpoklad k dalšímu odbornému uplat-
nění v oblasti požární ochrany. 
Další významnou změnou je rozšíření nabídky nepo-
vinných předmětů, v jejichž rámci mohou studenti zís-
kat řidičské průkazy skupin A1 a C+E, včetně
profesního průkazu, mezinárodní certifikát Autodesk
a ve svářečské škole svářečská oprávnění čtyř různých
metod, nově i pro svařování korozivzdorných ocelí
metodou TIG.
Touto nabídkou studijních zaměření v kraji ojedinělé-
ho oboru chce škola zaujmout široké spektrum ucha-
zečů s různými zájmy a představami o budoucím
povolání. Úroveň studia zároveň umožňuje velké části
absolventů pokračovat v dalším vzdělávání na vyso-
kých nebo alespoň vyšších odborných školách, a tak
dále zvyšovat svoje šance na uplatnění na stále nároč-
nějším trhu práce. Po absolventech technických oborů
je naštěstí téměř stálá poptávka a neustále proklamo-
vaná krize se jich dotkla pravděpodobně nejméně
ze všech částí výrobní i nevýrobní sféry. 
Záleží tedy pouze na každém potenciálním uchazeči
o studium na této škole, zda si v široké nabídce doká-
že najít studijní program, který by splňoval jeho před-
stavy o vhodné přípravě na budoucí povolání. Jedním
ze spolehlivých zdrojů objektivních informací, potřeb-
ných k takovému rozhodnutí je právě Den otevřených
dveří, který, jak už jsme na „Zetešce“ zvyklí, se určitě
neobejde bez malé výstavy mechanizačních a doprav-
ních prostředků. 

Ing. Milan Janecký

Den otevřených dveří
na zahradnické škole
Střední škola zahradnická Litomyšl si vás dovoluje
pozvat na Den otevřených dveří, který bude spojen
s předváděním a prodejem adventních věnců. Těšíme
se na vás v sobotu 27. listopadu od 9.00 do 16.00 v pro-
storách školy.                        Eva Klabanová

Farní Charita Nové Hrady
zve na adventní trhy
Farní Charita Nové Hrady u Skutče pořádá dne 28.
listopadu adventní trhy. V době 8.30 - 9.30 v Proseči,
v době 10.30 - 11.30 v Nových Hradech u Skutče (trhy
budou probíhat před kostelem v dané obci). K dostání
budou adventní věnce, netypické adventní vazby,
vánoční dekorace, různé drobnosti pod vánoční stro-
meček. Těšíme se na vás.

Alena Fiedlerová, Farní charita Nové Hrady u Skutče  

Máchova stopa 
v městské knihovně
V Městské knihovně v Litomyšli se 9. listopadu od
17.00 uskuteční přednáška Máchovská stopa v české
literatuře. O stopě, kterou v naší literatuře zanechal
Karel Hynek Mácha, od jehož narození uplyne v listo-
padu už 200 let, přijede přednášet literární historička
a editorka Jaroslava Janáčková.                              -red- 

Pozvánka na koncert
Dechového orchestru
Smetanova domu 
Ve čtvrtek 25. listopadu od 19.30 se uskuteční v sále
Smetanova domu v Litomyšli podzimní koncert decho-
vého orchestru.  Dirigent orchestru pan Jiří Tomášek
sestavil většinu programu z děl autorů východočeské-
ho kraje. Budete moci slyšet skladby litomyšlského
rodáka pana Josefa Jiskry, Františka Uhlíře, Josefa
Maršíka a dalších v podání zpěváků Ludmily Hrodkové,
Evy Vaverkové, Jana Sisra a Václava Boštíka. Večerem
bude provázet pan Vladimír Šauer. Těšíme se na setká-
ní s vámi.                           za orchestr Šárka Hrubešová

Divokej Bill ve Sloupnici

pozvánky

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

Známá úvalská kapela Divokej Bill zahraje v pátek 3.
prosince od 19.00 v sokolovně ve Sloupnici. Jako před-
kapely vystoupí slovenští Polemic a litomyšlsko/orlic-
ko-ústečtí Mother´s Angels. Jedná se o jediný koncert
v této sestavě. Předprodej vstupenek v Infocentru
Litomyšl.                                                                      -red-
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Romančín z Orionu
Litomyšl vybojoval
juniorský titul

Mezinárodní mistrovství České republiky motokrosařů
tentokrát ve třídě junior do 19 let mělo poslední děj-
ství na pěkné trati v Krásné Lípě u Chomutova. V hlav-
ní kubatuře MX2 zde nenašel přemožitele Jára
Romančík, jedoucí na motocyklu Suzuki. Žlutomodrý
dres Orionu projel cílem vždy na první pozici. 
Romančík jel tentokrát opravdu dobře. Už v kvalifika-
ci dominoval, odpoledne si pohlídal starty a nebylo co
řešit. Titul je ve správných rukách a večer na dráze
ve stanu se mohlo slavit. Po loňském stříbře se Jarda
zase zlepšil, i když se letos zase trápil se zraněním
a hrozilo, že celý šampionát neodjede. Nakonec to
však dopadlo dobře a po Veteránech má Orion další
medaili z nejcennějšího kovu. 
Za Romančíkem skončil celkově druhý v mistrovství
Martin Finěk a bronz bere Ondřej Brendl z LR Cosmetic
týmu. S ohledem na věk již Jarda nemůže obhajovat
titul v následujícím roce a jeho prioritou tak bude
seniorské závodění ve třídě MX2, kde letos obsadil 11.
příčku, a tu musí postupně vylepšovat. 

Petr Kovář, foto archiv Orion Racing teamu

AGENTURA OK PLUS
ODBORNÉ SEMINÁŘE ČESKÁ TŘEBOVÁ
KALENDÁŘ ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ - 2. POLOLETÍ 2010

9. listopadu ÚČTOVÁNÍ V CIZÍ MĚNĚ A KURSOVÉ ROZDÍLY
Tomáš Líbal – účetní a ekonomický poradce Praha VS 1014

16. listopadu NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2011
Jiřina Fráňová – vedoucí odboru sociálního pojištění MSSZ Brno VS 1015

23. listopadu ZÁKONÍK PRÁCE PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ A JEHO ZMĚNY V ROCE 2011
JUDr. Ladislav Jouza – spoluautor pracovněprávních předpisů 
a držitel medaile prof. Randy za přínos právní teorii a praxi VS 1016

25. listopadu DPH V ROCE 2010 A ZMĚNY OD ROKU 2011
Ing. Marika Voženílková – Finanční ředitelství Hradec Králové VS 1017

2. prosince ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODNIKATELŮ ZA ROK 2010
Ing. Jana Pilátová – auditorka a daňová poradkyně Praha VS 1018

9. prosince HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK – KOMPLEXNĚ V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ
Ing. Jiří Klíma – daňový poradce Brno VS 1019

17. prosince DPH U DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ VE VAZBĚ NA APLIKACI CELNÍCH PŘEDPISŮ
Marek Reinoha – poradce v oblasti cel a unijního obchodu Brno VS 1020

Semináře se konají od 9.00 hod. v malém sále Kulturního centra, Nádražní ul.,Česká Třebová.

