
Města Litomyšl a Roden podepsala
po 20 letech deklaraci o užitečnosti partnerství
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Vydáním svého nového dvojalba oslaví v říjnu
smíšený pěvecký sbor KOS, jehož zřizovatelem
je pedagogická škola Litomyšl, deset let své
činnosti. 
Od prvního vystoupení na schodech školy,
natáčení prvního CD, první zahraniční cesty až
k účasti na mezinárodním festivalu, vystoupe-
ní na prestižní Smetanově Litomyšli, letu
do Kanady a pátému CD prošly sborem stovky
zpěváků. „Všichni na léta v KOSu rádi vzpomí-
náme. Neopomíjíme ovšem ani léta předchozí,
kdy sbor fungoval jako dívčí,“ komentuje blíží-
cí se výročí sbormistr KOSu Milan Motl. „Na
pedagogické škole existoval sbor již od padesá-
tých let a vždy patřil mezi kvalitní pěvecká
sdružení v regionu,“ dodává sbormistr. V tomto
měsíci si ale připomeneme desáté výročí sboru
smíšeného. Na počátky letošního oslavence
zavzpomínala i hudební odbornice z umělecké-
ho institutu v holandském Groningenu

a německém Emdenu Nanny ter Wiel: „V počát-
cích éry smíšeného sboru nebyl repertoár příliš
náročný, ale zvuk byl překvapující a čistý.
Hlasy velmi slibné, směřující k tomu nejlepší-
mu. Když si uvědomíme, že členové takového
školního sboru se často mění, byly to velmi
dobré výkony.“ K současné úrovni pak nešetří
chválou: „Nyní je KOS vyspělým sborem s nád-
herným zvukem, velmi náročným repertoárem
a členy, kteří jsou dychtiví se učit. Když dnes
posloucháte KOS, vnímáte tvůrčí nápaditost,
muzikálnost, nadšení, obrovskou energii
a radost. Za to sbor vděčí svému sbormistrovi
Milanu Motlovi. Nejenže je velmi dobrým
hudebním odborníkem, ale také neobyčejně
schopnou a především inspirativní osobností.
Má vřelý vztah ke členům svého sboru a oni
mají rádi jeho. Toto vzájemné porozumění
vyzařuje z každého jejich vystoupení! Je to
sborový zpěv té nejvyšší úrovně.“     > strana 6

Smíšený pěvecký
sbor KOS slaví
desáté narozeniny

Audienční sál státního zámku se stal místem
setkání zástupců města Litomyšle a Rodenu.
Připomněli si nejen 20 let trvající partnerství
obou měst, ale ocenili také ty, kteří se nejvíce
zasloužili o toto partnerství. Zároveň došlo
k podpisu deklarace o partnerství. Slavnostní
akt se uskutečnil 16. září. 
Dohoda o partnerství mezi Litomyšlí a Rode-
nem byla podepsána 29. května a 1. října
1991. Po sloučení na Noordenveld se dohoda
schvalovala 22. září a 27. září 2005. Letos si
tedy obě města připomínají 20 let trvající
partnerství a přátelství na všech úrovních
města – od radnice po spolky i jednotlivce.
„Chceme na základě rovnocennosti naše
pouto dále rozvíjet. Chceme se od Čechů učit,“
uvedl starosta Rodenu Hans van der Laan a dodal:
„Musíme s nadšením zahájit nové projekty, a když se
toho dobře zhostíme, tak věřím, že za dalších 20 let

opět bude důvod k osla-
vám.“ Ovšem důvod
k oslavám by nebyl, nebýt
osob, které se na vzniku
a rozvíjení partnerství
velkou měrou zasloužily.
Sedm z nich převzalo oce-
nění v podobě repliky

symbolického klíče rodu Pernštejnů a grafic-
kého listu s panoramatem Litomyšle od Lud-
mily Jandové. Mezi těchto sedm „statečných“
patří: prof. Dr. Hans Renner, iniciátor myšlen-
ky partnerství Litomyšle a Rodenu,
MUDr. Alois Vojta, zakladatel a první prezi-
dent Litomyšl-Europe-Clubu, Brigitta Barth,
dobrá duše partnerských výměn, propagátor-
ka českého umění, PhDr. Jiří Podařil, druhý
prezident Litomyšl-Europe-Clubu, za jehož
vedení bylo dosaženo největšího pokroku
obou klubů a měst, Jan Smit, současný před-
seda Oest-West Kontakten, organizátor zájez-
dů do Litomyšle, Pavel Weisser, účastník
mnoha výměn, schůzek a akcí, autor téměř
všech překladů z české strany, tlumočení

a písemné korespondence, a Ing. Jaroslav Dvořák,
obětavý pořadatel a organizátor partnerství, který
umí vše zařídit. > strana 5

V Litomyšli se natáčel
cyklus o UNESCO2 5 18Dlažba v bazénu

vyhovuje normám
Festival 
outdoorových filmů

Pod deklaraci o partnerství
se podepsali starostové,
za Litomyšl Michal Kortyš,
za Roden Hans van der Laan
(vpravo). Vlevo prezidenti
klubů, Ing. Ivan Ritzinger
za Litomyšl-Europe-Club
a Jan Smit za Oest-West Kon-
takten. 

Nová ředitelka městské galerie vybrána
Dlouho očekávané jméno osoby, která má mít důleži-
tou úlohu v oblasti kultury v Litomyšli, je již známo.
Z výběrového řízení na ředitele či ředitelku městské
galerie vzešla vítězně kunsthistorička Mgr. Dana
Schlaichertová. Ta by měla funkci převzít od odcháze-
jící Mgr. Heleny Zemanové 1. listopadu. 
Město Litomyšl věnovalo výběrovému řízení poměrně
hodně času. „Naším cílem bylo přivést do Litomyšle
dalšího velkého hráče na poli kultury a turistického
ruchu, který obohatí kulturní scénu a bude galerii
revitalizovat a pozvedne ji,“ vysvětlil místostarosta
Litomyšle Vojtěch Stříteský. Z osmi přihlášených ucha-
zečů nakonec komise, složená z Tomáše Fassatiho,
ředitele Muzea umění a designu v Benešově a člena
Rady galerií Jana Kapusty, ředitele Galerie výtvarného
umění v Náchodě, Michala Kortyše, starosty Litomyš-
le, Vojtěcha Stříteského, místostarosty Litomyšle,
Bohuslava Pulgreta, tajemníka Městského úřadu Lito-

myšl a s hlasem poradním Romana Koška, ředitele
Regionálního muzea Litomyšl, Heleny Zemanové,
ředitelky Městské galerie Litomyšl a Michaely Severo-
vé, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ,
poslala do užšího výběru dvě ženy a jednoho muže.
„Skladba uchazečů byla různorodá. Objevili se jak eko-
nomové či manažeři, tak kunsthistorici. Odborná část
poroty komise hodnotila především odbornou připra-
venost,“ sdělil Vojtěch Stříteský. Na základě doporuče-
ní výběrové komise se Rada města Litomyšl rozhodla
jmenovat novou ředitelkou Mgr. Danu Schlaicherto-
vou. „Zaujal nás nejen její projekt, to bylo prvotní při
hodnocení, ale i to, že má blízko k našemu regionu
i městu. Narodila se totiž v Havlíčkově Brodě a střední
školu pedagogickou vystudovala v Litomyšli,“ upřesnil
místostarosta. Vztah má také k litomyšlskému Institu-
tu restaurování, tedy nynější Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice, kde několik let učila.              -bj-



2

otevřená radnice

Z rady města
RaM vzala na vědomí zánik mandátu člena zastupi-

telstva města pana Otokara Karlíka ke dni 31. 8. 2011.
RaM pověřuje starostu města, aby ve stanovené lhůtě
předal 1. náhradníkovi z kandidátní listiny České stra-
ny sociálně demokratické osvědčení o tom, že se stal
členem zastupitelstva města.  

RaM jmenuje od 1. 11. 2011 jako vedoucího zaměst-
nance do funkce ředitele příspěvkové organizace
Městská galerie Litomyšl paní Mgr. Danu Schlaicherto-
vou. Jmenování vedoucím zaměstnancem je na dobu
určitou do 31. 10. 2017. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MKČR
na projekt „Digitalizace kina Sokol v Litomyšli"
z dotačního programu na technický rozvoj a moderni-
zaci kinematografie – digitalizace kin. Projekt řeší
přechod stávající techniky na digitální způsob promí-
tání. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 2,7
mil. Kč bez DPH. RaM souhlasí s dofinancováním roz-
dílu mezi finanční podporou z dotačního programu
na technický rozvoj a modernizaci kinematografie –
digitalizace kin na projekt „Digitalizace kina Sokol
v Litomyšli" do výše 100 % z rozpočtu města. 

RaM souhlasí vyjádřením podpory připravované
novely zákona o rozpočtovém určení daní, a to formou
dopisu premiérovi p. Nečasovi.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Oprava balustrády Smetanův dům Litomyšl".
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice. RaM pověřuje staros-
tu uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Rozšíření parkoviště před domy 969 a 970 ul.
Dukelská“. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy SaM Litomyšl a.s. RaM pověřuje starostu města
uzavřením smlouvy o dílo s touto vybranou firmou  

RaM vydává směrnici č. 12/2011, „Pravidla
pro udělování ocenění Rady města Litomyšle".

RaM uděluje panu Janu Kačerovi při příležitosti
významného životního jubilea ocenění Plaketa Rady
města Litomyšle za významný přínos společnosti
v oblasti umělecké, charitativní, celoživotní občanské
postoje a zásluhy o rozvoj Litomyšle. 

Krátce
V Duchcově si připomněli Bohdana Kopeckého.

Začátkem září se v Duchcově uskutečnil XV. ročník
ekologicko-výtvarného sympozia Vznášení nad kraji-
nou. Tentokrát bylo věnováno uměleckým osobnostem
Mostecka. Ve výstavní síni Muzea města Duchcova
byla otevřena výstava k poctě akademického malíře
Bohdana Kopeckého, který zemřel koncem minulého
roku v Litomyšli. Druhou osobností sympozia byl bás-
ník, překladatel, novinář a nakladatel Dalibor Kozel,
přítel Bohdana Kopeckého. 

Informační centrum vítězem. Litomyšlské info-
centrum se stalo vítězem soutěže popularity turistic-
kých informačních center „Informační centrum 2011"
v Pardubickém kraji. Soutěž pořádala asociace info-
center  A.T.I.C. ČR s VLP a.s., vydavatelem Deníku.
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskuteční ve čtvrtek
13. října v Jihlavě. 

Model Nového kostela na výstavě v Boskovicích.

Modely svých děl, mezi nimiž nechybí ani Nový kostel
Církve bratrské v Litomyšli, vystavuje v Muzeu Bosko-
vicka architekt Zdeněk Fránek. Výstava přibližuje
nezajímavější návrhy i uskutečněné projekty z posled-
ní doby, proto jsou k vidění rovněž fotografie. 

Jednání o oslavách 100 let od narození Zdeňka

Kopala. V polovině září se v Litomyšli uskutečnilo jed-
nání zaměřené na oslavy 100 let od narození Zdeňka
Kopala. Tyto kulatiny si budeme připomínat přesně 4.
dubna 2014 a již dnes řeší přípravný výbor organizační
zajištění odborné konference, ale i řadu doprovod-
ných programů, které by měly v tomto roce proběh-
nout. Mezi členy výboru nechybí ani známý astronom
Jiří Grygar.     

KLUCivespolek pracovali také na filmu Alois

Nebel. Na filmu Alois Nebel, který měl premiéru kon-
cem září, pracovali také tvůrci animovaného Krátkého
filmu o dlouhé historii Litomyšle z firmy KLUCIvespo-
lek Kolín.

Free stage v Kotelně každou druhou sobotu

v měsíci! Na základě četných přání bude pódium Music
Clubu Kotelna opět volné pro všechny začínající kape-
ly a umělce nejen z Litomyšle. Lákadlem pro kapely
může být nejen výborný zvuk, světla a akustika, ale
také možnost odnést si z koncertu živý záznam svého
vystoupení na MP3. Podrobnější informace
na info@mckotelna.cz.

Ze zastupitelstva

Oprava Mařákovy
ulice v úseku U Kolji
Cesta, která vede kolem restaurace U Kolji směrem
na Osík, je často využívána jako zkratka, lidé se tak
mohou vyhnout nepříjemným zatáčkám v Mařákově
ulici. Tato komunikace však neskýtá příliš komfortu
při jejím použití. Město Litomyšl proto přistupuje
k opravě. Firma SaM a.s. Litomyšl, vzešlá z výběrového
řízení, zde provede stavební úpravy. Začít by měla
na přelomu září a října. Termín dokončení je stanove-
ný na polovinu listopadu. Oprava bude stát 375 tisíc
korun a kromě Města Litomyšle se na ní bude finančně
podílet také majitel restaurace U Kolji. Nová komuni-
kace přispěje k lepší obslužnosti a bezpečnosti provo-
zu. 
Stavebních úprav se týká plochy 400 m2, zpevněné
pro projíždění dopravními prostředky a 65 m2

pro odstavení automobilu. Součástí projektu je 100 m2

úprav zeleně. „Nová úprava místní komunikace bude
mít jednostranný příčný sklon směrem vlevo. Projekt
předpokládá šířku 3,5 metru a po obou stranách vodí-
cí proužky šířky 0,25 m. Komunikace bude mít asfalto-
vý koberec,“ říká František Zachař, z odboru rozvoje
a investic a dodává: „Část výkopů se částečně použije
na pás zeleně kolem vozovky.“
Jaké u každé opravy cesty dojde ke ztížení přístupu
k objektům a pozemkům. Dodavatel má ovšem povin-
nost stavbu provést v co nejkratším možném termínu
a s maximální ohleduplností k obyvatelům.             -bj-ZaM bere na vědomí, že Ing. Marek Novohradský

složil v souladu se zákonem o obcích slib. Složení slibu
potvrdil podle předpisů svým podpisem.

ZaM vydává jednací řád Zastupitelstva města Lito-
myšl.  

ZaM schvaluje Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou
a.s. na projekt „Rekonstrukce ČOV a odkanalizování
části obce Nedošín u Litomyšle" ve výši 12 mil. Kč. Úro-
ková sazba pro první období úrokové sazby, které činí 5
let, je 2,75 % p.a. Splácení bude zahájeno 31. 7. 2013
pravidelnými čtvrtletními splátkami. Termín splatnosti
poskytnutého úvěru je 31. 8. 2021, tento závazek nebu-
de zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. 

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši max. 90
tisíc Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli na spolufi-
nancování dotační akce na ozelenění okolí Nového
kostela. Spoluúčast dle podmínek dotace ve výši 10 %
uznatelných nákladů.

ZaM schvaluje Smlouvu o úvěru s Českou spořitel-
nou a.s. na projekt „Výstavba bytového domu
U nemocnice" ve městě Litomyšl ve výši 12 000 000 Kč.
Úroková sazba pro první období úrokové sazby, které
činí 5 let, je 2,75 % p.a. Splácení bude zahájeno 31. 5.

2013 pravidelnými čtvrtletními splátkami. Termín
splatnosti poskytnutého úvěru je 31. 8. 2021, tento
závazek nebude zajištěn žádnými zajišťovacími pro-
středky. 

ZaM schvaluje poskytnutí příspěvku na pořízení
kotle do kuchyně z důvodu havarijní situace příspěv-
kové organizaci Centrum sociální pomoci města Lito-
myšl ve výši 70 tis. Kč, včetně DPH.  

ZaM schvaluje změnu účelu dotace schválené usne-
sením ZaM č. 212/09 a 118/11 Nemocnici Litomyšl
takto: místo příspěvku na akci Čistírna odpadních vod
bude dotace použita na nákup přístrojového vybavení,
a to videobronchoskopu a operačního mikroskopu
na oční oddělení. 

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšle č. 08/11, kterou se mění obecně závazná vyhláš-
ka města Litomyšl č. 01/10 o místním poplatků
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.   

ZaM schvaluje ukončit členství města Litomyšle
v těchto sdruženích: Regionální rozvojová agentura
Pardubického kraje, Národní síť Zdravých měst ČR. 

Dlažba v bazénu jednoznačně
vyhovuje normám

Investorem stavby krytého bazénu je Město Litomyšl.
V průběhu stavby investor respektoval kompetent-
nost akreditované zkušebny a stanoviska dotčených
orgánů státní správy. Město Litomyšl obdrželo
na danou stavbu po ukončení zkušebního provozu
kolaudační souhlas. Jde o nezpochybnitelný argu-
ment, že stavba splňuje požadavky, kladené na tako-
výto typ provozu. 
Povinná zkouška stanovení součinitele smykového
tření byla provedena v souladu se závaznou normou,
jejíž používání uvádí ve své pracovní pomůcce
pro stavební úřady i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
V rámci zkušebního provozu se objevily stížnosti
na nadměrné klouzání dlažby, které Město Litomyšl
obratem řešilo. „Hledali jsme ve spolupráci s dodava-
telem stavby příčinu tohoto stavu,“ říká František
Zachař, vedoucí odboru investic a dodává: „Jednou z
příčin mohlo být dodatečné použití penetračního
nátěru.“ Na základě tohoto podezření byly absolvová-
ny další kontrolní zkoušky, které prokázaly pouze
zanedbatelné zhoršení. Zkoušky probíhaly ve stejné
zkušebně, stejnými metodami dle původně použité

normy. Součinitel smykového tření je fyzikální veliči-
na, změřitelná různými způsoby. Podle závazné normy
„ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení“ jsou ke
stanovení součinitele smykového tření používány
různé materiály od pryže přes plast apod., které změří
tuto fyzikální veličinu dostatečným způsobem.  
Zároveň byly s cílem zlepšit parametry dlažby zkušeb-
ně aplikovány a ve zkušebně ověřovány možné úpravy
povrchů mechanickými a chemickými metodami, které
se však ukázaly jako téměř neúčinné. Dalším sledová-
ním problematiky bylo zjištěno, že protiskluzné vlast-
nosti dlažby významně zhoršují používané úklidové
prostředky a jejich následnou výměnou došlo k výraz-
nému zlepšení stavu. Na potencionálně nebezpečná
místa byly navíc instalovány rohože.  
Na základě dalšího upozornění pana zastupitele Radka
Pulkrábka bylo přistoupeno i k měření jinou metodi-
kou (dle ČSN EN 13451-1). Také tato norma řeší tzv.
protiskluznost, tentokrát metodou lávka (úhel kluzu –
bosá noha). Dlaždice instalované na plochách v okolí
bazénu této normě jednoznačně vyhovují. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 
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Do Litomyšle vpadl závan „smradu”
Důvodem nelibé vůně, která dráždí občany města
i jeho návštěvníky v posledních týdnech, jsou okolní
pohnojená pole. Zemědělci vesele hnojí, lidé lamen-
tují. Co na to litomyšlská radnice? Zavál nelibý odér
až tam? Zavál a již loni se problematika zápachu zača-
la řešit. Světlem na konci tunelu by mohla být bioply-
nová stanice, ale má to háček, kterým jsou
samozřejmě finance. 
To, co Litomyšl zažívala v posledních horkých srpno-
vých dnech, bylo zkouškou čichových buněk každé-
ho, kdo se zrovna ve městě zdržoval. „Tato
každoroční bezohlednost a nerespektování předpisů
o čistotě ovzduší jsou ze strany městského úřadu pře-
hlíženy a dokonce z úst některých pracovníků úřadu
jsem dostal odpověď, že ve městě vůbec žádný zápach
není,“ sdělil rozhořčeně ve svém e-mailu starostovi
Jan Vomočil a pokračoval: „V posledních dnech jsem
byl i v okolních městech, která jsou také obklopena
polnostmi, ale nikde jsem se nesetkal s něčím podob-
ným jako v Litomyšli.“ Jana Růžičková přihazuje
polínko do ohně: „Kdyby takto znečistil ovzduší
města jeho jednotlivý občan, dávno by se to řešilo,
ale pokud za to nese odpovědnost nejmenovaná
zemědělská organizace, tak je lépe do toho nešťou-
rat. Jinak si neumím vysvětlit, že to může trvat již
léta a žádná náprava se neděje,“ míní Litomyšlanka.
Vedoucí odboru životního prostřední Jiří Randák
však vysvětluje: „Podle zákona č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech a příslušné vyhlášky č. 274/1998 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv, obojí
ve znění pozdějších předpisů, pro aplikaci tuhých
statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv
na povrch orné půdy obecně platí, že se zapracováva-
jí do půdy nejpozději do 48 hodin. Pro okolí Litomyš-
le podle předpisů souvisejících s vodním zákonem
platí lhůta přísnější a to do 24 hodin. Podle §12
Odborný dozor při skladování a používání statkových
hnojiv vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský, nikoliv městský úřad.“ Ovšem, nesmí se
plnění agrárních lhůt setkat s třicetistupňovými
vedry, povětrnostními podmínkami a řadou dalších
okolností. To pak zápach padne na Litomyšl, která je
v dolíku, jako deka. „S tímto problémem musíme

bojovat každý rok. Bohužel, není tady všechno krás-
né a voňavé,“ říká starosta Michal Kortyš a pokraču-
je: „Chápu sice, že zemědělci mají své lhůty, ale i oni
by mohli mít pochopení pro obyvatele Litomyšle. Loni
jsme sezvali předsedy družstev a majitele statků.
Nechali jsme si vysvětlit, jak to funguje, a hovořili
jsme o možnostech, jak situaci řešit.“ Podle starosto-
vých slov by bylo řešením vozit statková hnojiva
na bioplynovou stanici. Produktem by bylo granulo-
vané hnojivo, které nezapáchá a mohlo by být použi-
to místo nynější kejdy. Tady však nedávno zasáhla
vyšší moc, když se postoj státu k těmto projektům
velmi změnil v neprospěch dalšího rozvoje bioplynek
ze strany veřejných subjektů. Administrace poda-
ných žádostí na realizaci bioplynových stanic začal
stát zastavovat a bude i nadále rušit další podpory
s tím související. „V tuto chvíli je to pro město nerea-
lizovatelný projekt, ale již máme informace, že někte-
ří zemědělci o výstavbě bioplynové stanice uvažují
sami. Město by jim pak nějakým způsobem, například
administrativou, vyšlo vstříc a vypomohlo,“ sděluje
starosta. „Určitě se však ještě se zemědělci sejdeme
a pokusíme se prozatím alespoň vyjednat součinnost
s městem, například hnojení jinými hnojivy,“ dodává
Michal Kortyš. Bude-li vůle, bude i domluva, ovšem
pokud ne, tak se zápach možná dostane do Litomyšle
i v dalších týdnech. Krajní možnost je vydání místní
vyhlášky o způsobu hnojení. 

Hnojení kejdou, močůvkou a hnojůvkou zemědělci
provádějí od července do poloviny listopadu. Poté
mohou začít hnojit až v únoru, ale pouze za předpo-
kladu vhodných půdních a povětrnostních podmí-
nek. 

Jana Bisová, ilustrační foto Miroslav Pfliegel ml.

Nemocnice bude 
mít nové oddělení
rehabilitace
Litomyšlská nemocnice a.s. bude mít zřejmě
do konce tohoto roku nové oddělení rehabilitace
s téměř 20 lůžky. Ovšem má to háček. Pojišťovny
nezaplatí navýšení počtu lůžek, proto se kožní oddě-
lení sloučí s internou. 
Zřízení rehabilitačního oddělení je podmínkou
pro zachování iktového centra při neurologickém
oddělení, jehož statut získala Litomyšlská nemocni-
ce zhruba před rokem. Po Pardubické nemocnici jde
o druhé iktové centrum v kraji. „V rámci hospitaliza-
ce pacientů z ortopedického, neurologického
a interního oddělení, díky jejich včasné rehabilitaci
a doléčení, lze očekávat zkrácení ošetřovacích dob
na těchto odděleních a rychlejšího zařazování paci-
entů do normálního života,“ vysvětluje přínos zříze-
ní nového oddělení ředitel nemocnice MUDr. Libor
Vylíčil. V České republice je pouze 23 iktových cen-
ter, a takováto zařízení musela splnit personální,
materiální, technická a organizační kritéria, aby jim
byl statut udělen.
Počet 15 až 20 lůžek navíc, která jsou pro rehabilita-
ci plánována, však pojišťovny nezaplatí, pokud
nemocnice někde neubere. Jediným řešením tak
bylo částečně restrukturalizovat stávající lůžkový
fond. Výsledkem je spojení lůžek interny a kožního
oddělení. „Budeme zde hospitalizovat  pacienty
s oběma druhy diagnóz. Stávající lůžka kožního
budou přeměněna na lůžka  rehabilitační,“ vysvět-
luje dále ředitel a pokračuje: „Kožní oddělení bude
jako ordinariát při interním oddělení. Je samozřej-
mé, že klesne u kožních diagnóz počet hospitalizo-
vaných. Navyšujeme  ale ambulantní péči na 2 plné
úvazky, takže se  hodně pacientů bude léčit ambu-
lantně.“ 
„Zahájení provozu lůžkové rehabilitace závisí
na výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví,
nasmlouvání předjednaných pracovníků a dalších
okolnostech,“ říká na závěr Libor Vylíčil. Nově vzni-
klá lůžková rehabilitace bude v interním pavilonu
na 1. poschodí. 
Mohlo by se zdát, že statut iktového centra přináší
Litomyšlské nemocnici komplikace, ale na druhé
straně by díky tomu mělo zdravotnické zařízení zís-
kat dotaci kolem 20 milionů korun na obnovu pří-
strojové techniky jak pro toto centrum, tak
pro spolupracující oddělení (biochemický analyzá-
tor, ultrazvuk apod.).                                                  -bj-

Dětská hřiště jsou otázkou 
peněz a ohleduplnosti lidí

Dětská hřiště jsou stále diskutovanou problematikou.
Ovšem jaký je vlastně současný stav dětských hřišť
v Litomyšli? Kdo se o ně stará a kolik to stojí? To jsou
otázky, na které umí odpovědět málokdo. 
O dětská hřiště v Litomyšli a integrovaných obcích se
již od roku 2005 starají Městské služby Litomyšl s.r.o.
Jejich úkolem je dohlížet, kontrolovat, opravovat,
udržovat atd. Není to nic jednoduchého, vždyť
ve městě a jeho okolí je v současné době 23 dětských
hřišť. Jak říká Zdeněk Kocman, který je pověřený
jejich správou, je to otázka peněz a lidské ohledupl-
nosti. „Nejlepší by bylo, kdyby se v každé lokalitě
našel člověk, který by mohl denně na hřiště dohlížet.
Lidé totiž často nevyužívají hřiště k jejich účelu, tedy
ke sportu. Někde nacházíme třeba lahve od alkoholu
a poničené části jsou na denním pořádku,“ uvádí
správce. O to snadnější to vandalové mají, pokud není
hřiště oplocené a uzavřené. To je pak podle Zdeňka
Kocmana sisyfovská práce. Ovšem neznamená to, že by
Městské služby Litomyšl rezignovaly a nedocházelo ke
kontrolám či opravám. „Jedenkrát týdně provádíme
vizuální kontrolu, jednou za čtyři týdny pak kontrolu
provozní. Z té se vyhotovuje zápis. Navíc musíme jed-
nou ročně nechat udělat kontrolu revizním techni-
kem, který poté konstatuje, co již nesplňuje normy.
I zde se provádí zápis,“ vysvětluje Zdeněk Kocman.
Ovšem může se stát, že k závadě dojde po vizuální kon-
trole a týden trvá, než ji pracovník městských služeb
objeví. Každé hřiště pak má svoji složku, která obsa-
huje dokumenty a fotografie. Veřejnost může správce
kdykoliv požádat o nahlédnutí. 

A co se letos na dětských hřištích změnilo k lepšímu?
„Provedli jsme velkou rekonstrukci na Mařákově
ulici, kde jsme kromě výměny branek se sítěmi reali-
zovali nátěry sloupů, opravu pletiva, záchytných sítí
a celkovou opravu povrchu. Na Husovce jsme opravili
umělý povrch a vyměnili kůl u dětského prvku.
Na Nové Vsi jsme instalovali nový malý kolotoč, hou-
pačku na pružině a dva kusy laviček. Na Suché jsme
opravili plot a dodali záchytné sítě. Na letním stadio-
nu došlo k výměně uhnilé části na prolézačce. Opra-
vený plot je na Okružní a z Osevní jsme odstranili
nebezpečné železné branky. Tam byla navíc dovezena
nová antuka. Na ulici J. Formánka jsme opravili
umělý povrch. Zde je v plánu celková rekonstrukce,
stejně jako u hřiště na Vodních valech,“ popisuje pro-
vedenou údržbu Zdeněk Kocman. Vše se vešlo
do částky 200 tisíc korun. V září navíc došlo na reviz-
ní kontrolu všech hřišť a sportovišť. Výsledky budou
předány sportovní komisi, a ta pak doporučí Radě
města Litomyšl další kroky. Tady se však již pohybuje-
me v rozpočtu roku 2012. „Zavázali jsme se, že každý
rok opravíme jedno hřiště. Nyní se vedou diskuze
v odborných komisích. Hovoří se mimo jiné o prosto-
ru, který je snad možné nazvat hřištěm, na ulici
Z. Kopala, a do budoucna bychom rádi proměnili sou-
stavu hřišť na Wembli (na ul. Dukelské až k Cihelně).
Tam bychom se pokusili načrtnout studii a požádat
o dotaci z nadace ČEZ projektu Oranžová hřiště,“ uza-
vírá místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. Ovšem
jde pouze o vize, které samozřejmě musí nejdříve
projít schválením. -bj-

Litomyšlská televize
v kabelové televizi
UPC na jiném kanále
Redakce CMS TV upozorňuje abonenty kabelové tele-
vize UPC, že místní litomyšlský program byl přesunut
na pozici kanálu S5, 133,25 MGz. Pokud sledujete tele-
vizi CMS TV prostřednictvím individuální či společné
televizní antény, vězte, že pro vás se nic nemění!
Podrobnosti o vysílání v Litomyšli, možnostech příjmu
lokální televize a servisních firmách najdete
na www.cms-tv.cz. Archiv reportáží můžete zhlédnout
také na www.youtube.com/TheComvision.

