
V pondělí 3. října večer
vyhlásila Nadace pro
rozvoj architektur y
a stavitelství výsledky
prestižní soutěže
Stavba roku 2011. Bez
rozlišení pořadí tento
titul získaly: krytý
plavecký bazén v Lito-
myšli, jihozápadní
část Pražského okru-
hu, golf klub Čertovo

Městský bazén Litomyšl byl
vyhlášen Stavbou roku 2011

Zpravodaj Města Litomyšle 4. listopadu 2011
Ročník XXI. 11

břemeno v Jistebnici u Tábora, společenské cent-
rum Trutnovska pro kulturu a volný čas a univerzit-
ní kampus Masarykovy univerzity v Brně.    
Návrh krytého plaveckého bazénu v Litomyšli
pochází z dílny Architekti D.R.N.H. (Antonín
Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štef-
ka), dodavatelem stavby byla firma PKS INPOS a.s.
a investorem Město Litomyšl. Titul Stavba roku byl
udělen za vytvoření přátelské sportovní stavby se
zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech.
Odborná porota hodnotila jak kvalitu dokončených
prací, tak architektonického řešení a jeho zvládnu-
tí dodavatelem stavby, spokojenost investora

a uživatelů stavby. Přihlíželo se také například
k začlenění stavby do krajinného rámce nebo pro-
pojení její funkčnosti s dalšími objekty.
„Cenu jsme si hodně přáli kvůli investorovi, Městu
Litomyšl, reprezentaci a lidem, kteří s námi tuto
stavbu připravovali. Investor se chová v českých
zemích zcela ojedinělým způsobem, vyhledává
současnou architekturu, snaží se zlepšit prostředí
pro své občany natolik, aby bylo přitažlivé neje-
nom pro ně, ale i pro návštěvníky,“ říká jeden
z autorů krytého bazénu architekt Antonín Novák
v rozhovoru pro ČRo Radiožurnál.
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Beseda s horolezcem
Radkem Jarošem4 7 23Krátký film sbírá

další ceny
Barborky
na zámku

Hrozí litomyšlské porodnici zánik?
V pondělí 17. října navštívil představitele litomyšl-
ské radnice hejtman Radko Martínek a informoval
o záměrech a vizích Pardubického kraje, týkajících
se problematiky zdravotnictví. Zřizovatel nemocni-
ce stále hledá efektivní klíč k řešení dlouhodobých
ekonomických potíží, které se týkají všech pěti kraj-
ských nemocnic. „Připravujeme na rok 2012 stabili-
zační plán s řadou opatření, vnitřních i vnějších,
jejichž součástí bude také soustředění některých
výkonů. Pardubický kraj rovněž dal v této souvislos-
ti za úkol ředitelům nemocnic, aby přišli se svými
návrhy finanční stabilizace. Jsem však přesvědčený,
že bez užší spolupráce mezi nemocnicemi nedosáh-
neme lepších výsledků,“ sdělil hejtman Pardubické-
ho kraje Radko Martínek.
Pro Litomyšl je toto téma neustále velmi aktuální,
neboť je ještě v živé paměti neúspěšná snaha slou-
čit litomyšlskou nemocnici s nemocnicí ve dříve
okresních Svitavách. Tentokrát hovořily první zprá-
vy o rušení porodnice, případně dětského oddělení,
ale tuto informaci ředitel litomyšlského zdravotnic-