Adresa: Agentura OK plus, Staré náměstí 47, 560 02  Česká Třebová
Informace: Tel., fax: 465 533 289, tel.: 465 534 391, www.danovy-por.cz

Pozor, spinning
sezóna začíná!
Pomalu se ochlazuje, na venkovní aktivity začíná být
zima. Mnozí z nás přemýšlí, jak a kde se nejlépe udržet
v kondici nebo „shodit pár přebytečných kil“. Právě
k tomu je určený spinning.
Spinning je energeticky účinné cvičení na stacionár-
ních kolech. Tento program je vhodný pro všechny
věkové kategorie a úrovně zdatnosti. Tempo a zátěž si
určuje každý podle sebe. Nenásilným způsobem se pra-
cuje na fyzičce a zároveň pročišťuje mysl. Spinning je
příjemným odreagováním od denních starostí. Během
jedné hodiny se vyzkouší různé styly jízdy za doprovo-
du příjemné a motivující hudby pod vedením profesio-
nálních instruktorů.
Spinning je vhodný pro ty, kteří chtějí pečovat o svoji
postavu, protože je ideálním prostředkem na hubnutí.
Při jedné 45minutové lekci se spálí 400 až 600 kcal,
což je 12x více než při aerobiku. Navíc se při spinnin-
gu nezatěžují klouby. Pravidelný spinning trénink
pomáhá účinně tvarovat a zpevňovat postavu.
Spinning samozřejmě umožňuje specializovanou pří-
pravu pro všechny druhy sportů. S pomocí měřiče
tepové frekvence lze simulovat konkrétní tréninkovou
zátěž - vytrvalost, rychlost, výbušnost i intervalový
trénink. Pro svoji vysokou účinnost je spinning běžně
používán pro zlepšení kondice např. hráčů v NHL.
V Litomyšli máte možnost vyzkoušet spinning mimo
jiné ve Spinning centru Stratílek, které vzniklo mezi
prvními spinning centry v České republice. Profesio-
nální instruktoři s mnoholetými zkušenostmi rádi
poradí nejen s tréninkem, ale i se stravovacím a pit-
ným režimem. V tomto spinning centru se během jízdy
pracuje také s frekvencí šlapání (kadencí), kterou lze
pomocí computerů pohlídat tak, aby jízda byla co nej-
efektivnější. Rezervace a info: +420 724 033 548.

-red-
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Na Primě deset minut
o Pardubickém kraji 

Od prvního úterý v prosinci budou moci diváci TV Prima v Pardubickém kraji sle-
dovat nový televizní zpravodajský pořad. Pro Pardubický kraj jej bude až do pro-
since 2012 připravovat společnost RTA. Součástí desetiminutové relace bude
zpravodajství z Pardubického kraje, ale také reportáže a rozhovory k aktuálním
tématům.  Ve zpravodajství by měly zaznívat i kritické hlasy, aby se pořad stal
objektivní názorovou platformou, která zaujme diváky a zároveň přiměje občany
k podílu na veřejném životě. Při přechodu z analogového na digitální vysílání
v Pardubickém kraji se počítá s digitálním vysíláním pořadu „Pardubický kraj“. 
Stejný vysílací formát zajišťovaný společností RTA využívají ve Zlínském a Jiho-
českém kraji, spolupráce s regionálními televizními stanicemi je běžná i v jiných
regionech.                        Ivan Hudeček, oddělení komunikace Pardubického kraje

Omluva Omlouváme se za překlep v říjnovém vydání Zpravodaje
Města Litomyšle Lilie. Správně mělo být uvedeno České
strany sociálně demokratické.                     redakce Lilie
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Město Litomyšl připravilo ve spolupráci se Státním
okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli k
vydání drobnou publikaci Oldřicha Pakosty nazvanou
Litomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny. Hroby
významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty.
Uvedená knížka charakteru průvodce, která vychází v
nákladu 500 výtisků a je opatřena osobním rejstříkem
a také anglickým a německým resumé, by měla být
dostupná zájemcům během měsíce listopadu t. r. Její
úvodní část je věnována dějinám pohřbívání obecně,
historii hřbitovů v prostorách lokality Litomyšl
a pohřbívání na nich. Ve vlastním přehledu jsou foto-
graficky a textově prezentovány některé hroby
významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty,
jež jsou v majetku, resp. péči města, a dále hroby
a náhrobky mimo tuto skupinu funerálních památek,
které jsou v držení fyzických osob; v těchto přípa-
dech tak bylo učiněno vždy se souhlasem pozůstalých.
Do přehledu nebyly zahrnuty hroby a náhrobky, s
jejichž uvedením v této podobě pozůstalí nesouhlasi-
li. Popisy hrobů a náhrobků jsou řazeny vzestupně
podle čísel oddělení hřbitova a čísel hrobů; zkratka VO
označuje hrob či náhrobek významné osobnosti, zkrat-
ka UHN pak náhrobek hodnotný z umělecko-historic-
kého hlediska. Pro snazší orientaci je přiložen plánek
hřbitova s vyznačením jeho oddělení. Na hřbitově
u kostela sv. Anny v Litomyšli – městě s bohatou his-
torií a kulturní tradicí – je pohřbena řada osobností,
které však není možné z výše uvedených, ale i dalších
důvodů (složitost výběru, rozsah průvodce apod.) pre-
zentovat v úplnosti.  V přehledu nejsou uvedeny mj.

hroby a náhrobky, pomníky a památníky obětí válek;
těm bude věnována samostatná obdobná publikace.

Je třeba upozornit na skutečnost, že při konfronta-
ci nápisů na náhrobcích se zápisy v matrikách naroze-
ných a zemřelých byly shledány poměrně časté rozdíly
nejen v datech narození a úmrtí, ale v několika pří-
padech i v křestních jménech a příjmeních (viz např.
Viktor Kamil Jeřábek – vlastním jménem Viktor Anto-
nín Jeřábek, Magdalena Dobromila Rettigová – vl.
jménem Magdalena Barbora Rettigová, Hubert Gordon
Schauer – vl. jménem Hubert Šauer, Alois Vojtěch Šmi-
lovský – vl. jménem Alois Schmillauer/Šmilauer, Zde-
něk Matěj Kuděj – vl. jménem Zdenek Marian Kuděj). 
Na tomto místě si autor dovoluje poděkovat všem,
kdož se na přípravě průvodce podíleli: členům Komise
Rady Města Litomyšle pro péči o hroby v majetku
města a památné hroby, informatikovi Státního okres-
ního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli Stanislavu
Vodičkovi za provedení sazby a zhotovení fotodoku-
mentace, ředitelce Městské knihovny v Litomyšli
Mgr. Janě Kroulíkové za jazykovou korekturu, kole-
gům archivářům Mgr. Stanislavu Konečnému a zejmé-
na Stanislavu Vosykovi za textovou korekturu,
Mgr. Jolaně Novotné za překlad resumé do angličtiny
a Ing. Günteru Fiedlerovi do němčiny; Tiskárně Fikejs
ze Zhoře pak za provedení tisku. Zvláštní poděkování
náleží místostarostovi Města Litomyšle Ing. Janu
Janečkovi za vstřícnost a podporu poskytovanou při
přípravě publikace.

Za komisi pro památné hroby
Mgr. Oldřich Pakosta

Průvodce po litomyšlském hřbitově

O Vietnamu s dětmi v Litomyšli

Za velkého zájmu dětí ze dvou tříd 6. ročníku Základní
školy Zámecká v Litomyšli se v rámci projektu o. s.
Most pro lidská práva „Dobrý den, sousede!“ uskuteč-
nily besedy o Vietnamu. Lektorka Daniela Ngoc odpo-
vídala na otázky, z nichž některé napsaly děti předem.
Jejich učitel Stanislav Švejcar soudí, že nejzajímavější
částí hodin bylo povídání o zvycích a tradicích (včetně
tradičního kalendáře) Vietnamu. Děti se samy ptaly,
chtěly znát význam některých symbolů, zajímaly se
také o jazyk, kterým Vietnamci hovoří. Chtěly napří-
klad vědět, jak se vietnamsky řekne a napíše máma,
táta nebo učitel. 