Petr Horák



4

Seminář Současnost a perspektiva sociální péče 
slavil půlkulaté jubileum

Malé, ale pro organizátory jistě významné jubileum,
oslavil seminář Současnost a perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století. Od 8. do 9. září se v Litomyš-
li konal již popáté a jeho prestiž jen roste. Svědčí o tom
nejen zvyšující se zájem účastníků.
„V letošním roce jsme v Litomyšli přiví-
tali více než stovku zájemců,“ řekla
vedoucí odboru školství, sportu a vol-
ného času Milada Nádvorníková, jejíž
odbor dvoudenní seminář pořádá.
Z jejich slov navíc vyplynulo, že řada
účastníků přijíždí již za konkrétními přednášejícími či
tématy. „Z přednášejících, kteří na konferenci v minu-
losti již byli, je největší zájem o prof. Kellera,
prof. Smékala a doc. Tavela. Vzhledem k současným
plánovaným změnám v sociální sféře byl však letos
velmi očekáván Mgr. Žárský z Úřadu práce České
republiky.“ Právě on totiž přijel účastníky konference
seznámit s plánovaným převodem agend nepojistných
sociálních dávek z obecních a krajských úřadů
do struktury úřadu práce, respektive ministerstva
práce a sociálních věcí. „Převod agend je skutečně
velká akce. Kromě samotné agendy máme totiž převá-
dět také personální, materiální a technické kapacity.
Vyjednáváme proto s obcemi převod zhruba 1 500 až 1
800 pracovníků, a to vyžaduje pečlivost,“ potvrdil
Mgr. Martin Žárský, náměstek generálního ředitele
Úřadu práce ČR. „Mohu konstatovat, že nyní se situa-
ce dostala do reálných obrysů, protože známe, kromě
novel sociálních zákonů, vládní návrh zákona o stát-

odborná škola sociální Olomouc, Fakulta sociálních
studií Masarykovy univerzity Brno, Fakulta sociálních
studií Ostravské univerzity v Ostravě) a praxe,“
vysvětlila Milada Nádvorníková a pokračovala: „Dru-
hou osou je doprovodný program, kterým chceme
poděkovat za náročnou práci sociálním pracovníkům
a pracovníkům v sociálních službách.“ Seminář tak
plní své poslání, tedy informovat o nových skutečnos-
tech v oblasti sociálních služeb a přitom nabízet
i jakousi přidanou hodnotu. „Je důležité, že se daří
získávat přednášející - špičkové odborníky různých
vědních oborů s vazbou na sociální problematiku. Tito
lidé potom ve svých vystoupeních dokážou přinášet
nové myšlenky, nové úhly pohledů a ve svém důsledku
zajímavá  řešení některých zajetých stereotypů. V tom
bezpochyby seminář své poslání plní,“ míní emeritní
starosta a místostarosta Jan Janeček, který stojí
za zrodem tohoto letos již pětiletého semináře. „V roce
2007 došlo k velké legislativní změně v poskytování
a financování sociálních služeb. Začal platit zákon
108/2006, který svým obsahem sice odpovídal legisla-
tivě EU, ale naše zkušenosti s ním byly minimální.
Tehdy jsme se rozhodli oslovit naše partnerská města
a společně s nimi seminář připravit. Seminář měl tehdy
velký ohlas a většina účastníků si přála, aby se seminář
tohoto typu konal pravidelně každý rok,“ zavzpomínal
závěrem Jan Janeček. 
Příští rok tedy opět v září se seminářem Současnost
a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 

Text a foto Jana Bisová

ním rozpočtu. Na ten se čekalo, neboť podle toho se
mohou obce zachovat při vyjednávání, aby věděly,
kolik pracovníků mají předat do struktury úřadu práce
a kolik budou potřebovat, aby zvládly nové agendy
a agendy, které jim po převodu zůstávají,“ dodal
náměstek. V případě Litomyšle se tedy zástupci radni-
ce a pracovníci úřadu práce budou domlouvat na počtu
a jménech pracovníků, kteří přejdou pod úřad práce.
Při jednáních by se mělo dohodnout také místo, kde
budou tito lidé působit, zda v prostorách městského
úřadu či úřadu práce. Od 1. ledna 2012 tak vzniknou
dva týmy. „Z mého pohledu je to moderní a progresiv-
ní přístup. Jistě dojde ke zvýšení efektivity,“ uvedl
Mgr. Žárský. Právě přednášku Martina Žárského si
pochvalovala například starostka Města Krnova
Mgr. Alena Krušinová. „Účastnila jsem se již tří akcí
o převodu agend, ale všude nám říkali, my nevíme.
Vždy jsme se vraceli rozporuplní. Tím, že lidé nevědí

přesnější informace, jsou nepo-
koje na odborech,“ vysvětlila
starostka situaci. „Jsem ráda, že
tady jsem získala informace
konkrétnější,“ dodala.
To Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
z Fakulty sociálních studií

Ostravské univerzity hned v úvodu své první přednáš-
ky „Jak se lidé brání sociálním rizikům“ vyvolal smích
prohlášením: „Je třeba hlavně minimalizovat výdaje.
Nejjednodušší cestou jak minimalizovat výdaje je ome-
zovat počet dětí. Buď nemít děti vůbec, nebo jejich
narození odkládat do nejpozdějšího věku a snažit se
co nejdéle žít s těmi, co děti ještě měli, tedy s vlastní-
mi rodiči.“ Téma přednášky je zároveň obsahem Kelle-
rovy nové knihy, která by měla vyjít za dva měsíce,
takže účastníci semináře měli informace „z první
ruky“.  
Ovšem, seminář Současnost a perspektiva sociální
péče, to nejsou pouze přednášky, ale také zábava.
„Léty prověřený scénář neměníme, pouze vylepšujeme
a dolaďujeme. Má dvě základní osy. První osu tvoří
příspěvky z institucí (ministerstvo práce a sociálních
věcí, úřad práce, Pardubický kraj), akademické půdy
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
Filozofická fakulta Karlovy univerzity Praha, Vyšší

Na konferenci Křižovatky architektury 
se o své zkušenosti podělila i Litomyšl 

Ve čtvrtek 15. září se v Praze uskutečnila konference Kři-
žovatky architektury a otevřela tak diskuzi o veřejném
prostoru. Jak se žije lidem ve městech? Dávají města
svým obyvatelům dostatek prostoru pro veřejný život
nebo mizí volná prostranství pod dalšími supermarkety
a developerskými projekty? Do Národní technické kni-
hovny přijeli o problémech veřejného
prostoru hovořit zástupci všech
stran, které vznik nebo zánik těchto
míst ovlivňují nejvíce. Ve svých přís-
pěvcích architekti, developeři
a zástupci samosprávy představili
různá řešení tohoto aktuálního pro-
blému ve vybraných městech České republiky. Jedním
z těchto měst byla také Litomyšl. S přednáškou o připra-
vovaném územním plánu Smetanova rodiště vystoupil
jeho tvůrce doc. Ing. arch. Petr Hrůša z Atelieru Brno.
Další prezentaci s názvem Litomyšl: město – městský
architekt – investor – veřejný prostor pak představil sta-
rosta Michal Kortyš společně s Antonínem Dokoupilem
z odboru rozvoje a investic městského úřadu. 
Litomyšl již dlouhá léta slouží za příklad optimálního
urbanistického rozvoje, citlivého kombinování staré
a nové architektury i aktivního přístupu k veřejnému
prostoru. „Vážíme si toho, že jsme se stali určitým
pojmem v rámci České republiky tím spíš, že přímo
v Litomyšli nějaké výrazné ovace nezaznívají,“ uvedl
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Litomyšl má

uplynulými staletími nasazenu laťku skutečně vysoko,
a přestože poválečné období nepřestála úplně bez
úhony, stále převažuje jednoznačná kvalita urbanis-
tická i architektonická. A tu je třeba udržet za každou
cenu. Proto stojíme o dobré architekty, ať už stavíme
nové stavby, či napravujeme újmy způsobené památ-

kovému fondu nebo veřejným pro-
stranstvím.“ Architekt Petr Hrůša
pak k samotnému územnímu plánu
Litomyšle uvedl: „Podle Evropské
úmluvy o krajině je utváření města
neuchopitelné jinak než metodou
funkčního plánování. Přece ale exi-

stuje způsob zkoumání, který je uzákoněný jako
měřítko kvality, a to fenomén krajiny - chápáno v šir-
ším smyslu slova jako utváření charakteru architektu-
ry místa – ohniska, lokality a určité jinak než
architektoniky strukturované často přírodní entity –
enklávy,“ říká architekt Hrůša. „Dvě třetiny urbanis-
tických prací tvoří obvykle analýzy, z nich se lze pak
jistě dobrat i syntetických soudů, spojující články
města a krajiny s tématem domu dohromady jako pod-
mínky nutné, nikoli však v dnešní době postačující.
Pak ale, a to zejména, je třeba přidat k nim synkretic-
ký úsudek jako posun od percepce (zažívání) k recepci
návrhu urbanismu v charakteru a detailu – nového
nefunkcionálního pojetí architektury územního plá-
nování,“ míní architekt. 

Během celodenního programu konference Křižovatky
architektury pak bylo možné zhlédnout prezentace
úprav veřejného prostoru ve městech a obcích z pohle-
du autorů a architektů. Hovořilo se o roli městského
architekta a spolupráce samosprávy s architekty.
Do tématu veřejného prostoru byla zahrnuta spoluprá-
ce samosprávy s developery na jeho tvorbě, rovnováha
mezi požadavky města a zájmy soukromého sektoru.
Zazněly rovněž další aspekty úprav veřejných prostorů
jako prezentace projektu veřejnosti či občanské inici-
ativy. Nebyly opomenuty ani majetkoprávní vztahy,
příprava stavebního řízení (scelování pozemků,
územní rozhodnutí) či definice a kvalita zadání
od investora. Nechyběla ani zmínka o zanesení veřej-
ných prostranství do územního plánu, změny územní-
ho plánu se zřetelem na veřejný prostor. Vyvrcholením
konference o veřejném prostoru se stala přednáška
architekta Martina Rajniše a jeho pohled na veřejný
prostor v duchu přirozené architektury.
Konference byla určena především odborníkům z řad
architektů a developerů, do odborné diskuze se však
zapojili také zástupci samosprávy. Právě pro posledně
zmíněnou skupinu odborníků mohla mít konference
značný přínos, protože se zde podělily o své zkušenos-
ti všechny strany, které běžně vstupují do často bouř-
livých diskuzí o veřejném prostoru měst a obcí.
Křižovatky architektury se letos uskutečnily potřetí. 

-red-
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Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: 
Nový zastupitel složil slib • Ohlédnutí za výstavou
Majáles • Litomyšlská nemocnice opět pořádá mezio-
borovou konferenci • Německé Schlaubetal navštívili
studenti pedagogické školy • Děti pomohly vysadit
park •  Adaptační kurz šestých tříd • Cestovní kance-
lář Maluve vyvezla žáky na adaptační kurz • Nina Hed-
wic Mainerová a Martin Mainer - Kalendář 11
v projektu Veroniky Bromové v Galerii Kabinet Střítež
• Školský portál Pardubického kraje je připraven •
Jak je důležité míti Fybicha • V Jiníně na Strakonicku
vybojoval motokrosař Jan Mrázek předčasně titul mist-
ra České republiky ve Veteránech, Michkova koruno-
vace se odkládá na Přerov • II. ročník tenisového
turnaje Lixner Cup  • Mistrovství světa v Pekingu
nedopadlo pro Tomáše Kabrhela podle představ • Řád-
ková inzerce nad rámec Pravidel Zpravodaje Města
Litomyšle Lilie 

co se do Lilie nevešlo

Města Litomyšl a Roden
podepsala po 20 letech
deklaraci o užitečnosti
partnerství

Litomyšl 12x jinak

Letošní turistická sezóna ještě ani neskončila, ale
v Litomyšli se již několik měsíců přemýšlí o sezóně
příští. Rok 2012 si vybrala komise pro rozvoj
cestovního ruchu a komise pro kulturu a spolkový
život jako zásadní téma svých zasedání. Konkrétně
se členové komise v čele se starostou města Micha-
lem Kortyšem snaží připravit takovou nabídku
akcí, která by zaujala potenciální návštěvníky
našeho města a přiměla je k návštěvě. 
Po dlouhých diskusích se členové obou výše jme-
novaných komisí shodli na těchto dvanácti téma-
tech pro rok s dvanáctkou na konci:
• Litomyšl pohádková • Litomyšl tajemná
• Litomyšl kvetouc  • Litomyšl umělecká
• Litomyšl lázeňská • Litomyšl gurmánská
• Litomyšl sportovní • Litomyšl moderní 
• Litomyšl historická • Litomyšl romantická

• Litomyšl přátelská • Litomyšl lákavá.
Každý organizátor akce si může vybrat obecné
téma, pod které svoji připravovanou akci zařadí.
Nezáleží na kalendářním měsíci, v kterém danou
akci pořádáte, ale pouze a jedině na charakteru
akce. Pokud organizujete v roce 2012 nějakou zají-
mavou akci a dosud jste ji nenahlásili do informač-
ního centra, prosím, učiňte tak obratem. Jedině
tak vám můžeme zajistit prezentaci akce v připra-
vovaném tištěném kalendáři akcí 2012, který plá-
nuje Město Litomyšl vydat nejpozději začátkem
listopadu letošního roku. Kalendář bude připraven
v česko-anglické mutaci a dostane se na řadu čes-
kých i zahraničních veletrhů cestovního ruchu.
Samozřejmostí je i uvedení v ročním kalendáři akcí
na www.litomysl.cz.

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury 

Pořádáte v roce 2012 zajímavou akci? Dejte o ní vědět!
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„Tady byla železná opona, a jakmile se vytvořily pod-
mínky a bariéra padla, tak jsme toho využili,“ zavzpo-
mínal na začátky partnerství PhDr. Jiří Podařil a dodal:
„Partnerství vlastně vzniklo na doporučení evropské
konference v Rotterdamu, které se za Litomyšl účastnil
emeritní starosta Miroslav Brýdl.“ Ten přijel nejen
s tímto nápadem, ale také s kontakty na Roden. „Při-
neslo to užitek oběma stranám. Rozvinula se kultura,
sport a mnoho dalšího. Vyměňovali jsme si navzájem
zkušenosti. Určitě to obohatilo život jak v Litomyšli,
tak v Rodenu,“ míní doktor Podařil. „Kladli jsme však
důraz na to, aby to nebyly kontakty na úrovni radnic,
ale mezi skupinami, rodinami,“ upřesnil MUDr. Alois
Vojta. 
Po slavnostním ocenění došlo na podpis deklarace
o partnerství, ve které je uvedeno: „Od prvních setká-
ní před 20 lety, kdy se česká strana učila, jak žít
v demokracii a jak rozvíjet samosprávné vedení města,
uběhlo mnoho času. Dnes lze říci, že spolupráce mezi
oběma městy, spolky i institucemi funguje v rámci
otevřené Evropy na plně rovnocenné úrovni. Minulá
setkání především přinesla mnohá upřímná přátelství
mezi lidmi a celými rodinami. A právě fungující přátel-
ství jsou závazek do budoucnosti k další práci a rozvo-
ji spolupráce na všech úrovních. My, zástupci
samosprávy i spolků děkujeme všem, kteří se na dosa-
vadním úsilí podíleli. Po 20 letech úspěšné spoluprá-
ce, obohacující obě naše partnerská města, bychom
rádi v našich společných aktivitách pokračovali ku
prospěchu občanů obou měst.“ Deklaraci podepsali
oba starostové měst i prezidenti Litomyšl-Europe-
Clubu a klubu Oest-West Kontakten. „Když se po roce
1989 otevřeli hranice a šli jsme do Evropy, vznikala
různá partnerství mezi městy a státy. Některá zanikla,
ale jiná trvají dodnes, a to je případ našeho partner-
ství. Je vidět, že toto partnerství je postaveno
na opravdu pevných základech,“ řekl starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. „Věříme, že budeme Holandsku
dobrými učiteli, ale zároveň i dobrými žáky, protože se
máme co učit. Chtěl bych poděkovat holandským přá-
telům za různé dary, které nám slouží dodnes. Strom
přátelství, který jsme předloni zasadili, je důkazem, že
si partnerství vážíme,“ dodal starosta.  
Součástí oslav dvacetiletého partnerství je také výsta-
va holandských umělců – Jelly van den Bosch, Ad Bre-
edveld, Peter Dijk, Thea Hoek, Sonja Leutholff, Fokko
Rijkens, Lonia Schölvinck, Maryke Wiegers – v Městské
galerii v domě U Rytířů, která potrvá do 30. října.
V sobotu 17. září se pak uskutečnil partnerský večer
plný vzpomínek na uplynulých dvacet let.

Text a foto Jana Bisová

Cyklus o památkách UNESCO 
se natáčel také v Litomyšli

Na jaře příštího roku se na Jedničce České televize
objeví nový cyklus pořadů o památkách UNESCO
v České republice. Jeden z třinácti dílů se natáčel kon-
cem září také v Litomyšli. Průvodcem celého cyklu je
známý herec Miroslav Táborský a režijního vedení se
ujal Otto Kallus. Dokument pro Českou televizi a agen-
turu Czech Tourism natáčí společnost Frmol s.r.o.,
která stojí například za projekty Na cestě či Na cestě
po Česku, 5 proti 5, Hádej kdo jsem, Vodopád Tomáše
Hanáka a řadou dalších. 
„Památky UNESCO jsou 26minutové filmy, které mají
přiblížit české památky UNESCO, protože jsme zjistili,
že lidé je moc neznají a málokdo je vyjmenuje,“ sdělu-
je režisér Otto Kallus a pokračuje: „Myslím si, že
pro hlavní vysílací čas v ČT by to mohla být příjemná
podívaná s populárním hercem v obraze. Dokumenty
totiž natáčíme lehce populárně tak, aby byly „zkous-
nutelné“ a nebyl to pořad pro ČT2, ale pro ČT1.“ Miro-
slav Táborský dodává: „Tvůrci se rozhodli, že s živým
průvodcem bude dokument lepší a zábavnější. Nabídli
mi to a já jsem rád, protože si tak trochu doplňuji vzdě-
lání.“ V Litomyšli nás herec provede například Toulov-
covým náměstím, Fortnou, ulicí Josefa Váchala,
domem U Rytířů, Portmoneem, francouzskou zámec-
kou zahradou, ale hlavně zámkem. „Těch míst je více
a tvoří celý komplex, proč je Litomyšl na prestižním
seznamu,“ uvádí Miroslav Táborský a Otto Kalus jeho
slova dále rozvádí: „V Litomyšli natáčíme zejména
zámek, protože pouze ten je zapsán na Seznamu
UNESCO. Nicméně aby to pro diváky nebyla nuda, tak
zamotáváme Váchala, Jiráska, loupeživého rytíře Tou-
lovce. Snažíme se památku představit v kontextu celé-
ho města. Vyznít by to mělo tak, že město žije,
pokračuje dál.“ Speciálně v Litomyšli se kromě pamá-
tek filmaři zaměřují také na Josefa Pleskota a Olbrama
Zoubka. 
Ovšem díky tomu, že se natáčelo v reálném prostředí se
vším, co přináší, docházelo ke komplikacím, ale
i humorným situacím. Obzvlášť kolem zámku museli
filmaři záběry několikrát opakovat. „Je tu spousta
rušivých okolností, kterým musíme práci přizpůsobit,
nebo to tu práci poznamenává. Je to trochu tanec mezi
vejci. Slunce nebo mrak nebo jdou turisté, jede nákla-
ďák…,“ vysvětluje Miroslav Táborský.
"Na realizaci tohoto nákladného projektu se finančně
podílejí i města, která mají na svém území památku
UNESCO," říká ředitelka sdružení České dědictví
UNESCO Michaela Severová a pokračuje:"Jsme velmi
rádi, že se natáčení po mnoha počátečních těžkostech
rozjelo. Filmařům přeje počasí a tak by pozvánka na
naše památky UNESCO mohla být opravdu pěkná,

na seriál se již ve všech UNESCOvých městech moc těší-
me!"
Cyklus Památky UNESCO má ambice zamířit i do zahra-
ničí a i tam české památky dostat do povědomí případ-
ných návštěvníků. Česká televize totiž hodlá projekt
nabízet jako svůj hlavní artikl na veletrzích, díky kte-
rým by se měly filmy dostat do celé Evropy, ne-li
do celého světa.                          Text a foto Jana Bisová

Z důvodu probíhajícího archeologického průzkumu
na I. zámeckém nádvoří je celý tento prostor uzavřen.
Znamená to, že se návštěvníci zámku nedostanou
do památky UNESCO vchodem do II. nádvoří, ale
přes francouzské zahrady, vchodem do zámeckého
sklepení.                                     -red-, foto Tomáš Čermák

Zámek přístupný
z francouzské zahrady
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V Galerii Miroslav Kubíka
se zrodil faun 

Ve středu 28. září byla slavnostně otevřena Galerie
Miroslava Kubíka na Smetanově náměstí. Doposud
své dveře otvírala pouze v rámci festivalu Smetanova
Litomyšl. Pilotní výstava nese název „Bohdan Kopec-
ký zrození fauna“, a Galerie Miroslava Kubíka se tak
snaží široké veřejnosti představit litomyšlského rodá-
ka a jeho dílo v kontextu českého poválečného
umění. 
Termín otevření galerie i volba zahajovací výstavy
nebyly rozhodně náhodné. „Vy, kteří jste tatínka
znali, tak víte, že to byl velký vizionář. My jsme se
rozhodli, že jeho odkaz, jeho vizionářství, prodlouží-
me pomocí této galerie, kterou jsme tatínkovi věno-
vali a po něm i pojmenovali. Načasování na září
letošního roku bylo z toho důvodu, že právě v tomto
měsíci by se tatínek dožil 70 let,“ uvedl syn Miroslava
Kubíka Martin a dodal: „Je nasnadě, proč jsme vybra-
li jako prvního autora právě Bohdana Kopeckého.
S naším tatínkem ho pojilo dlouholeté kamarádství
a nám připadalo logické, že činnost této galerie zahá-
jíme právě Bohdanem.“ 
Ovšem výstava „Bohdan Kopecký zrození fauna“ není
pouze o dílech tohoto umělce, ale má mnohem širší
záběr. „Výstavu jsme koncipovali tak, aby to byl urči-
tý zážitek, určitá inscenace, určité uchopení pocitů
a myšlenek, světa Bohdana Kopeckého,“ upřesnil
kurátor výstavy Martin Dostál. „Nápad na takto kon-
cipovanou výstavu se mimo jiné zrodil u Zdeňka Skle-
náře, který přišel s myšlenkou fauna a mě napadlo to

rozvést na zrození fauna. Výstavu jsme proto zaměři-
li na zlomový moment roků 1948-1950, kdy Kopecký
končil na akademii. Na moment zrodu mělce,“ upřes-
nil dále kurátor. Poté tomto období se Kopecký na čas
v tvorbě odmlčel, ale od druhé poloviny 50. let začala
jeho velmi strmá kariéra. „Svoji inspiraci našel v kra-
jině mostecké uhelné pánve. Právě tam v poměrně
rychlém časovém sledu můžeme vidět jeho zásadní
umělecký vývoj, vrcholící nalezením svébytného
malířského rukopisu,“ vysvětlil Martin Dostál.
Expozice v Galerii Miroslava Kubíka má však i svoji
druhou osu, a tou je společenské zakotvení Bohdana
Kopeckého, dané jeho přátelskými kontakty. Připo-
mínáme si tak fotografie Josefa Sudka, který se
na Kopeckého popud dostal do malířem milované
krajiny. Podstatné bylo také přátelství s básníky
a literáty, z nichž je nutné zdůraznit jméno Karla Šik-
tance. Na výstavě se také objevují díla z majetku Boh-
dana Kopeckého – práce Jiřího Koláře či grafika
Fernanda Légera, či díla umělců, která mají vztah
k vizuálnímu myšlení malíře a dobové umělecké situ-
aci jako práce Mikuláše Medka či Jiřího Johna. 
Galerista Zdeněk Sklenář na závěr uvedl: „Vidíme
nový prostor, který jak se domnívám, se stává místem
pro vynikající představení neobyčejných lidských
projevů, k nimž patří výtvarné umění.“ Výstava Boh-
dan Kopecký zrození fauna potrvá do 8. ledna 2012.
Otevřeno je od čtvrtka do neděle od 10.00 do 17.00.

Text a foto Jana Bisová

Smíšený pěvecký sbor
KOS slaví desáté
narozeniny
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Bez podpory zřizovatele, tedy vedení pedagogické
školy, kde mají KOSáci své domovské právo, svoji
„ptačí budku“, by však nebyl možný nejenom profesní
růst zpěváků, ale ani jejich bohatá koncertní činnost
jak v tuzemsku, tak i na zahraničních pódiích. Dobré
zázemí je předpokladem pro kvalitní výsledky. Toho se
jim ze strany ředitele školy Stanislava Leníčka a před-
sedkyně správní rady Nadačního fondu pedagogické
školy Olgy Kusé dostává v míře vrchovaté. Že se nejed-
ná v současné nelehké ekonomické situaci o samozřej-
most, jsou si vědomi jak samotní zpěváci, tak
i sbormistr Milan Motl. Velkou oporu však nachází KOS
i u představitelů Města Litomyšle.
Deset let – je to málo, či hodně? Ve vztahu k pěvecké-
mu sdružení KOS by se slušelo říci, že příliš málo času
na to, jakých úspěchů již sbor dosáhl. 
Více o sboru Kos na www.sborkos.cz.

Zuzana Fruniová, foto -bj- a archiv sboru KOS

Zveme vás na

Slavnostní koncert
Smíšeného pěveckého sboru KOS

spojený s křtem nového CD
20. října v 19.30 ve Smetanově domě

„S Merkurem je radost něco postavit,” říká sběratel
Vernisáží 17. září zahájilo Regionální
muzeum v Litomyšli výstavu
s názvem Merkur. Její náplní je
známá stavebnice, jejíž počátky jsou
datovány k roku 1920. To Jaroslav

Vancl založil firmu Inventor a nechal si patentovat ori-
ginální konstrukci dětské kovové stavebnice. A tato
stavebnice se stala posedlostí a životním posláním
Jiřího Mládka, který za výstavou v regionálním muzeu
stojí. Exponáty, jež jsou na výstavě k vidění, pocháze-
jí z jeho obrovské sbírky. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout nejen jednotlivé stavebnice různého data,
ale rovněž již postavené modely např. Eiffelovy věže
a nejen pro děti je k dispozici herna. 

Svému koníčku – stavebnici Merkur – se Jiří Mládek
věnuje zhruba od roku 1975. Jeho sbírka je v sou-
časné době největší na světě a váží přes 2 tuny.
Ovšem jeho posedlost vnikla už v dětství. „Když mi
byly čtyři roky, tak mi strýc přinesl jen tak na zku-
šenou stavebnici Trix, ta je podobná jako Merkur.
V dobách mého mládí jsem ale na Merkur nedosáhl.
Ten mi rodiče nikdy nekoupili. Já to bral jako křiv-
du a tenkrát jsem se zařekl, že až budu veliký, tak si
udělám radost a koupím si ty největší Merkury,“
říká sběratel Jiří Mládek. Svého prvního Merkura si
pak koupil v roce 1976. A rozhodně nešlo o nic malé-
ho, ale rovnou o přístavní jeřáb. „Merkur je úžasný
tím, jak jej jeho vynálezce Jaroslav Vancl dokázal
propracovat. Ten na to šel vyloženě českým způso-
bem. Dokázal se s každou součástkou doslova
vymazlit a vymyslet ji tak, aby do sebe všechno
zapadalo,“ popisuje Merkur Jiří Mládek. Ostatní
podobné stavebnice jsou podle sběratele těžkopád-
né. „S Merkurem je radost něco postavit,“ dodává. 
Vernisáže výstavy se zúčastnil také současný maji-
tel firmy Merkur Jaromír Kříž. „Většina výrobců
těchto stavebnic zanikla a dnes je jich na světě asi
deset. My se řadíme mezi největší,“ uvedl Jaroslav
Kříž, který výrobu převzal v roce 1994. „Nakonec to
skončilo tak, že jsem si výrobu pronajal. Nebýt toho
mého nerozvážného kroku, nebylo by Merkuru,“
uvedl majitel a prozradil: „Chceme dnes navrátit

technickou tvořivost a zručnost naší mládeži.“
Takový tedy bude i nový Merkur, jehož kouzlo obje-
vili i bývalí studenti litomyšlského gymnázia – vítě-
zové soutěže vědeckých a technických projektů
pro středoškoláky INTEL ISEF, když jej použili
na výrobu svého robota. Jeho kopie je na výstavě
také k vidění. Stejně jako dokonalá replika kostela
v Bojanově, obrovské ruské kolo, merkurovský vlá-
ček s kolejištěm, lodě, auta, rypadla, dokonce
i věrné modely známých staveb.

Text a foto Jana Bisová

Na snímku vpravo Jiří Mládek, sběratel, vedle stojí Ing. Jaro-
slav Kříž, majitel firmy Merkur. 
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Jakož i my odpouštíme… 

Každý z nás jistě pamatuje na chvíli nesmírné úlevy,
když nám jeden z rodičů řekl: „Tak pojď ke mně, já už
se nezlobím.“ Kdo je jen trochu citlivý, má v sobě
touhu po smíření. Ať už jsou lidé věřící nebo nevěřící,
pocit dluhu vůči svému okolí, společnosti i světu poci-
ťujeme všichni. 
Málo si uvědomujeme, že kdykoli říkáme modlitbu
Otčenáš, vyslovujeme podmínku. Jedinou podmín-
ku, kterou modlitba obsahuje: „Jako i my odpouští-
me.“ Rozumíme tomu dobře? Apoštol Petr se ptal
Ježíše, kolikrát má odpustit a zdálo se mu, že
sedmkrát je víc než dost. Odpověď se nám může
zdát až nepochopitelná: sedmdesátkrát sedmkrát.
Nejde o to, abychom si počet odpuštění odškrtáva-
li. Naopak, jde o to, abychom si počet odpuštění

vůbec nepamatovali, abychom odpouštěli pořád.
Pořád? Může to po nás vůbec někdo chtít? Za provině-
ním přeci musí přicházet rest! Ovšem, nesmíme si mys-
let, že jsme oprávněni neodpustit lidem, kteří nám
ublížili. Zda se pokoří, vyznají a prožijí lítost, to je
přeci jejich věc. Máme být shovívaví ke všem, kteří se
proti nám provinili, ať už se k chybě přiznají nebo ne.
Nemáme v sobě chovat hořkost, nemáme se litovat.
V tom je smysl odpuštění – netoužit po pomstě, necho-
vat v sobě hněv. Na to máme až příliš málo vyměřených
dnů zde na zemi. Věnujme tento čas raději na to, aby-
chom si uvědomili svou vlastní nedostatečnost a tou-
žili po smíření. Žít v míru a odpuštění. 
Nejsme sami sví, život jsme si nedali a naše svědomí
nám jistě říká, že všichni nakonec budeme skládat
účty. Na to mysleme v každodenním všedním životě.

Věra Říhová,
farářka Církve československé husitské 

k zamyšlení...

Slova moudrých: Člověk je velký ve svých předse-
vzetích, ale slabý v jejich provádění. 

E. M. Remarque

Své významné životní jubileum v září oslavili

naši spoluobčané:

80 let – Marie Ješinová, František Němec, Zde-
něk Kmošek, Ladislav Mazura 
85 let – Přemysl Šmahel, Jan Faltys – Pohodlí,
Eva Čapková, Marta Řádková, Milada Stárková
91 let – Anna Maternová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Jaroslav Pazucha, Brno - Jana Valentová, Brno,
Leoš Ráža, Březí - Lucie Chválová, Březí, Miloš
Turek, Mladá Boleslav - Lucie Zajícová, Mladá
Boleslav, Karel Matouš, Kladno - Lucie Matou-
šová, Kladno, Václav Zerzán, Osík - Anna Karlí-
ková, Benátky, Michal Doubrava, Česká
Třebová - Anna Tobková, Litomyšl, Jaroslav
Němec, Pomezí - Iveta Šarišská, Litomyšl, Šte-
fan Bednár, Slovensko - Daniela Pešornová,
Rybník, Petr Kadlec, Lipec - Petra Břeňová,
Sebranice, Petr Valach, Dlouhá Třebová - Vero-
nika Haklová, Cerekvice n. L., Aleš Kubín, Par-
dubice - Sylvie Albertová, Pardubice, David
Vacek, Lanškroun - Martina Hyhlíková, Lan-
škroun, David Vopařil, Litomyšl - Magdaléna
Peterková, Česká Třebová, Luděk Šubotník,
Týniště n. Orl. - Veronika Vachová, Litomyšl,
Lukáš Kvapil, Praha - Kateřina Boleslavská,
Praha, František Klamta, Lanškroun - Jana
Kolembusová, Lanškroun, Josef Jindra, Osík -
Věra Ferencová, Osík, Lukáš Stříteský, Praha -
Jana Řečínská, Buštěhrad, Zdeněk Šesták,
Janov - Alena Dohnálková, Mutěnice, Lukáš
Šváb, Litomyšl - Andrea Kabrhelová, Janov, Jan
Stehlík, Ústí nad Orlicí - Eliška Vyskočilová,
Most, Ladislav Šplíchal, Voděrady - Iva Jirouto-
vá, Cerekvice n. L., Jan Hudeček, Vidlatá Seč -
Lucie Boháčová, Desná, Lukáš Třasák, Ostřetín
- Ladislava Petrašová, Osík
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Jana a Milan Dvořákovi z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Františkem Waltrem (84 let), Bohdanem Krou-
líkem (68 let), Marií Slavíkovou (82 let), Marií
Leníčkovou (84 let), Pravoslavem Kuřem (84
let), Miloslavem Jílkem (72 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

MUDr. Pavel
Nádvorník a MSL
Naše město vzpomíná na mnohé své obyvatele. Jedním
z nich byl MUDr. Pavel Nádvorník, který od roku 1961
vedl v Litomyšli Okresní hygienickou a epidemiologic-
kou stanici. Jeho kulturní a společenské zájmy však
byly mnohem hlubší. 
Řídil vystoupení souboru Vlastimil, dirigoval symfo-
nický orchestr, organizoval koncerty pro mládež
a nechyběl také při organizaci Smetanovy Litomyšle.
Působil řadu let na městském národním výboru, a to
zejména v oblasti kultury.
Protože v září se konají koncerty Mladé Smetanovy
Litomyšle, chtěl bych připomenout, že Pavel Nádvor-
ník byl také při vzniku každoročně se opakujícího
celostátního kulturního setkání mladých hudebníků
a mladých posluchačů vážné hudby. Pomáhal při orga-
nizaci všemi způsoby. Podílel se na dramaturgii pořa-
dů, při koncertech a veřejných akcích. Tradice Mladé
Smetanovy Litomyšle je také jeho zásluhou. 

Miroslav Škrdla

Poděkování a vzpomínky 
Ráda bych poděkovala za to, že v našem městě mají

děti možnost prožít krásné prázdninové dny v projek-
tu „Křížem krážem prázdninami“. Naše dvě děti letos
tuto možnost využily a byly moc spokojené a nadšené.
Dík patří všem, kteří tento projekt vymysleli. Všem,
kteří ho podporují a samozřejmě i slečnám, které se
o děti skvěle starají. Prázdniny jsou v dálce před námi,
ale naše děti mají už teď jasno, určitě „Křížem krážem
prázdninami“ navštíví znovu!             Dalena Beníšková

Prostřednictvím tohoto příspěvku bych chtěla
poděkovat všem dětem, které se účastnily v měsíci čer-
venci projektu Křížem krážem prázdninami (KKP). 
Užili jsme si společně mnoho legrace při kuchtění nej-
různějších dobrot a spoustu nezapomenutelných
zážitků na celodenních výletech. Samozřejmě děkuji
rodičům za spolupráci a důvěru. Největší dík ale patří
celému odboru školství, sportu a volného času za zor-

ganizování a zajištění vynikajících podmínek, bez kte-
rých by projekt nemohl úspěšně probíhat. Děkuji
za příjemně prožité prázdniny!

vedoucí na KKP Tereza Jandáčková
Dne 19. července 2011

odešel do pejskařského nebe
náš dlouholetý kamarád
Honza Kmínek, pro něhož
nebyla kynologie koníčkem,
nýbrž opravdovým koněm.
V naší organizaci přes tři
desetiletí působil jako výcvi-
kář, figurant a zejména jako
předseda, vždy ochotný podělit se o své zkušenosti.
Vlastnil chovatelskou stanici Jakmír, která obohatila
chov německých ovčáků o výborné jedince. 
Nikdy na Tebe, Honzo, nezapomeneme!     

za ZKO Litomyšl Pavel Jakl 

Čechomor -
poděkování
Dovolte mi jménem všech organizátorů i členů kapely
Čechomor poděkovat vám za vytvoření báječné atmo-
sféry v zámeckém amfiteátru na koncertu v rámci
Čechomor Kooperativa tour. „Hrálo se nám výborně,
lidé byli skvělí,“ řekl po koncertu jeden z frontmanů
kapely Karel Holas a dodal: „Prostředí zámeckého
amfiteátru je úžasné. Jsme rádi, že se zde po rekon-
strukci počítá s pořádáním podobných projektů, jako
byl ten dnešní.“    
Omlouváme se za fronty u toalet. Objednán byl mno-
hem větší počet chemických záchodů. Dodavatelská
firma však v pátek v noci přivezla pouze tři. Díky
vstřícnosti kastelánky Jany Sehnalové byly nakonec
otevřeny i toalety na třetím nádvoří. V rámci revitali-
zace zámeckého návrší budou opraveny velkokapacit-
ní toalety ve stáji. Tento problém by se tedy
v budoucnu již neměl opakovat.

za pochopení děkuje Milan Bartoš, 
Music Club Kotelna, foto František Renza

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve na tradiční

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ HODY

konané ve dnech 
27. 10. – 30. 10. 2011.
Těšíme se na Vaši návštěvu, 

rezervace na tel. čísle 461 615 338.