kého zařízení MUDr. Libor Vylíčil odmítá. „O rušení
porodnice v Litomyšli bych nemluvil. Nemocnice
měla v roce 2009 celkem 650 porodů, v roce 2010
630 porodů. Letos to vypadá, že také dosáhneme
hranice 600 porodů. Počet 600 je limitem pro akre-
ditovaná pracoviště, kterým jsme,“ uvedl ředitel, ale
zároveň připustil jiný fakt: „Ministerstvo zdravot-
nictví chce centralizovat porody do větších center.
Centralizace je podmínka ministerstva, aby se úro-
veň péče udržela a možná i zvyšovala.“
„Litomyšlská nemocnice je akciovou společností
Pardubického kraje. Město má zastoupení v dozorčí
radě, může také vyjádřit svůj názor prostřednictvím
usnesení Zastupitelstva města Litomyšl, což také
učinilo,“ informovala tisková mluvčí radnice Micha-
ela Severová a odcitovala usnesení zastupitelstva
ze dne 23. června: „ZaM je znepokojeno snahou
kraje sloučit nemocnice akutní lůžkové péče do jedi-
ného subjektu. ZaM trvá na zachování současného
rozsahu péče v Litomyšlské nemocnici, a.s."
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Nový web spuštěn
do zkušebního
provozu
První listopadový den byla zveřejněna nová,
dlouho připravovaná webová prezentace města
Litomyšl. Stará prezentace existovala na adre-
se www.litomysl.cz ve stejné podobě již deset
let. Od doby svého vzniku narostlo množství
modulů a stránky se postupně staly nepřehled-
nými. Také design stránek bylo třeba po deseti
letech zmodernizovat. 
„Sestavili jsem tým, který se redesignem webu
zabývá,“ říká první místostarosta a vedoucí
projektového týmu Radomil Kašpar a pokraču-
je: „Pro vedení Města Litomyšl je webová pre-
zentace velmi důležitá, proto v týmu pracuje
i starosta Michal Kortyš, druhý místostarosta
Vojtěch Stříteský a tajemník Bohuslav Pulgret.
Dále je zde vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu Michaela Severová a samozřejmě vedoucí
oddělení informatiky Pavel Sodomka.“  

Autorem grafického návrhu stránek je, stejně
jako v případě těch minulých, Jiří Mělnický
z tiskárny H.R.G. Kromě designové změny,
která je patrná na první pohled, došlo i k důle-
žité změně v základním dělení jednotlivých
sekcí. „Litomyšlský web je rozdělen na čtyři
hlavní sekce,“ říká Kašpar. “Konkrétně jde
o tyto části: O městě, Občan, Podnikatel, Turis-
ta & volný čas,“ dodává. Jednotlivé existující
moduly byly do těchto sekcí rozděleny a vznik-
ly i moduly nové. Prezentace upoutá nejen
novou grafikou a dělením, ale v úvodu nene-
chá odpočinout ani vašemu sluchu. „Jsme
město s výjimečným géniem loci a každá jeho
prezentace by tomu měla odpovídat. I moderní
webové stránky musí zavonět kumštem a sub-
jektivní emocí,“ říká místostarosta Vojtěch
Stříteský, autor myšlenky „rozehrané“ titulní
strany webu. Při otevření stránek se na vás z
reproduktorů linou tóny Smetanovy Vltavy
(Českou filharmonii diriguje čestný občan
Litomyšle Libor Pešek) a Litomyšl se vám před-
staví prostřednictvím několika širokoúhlých
obrázků.   > strana 9
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otevřená radnice

Z rady města Odhlasována změna účelu dotace
pro Litomyšlskou nemocnici

Zastupitelstvo schválilo změnu účelu dotace, určené
Litomyšlské nemocnici a.s. Tato dotace v konečné výši
800 tisíc korun měla původně připadnout na rekon-
strukci čistírny odpadních vod v areálu nemocnice. 
„Financování rekonstrukce čističky odpadních vod
převzal Pardubický kraj a odložil ji na příští rok. Oněch
přislíbených 800 tisíc bychom tedy rádi dali do přístro-
jového vybavení,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr.
Libor Vylíčil. V současné době je čistírna odpadních
vod v havarijním stavu a funguje pouze jako přečerpá-
vací stanice do městské kanalizace. Nemocnice měla
za úkol tuto záležitost do 30. června vyřídit. Nechala
proto zpracovat projekt na sanaci, ve kterém je počí-
táno i s parkovištěm pro 70 automobilů. Zdravotnic-
kému zařízení ovšem nebylo povoleno stavbu zahájit,
toho se měl zhostit kraj. Ten rekonstrukci odložil
do poloviny roku 2012. „Není důvod přesouvat 800