„Naše škola má v 9. třídě žáka vietnamské národnos-
ti,“ poznamenává Stanislav Švejcar. „Poprosil jsem jej
tedy, aby se jedné hodiny také účastnil. Ten pak ve
třídě přečetl krátkou vietnamskou pohádku a děti
měly uhodnout, o čem pohádka byla (nikomu se to ale
nepodařilo). Poté jsem požádal paní lektorku, aby si s
naším žákem vietnamsky popovídala o tom, co měl
předcházející den k večeři a děti znovu hádaly, co
vlastně jejich spolužák říkal. Tím jsme se zároveň krás-
ně dostali k tradičnímu vietnamskému jídlu, o které se
už před besedou děti hodně zajímaly. Asi nejintenziv-
něji však vnímaly povídání o tom, jak se Vietnamcům
žije u nás v ČR, proč sem přicházejí apod. Zde jsme se
společně s paní lektorkou pokusili odbourat některé
stereotypy a předsudky, které děti ve vnímání Viet-
namců mají,“ vysvětluje pedagog.
Učitel závěrem říká: „Každý z těch žáků chodí na viet-
namskou tržnici nakupovat, každý je zná, proto jsme
apelovali na to, aby odložili svoji přezíravost a vlastní
nadřazenost a vnímali Vietnamce jako ostatní spolu-
občany. Pomohlo k tomu i srovnání se situací, kterou
jsme my sami prošli během komunistické diktatury,
kdy řada našich spoluobčanů z různých důvodů opus-
tila někdejší Československo a hledala svůj nový
domov v cizině...“                     Text a foto Milan Daniel,

jednatel o. s. Most pro lidská práva

LINIA P-T s.r.o., Trutnov
výroba spodního prádla

www.menada.cz 
Těšíme se na Vaši návštěvu

Vás zve do své nově otevřené firemní
prodejny na Šantově náměstí 141
v Litomyšli.
nové modely značky MENÁDA
• dlouholetá tradice
• spodní prádlo pro všechny

věkové kategorie
• zaváděcí ceny
• zákaznice obdrží dárek

Prodej / pronájem
zděného bytu 3+1 

s garáží v domě. Tel. 736 772 721.

Kompletní kosmetická péče
a poradenství
A navíc!  Permanentní prodlužování řas
Trvalá na řasy
Lymfatická masáž obličeje
Parafínové zábaly na ruce

Vánoční nabídka
V prosinci ke každému kosmetickému
ošetření líčení zdarma.
Udělejte radost svým blízkým
dárkovým poukazem.

Lenka Mikulecká
Smetanovo nám. 47
(vedle Drogerie Nováček)
Tel.: 775 312 087

KOSMETICKÉ STUDIO
KOSMEO

DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

ASTROVÍKEND
Zámek Litomyšl, 6. a 7. listopadu.

SO od 9 do 18 h, NE od 10 do 17 h.
Porady s léčiteli, astrology,

diagnóza zdrav. stavu, aut. kresba,
auravideo, irisdiagnostika,

výklad z ruky a karet, su-jok, atd.
Přednášky nonstop.

Informace 739 018 692.

www. ASTROVIKEND.cz

Prodám R.D. 4+1 v rekonstrukci
garáž, kůlna, v Litomyšli za Sokolovnou,

cena 1 700 000 Kč. Tel. 605 357 269.
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strana 19 >
Závěrečný finiš letošního roku je pro Kosáky náročný.
V polovině uplynulého měsíce mladí zpěváci vystoupi-
li při slavnostním otevření litomyšlského bazénu,
v tomto měsíci pak dotáčejí 3. profilového CD. Celkově
se bude jednat již o páté CD sboru. V tomtéž měsíci se
zúčastní i Celostátní přehlídky středoškolských sborů
Opava cantate. „V prosinci chystáme ve spolupráci
s kastelánkou litomyšlského zámku dva vánoční kon-
certy,“ uvádí Milan Motl k zamýšleným plánům a dodá-
vá: „V lednu si účastníci Jazzového festivalu ve Znojmě
budou moci poslechnout rockové oratorium v našem
provedení a v únoru nás pravděpodobně čeká účast
na Hudebním festivalu pedagogických škol v Krnově.“
To však zdaleka není kompletní výčet aktivit sboru
KOS. Lze ještě prozradit, že na jaře sdružení čeká účast
na mezinárodním festivalu v zahraničí, možná i turné
s rockovým oratoriem. Vše je však zatím v jednání.

Zuzana Fruniová

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
6. listopadu od 18.00 / Fabrika
•Diashow: Austrálie křížem krážem - velkoploš-
ná diashow známého cestovatele a dobrodruha L.
Šimánka
16. listopadu od 19.00 / Fabrika
•Koncert při svíčkách : RENZA BÔ (Francie) -
koncert kvinteta, věnujícího se originální a senzi-
tivní hudbě
28. listopadu od 15.00 / Městské muzeum a galerie
•Vernisáž výstavy J. Lady (výstava potrvá do 16.
1. 2011) - 
od 17.00 / náměstí 
•Rozsvícení vánočního stromu na náměstí,
následně adventní koncert v kostele na náměstí.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
9. listopadu od 19.00 / Tylův dům
•Koncert: Kamelot - koncert + křest nového alba
„19 ztracených písní Wabiho Ryvoly“
18. listopadu od 19.00 / Tylův dům
•Koncert: Hradišťan s Jiřím Pavlicou

21. listopadu 2010 – 9. ledna 2011 / Centrum Bohu-
slava Martinů
•Výstava: Betlémy - výstava betlémů a vánoč-
ních tradic.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
22. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
•Koncert: Daniel Hůlka s kapelou
26. listopadu od 19.30 / kinosál
•Dezertér z Volšan aneb „Chceš poznat pravdu?
Umři!“ - divadelní představení s O. Navrátilem v hl.
roli
28. listopadu od 18.00 / náměstí T. G. Masaryka
•Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
do 18. listopadu / Regionální muzeum
•Výstava: S vůní kávy - výstava o historii kávy.
23. listopadu / Šemberovo divadlo
•Koncert: Eva Pilarová
22. – 26. listopadu / Regionální muzeum
•Okolo světa - maratón přednášek pro zájemce o
cestování.

Kam v Českomoravském pomezí

PPRROOVVEEDDUU  EELLEEKKTTRROO  PPRRÁÁCCEE  
drobné jako je zapojení nových spotřebičů, aby nepropadla záruka, výměna jističů, opravy
nebo úpravy vypínačů a zásuvek, navrhnu a zhotovím rozvody elektro do nových kuchyní dle
norem ČSN, udělám nové rozvody v bytech, rod. domech a novostavbách. Tel. 604 778 929.