Rada Pardubického kraje 23. září jmenovala do funkce
nového ředitele Regionálního muzea v Litomyšli.
S účinností od 1. října se jím stal René Klimeš. Ten
po absolvování Fakulty historie a archivnictví Univer-
zity Palackého v Olomouci pracoval od roku 1994 jako
odborný pracovník v Okresním muzeu ve Vysokém
Mýtě. Posledních sedm let zastával funkci vedoucího
sbírkového oddělení a zástupce ředitele v Regionálním
muzeu v Litomyšli. Rada poděkovala odcházejícímu
řediteli Romanu Koškovi za dobrou práci, kterou odvedl.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí PK

Regionální muzeum
má nového ředitele
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Vyprávění o litomyšlských domech – 58. část

Šmilovského ulice
Dům čp. 196 - Jednopatrový dům s renesančním jád-
rem byl upraven v baroku a opět v roce 1820. Radikál-
ní přestavba pochází z roku 1975. V domě měl
řeznictví Hynek Seidl (1842-1914), pozdější starosta
tehdy samostatné obce Záhraď. V letech 1882-1888
u něho na Buřvalce, kam se přestěhoval s rodinou
v roce 1881, bydlel spisovatel Alois Jirásek (o tom
u čp. 31 Z).
U Seidlů ve Šmilovského ulici měl svůj byt knížecí
lesní úředník Endrle, který též vyučoval soukromě
kreslení. Maloval tehdy žádané žánrové obrázky.
A když mu došly peníze, platil dluhy svými výtvory.
O tom svědčí olejomalba nazvaná Rytíř, kterou zapla-
til dlužné nájemné roku 1870 Hynku Seidlovi.
Dům čp. 198 - Je to velmi hodnotný památkový
objekt, vykazující dvojtraktovou gotickou dispozici,
jedinečnou v rámci litomyšlské zástavby. Středověké
jsou i sklepy a klenby. Bydlel zde známý revolucionář,
gardista z roku 1848 Josef Buchtele. Narodil se 10.
ledna 1807 v Nedošíně, kde měl jeho otec Augustin
Buchtele mlýn (později Vackův). Byl nejmladším ze tří
Augustinových dětí. Josef ukončil studium na lito-
myšlském gymnáziu v sextě a dobrovolně nastoupil
na vojnu, kde sloužil dvanáct let. Po návratu se
ve věku dvacetidevíti let usadil v tomto domě, který
získal dědictvím a začal zde obchodovat s lihovinami.
Získával stále větší oblibu a brzo se stal představeným
městského hospodářského úřadu (důchodu). Na jaře
revolučního roku 1848 byla v Litomyšli ustavena
Národní garda, které se postavil do čela. Jedním z prv-
ních počinů gardy bylo vydání provolání vytištěné
v tiskárně Františka Bergra: Velká nám nastala doba.
Vzhůru bratři! Obec nás volá, celá vlast vyzývá. Sbírej-
mež, stavme se do šiku! Cílem nám svoboda a pořádek
a heslem nám: Rovnost a svornost! V Litomyšli dne 5.
dubna léta spásy 1848. Události běžely rychle kupře-
du. 14. června 1848 hostinský Kubelka ze Skalky
(dnes domov důchodců u hřbitova) svolával narychlo

Dům čp. 198 na snímku vlevo.

seriál

gardisty na Bělidla a vyzýval je, aby šli urychleně
na pomoc Praze. 
Když nebyla schválena nová protestní petice z 29.
března, vypracovaná dr. F. A. Braunerem, litomyšl-
ským rodákem, která požadovala ustanovení jednot-
ného státoprávního celku a zrovnoprávnění Čechů
a Němců, došlo ve dnech 12. - 17. června k svatodušním
bouřím. Ozbrojené pouliční potyčky probíhaly v Praze
na barikádách ve dnech 12. - 14. června v části Staré-
ho Města a v okolí Klementina, kde sídlil štáb povstal-
ců, vedený J. V. Fričem. Při bojích se ukázalo, že
barikády sem tam postavené nevyhovují pouličním
bojům. Od čtvrtka 15. do soboty 17. června probíhaly
boje ve středu města. Vojsko rozmístěné v ulicích bylo
staženo na levý břeh Vltavy. Z Hradčan a Letné odstře-
lovalo dělostřelectvo střed města. Deset tisíc vycviče-
ných vojáků bojovalo proti necelým třem tisícům,
z nichž čtyřicettři dobrovolníků padlo. Národní gardy,
které přispěchaly Praze na pomoc pro špatné vyzbroje-
ní do bojů ani nemohly dostatečně zasáhnout. Lito-
myšlští gardisté se vrátili domů zklamáni a sklíčeni.
Přesto byli Litomyšlany oslavováni a provázeni stou-
pajícím vlasteneckým cítěním.
V říjnu přijelo do Litomyšle vojsko, aby zabránilo jaké-
mukoliv sebemenšímu odporu. Po vydání oktrojované
ústavy, datované 4. březnem 1849, byla rozpuštěna
litomyšlská národní garda. Josef Buchtele byl zatčen

18. května 1849 ve svém domě. Současně s ním byl
zatčen jeho nejbližší spolupracovník Antonín Němec
z čp. 512 Toulovcovo náměstí. Oba byli odvezeni
do Prahy a uvězněni. Po šestnáctiměsíčním vyšetřování
byli za polehčujících okolností souzeni. Josef Buchtele
byl odsouzen na sedm a Antonín Němec na devět měsí-
ců těžkého žaláře. Konečně v dubnu 1853 byl Buchtele
propuštěn. Občané města ho uvítali v železniční stanici
Zámrsk a odvezli ho v kočáře do Litomyšle. Doma ho
očekávala sestřenice Klára a čtrnáctiletý syn. Manželka
již nežila, zemřela koncem roku 1849. Buchtele byl
nadále postaven pod policejní dohled. Stále ho proná-
sledovaly vzpomínky na utrpení ve vězení.
Buchtelův syn Josef ukončil studia v tercii litomyšl-
ského gymnázia a začal se učit jirchářem. V devatenác-
ti letech byl odveden na vojnu. Sloužil sedm let
u černých kyrysníků, ponejvíce v Uhrách. Otec roztrp-
čen, vyloučen z veřejného života se s mimořádným
přemáháním věnoval svému obchodu. Po prusko-
rakouské válce v roce 1866 bylo mnoho občanů pro-
cházejícím vojskem nakaženo cholerou. Mezi nimi byl
i Josef Buchtele. Zemřel 10. srpna 1866.
Obchodu se ujal jeho syn. Brzy se spřátelil s ostatními
obyvateli města. Oženil se v devětadvaceti letech
s Viktorií Pánkovou o dva roky mladší, která pocháze-
la z čp. 152 Toulovcovo náměstí. Buchtelovi měli dvě
děti. Syn též Josef se stal ředitelem lázní v Bělovsi
u Náchoda.
Josef Buchtele ml. stál léta v popředí veřejného života.
Při první volbě starosty Tělocvičné jednoty Sokol byl
zvolen do jejího čela. Funkci starosty zastával v letech
1870-1871. Od roku 1871 do roku 1886 byl náčelníkem
a současně ještě 1872-1874 jednatelem. Mimo další
funkce v různých organizacích se stal roku 1883 veli-
telem litomyšlských hasičů. Hrdě se hlásil ke svému
vlastenectví a ke skupině mladočechů. Dne 18. čer-
vence 1886 přes těžké onemocnění nechal se s rodinou
zavést na Hory u České Třebové. Na zpáteční cestě před
obcí Zhoř vydechl naposled.
Jeho manželka Viktorie zemřela roku 1930 ve věku 91
let (rodinný hrob na litomyšlském hřbitově 11-
12/VIII).                             Připravila Alena Randáková

Skvělou návštěvnost potvrzuje 
hned několik subjektů v Litomyšli

Když kastelánka Jana Sehnalová v únoru poprvé pro-
zradila, že zámecká sezóna 2011 se ponese ve znamení
panenek, někteří účastníci veřejného zasedání cestov-
ního ruchu jen pokrčili rameny. Jiní v tom však rozpo-
znali ten správný směr, kam by se letošní léto
v Litomyšli mohlo ubírat a komu by mohlo být věnová-
no. Dětem! A to nejen těm s odpovídajícím věkem, ale
i těm s hravou duší. Nakonec tedy vznikl projekt Hraje-
me si v Litomyšli. Záštitu a propagaci převzalo Město
Litomyšl a postupně se připojovaly subjekty, které měly
co nabídnout rodinám s dětmi.
Po prázdninách se začalo ukazovat, že se nešláplo
vedle. Důkazem jsou čísla, která hovoří jasně. Zámek
Litomyšl nabídl Hračky s příběhem a Komu straší ve věži
a i přes zdražení vstupného oznamuje překvapivá čísla.
„Od 1. ledna do 31. srpna 2010 navštívilo zámek 23 tisíc
386 návštěvníků. Ovšem ve stejném období letošního
roku to bylo již 28 tisíc 899 osob. Ten nárůst je tam

opravdu velmi pěkný,“ říká kastelánka Jana Sehnalová
a pokračuje: „Co nás však nejvíce překvapilo, byl nárůst
návštěvníků u trasy Komu straší ve věži. Tam byl nárůst
2 220 návštěvníků, což pro nás znamená, že do příští
sezóny strašidla ve věži zůstanou. Prostředky, které
jsme tímto vydělali, budeme věnovat tomu, aby naše
strašidla vypadala mnohem lépe a možná strašidelněji.“
Zámek navíc pro velký úspěch prodlužoval výstavu
Hračky s příběhem na druhé prohlídkové trase. „V roce
2010 druhou prohlídkovou trasu navštívilo 4 787
návštěvníků, letos to bylo 7 070. Potvrdilo se, že sku-
tečně abychom získali více návštěvníků, musíme jít
tímto směrem,“ míní Jana Sehnalová. V únoru se tak
na zámku otevře výstava Život a dílo Miroslava Horníč-
ka a v březnu dětem věnovaný Byl jednou jeden dome-
ček. Podle Jany Sehnalové se v názvu druhé výstavy
ukrývá i onen UNESCOvý domeček. Hlavní sezóna pak
bude opět patřit rodinám s dětmi. 
Regionální muzeum Litomyšl představilo v letošní sezó-
ně dvě výstavy - Dějiny udatného českého národa a pár
bezvýznamných světových událostí o „rodinné“ knížce
Lucie Seifertové pro děti i dospělé a Zdeněk Miler dětem,
věnovanou výtvarníkovi Zdeňku Milerovi a jeho kresle-
ným postavičkám, mezi nimiž nechybí již pětapadesáti-
letý Krteček. I odtud přichází dobré zprávy. „Tyto dvě
výstavy se ukázaly jako velmi úspěšné,“ uvedl zástupce
ředitele muzea René Klimeš. „Loni byla návštěvnost
rekordní, necelý 7 tisíc lidí za dva měsíce, nicméně letos
to je za stejné období už 11 tisíc návštěvníků. Nárůst je
enormní! Lze to přičítat zásluhám muzea a poutavosti
výstav, ale určitě na to měla vliv kampaň města Hrajeme
si v Litomyšli. Tato kampaň naznačila směr, kam bychom

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup
a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek

z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový
a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 

Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,
porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,

staré pohledy, hračky, hodiny,
dětské proutěné kočárky, staré motorky,

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.

se měli ubírat,“ dodal René Klimeš. Rovněž RML na příš-
tí rok chystá výstavu zaměřenou na děti. 
Také Městská obrazárna v prostorách zámku si letošní
návštěvností utvořila rekord. A to díky jediné výstavě
věnované dětem a rodičům s názvem Hry a klamy. „Pro-
dalo se 3 154 lístků. V porovnání s každoroční běžnou
návštěvností je to obrovský nárůst,“ říká starosta Lito-
myšle Michal Kortyš.
Jaká tedy bude Litomyšl v příštím roce? Opět hravá
a otevřená dětem a jejich rodičům? Zámek i muzeum sli-
bují, že u nich určitě ano.           Text a foto Jana Bisová
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Nürnberger - Síla pozitivního myšlení, Szczygiel - Udě-
lej si ráj, Růžička - Vyhnanci II., Laňka David – Štěpán-
kovi, Papík Richard - Strategie vyhledávání, Brož Ivan
- Elitní špioni, Rohál Robert - Iva Janžurová a její…,
Egghardt - Vyděděnci Habsburků, Košťálová - Tragický
osud, Pettersson - Dej mi své oči, Nicholls - Jeden den,
Niffenegger - Její děsivá souměrnost, Hilsenrath -
Fuck Amerika, Gillerová - Miluj mě navždy, Jackson

Lisa - Horká krev, Placar - Půlnoční povídky, Connelly -
Černá ozvěna, Noble - Dívka od vedle, King Stephen -
Temná půle, Cornwell - Faktor Scarpettová, Chadwick -
Hlas hrdličky, Ford Jamie - Hotel na rohu hořkosti a…,
Quinn Julia - Pan Cavendish, jestli se…, Li Yiyun - Tisíc
let vroucích…, Konopka Libor - Mezi kapky, Monyová
– Srdceboly, Stiefvater – Váhání, Jennings - Případy
detektiva…, Roberts Nora - Stopy ve tmě

Jaká byla letošní turistická sezóna
v informačním centru?

Posledním dnem v září skončila v Infocentru v Lito-
myšli hlavní turistická sezóna. Oproti loňskému roku
navštívilo íčko za měsíc červenec a srpen o 6 tisíc
návštěvníků více než vloni. Dokonce v jeden červenco-
vý den to bylo rekordních 680 zákazníků. Většinu
turistů z České republiky tvořily rodiny s dětmi, které
přijely do Litomyšle pouze na jeden den. Velkou část
návštěvníků představovali rovněž cyklisté. Ze zahrani-
čí letos zavítalo více Francouzů, nejvíce však bylo
německých turistů. Do Litomyšle našli cestu i turisté
z Portorika, Jižní Koree či Jamajky. Průvodcovské
služby městem poskytlo infocentrum 45 turistickým
skupinám. Jednotlivci využili prohlídky městem
s audioprůvodcem.
Nejčastější dotazy se týkaly otevírací doby památek,
muzeí a galerií, stravovaní a ubytování. Velice často se
návštěvníci ptali na výstavu Zdeněk Miler dětem –
výstava o Krtečkovi a zámeckou výstavu Hračky s pří-
během. Často kladená otázka zněla: „Proč je uzavřen
v období špatného počasí během letních prázdnin
nový krytý bazén.“ Turisty také zajímaly tipy na výlety

do okolí a informace o akcích ve městě i regionu. Nej-
žádanějším zbožím sezóny byly turistické známky
a turistické vizitky. Hojně využívanou službou pak
dopravní spoje či internet.
V sezónní pobočce zámeckého infocentra se během
hlavní turistické sezóny v průběhu běžného denního
provozu uskutečnilo sedm tvoření pro děti, z nichž
nejúspěšnější byl potisk triček pod vedením lektorky
Domu dětí a mládeže Litomyšl paní Plíhalové. V repre-
zentativních prostorách zámeckého infocentra rovněž
proběhly tři výstavy: Bedřich Smetana a duhová pale-
ta - výstava dětských prací žáků ZUŠ Litomyšl, výstava
textilií, tkaných na ručním tkalcovském stavu
od autorky D. Martiníkové a výstava fotografií Vandy
Peroutkové - New York - 10 let poté.
Od konce srpna jsou zprovozněny nové webové strany
turistického informačního centra www.ticlitomysl.cz,
kde lze sledovat průběžně aktuální informace z lito-
myšlského infocentra. Zároveň je možnost se zákazní-
ky infocentra komunikovat přes sociální síť facebook.

Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

Fotografům se v Litomyšli líbilo
Již 49. ročník Českobudějovického mapového okruhu
se konal v Litomyšli 10. září. Organizoval ho místní
fotoklub. Město tak přivítalo zástupce patnácti fotok-
lubů, z toho tři kluby byly ze Slovenska. Slovenský
fotoklub Humenné se z účasti omluvil. 
Vyhodnocení bylo v domě U Rytířů, kde byla zároveň
výstava nejlepších prací celoročního soutěžení. První
místa obsadily kluby: Fotoklub Karola Plicku Martin,
Gama Žilina, Nova Košice, následoval fotoklub Oka-
mžiky Zlín a Fotoklub „1840“ Litomyšl. Za nejlepší
snímky v soutěži jednotlivců byli oceněni autoři: Miro-
slav Pfliegel ml. ze Žiliny a Luděk Michlefeit ze Zlína. 
Na společné besedě se účastníci domluvili na dalším
ročníku, v pořadí již padesátém, který se příští rok
uskuteční v Českých Budějovicích. Text a foto Miroslav Škrdla, fotoklub Litomyšl

205 let - 15. 10. 1806 zemřel VÁCLAV HENDRYCH,
sochař. Se svým bratrem Bartolomějem pracoval
na sochách v Litomyšli a v okolí.
140 let - 6. 10. 1871 se narodil VÁCLAV HOLÝ, ředitel
chlapeckých škol v Litomyšli.
90 let - 26. 10. 1921 se narodil v Kladně JOSEF

HABĚTÍN, architekt a projektant. Působil v oblasti
památkových objektů, včetně našeho města (zámek,
domy na náměstí).
80 let - 9. 10. 1931 zemřel v Litomyšli EMANUEL

VESELÍK, učitel v Rychnově nad Kněžnou. Litomyšl-
ský rodák, hudební skladatel, autor klavírní školy.
70 let - 15. 10. 1941 se narodil v Litomyšli JIŘÍ

DUDYCHA, keramik. Pokračuje v tradici keramické
výroby svého otce. Jeho díla jsou z velké části
v moderní bílé barvě.
40 let - 5. 10. 1941 zemřel v Železném Brodě
JAROSLAV BRYCHTA, sochař, bývalý učitel Průmyslo-
vé školy v Litomyšli, později ředitel sklářské školy
a přední pracovník ve sklářském oboru. Narodil se
v učitelské rodině v Pohodlí. 
30 let - 15. 10. 1981 zemřel v Brně ČESTMÍR

JEŘÁBEK, litomyšlský rodák, syn spisovatele
V. K. Jeřábka. Byl autorem literárních novel o Boženě
Němcové a Bedřichu Smetanovi. Svoje dětství v Lito-
myšli popsal v knize Zelená ratolest.
........................................................................

35 let - Při silném větru byla v červenci 1976 poško-

zena socha sv. Prokopa nad městem směrem k obci
Němčice. Sochu poškodila sousední lípa.
35 let - V říjnu roku 1976 byla před osmipatrový dům
sídliště Vertex umístěna plastika dívky s rybou.
35 let - V městském muzeu byla v létě 1976 otevřena

výstava Františka Páty a Josefa Páty, významných
kulturních pracovníků, kteří se do Litomyšle rádi vra-
celi a město propagovali.
35 let - V plném rozsahu začalo v roce sedmdesátém
šestém bourání Havlíčkovy třídy a celého prostoru až
k řece. Stará zástavba ustoupila plánované výstavbě
nového sídliště Smutný most, později po dostavbě pře-
jmenovaného na Komenského sídliště.

Připravil Miroslav Škrdla

Nabídka volných míst
v denním stacionáři
Ruka pro život - občanské sdružení nabízí volná místa
v programu Denní stacionář pro seniory, lidi s chro-
nickým duševním onemocněním a pro dospělé spolu-
občany s mentálním a kombinovaným postižením
od 16 let v Litomyšli. Stacionář se nachází na ulici J. E.
Purkyně 1150 (přízemí domů se žlutými a zelenými
balkóny naproti nemocnici).
Uživatele našich služeb podporujeme v udržování při-
rozeného způsobu života tak, aby v co největší možné
míře mohli využívat nabídku veřejných služeb v okolí
stacionáře a ve městě. Respektujeme jejich svobodnou
vůli v rozhodování o průběhu služby, ve výběru akti-
vit, podporujeme vztahy s rodinou a přáteli, organi-
zujeme společné akce, podporujeme zdravotní stav
uživatelů činnostmi pro udržení a zlepšení pohybo-
vých schopností a dovedností. Provozní doba je pon-
dělí až pátek 7.00–16.00.
V programu stacionáře jsou zařazeny aktivity na pod-
poru a rozvoj soběstačnosti a seberealizace, zájmová
činnost sportovního a kulturního charakteru, aktivity
pro rozvoj a upevňování již nabytých vědomostí
a schopností. Více informací naleznete na webových
stránkách www.rukaprozivot.cz a na telefonních čís-
lech stacionáře 461 312 412 a 739 963 625.

Mgr. Lenka Janištinová, 
ředitelka Ruky pro život – občanského sdružení
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Na litomyšlském zámku se stále něco děje

Cekem 79 hradů, zámků a dalších památek se zapojilo
do druhého ročníku Hradozámecké noci, která se
uskutečnila z 3. na 4. září. Oproti loňsku počet pamá-
tek i návštěvníků stoupl na dvojnásobek a i v Litomyš-
li si návštěvnost pochvalovali. Prodali 418 vstupenek.
Sázka na odpolední program pro rodiny s dětmi se
vyplatila.
„Chtěli jsme letošní Hradozámeckou noc přiblížit rodi-
čům s dětmi, takže jsme program začali v pět hodin

berou, ale děti se bojí. Asi Bílé paní,“ prozradila Inka
Jírová, která se zhostila role Bílé paní a společně se
„služebnými“ kaši rozdávala. „Jelikož se tady opravu-
je, tak lidé dostávají kaši, aby mohli pracovat,“ dodala
na vysvětlenou. Jana Sehnalová se totiž nechala inspi-
rovat pověstí o Perchtě z Rožmberka. „Ta chtěla docílit
toho, aby řemeslníci, kteří nestavěli zrovna podle
jejich představ, stavěli trochu lépe, takže jim osobně
vařila bílou kaši a tu jim sama podávala. My se tím sna-
žíme ukázat, že i v Litomyšli víme, kudy na to. Myslím,
že na bílou kaši tady ještě dojde.“
Ovšem v určitých momentech se druhým nádvořím
rozléhaly výstřely, protože šermíři nepoužívali pouze
kordy či meče, ale také palné zbraně. To se moc nelíbi-
lo nové obyvatelce litomyšlského zámku, malé kočce
baskervilské. 

Divadélko trochu jinak

A že se na zámku stále něco děje, potvrdil i další
víkend 10. a 11. září. Zapojení památky UNESCO
do Dnů evropského dědictví pojala kastelánka skuteč-
ně zajímavě. Ukázala návštěvníkům unikátní zámecké
divadélko i z jiného pohledu, než na jaký jsou zvyklí.
„Mně bylo líto, že se mi za ten rok a půl nepodařilo
dostat divadlo do povědomí návštěvníků, proto byly
tyto dny věnovány divadlu,“ sdělila kastelánka
a dodala: „Artefakty, které se v zámeckém divadélku
dochovaly, odpočívají v depozitech, proto jsme je
vyzvedli a umístili do divadla, stejně jako malé mode-
ly jednotlivých scén známých Platzerových kulis.
Návštěvníky jsme vzali nejen do hlediště, ale měli
možnost se podívat na jeviště, za kulisy či si prohléd-
nout mašinérii, která kulisami pohybuje.“ Večer se pak
v divadélku odehrála rytířská fraška Milenec a sok
v jedné osobě aneb hrabě a rytíř Milislav, kterou
F. W. Ziegler napsal právě pro zámecké divadélko a jež
byla zřejmě vůbec první hrou, která se v divadle
v dubnu 1798 hrála.                   Text a foto Jana Bisová

odpoledne. Loni jsme totiž naráželi na problém, že
když noční prohlídky začínaly až ve 21.00, tedy po set-
mění, tak rodiče s dětmi už většinou nemohli přijít,“
vysvětlila kastelánka Jana Sehnalová a dodala: „Letos
jsme tedy chtěli upustit od nočních prohlídek, ale
návštěvníci si je vyžádali, takže zhruba kolem 19.
hodiny jsme jich pár udělali.“ Lákadlem byl bezesporu
také zajímavý program, během něhož se mohli účast-
níci projet s Bílou paní v kočáře taženém koňmi,
zhlédnout a rovněž se zapojit se do šermířského před-
stavení či si užít spoustu další zábavy. „Je to dobrý
nápad,“ shodly se dvě mladé návštěvnice Hradozámec-
ké noci a pokračovaly: „Člověk se dozví více o tom, jak
se dříve bojovalo a jak to dříve bylo. My to máme
zpestřené tím, že tady máme zahraniční návštěvu
z Japonska, tak jsme jim chtěly předvést, jaké tady
máme možnosti.“ Zlatým hřebem pak bylo večerní pro-
mítání filmu Bílá paní od Zdeňka Podskalského. Podí-
vat se na „film pro pamětníky“ přišlo zhruba 150 lidí,
což by mohlo být signálem pro vedení zámku, které
chce v příštím roce „rozjet“ letní kino. 
K tomu všemu pak mohli návštěvníci ochutnat bílou
kaši, servírovanou osobně Bílou paní. „Dospělí si kaši

Nabízíme
vedení a zpracování

daňové evidence
(včetně mezd, DPH a daňového
přiznání. Výhodné podmínky.

LANGHAMER s.r.o., Litomyšl
Telefon č. 604 286 113.
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Václav Černý získal 
Zlatou Janského plaketu

Václava Černého někteří znají ještě z technických slu-
žeb, v současné době pracuje jako koordinátor veřejné
služby při sociálním odboru Městského úřadu Lito-
myšl. Jak sám říká, setkává se s mnoha lidmi, se který-
mi pomáhá udržovat životní prostředí pro spoluobčany
v Litomyšli. Ovšem pouze jeho blízcí a známí vědí, že je
dlouholetým dárcem krve. Letos v červnu mu bylo
ve Svitavách dokonce předáno ocenění nejvyšší, Zlatá
Janského plaketa za 40 bezpříspěvkových odběrů
krve. Již dříve získal také bronzovou i stříbrnou pla-
ketu. Václav Černý odpověděl na několik otázek: 

Kdy jste poprvé šel darovat krev? Neříkal
jste si někdy, že už nepůjdete?
Poprvé jsem se stal  dárcem v roce 1997.
Ve většině případů jsem si termíny objedná-
val dle vlastního zdravotního stavu, problé-
my s docházkou jsem neměl.

Co vás vedlo k rozhodnutí darovat krev
a jaký je důvod, že jste stále dárcem?
Přestože dárcovství bylo a je tradicí v naší
rodině, moje rozhodnutí vzešlo až po mé
závažnější operaci. Zisk Zlaté Janského pla-

kety už byl jen výsledkem dobré péče transfuzního
oddělení o nás a určitá sounáležitost s ostatními dárci.
Vždy jsme si v čekárně měli co sdělit.

Co pro vás ocenění Zlatou Janského plaketou zname-
ná? Máte i jiná ocenění?
Ocenění Zlatou Janského plaketou je završením život-
ního cyklu v dárcovství, protože věk dárců je omezen.
Je to vyzdvižení přínosu dárcovství krve pro zdraví
a život potřebných lidí, a to pracovníky Českého červe-
ného kříže. Zlatou předcházely ještě bronzová a stříbr-
ná plaketa.

Potřeboval jste někdy vy sám krevní transfúzi?
Ano, a dokonce dva odběry pro autotransfuzi
na náročnou operaci.

Co byste vzkázal těm, kteří dárcovství zvažují, ale
nejsou si jistí?
Pokud jste zdraví  a chcete lidem pomoci, neodkládej-
te svoje rozhodnutí, život rychle utíká.

Motivujete i lidi kolem sebe, aby darovali krev?
Na základě vlastních zkušeností to doporučuji.

Máte povědomí o tom, kolik držitelů zlaté plakety
v České republice je?
Přesné číslo neznám, ale jelikož v roce dosáhne na zla-
tou 20 – 30 dárců v okrese, pak jsou to tisíce.
Janského plaketa je ocenění, pojmenované po Janu
Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvr-
té krevní skupiny. Janského plakety jsou udělovány
v České republice a na Slovensku. V ČR je uděluje Český

červený kříž. V České republice jsou udělo-
vány tři úrovně plaket: Bronzová medaile
prof. MUDr. Jana Janského – udělována
za 10 bezpříspěvkových odběrů, stříbrná
medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělo-
vána za 20 bezpříspěvkových odběrů a zlatá
medaile prof. MUDr. Jana Janského – udělo-
vána za 40 bezpříspěvkových odběrů. Vác-
lav Černý má tedy za sebou úctyhodný počet
odběrů krve. 

Ptala se Jana Bisová

Václav Černý získal rovněž ocenění v podobě knih a grafického
listu od Ludmily Jandové z rukou starosty Michala Kortyše. 

Sunplugged Open Air & Andy Warhol & Renata Edlmanová,
8. září - Na Máchadle. Foto Petr Šilar

Vernisáž výstavy děl holadských umělců, 16. září - Městská
galerie - dům U Rytířů. Foto Jana Bisová

Květinová show, 15. září - Klášterní zahrady. Foto Jana Bisová

Starodávný jarmark, 17. září - Smetanovo náměstí.
Foto Jana Bisová

Alespoň fotografií se vracíme do dnů prázdnin a krásných
vzpomínek na dětský tábor s Jiskrou v Jirerských horách,
kde se vždy dobře vaří a všem se tam dobře daří. Dan Beneš
a ostatní účastníci tábora, foto Lucie Nováková 

události ve fotografiích

Vinotéka ve sklepení zámku Litomyšl nabízí ochutnávky
a prodej lahvových vín nejlepších moravských vinařství
a bohatý výběr rakouských vín. Možnost posezení
pro skupiny, uspořádání firemního večírku, setkání
s přáteli, oslavy.

AKCE NA ŘÍJEN:
• ochutnávky vína v pátek 7., 14. a 21. 10. od 18.00

do 22.00 hodin nebo kdykoli po telefonické dohodě
• zájemci mohou využít nabídku volné degustace vín

s neomezenou konzumací po dobu 90 minut jen
za 300 Kč, otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin
nebo po telefonické dohodě 

• pronájem boxů pro Váš soukromý vinný archiv

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
Sekt s plovoucími plátky ryzího 24 karátového
zlata pro mimořádný přípitek při Vašich oslavách! 

Více na http://sklepeni.smetanovalitomysl.cz/
nebo tel. 725 981 646

za vínem
do zámeckých
sklepů
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Nemocnice byla bez 
telefonního spojení
Od pátku 9. září od 11.15 nefungovalo v Litomyšlské
nemocnici a.s. telefonní spojení. Porucha byla způso-
bena technickými problémy telekomunikační společ-
nosti, která smluvně zajišťuje pro nemocnici vnější
telefonní spojení. Po mnoha urgencích se podařilo
obnovit spojení v sobotu 10. září ve 21.00. 
Za výpadek, který trval téměř 34 hodin, se Litomyšlská
nemocnice veřejnosti omlouvá. Vedení nemocnice
jedná se společností o opatřeních, jež by do budoucna
minimalizovala možnost vzniku podobného problému.

Adrián Nemšovský

9 let klubu
Parkinson Litomyšl 

V září 2011 uplynulo 9 let od zahájení činnosti
našeho klubu Parkinson Litomyšl. Ohlédneme-li se
dnes zpět, myslíme, že jsme pro naše členy vykonali
kus dobré práce. 
Klub jsme zakládali spolu s Ivou Pekníkovou a Janou
Valdhansovou v roce 2002, obě jsou dodnes jeho pra-
vou rukou. Díky finanční podpoře Města Litomyšl
máme stále kde cvičit, můžeme podnikat různé akce
a aktivity. Jsme vděčni Rodinnému centru v Litomyš-
li, že se můžeme scházet v jeho prostorách. 
S radostí vítáme nové členy, kteří mezi nás přicháze-
jí a rychle se mezi nás zařazují. Neradi a s velkým
smutkem jsme se v poslední době loučili s některými
členy klubu - panem Marešem, Skřivanem, Pecháčkem
a Štursou. 
Ač jsme jedním z nejmenších Parkinson klubů v re-
publice, naše plány do budoucna jsou radostné a rádi
přivítáme jakoukoliv podporu naší činnosti.