tisíc korun do akce Pardubického kraje,“ zdůvodnil
zastupitelům žádost Libor Vylíčil. „Zůstává zde pro-
blém s havarijní čističkou. Dávám proto protinávrh,
aby se peníze přesunuly do příštího roku. Finance by
tak byly k dispozici,“ oponoval Radek Pulkrábek.
Tento návrh však nebyl přijat. Původní usnesení bylo
nakonec dopracováno o konkretizaci přístrojů, které
budou nemocnicí zakoupeny. Zdravotnické zařízení
tak získá nový videobronchoskop a operační mikro-
skop. Havarijní stav čističky je plně starostí Pardubic-
kého kraje.
Kromě zmiňovaných dvou přístrojů by však měla
nemocnice vypsat výběrové řízení na nový mamograf.
Zdravotnické zařízení je totiž akreditovaným centrem
a pro udržení této akreditace musí být splněny kvalita-
tivní podmínky. Nemocnice tedy hodlá pořídit moder-
ní, digitální mamograf.                                                  -bj-

Zastupitelé vyjeli
do „terénu”

Ve čtvrtek 20. října se litomyšlští zastupitelé vydali
do lesů, respektive ke Kozlovské hájence, kde je
vedoucí odboru městských lesů Petr Novák seznámil
s historií i současností lesního majetku města. Zastu-
pitelé byli navíc seznámeni s postojem odboru k rozši-
řování Semanínských stezek v lesních porostech
města. Návrh na jejich rozšíření byl ze zářijového jed-
nání zastupitelstva stažen a bude zastupitelům před-
ložen po dopracování ještě jednou. Po odjezdu
z hájenky zamířili zastupitelé do Strakova, kde si pro-
hlédli stopovací zařízení na tvorbu běžkařských tratí
i skútr, který zařízení táhne. 
Po městských lesích následovala návštěva sportovního
areálu na Černé hoře, kde se předseda fotbalového
oddílu Jiří Coufal pochlubil umělou trávou na horním
hřišti. Zastupitelé si na vlastní oči mohli prohlédnout
výsledek projektu, na který odhlasovali finanční spo-
luúčast. Poté jejich kroky vedly do haly Tělovýchovné
jednoty Jiskra, aby se přesvědčili o stavu celého
objektu. Nahlédli do tělocvičny, klubovny i kotelny
a viděli i stav sociálních zařízení i šaten. Zastupitelka
Dana Kmošková je seznámila s plánovanými úpravami,
na které Jiskra podala žádost o dotaci na ministerstvo
školství a zastupitelé odsouhlasili 20% kofinancování. 

Text a foto Jana Bisová

Litomyšlský zastupitel
zproštěn obvinění
Svitavský soud začátkem října rozhodl ve prospěch
litomyšlského zastupitele za Věci veřejné Jaromíra
Odstrčila, když ho zprostil obvinění za řízení v opilos-
ti. Při policejní kontrole v březnu letošního roku nadý-
chal 1,49 promile, ale následnou krevní zkoušku
odmítl. Během policejní kontroly měl být navíc aro-
gantní a policistům vyhrožovat. 
„Jaromír Odstrčil byl zproštěn obvinění. Nebylo proká-
záno, že by před jízdou požil alkohol. Dechová zkouš-
ka je jen orientační a na ní nelze postavit vinu,”
odůvodnila rozhodnutí soudkyně Eva Kotalová. Ver-
dikt soudu prozatím nenabyl právní moci. Státní
zástupkyně se odvolala. 
Jaromír Odstrčil v souvislosti s touto kauzou podal podle
svých slov trestní oznámení na policii a odbor dopravy
Městského úradu v Litomyšli za únik informací. V této
záležitosti výsledek známý není.                              -red-