Bez podpory zřizovatele
by KOSáci nemohli 
roztáhnout křídla

Inzerujte
v Lilii
ceník inzerce na 
www.litomysl.cz
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První body pro ligovou Litomyšl
v nové sezóně

Bylo zahájeno. Soutěže stolních tenistů sezóny
2010/2011 jsou v plném proudu a družstva Jiskry Lito-
myšl mají první body. Pravda, není jich u některých
družstev dle původních představ, ale na nule nikdo
není. Největší pozornost byla upřena na start ligových
družstev žen a mužů. Hrála se ale také krajská soutěž
mužů, regionální soutěž mužů a divize dorostenců. 
Ve 2. lize žen litomyšlský kolektiv odehrál všechna tři
úvodní utkání na stolech soupeřů. Těžkou pozici měl
v Ústí nad Orlicí, kde proti áčku domácích měl však
blízko k nečekanému zisku. Dlouho byly hostující
hráčky o jeden bodík vpředu, ale za stavu 4-4 se prosa-
dila zkušenost domácích. Konečná prohra Litomyšle 4-
6 však byla i přes zklamání ze ztráty velmi přijatelná (L.
Syrová a Burešová získaly 1,5 bodu, V. Syrová 1).
Do Kolína odjížděla litomyšlská děvčata s cílem zvítězit
– a málem se jim to povedlo. Nakonec z utkání odchá-
zela obě družstva se stejným počtem bodů, remíza 5-5
se ale tentokrát brala jako ztráta. Především pro sku-
tečnost, že Litomyšli bodovaly pouze dvě hráčky (L.
Syrová 3, Burešová 2), V. Syrová zůstala bez bodu. Ale
také i pro ztrátu čtyřhry. Ta mnohdy velmi rozhoduje.
Na stolech Lokomotivy Pardubice pak nebylo, bohužel,
co řešit. Domácí naše hráčky deklasovaly 10-0. Nepo-
mohla ani změna v sestavě – V. Syrovou nahradila Krát-
ká. Bude nutné rychle zapomenout a připravit se
na další boje. V tabulce jsou ženy zatím na 9. místě se
ziskem 4 bodů za jednu remízu a dvě prohry.
Muži si ve 3. lize nejdříve zajeli do Blanska pro prohru
v poměru 6-10, ale i oni mohli hodně zpytovat svědomí.
Vedli 3-2 i 6-4, ale závěr utkání patřil domácím, kteří
získali všechny zbylé dvouhry a povolili hráčům Jiskry
pouze 4 sety. Bodově přispěl nejvíce Táborský, který
získal 2 body, Špinar, Šesták i Křepelka získali po bodu,
plus jedna čtyřhra. Chuť si litomyšlští muži chtěli spra-
vit v domácím prostředí v druhém a třetím letošním
duelu. Proti Žďáru nad Sázavou se však bodově nesešli

a ani herní projev nebyl dokonalý. Utkání bylo do polo-
viny vyrovnané, poté si získali dvoubodový náskok
hosté, kteří dotáhli utkání do celkového vítězství 10-7.
Pro Jiskru to byl tvrdý úder, ale nedalo se nic dělat.
Nutno také uznat, že soupeř předvedl v Litomyšli
opravdu kvalitní a týmový výkon. Stoprocentní byl
za domácí Táborský (3,5 bodu), dva body přidal Špinar,
Šesták 1,5 bodu, Křepelka zůstal bez jediného bodové-
ho zisku. Proti zdravotně zdecimovanému Pelhřimovu
bylo povinné uspět, což se povedlo – Litomyšl zvítězila
10-1 (prohrála se jedna čtyřhra). Muži jsou v průběžné
tabulce na 7. místě s 5 body za jedno vítězství a dvě pro-
hry. V dalším kole zajíždí áčko do Vracova a do Mikul-
čic.
První utkání mají za sebou také další týmy Litomyšle.
V krajské soutěži se vítězně uvedlo béčko mužů, které
zvítězilo ve Vidlaté Seči 10-5, když se nejvíce bodově
dařilo dvojici Dostál – Štarman. Žádný z těchto hráčů
neprohrál, a když přidali body i další – Balský 2, Vald-
hans 1 – bylo vše jasné. V regionální soutěži zazname-
nalo vítězství céčko, které porazilo 10-8 Morašice B.
V divizní soutěži dorostenců mají litomyšlští hráči
a hráčky za sebou dvě utkání. S Mistrovicemi prohráli
4-6, s Lanškrounem vybojovali remízu 5-5. Bohužel to
bylo poslední představení našich dorostenců v domá-
cím prostředí, protože los byl krutý a všechna další
střetnutí již odehrají mimo Litomyšl (hraje se turnajo-
vý systém s více účastníky na jednom místě a pořadate-
lem jsou družstva buď jednou, nebo dvakrát za celou
sezónu).
Také v listopadu bude k vidění v herně stolního tenisu
Jiskry Litomyšl u zimního stadionu zajímavý stolní
tenis, proto zveme všechny příznivce nejmenšího
míčku. Přečtěte si sportovní pozvánky v nabídce (Kam
za sportem) a přijďte povzbudit litomyšlské reprezen-
tanty v jejich soutěžích!

Karel Štarman, předseda oddílu

10. kolo Litomyšlského poháru

Celé léto i začátek toho babího jsme se těšili zpět
do naší domovské arény – Domu dětí a mládeže Lito-
myšl. Stiga v Benátkách sice přilákala spoustu nováč-
ků, ale místa tam bylo přece jen míň, a tak nezbývá než
věřit, že benátští najdou cestu i do Litomyšle. V sobo-
tu 9. října jsme návrat oslavili 10. kolem Litomyšlské-
ho poháru (LP) 2010.  Za sportovním zážitkem přišlo
11 hráčů, a tak si nejdřív zahrál každý s každým

o postup do vyřazovacích bojů. Oproti světovému žeb-
říčku tentokrát došlo k jedinému překvapení, když 7.
postupové místo zaslouženě získal Jiří Čepička. Čvrtfi-
nále přineslo postup favoritům (Patrik Petr, Zdeněk
Lopaur a Robert Jež) i velkou bitvu mezi Michalem
Boštíkem a Tomášem Halamou, ze které vyšel vítězně
Tomáš (3:1). V semifinále narazil na Patrika, kterému
nedokázal dát gól, zatímco Lopy prohrál s Robertem
v prodloužení 5. zápasu. Finále Patrik načal těsnou
porážkou, ale pak 3x vyhrál a 16. vítězstvím v seriálu
LP si upevnil letošní vedení i 2. příčku v historii LP.
V boji o 3. místo uspěl Lopy, který tak 14x po sobě
skončil na bedně. Skupinu o 5. místo vyhrál Michal
a skupinu útěchy o 9. místo nový člen našeho klubu
Jiří Junek z Brna. 
Redukované pořadí 2. kola před koncem soutěže je
následující: 1. P. Petr 350, 2. Z. Lopaur 305, 3. R. Jež
291 (THC Stiga Svitavy 93), 4. M. Boštík 211, 5. T. Hala-
ma 203, 6. I. Halama 168, 7. J. Petr 111, 8. D. Brdíček
100 (THC Stiga Svitavy 93), 9. M. Zeman 61, 10. J. Malý
59 (všichni Stiga HC Benátky) atd. Další kolo se hraje
v sobotu 13. listopadu opět od 14.00.

Text a foto Jindřich Petr

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

Smetanovo náměstí 58 • tel. 603 115 452
e-mail: litomysl@artossreality

NABÍZÍME:
Litomyšl – Dům v centru Litomyšle,
velikost pozemku 268 m2 v přízemí neby-
tový prostor a garáž, v patře byt 3+1.
Možnost půdní vestavby. Na náměstí
100 metrů. Cena 3.200.000,- Kč.