Jindřiška Šmahelová, foto Iva Pekníková

Změna ordinačních
hodin v chirurgické
ambulanci MUDr. Bláhy
Chirurgická ambulance MUDr. Lubomíra Bláhy na ul.
kpt Jaroše čp. 404 (budova zubní polikliniky u hotelu
Dalibor či klubu Kotelna) v Litomyšli mění od října 2011
pondělní ordinační hodiny od 12.00 do 19.30 hod. Více
na www.chirurgie-litomysl.cz či na tel. č. 777 846 659.
PS: onen umělec, co mně opakovaně maluje kosočtve-
rečky s čárkami na cedulku s oznámením mé ordinace
na zdi budovy polikliniky, nechť se také dostaví osob-
ně - vysvětlím mu gramatiku.    MUDr. Lubomír Bláha

Loučení s Loučnou špinavou
V sobotu 17. září se v Litomyšli konala akce, jejíž
obdobu nikdo z organizátorů nepamatuje. Byla
nazvána „Loučení s Loučnou špinavou.“ Pomocníků
bylo dost a pořadatelé kvitují s povděkem, že se jed-
nalo o pomocníky všeho věku, které sjednotil bohulibý
cíl. Odvážlivci v holínkách procházeli korytem
od Dalibora k jezu pod hostincem Za vodou a pak
mělký úsek pod světelnou křižovatkou. Riskovali pro-
říznutí obuvi i končetin, ale obého se úspěšně vyvaro-
vali a nalezený materiál ukládali do pytlů nebo
předávali kolegům na břehu, kteří vylovený a nasbíra-
ný nepořádek vršili na hromady. Posádky veslice Moni-
ky, tažené na laně ze břehu burlakem Evou, a prámu
ze spojených kanoí Miroslava Kováře měly na starosti
střední hlubší úsek. Překvapila velká účast dětí u pří-
toku jménem Drahoška, kde se za dvě hodinky stihl
uklidit celý úsek od pramene po zatrubnění u školky.
Ochotný pan Kekely koňským povozem svezl všechen
nepořádek od řeky i Drahošky a přistavený kontejner
málem nestačil. Bylo neskutečné, co ještě před chvílí
hyzdilo město: pneumatiky od náklaďáků, motor z
pionýra, kus počítače, třímetrové silniční svodidlo,
smaltované umyvadlo, kolo, zbytky rybářského náči-
ní, spousta půllitrů, sklenic a lahví a mnoho jiných

věcí. Dobu od posledního úklidu dokumentovala
německá přilba z 2. světové války!
To však zdaleka není to, co aktéry překvapilo nejvíce.
Dá se říci, že kromě množství odpadu je přímo šokova-
lo, že řeka vlastně není vodním tokem, ale kanalizační
stokou! Nikdo si totiž neuměl představit, kolik najde-
me na jezu zachycených nafouklých potkanů a na dně
toaletních papírů, hygienických vložek a tampónů.
Pomiňme prozatím fakt, že by ženy neměly vložky
a tampóny splachovat do WC. Nyní je nezbytné, aby

městský úřad ve spolupráci se správcem toku zjistil
a odstranil zdroj znečištění. Nejen, že chceme pro oby-
vatele a návštěvníky města zachovat Loučnou jako
kousek přírody, ale jde tu i o zdraví lidí – včetně těch,
kdo – byť neoprávněně – zdejší ryby konzumují.
Závěr akce tvořilo přátelské posezení před Lidovým
domem, kde bylo připraveno drobné pohoštění s
doprovodným programem pro děti. Po umytí lodí se pár
šťastlivcům dokonce podařilo projet se po jinak
nesplavné řece. Informační panel o podivuhodných
vlastnostech vody z Ekocentra Skřítek v Poličce zaujal
širokou veřejnost, která zároveň neskrývala obdiv ke
všem, kteří přidali ruce k dílu. Vřelý dík patří všem,
kdož jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu či při-
spěli dobrou radou. Přátelství zde navázaná budou
bezpochyby Litomyšli i přírodě ku prospěchu. A proto-
že název akce už slovem „loučení“ svádí k opakování,
příští rok nás na řece opět najdete. Pořadatelé upřím-
ně děkují všem aktivním účastníkům, zvláště dětem
a lodivodu Ing. Strnadovi, hasičům za půjčení háků,
Městu Litomyšl za vstřícnost, panu Čejkovi (Městské
služby Litomyšl s.r.o.) za nadstandardní vstřícnost
a ochotu a všem z vás, díky kterým se dílo podařilo.

za Zelený Gen Jan Pikna a Jindřich Petr,

foto Kamil Novotný

Zdravotní klauni pobavili
nejen nemocné děti

V pátek 9. září kolem poledne bylo možné na Smetano-
vě náměstí potkat zvláštní postavy, oblečené do lékař-
ského a sesterského oblečení. Ovšem svůj outfit
doplnily klaunskými nosy, hudebními nástroji a úsmě-
vy. Jednalo se o zdravotní klauny, kteří jak sami uved-
li, hledali nemocnici, aby tam potěšili nemocné děti. 
Zdravotních klaunů se po náměstí pohybovalo sedm
a rozdávali úsměvy nejen kolemjdoucím, ale často
zamířili i do obchodů s cílem najít nemocnici. „Přede-
vším hledáme nemocnici, ale zjistili jsme, že máme
mapu Plzně, což nám trošku ztěžuje situaci,“ uvedl
asistent doktora Břetislava Křečka doktor Srdíčko,
vlastním jménem Martin Dobíšek. „Snažíme se ale také
představit lidem, co zdravotní klauni dělají a jaká je
jejich práce,“ vysvětlil Ondřej Klíč alias doktor Břéťa
Křeček a dodal: „Ovšem neříkáme jim, co děláme, spíš jim to ukazujeme, takže hrajeme písničky a děláme

klauny. Když má někdo zájem, tak mu dáme odkaz
na naše webové stránky.“ 
Nakonec byli zdravotní klauni úspěšní a k nemocným
dětem dorazili. „V pátek u nás zdravotní klauni byli,“
potvrdil Adrián Nemšovský z Litomyšlské nemocnice
a dodal: „Vzájemná spolupráce trvá již 12 - 13 let.“
Litomyšlská nemocnice totiž patří mezi 60 zdravotnic-
kých zařízení, která klauni pravidelně navštěvují.
Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní
klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizo-
vaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů. Tím
pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického
a zdravotního stavu. Zdravotní klauni formou humoru
pacienty odreagují od strachu, napětí a od úzkostí
spojených s léčbou nebo z neznámého nemocničního
prostředí.                                      Text a foto Jana Bisová

Krytý plavecký bazén obdržel zvláštní uznání
v krajské soutěži Stavba roku 2011

V sídle Pardubického kraje byli ve čtvrtek 15. září
vyhlášeni vítězové soutěže Stavba roku 2011 v Par-
dubickém kraji. Titul v kategorii Stavby inženýrské
a dopravní, veřejná prostranství udělila jedenácti-
členná porota Multifunkčnímu dopravnímu termi-
nálu – náměstí Jana Pernera v České Třebové. Druhý
titul v kategorii Stavby občanské vybavenosti získa-
la Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera
a zahrad na Muzeum barokních soch v Chrudimi.

Krytý plavecký bazén v Litomyšli obdržel zvláštní
uznání poroty za bezkolizně řešený sportovní pro-
voz při respektování parametrů současné moderní
architektury. 
Již pátý ročník soutěže pořádal Pardubický kraj
spolu s Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikate-
lů ve stavebnictví v ČR a za odborné spolupráce
České komory architektů.      -red- 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 8. 10. - MUDr. J. Tomek
Ne 9. 10. - MUDr. Koza
So 15. 10. - MUDr. S. Tomek
Ne 16. 10. - MUDr. Mareš
So 22. 10. - MUDr. Sláma
Ne 23. 10. - MUDr. Jindrová
Pá 28. 10. - MUDr. Slavík
So 29. 10. - lékař neuveden
Ne 30. 10. - lékař neuveden
So 5. 11. - MUDr. Fenclová
Ne 6. 11. - MUDr. Večeřa

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 8. 10. - MUDr. Filová
Ne 9. 10. - MUDr. Hájková
So 15. 10. - MUDr. Jung
Ne 16. 10. - MUDr. Laštůvková
So 22. 10. - MUDr. Beňová
Ne 23. 10. - MUDr. Filová
Pá 28. 10. - MUDr. Pilařová
So 29. 10. - MUDr. Mareš
Ne 30. 10. - MUDr. Jílková
So 5. 11. - MUDr. Hájková
Ne 6. 11. - MUDr. Šafrová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 10. - Lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 9. 10. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 15. 10. - Lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 16. 10. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 22. 10. - Lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 23. 10. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Pá 28. 10. - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
So 29. 10. - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 30. 10. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 5. 11. - Lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 6. 11. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8. - 9. 10. - MUDr. Kučerová Marta 
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
15. - 16. 10. - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
22. - 23. 10. - MUDr. Pokorná Jana 
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
28. 10. - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
29. - 30. 10. - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
5. - 6. 11. - MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663

Rozpis služebTěhotenství a léky
o zdraví...

V těhotenství musí žena hlídat nejen zdraví své, ale
i zdraví svého dítěte. Je nezbytné, aby kontrolovala,
co sní i vypije, a stejně opatrná by měla být i v případě,
že je nemocná a chce si vzít léky. Při užívání léků
v těhotenství je potřeba vždy zvážit poměr mezi pro-
spěšností a riziky, které léčba přináší pro matku i plod.
Na druhou stranu i samotné onemocnění může způso-
bit větší škody než vhodná léčba. 
Užívání léků v těhotenství se řídí několika pravidly.
Podávají se ty léky, které žena dlouhodobě užívá
(pokud jejich užívání není v těhotenství možné, je
nutná změna za jiný přípravek stejného účinku).
Upřednostňují se jednosložkové přípravky, které jsou
již delší dobu v praxi, a existuje k nim dostatek údajů
o jejich bezpečnosti. Volí se nejkratší dávkovací sché-
ma a nejnižší dávka. Těhotná by si sama neměla nasa-
zovat žádné léky. Téměř 60 – 80 % těhotných žen,
především v 1. trimestru, trpí nevolností a zvracením.
Jestliže se v tomto období vyskytují potíže 1 – 2 x
denně, je to fyziologické. Časté a úporné zvracení
může být ale nebezpečné a léčba spadá do rukou
odborných lékařů. Z volně prodejných přípravků se
na zklidnění žaludku doporučuje zázvor (do dávky 250
mg) či vitamín B6. Léky na pálení žáhy se nedoporuču-
jí užívat chronicky, ale jen v případě potřeby. Chřipka
ani nachlazení by se nemělo podceňovat a vždy kon-
zultovat s lékařem nebo lékárníkem, neboť zvýšená
teplota může poškozovat plod. Zkušenosti ukázaly, že
neléčená vysoká teplota (nad 38 °C) přináší mnohem
větší riziko než podávání antipyretik (léků snižujících

horečku). Během celého těhotenství lze při teplotě
užít paracetamol. Při bolesti v krku je lépe se vyhýbat
pastilkám s obsahem lokálního anestetika. Nedoporu-
čují se kloktadla s obsahem jódu a šalvěj. Na imunitu
lze užívat vitamín C ve formě tablet či kapslí (neužívat
vitamín C v šumivých tabletách z důvodu překyselení
žaludku), ne však echinaceu. Pokud jde o bolestivé
stavy, nejčastějším problémem těhotných jsou bolesti
hlavy. Krátkodobě lze užít paracetamol (3x denně 500
mg). Při potížích se zácpou se na prvním místě dopo-
ručují režimová opatření; alespoň 3 l tekutin denně,
přiměřený pohyb, strava bohatá na vlákninu. Mezi
projímadla bezpečná v těhotenství patří laktulóza, gly-
cerinové čípky a psyllium. Při průjmu je potřeba zajis-
tit dostatečný příjem tekutin, vhodná je strava
zahrnující banány, piškoty a rýžový odvar. Zcela bez-
pečné je živočišné uhlí a vhodná jsou probiotika.
Z potravních doplňků se již měsíc před otěhotněním
doporučuje všem ženám užívat kyselinu listovou
v dávce 400 μg/den, neboť působí jako ochranná látka
proti vývojovým vadám a její užívání se doporučuje
i během prvního trimestru těhotenství. Ve druhém tri-
mestru je pak vhodné užívat přípravky obsahující
nenasycené mastné kyseliny (DHA) pro správný vývoj
mozku a pohybových schopností dítěte. Ve třetím tri-
mestru jsou k doplnění vhodná probiotika, neboť při
porodu dochází u miminka k osídlení střeva mikroor-
ganismy z těla matky. Z bylinných čajů se v těhotenství
může pít zázvor, meduňka, mateřídouška, máta, jitro-
cel. Od 35. týdne (ne dříve) pak list maliníku. Neměly
by se ale pít čaje ze šalvěje, lékořice, anýzu, třezalky,
fenyklu, ženšenu, citronely či aloe vera.

za Lékárnu U Slunce Petra Fojtíková

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl,
Bří Šťastných 1000, Litomyšl 

Charakteristika vykonávané činnosti:

komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovní-
ka finančního odboru, zajištění souhrnné eko-
nomické agendy obce (tvorba a vyhodnocení
rozpočtu obce, závěrečný účet, místní poplatky,
kontrola hospodaření a další)

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 
- orientace v právních předpisech v oblasti eko-

nomické a daňové správy, znalost účetnictví
a rozpočtování veřejné správy

- organizační a řídící schopnosti
- umění jednat s lidmi (dobré komunikační schop-

nosti)
- flexibilita, samostatnost, zodpovědnost
- spolehlivost, pečlivost, psychická odolnost

a morální bezúhonnost
- dobrá uživatelská znalost práce na PC
- řidičské oprávnění skupiny B
- praxe ve veřejné správě vítána

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana

- kontaktní telefon
- datum a podpis uchazeče
a dále je třeba přiložit:

- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3

měsíce; u cizích státních příslušníků též obdob-
ný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

-„čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“
(postačí doklad o podání žádosti o vydání
osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevz-
tahuje se na občany narozené po 1. prosinci
1971)

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2012
Lhůta pro podání přihlášky je prodloužena do:
14. 10. 2011

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu
Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000   
570 20  Litomyšl
obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2011 dle zákona

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
na obsazení pracovního místa:, 

vedoucí finančního odboru 

Prodám 1+kk
ul. Z. Kopala, Litomyšl. Vlastní topení, balkón,

zděný sklep. Celková plocha 44 m2.
K nastěhování říjen 2011. Tel. 739 569 174.



14

Narozeninová  Mladá Smetanova Litomyšl
Letošní 38. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl
byl zároveň oslavou 40 let trvání Hudební mládeže
(HM) v České republice, která je pořadatelem této
akce. Dramaturgie festivalu se tak tento rok soustředi-
la na připomenutí všech uměleckých oborů, které
Hudební mládež ČR nabízí mladým lidem. Od 15.
do 18. září tak byl představen nevšední balíček hudby,
divadla, tance, filmu a výtvarného umění.
„V průběhu festivalového víkendu měli akreditovaní
účastníci, obyvatelé i hosté Litomyšle možnost navští-
vit koncerty a divadelní představení špičkových herců
a interpretů i originální projekty mladých tvůrců,“
uvedl Pavel Smrkovský, výkonný předseda výboru
Hudební mládeže ČR. Mezi špičky festivalového pro-
gramu jistě patřil houslový recitál Pavla Šporcla, kon-
cert Hana Robinson Tria nebo matiné s kytaristou
Janem Matějem Rakem. „Na čtvrteční dopoledne diva-
dlo Drak z Hradce Králové přichystalo pohádku O pej-
skovi a kočičce pro děti z litomyšlských mateřských
a základních škol. Pro žáky šestých a sedmých tříd byla
pak v pátek odpoledne připravena soutěž tříčlenných
družstev s názvem Hledej BS aneb Smetana je nejlep-
ší,“ popsal některé body z programu předseda výboru
a pokračoval: „Na studenty středních škol čekalo
v pátek setkání s významným českým perkusionistou
Milošem Vacíkem.“ Atraktivní projekt „V zajetí rytmů“
vtáhl mladé posluchače do světa rytmů a ti měli mož-
nost zabubnovat si s předním evropským hráčem
na brazilské a kubánské perkuse.

Trojice špičkových interpretů jazzu a autorské písňové
tvorby Hana Robinson Trio vystoupila během páteční
noci v kongresovém sále zámku. „Známá šansoniérka
a skladatelka představila svoje pojetí spojení jazzu
s hudbou jiných žánrů. V barokním zámeckém divadél-
ku ve stejný čas alternoval svěží mladý soubor Divadla
Stopa s humornou jevištní feérii Camicky furgon
na motivy černých komedií Alberta Camuse,“ sdělil
dále Pavel Smrkovský.
Sobotní program festivalu zahájila Vernisáž, tedy
mozaika hudebních a divadelních vystoupení k výročí
40 let trvání HM. Mezi účinkujícími byl klavírista
Miron Šmidák, pěvkyně Irena Houkalová nebo mladá
klavíristka Lucie Langerová. Odpolední Zahradní slav-

nost v Klášterních zahradách, která je atraktivní pře-
devším pro veřejnost, představila Orchestr a sbor
Hudební mládeže a řadu tanečních vystoupení.
S večerem pak do Smetanova domu zavítal tradiční
Jiřinkový ples, na němž vystoupila Petra Erneyi &
Quartet s repertoárem jazzových standardů z 30. let.
Nedělní matiné s kytaristou Janem Matějem Rakem
zakončilo festival mladého publika.
Hudební mládež České republiky sdružuje již 40 let
mladé přátele umění, především hudby a patří tak
k předním neziskovým organizacím, které se aktivně
zabývají vytvářením volnočasových aktivit jak
pro organizovanou tak i pro neorganizovanou mládež.
Hudební mládež má přes 8 tisíc členů a realizuje celo-
ročně pravidelnou činnost v 332 klubech HM a dět-
ských klubících v oblasti kultury a umění.

-red-, foto Jana Bisová

Atelier Habir 
představil své modely 
Zámecké sklepení se 22. září změnilo v přehlídkové
molo. Litomyšlský Atelier Habir zde představil dvacet
nových, dosud neprezentovaných modelů. Autorská
přehlídka nesla název Kouzelná flétna a o choreogra-
fii se postarala Jana Anna Morávková. Modely před-
vedly známé tváře modelingu. 
Petr Kalouda a Hana Moravcová, nositelé titulu Desig-
ner roku 2010, představili mezi sochami Olbrama
Zoubka své „čerstvé“ modely. Inspirací pro ně byl
materiál, z kterého je kolekce ušita. „Jediným prvkem,
který celou kolekci spojuje, je právě materiál. Tomu se
podřizuje celá kolekce,“ potvrdila Hana Moravcová
a dodává: „Byla to náhoda, že Petr na tento materiál
narazil a teprve ten nás inspiroval k tvorbě. Když Petr
látku donesl, tak jsme ani nevěděli, co z ní uděláme.“
Látka s názvem Las Menias 2011 je hodně plastická, to
se odráží i v nadýchanosti modelů. Ty jakoby se vzná-
šely, nebo naopak obepínaly kolem těl modelek.  
Celá kolekce je určena především na přehlídková mola,
a jak prozradila Hana Moravcová, některé modely
mohou ještě změnit svoji podobu. Modely mají totiž
klienty inspirovat a dodat jim odvahu být originální.
„Některé z šatů se budou postupně upravovat a dopl-
ňovat podle potřeby. Např. místo kalhot se doplní suk-
nice apod. Před námi je zimní sezóna, spousta
přehlídek a diváci chtějí vidět i něco navíc. Klasiku
vidí za výkladními skříněmi,“ sděluje návrhářka
a manažerka a pokračuje: „Všechny modely jsou origi-
nální, všechny mají něco svého, u každého je nějaký
ten prvek, který každý model dělá něčím zvláštním.“
Spolupráce Petra Kaloudy a Hany Moravcové trvá již
od roku 1999. Dnes jsou sehraným týmem a není
možné určit, kdo přesně co vymyslí a udělá. Atelier
Habir také několikátým rokem obléká účastnice finále
Miss Majáles. A zde se zrodil nápad, nechat modelky
procházet mezi sochami v zámeckém sklepení. „Letos
jsme totiž dívčiny ze soutěže Miss Majáles fotili právě
v zámeckém sklepení. A při tom mě napadlo, udělat
v těchto prostorách autorskou přehlídku,“ vysvětluje
netradičně zvolené místo pro Kouzelnou flétnu Hana
Moravcová. Třešničkou pro oko diváka pak byly model-
ky, které v zámeckém sklepení kolekci Atelieru Habir
předvedly. Jednalo se o finalistky soutěží Miss Česká
republika a jednu finalistku Miss Čína. 

Text a foto Jana Bisová
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z dopisů čtenářů

Koncert, který se v Litomyšli skutečně povedl
Každé město, které má dispozice, touží mít přídomek
kulturní. A Litomyšl k nim patří jakbysmet. V rodišti
Bedřicha Smetany je zřejmě nejvýznačnější kulturní
akcí operní festival Smetanova Litomyšl, který nejen
město hýčká a zaopatřuje. Ale co dál. Co následujících
jedenáct měsíců v roce? Jaké význačné kulturní akce
zde mohou potkat místní obyvatele? Ano, ve městě
panuje patriotismus, jaký jiný než lokální, což je
správné, je-li držen na uzdě a nezahledí-li se až
přílišně do sebe. Jistí lidé v Litomyšli by byli tolik rádi,
kdyby právě do města zabloudil kosmopolitní duch,
alespoň na chvíli. Jenže jak? Když už se kdosi pokusí
o kulturní projekt, přijde kosmopolitní fiasko
světového formátu. Nepřeháním. Do Litomyšle přijel
o prázdninách v rámci projektu „Hrajeme (si)
v Litomyšli“ australský zpěvák Jamison Young, který
byl místními organizátory pozván k vystoupení
do rockového klubu Kotelna. Zpěvák s koncertem
souhlasil, potvrdil dobu příjezdu, domluvil se
na odměně za svůj koncert a přijel z Prahy, kde
momentálně žije. Co se nestalo. Po městě nebyl ani
jeden plakát, upozorňující na jeho výjimečnou show.
Když přišel zpěvák do Kotelny před koncertem, nikdo
o něm nevěděl a hrstka místních dobrodinců se mu
nakonec musela složit na zpáteční cestu. Život
muzikanta je tvrdý a krutý, ale on se s tím vyrovná.
Maximálně doporučí všem svým přátelům mezi
pražskými muzikanty, aby v Litomyšli určitě
vystupovali. 
Jen by mě zajímalo, zda se někdo z organizátorů
Australanovi z Prahy alespoň omluvil a celou situaci
vysvětlil. Jak je dobrým zvykem v Litomyšli, o úspěchu
se mluví v hyperbolách a superlativech, někdy až
s propagandistickou vemlouvavostí místního
měsíčníku (a lidí, kteří ho okupují), avšak nepodary
zůstávají zahaleny strachem, anebo nechutí
z přiznání, že se něco nepodařilo. Světovost, po níž
touží lidé na různých místech (nikoli místa sama),

podle mého názoru spočívá také ve schopnosti přiznat
si reálný stav věcí. Tichem po pěšině se vyznačuje
jednání, které má ke skutečné seberef lexi velmi
daleký kus cesty. 

Jaromír Odstrčil, zastupitel a občan

Odpověď
Dovolte nám vrátit se několika slovy k jednomu sobot-
nímu večeru na akci v rámci projektu „Hrajeme (si)
v Litomyšli”, kterou ve výše uvedeném článku i v MF
Dnes napadl velmi necitlivým způsobem se spoustou
nepravdivých informací jeden ze zastupitelů města
Litomyšle. 
Tato akce si vzala příklad z dob dávno minulých, kdy se
restaurační zařízení občas rozezvučela hudbou míst-
ních hudebníků. Celý projekt mohl být realizován díky
vstřícnému postoji litomyšlských majitelů a provozo-
vatelů hospod, barů, restaurací, kaváren, cukráren
a také samozřejmě litomyšlských hudebníků. Podporu
poskytlo i Město Litomyšl. Celá záležitost měla jasný
koncept - „hospodští“ poskytnou místo a naopak
hudebníci jakéhokoliv žánru mají prostor na zveřejně-
ní své produkce. Podotýkám, šlo nám o amatérské
hudebníky, kteří si chtějí zahrát ve své oblíbené hos-
podě za „pivko a párek“. Vše se odehrávalo v rámci jas-
ných pravidel „barterového“ způsobu spolupráce.
Aktivitu hospod podpořilo zajištěním společné propa-
gace také Město Litomyšl. Podle slov vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu Michaely Severové Město
Litomyšl vítá zapojení soukromých subjektů do aktivit,
které mohou zvýšit návštěvnost našeho města či pro-
dloužit dobu, po kterou turisté v Litomyšli zůstanou.     
Zmiňovaný koncert v Music Clubu Kotelna, který byl
panem Odstrčilem uveden jako fiasko, nebyl plánován
jako koncert světového formátu zpěváka z Austrálie.
Byl domluven za výše popsaných podmínek, stejně
jako na jiných místech v projektu Hrajeme (si) v Lito-
myšli. Tedy zahrát při posezení u pivka pro lidi, kteří

Když vás lidé ponižují
jen proto, že jste jiný
Žiji již mnoho let v Litomyšli. Nikdy jsem nikomu neu-
blížil, ale jen proto, že jsem jiný a žiju jaksi ve svém
opuštěném světě se svými zájmy, vadím mnohým
lidem. Nejvíce jsem ponižován ze strany svých souse-
dů. Připomíná mi to šikanu na vojně, ale jen víra mi
pomáhá tento psychický teror překonávat. 
Myslím si, že každý má právo na klidný život a jiný
nemá právo mu toto znemožňovat jen proto, že člověk
je jiný a na spoustu věcí se dívá svýma očima.

Jára Stratílek 

Den otevřených dveří firmy
STORY DESIGN Litomyšl

V pátek 2. září 2011 se v areálu společnosti STORY
DESIGN, a.s. uskutečnil již v pořadí druhý den
otevřených dveří. Opět organizátory velmi pře-
kvapil a zároveň potěšil obrovský zájem o celou
akci, určenou pro zaměstnance firmy, jejich
rodinné příslušníky a další pozvané a známé. 
Letos jsme do programu zahrnuli i provozovnu
Osík, kde sídlí kovovýroba a lakovna.
Nakonec prošlo kancelářemi a jednotlivými praco-
višti STORY DESIGN (sítotisk a digitální tisk, mon-
tážní dílny, zpracování plastů, dřevovýroba
a sklady) víc jak 650 návštěvníků, včetně těch
nejmenších. 

Po prohlídce firmy se všichni návštěvníci odebra-
li do areálu Restaurace Na výsluní, kde byla kromě
pohoštění pro každého, připravena i spousta
atrakcí pro děti. Radost dětí z dárečků a z mož-
nosti se „vyřádit“ byla největší odměnou pro celý
pořadatelský tým i vedení firmy. Celá akce byla
podpořena slunným počasím a dobrou náladou
všech zúčastněných.
Rádi bychom poděkovali za bohatou účast všech
návštěvníků, obětavost organizátorů a všem
za hladký průběh akce. V neposlední řadě je
potřeba poděkovat všem zaměstnancům za vzor-
ný úklid svých pracovišť. Děkujeme a těšíme se
na viděnou!

PLACENÁ INZERCE

mají rádi živou muziku. Ostatní podmínky si již
domlouvali samotní provozovatelé či majitelé podniků
s muzikanty sami. Podle informací od provozovatele
Music Clubu Kotelna Milana Bartoše se pan Jamison
Young nakonec rozhodl pro malou účast posluchačů
v klubu nevystoupit. Několik minut po plánovaném
začátku ho tedy personál klubu odvezl zdarma
do České Třebové, kde má australský hudebník chalu-
pu. Milan Bartoš také poznamenal, že návštěvníci
koncertů jsou nevyzpytatelní. Skupina Hashberry,
která vystoupila další sobotu v rámci stejné akce, měla
prý úplně plno a všichni byli spokojeni.  
Je otázkou, zda budou mít provozovatelé restaurací,
barů a hospod zájem v této akci pokračovat i v budouc-
nu. Variantou letošního ročníku může být i rozprostře-
ní hudebních večerů do více prázdninových sobot tak,
aby si potencionální návštěvník nemusel složitě vybí-
rat z bohaté nabídky muzikantů, ale poslechl si kaž-
dou sobotu jinou kapelu v jiné hospodě.                  

za agenturu Di piú Pavlína Růžičková 

Liposukce zmražením
tukových buněk

Kryolipolýza je bezbolestná metoda
na redukci podkožního tuku.

SSTTUUDDIIOO  LLAAVVAANNDDEE
A. Tomíčka 20, Zahájí, Litomyšl

Tel. 737 719 155
www.kosmetickestudio.xf.cz
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Městu Litomyšl a spoluzakladateli společnosti Evrop-
ské školicí centrum, jímž je European Alliance
of YMCA’s (EAY), spadl kámen ze srdce. Ubyla jedna
starost. V půlce roku 2011 skončilo monitorovací
období projektu Rekonstrukce zámeckého pivovaru
v Litomyšli. Pivovar byl jedním z prvních velkých
evropských projektů v našem městě a v Pardubickém
kraji. Ze společného regionálního operačního progra-
mu, priority Rozvoj cestovního ruchu byla opravena
s evropskou dotací ve výši téměř 30 mil. korun část
zámeckého pivovaru – 2., 3. a 4. podlaží. 
Pivovar, stejně jako každý projekt podpořený Evrop-
skou unií, musel podstoupit pětileté monitorovací
období, kde se každý rok pravidelně kontrolovala udr-
žitelnost projektu. Tato udržitelnost byla deklarována
dodržením monitorovacích ukazatelů (projekt versus
skutečnost), jako je např. počet vytvořených pracov-
ních míst, vytvoření ubytovacích kapacit, revitalizace
kulturně-technických památek a další. To vše za pod-
mínky finanční udržitelnosti. Podle závěrečné moni-
torovací zprávy jsou všechny podmínky projektu

EAY je střešní organizací, která pomáhá národním
hnutím YMCA v celé Evropě s rozvojem a vzděláváním.
Mezi městem Litomyšl, YMCA Team o. s. a European
Alliance of YMCA's byla sepsána dohoda o ručitelském
závazku. Na celé rekonstrukci zámeckého pivovaru
a přípravě provozu se tedy podílely tři subjekty. Žádost
o poskytnutí dotace z evropských fondů včetně kom-
pletně zpracované projektové dokumentace byla před-
ložena 16. srpna 2004. 
European Alliance of YMCA's zajišťovala přípravu celé-
ho projektu a nesla provozní a mzdové náklady v prů-
běhu rekonstrukce a během částečného provozu
po dokončení 1. a 2. etapy rekonstrukce (od 12/2001
do 12/2006), podílela se na všech investicích YMCA
Team o.s. 30 % nákladů. Darovala nové společnosti,
Evropskému školicímu centru o.p.s., 1 mil. Kč na roz-
jezd, to znamená, že finančně pokryla náklady, které
nebylo možno zahrnout do projektů, dotací. YMCA

splněny, Evropské školicí centrum o.p.s. během moni-
torovacího období realizovalo činnost bez jakýchkoliv
provozních dotací od Města Litomyšl, EAY nebo jiného
subjektu. Monitorovací období dokládá, že projekt byl
dobře nastaven a úspěšně zakončen, co se týká povin-
ností vyplývajících z dotace. 
Stojí za to připomenout základní informace z jeho his-
torie: Partnery projektu na rekonstrukci zámeckého
pivovaru bylo Město Litomyšl spolu s YMCA Team o.s.
Protože YMCA Team o.s. byl pro tak velký projekt malé
sdružení, požádala Litomyšl, aby úlohu ručitele pře-
vzala mezinárodní organizace European Alliance
of YMCA's (EAY) a zároveň se stala partnerem, protože
má mezinárodní potenciál i větší finanční možnosti.

Rekapitulace financí:

I. etapa, investor Město Litomyšl - 2,1 mil. 
II. etapa, investor YMCA Team ve spolupráci
s EAY - 8,9 mil.
III. etapa, investor Město Litomyšl - výše dota-
ce z EU: 28,2 mil. Kč
rozpočet PaK: 3,7 mil. Kč
rozpočet Města Litomyšl: 5,6 mil. Kč
Informační kancelář, investor Město Litomyšl -
dotace MK ČR: 4 mil. Kč
rozpočet Města Litomyšl: 2 mil. Kč

MAS Litomyšlsko pro rozvoj 
života na venkově

Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko
o.p.s.) je nezisková organizace, která působí na území
38 obcí a dvou měst v okresech Svitavy a Chrudim.
Cílem působení MAS Litomyšlsko je podpora rozvoje
území a zvýšení kvality života ve venkovských oblas-
tech. MAS Litomyšlsko zprostředkovává dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova (jeden z fondů Evropské unie)
na menší investiční projekty měst, obcí, svazků obcí,
zemědělců, podnikatelů, neziskových organizací nebo
církevních organizací. MAS Litomyšlsko také poskytu-
je poradenství pro všechny subjekty v území v oblasti
využívání dalších existujících dotačních titulů (struk-
turální fondy EU, národní programy a dotace, krajské
dotace, nadace apod.) a sama realizuje rozvojové pro-
jekty, které zvyšují kvalitu života obyvatel v obcích
a městech na území působnosti MAS Litomyšlsko.    
Od roku 2009 byly vyhlášeny v rámci Programu rozvo-
je venkova 4 výzvy k příjmu žádostí o dotaci na projek-
ty měst, obcí, svazků obcí, zemědělců, podnikatelů,
neziskových organizací nebo církevních organizací.
V těchto výzvách bylo přijato 54 žádostí o dotaci, 32
bylo navrženo k finanční podpoře, 22 jich je zrealizo-
váno a 10 jich nyní čeká na schválení nadřízeným

orgánem – Státním zemědělským intervenčním fon-
dem – SZIF. Na realizace projektů v území prostřednic-
tvím MAS Litomyšlsko bylo dosud získáno přes 7
mil. Kč a použití těchto finančních prostředků je již
v území viditelné v podobě realizovaných projektů.
Další 3,4 mil. Kč jsou již vyčleněny na projekty ze 4.
výzvy.
MAS Litomyšlsko také realizuje další projekty na pod-
poru života ve venkovských oblastech, pravidelně
každý měsíc vydává plakát informující o společenském
životě v regionu, uveřejnění informací je pro zájemce
bezplatné. K prezentaci aktivit jsou otevřené i webové
stránky MAS, kde můžeme na žádost organizátorů zve-
řejnit plánované akce aktivity. MAS Litomyšlsko aktiv-
ně vyhledává oblasti, kde může být nápomocna při
rozvoji života na venkově. 
V průběhu listopadu bude vyhlášena 5. výzva k příjmu
žádostí o dotace. Již nyní můžete kontaktovat kance-
lář MAS a konzultovat vaše záměry a projekty. Rádi
pomůžeme s realizací žádosti o dotaci, protože život
na venkově nás baví!
Příklady zrealizovaných projektů naleznete
na www.mas-lit.cz/fotogalerie.         Ivona Opletalová

Kubík a. s. – česká rodinná firma s 20letou
tradicí v oblasti obchodu a výstavby
inženýrských sítí hledá vhodného
kandidáta/kandidátku na pozici: 

HLAVNÍ ÚČETNÍ
Náplň práce: 
• Komplexní zodpovědnost za vedení

účetnictví 
• Vedení týmu účetních 
• Zpracování účetních závěrek a daňových

přiznání 
• Kontakty se státními orgány 
• Reporting vedení 
• Spolupráce s auditorem Požadujeme: 
• VŠ nebo SŠ ekonomického směru 
• Praxi na samostatné pozici účetní nebo

hlavní účetní
• Znalost daňové problematiky
• Organizační, řídící a komunikační schopnosti
• Pečlivost, spolehlivost, loajalitu 

Nabízíme:
• Odpovídající finanční ohodnocení

s motivační složkou v závislosti na dosažených
výsledcích

• Zázemí stabilní, rozvíjející se společnosti
• Odborná školení, jazykové vzdělávání 

Nástup možný ihned, životopisy prosím zasílejte
na e-mail: marsalek@kubik.cz 
Bližší informace na tel. 461 612 884

Team byl investorem 2. etapy rekonstrukce. Zajišťoval
finanční náklady na dovybavení Evropského školicího
centra a další stavební úpravy po skončení 3. etapy
rekonstrukce, které nebyly zahrnuty do projektu
pro SROP, v celkové hodnotě 0,71 mil. Kč. Dále byl
investorem rekonstrukce sportovního hřiště
pro Evropské školicí centrum v celkové hodnotě 1,89
mil. Kč. Výsledkem první etapy v roce 2001 byla kni-
hovna, počítačová učebna a kancelář se zázemím.
V druhé etapě rekonstrukce v letech 2003-2004 byla
realizována vstupní hala s průchodem na dvoreček,
ekumenická kaple, seminární sál a sociální zařízení.
Nejnákladnější a stavebně nejnáročnější třetí etapa
(zahájena v roce 2005) přinesla v druhém nadzemním
podlaží víceúčelový sál, pobytovou chodbu, fitness
centrum se zázemím a saunou a první část ubytování.
Z celkového počtu 55 lůžek je 40 k dispozici formou
hostelu (jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje se sociál-
ním zařízením na chodbě) a 15 lůžek je rozmístěno
v celkem osmi penzionových pokojích s vlastním soci-
álním příslušenstvím na každém pokoji. Ubytování je
soustředěno do 2. až 4. nadzemního podlaží. Souběž-
ně se vznikem Evropského školicího centra došlo
i k rekonstrukci prostor rohové místnosti. Na základě
projektu architekta Pleskota zde vzniklo informační
centrum, propojené s rekonstruovaným dvorečkem.
Provozovatelem zámeckého pivovaru je nyní Evropské
školicí centrum o.p.s., které založily Město Litomyšl
a European Alliance of YMCA's. Ve správní radě mají
oba subjekty paritní zastoupení. 