Karlov má nového
provozovatele
Rada města Litomyšle vyhověla žádosti provozovatele
restaurace Karlov a ukončila s ním k 31. říjnu nájemní
smlouvu. Současně město prostory restaurace nabídlo
znovu k pronájmu. Nabídky, u nichž byla důležitá cena
za pronájem, ale také podnikatelský záměr, mohli
zájemci podávat do konce září. Nyní je již rozhodnuto
a Karlov má nového nájemce, kterým je bývalý provoz-
ní restaurace Václav Škeřík. 
„Výběr nájemce byl při splnění ostatních podmínek
na základě výše úhrady za nájem – 70 % a podnikatel-
ského záměru, včetně návrhu řešení spolupráce se
Smetanovým domem – 30 %,“ uvedl starosta Litomyš-
le Michal Kortyš. Rada města Litomyšle tak nakonec
vybírala ze dvou nabídek.
Nový nájemce hodlá zachovat současný styl restaurace
i gastronomii. I nadále chce spolupracovat s profesio-
nály jako mistrem kuchařem Václavem Šmerdou, který
je členem představenstva Asociace kuchařů a cukrářů
České republiky a předseda pobočky této organizace
pro východní Čechy. V plánu má rovněž kooperaci se
Střední odbornou školou v Poličce.                           -bj-

RaM bere na vědomí materiál MPSV "Vyhodnocení
aplikace veřejné služby (VS) - závěrečná zpráva a ana-
lýza". Město Litomyšl hodnotí VS jako pozitivní přínos
pro město a kladně se vyjadřuje k jejímu pokračování
ve stejné podobě jako tomu je dosud. Jediným poža-
davkem zůstává dotace státu na zajištění VS.

RaM jmenuje Vojtěcha Stříteského členem kon-
kurzní komise a pana Radomila Kašpara předsedou
konkurzní komise na místo ředitele/ředitelku Základ-
ní školy Litomyšl, U Školek 1117. 

RaM bere na vědomí rezignaci Mgr. Tomáše Fily
na členství v Dopravní komisi a novým členem této
komise jmenuje Mgr. Marka Urbana.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírá-
ní obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku "Protipovodňová opatření - Zahájská". Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy SaK Litomyšl
a.s.. RaM pověřuje starostu města 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 "Oprava balustrády Smetanův dům Litomyšl".
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice. RaM pověřuje sta-
rostu města 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

Veřejné projednání nového územního plánu
Územní plán - pro Litomyšl zásadní dokument - má již
téměř konečnou podobu. Odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že
veřejné projednání územního plánu Litomyšle se bude
konat 30. listopadu v 16.00 v seminárním sále Evrop-
ského školicího centra o.p.s., Jiráskova 133.
Návrh územního plánu Litomyšl je připraven k veřej-
nému nahlédnutí od 27. října do 30. listopadu
na Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918,

na odboru výstavby a územního plánování (kancelář
č. 43) a na webových stránkách Města Litomyšl.
Nejpozději při veřejném projednání může každý
uplatnit své připomínky nebo námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemo-
vitostí dokladující dotčená práva a vymezit území
dotčené námitkou.  

Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Protipovodňová opatření - Zahájská 
Město Litomyšl v září vyhlásilo výběrové řízení
na zakázku Protipovodňová opatření – Zahájská. Cel-
kem se sešlo šest nabídek, ze kterých byla vybrána ta
cenově nejvýhodnější. S nejnižší částkou, necelými
400 tisíci korun, zvítězila firma S a K stavební firma
s.r.o. z Litomyšle. 
„Již loni bylo vytipováno osm lokalit, u nichž je třeba
provést protipovodňová opatření. Zahájská je jednou
z nich,“ uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Vodu
musíme poslat do řeky, aby nám netekla do města,“
dodal. Celá koncepce protipovodňové ochrany zájmo-
vého území je řešena obdobným způsobem jako dosud,
tj. ze silničního příkopu je dešťová voda svedena
do kanalizace, která je napojena do potoka „Gregora“.