Osík - hospodářské stavení po částečné
rekonstrukci, naposledy používané jako
ubytovna, 6 místností, 2 koupelny, plyn.
vytáp., stáje, stodola, dvůr    Sleva ceny

Benátky - prodej 2 stavebních parcel,
velikost každé 710 m2, parcely jsou zasí-
ťované sítě jsou hranici pozemku. 2,5 km
od Litomyšle. Cena 590.000,- Kč

Litomyšl – dům v lokalitě Na Betlémě
Dům ve špatném technickém stavu na
nádherném místě s velkou zahradou.
Celková cena po slevě: 1.750.000,- Kč

w w w.ar tossreality.cz
zde naleznete kompletní nabidku

Výběrové řízení na 2 pozice
pro oblast Litomyšle

Česká pojišťovna, a.s.

a blízkého okolí v oblasti investování a finančního plánování.

Nabízíme:
• finanční odměnu po dobu šestiměsíčního zaškolení

(85 000 Kč + provize + bonusy)
• komplexní systém bezplatného vzdělávání a tréninků
• příspěvek na notebook ve výši 6 000 Kč
• zařazení do projektu finančního poradenství
• možnost správy stávajících smluv

Požadujeme: SŠ vzdělání (min. výuční list), ŘP sk. B

Ing. Jiří Kodet, tel. 725 140 564
e-mail: JKodet@servis.cpoj.cz

Nabídka práce na smlouvu
z místa bydliště, zajímavý výdělek.

Tel. 722 796 834

Plavecký titul do Litomyšle
Triatlonista Tomáš Kabrhel startoval, v rámci přípravy
na další závody, na sdružených krajských přeborech
Pardubického a Královéhradeckého kraje v plavání.
Mezi specialisty plavci si vedl velice dobře, když s pře-
hledem obhájil titul krajského přeborníka na 1 500
metrů kraul, a to nejen mezi juniory, ale dosáhl abso-
lutně nejrychlejšího času i mezi muži. 
Ke svému závěrečnému triatlonovému závodu v této
sezóně pak odcestoval na finále Evropského poháru

juniorů do turecké Alanye. Příprava na závod v místě
probíhala zpočátku bez problémů, nakonec se však
Tomáš na startu vůbec neobjevil, když v noci před
závodem dostal vysoké teploty a nakonec zůstal s ho-
rečkou na hotelovém pokoji. 
Nyní již následuje odpočinek po dlouhé sezóně, než se
opět začne systematicky připravovat na novou sezónu,
kde stále ještě zůstává v juniorské kategorii.

Zdeněk Kabrhel 
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Dětský šampionát 2010

JK Hřebčín Suchá se více než pět let intenzivně věnuje
rozvoji nejmladší jezdecké kategorie. Každoročně
pro děti připraví šest jednodenních závodů a různých
pobytových akcí, včetně prázdninových výukových
táborů.

Již tradičně se vyvrcholením sportovní sezóny dětí
stává Dětský šampionát, který se letos uskutečnil
v prosluněné sobotě 9. října. Ve snaze o podporu par-
kuru i drezury je Dětský šampionát veden v kombino-
vané soutěži obou disciplín. Pro děti startující v nižší
kategorii proběhl Pony šampionát 2010 (drezura P5+
parkur 60 cm). Prvenství si vybojovala, k naší velké
radosti, zástupkyně domácích barev Denisa Menšíková
s Lili Fee (JK Hřebčín Suchá) před pardubickým jezd-
cem Štěpánem Šandou v sedle Violiny (Pardubický JK).
Pohár za třetí místo si po pěkných výkonech převzala
Terezka Lipavská s Kendy (JK Sloupnice).
Dětský šampionát 2010 (drezura Z2 + parkur 80 cm)
měl velmi nabitou startovní listinu plnou favoritů.
Nakonec se z prvenství radovala Anna Siatková
s Kipem (JK Orličky), stříbrnou dvojicí se stala Šárka
Votavová – Lipton Kite (J+J Votava) před Vandou Tmě-
jovou s Labe James (JK Hřebčín Suchá). 
Více najdete na www.stajmanon.cz

Mirka Skřivanová, foto Jan Kameník 

Pony šampionát 2010 - zleva Šanda, Menšíková, Lipavská

Lucka Kurková nezahálela
Přestože v červnu skončila sezóna bazénového pla-
vání, ani o prázdninách vysokomýtská plavkyně
Lucie Kurková (Základní škola U Školek Litomyšl)
nezahálela. V rámci Českého poháru absolvovala
deset závodů v mnoha koutech České republiky
a i letos dokázala, že patří v dálkovém plavání
do české špičky. 
V červenci se stala na Mistrovství ČR na Hlučínské
štěrkovně mistryní ČR na pětikilometrové trati. Při
superfinále žactva na Pastvinské přehradě, kde
drsné podmínky některé plavce odradily - teplota
vody 15,9 °C a teplota vzduchu 10 °C, Lucka své
prvenství v kategorii 13letých potvrdila.

-red-, foto archiv

Inzerce
Našla jsem na lavičce nové oblečení a odevzdala
na městské policii. • 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:
tiskárna@komurka.cz. • Prodám stavební buňku -
skříň z auta zateplená, velikost - délka: 3,3 m, šířka:
2,2 m, výška 2,1 m, zadní dvojitá vrata šíře 2 m, dvoje
boční dveře šíře 1 m. Naložení pomohu zajistit. Místo
Sloupnice u Litomyšle. Dohoda jistá. Tel. 724 303 820
nebo 605 170 114. • Důchodkyně z Litomyšle hledá
práci na 4 hodiny. Tel. 732 124 339. • Prodám čalouně-
nou gaučovou lavici. Cena dohodou. Tel. 732 688 037.
• Prodáme 2 ks psací stroj – cena za 1 kus 250 Kč, 2 ks
reprobedny - cena za 1 kus 150 Kč, 1 ks polohovací
rehabilit. lůžko – 1000 Kč, 1 ks válenda (bez matrace) -
600 Kč, 2 ks postele polohovací dřevěné – cena za 1 kus
500 Kč, 3 ks postele polohovací kovové - cena za 1 kus
450 Kč, stůl oválný buk - 500 Kč, židle dřevěná 6 ks -
250 Kč. Kontakt - telefon 461 614 860. • Studentka
hledá podnájem v samostatném pokoji nebo garsonce.
Tel. 608 06 12 36. • Nabízím různý nábytek z bytu
pěkný stůl, chromovaná podnož + 2 židličky za 1 000
Kč, křeslo modré čalounění za 1000 Kč, peřiňák + kon-
ferenční stolek za 100 Kč, police masiv za 800 Kč, masiv
garnýž za 150 Kč, polička masiv za 150 Kč, vysavač
za 200 Kč, lustr z masivu za 175 Kč, židličku na koleč-
kách za 150 Kč, křišťálový lustr za 1500 Kč, secesní sto-
leček za 1000 Kč, malý stoleček intarzie za 1000 Kč. Tel.
739 307 646. • Nabídněte do sbírky staré panenky
a medvídky a všechny doplňky, spony, brože, oblečení,
nábyteček, kočárky atd. Tel. 739 307 646.

Pronajmu pokoj,
3 min. bus, 1x kauce, volný ihned. Cena 4 500 Kč.