Ing. Jana Macková, 
foto František Renza a Jana Macková

Zámecký pivovar – úspěšně zakončené 
monitorovací období projektu



V LITOMYŠLI V ŘÍJNU 2011 

4. 10. Út 19.00 Televarieté 2011 - zábavný pořad uvádí travesti skupina Hanky Panky z Prahy, vstup 230 Kč, předprodej v IC • Smet. dům tel. 774 657 774
5. 10. St 10.00 Co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

20.00 Houslový recitál Josefa Špačka - vstupné dobrovolné • Smetanův dům - malý sál www.glit.cz
6. 10. Čt 14.30 LU3V: Vojenské muzeum Králíky - přednáška v rámci Lit. univerzity 3. věku, přednáší M. Bartoš • Lidový dům tel. 461 612 068

17.30 Večerní seminář energetické psychologie EFT - Eva Portlová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
18.00 Zpívání manter a bhadžanů - pojďte si zazpívat a ulevit své duši... • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

7. 10. Pá 17.00 Sebeláska a odpuštění, Matka Země - přednášky H. Zavadilové, vstupné 130 Kč • zámek - kongresový sál
18.00-23.00 S vínem mezi sochami - konzumace moravských a rakouských vín, vstup volný • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
19.00 Párty s Kapitánem • Hotel Aplaus - Caffé bar Muuza tel. 461 614 900
20.00 Vltava - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Ing. J. Lexman, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

8. 10. So 11.00 Houbový víkend - houbové pochoutky, výstava hub, mykologická poradna • restaurace Veselka tel. 776 887 719
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Jan Bílek, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

9. 10. Ne 19.00 Ika Kraicová - koncert slovenské šansoniérky, občerstvení a stolová úprava zajištěna • hotel Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz
10. 10. Po 16.00 Vinuté perly - kurz techniky, která se hodí pro výrobu dárků, cena 350 Kč • dům dětí a mládeže safarikova@ddm.cz
11. 10. Út 10.00 Podzimní povídání nad knížkou - pro účastníky Denního stacionáře o.s. Ruka pro život tel. 461 612 068

10.00-12.30 Tvoření z přírodních materiálů • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
15.30 Ošetřování pokojových květin - přednáška Ing. Ludmily Sádovské • Denní stacionář Ruka pro život, o.s. tel. 461 312 412
16.15 Návraty aneb z historie Parkinson klubu v Litomyšli - přednáška s promítáním • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
19.30 Zpívat a snít s Bekrasem - 10. výr. vzniku orchestru, křest CD, vstup 100 Kč (předpr. v Hudebních nástrojích Melodia) • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 10. St 10.00-12.30 Tvoření z přírodních materiálů • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
18.00 Spása, mesianismus a poutnictví - přednáška s živou středověkou hudbou, RNDr. Mgr. Blochová • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 J. B. Moliér, J. Dvořák: Chudák Harpagon - abonentní představení Divadelní společnosti J. Dvořáka  • Smetanův dům tel. 461 613 239

13. 10. Čt 20.00 Liga otevřených mužů - úvodní setkání skupiny za účasti lektora Michala Vybírala • rodinné centrum tel. 773 128 608, 775 612 258
20.00 Karel Haloun: Syflárna - reprízu hry uvede Zámecké divadlo Milislav • Music Club Kotelna

14. 10. Pá 18.00-23.00 S vínem mezi sochami - konzumace moravských a rakouských vín, vstup volný • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
19.00 Swin..rs párty • Hotel Aplaus - Caffé bar Muuza tel. 461 614 900
20.00 Debbie - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Ing. J. Lexman, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

15. 10. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 6. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
17.00 Petr Špaček - vernisáž k výstavě malíře a grafika • Galerie Duke u vlakového nádraží tel. 603 247 078
18.00 Tré mušketýrů - představení Duha divadla Expekus, vstup volný Sborový dům CČSH • Toulovcovo náměstí
20.00 Diskotéka 80. - 90. let • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Jan Bílek, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 The Partysan - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 619 183

16. 10. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a poslechu hraje hudební kapela Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
18. 10.Út 17.00-19.00 S panem Popelkou za zvířátky - psí kamarád • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

18.00 Figurama - vernisáž figurálních kreseb, maleb a plastik • Městská obrazárna II. patro zámku tel. 466 036 588
19. 10. St 10.00 Vaříme z kořenové zeleniny aneb vyzkoušené recepty • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

13.30 Sběratelská burza • koná se v dětském oddělení městské knihovny tel. 461 612 068
20. 10. Čt 14.30 LU3V: Slezské zemské muzeum Opava - v rámci Lit. univerzity 3. věku, přednáší Mgr. A. Šimčík • Lidový dům tel. 461 612 068

16.00 Řezbářský kurz - téma reliéf, náčiní zapůjčíme (pokud nebudete mít svoje), cena 1 000 Kč • dům dětí a mládeže safarikova@ddm.cz
17.00 KJČ: Jihočeské rybníky - přednáška pí. A. Randákové, poté zhodnocení podzimního zájezdu • restaurace U Slunce - salónek

21. 10. Pá 18.00-23.00 S vínem mezi sochami - konzumace moravských a rakouských vín, vstup volný • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
19.00 Daiquiri párty • Hotel Aplaus - Caffé bar Muuza tel. 461 614 900
20.00 Chinaski - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Ing. J. Lexman, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

22. 10. So 16.00 Polovinu toho, co máme, vlastně vůbec nepotřebujeme - setkání s výkonnou ředitelkou UNICEF • Nový kostel www.unicef.cz
16.00 Základní taneční kurz pro mládež - 7. lekce, prodloužená pro rodiče a známé • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Country Western Saturday Night - hraje Triolit, vstup volný • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Jan Bílek, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

23. 10. Ne 19.00 Jiří Míža - americké blues na plechovou kytaru, vstupné 200 Kč • hotel Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz
24. 10. Po 9.00 Výklad karet - po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
25. 10. Út 15.30 Promítání amatérských filmů - promítají členové Klubu filmových amatérů Litomyšl • Denní stacionář tel. 461 312 412

17.30 Programujeme svoje zdraví - Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.30 510. LHV: Vokální soubor Affetto - na programu J. Vodňanský, C. Monteverdi..., vstup 100 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 613 239

26. 10. St 10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • městská knihovna www.rc.litomysl.cz
17.00-20.00 Šití panenek pro UNICEF - výroba panenek podle pravidel Unicef, prodej již vyrobených • Nový kostel www.unicef.cz

27. 10. Čt 20.00 J. Víšo: Komedianti jedou, koláž z tvorby Osvobozeného divadla - Divadelní spolek Šembera V. Mýto, vstup 90 Kč/60 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Eddie Stoilow - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

28. 10. Pá 19.00 Nezávislá párty • Hotel Aplaus - Caffé bar Muuza tel. 461 614 900
29. 10. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 8. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

21.00 Hashberry - koncert •Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 619 183
30. 10. Ne 15.00 Osmdesátý pátý den s Olbramem Zoubkem - setkání s O. Zoubkem, vyhlášení fotosoutěže, promítání  filmu • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
31. 10. Po 19.30 Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek: Světáci - abonentní představení, Divadelní společnost Háta Praha • Smet. dům tel. 461 613 239

3. 11. Čt 14.30 LU3V: Moravské zemské muzeum Brno - pavilon Antrophos - v rámci Lit. univerzity 3. věku, Mgr. P. Kostrhun • Lidový dům tel. 461 612 068
4. 11. Pá 19.00 3. setkání pěveckých sborů Litomyšle - Vlastimil, Sbor paní a dívek, Mužský pěvecký sbor Lit. • hotel Zlatá Hvězda tel. 775 913 400

20.00 Wohnout - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Ing. J. Lexman, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

5. 11. So 15.00 O Červené Karkulce - pohádka pro děti od 3 let, loutkoherec E. Navrátil z Větrného Jeníkova • Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz
20.00 Vinobraní - hraje skupina H.I.T. music, trhání vína, policajti, šatlava a dobrá zábava • restaurace Veselka tel. 776 887 719
20.00 Taneční pro dospělé - učitel tance Jan Bílek, možnost zakoupení jednotlivých lekcí • Lidový dům tel. 461 619 183

6. 11. Ne 15.00 a 19.00 L. Šimánek: Nový Zéland - velkoplošná panoramatická live-diashow, 160 Kč (předprodej v IC) • Smet. dům www.leossimanek.cz
16.00 Radek Jaroš: Hory shora III. (předprodej v Knihkupectví Paseka)  • Music Club Kotelna www.radekjaros.cz



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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

do 3. 12. Tetjana Mjalkovskaja: Bylinky / výstava obrazů / Galerie - Antik hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
do 27. 11. Merkur - legendární stavebnice / výstava / Region. muzeum Litomyšl / Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
od 15. 10. do 22. 1. Zima - čas zábav a veselic / výstava plakátů tiskaře Josefa Dmycha / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
do 30. 10. Keramické setkání „SOCHA A PROSTOR" / výběr z 8. ročníku bienále Keramické setkání 2010 v Kolíně / zámecké sklepení / 9-17
do 30. 10. Výtvarné práce holandských umělců / výstava k 20. výročí partnerství Litomyšle a Rodenu / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
od 3. 10. do 8. 10.  Týden knihoven / celostátní akce, besedy, přednášky atd. - podrobný program na stránkách Lilie / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době 
do 27. 10. „Můj svět" / výstava prací fotografické soutěže / Lidový dům / pouze v pracovní dny 8-16
do 30. 10. Adolf Kašpar - Filosofská historie / výstava /Rodný byt B. Smetany / So - Ne 9-12 a 13-17
do 15. 10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí / každou sobotu od 8 do 12 
od 3. 10. do 24. 10. Mistři knižní ilustrace / výstava / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
od 3. 10. do 31. 10. Moje zážitky z prázdnin a Čtvrtkoviny / výstava prací ze stejnojmenných soutěží / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
od 19. 10. do 6. 11. Figurama / přehlídka figurálních kreseb, maleb a plastik / Městská obrazárna v II. patře zámku / denně kromě pondělí 10-15
od 29. 9. do 8. 1. Bohdan Kopecký: Zrození fauna / výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodáka / Galerie Miroslav Kubík / Čt - Ne 10-17
od 27. 10. do 30. 10. Kachní a králičí hody / hotel Zlatá Hvězda 
od 14. 10. do 23. 10. Zvěřinové hody / speciality ze zvěřiny / hotel Aplaus
do 31. 10. Jaroslava Svatošová: Život - věčná inspirace / výstava obrazů malovaných suchou křídou / zámecké infocentrum / denně 9-16
od 5. 11. do 6. 11. Astrovíkend - dny tajemna a zdraví / porady s léčiteli, astrology, výklad z ruky a karet... host U. Kluková / zámek / So 9-18, Ne 10-17
od 6. 11. do 8. 11. 9. Mezinárodní festival outdoorových filmů / podrobný program - Lilie str. 18 / Music Club Kotelna / více na www.mfof.cz
od 15. 10. do 30. 10. Petr Špaček / výstava malíře a keramika / Galerie Duke u vlakového nádraží / ve všední dny 9-17, o víkendech po tel. domluvě 603 247 078

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

4., 5. 10. Út, St Šéfové na zabití - Film USA. Co se dá dělat, když zjistíte, že váš šéf je šílenec, sadista nebo hovado? Hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jennifer
Aniston aj. Režie: Seth Gordon. T., 100 min., vstupné 65 Kč • od 15 let

6., 7. 10. Čt, Pá Zrození planety opic - Film USA. Místo evoluce... revoluce. Hrají: James Frnco, Freida Pinto, Andy Serkis, Tom Felton aj. Režie: Rupert Wyatt. 
T.,  105 min., vstupné 65 Kč • od 12 let

9. 10. Ne Strom života - Film USA. Strom života získal na MFF v Cannes hlavní ocenění, Zlatou palmu, pro nejlepší film. Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jes-
sica Chastain, Fiona Shaw aj. Režie: Terrence Malick. T., 135 min., vstupné 75 Kč • od 12 let

11., 12. 10. Út, St Barbar Conan - Film USA. Osudy barbara Conana při jeho cestě napříč Hyborií, aby pomstil smrt svého otce a vyvraždění své rodné vesnice. Hrají:
13., 14. 10. Čt, Pá Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan aj. Režie: Marcus Nispel. T., 110 min., vstupné 75 Kč • od 12 let
16. 10. Ne 17.00 Šmoulové! - Film USA. Jsou malí, modří, roztomilí a nešťastnou náhodou se ocitnou přímo uprostřed New Yorku s Gargamelem v patách. Hrají: 

Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Tim Gunn aj. Režie: Raja Gosnell. 90 min., vstupné 70 Kč
16.10. Ne Captain America: První Avenger - Film USA. Tvůrci charakterizují film jako historické sci-fi, jako alternativní pohled na Druhou světovou válku. 

Hrají: Chris Evans, Tommy Lee Jones, Hugo Weaving aj. Režie: Joe Johnston. 120 min., vstupné 65 Kč 
18., 19. 10. Út, St Intimní past - Film USA. Myslela si, že žije sama... Hrají: Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Lee Pace aj. Režie: Antti Jokinen. T., 90 min., vstup-

né 70 Kč • od 15 let 
20., 21. 10. Čt, Pá Obhájce - Film USA. Ve strhujícím thrilleru Obhájce ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela,„Micka“, Hallera, charismatického trestního 
23. 10. Ne advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Režie: Brad Furman. T., 115 min., vstupné 75 Kč • od 12 let
24. 10. Po 9.30 Kamarádi z televize 2 - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší.

Vstupné 20 Kč
25., 26. 10.Út, St Kovbojové a vetřelci - Film USA. Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Hrají: Daniel Craig, Har-

rison Ford, Olivia Wilde aj. Režie: Jon Favreau. 115 min., vstupné 65 Kč
27., 28. 10. Čt, Pá 17.00 Saxána a lexikon kouzel - Film ČR. Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušinský, Jiřina Bohdalo-
30. 10. Ne 17.00 vá, Helena Nováčková aj. Režie: Václav Vorlíček. 90 min., vstupné 75 Kč
27., 28. 10. Čt, Pá Muži v naději - Nová česká komedie se Simonou Stašovou, Jiřím Macháčkem a Boleslavem Polívkou. Režie: Jiří Vejdělek. 110 min., vstupné 70 
30. 10. Ne Kč • od 12 let
1., 2. 11. Út, St Drive - Film USA. Režisér filmu Drive Nicolas Winding Refn získal na filmovém festivalu v Cannes 2011 cenu za nejlepší režii. Hrají: Ryan Goss-

ling, Carey Mulligan aj. T., 95 min. • od 15 let 
3., 4. 11. Čt, Pá Super 8 - Film USA. Režisér J.J. Abrams vytvářel své první „kousky“ právě na formát Super 8 a dlouho v něm rostla chuť natočit film o vlastních

tvůrčích začátcích. Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Faning aj. 110 min.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: Zámecké informační centrum otevřeno:

Po - Pá: 8.30-18.00  So - Ne: 9.00-17.00
So:         9.00-14.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal,
Eventim a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Student Agency a rezervace letenek.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Dále v prodeji: víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry,...
Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel.: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

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

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže
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V.ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

Zámek Litomyšl, 5. a 6. listopadu.

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

diagnostika zdravotního stavu,
aut. kresba, irisdiagnostika,

výklad z ruky a karet, su-jok, byliny atd.
Shaman spirit – C. P. Gomez,

peruánský šaman.

Host: Uršula Kluková – výklad karet
Přednášky nonstop. Info: 739 018 692

www. ASTROVIKEND.cz

Prvňáci začínají za pomoci patronů
Ve čtvrtek 1. září přišlo na Základní školu Zámecká
v doprovodu rodičů 56 prvňáčků. Děti poznaly svou
paní učitelku, nové spolužáky a také se seznámily se
svým patronem – deváťákem. 
Aby se prvňáčkům ve škole líbilo hned od začátku, při-
pravili pro ně nejstarší žáci na uvítanou malé překva-
pení a dárek. V prvních dnech poznávaly děti prostředí
školy a družiny, s pomocí svých patronů se naučily ori-
entovat ve školní jídelně a při té příležitosti se s nimi
také společně naobědvaly. S bezpečným přecházením
frekventované silnice před školou pomohla dětem
Policie ČR. Každý žáček si pod „odborným dohledem“
mohl zkusit přejít vozovku ve skupině, ve dvojici či
sám. 
V programu prvních zářijových dní byl čas i na bližší
vzájemná seznámení nejmladších a nejstarších. Co se
o sobě navzájem dozvěděli, graficky ztvárnili a společ-
ně umístili na nástěnku, která vítá návštěvníky ve ves-
tibulu školy.

A to byl jenom začátek. Začátek spolupráce, o jejímž
výchovném smyslu po pěti letech už nepochybujeme.

Monika Lipavská a Jana Vohralíková, 
učitelky I.tříd ZŠ Zámecká, foto Monika Lipavská

Česko-polská výměna tentokrát
v Litomyšli

V neděli 11. září přijelo 16 žáků polského gymnázia se
2 učiteli na týdenní výměnný pobyt. Výměny se účast-
nilo 13 dívek a 3 chlapci. 
Na každý den jsme měli přesné plány. V pondělí jsme
jeli do Žďárských vrchů lézt na 25 metrů vysokou
skálu. Kdo skálu vylezl, dostal za odměnu a taky
na památku náramek. V úterý jsme brzo ráno vyrazili
do libereckého Babylonu. Dopoledne jsme byli v IQpar-
ku a odpoledne v aquaparku. Domů jsme se vrátili až
večer. Ve středu jsme měli na programu prohlídku lito-
myšlského zámku a města Litomyšle. Odpoledne jsme

vyrazili do lanového centra v České Třebové. Ve čtvrtek
jsme jeli na prohlídku našeho hlavního města Prahy.
Viděli jsme Pražský hrad, Karlův most, orloj na Staro-
městském náměstí a Václavské náměstí, kde jsme měli
rozchod, na který jsme se hodně těšili. V pátek nás
čekalo vyučování. Polská část se učila v češtině a my
Češi jsme měli 2 hodiny výuky v polštině. Do školy nás
také přišel navštívit místostarosta města Litomyšle.
Odpoledne jsme se vydali na cyklistický výlet na Koz-
lov. Z kozlovské rozhledny jsme měli možnost vidět
třeba Praděd. Večer už jsme se pomalu začínali loučit.
Každý dostal společnou fotku a polská část výměny
obdržela upomínkové předměty s logem Litomyšle.
V sobotu jsme měli volný program, takže záleželo
na každém, co si pro svého polského kamaráda či
kamarádku připraví. A večer už jsme se se slzami
v očích loučili na nádraží v Letohradě. Taky jsme se
naposledy vyfotili a Poláci nastoupili do vlaku a odjeli.
Někteří brečeli ještě hodinu po tom, co odjeli. 
A koncem května nebo začátkem června příštího roku
je pojedeme navštívit my do Polska. 
Za pomoc děkujeme Městu Litomyšl, HRG, LBtechu,
Cyklosportu Stratílek, Fortechu a Pardubickému kraji.

Pavlína Gogolová,
3. ZŠ Litomyšl, foto D. Simonides 

Návštěvy Klicperova divadla 
v Hradci Králové

Stalo se již tradicí, že se žáci Základní školy U Ško-
lek každoročně účastní zájezdů do Klicperova diva-
dla v Hradci Králové. Za ta léta zhlédli mnoho
známých titulů od slavných osobností, což jistě roz-
šiřuje jejich obzory a kulturní přehled. Jmenujme
např. komickou zpěvohru Čert a Káča napsanou dle
opery Antonína Dvořáka, Smetanovu Prodanou
nevěstu, Kata a blázna od Voskovce a Wericha či

tolik známou Baladu pro banditu. Kromě hudebních
děl se jim líbila i díla proslulých dramatiků, jako je
Gogolův Revizor, Čapkovo R.U.R. nebo Shakespearo-
va Marná lásky snaha.
Mnohé děti, jejichž rodiče divadla pravidelně nenav-
štěvují, tak poprvé dostávají možnost naučit se, jak to
v divadle chodí, jak se tam správně chovat a jak se
obléci. Přála bych vám vidět, jak se v slavnostních
šatech děvčata změní v mladé slečny a starší hoši,
kteří už vlastní sako, nabudou na mužnosti. Jako
mávnutím proutku se většinou změní i jejich chování
a my učitelé jsme na ně pak právem hrdí.
V tomto školním roce jsme se vydali do Hradce Králové
hned 19. září, abychom se podívali na novinku součas-
ného autora Davida Drábka Jedlíci čokolády. Musíme
říct, že nás Klicperovo divadlo opět nezklamalo.
Pro děti bylo jistě zážitkem i to, že viděli živě hrát
Pavlu Tomicovou, kterou mnozí znají jako Simonu
z televizního seriálu Ulice.
Věřím, že kdo jednou okusí úžasný zážitek z kvalitní-
ho představení, bude se už navždy do divadla vracet.

Mirka Jirečková, foto Vladimír Šauer

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

Budislav – prodej zděné chaty uprostřed lesa. Zave-
dena už.voda ze studny, elektro a septik s přepadem.
Chata je podskl. s dílnou a studnou i s pitnou vodou
Č. 612. Cena: info v RK
Řetová – prodej či pronájem ŘRD 4+1 s garáží
a zahradou. Vytáp. domu ÚT a elektro,v přízemí jídel-
na s ob. pokojem krb a koupelna s WC, v patře 2
pokoje, koupelna a WC.
Č.636. Cena: 1.400.000,- Kč (7.000,- Kč + režie)
Borová – Svatá Kateřina – prodej domu s 2 byty
na slunném místě. Vzhledem ke svému umístění
do okolní krajiny je vhodný k trvalému bydlení
i k rekreaci. Č.632. Cena: 2.600 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi star-
ší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2), pův.studna,
napojení domu na vodu, elektro čističku, plyn
u pozemku. Č.630. Cena: 1.400 000,- Kč
Sebranice u Lit. – prodej většího domu s využitým
nově zbudovaným podkrovím po rekostrukci střechy
k trvalému bydlení i rekreaci s větší zahradou a altá-
nem. Č.627. Cena: 2 200 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel.bytu 3+1 po rekonstrukci,
VI.NP, 79 m2. Zděné byt. jádro, kuch. linka, plovoucí
podlahy, okna původní. Pěkné bydlení blízko centra
Č.625. Cena: 1 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 (55 m2) ve III.
NP blízko centra. V r. 2003 rekonstrukce - elektroin-
stalace, rozvody vody, odpady, nová koupelna, ÚT
s plyn. kotlem, nová kuch. linka. Č. 629. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej panel. bytu 1+kk ve IV.NP (22 m2).
Místnost s kuch. koutem, chodba, koupelna, WC
a sklep. Dům je zčásti zateplený, bez výtahu. Vhodný
pro studenty. Č. 614. Cena: info v RK
Svitavy – prodej řadového domu 4+1 s terasou,
dvorkem a zahrádkou, ve velice klidné lokalitě
u centra, s možností dobudování půdní vestavby.
Č.615. Cena: 1 782 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných 11 staveb. parcel
pro stavbu rod.domů. Inž. sítě budou kompletně
zainvestované nejpozději do 20. října 2011. 4 parce-
ly jsou rezervované. Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej pěkné půdní vestavby bytu 3+1
(98 m2) ve III.NP, osob.vlastnictví, klidná lokalita.
K bytu patří půdní prostor cca 20 m2, možno přikou-
pit i garáž. Č.532. SLEVA! Cena: info v RK
Lažany u Lit. – prodej staršího domu se zahradou
a stodolou vhodného k větší rekonstrukci. Připojeno
elektro, plyn a voda vedou na hranici pozemku před
domem. Č.594. Cena: 300.000,- Kč
Litomyšl – pronájem nadstandartně vybaveného
prostoru kadeřnictví se soc. zaříz. a menším skladem
v krásném prostředí vily v lokalitě s rod. domy. 
Č.599. Cena: 5 000,- Kč/měs.
Poptávka: Hledáme pro svého klienta rodinný
dům v Litomyšli. Platba v hotovosti.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech a kompletní realitní servis včetně
obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Koncert vokálního souboru Affetto
Srdečně vás zveme na koncert vokálního souboru
Affetto, který se bude konat v úterý 25. října v 19.30
v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli v rámci Lito-
myšlských hudebních večerů. Soubor Affetto vystupu-
je ve složení: Jan Mikušek – kontratenor, Vladimír
Richter – tenor, Marek Olbrzymek – tenor, Aleš Pro-
cházka – bas, Martin Jakubíček – varhany, zpěv.
Na koncertě zazní skladby J. Vodňanského, C. Monte-
verdiho, A. Pärta, M. Jakubíčka a spirituály.
Patří k jakési nepsané ctižádosti hudebníků nabízet
svému publiku nová překvapení, zkoušet dosud nevy-
zkoušené, porovnávat dosud nesrovnávané, vracet se
k praktikám běžným v minulosti či experimentovat
se současnými výrazovými prostředky. Vznik souboru
Affetto vyplynul ze společného zájmu hudebníků
o hledání nových cest a možností komorní vokální
interpretace ve smyslu dramaturgickém i výrazovém.

Zpěv jako nejpřirozenější hudební projev nabízí nevy-
čerpatelné možnosti jemného vystižení nálad a pocitů,
které do svých skladeb ukryli autoři všech historic-
kých epoch. Bohatá nabídka výrazově pestrého a pře-
svědčivého provozování hudby více či méně
vzdálených časů je pro hudebníky výzvou k hledání
nejrozmanitějších zvukových, barevných a emocionál-
ních odstínů mužského vícehlasu. Jejich repertoár
zahrnuje hudbu středověkou a nejstarší české památ-
ky, barokní skladby, ale také hudbu současnou. Nevá-
hají překračovat hranice hudebních žánrů
a do programů zařazují spirituály a méně obvyklé
úpravy moderních skladeb. Snaží se, aby jejich kon-
certy byly důkazem, že hudba – zejména vokální – je
vždy a v mnoha podobách připravena oslovit nejskry-
tější emoce každého posluchače i interpreta.

Jiřina Macháčková 

pozvánky

Mezinárodní festival outdoorových filmů 
Pořadatelé devátého ročníku Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů slibují spoustu novinek, zajímavé
filmy a atraktivní program. Jde o největší soutěžní
putovní filmový festival outdoorových sportovních,
dobrodružných, adrenalinových a cestopisných filmů
ve svém žánru i rozsahu v České republice i ve světě.
Letošní ročník se může pochlubit 110 filmy z 16 zemí
světa. Diváci se mohou těšit nejen na filmy, ale i boha-
tý doprovodný program ve 25 městech České republiky
a letos nově také na Slovensku v termínu od 14. října
do 3. prosince.
Porota bude rozdělovat ceny opět ve čtyřech kategori-
ích (outdoorový sport, hory, voda a cestopis), a navíc
udělí nově cenu za amatérský film a cenu za mimořád-
ný přínos v oblasti outdoorového filmu, sportu a akti-
vit, tzv. cenu za celoživotní dílo. Vítězní filmaři obdrží
ceny v celkové hodnotě půl milionu korun.Festival
budete moci zaznamenat také z médií. V letošním roce
bude opět pokračovat několikadílný pořad o festivalu
a outdooru s názvem Minuty dobrodružství na progra-
mu České televize ČT 4, od 8. října vždy v sobotu
od 22.00 až do 3. prosince. Letos poprvé budou usku-
tečněny televizí dobrých zpráv TV NOE přímé přenosy

ze slavnostního zahájení v Ostravě a slavnostního
zakončení v Praze. V Litomyšli budou projekce probí-
hat od 6. do 8. listopadu v Music Clubu Kotelna. Pro-
mítat se bude od 18.00 a od 20.00, v pondělí a úterý
navíc od 16.00. O výjimečné odstartování projekcí v
Litomyšli se postará v neděli 6. listopadu od 16.00,
stejně jako v loňském roce, nejúspěšnější český himá-
lajský horolezec Radek Jaroš, který letos v květnu
zdolal svoji další osmitisícovku – čtvrtou nejvyšší horu
světa Lhotce – a do Koruny Himálaje mu zbývá už jen
Annapurna a K2. Nenechte si ujít příležitost setkat se
s tímto výjimečným sportovcem a prohlédnout si foto-
grafie i videa z nových výstupů. Dodejme, že Lito-
myšlská zastávka festivalu je možná pouze díky
finanční podpoře Města Litomyšl. 
Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

PROGRAM FESTIVALU:

neděle 6.11. 16.00

SLAVNOSTNÍ ZÁHÁJENÍ S HOSTY - Radek Jaroš
Radek Jaroš: Hory shora III
neděle 6.11. 18.00

Le monde de Gaston Rébufat (FRA, 52 min.)
Annapurna, La clave (SPA, 28 min.)
Nordix Boží Dar (CZ, 6 min.)

neděle 6.11. 20.00

The Swiss Machine (USA, 19 min.) 
Řeka divokých koní (CZ, 30 min.) 
Snowporning The 10th movie (CZ, 40 min.)
pondělí 7.11. 16.00

Velikonoční regata 2011 (CZ, 30 min.) 
Exotika jako ju nepoznáme (SK, 30 min.)
Winter swimming (CZ, 29 min.) 
pondělí 7.11. 18.00

Rozřezaná U rampa (USA, 4 min.) 
Barmania (CZ, 31 min.) 
Eye Trip (USA, 55 min.)
pondělí 7.11. 20.00

Hľadači utajených svetov (Sk, 26 min.)
Surinamská Lucia (CZ, 14 min.) 
Sólo přes oceán (CZ, 40 min.) 
Call 112 (CRO, 18 min.) 
úterý 8.11. 16.00

Tatras Wild Ride (SK, 22 min.) 
Psyche: Bleed in Hell (UK, 5 min.) 
Azory pod hladinou (CZ, 28 min.) 
Tour de Labe handicap (CZ, 30 min.) 
úterý 8.11. 18.00

Chasing Legends (USA, 93 min.) 
úterý 8.11. 20.00

Trabantem napříč Afrikou (CZ, 96 min.) 

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

Blues na plechovou
kytaru

Vítěz hudebního festivalu Zahrada Jiří Míža zahraje
blues na plechovou kytaru v neděli 23. října v hotelu
Zlatá Hvězda jako ve třicátých letech v Americe
na břehu Mississippi. Tento skromný člověk z Jeseníků
se původně živil keramikou a sklem, ale vlastní písně
a texty ho vynesly do výšin mezi mistry akustického
blues. 
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem.
Stolová úprava a občerstvení je zajištěné. Více infor-
mací na www.dobredivadlo.cz a www.jirimiza.cz. Výtě-
žek z koncertu pořadatel využije na pohádky pro děti.

-red-, foto promo foto

V galerii Duke u vlakového nád-
raží v Litomyšli je možné od 15.
do 30. října zhlédnout výstavu
malíře a keramika Petra Špačka.
Špačkovou malířskou technikou
je olej na plátně a v jeho tvorbě
dominovaly ponejvíce krajiny.
V současné době se však začíná
jeho tvůrčí zájem posouvat tro-
chu jiným směrem… Obrazy už
nemají úplně realistické pohledy
a malířovou fantazií vytváří mys-
tický snový svět vnitřního ducha.
Vernisáž se uskuteční 15. října
od 17.00. Výstavu je možné nav-
štívit ve všední dny od 9.00 do 17.00, o víkendech
po telefonické domluvě na 603 247 078.
Malíř a keramik Petr Špaček, který se narodil v nedale-
kém Vysokém Mýtě, svými obrazy krajin dokáže vtáh-
nout do děje… tiché, poetické krajiny, která má tu
moc očistit člověka od nánosů špíny světa: stresu,
depresí, bolestí na těle i na duši. Špačkovo dílo nepro-
vokuje, nesnaží se šokovat, naopak nás svým klidem
a mírem, jenž se nekonečně rozprostírá v jeho plát-
nech, navrací až k lidské podstatě. K přemýšlení o pří-

rodě, o lásce a nemateriálních
hodnotách, které jsou v dnešní
společnosti tak vzácné. Svými
obrazy nás učí dívat se na svět až
naivně dětskýma očima a vidět
v ní umělecké dílo… Řemeslně
dokonale zachycuje atmosféru
malebných vesniček Vysočiny.
Pumpy na návsi, peřiny v okně,
holubníky – to vše na nás dýchá
čistotou a evokuje v nás pocit, že
můžeme do obrazu vstoupit
a stát se jeho součástí… Další
uměleckou polohu malíře tvoří
keramické obrazy, které se jeví,

jako úplný protipól čistých krajinek. Řeklo by se
abstrakce, avšak ve Špačkově pojetí stále je tu patrné
úzké spojení s přírodou. Ať již to jsou otisky kůry
v hlíně, nebo motivy rostlin prorůstající ve strohých
tvarech keramických kachlů. Jeho obrazy se nachází
v soukromých sbírkách po Evropě (Francie, Anglie,
Německo, Rakousko) a v USA. V nedávné době k těmto
zemím přibylo také Japonsko, kde jsou jeho obrazy
vystaveny v putovní výstavě v Tokiu a dalších městech. 

-red-

Petr Špaček v galerii Duke
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Zima - čas zábav 
a veselic 
Od 15. října do 22. ledna bude v Regionálním muzeu
v Litomyšli k vidění výstava Zima – čas zábav a veselic.
Malá výstava plakátů, litomyšlského tiskaře Josefa
Dmycha z první třetiny 20. století, nám připomene
dobové zimní zábavy a veselice. Graficky zajímavě
pojaté plakáty zvaly na litomyšlské plesy, silvestrovské
večírky, mikulášské zábavy, vepřové hody či šibřinky.

-red-

Syflárna v Kotelně
Zámecké divadlo Milislav uvede ve čtvrtek 13. října
od 20.00 v Music Clubu Kotelna reprízu hry Karla
Halouna Syflárna. Děj hořké komedie se odehrává
v 70. letech minulého století, v době tuhé normalizace
na dermatologicko-venerologickém oddělení fakultní
nemocnice v Praze. Opírá se o autorovy osobni zážitky;
nebyl zde ovšem léčen z pohlavních chorob, ale z poli-
tického názoru – pracoval zde jako pomocný uklízeč.    

-red-

Divadelní podzim 
v Lidovém domě

Festival Divadelní podzim v Lidovém domě, který
pořádá Farní charita Litomyšl, pokračuje ve čtvrtek 27.
října ve 20.00 hodin druhým představením. Hru
Komedianti jedou - koláž z tvorby Osvobozeného diva-
dla - uvede Divadelní spolek Šembera z Vysokého Mýta. 
Těšit se můžete na pásmo komediálních scének,
hudby, zpěvu, tance i zajímavých dialogů, které ani
v dnešní době neztratily na aktuálnosti. Vstupenky
v ceně 90 Kč pro dospělé a 60 Kč pro mládež, studenty
a důchodce můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři
Lidového domu nebo 1 hodinu před začátkem předsta-
vení.                                 za Lidový dům Hana Šauerová, 

foto Vlastimil Švadlena

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá, So:
14.30 – 01.00
Ne:
14.00 – 22.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Jedenáctá Figurama
Jedenáctý ročník pravidelné výtvarné přehlídky figu-
rálních kreseb, maleb a plastik Figurama zavítá
po předchozí výstavě v Praze na zámek v Litomyšli.
Studenti vysokých uměleckých škol z Čech, Slovenska,
Polska, Španělska a Ameriky prezentují své školní stu-
die figury v intencích svého zaměření i volnější para-
fráze. Výstavy a třídenní sympozium kresby, včetně
workshopu kresby, hostí postupně všechny zúčastně-
né školy. V Litomyšli bude pořádající školou Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice, která se účastní
této mezinárodní akce druhým rokem. Výstava bude
zahájena v úterý 18. října v 18.00 v Městské obrazárně
ve 2. patře státního zámku a potrvá do 6. listopadu. 
Duchovními otci projektu jsou malíři Karel Pokorný
a Boris Jirků, kteří od roku 2001 takto dávají prostor
studentům i divákům k zhodnocení významu figury
ve výtvarném umění dnešní doby. Je s podivem, jak

může být klasické základní téma umělce o pochopení
sama sebe kontroverzní. To ukazují reakce na tuto
akci, která v době ústupu výuky od klasických témat
a médií na většině škol ukazuje, že oblíbená počítačo-
vá grafika je pouze nástrojem, který invenčně ovládne
jen poučený a schopný výtvarník. Výstava proto jistě
zaujme každého aktivního výtvarníka i umění přístup-
né diváky.
Každý rok je k výstavě vydán obsáhlý katalog, který
obsahuje všechny vystavené kresby a informace o jed-
notlivých školách, včetně teoretických příspěvků
pedagogů. Katalog bude v omezené míře k dostání
během výstavy a následně neprodané kusy v prodejně
Paseky.

srdečně vás zvou vedoucí Atelieru výtvarné přípravy
akad. mal. Aleš Ogoun

a organizační vedoucí MgA. Lukáš Tůma

Zimní putování po Novém Zélandu
v diashow Leoše Šimánka

„Nový Zéland - Zimní putování po ostrovech přírod-
ních superlativů“ je název nové diashow cestovatele,
fotografa a spisovatele Leoše Šimánka. V Litomyšli
svou velkoplošnou panoramatickou live-diashow se
sedmi projektory představí ve Smetanově domě 6.
listopadu od 15.00 a 19.00. 
Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé
věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět
do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl,
do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zají-
mavý svět, a o to víc v zimě.
Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou
Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokrát
do Aotearoa – země dlouhého bílého mraku, jak nazý-
vají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového
Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi

důkladně poznávali novozélandské souostroví, nachá-
zející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šest-
nácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý
kaleidoskop geografických zajímavostí, začínající
u písečných pláží s palmami, také v zimě kvetoucími
ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů,
barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či
bublajícím blátem podél křišťálově průzračných hor-
ských jezer, do velehor pokrytých ledovci.
Ani tentokrát autor nefotografoval pouze přírodu,
faunu a flóru, ale věnoval se se svojí rodinou všemož-
ným aktivitám. Vyráželi na koních, kánoích či kaja-
cích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo
podnikali túry mezi ledovcovými horami.
Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko
zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdi-
voval a fotografoval Leoš Šimánek nejkrásnější horu
jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zim-
ním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set
metrů výšky.
Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stej-
nojmenné fotografické knihy Nový Zéland: Zimní
putování po ostrovech přírodních superlativů, kterou
nově vydal Leoš Šimánek ve svém nakladatelství Acti-
on-Press.
Již ve čtvrtek 3. listopadu se stejná diashow uskuteč-
ní v České Třebové, o den později v Ústí nad Orlicí
a v sobotu 5. listopadu ve Svitavách. Více o autorovi,
jeho knihách a diashow najdete na internetových
stránkách www.leossimanek.cz.

-red-, foto Leoš Šimánek

Houby, kam se podíváš
Houbařská sezóna je v plném proudu. Jestli máte rádi
houby, rádi je sbíráte či konzumujete nebo byste je
chtěli lépe rozpoznat, přijďte v sobotu 8. října
na Veselku. Bude se zde konat „Výstava hub“, spojená
s ukázkou různých houbových zavařenin a doplněna
o mykologickou literaturu. 
Zhlédnout budete moci i poštovní známky s různými
motivy hub z celého světa, rozdělených dle místa
výskytu. Dále budou k vidění i ručně malované obráz-
ky a další důvtipné houbové dekorace. Součástí
výstavky bude i mykologická poradna (určování vámi
přinesených hub). Poradnu a určování povede pan
Jaroslav Randa, člen mykologického klubu Choceň
a pan Jiří Kohák st., certifikovaný znalec hub z Lito-
myšle. Výstavka se uskuteční v rozmezí od 11.00
do 16.00 na velkém sále restaurace Veselka. Navíc
můžete přijít ochutnat různé speciality z hub, a to
nejen v sobotu od 11.00, ale už i v pátek od 14.00.
Houbaření třikrát zdar!                            Lenka Seklová

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Říjnová schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvr-
tek 20. října od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce.
Na programu je přednáška pí. Aleny Randákové. „Jiho-
české rybníky“ a poté zhodnocení podzimního zájez-
du. Srdečně zveme i nečleny a hosty.

Jana Kroulíková

Zpívat a snít
s Bekrasem
Zveme vás na koncert, který se bude konat u příleži-
tosti deseti let od založení Litomyšlské jedenáctky
BEKRAS, 11. října v 19.30 hodin ve Smetanově domě.
Slovem bude provázet Karel Hegner z Brna. Součástí
koncertu bude slavnostní křest CD 10 let Bekrasu.

Jaroslav Jiráček
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Přehlídka středních škol a učilišť
Ve dnech 5. a 6. října pořádá Úřad práce ČR - krajská
pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střed-
ní škole technické Na Skalce v České Třebové Přehlíd-
ku středních škol a učilišť. Ve středu 5. října je
přehlídka pro veřejnost otevřena od 12.00 do 17.00,
ve čtvrtek 6. října od 8.00 do 17.00.
Získáte zde podrobné informace o studijních i učeb-
ních oborech, o podmínkách studia, včetně informací
o přijímacím řízení. Obdržíte informační letáky, pro-
hlédnete si expozice vystavujících škol. Na přehlídce
budou pro zájemce poskytovány informace o trhu

práce, rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdě-
lávání v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací.
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání přehlíd-
ky škol.            Iva Tomšová, Informační a poradenské

středisko pro volbu a změnu povolání

Tré mušketýrů ve sboru
Církve československé
husitské
Česká křesťanská akademie a náboženská obec Církve
československé husitské (CČSH) v Litomyšli srdečně
zvou do sboru CČSH Litomyšl na divadelní představení
Tré mušketýrů v podání Duha Divadla Expekus. Autor-
skou veršovanou komedii podle klasického příběhu,
doprovázenou zpěvy a jedním tancem, je možné zhléd-
nout 15. října od 18.00. Vstup je volný. 
Duha Divadlo Expekus je pražské amatérské divadlo,
takový spolek prima lidí, kteří se rozhodli trávit svůj
volný čas hraním divadla pro radost jiných lidí i svou
vlastní. Od října 2005 se divadlo stalo součástí nezis-
kové organizace Sdružení DUHA.                            -red- 

Dramatická školička 
v Rodinném centru Litomyšl

V minulém čísle Lilie jsme zveřejnili, že v Rodinném
centru v Litomyšli budou probíhat kurzy, nebo chcete
– li kroužky, týkající se dramatické výchovy a divadla.
Vzhledem k věkovým rozdílům našich zájemců, jsme
se rozhodli rozšířit nabídku, a to od dětí dvouletých,
až po středoškoláky, či dospělé.  
Tak například Dramaťáček pro rodiče s dětmi od dvou
do čtyř let přinese vždy něco nového. Mnoho společ-
ných aktivit bude inspirováno známými i neznámými
pohádkovými příběhy nebo říkadly, které využijeme k
dramatické hře. Podstatné zde však je právě to, že
rodiče budou do hry zapojeni stejně tak, jako jejich
děti. Rodičovská pomoc tak dětem dovolí si vyzkoušet
i věci, které by možná ještě samy tak docela nezvládly. 
Drama, divadlo, improvizace – otevřené zájemcům
od 15 let - se pro nás stane cestou, vedoucí k divadlu.
Jaká však tato cesta bude? Nejprve půjdeme pěšinkou
seznamovacích her a cvičení, projdeme stezkou zva-
nou Řeč, Pohyb, Improvizace, Pantomima… až se
dostaneme na rozcestí (ne však na scestí), kde si spo-
lečně vybereme, kam půjdeme dál. Vydáme se na cestu
ke klasické inscenaci? Půjdeme po kamenité cestě tra-

gédie? Nebo po vyšlapané cestičce komedie? Zůstane-
me pro naše divadelní zkušenosti v rodné zemi? Nebo
se vydáme do krajin neznámých, cizokrajných? Možná,
že naše cesta divadelního umění nepovede na jeviště,
ale povede nás ke společnému přátelství. 
Dramatická školička zahájí svůj program od prvního
říjnového týdne. Vybírat si můžete z těchto věkových
kategorií: 
Pondělí: 
•14.00–16.00 - Dramaticko – literární kroužek
(7 – 10 let)
•16.00–17.30 - sudý týden - Dramaťáček pro rodiče
s dětmi (2 - 4 let)

•18.00–20.00 - Drama, divadlo, improvizace
(od 15 let)
Středa:
14.00–16.00 - IDEA - I jako improvizační, D jako diva-
delní, E jako empatické, A jako aktivity (11 - 14 let)
Čtvrtek:
16.00–17.30 - Dramaťáček (4 - 6 let).
Více informací naleznete na www.rc.litomysl.cz.

za rodinné centrum Aneta Kopecká

Týden knihoven 2011
Tak jako každý rok se i letos uskuteční Týden knihoven
2011. Městská knihovna Litomyšl proto od 3. do 8. října
připravila řadu zajímavých akcí. Ústředním mottem
letošního podniku je „15. kraj ČR - Kraj knihoven”.  

Akce pro seniory
•3. 10. od 15.30 do16.30 - trénování paměti „Kdo to
vlastně napsal?“
•6. 10. od 14.30 - přednáška v rámci Univerzity 3.
věku „Vojenské muzeum Králíky” - v Lidovém domě
•7. 10. od 10.00 – literární procházka pro dříve narozené
Pro rodiče a děti
•4. 10. od 9.00 - průvod masek a postav z knížek
V. Čtvrtka a K. J. Erbena
•4. 10. od 12.40 a 16.00 - beseda s K. Skopovou nad
knihou „Rok na vsi”
•4. 10. od 10.00 do 11.00 - hrátky v knihovně, soutěž-
ně divadelní představení 
•5. 10. - beseda s P. Šrutem a G. Miklínovou nad kníž-
kou „Lichožrouti“

•6. 10. od 14.00 - předání cen vítězům literárních
a výtvarných soutěží 
•6. 10. od 15.00 - vypravěčská soutěž „Čtvrtkoviny“ 
•6. 10. od 9.00 - výtvarná dílna s výrobou šperků
•8. 10. - výstava „Knižní supertipy pro malé a ještě
menší čtenáře” 
•8. 10. - dopolední hrátky „Hlavolam ti hlavu nepoláme” 
•8. 10. od 10.30 - divadelní loutkové představení
s překvapením
Pro handicapované uživatele
•7. 10. od 9.00 - výtvarná dílna s výrobou jednodu-
chých šperků a origami
Akce na ústřední motto Týdne knihoven: 15. kraj ČR -
Kraj knihoven
•od 3. do 24. 10. - výstava „Mistři knižní ilustrace“
•od 3. do 31. 10. - výstava prací ze soutěží „Moje zážit-
ky z prázdnin” a „Čtvrtkoviny”
•3. 10. od 8.00 do 17.00 - nonstop čtení a vyprávění
na téma „Knihy a život V. Čtvrtka, K. J. Erbena a J. Sei-
ferta.                                                                              -red- 

DDM v říjnu
Zajímá vás příroda, různé vyrábění, fotografování,
hudba, scénický tanec, keramika, výtvarka, řezbaření,
textil, hry, pravěk anebo sporty? Máte možnost reali-
zovat své zájmy v Domě dětí a mládeže Litomyšl
na ulici 17. listopadu 905. Otevíráme kurzy
i pro dospělé. Můžete se zdarma přijít podívat na 1.
schůzku a najít si to, co vás opravdu baví.
Nabízíme také výukové programy pro školy, například
přírodovědné exkurze, keramiku pro celou třídu,
dopoledne v pravěku, pergamano, smalty a různé tex-
tilní techniky. 
Připravili jsme pro vás i dílny určené široké veřejnosti,
a to již 10. října od 16.00 (můžete přijít i později)
výtvarnou dílnu Vinuté perly pod vedením výtvarníka
Jiřího Macouna. Na každý měsíc připravujeme nové
dílny. Řezbářský kurz začíná 20. října v 16.00 v budo-
vě DDM.
Na žáky od 4. tř. základních škol po třídy 9. a odpoví-
dajícím ročníkům gymnázia čeká Přírodovědná sazka.
První kolo proběhne 3. října od 12.00 do 16.00. Druhé
kolo se uskuteční v pondělí 24. října od 12.00 do 16.00
v budově DDM. 
Zeměpisná sazka je určena žákům od 5. tříd ZŠ a odpo-
vídajícím ročníkům gymnázia. První kolo se uskuteční
v pondělí 10. října od 12.00 do 16.00. Téma je Evropa.
Druhé kolo na téma Afrika proběhne v pondělí 31. října
ve stejném čase. 
Dějepisná sazka je určena stejným kategoriím jako
předchozí. První kolo se uskuteční v pondělí 17. října
od 12.00 do 16.00 v DDM. Tématem je Od nejstarších
lidí po antiku a další starověké civilizace.
Podrobnější informace a fotografie z našich akcí
najdete na stránkách DDM www.litomysl.cz/ddm.
Těšíme se na vás.

Hana Plíhalová Šafaříková

Pozvánka na setkání
Ligy otevřených mužů
Zveme vás na ochutnávku - úvodní setkání - litomyšl-
ské skupiny Ligy otevřených mužů, které se koná
ve čtvrtek 13. října ve 20.00 v Rodinném centru Lito-
myšl, Toulovcovo náměstí 1163 za účasti lektora Ligy
otevřených mužů, Michala Vybírala. 
Mimo jiné se dozvíte: Co je to Liga otevřených mužů,
co vám nabízí, čemu se vyhýbá a jaký zisk vám přináší.
Celou pozvánku najdete na webu www.rc.litomysl.cz.
Vaše dotazy rádi zodpovědí organizátoři akce: Marek
Urban (773 128 608), marek.urbn@gmail.com a Dani-
el Janata (775 612 258), daniel.janata@seznam.cz.
Děkujeme za nahlášení účasti předem na uvedené
kontakty.                                                     Daniel Janata

Spása, mesianismus
a poutnictví
Je téma další
z přednášek
cyklu Poznání
2011. Tentokrát
do Litomyšle
zavítá RNDr.
Mgr. Hana Blo-
chová, která je
m u z i k a n t k o u
a zpěvačkou,
dále historič-
kou, restaurá-
torkou a také
spisovatelkou.
Přednáška se bude věnovat vzniku poutnictví ve staro-
věku jako součástí všech duchovních cest, přiblíží
Ježíše, charismatiky a putující duchovní učitele, apoš-
toly i apoštolky. Dozvíte se o poutních svátcích prv-
ních plodin v Egyptě a Palestině. Objasní vznik
nejznámější raně středověké pouti
do Santiaga de Compostela po nejslavnějších svaty-
ních Velkých Bohyní západního světa, zvanou Cesta
hvězdy nebo dnes spíše známou jako svatojakubskou
pouť. Dozvíte se, jak poutnictví souvisí se spásou
pro duši člověka. Na setkání s paní Blochovou zazní
gotická harfa a psaltérium. Uslyšíte živě středověké
poutnické písně - svatojakubské zpěvy v klášterech,
písně o zázracích Černé madony montserratské a kru-
hové poutní tance a písně truvérů a trubadúrů. Před-
náška se koná ve středu 12. října v Čajovně v muzeu
od 18.00. 

srdečně zve Kamil Novotný, foto: promo foto
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Slovenská šansoniérka Ika
Kraicová vystoupí v neděli
9. října od 19.00 v hotelu
Zlatá Hvězda. Hlubokým
hlasem a prožitkem může
zpěvačka z Trnavy někomu
připomínat Hanu Hegero-
vou. Na turné vystoupí se
svým manželem a hráčem
na kontrabas Romanem Kraicem. Spolu tvoří umělecké
duo Roman – Ika. Autorka prozradila, že se nechala
inspirovat knihou americké autorky „Ženy, které
běhaly s vlky“. Na základě knihy napsala Eva Luka
texty k písním tak tajemné, že vznikla nová deska
„Vlčie balady“. Jakoby v písních Ika Kraicová běhala
a zpívala s vlky. Dýchá z nich mystika, záhady, bolest
a ženství. „Ika se svým cikánským temperamentem je
znamenitou zpěvačkou, která nemá konkurenci. Sly-
šel jsem ji v rozhlase na Vltavě a hned jsem ji pozval,“
prozrazuje Tomáš Langr, ředitel Dobrého divadla. 
Prodej vstupenek je na místě hodinu před vystoupe-
ním. Občerstvení a stolová úprava je zajištěna. Více
informací zájemci najdou na stránkách www.dobredi-
vadlo.cz a www.romanika.sk. -red-, foto promo foto

Ika Kraicová běhá 
a zpívá s vlky

pozvánky

Setkání s výkonnou
ředitelkou Českého
výboru pro UNICEF
Polovinu toho, co máme, vlastně vůbec nepotřebujeme
Je skutečně oprávněné tvrdit, že nejméně polovina
věci, které vyhledáváme, po kterých toužíme, které
vlastníme, není pro náš život skutečně nezbytná? Přij-
měte pozvání na setkání s výkonnou ředitelkou České-
ho výboru pro UNICEF, paní Pavlou Gomba. Seznámíte
se nejen se zajímavým člověkem, ale získáte i přibližný
přehled o aktivitách UNICEFu. Beseda se uskuteční 22.
října od 16.00 v Novém kostele Církve bratrské. 
Obvyklým problémem humanitárních akcí bývá podvě-
domá obava - skutečně budou mé prostředky použity
na deklarovanou věc? Chováte takové obavy? Přijďte
se podívat, jak žijí děti v zemích, kde UNICEF pomáhá.
Přijďte si vyslechnout příběhy těch, kterým zčásti
i vaše prostředky pomohly, nebo v budoucnu mohou
pomoci. Vaše pomocná ruka nikdy nezachrání celý
svět, ale i pomoc jedinému dítěti má skutečný smysl.

Aleš Kocián

Ušij panenku, podpoříš
život, adoptuj panenku,
zachráníš dítě
Už více než dvacet tři let pořádá UNICEF projekt pomo-
ci dětem v rozvojových zemích, který za pomoci ušití
panenky a jejího následného prodeje, zajišťuje očko-
vání jednoho dítěte proti šesti smrtelným nemocem.
Každý, kdo je ochotný takovou panenku vyrobit,
respektive stejně tak i každý, kdo je ochotný si ji kou-
pit, dává jednomu dítěti šanci na život. „Jen v loňském
roce jsme v projektu získali více než 1 200 000 korun,"
uvádí Pavla Gomba, ředitelka české odbočky UNICEFu.
Tato částka reprezentuje 2 000 očkovaných dětí, pro-
tože cena jedné panenky je stanovena na rovných
600 Kč. 
Výroba panenek má svá daná pravidla - stanovené roz-
mezí velikosti nebo vyjmenované nevhodné materiály.
Není ale nijak náročná. Důležitý je zápal pro věc
a smysl celé akce. Měli byste chuť pomoci netradičním
způsobem? Přijďte mezi nás. Nemusíte se bát, že neu-
míte šít, nebudete první ani poslední, věřte nám, to
není zásadní handicap. Můžete si přijít pouze vyzved-
nout střih, nebo naopak přinést už hotové výrobky
podle zadání na www.unicef.cz. Stejně tak bude
možné si na místě zakoupit nějakou z hotových pane-
nek. Šití panenek se uskuteční v Novém kostele Církve
bratrské ve středu 26. října kdykoliv mezi 17.00-20.00.
Vyrobené panenky nabídne pořadatel, litomyšlský
sbor Církve adventistů, na předvánoční výstavě.

za pořadatele vás srdečně zvou
Elena a Aleš Kociánovi

3. setkání pěveckých
sborů Litomyšle
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil zve všechny příznivce
zpěvu na 3. setkání pěveckých sborů Litomyšle, které
se koná v sálu Hotelu Zlatá hvězda v pátek 4. listopadu
od 19.00. A jak se stalo tradicí, překvapení bude nejen
pro diváky.                                                       Hana Černá

Den otevřených
dveří v Jindrově vile
Farní charita Litomyšl vás srdečně zve na Den otevře-
ných dveří v Respitní péči Jindra. Toto charitní středis-
ko, které poskytuje krátkodobé odlehčovací pobyty
seniorům a zdravotně postiženým, oslaví 8. října sedm
let od svého založení. Přijďte si prohlédnout zázemí
střediska na Dukelskou ulici v přízemí Jindrovy vily
v pátek 7. října od 10.00 do 17.00.
Těšíme se na vaši návštěvu.

za Farní charitu Litomyšl Lucie Šteflová

Sokolovská 611, Litomyšl
Areál stavebnin Prima
tel. 603 205 832 - Nádvorník
604 287 520 - Štarman
e-mail: pneulit@seznam.cz

AKČNÍ CENY ZIMNÍCH PNEUMATIK!
OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, AGRO PNEU VŠECH TYPŮ

PNEUCENTRUM LITOMYŠL

KADEŘNICKÝ A NEHTOVÝ SALON 
Tyršova 236 (vedle Trading centra), Litomyšl

Nabízíme veškeré kadeřnické služby
a modeláž nehtů

AKCE: NA NOVÉ NEHTY SLEVA 20 %

Objednávky na telefonu 603 453 794
(Jana Dosedělová)
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Poděkování Speciální základní školy 
a mateřské školy Litomyšl

Rozjezd nového školního roku mají už všechny školy
nejspíš úspěšně za sebou. Hodnotí se, které akce v loň-
ském roce byly úspěšné tak, že je dobré je zopakovat
a naopak, co opustit a kam nasměrovat úsilí v příštích
měsících. Během bilancování událostí minulých měsí-
ců jsem si uvědomila, že mnoho z nich by se nekonalo
bez pomoci institucí, firem a jednotlivců v našem
městě. Ráda bych je na tomto místě zmínila a hlavně
jim poděkovala za podporu naší školy a našich dětí
v době, která se nejeví jako příliš příznivá ke všem sla-
bým, hendikepovaným, sociálně vyloučeným apod.
Možná se někteří lidé mohou domnívat, že škola má
hlavně učit, děti mají sedět v lavicích a potom nebude
potřeba utrácet peníze za výlety a jiné hlouposti. Leti-
tá zkušenost speciálních pedagogů je ale jiná. Děti se
nejvíc učí akcí, zkušeností, prožitkem. Co pomůže dítě-
ti ze sociálně slabé rodiny, když bude umět násobilku,
ale přitom např. ještě nikdy nejelo vlakem? Kolik dětí
uspěje v dospělém životě, když nikdy nezažije, že volný
čas se dá naplnit sportem, kulturou, legálním zážit-
kem! Jak budou tyto děti vychovávat jednou svoje děti,
pokud je nikdo správně nenasměruje k zodpovědnosti
za vlastní život? Bohužel, v mnoha rodinách, které mají
existenční problémy, na takovéto věci není čas a ani
pomyšlení. Proto se o to pokoušíme alespoň my a sna-
žíme se našim žákům nabídnout dostatek podnětů
k osobnostnímu rozvoji. Osvědčila se nám nabídka tří
stálic - plaveckého výcviku, školy v přírodě nebo lyžař-
ského kurzu. Na všechny se žáci těší, ovšem na druhém
stupni rozhodně v oblibě vede víkendový pobyt v příro-
dě, na který jezdí společně s pedagogy naší školy. Toto
„Přežití“ žákům připravujeme dvakrát ročně. Společné
vaření, sportování, hry a výšlapy do přírody je sbližují
i s učiteli, je to prostor pro vzájemné poznávání, na kte-
rém se dobře buduje další vzdělávací proces. Jedno-
denních aktivit prožíváme nepřeberné množství,
snažíme se je všechny zaznamenat na našich webových
stránkách www.szs.webnode.cz, kde jsou k dispozici
i fotografie z akcí. 

Děkujeme paní ředitelce Gymnázia Aloise Jiráska Lito-
myšl, díky které můžeme o velkých přestávkách využí-
vat jejich hřiště a která stojí za projektem, jenž
sbližuje naše žáky se studenty gymnázia. Ti pro nás
vždy závěrem školního roku chystají Den s gymnáziem
– den plný sportů, her a odměn pro naše nejmenší
žáky. Děkujeme Městu Litomyšl za dlouhodobou pod-
poru sociálně slabých žáků naší školy. Děkujeme
obvodnímu oddělení Policie České republiky za dlou-
hodobou preventivní spolupráci s naší školou,
za pomoc v dopravní výchově a pomoc při realizaci pro-
jektů prevence rizikového chování. Děkujeme firmám
Real Gym s.r.o., Story Design, VČE - montáže, a.s.
a Svazu strojírenské technologie za finanční podporu
občanského sdružení Společně dětem, o.s., které
vzniklo při naší škole v roce 2010.
A co nás čeká letos? V současné době je v rukou grafi-
ků kalendář naší školy, jehož realizaci finančně pod-
pořila firma Story Design, tiskárna HRG Litomyšl
a společnost Kubík, a.s. Prodejem tohoto kalendáře
chceme získat část financí na jeden velký letošní pro-
jekt – moře. Doufáme, že se nám podaří tento plán
uskutečnit, i když je zatím ve velmi raném stádiu pří-
pravy. 
Za Speciální základní školu a mateřskou školu Lito-
myšl přeji všem příjemné podzimní dny. 

Mgr. Ludmila Sršňová, zástupkyně ředitele 

PNEUSERVIS
přímo na náměstí!

ŠTOREK s.r.o.
Smetanovo nám. 29 • Litomyšl
www.autostorek.cz • tel. 461 615 610 

Než obejdete
město nebo si
dáte kávu, my
Vám přezujeme

auto. 

Nové pneu za internetové ceny! LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 10.-15. října
XVII. ročník mezinárodního jazzového festi-
valu „Jazz Goes to Town“ - týden trvající mezi-
národní přehlídka jazzové hudby, každý den 1 - 2
koncerty, vyvrcholí hlavním festivalovým veče-
rem, kde se představí čtyři soubory špičkové
české, evropské i světové úrovně. V dramaturgii je
žánrově zastoupeno blues, mainstream, free jazz,
funky, word music, big bandy, sólo piano recitál. 

CHEB

• 1. října
Festival Divadlo jednoho herce

JINDŘICHŮV HRADEC 

• 8. října
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradec-

ký pedál - ukončení turistické sezóny v JH, spo-
jené s tradiční cyklistickou vyjížďkou,
pro účastníky akce připraven doprovodný pro-
gram a soutěže pro nejmenší.

KUTNÁ HORA

• 2. října
Zámecké jezdecké slavnosti – Hubertova jízda

POLIČKA

• 8. října – 6. listopadu
Marek Rejent – Zoozoom - srdečně vás zveme
na výstavu v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Sochařský projekt Zoozoom se tematicky obrací
ke kraji Českomoravské vysočiny, především se
věnuje místní fauně. Vernisáž se uskuteční
v sobotu 8. října ve 14.00 v Centru Bohuslava
Martinů. 

TELČ

• 8. října
Výlov Štěpnického rybníka - v 8.00 proběhne
Na Baště za doprovodu živé hudby tradiční výlov
Štěpnického rybníka, spojený s prodejem živých
a smažených ryb (pstruzi, kapři). 

TŘEBOŇ

• 8. října
Třeboňské jabkobraní - od 9.00 hod Masaryko-
vo náměstí v Třeboni zaplaví jablková vůně. Infor-
mační a kulturní středisko pořádá první ročník
Jabkobraní neboli Slavnosti jablka. Bude k vidění
lisování moštu, připravena je nejen ochutnávka
čerstvého moštu, ale i rekordně dlouhý štrúdl.
Bohatý program je zajištěn po celý den.
Více informací na: www.itrebon.cz

Mnohem více tipů na výlet naleznete na webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

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

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• 20 let partnerství měst Litomyšl a Roden (NL)
• Opravy vozovek částečně financují soukromníci
• Sunplugged & Warhol & Edlmanová
• Neurologické oddělení zachraňuje lidi po mrtvici
• Fotosoutěž Českobudějovického mapového okruhu

litomyšlská TV na internetu
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Základní škola U Školek a MIŠ
Ne, v nadpise není hrubá chyba. Opravdu tam má být
MIŠ s měkkým „i“, což je zkratka pro Minimalizaci
šikany. Protože nám záleží na tom, aby klima naší
školy bylo i nadále co nejbezpečnější a není nám vůbec
lhostejné, jaké vztahy mezi našimi žáky panují, roz-
hodli jsme se zapojit do akreditovaného projektu,
který nese tento název. O co vlastně jde?
Opakované průzkumy posledních let potvrzují, že se
40 % dětí základních škol setkalo s šikanou. Toto alar-
mující číslo vedlo k tvorbě projektu, jehož cílem je pře-
dávat učitelům účinné nástroje k prevenci a pro práci
s šikanou, a následně tak snížit její výskyt na školách.
Vznik projektu iniciovala a financuje Nadace O2 a jeho
realizaci zajišťuje občanské sdružení Aisis. Odborným
garantem a konzultantem je Dr. Michal Kolář, který se
řešením šikanování zabývá již 25 let.
Velmi jsme přivítali, že se projekt pro moravskou sku-
pinu koná právě v Litomyšli a s chutí se několik našich

učitelů zapojilo. Opravdu nelitujeme! Ve dnech 25.
a 26. srpna proběhla v hotelu Zlatá Hvězda první část
- tzv. Modul A, v němž jsme se zabývali bezpečným
klimatem, tvorbou pravidel a hlavně jsme se na mno-
hých konkrétních příkladech učili rozpoznat šikanu
od běžného škádlení, abychom nepřehlédli její
začátky. Toto všechno bylo proloženo řadou aktivit,
které můžeme využít v praxi se svými žáky už v rámci
prevence. Lektoři odvedli skvělou práci. Vládla tu
příjemná, ale přitom pracovní nálada a my už se těší-
me na všechna další pokračování, jež nás čekají kon-
cem září, října a listopadu. Ani v nejmenším nám
nevadí, že obětujeme svůj volný čas i v době víken-
dů, neboť věříme, že se nám, díky znalostem
a dovednostem z této oblasti podaří co nejlépe
ochránit naše žáky před bolestivými šrámy na duši,
které šikana bezesporu přináší.

za zúčastněné učitele Mirka Jirečková

Taneční škola Scarlett v Chorvatsku
Od září letošního roku funguje v Litomyšli nová taneč-
ní škola, která nese název Scarlett. Zájem byl skuteč-
ně obrovský. V Litomyšli se našlo 73 tancechtivých
žáčků. Ovšem taneční škola nezahálela ani o prázdni-
nách. Pod vedením Šárky Hnátové vzala Scarlett své

žáky a část žáků ze Základní umělecké školy Dolní
Újezd na soustředění do Chorvatska na ostrov Murter.
Cílem bylo oprášení starších choreografií, práce
na choreografiích zcela nových a také odpočinek
na sluníčku u moře.
Každý den nám začínal na břehu moře, kde jsme vítali
sluníčko jogínským pozdravem slunce. Pak následoval
první trénink, který byl zaměřen na oprášení choreo-
grafií pro připravované vystoupení pro školy a školky.
Toto vystoupení proběhne v polovině října ve Svita-
vách a také v Dolním Újezdu (více na www.stsscar-
lett.webnode.cz nebo video na youtube.com).
Vystoupení by se mělo uskutečnit také v Litomyšli, ale
je zatím pouze vizí, která pomalu nabírá konkrétní
obrysy. Večer jsme se všichni učili africkým tancům
pod vedením Hany Malíkové, která vede taneční oddě-
lení v ZUŠ Bystré. Volný čas jsme věnovali koupání
v moři, slunění a výletům. Zejména výlet lodí do noč-
ního Šibeniku byl nezapomenutelným zážitkem
pro všechny. 