Tel. 777 831 138. Ps: nekuřáci a bez zvířat. 
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Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
Každý pátek 13.00 Stiga pro začátečníky.
So 13. 11. 14.00 - Litomyšlský pohár 2010 ve
stiga-hokeji - 11. kolo.    www.litomysl.cz/ddm

Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
Čt 4. 11. 19.00 - Otevřená devítka - 9 ball pro
každého (hraje se každý první čtvrtek v měsíci).
Čt 2. 12. 19.00 - Otevřená devítka - 9 ball pro
každého (hraje se každý první čtvrtek v měsíci).
www.bclit.org

Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 13.11., 27. 11. a 11. 12. 13.00 - Veřejný jez-
decký trénink
So 4. 12. 11.00 - Mikulášský rej v maskách - jez-
decké soutěže pro děti.          www.stajmanon.cz

Stolní tenis - herna stolního tenisu haly
TJ Jiskra u zimního stadionu
Ne 7. 11.:
9.00 - Litomyšl B- Choceň B - kraj soutěž muži 
13.30 - Litomyšl B - Řetová - kraj soutěž muži 
So 27. 11.:
10.30 - Litomyšl – Ústí n. O. B - 2. liga žen
14.00 - Litomyšl – Chrudim - 2. liga žen
16.00 Litomyšl A – Prostějov - 3. liga muži
Ne 28. 11.:
10.00 - Litomyšl A – Čechovice - 3. liga muži
Ne 5. 12.:
9.00 - Litomyšl B – Králíky - kraj. soutěž muži
13.30 - Litomyšl B – Orlice - kraj. soutěž muži

Lední hokej - zimní stadion
Pá 5. 11.:
19.30 - HC Litomyšl x HC Sl. Mor.Třebová (KLJ)
Ne 7. 11.:
17.00 - HC Litomyšl x HC Chrudim (KLM)
9.00 - HC Litomyšl x HC Skuteč (KLZ)
St 10. 11.:
18.30 - HC Litomyšl x HC Světlá n. S. (KLM)
So 13. 11.:
9.30 - HC Litomyšl x HC Pardubice 2 (K432)
17.00 - HC Litomyšl x HC Hlinsko (KLD)
Ne 14. 11.: 9.00 - HC Litomyšl x TJ Lanškroun
(KLZ)
St 17. 11.: 18.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko
(KLM) 
Pá 19. 11.: 19.30 - HC Litomyšl x HC Spartak
Choceň (KLJ)
So 20. 11.:
9.30 - HC Litomyšl x TJ Loko Č. Třebová (KLZ)
17.00 - HC Litomyšl x HC Skuteč (KLJ)
So 27. 11.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Polička (KLZ)
17.00 - HC Litomyšl x HC Sl. Mor. Třebová (KLD)
19.30 - HC Litomyšl x HC Chrudim (KLJ)
Ne 28. 11.: 9.30 - HC Litomyšl x HC Chrudim
(K432)
Pá 3. 12.: 19.30 - HC Litomyšl x HC Skuteč (KLD) 
Ne 5. 12.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Chrudim (KLZ)
17.00 - HC Litomyšl x HC Sl. Mor. Třebová (KLM) 

Fitcentrum - Real gym Nedošín
So 13. 11. 14.00 - 18.00 - Exhibiční sobota v
Real gymu - povídání s předními českými kul-
turisty a strongmeny na téma kulturistika,
soutěže strongman, výživa, suplementy, tré-
nink, atd. Za příznivého počasí budou připra-
veny silové exhibice „tahání kamionu, zdvih
klády a auto trakař“. Na závěr společný trénink. 

Kam za sportem

Vlastník: Město Litomyšl Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl Nejnižší podání: 550.000,- Kč
Termín dražby: 13. 12. 2010 v 15.00 hod Dražební jistota: 50.000,- Kč
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,  Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídky předmětu dražby:
1. termín dne 24.11.2010 od 15.00 hod do 15.30 hod.
2. termín dne 9.12.2010 od 14.30 hod do 15.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou čp. 1051 na Komenského náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku
č. 1051/11 – byt 1+1 (celková plocha bytu 35,64 m2) ve
čtvrtém nadzemním podlaží v domě č.p. 1051, část obce
Litomyšl-Město, na st. p. č. 2138 spolu s podílem na společ-
ných 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., Lito-
myšl, 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 dispozi-
ci 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

PNEUSERVIS
přímo na náměstí!
ŠTOREK s.r.o.
Smetanovo nám. 29, Litomyšl
tel. 461 615 610 

Než si dáte kafe

v kavárně nebo
oběhnete nákupy,

máte přezuto.

Nové zimní pneumatiky za internetové ceny již od 690,-
Pevná cena za práci 399,- za celé auto.
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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 do 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 - 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
Zumba - Ne 17.00-18.00, Po 19.00-20.00 (od
poloviny listopadu)
•více info na www.samuraiklub.cz

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po, St 17.00, 18.30
Út, 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 - každý čtvrtek 19.00 a 20.00,
od 1. 10. nutná rezervace lekcí 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: 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

Sokolovna - pravidelná cvičení
Rodiče a děti - pondělí 16.00-17.00 
Nejml. žactvo - čtvrtek 17.00-18.00
Ml. a st. žákyně - pondělí 17.00-19.00
Žáci - úterý 17.00-18.00
Źeny - zdravotní cvičení - čtvrtek 18.00-19.00
Cvičení s hudbou - čtvrtek 19.00-20.00
Kontakt: Dagmar Kalíková - tel.: 604 941 133

Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179 
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
bruslení pro veřejnost.
www.hclitomysl.cz

Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Otevírací doba (do března 2011):
Po, Út, So - individuální rezervace
St - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omeze-
ní, Čt - 16.00-20.00 ženy, 20.00-23.00 bez
omezení, Pá - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00
bez omezení, Ne - 17.00-19.00 rodiče s dětmi,
19.00-22.00 bez omezení 
Upozornění: nedělní provoz od 14 .listopadu!
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací
dobou.

Městský bazén Litomyšl 
Plavání pro veřejnost: Po, Čt, Pá 12.00-21.00,
Út-St 12.00-20.00, So-Ne 8.00-21.00
Kondiční plavání pro veřejnost: Út, Čt 6.00-
8.00
Kojenci: Po, Pá 8.15-11.30
Školy a školky: Út, St, Čt 8.15-11.30
Vodní aerobik: St 20.00-21.00

Sport – cvičení
Český pohár zavítal do Vojkovic

Devětačtyřicet hráčů 13 klubů České republiky navští-
vilo severomoravské Vojkovice na pozvání pořadatel-
ského klubu THC Třinec, který zde uspořádal 2. kolo
Českého poháru 2010/2011 ve Stiga-hokeji. Ve 3
základních skupinách bojovala o postup i osmička
zástupců klubu Stiga HC Benátky. 
První skupinu vyhrál se ztrátou jediného bodu
domácí suverén Lukáš Turoň. Hned za ním skončil
Patrik Petr, 14. příčkou se o bod do Béčka protáhl
Josef Malý, za ním skončili 16. Jiří Junek a 17. Milan
Zeman. Další skupinu ovládl Zdeněk Matoušek ml.
(HCS Žabka Praha), 6. Zdeněk Lopaur si zajistil Áčko
a 13. Michal Boštík Béčko. Veterán Pavel Plešák
(D.A.S. Gladiators Plzeň) vyhrál 3. skupinu a bratři
Halamovi v pořadí 13. Ivan a 14. Tomáš obsadili
poslední dvě postupové příčky do Béčka. 