Sešla se úžasná parta jak mladých studentů Taneční
školy Scarlett, tak i dospělých. Výsledkem našeho spo-
lečného snažení bylo vystoupení v místním amfiteátru.
Studentky naší taneční školy se představily ve svých
skupinových choreografiích, které jsme prostřídávali
s ukázkami afrických tanců a workshopem pro diváky.
Každý kdo chtěl, mohl se na chvíli stát tanečníkem
na podiu a zatančit si v rytmu afrických bubnů. 
Soustředění se nám vydařilo, těšíme se na příští léto
a nové zážitky. Kdo chce tančit a užívat si báječný
kolektiv, ať neváhá a přijde mezi nás.

Šárka Hnátová a Martina Halouzková, 
foto archiv taneční školy

V sobotu 17. září, v den jarmarku, se Dům dětí a mláde-
že Litomyšl již počtvrté objevil pod radniční věží
na litomyšlském náměstí. Dřevěný program zaujal
nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Z kostek
postavili hrady, věže, zámky i budovy, které inspirova-
ly i současné architekty. Zahráli si i další dřevěné hry,
jako je třeba koridor. Probloudili bludiště a děravou
cestu. Nabídli jsme malou ochutnávku našich výtvar-
ných dílen – vinuté perly, smalty, šperky z polymerové
hmoty a další drobnosti. Návštěvníci se mohli sezná-
mit s některými vedoucími zájmových kroužků, které
letos otvíráme. 
Byli jsme velmi spokojeni s velkým zájmem návštěvní-
ků, a ještě více nás potěšily spokojené úsměvy. 

Hana Plíhalová Šafaříková, foto Jana Bisová

DDM na náměstí

Nově otevřená
prodejna

interiérových dveří

Nově otevřená prodejna
VPO Protivanov

• dveře od 945,- Kč/ks

• odběr nad 25.000 až 75.000,- Kč
- poukaz na elektro v hodnotě
4.000 – 10.000,- Kč Partner akce Euronics

ZAVÁDĚCÍ AKCE:ZAVÁDĚCÍ AKCE:

Kontakt: litomysl@vpo.cz • 602 954 955
Na Lánech 764, Litomyšl • www.vpo.cz

-35 %, - 40 % a -50 % 
na plastová okna 

české výroby
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Kontakt: dvere@lixner.cz, 602 954 955

Na Lánech 764, Litomyšl • www.lixner.cz
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Podzimní svozové akce biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 21. října do 4. listopadu na základě osobní
a písemné objednávky občanů města odvoz nebo likvi-
daci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek,
větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce sku-
piny občanů) osobně předá vytříděný biologický
odpad do přistaveného kontejneru v předem stanove-
nou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl
s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.
V případě, že nezajistí, aby se na uvedeném místě při-
stavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunál-
ního odpadu, nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz
zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb
Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednáv-
ky odvozu biologického odpadu jsou Josef Čejka,
Michal Konečný, Jana Vybíralová a Lenka Hladíková

(všichni tel. 461 614 797). Občané, kterým tento
systém nevyhovuje, mohou k odložení biologického
odpadu využít také služeb sběrného dvora v ulici
Mařákova, vedle areálu Městských služeb Litomyšl
s.r.o. Jeho provozní doba je:

od do(zim. čas)   do(letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunální-
ho odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a vel-
koobjemový odpad). V případě většího množství

velkoobjemového odpadu je nutno jeho odložení pře-
dem domluvit s pracovníkem firmy LIKO Svitavy a.s.
na tel. 605 246 545. V tomto případě bude zřejmě vyu-
žito překladiště odpadů v Kornicích, které je otevřeno
v pracovní dny od 6.00 do 13.30. Kompletní přehled
o možnostech likvidace odpadů v městě Litomyšli je
zpracován formou písemné příručky, kterou si je
možno vyzvednout na podatelně nebo na odborech
životního prostředí a místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl.                    Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Podzimní dotace na nákup 
domácích kompostérů

Město Litomyšl od roku 2009 poskytuje občanům Lito-
myšle a jejím integrovaným obcím dotace na kompo-
stéry na třídění biologického odpadu. O dotaci již
požádalo celkem 154 žadatelů. Dotace jsou vypláceny
z odměn, které Město Litomyšl obdrželo za 1. a 2.
místo v soutěži  Pardubického kraje ve třídění odpadu
v letech 2009 a 2010. 
Žádosti o dotaci najdete na www.litomysl.cz (město –
úřední formuláře - odbor místního a silničního hospo-
dářství), na podatelně MěÚ, v kanceláři odboru míst-
ního a silničního hospodářství – dveře č. 34.
Pravidla pro poskytnutí dotace na nákup kompostéru: 
- ochota trvale třídit bioodpad
- dotace budou registrovány na základě přijaté vyplně-
né žádosti a dokladu o zakoupení u vámi zvolené spo-
lečnosti, min. objem kompostéru 390 litrů 
- žádosti budou přijímány v termínu do konce října 2011 
- peníze budou poukázány na účet žadatele následně
po podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace s Městem
Litomyšl  
- kompostér musí být umístěn na oploceném pozemku
ve vlastnictví žadatele (na území Litomyšle a integro-
vaných obcí). Dotace je tedy určena hlavně do lokalit
rodinných domků, které jsou v rámci svozového reži-
mu „znevýhodněny“ oproti lokalitám bytových domů
s menší četností svozu 

- dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat také
ustanovení o lokalitě umístění kompostéru a souhlasu
s umožněním provedení kontroly jeho využívání
po dobu min. 2 let od podepsání dohody. V případě
nedodržení těchto podmínek dojde k navrácení dotace
včetně zákonného penále
Žádosti o dotaci podávejte na Městský úřad Litomyšl,
odbor místního a silničního hospodářství, kontaktní
osoba Ing. Jana Foltová, příp. dotazy volejte na tel.:
461 653 361. 
Vytříděný bioodpad (např. zbytky ovoce a zeleniny,
kávová sedlina, skořápky od vajíček a ořechů, novino-
vý papír, papírové kapesníky, svačinové ubrousky,
podestýlka domácích býložravců, posekaná tráva,
listí, větvičky, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel
ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat…) se
rozkládá za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní,
kvasinek na kompost. Kompost obsahuje humus,
který je základem přirozené úrodnosti půd (váže živi-
ny) a také zlepšuje schopnost půdy poutat vodu, čímž
snižuje riziko povodní, je bezplatně využitelný, oboha-
tí půdu pokojovým a balkónovým rostlinám, slouží
k údržbě a zkvalitnění trávníku a k zúrodnění země-
dělské půdy a záhonů s okrasnými dřevinami.

Jana Foltová, 
odbor místního a silničního hospodářství

Rozšíření služeb 
v třídění elektroodpadu
Město Litomyšl se ve spolupráci se společností ASEKOL
s.r.o. rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. E-boxy, kontejnery umístěné
v přízemí budov Městského úřadu Litomyšl na ul. Bří
Šťastných 1000 a J. E. Purkyně 918 slouží k odkládání
vyřazených baterií (menší schránka umístěná v horní
části E-boxu) a drobných vysloužilých elektrozařízení
(kalkulačky, telefony a příslušenství, hračky, herní
konzole, přehrávače, rekordéry, ovladače, počítačová
příslušenství, nabíječky, adaptery, kancelářská tech-
nika, fotoaparáty, videokamery, walkmany, MP3 pře-
hrávače…). Kolektivní systém ASEKOL zajistí zdarma
odvoz a ekologickou likvidaci.
Věříme, že jste zaregistrovali umístění těchto kontej-
nerů na výše uvedených, veřejnosti přístupných mís-
tech. E-boxy mají přiblížit sběrný dvůr občanům,
zvýšit množství sebraných malých spotřebičů a rozšířit
povědomí o nutnosti třídění. Spotřebiče většinou
končí v komunálním odpadu. Elektrospotřebiče se
hromadí na skládkách a přitom jsou z 90 % recyklova-
telné (plasty, barevné kovy…). Každý občan má nyní
možnost při návštěvě úřadů vzít s sebou nefunkční
vyřazené drobné elektrospotřebiče, baterie. Šetřeme
přírodní zdroje a životní prostředí! 
Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.        Jana Foltová, odbor místního 

a silničního hospodářství

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
V Litomyšli a integrovaných obcích se 7. a 8. listopadu
uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu. Mezi
odebírané odpady patří akumulátory (včetně elektro-
lytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácnos-
tí, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.
Harmonogram svozu:
Po 7. listopadu
15.00-15.15 - Nedošín

15.25-15.40 - Kornice
16.00-16.15 - Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 - Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 - Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Út 8. listopadu
15.00-15.15 - Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 - Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 - Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 - Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 - Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

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

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

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

dlažby, meliorační žlaby.

Svitavská 1209, Litomyšl
461 615 614, 777 148 436
www.cernysro.cz
• Výstavby
• Rekonstrukce
• Projekty
• Rozpočty
• Financování staveb
NNaa  zzaakkáázzkkyy  vv  mměěssííccíícchh
0011--0033// 22001122    sslleevvaa  55%%

PODZIMNÍ NÁKUPY S JISKROU 

TJ Jiskra Litomyšl pořádá
v sobotu 26. 11. 2011

TRADIČNÍ ZÁJEZD
DO POLSKA -

KUDOWA ZDROJ
Závazné přihlášky do 18. 11. 2011

tel. 775 913 400.
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nevěděl, co mám očekávat od Viga, jelikož to vypada-
lo, že mu po každém parkuru výrazně ubývají síly.
Opak byl však pravdou a již před poslední překážkou
jsem věřil v dobrý konec,“ uvedl Jiří Skřivan. 
Po sečtení časů připadlo druhé místo na Aleše Opatr-
ného, třetí skončil Jiří Hruška a čtvrtý Ludvík Jandou-
rek.                                                         Josef Malinovský,

foto archiv Skokového poháru ČP
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Jiří Skřivan vítězem Skokového
poháru České pojišťovny 2011

Skvělou sportovní podívanou napínavou až do posled-
ního okamžiku vyvrcholil jubilejní desátý ročník Sko-
kového poháru České pojišťovny, který se konal 25.
září v Hořovicích. Až v samotném závěru strhl vítězství
na svoji stranu Jiří Skřivan. Od zbývajících tří jezdců
měl odstup jedné chyby a o jejich umístění rozhodl
pouze rozdíl v součtu časů ze všech čtyř kol této sou-
těže, v níž si finalisté mezi sebou vystřídali své koně. 
V prvním kole, které jezdci absolvovali v sedle svých
vlastních koňských svěřenců, chyboval Jiří Hruška
s Radkem a Ludvík Jandourek s Vigem 1. Po druhém
kole již bez penalizace zůstal jen Jiří Skřivan a jím sed-
laný Help byl jediným doposud nechybujícím koněm.
Bezchybnou sérii ovšem Skřivan záhy přerušil vlastní
chybou v sedle Radka: „Bohužel jsem si najel příliš
blízko stojanu a v postatě jsem překážku pobořil svojí
pravou nohou,“ podotkl jezdec. Po třech kolech měl
na svém kontě 4 trestné body nejen Jiří Skřivan, ale
i Jiří Hruška. Ten před poslední částí soutěže mohl mít
poměrně důvod k optimismu, jelikož do ní nastupoval
s Helpem, který do té doby ani jednou nezaváhal.
Napočtvrté to však již nevyšlo a po jedné chybě
ve dvojskoku se bodově vyrovnal Ludvíkovi Jandour-
kovi, jenž naopak s jeho Radkem dokončil bez chyby.
Zatížení 8 trestnými body si nesl z jízd s Vigem a Kal-
listo. Precizní jízdu předvedl ve čtvrtém kole také Aleš
Opatrný s klisnou Kallisto. S Radkem a Vigem však
chyboval na druhém skoku dvojkombinace, což
v součtu znamenalo taktéž 8 trestných bodů. Bylo tedy
jasné, že o umístění uvedených tří jezdců rozhodnou
časy ze všech čtyř kol. 
Jako poslední nastupoval do závěrečné fáze soutěže
Jiří Skřivan s Vigem 1. I když měl poměrně blízko
k chybě na čtvrté překážce, žádná z bariér nakonec
nespadla a Jiří Skřivan se mohl již potřetí radovat
z finálového vítězství. To se mu podařilo vybojovat
pokaždé s pětiletým odstupem – tedy v letech 2004,
2006 a 2011. „Musím říci, že to letošní prvenství bylo
pro mě nejtěžší, jelikož všichni jezdci i koně podávali
velmi vyrovnané výkony. Přiznám se, že jsem původně

Jiří Skřivan a Vigo. 

Zlaté a bronzová medaile pro Orion
Bronzový motokrosař z letošního mistrovství světa
kubatury MX3 Martin Michek vyhrál suverénním způ-
sobem pátý závod českého mistrovství v Kramolíně,
když po dobrých startech opanoval obě jízdy. Jezdec
týmu Orion Litomyšl-RS Petrol jel v klidu a postupem
času svým soupeřům stále ujížděl. Celkově druhý
skončil Maďar Kornél Németh a na stupních vítězů byl
opět zklamán. Bronzovou medaili si odváží Michkův
stájový kolega a vedoucí muž evropského šampionátu
Petr Bartoš. 
V první jízdě nejel Petr dobře. V druhé rundě to však byl
úplně jiný Bartoš, tak jak ho známe - velký bojovník.
Po startu vylétl jako raketa, za ním Michek a Németh.
Asi v polovině závodu Maďar tvrdě zaútočil na Petra, ale
ten se nedal. Útoku odolával a byl to krásný souboj.
Nakonec Péťa měl asi i více sil, protože začal Maďarovi
pomalu odjíždět. Vpředu pochopitelně tvrdil muziku
v pohodě jedoucí Michek. Po závodě ve stanu Orion-RS
Petrol jsme měli všichni ohromnou radost, protože to byl
náš týmově nejlépe letos zvládnutý závod. Ve Veteránech
kraloval i tentokrát Jan Mrázek z našeho družstva a před
svými pronásledovateli má už výrazný náskok. Sezóna
tak vypadá letos opravdu velice nadějně. Možná nejlepší
v historii našeho týmu, ale ještě není konec. 
V bulharském Sevlievu pak vyvrcholil letošní seriál
mistrovství Evropy (ME) třídy Open. Zde se na dráze
ukázali tři čeští zástupci - Bartoš, Hrabica a Čadek.
Sobotní kvalifikaci ovládl jezdec týmu Orion Litomyšl-
RS Petrol Petr Bartoš a všem ukázal, že s titulem to
myslí vážně. 
V první jízdě odstartoval Petr velice dobře a postupem
času stále zvyšoval svůj náskok na trati, která mu veli-
ce vyhovovala. Navíc jeho největší konkurent Bělorus

Tyletsky měl problémy a cílem projel až jako sedmý. To
už ale Péťa věděl, že toto pořadí po první rundě mu
stačí na celkový primát v Evropě. Druhý závod si už
Bartoš užíval, i když neměl tentokrát dobrý manévr
po startu. Časem ale na prašné dráze šel dopředu,
a když upadl do té doby vedoucí jezdec Chorvat Šipek,
tak na čele byl opět žlutomodrý dres Bartoše. Cílem
tedy prolétl jako první a na místní dlouhé lavici zase
pozdravil diváky tak, jak ho známe - roznožkou. To už
bulharští fanoušci nevydrželi a Petr v depu sklidil
velké ovace. Celkově tak v Sevlievu vyhrál Bartoš,
druhý skončil Chorvat Šipek a třetí byl domácí borec
Kumanov. Bartoš po dvou letech navíc znovu získal
evropský úspěch. Na zdejší bednu proto vyskočil ještě
jednou za celkovou klasifikaci v seriálu ME. Na bedně
ještě otevřeli šampaňské druhý v Evropě Bělorus Tylet-
sky a Ukrajinec Paschynskyy. 

-red-, foto Miroslav Jireček

MČR v Kramolíně.

Klubu turistů patří již tradičně poslední zářijová sobo-
ta v prostředí skal a budislavských lesů při Pochodu
rytíře Toulovce. Letošní krásné, slunečné počasí
dovedlo na start přes 650 účastníků. Na trasu 30 km
bylo zapsáno 14 turistů, na 16 km jich bylo 159 a 8 km
zdolávalo 381 účastníků. Z evidence pochodu vyply-
nulo, že od roku 2000 to byl nejvyšší počet.  
Účastníci přijeli nejen z Litomyšle a okolních měst či
obcí, ale i ze vzdálených míst jako je Praha, Brno, Libe-
rec, Vsetín, Hradec Králové či Pardubice. Nejstarším
účastníkem pochodu byla stejně jako v loňském roce
paní Marie Klouparová (roč. nar. 1926) z Dolního Újez-
du. Na pomyslném druhém místě stanul pan Maixner
(roč. nar. 1930) z Litomyšle a na třetí příčce byla paní
Komůrková (roč. nar. 1931) z Dolního Újezdu. Nej-
mladším účastníkem byl Richard Magnago (narozený
3. 4. 2011), ten se vezl v kočárku trasou dlouhou
15 km. V kočárku nebo krosničce absolvovaly osmiki-
lometrovou trasu i další ještě ne roční děti – Jan
Ryšan, Jaroslav Bauer, Lucie Jakoubková a Ondřej
Galandr. Na startu bylo zapsáno celkem 11 pejsků.
Informujeme také o tom, že již rostou houby. 
Klub turistů oznamuje: „Příští rok se sejdeme 29.
září.“                                                         Dana Kmošková

Úspěšný vstup 
starších žáků 
do fotbalové sezóny
Do nové fotbalové sezóny úspěšně vstoupili starší žáci
TJ Jiskry Litomyšl. V úvodních 6 kolech neztratili ani
jeden bod a vedou zaslouženě tabulku krajského pře-
boru společně s Pardubicemi a Vysokým Mýtem.
Odehrané zápasy jsou s Chocní s výsledkem 8:1 (střel-
ci branek - Vejrych 3x, Valenta 2x, Štarman, Petr,
Karal), s Hlinskem se skóre 5:2 (Valenta 2x, Švec 2x,
Vejrych), s Třemošnicí za konečného stavu 7:0 (Valen-
ta 2x, Vejrych 2x, Štarman, Mikulecký, Krejbych),
s Holicemi s výhrou 7:2 (Vejrych 2x, Mikulecký 2x,
Karal 2x, Krejbych), s Ústím n. Orlicí s poměrem bra-
nek 3:1 (Petr 2x, Mikulecký) a s Přeloučí s vítězstvím
4:0 (Mikulecký 2x, Vejrych, Štarman). 
Po 6. kole je tedy Litomyšl na prvním místě, druhý je
FK Pardubice B a třetí Vysoké Mýto. Pak je již pořadí
následující: Jablonné nad Orlicí, Dolní Újezd, Morav-
ská Třebová, Třemošnice, Luže, Holice, Hlinsko, Pře-
louč, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a tabulku uzavírá
Choceň.                                                                Ivan Čech

Liposukce zmražením
tukových buněk

Kryolipolýza je bezbolestná metoda
na redukci podkožního tuku.

SSTTUUDDIIOO  LLAAVVAANNDDEE
A. Tomíčka 20, Zahájí, Litomyšl

Tel. 737 719 155
www.kosmetickestudio.xf.cz

Pochod rytíře
Toulovce rekordní 
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

do 13. listopadu / Městské muzeum a galerie
Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým
- interaktivní výstava pro děti, ale i dospělé.
12. října od 19.00 / Alternativní klub Tyjátr
(býv. kinokavárna)
Večer pod lucernou s… vojákem a fotografem
D. Hlaváčem - „Potřetí v Afghánistánu“ - profe-
sionální voják a účastník několika misí poutavě
vypraváví o Afghánistánu, životě tamních oby-
vatel i vojáka v nasazení na cizím území.
18. října od 19.00 / Ottendorferův dům
Ivan Klánský a jeho synové - koncert, setkání
s velkým světovým umělcem a jeho třemi syny.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

15.–19. října / Tylův dům
Zákrejsova Polička - 1. ročník nesoutěžní diva-
delní přehlídky amatérských dětských a dospě-
lých souborů.
20. října od 20.00 / Divadelní klub
LiStOVáNí – Straka v říši entropie - cyklus scé-
nických čtení LiStOVáNí humornou formou při-
bližuje knihu bajek spisovatelky M. Baňkové.
28. října od 21.00 / Divadelní klub
Jasná páka - koncert ve speciálním složení s D.
Kollerem, M. Ambrožem, P. Vášou a dalšími.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

10. října od 19.00 / dvorana muzea
Den na zkoušku - hudební komedie L. Olšov-
ského s M. Absolonovou v hlavní roli.
28. října od 19.00 / dvorana muzea
Josef Klíč - violoncellový koncert autorských
skladeb J. Klíče.
1. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
Karel Plíhal - koncert známého kytaristy, zpě-
váka, skladatele a textaře.
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

22. října od 20.00 / Městský klub V. Mýto
Blue Effect - koncert kapely v klubové scéně.
28. října od 13.00 / Městský klub V. Mýto
1. česko-slovenský bubenický festival - největ-
ší bubenická akce roku. Více na www.bubenic-
kyfestival.cz
12.–16. října / regionální muzeum
1. česko-slovenská filatelistická výstava -
mezinárodní výstava poštovních známek.

Českomoravské
pomezí zve

Velké sportovní úspěchy malé
stáje z Čisté u Litomyšle

Ve dnech 26. - 28. srpna se uskutečnila VI. GRAND
PRIX Hradec Králové, závody v parkurovém skákání.
V rámci toho sportovního víkendu proběhlo i Mistrov-
ství VčO v kategorii „senior“, parkur „S**“, ve kterém
jezdkyně Stanislava Kopecká z Jezdeckého oddílu
Dvořák Čistá obsadila se svým koněm Jaqueline Fleur
krásné 3. místo v ženské kategorii i přes silnou konku-
renci výborných jezdkyň. Mimoto získala v parkurové
soutěži „L“ 6. místo a ve stupňované obtížnosti
do 120 cm se umístila se svým druhým koněm Zafirou
na 6. místě. 
Stanislava Kopecká se pravidelně účastní se svými
koňmi závodů v parkurovém skákání i soutěží vše-

strannosti po celé České republice, kde se umisťuje
na předních místech. Vzpomeňme například vítězství
v soutěži „S“ na závodech v Janově konané letos 25.
června, vítězství v soutěži „L“ a 2. místo v soutěži „S“
konané 30. července v Sobotce, a to na koni Helia 1
v majetku paní Mohelníkové. Dále například 2. místo
získané v soutěži „L“ ze 7. května v Lanškrouně na koni
Jaqueline Fleur nebo 4. místo v „ZL“ s koněm Zafirou
z Ptýrova 23. července. 
Stejně tak i ostatní členové jezdeckého oddílu závodí
v parkurovém skákání na svých koních nebo koních
oddílu s velice dobrými výsledky, jako například Ivana
Halvová se svým koněm Quisan obsadila 4. místo
v soutěži „L“ 25. června na závodech v Janově a 6.
místo v parkuru „ZL“ 24. dubna v Lošticích nebo Zuza-
na Kocourková se svým mladým koněm
Elegance de Luc obsadila 2. místo v parkuru stupně
„Z“ 3. dubna ve Zduchovicích a 3. místo v „Z“ 5. čer-
vence na závodech v Hradištku.
Stáj v Čisté u Litomyšle nepatří mezi velké stáje, přesto
již více než 20 let odchovává kvalitní sportovní koně,
kteří dosahují mnoha úspěchů a kteří buď závodí
za domovskou stáj JO Dvořák Čistá, nebo jsou nabíze-
ni na prodej. V krásném areálu stáje je připraveno
kompletní zázemí pro jezdecký sport, včetně pískové
jízdárny. 

Ing. Jan Kocourek, foto Michaela Javůrková

Nábor nových hráčů 
do hokejové přípravky

Vážení rodiče, dovolte mi, prosím, abych se na vás
obrátil s žádostí o pomoc při rozvoji litomyšlského led-
ního hokeje a rozšíření členské základny hokejového
klubu v našem městě. 
Můžeme závidět okolním městům (např. Česká Třebo-
vá, Choceň…), kde se každým rokem (nejen) při nábo-
ru hlásí desítky nových zájemců. U nás při podobných
akcích najdou na stadion cestu, bohužel, pouze jedin-
ci. Rádi bychom vás proto s vašimi dětmi pozvali
na nábor nových hráčů, ročníky 2003–2007.
Jenom hrstce kluků, kteří se prohánějí s pukem
po ledových plochách v naší zemi, se podaří splnit si svůj
sen a jednou vymění svůj sportovní dres za profesionál-
ní. Daleko důležitější však je, že prostřednictvím žákov-
ského hokeje získá většina z nich spoustu nových
kamarádů a díky svým trenérům a vedoucím smysl
pro zodpovědnost ke kolektivu, rychlé rozhodování,
píli, soutěživost a v neposlední řadě pocit uspokojení
z vítězství i poučení z prohry. Lední hokej je také velmi
vhodný sport pro astmatiky, alergiky a děti s dýchacími
potížemi, kdy na jejich onemocnění příznivě působí
chladný a vlhký vzduch v blízkosti ledové plochy.

Dopřejme svým dětem smysluplně prožité dětství plné
sportu, zábavy, emocí a kamarádství a pomožme jim
najít tu správnou cestu. Rádi bychom nejmenším klu-
kům i děvčatům pomohli při zvládnutí bruslení
a umožnili jim proniknout do tajů nejrychlejší kolek-
tivní hry na světě. Nikdo z trenérů nepředpokládá, že
do přípravky nastoupí perfektní bruslař. Přípravka je
od toho, aby se kluci naučili prvním krůčkům (které
nezřídka končí pádem) a postupně zvládli základní
bruslařské dovednosti. Rádi však do našich řad při-
jmeme i starší děti (3. - 4. třída), kterým už bruslení
není úplně cizí. Začínající hokejisté neplatí žádné
poplatky oddílu.
Přijďte se tedy podívat na náš trénink nebo si rovnou
s námi zabruslit (stačí vám brusle, jakákoli přilba,
rukavice). Sraz na stadionu vždy 30 minut před tré-
ninkem: v říjnu dle rozpisu Zimního stadionu Lito-
myšl.  
Více informací o našem oddíle, včetně kontaktů na tre-
néry najdete na našich stránkách http://hclitomysl-
pripravka.wz.cz.

Petr Šmíd, vedoucí oddílu přípravek HC Litomyšl

Stolní tenis v Litomyšli - nejvyšší soutěží opět 3. liga mužů
V říjnu začíná pro stolní tenisty Jiskry Litomyšl větši-
na dlouhodobých soutěží. Jedinou výjimkou jsou sou-
těže v žákovských kategoriích, které zahájily již
v polovině září. Do sezóny 2011/2012 vstoupilo či
vstoupí tedy 5 družstev, která budou usilovat o co nej-
lepší reprezentaci oddílu. 
Tradičně nejvyšší soutěží je 3. liga mužů, ve které se
představí klubové áčko. Bude hrát tzv. jihomoravskou
skupinu, která je našim hráčům již dlouhé roky známá.
Letos je v ní však větší množství nováčků, proto se
také těžko odhaduje síla této skupiny a jednotlivých
oddílů a klubů. Cílem Litomyšle je získat tabulkovou
pozici, která by zaručovala setrvání ve třetí lize,
pokud možno v první polovině mezi všemi 12 kolekti-
vy. Posilou do družstva je Daniel Motl, který přichází
na střídavý start z Ústí nad Orlicí. V každé polovině
soutěže může na střídavý start odehrát pouze 50 %
utkání, což v praxi znamená 5 a 5 utkání. 

Béčko mužů bude startovat v krajské soutěži skupiny
B, kde je také tradičním účastníkem. Pokud by se
mohlo scházet v kompletní sestavě, mohlo by družstvo
bojovat o postup do divize. V silách družstva je jistě
boj o play off, tedy o nadstavbovou soutěž o postup
do divize (hrají ji první čtyři družstva po základní
části). 
Céčko mužů se představí v regionální soutěži a stejně
jako v loňské sezóně se bude hrát pro mladší hráče.
Střídat se v družstvu mohou velmi zkušení i nadějní
hráči. Celkové umístění kolektivu v soutěži bude velmi
závislé na volbě sestavy na jednotlivá utkání a přístu-
pu hráčů.
V divizní soutěži žen bude hájit naše barvy jediné
družstvo žen litomyšlského oddílu. V sezóně
2010/2011 startovalo ve 2. lize, ale neuhrálo si ligo-
vou příslušnost v play out. Divizní soutěž je společná
pro oba kraje Pardubický a Královehradecký a bojovat

se bude znovu o ligu. Jednoznačným cílem litomyšl-
ského kolektivu není vítězství v divizi, ale snaha
o umístění mezi nejlepšími. Pokud by se podařilo zís-
kat pozici, která by zaručovala start v kvalifikaci o 2.
ligu, bylo by to příjemné zjištění. 
Posledním družstvem v dlouhodobých soutěžích je
divize dorostenců, kde se představí naši reprezentanti
především s cílem změřit síly se svými věkovými vrs-
tevníky. Bohužel, vyšší pozice v tabulce divizní soutě-
že budou s největší pravděpodobností určeny jiným
týmům. Ze soutěže se nikam nesestupuje, proto
mohou všichni hrát uvolněně a snažit se odvést co nej-
lepší výkon.
Každé vydání Lilie přinese příznivcům stolního tenisu
nejen pozvánky na utkání, ale hlavně výsledky
a komentáře k soutěžním utkáním. 

Karel Štarman, 
předseda oddílu stolního tenisu Jiskra Litomyšl
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Mezinárodní Primátor
Cup 2011 ovládli 
čeští hráči 

Začátek mezinárodního turnaje Primátor Cup 2011
senior open – 9 ball, který se konal od 27. do 28. srpna
v Billard centru v Litomyšli, provázely informace
o účasti Filipínce Efrena Reyese, několikanásobného
mistra světa v kulečníkové hře 9 ball. „Poté, co se obje-
vila jeho přihláška na turnaj, nevěděli jsme, zda je to
celé jen „snad“ dobrý, jak se dnes říká, fejk (padělek,
podvod, cokoli falešného, pozn. red.). Filipínec nako-
nec nepřijel,“ sdělil organizátor turnaje Jan Rychtařík
a dodal: „Většina účastníků byla ze Slovenska, přijeli
i dva Maďaři, ale vítězství patřilo Čechům.“ Mezi 36
hráči byla Litomyšl zastoupena třemi účastníky a jed-
ním reprezentantem z nedaleké Bučiny. Nejlépe se
umístil Karel Balský, který skončil na 10. místě. 
Při velmi vyrovnaném turnaji, kdy byl největším favo-
ritem maďarský hráč Barnabas Dereki, kterého nako-
nec o finálový zápas připravil vítěz celého turnaje Jan
Suchánek z klubu Casablanca Tábor. Druhý skončil
Vladimír Urban z Duns Benátky nad Jizerou. Třetí pak
již zmiňovaný Maďar a čtvrté příčky se zhostil Pavel
Halamka z Harlequin Praha.              -red-, foto Petr Šilar

Stiga-hokej - sál DDM

každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM
Litomyšl 
So 8. 10. od 14.00 - 10. kolo Litomyšlského poháru
2011 v DDM Litomyšl 
www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí se
návštěvníci mohou podívat na lety mnoha modelá-
řů. Scházíme se obyčejně odpoledne po 13. hodi-
ně. Tato informace platí celoročně pro víkendy
a svátky.
Parkur - Jízdárna Suchá

So 8. 10. od 10.00 - Dětský šampionát 2011, jízda
zručnosti, drezurní a parkurové soutěže
15. 10. od 13.00 – Veřejný trénink, tréninkové par-
kury 70 – 110 cm 
So 22. 10. - Hubertova vyjížďka  
So 29. 10. - od 13.00 – Veřejný trénink, tréninkové
parkury 70 – 110 cm  
Pá - Ne 4. - 6. 11. - Drezurní soustředění nejen
pro drezurní jezdce 
Více na www. stajmanon.cz
Fotbal - stadion na Černé hoře

So 15. 10 od 15.30 - Jiskra Litomyšl x MFK Chrudim
B - mistrovský zápas Krajského přeboru dospělých
So 29. 10. od 14.30 - Jiskra Litomyšl x SK Holice -
mistrovský zápas Krajského kola přeboru dospě-
lých
Stolní tenis - herna stolního tenisu haly TJ Jis-

kra Litomyšl u zimního stadionu

So 15. 10. od 8.00 - Litomyšl x Lanškroun - divize
dorostenců

So 15. 10. od 11.00 - Litomyšl x Hlinsko - divize
dorostenců
So 22. 10. od 9. 00 - Litomyšl x Lokomotiva Pardu-
bice - divize žen
So 22. 10. od 13.00 - Litomyšl x Tesla Pardubice -
divize žen
So 22. 10. od 9.00 - Litomyšl „B“ x M. Třebová „C“ -
krajská soutěž mužů
So 22. 10. od 13.30 - Litomyšl „B“ x Svitavy -  kraj-
ská soutěž mužů 
So 29. 10. od 15.00 - Litomyšl „A“ x Hodonín „B“
30.10. 3. liga mužů od 10.00 Litomyšl „A“ x Hodo-
nín „C“ - 3. liga mužů
Basketbal  

So 8. 10. od 9.30 a 11.30 - Litomyšl x Studánka Par-
dubice „A” - OP nejml. minižactva U11 
Ne 23. 10. od 10.00 a 12.00 - Litomyšl x Holice - OP
nejml. minižactva U11 
So 22. 10. od 10.00 a 12.00 - Litomyšl x Sokol HK -
OP ml. minižákyň U12 
Volejbal - Městská hala Litomyšl 

Ne 9. 10. od 9.00 - Litomyšla x Slovan Moravská
Třebová - starší žákyně
So 15. 10. od 9.00 - Litomyšl „A” x Letohrad - ženy
So 15. 10. od 11.00 - Litomyšl „A” x Hlinsko - muži
- od 13.00 jsou na programu odvety
So 22. 10. od 9.00 - turnaj krajského přeboru star-
ších žáků za účasti Litomyšle, Pardubic, České Tře-
bové, Lanškrouna a Svitav
So 29. 10. od 9.00 - Litomyšl x USK Pardubice -
ženy
So 29. 10. od 11.00 - Litomyš x Sokol Chrudim -
muži

Kam za sportem
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Litomyšlské baskeťačky na Sněžce

Druhý zářijový víkend hráčky basketbalového druž-
stva minižákyň z Litomyšle spolu s rodiči trávily
po letní přípravě volné chvíle v krásné přírodě Krko-
noš. 
V sobotu v ranních hodinách jsme auty vyrazili směr
Krkonoše. Ubytování bylo zajištěno v malém penzión-
ku v Peci pod Sněžkou. Po zdárném ubytování jsme
vyrazili směr Sněžka. Cesta byla celkem příjemná

a počasí přálo. Všichni jsme s úspěchem, i když někte-
ří s vypětím posledních sil, výšlap na Sněžku zvládli.
Velký obdiv patřil nejmladšímu účastníkovi našeho
výstupu – dvouletému Filípkovi a nejstarší účastnici
dvaasedmdesátileté babičce Věrušce. Na vrcholu Sněž-
ky nás čekal nádherný výhled do okolí. Chvílemi sice
bylo mlhavo, ale nakonec se sluníčko přeci jen ukáza-
lo a vrcholky osvítilo v celé jejich kráse. 
Druhý den jsme vyrazili za zábavou na bobovou dráhu
a na skluzavky. Děvčata si zábavu užila plnými doušky
a pro nás rodiče byly velkou odměnou jejich spokojené

Stiga hokej na vědomost dává, 
že nezahálel

Léto přálo nevšedním zážitkům a teprve začátek nové-
ho školního roku vrátil vykolejenou mládež všeho
věku do normálu. K němu patří též lačnost Litomyšla-
nů po informacích, kterou je třeba nasytit také výsled-
ky ze Stiga hokeje. Ten ani o prázdninách nezahálel,
a tak se na vědomost dává, že:
Litomyšlská Stiga liga 2011 má po osmi měsících v čele
toto pořadí: 1. Patrik Petr 320 b., 2. Zdeněk Lopaur 270
b., 3. Robert Jež 228 b., 4. Michal Boštík 205 b., 5.
Jindřich Petr 189 b., 6. Josef Sedláček 125 b., 7. Jan
Sedláček 117 b., 8. Ondřej Lopaur 103 b., 9. Barbora
Petrová 102 b., 10. Denisa Bačíková 66 b. a dalších 11
účastníků. Přes léto jsme se scházeli v klubovně res-

taurace v Benátkách, za což patří dík místnímu obec-
nímu úřadu. Nyní nás opět najdete každé úterý
v 17.30-19.00 v Domě dětí a mládeže Litomyšl.
V sobotu 27. srpna se zde hrálo 8. kolo Litomyšlského
poháru (LP) 2011, kterého se zúčastnilo 11 hráčů.
Základní část se vydařila hlavně Zdeňku Lopaurovi,
který tak měl ulehčenou cestu až do finále. Zde sice
podlehl Patriku Petrovi 1:3 na zápasy, ale prodral se
na celkové 2. místo před Roberta Ježe, který byl 3.
i v tomto kole.
Už 9. kolo LP se pak hrálo 10. září za účasti pouhých 9
borců. Tentokrát se však sportovní štěstí obrátilo ke
Zdeňku Lopaurovi zády a do play-off postoupil až z 5.
místa, což se mu stalo osudným. Po tvrdém boji sice
vyřadil Tomáše Halamu, ale pak ho porazil Patrik Petr
a vítězství nad Jindřichem Petrem v zápase o 3. místo
nic nezměnilo na jeho pádu na stejnou celkovou příč-
ku za Roberta Ježe, který ve finále podlehl Patriku
Petrovi. 
Průběžné pořadí: 1. Patrik Petr 320 b., 2. Robert Jež
(THC Stiga Svitavy 93) 265 b., 3. Zdeněk Lopaur 260
b., 4. Tomáš Halama 192 b., 5. Michal Boštík 164 b., 6.
Ivan Halama 158 b., 7. Jindřich Petr 134 b., 8. Milan
Zeman 91 b., 9. Jiří Junek 87 b., 10. Barbora Petrová
78 b. (kromě Ježe všichni Stiga HC Benátky) a dalších
10 účastníků. 
Říjnové kolo se uskuteční v sobotu 8. října od 14.00.

Text a foto Jindřich Petr

Sokol žije a něco
dokáže…

Během posledního zářijového
víkendu ze všech sokolských žup
přinesla do Prahy své poselství
sletová štafeta. Tím byl symbo-
licky odstartován nácvik skla-
deb a celý sletový rok před XV.
Všesokolským sletem 2012.
V Litomyšli byl sletový štafetový

kolík na malé zastávce v sobotu 24. září. Místní soko-
lové tak jako v minulých letech plánují nácvik několi-
ka skladeb pro hromadná vystoupení v Litomyšli,
v okolních městech, v Pardubicích a v Praze.
Pro děti ve věku 5 - 7 let skladbu „Člověče, nezlob se“
s hudbou z nejznámějších českých pohádek, skladbu
Návštěvníci“ pro mladší žákyně a žáky, inspirovanou tele-
vizním seriálem, skladbu plnou herních činností a rytmic-
ké gymnastiky „Dávej, ber“, určenou starším žákyním
a žákům. Pro dospělé skladbu „Chlapáci III“ a dle zájmu
jednu ze skladeb určenou ženám nebo seniorům.
Nácvik bude probíhat i mimo běžné cvičební hodiny
jednotlivých složek. Záleží na počtu zájemců. Odmě-
nou za celoroční nácvik budou zmiňovaná hromadná
vystoupení a vyvrcholení při sletových dnech v Praze
v červenci příštího roku.
Proto neváhejte - přiveďte své děti nebo si přijďte
zacvičit sami. Rozpis cvičení jednotlivých složek je
uveden v Lilii v rubrice Sport, cvičení.

za cvičitele TJ Sokol Litomyšl Dana Kmošková

Soustředění karate na Budislavi
Každoroční soustředění karate mělo i letos velký
úspěch. Karatisté z litomyšlského oddílu při TJ Jiskra
Litomyšl a liberečtí karatisté z oddílu Slávia TU Liberec
se tento rok dostavili v rekordním počtu a náležitě si
soustředění užili. Soustředění vedl zkušený a uznáva-
ný trenér Bohumil Koloc, držitel 5. danu v karate. 
Zpočátku jsme byli všichni zvědaví, co si na nás letos
Bóďa připravil. Někteří zde nebyli zdaleka poprvé,
proto již tušili, že nás čeká zase nějaké nové tréninko-
vé překvapení. Po zhlédnutí režimu dne a rozpisu tré-
ninků žádná velká změna. Každý den si užijeme 3
tréninky. Dopoledne 2 hodiny, odpoledne 1,5 hodiny
a hodinku večer. První trénink nás čekal hned v sobo-
tu, pár hodin po příjezdu a prohlídce tábora. Byl vcel-
ku pohodový, takový seznamovací a na uvítanou.
Nikoho však nenechal na pochybách. Letos se opět
pořádně zapotíme.
V sobotu večer byla na programu noční hra. Děti hleda-
ly lístečky s písmeny a následně měly za úkol z nich

poskládat skrytý text. Těm nejrychlejším se to podaři-
lo do nedělního oběda a text perfektně vystihoval náš
tábor karatistů: „šílenci z Budislavi“. 
Následující dny byly především ve znamení náročného
tréninku. Letos nám počasí skutečně vyšlo a celý týden

bylo slunečno. Vysoké teploty činily tréninky ještě
náročnějšími než obvykle, takže to letos byla skutečně
zkouška vůle. Ani tento rok nechyběly tréninky v lese,
kde jsme otužovali úderové plochy na rukou a nohou
o budislavské stromy. Turisté nevěřícně kroutili hlava-
mi, když nás viděli bušit do stromů.
Ani jsme se nenadáli a týden utekl jako voda. Byl tu
poslední den, poslední trénink a loučení s kamarády
z Liberce. Poklidili jsme tábor, zabalili věci a vyrazili
vstříc svým domovům. Sice naprosto vyčerpáni, ale
šťastní a plní energie a elánu k dalšímu cvičení karate.
Láká vás takový zážitek? Příští rok už si můžete užívat
na Budislavi s námi. Přihlaste se do náboru karate,
poznejte toto krásné bojové umění a naučte se bránit.
Hlaste se vždy ve středu od 17.00 a v pátek od 17.30
v hale TJ Jiskra Litomyšl u zimního stadionu. Pro bliž-
ší informace a kontakty navštivte 
www.karatelitomysl.cz.

Václav Andrle, předseda oddílu karate, 
foto Jiří Smékal

PODĚKOVÁNÍ  MAJITELŮM FIRMY FAULHAMMER s.r.o. TRŽEK
za příjemné posezení, spojené s pestrým programem a ohňostrojem,

které se uskutečnilo v pátek 2. 9. 2011 u příležitosti 20. výročí
založení firmy v hezkém prostředí Bowling Baru Peklo v Litomyšli.

Mnoho úspěchů přejí zaměstnanci firmy.

tváře. Škoda, že víkend je tak krátký. V odpoledních
hodinách jsme se vydali opět k domovu. Odváželi jsme
si mnoho krásných zážitků a těšíme se na to, že společ-
ně vyrazíme na další akce.
Všichni věříme, že tento výlet byl pro děvčata malou
odměnou a rozptýlením před nadcházející sezónou,
do které jim přejeme mnoho sportovních úspěchů
a velkou podporu fanoušků. V dalších víkendech již
hráčky budou bojovat o první mistrovské body
do tabulky. Přijďte i vy podpořit jejich úsilí.

Marcela Šauerová, foto Jaroslav Šauer
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Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92. • Prodám palivové tvrdé dřevo 2 m3,
telefon na pevnou linku oranž. kulatý, dveře vnitřní
plné 60/197, hudební skříň Humoreska – rádio, gra-
mofon, barový pult mahagon, dřevěnou poličku –
vhodná na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp.
kávový servis z r. 1960 (černý podklad, polní květiny),
starožitný plyšový koberec s modrými květy. Tel.: 607
744 568. • Prodám mušelínový přehoz přes manž.
postele, bílé kvalitní nepoužité damaškové povlečení
+ bavl. prostěradla, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí,
umyvadlo bílé – délka 40 cm + sifon, pákovou nerez
baterii – rozteč 10 cm + šroubení, motorovou řetězo-
vou pilu Oleo-Mac 935 X, zn. Mountfield - velmi zacho-
valá. Tel.: 607 744 568. • Zadarmo se postarám
o vašeho psa nebo kočku (případně jiné drobné zvířec-
tvo), když nemáte čas nebo když potřebujete na něko-
lik dní odjet. Zvíře vyvenčím, nakrmím, vyčistím,
pohraju si s ním… Mám zkušenost cca 17 let. Volejte
na 723 768 610, 777 637 888 nebo pište na langro-
va@dobredivadlo.cz. • Mladý muž z Osíku u Litomyš-
le by se rád seznámil s dívkou či ženou z okolí - sms
736 790 421. • Žena ve věku 56 let z Dolního Újezdu
by se ráda seznámila s mužem přiměřeného věku
z okolí - sms 777 935 999. • Prodám stavební komplet:
kvalitní míchačka na jedno kol. tov. výroby + 3 síta +
lešeňový žebřík + st. nářadí + 1,5 sudu kval. písku +
0,5 sudu haš. vápna + cca 100 cihel , celk. cena 7
500 Kč. Tel.: 736 790 421. • Nabídněte do nově vytvo-
řené sbírky různé staré panenky a medvídky i další ply-
šové či dřevěné hračky – základ pro budoucí muzeum
hraček, panenek již probíhá. Pomozte vytvořit sen
a svými exponáty umožněte tento sen uskutečnit. Tel.:
739 307 646, J. Stratílek, Komenského nám. 1047,
Litomyšl. • Nabídněte starý obraz s chaloupkami –
miluji tento motiv. Tel.: 739 307 646. • Prodám výbor-
ný telefon Nokia 6230i, fotoaparát, bluetooth, infra-
port, diktafon, FM rádio, MP3 přehrávač, email,
internet, paměť. karta aj., perf. stav, jen 990 Kč.
I na dobírku. Tel.: 733 211 952. • Prodám sběratelské
modely několika různých pistolí a revolverů, měř.
1:2,5, staré i současné, výborný stav, cena 150 Kč/ks.
Zašlu i na dobírku. Tel.: 733 211 952.

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
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. 2012:
Fitbox - Po a Čt 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
Jóga - Út 18.30-19.30
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-
17.00
Zumba - Pá 19.00-20.00 - rezervace na tel. 721 124
087 (cvičí se jednou za čtrnáct dní),  
Ne 17.00-18.00 - rezervace na tel. 721 124 087 -
Lenka Kubíková 
Kickbox - Petr Gregor - St a Pá 19.30-20.30
Kurz sebeobrany - do 13. 10. vždy Po a Čt 19.00-
20.00 
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po - 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út - 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St - 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt - 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá - 17.30 - 120 minut 
Sobota - 10.00, 17.00 
Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
K2 HIKING:
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (senioři), 18.00, 19.30 
St 8.30, 16.30, 18.00, 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30
Pá 8.30, 18.00
Ne 18.30
Rezervace na tel. 776 288 774
JUMPING®
Po 18.00, 19.30, St 18.00, 19.30
Pá 18.00, Ne 18.30
Rezervace na tel. 773 288 001
ZUMBA
Út 18.00, 19.30 (jen lichý týden), Čt 16.30
Rezervace: zumba.litomysl@jandikova.cz
ZUMBATOMIC – Zumba pro děti
Po 15.15 (děti 5 – 8 let)
St 15.15 (děti 9 – 13 let)
Informace: lucie.jandikova@tiscali.cz
JÓGA
Po 8.30, Čt 18.00
Info na tel. 608 834 129
Nová cvičební lekce - MIX PRO ŽENY
cvičení na hudbu pro dříve narozené, začínající 
sportovce, lidi s nadváhou apod.
St 16.30-17.30
Cena: 50 Kč (5. 10. a 12. 10. lekce zdarma)
Info: lucie.jandikova@tiscali.cz, 605 318711
(pí. Filová)
--------------------------------------------------
v tělocvičně II. ZŠ na ulici T.G.Masaryka:
AEROBIK + BODYSTYLING
Po 19.00
Info na tel. 777 288 770

BODYLATES 
St 19.00 
Info na tel. 608 229 159
ZUMBA 
Čt 19.00 
Info: zumba.litomysl@jandikova.cz
• více info na www.jandikova.cz

Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době
na www.litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Kajmánek - plavání kojenců a batolat, dětí před-
školního věku a rodiče s dětmi - pí. Šmerdová,
tel. 737 389 797
Pá a So 8.00-10.00
Ádéčko - plavání kojenců a batolat, pro těhotné
a rodiče s dětmi - pí. Dostálová, tel. 605 146 642
Po 8.00-10.00
Aquarobic - pí. Soušková, tel. 606 415 698
Út 19.00-20.00
Více informací na www.bazenlitomysl.cz.
Plaváčci kurz pro nejmenší (3 - 5 let), Sportovní pří
pravka I (5 - 7 let), Sportovní přípravka II (6 - 9 let),
Zdravoní a kondiční plavání (8 - 15 let) - p. Kocou-
rek, tel. 606 051 995
Út 16.00-17.00 - od 4. října
Po - Pá 15.00-21.00 
So - Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718.
Zumba + posilování, tel. 732 985 603
Po a St 18.00-19.00 - tělocvična Gymnázia Lito-
myšl, Mgr. Adriana Vítková
• více na www.zumbasadrianou.wz.cz
Cvičení Karate-do, info
na www.karatelitomysl.cz nebo Petr Janda (tel.
604 521 864 )
dvě kategorie – děti (9 - 14 let – mladší po dohodě
s trenérem), 15 let a více 
St 17.00–19.00, Pá 17.30–19.30
Sportovní hala TJ Jiskra (vedle zimního stadionu)
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal a hřiště
na petangue. Občerstvení.
Po - Pá 15.00-21.00
So-Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy
na tel. 777 947 718.
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Otevírací doba (říjen 2011):
Pá 14. 10.
16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Čt 20. 10.
16.00-20.00 ženy / 20.00-23.00 bez omezení
Pá 21. 10.
16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Čt 27. 10. 
16.00-20.00 ženy / 20.00-23.00 bez omezení
Pá 28. 10.
16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací
dobou.
Pravidelná cvičení v Sokole - tělocvična v soko-
lovně, tel. 608 615 747, Kamila Kapounová
Po 16.00-17.00 - rodiče a děti
Po 17.00-19.00 - mladší a starší žákyně
Po 19.00-21.00 - ženy - volejbal
Út 17.00-18.00 - žáci
Út 18.00-19.00 - ženy - aerobic
Čt 17.00-18.00 - přeškolní děti
Čt 18.00-19.00 - ženy - zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 - muži
Zimní stadion Litomyšl, tel. 461 612 179
veřejné bruslení:
St 5. 10. 17.00–19.00, So 8. 10. 13.30–15.30
Ne 9. 10. 13.30–15.30, St 12. 10. 16.30–18.30
So 15. 10. 13.30–15.30, Ne 16. 10. 13.30–15.30
St 19. 10. 17.00–19.00, So 22. 10. 13.30–15.30
Ne 23. 10. 13.30–15.30, St 26. 10. 17.00–19.00
Čt 27. 10. 9.00–11.00, Pá 28. 10. 9.00–11.00
So 29. 10. 13.30–15.30, Ne 30. 10. 13.30–15.30

Kam za sportem
V říjnu přijďte 
na volejbal
Volejbalové soutěže našeho kraje se naplno rozjely
i za významné účasti odbíjenkářského klubu z Lito-
myšle. Jako první zasáhla do boje družstva žen „B“
a našich nejmenších, chlapeckých elévů. Ti hrají svá
utkání ještě na venkovních, antukových hřištích.
A oběma se daří nanejvýš dobře. Ženské béčko vede
krajskou soutěž a nově utvořený tým elévů je v kraj-
ském přeboru druhý.
Městská hala v Litomyšli bude hostit nejvyšší soutěže
Pardubického kraje v měsíci říjnu. Nejprve nastoupí 9.
října od 9.00 starší žákyně proti Slovanu Moravská
Třebová. Poté se již rozehrají soutěže dospělých: 15.
října se utkají v hale základní školy ženy „A“ s Letohra-
dem od 9.00 a muži „A“ s Hlinskem od 11.00.Odpoled-
ne jsou na programu odvety. O týden později 22. října
se koná v naší hale od 9.00 turnaj krajského přeboru
starších žáků za účasti Litomyšle, Pardubic, České Tře-
bové, Lanškrouna a Svitav. Dne 29. října se představí
našemu publiku od 9.00 ženy USK Pardubice a po nich
muži Sokola Chrudim. Přijďte povzbudit naše hráče. 
Volejbalový klub Litomyšl i nadále úspěšně pracuje
s mládeží. Kromě již delší dobu fungujících žákov-
ských a juniorských družstev se formuje družstvo nej-
mladších děvčat - ročníků narození 2000-2001. Pokud
by další děvčata měla zájem, mohou přijít každou stře-
du od 17.00 do městské haly. Pro ještě mladší adepty
volejbalu je určen kroužek všeobecné pohybové prů-
pravy a základů míčových sportů v tělocvičně gymná-
zia v úterý od 16.30. Přijďte si zasportovat.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl
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Šachisté oslavili 20. výročí družby 
osmou návštěvou Rodenu

Ještě ani nedozněl cinkot klíčů po sametové revoluci
a šachisté z Litomyšle začali hledat možnost navázání
kontaktu se západním klubem. Počátkem roku 1990
Pavel Weisser oslovil emigranta, litomyšlského rodáka
Hanse Rennera, který působil na universitě v Groninge-
nu. Společně hledali vhodné město a klub pro šachovou
družbu s Litomyšlí. Volba padla na město Roden.
Výsledkem byly první vzájemné návštěvy Litomyšle
a Rodenu. Šachisté se stali průkopníky, zakladateli
dlouhodobé družby s Rodenem. Ta byla oficiálně pode-
psána starosty obou měst v roce 1991. Letos slavíme 20.
výročí této družby, kdy jsme navštívili Roden 8x, stejně
jako Holanďané Litomyšl.
1. den: Praotec Čech versus Holanďané - bojovníci
s mořem – Dne 30. září v ranních hodinách odjíždíme
z Litomyšle. Kousek za Prahou zjišťujeme, že nikdo z nás
nemá mapu Německa ani Evropy, ale každý ji chtěl vzít.
Kolem osmé ranní hodiny míjíme naši národní horu Říp.
V autě se rozpoutá debata, zda bylo dobré, že kmet Čech
zůstal v naší chráněné kotlince, kde jsme byli na jedné
straně v relativním bezpečí, na druhé straně jsme se uza-
vřeli před světem do svých problémů a půtek a nějak
jsme zlenivěli a zdegenerovali. Neměl jít přece jen prao-
tec Čech někam dál k moři? Takoví Holanďané denně,
celou historii svádějí a budou svádět boj s mořem. A to je
zocelilo. Nemají čas na hlouposti, mají vrozený smysl
pro pořádek, přesnost, morálku, jsou nesmírně pracovi-
tí. Tato debata nám vydrží celé 4 hodiny až do Hannove-

ru, kde jsme zjistili, že jedeme po špatné cestě na Dort-
mund. Brzy se však přiblížíme k francouzské hranici.
Do Rodenu přijíždíme poprvé z jihu v 18.00. V rodinném
domě Toma Vissera nás čekají další kamarádi.
2. den: Holandský venkov - Dopoledne jsme navštívili
historické městečko Friese s kostelem z 11. století. Plo-
chu před kostelem vyplňuje báječný trh s květinami,
rybami a sýry. Odpoledne celá skupina podniká výlet
na kole (45 km) typickou krajinou severního Holandska
s kanály, dubovými alejemi, zelení, ledovcovými jezír-
ky. Zastavujeme se u umělého valového opevnění obeh-
naného kanálem, kde se v 17. století ubránili
Holanďané španělským okupantům. Cesta je zakončena
u místního „Stonehenge“ u obce Stonennberg. Hroma-
da megalitických kamenů jen podtrhuje, že máme
všichni podobnou historii a původ. Večer se scházíme
v restauraci v Rodenu, kde proběhl oficiální zápas druž-
stev na 8 šachovnicích. Zvítězili jsme po dlouhém boji
4,5:3,5, když bodovali Jaromír Odstrčil, Václav Štětka
a remízovali Václav Pekař, Lucie Bartošová, Jiří Šváb,
Karel Škeřík a Pavel Horáček.
3. den: Návštěva ostrovu Texel - Naši hostitelé nás vzali
na celodenní výlet na největší holandský ostrov. Kdyby
vás někdo vysadil uprostřed ostrova, mysleli byste, že
jste na Budislavi v lese. Celý ostrov je přírodní rezervací,
pobřeží je lemováno bílými písečnými plážemi. Venku
bylo 28 °C. Holanďané kroutili hlavami, že je to první
skutečné horký letní den a že jsme jim ho přivezli. Sever-
ní moře mělo jen 19 °C. To nás ale neodradilo a většina
z nás si zaplavala v moři. Následovala návštěva přírodní-
ho a historického muzea. Při zpáteční cestě nás zastavil
policista na motocyklu BMW 750. Místo kontroly dokla-
dů s úsměvem sdělil, že nám nesvítí zadní světlo. Řidič
Olafs je vynikající programátor, ale s výměnou žárovky
mu to nějak nešlo. Pochopili jsme, že mu dvoumetrový
policista řekl: „Pusťte mě k tomu.“ Za několik minut bylo
světlo vyměněné. Policista nám zamával, dupl na plyn
a zmizel kdesi ve tmě. Na kapotě mu chyběl pouze nápis
„Pomáhat a chránit,“ který by si zasloužil.
4. den: Oslavy 50. let výročí vzniku šachového klubu
Roden - Dopoledne trochu lenošíme a diskutujeme
s naším hostitelem, jeho dětmi a manželkou. A jsme
zase u moře. Naše veselí a výřečnost však asi na všechny
působí, protože mi hostitel Liu sděluje, že děti chtějí
poznat zemi, odkud jsou tito upovídaní hosté. Ve 13

hodin se přemisťujeme do sálu ve městě, kde proběhl
šachový turnaj osmi čtyřčlenných družstev. Roden
pozval okolní městečka. Turnaj zahájil proslovem a gon-
gem sympatický starosta Hans van der Laan. První
místo vybojovalo družstvo Litomyšle – junioři. Na dru-
hém místě skončilo družstvo Litomyšle - senioři. Po tur-
naji následoval společný rozlučkový večer na zahradě
našeho hostitele, který týden před naším příjezdem
vybudoval na zahradě obrovskou šachovnici s figurami.
Seděli jsme kolem této šachovnice, někteří hráli, jiní
besedovali nebo kibicovali hráčům do partie.
5. den: Od moře k praotci Čechovi - Ranní vstávání
a dlouhá cesta domů. Sbohem Holandsko a zase příště
u nás v Litomyšli.   Text a foto Ing. Jaromír Odstrčil, 

předseda šachového klubu TJ Jiskra Litomyšl

Vítězové čtyřčlenného turnaje družstev Litomyšle - junioři,
zleva Milan Krejčí, Lucie Bartošová, Václav Pekař, Pavel
Horáček. 

Tak se baví šachisté: závěrečný večírek na farmě v usedlosti
Weise, Lucie Bartošová sedí mezi hlavními organizátory
Tomem Visserem a majitelem farmy Liuewe Boskmou.

Úklidová firma 
hledá ženy 

na dohodu o provedení práce
na odpolední práce do provozu

Automotive Litomyšl.
Kontakt: 777 734 425, p. Tondr
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JK Hřebčínu Suchá. Prvenství v parkur 60 cm získala
sehraná dvojice Anička Šolcová - Ája (Hippo Topol).
Anežka Kubiasová s Gasy (Stáj Kubias) se po vzoru
svého bratra stala také vítězkou ve své kategorii -
v parkuru 80 cm. Celodenní program uzavírala skoko-
vá soutěž do 90 cm, ve které si 1. místo vybojovala
Anna Svobodová – Caribik z JK Hřebčínu Suchá.
Výsledky celoročních soutěží:
Kategorie začínajících dětí Pony pohár 2011 - jízdy
zručnosti + parkur 40 cm: 1. Anička Slušná (JO Lito-
myšl), 2. Tereza Mňuková (OS Nořín), 3. Bára Olivová
(OS Nořín)
Střední kategorie Dětský skokový pohár 2011 - parkur
60 + 80 cm: 1. Pavla Benešová (JK Vysoké Mýto), 2. Šárka

Finálové Jezdecké hry 
s vyhodnocením celoročních žebříčků

Sobota 17. září byla v areálu Jízdárna Suchá věnována
dětskému jezdeckému sportu. Za krásného počasí
babího léta byli diváci svědky finálových Jezdeckých
her se slavnostním vyhodnocením celoročních žebříč-
ků. Připravený byl tradiční program - dvě jízdy zruč-
nosti a čtyři parkurové soutěže od 40 do 90 cm,
ve kterých měly děti ještě poslední možnost sbírat
body do celoročních žebříčků.
Králem první soutěže - jízdy zručnosti byl snad
nejmenší jezdec Pepík Kubias – Eliška (Stáj Kubias).
Druhou soutěž naopak ovládla zkušená jezdkyně Pavla
Benešová, která šikovně provedla úkoly svého mladé-
ho pony Cari (JK Vysoké Mýto). Čtvrté vítězství v řadě
za sebou se podařilo v následující soutěži – parkuru
40 cm - Veronice Hrudové se Ságou z pořadatelského

Nejlepší jezdci Jízdy zručnosti – zleva M. Veselá, P. Kubias
a E. Křivková.

Nejlepší jezdci Dětského skokového poháru 2011 – Anička
Šolcová, Pavla Benešová a Šárka Černá.

Černá (Hřebčín Karlen), 3. Anička Šolcová (Hippo Topol)
Kategorie pokročilých dětí Pohár stáje Manon 2011 -
parkury 90 cm: 1. Filip Tošovský (JPS Vanice), 2. Vanda
Tmějová (JK Hřebčín Suchá), 3. Pavla Benešová (JK
Vysoké Mýto) 
Za pořadatele velmi děkujeme jezdcům za bohatou
účast, jezdeckou vyspělost a přístup, která rozdíl mezi
korektními závody a Jezdeckými hrami téměř vyrovna-
la. Velmi děkujeme také za podporu dětí Jezdeckým
potřebám Mauricio, Pěšice u Vysokého Mýta a firmě
Meixner a Hanuš, Letohrad.
Více na www.stajmanon.cz. Těšíme se na další setkání
věnované dětem!

Mirka Skřivanová, foto Jan Kameník 

Decimuž 2011 - memoriál Huberta Stratílka ml.
Tradičně každý rok patří poslední pátek v srpnu triat-
lonu Decimuž. Ani letos tomu nebylo jinak. Tohoto
oblíbeného závodu, který je už 29. ročníkem, se
zúčastnilo kolem osmdesáti startujících. Díky příjem-
ným parametrům je zvládnutelný pro každého. Jde
o 400 m plavání, 18 km kolo a 4,3 km běh, což je dese-
tina velkého triatlonu. Odtud se bere vlastní název
tohoto závodu „Decimuž.“ Zastoupeny byly všechny
věkové kategorie od 15 let až po kategorii nad 60 let.
Z tohoto důvodu se mu také přezdívá „setkání genera-
cí.“ Každoročně se koná v okolí litomyšlské plovárny,
kde se plave, cyklistická část vede v okolí Litomyšle
a běh probíhá na Černé hoře. Tím, že se vše odehrává
téměř na jednom místě, je zajímavý i pro fanoušky,
kteří pravidelně chodí podpořit své blízké a kamarády. 
Celý letošní ročník provázelo sluníčko a věřím, že si ho
všichni velice užili. Po závodě se všichni přesunuli
do areálu za sokolovnou, kde proběhlo závěrečné
vyhlášení výsledků, předání hodnotných cen a pamět-

ních triček. V celkovém pořadí byl na prvním místě
Josef Doleček s časem 00:57:57, druhý Jiří Capoušek
00:58:59 a třetí Jaromír Krejčí 00:59:29. Všem velice
gratulujeme a budeme se těšit na další ročník.

Veronika Stratílková, foto Matěj Samek

přijme
pracovníka / pracovnici
na prodej a nákup
do oddělení sportu.
Podmínkou je vztah k tomuto oboru, snaha
učit se novým věcem, příjemné vystupování,
zkušenost z oblasti prodeje, komunikativní,
prodejní dovednosti, orientace na zákazníka,
kreativita, flexibilita, organizační schopnosti,
bezúhonnost. Dobrá znalost práce na PC.
Znalost cizího jazyka výhodou.
Máte−li zájem, stát se členem příjemného
kolektivu a splňujete požadavky, zašlete Váš
životopis na personalni@stratilek.cz.

BOWLINGOVÉ LIGY

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

PŘIHLASTE SE DO

2011/2012 – POSLEDNÍ ŠANCE!!!

Basketbalová přípravka pro děti ročníků 2000 až 2005
Vážení rodiče, pokud máte dceru nebo syna ročníku
narození 2000 až 2005, bude vás určitě zajímat, že
basketbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl nabírá nové
členy. Na trénincích, vedených kvalifikovanými tre-
néry, se věnujeme především rozvoji obratnosti,
koordinace a pohybových schopností s postupnou
specializací na basketbal.  Pokud dáváte pro své
dítě přednost pohybu před počítačem, tak není nic

snazšího, než přijít na libovolný trénink a zkusit si
s námi nezávazně zasportovat. Děti ročníku 2000
až 2002 trénují v úterý od 16.30 do 18.00 a ve čtvr-
tek od 15.00 do 16.30. Ročníky 2003 až 2005 mají
trénink ve čtvrtek od 16.30 do 17.30. Všechny tré-
ninky jsou v hale TJ Jiskry u koupaliště. Více infor-
mací na tel. 602 335 513.

Martin Šorf