Odpoledne Patrik v Áčku i přes docela vysoký počet
obdržených branek postoupil do vyřazovacích bojů
z 8. místa a v osmifinále narazil na Petra Turoně (THC
Třinec), kterého dopoledne porazil. Také teď dobře
začal, jenže veterán souboj s naším juniorem nevzdal,
ale 2x stav srovnal a v rozhodujícím 5. zápase Patrika
porazil 4:3. Ten tak, i vzhledem k vyřazení P. Plešáka,
spadl na 10. místo. Lopymu (21.) na play-off scházely
4 body, které ztratil zejména dopoledne. V Béčku pozi-
ci naší trojky pro soutěž klubů získal 6. Michal, který
ještě ve čtvrtfinále vyřadil Romana Pavlicu 3:2, ale pak
podlehl Jiřímu Cibulkovi (oba THC Třinec) a skončil
28. Tomáš se rozehrál a o pouhý bod a místo nepostou-
pil do play-off (33.), Ivan skončil 16. (40.) a Pepa 18.
(42.). V Céčku pak Jirka (46.) s Milanem (47.) skončili
uprostřed. L. Turoň ztratil své poslední 2 body v turna-
ji remízami v Áčku a spanilou jízdou vyřazovacími boji
získal další turnajové vítězství. Ve finále si pohrál
s Janem Dryákem (Stiga Big Band Praha) a 3. příčku
obsadil Z. Matoušek ml. 
V celkovém pořadí vede L. Turoň před
Z. Matouškem ml. a D. Šmídem (THC Stiga Svitavy 93),
Patrik je 10., Lopy 21., Michal 29., Ivan 32., Pepa 35.,
Milan 40. atd. Soutěž klubů stále vede THC Třinec, naši
po 6. místě poskočili o místo na příčku 7. Nováčky
vede Pepa, juniory Patrik a Michal je 4. Mezi veterány
je Ivan 10. Z domácích turnajů: Litomyšlský pohár –
7. kolo vyhrál Robert Jež (THC Stiga Svitavy 93),
8. Patrik a 9. Lopy, který tak po 23 měsících opět oku-
sil vítězství v této sérii. Tu, stejně jako Litomyšlskou
Stiga-ligu, vede Patrik.

Jindřich Petr, foto Milan Zeman
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Mirka Skřivanová bronzová z finále
Dance and Jump Czech Junior Cup 2010

V termínu 24. a 26. září se uskutečnilo velmi očekáva-
né finále Českého skokového poháru 2010. Při této
příležitosti již tradičně vyvrcholila i celoroční soutěž
Dance and Czech Junior Cup 2010. Ve finále Českého
skokového poháru 2010 počtvrté zvítězil, se střídáním
koní ve finále, A. Opatrný (Stáj Opatrný Hořovice) před
Jiřím Papouškem (Stáj Papoušek) a L. Jandourkem
(Stáj Karsit).  Vítězem finále Dance and Jump Czech
Junior Cup se pro rok 2010 stal Jakub Ludvík před Bar-

borou Tomanovou a Miroslavou Skřivanovou. Napína-
vé rozeskakování proběhlo pouze mezi dvěma bez-
chybnými účastníky obou finálových kol - Jakubem
Ludvíkem a B. Tomanovou (JK DaJ Praha), která měla
kolizi na posledním skoku a otevřela tak bránu k vítěz-
ství Jakubovi Ludvíkovi (JK Velká Polom). Třetí umís-
těná Miroslava Skřivanová - Callisto (Stáj Manon
Litomyšl) měla celkově z obou kol pouze jeden trestný
bod za čas ve druhém kole.              Mirka Skřivanová

Motokrosař Mrázek pro Orion Litomyšl
vybojoval medaili na závodě v Holicích

Na známé motokrosové dráze ve východočeských Holi-
cích se uskutečnilo 25. září finále domácího mistrov-
ství motokrosařů ve všech třídách. Za relativně
pěkného počasí viděli diváci zajímavé souboje, i když
už v některé kubatuře bylo o titulech předčasně roz-
hodnuto. 
To platilo právě ve slabších MX2, kde francouzský
zástupce Florent Richier měl prvenství jasné, a tak
v Holicích už jenom potvrdil své kvality a jasně domi-
noval. Druhý nakonec skončil Josef Kulhavý a třetí
František Smola. Náš Jaromír Romančík měl ošklivý
pád hned v tréninku, kde si přivodil otřes mozku
a závod pro něj tak předčasně skončil. Přesto v mistrá-

ku obsadil celkově 11. místo a proti loňsku je to určité
zlepšení. Škoda u Jardy několika výpadků kvůli zraně-
ní. Mohlo to být nakonec umístění v první desítce, ale
Romančík má ještě před sebou dobře rozjetý šampio-
nát juniorů, kde vede a tady ho čekají dva podniky. 
V hlavní kubatuře Open slavil titul již po první rundě
Jiří Čepelák, a proto v Holicích jel jenom to, co potře-
boval. Závodu dominoval Filip Neugebauer, který jel
skvěle a potvrdil své kvality. Druhý dojel Maďar
Németh a bronz bral Žerava. Petr Bartoš z Orionu Lito-
myšl měl výbornou první rundu, kde dokonce vedl
několik kol, nakonec projel cílem po bojovné jízdě jako
třetí. V následujícím závodě také měl nejlepší startov-
ní manévr, ale potom přišel pád po skoku a bylo
po nadějích. Škoda, protože Bartoš bojoval ještě o cel-
kově čtvrtou pozici a kvůli této kolizi o ni přišel. Titul
tak obhájil Čepelák před Zarembou, Michekem, Žera-
vou, Bartoš tak nakonec skončil pátý. 
Ve veteránech podal opět skvělý výkon závodník Orio-
nu Jan Mrázek, který opět dojel dvakrát druhý
za suverénem v této kategorii Mirkem Kučírkem.
Honza tak v mistráku po velkém finiši nakonec vybo-
joval třetí příčku. Mrzet ho může jenom jeho věk, pro-
tože dva podniky vynechal kvůli tomu, že čtyřicítku
slavil v květnu, a to už dva závody byly odjety. 
Motokrosová sezóna seniorů jednotlivců tak skončila. 

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

Orion Racing team 
nejúspěšnějším týmem
mistrovství republiky
Orion Racing team se stal nejúspěšnějším motokáro-
vým týmem letošního ročníku Mistrovství České
republiky (MČR) motokár. Ze čtyř vypsaných kategorií
se stali jezdci Orion Racing teamu Mistry ČR ve dvou. 
V předposledním závodě seriálu v jihočeském Písku
jezdec Patrik Hájek (nejsilnější kategorie KZ2) potvrdil
svoje výsadní postavení v šampionátu a vítězstvím si
zajistil titul již v tomto podniku. Druhý jezdec Marek
Boris Machulda svůj první mistrovský titul dětské
kategorie Bambini vybojoval vítězstvím až v posledním
závodě ve Vysokém Mýtě. I když Patrik Hájek měl titul

Martin Doubek

jistý, přesto v posledním podniku MČR ve Vysokém
Mýtě startoval, aby všechny přesvědčil, že si titul
zaslouží. Vítězství i v tomto závodě nikoho nenechalo
na pochybách, že motokárový titul v nejsilnější kate-
gorii je ve správných rukou. Třetí jezdec Orion Racing
teamu Martin Doubek v letošní sezóně zaznamenal
obrovský výkonnostní růst, a to hlavně, díky mnoha
startům v zahraničí. Jako nováček v nejsilnější kate-
gorii KZ2 obsadil v letošním ročníku MČR vynikající
šesté místo. Vzrůstající výkonnost Martina Doubka je
velikým příslibem pro příští sezónu, kdy by chtěl lito-
myšlský Orion Racing team své výsadní postavení
obhájit.

Vráťa Ondráček, foto archiv Orion Racing teamu
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Litomyšlští atleti slavili úspěchy
V sobotu 9. a neděli 10. října se 74 mladých atletů
utkalo o tituly krajských přeborníků žactva, doroste-
nek a žen ve vícebojích a tím skončila letošní atletická
sezóna na městském stadionu v Litomyšli.
V pětiboji ml. žákyň byla první Valášková z Vysokého
Mýta (1917 b.), v ml. žácích pak Böhmová z Chrudimi
(2039 b.). Sedmiboj st. žákyň skončil úspěšně pro Vyt-
lačilovou z Poličky (4223 b.), třetí byla Adamská
z Litomyšle (3687 b.). Řehounková z Pardubic (4245
b.) byla první v sedmiboji v kategorii dorostenek,
druhá skončila Maršálková z Litomyšle (3349 b.), čtvr-
tá příčka patří také Litomyšli. Obsadila ji Quaserová
(3105 b.). V sedmiboji žen si první místo vybojovala

Chmelařová z Pardubic (3752 b.). Devítinou st. žáků
skončil úspěšně pro Wiesnera z Chrudimi (4535 b.),
pátý byl Friš z Litomyšle (3699 b.).
Ještě je nutné se sice opožděně, ale přece vrátit
k účasti litomyšlských atletů na Mistrovství České
republiky (MČR) 2010. Na MČR st. žactva v Praze se
kvalifikovali hned čtyři naši závodníci. Nejúspěšnější
Jan Friš se stal mistrem ČR za vítězství v běhu na 1
500 m překážek časem 4:34,66 a druhý den si doběhl
za 9:30,89 pro stříbrnou medaili v běhu na 3 km.
Výborně se uvedla Lenka Adamská. Bronzová medaile
ji sice unikla, ale 4. místem za 512 cm ve skoku dale-
kém je bezesporu úspěchem. Méně se vedlo zbývajícím

dvěma sportovcům. Davidovi Laškovi se ozvalo svalo-
vé zranění, a tak do finále na 60 m nepostoupil
a v běhu na 300 m skončil na 12. místě. Štěpán Kozák
v hodu oštěpem se též do finálového závodu neprobo-
joval a obsadil 14. místo, daleko za svými možnostmi.
Z MČR dorostenců v Táboře si David Bartůněk dovezl
stříbrnou medaili za 2. místo a 46,18 m v hodu diskem.
Vojtěch Kozák skončil ve své kategorii šestý za výkon
53,96 a jeho bratr Tomáš si stejné místo vybojoval
za vrh koulí 15,30 m na MČR do 22 let.
Velmi úspěšný byl podle očekávání Pavel Baar. Dokázal
získat titul mistra ČR jak v halovém sedmiboji, tak
i na letním MČR v desetiboji. 

Mistrovství ČR žactva v Praze – zleva J. Friš, D. Lašek, šéftre-
nér atl. svazu T. Dvořák, L. Adamská, Š. Kozák

Litomyšlané získali celkem tři tituly mistra České
republiky, další dvě stříbrné medaile a Pavel Baar, Jan
Friš i Lenka Adamská byli nominováni do atletické
reprezentace České republiky. Tedy velmi úspěšný rok,
zvláště když družstvo mužů dokázalo postoupit z 2.
národní ligy a v roce 2011 bude v lize první – druhé nej-
vyšší atletické soutěži družstev. „Výsledky litomyšlské
atletiky jsou vynikající. Letošní úspěchy jsou nebývalé
a dokonce se odvážím tvrdit, že tento rok byl vůbec nej-
úspěšnějším v historii litomyšlské atletiky. Alespoň
za posledních padesát let,“ říká závěrem Vladimír
Novotný, trenér TJ Jiskra Litomyšl. 

Vlastimil Michl a Jana Bisová, foto Vlastimil Michl

Volejbalový KP I. zahájil prvními zápasy
V sobotu 16. října zahájili muži Litomyšle další roč-
ník volejbalového krajského přeboru s tradičním
soupeřem v Kerharticích. TJ Sokol nedal v prvním
zápase hostům vůbec šanci na rovnocenný souboj
a dovolil litomyšlským volejbalistům 18, 18 a 11
bodů v jednotlivých setech. Ve druhém utkání se
síly již vyrovnaly a první dva sety patřily hostům.
Nakonec ale koncovku v tie breaku dotáhli
do vítězného konce opět domácí. V sobotu 23. října
si muži jednoznačně poradili s týmem České Třebo-
vé B, zvítězili dvakrát 3:0. Litomyšlské volejbalisty
na domácí palubovce mohou přijít podpořit
fanoušci 6. listopadu v duelu s Lanškrounem
A a 27. listopadu s Chvaleticemi (hraje se v tělocvič-
ně SZTŠ).
Ženy Litomyšle zahajovaly až v neděli 17. října zápa-
sem s TJ Tesla Pardubice. Navzdory tomu, že v kraj-
ském přeboru I. třídy se udržely jen proto, že tým
z nižší soutěže odmítl postup, v Pardubicích soupeř-
ky svým výkonem zaskočily. V prvním zápase zvítězi-
ly jednoznačně 3:0. Ve druhém zápase byl již souboj
vyrovnaný a v tie breaku se opět ukázal rozdíl mezi
zkušenými a těmi, které teprve nabírají herní zkuše-
nosti. Tak jako v předešlém ročníku soutěže v řadě
utkání dotáhly mladé litomyšlské volejbalistky
do stavu 2:2 a rozhodující zkrácený set už vyhrát

nedokázaly. V sobotu 23. října překvapivě v domácím
prostředí porazily dosud vedoucí Choceň 3:1, ale
odpoledne již mladé družstvo na zkušené hráčky
Chocně nestačily a prohrály 0:3. 
Litomyšlské volejbalistky můžete povzbudit
na domácí palubovce v souboji 6. listopadu proti
Lanškroun B a 27. listopadu proti Chvaleticím (hraje
se v tělocvičně SZTŠ). 
Posledními zápasy v sobotu 16. října završily týmy
krajského přeboru II. třídy první polovinu svých sou-
těží, ženy Litomyšl B vedou tabulku o jeden bod před
týmem Žamberku.
Také mládež zahájila své mistrovské soutěže. Kade-
ti jsou po dvou turnajích v KP na třetím místě
a mladší žáci po podzimní části vedou tabulku kraj-
ského přeboru. Kadety uvidíme na domácí palubov-
ce 28. listopadu (proti Chocni, Svitavám, České
Třebové). Kadetky jsou v krajském přeboru po šesti
zápasech na třetím místě. Na domácí půdě je uvidí-
me 13. listopadu proti Ústí nad Orlicí a 20. listopa-
du proti Letohradu. Starší žákyně jsou ve své
kategorii krajského přeboru nejmladší s nejmenší-
mi zkušenostmi. Po čtyřech zápasech bez vítězství
jsou zatím na sedmém místě. V domácím prostředí
je uvidíme 14. listopadu proti Lanškrounu a Morav-
ské Třebové.                                         Eva Hudečková