Nové kanalizační potrubí bude však mít podstatně
větší kapacitu. Projekt řeší odvedení dešťových vod
ze spádového území u silnice z Litomyšle do Ústí nad
Orlicí v ulici Zahájské. Nové kanalizační potrubí
nahradí stávající nevyhovující betonové potrubí. Sou-
částí stavby je nový vtokový objekt, kanalizační šach-
ty, užitkový vodovod a nová akumulační jímka. „Návrh
respektuje budoucí výstavbu rodinných domů v dané
lokalitě a s tím i novou příjezdovou komunikaci
k těmto domům a bude sloužit i ke svedení dešťových
vod z nových veřejných zpevněných ploch. Současně
s novou kanalizací bude položeno vodovodní potrubí,
které bude sloužit pro svedení vody z prameniště
do akumulační jímky a tím bude i nadále umožněno
využívat tento zdroj vody k zalévání zahrádek,“ upřes-
nil vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu
Litomyšl František Zachař.
Stavba by měla být zahájena letos koncem října
a dokončena do konce roku.                                       -bj-
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Krátce
Německá televize odvysílala dokument o Lito-

myšli a okolí. V sobotu 15. října odvysílala německá
televize MDR 30minutový dokument o Litomyšli a okolí
pod názvem „Na cestě za našimi sousedy“. V Litomyšli
německý štáb natáčel na zámku, v Rodném bytě Bedři-
cha Smetany, v Portmoneu či Novém kostele. Infocent-
rum na natáčení poskytlo „mladého Bedřicha
Smetanu“. V dokumentu je rovněž k vidění zdobení
perníčků perníkářkou Marií Melšovou z Budislavi, dále
Toulovcovy Maštale, Nové Hrady, skanzen Veselý Kopec
a nechybí ani dostihové závodiště v Pardubicích. Další
info: www.mdr.de/tv/programm/sendung49988.html. 

Nové ve starém. Tak zněl název konference, kterou
pořádal 27. října Národní památkový ústav ve spolu-
práci s Magistrátem hlavního města Prahy, Nadací
české architektury a Národním komitétem ICOMOS.
Na této konferenci byly Miroslavem Brýdlem a Antoní-
nem Dokoupilem představeny nejzajímavější litomyšl-
ské realizace uplynulých dvaceti let. Název přednášky,
která vzbudila velký zájem nejen odborné veřejnosti,
byl Současná architektura v provinčním městě.
Na konferenci vystoupila řada architektů, kteří u nás
mají či připravují své realizace: Josef Pleskot, Aleš
Burian, Ladislav Kuba či Petr Palčák.   

Prezentace destinací UNESCO. Ve spolupráci svaz-
ku obcí České dědictví UNESCO a agentury CzechTou-
rism proběhne v Praze během listopadu a prosince
série prezentací destinací UNESCO. Cílem je představit
lokality UNESCO v ČR zástupcům cestovních kancelá-
ří a agentur, přednést novinky turistických atraktivit,
ale také poskytované služby cestovního ruchu,
dostupnost a infrastrukturu v lokalitách. Cestovní
kanceláře by na základě získaných informací měly být
schopny připravit nové produkty cestovního ruchu.
Na první prezentaci 2. listopadu se představila Praha
a Kutná Hora, Žďár nad Sázavou a Litomyšl tuto sérii
zakončí v úterý 13. prosince.        

Fórum cestovního ruchu 2011. Agentura Czech-
Tourism si dovoluje pozvat všechny zájemce na konfe-
renci Fórum cestovního ruchu 2011. Stěžejním
tématem konference je Film a marketing destinace,
mezi další významné body programu patří Náboženský
cestovní ruch nebo přednášky na téma Činnost agen-
tury CzechTourism a spolupráce s regiony. Konferenci,
která se koná v AFI Paláci v Pardubicích, moderuje
Daniela Drtinová. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční stromeček je již po staletí neodmyslitel-
ným symbolem Vánoc. Zatímco doma si strojíme
stromečky až na Štědrý den, stromy na veřejných
prostranstvích září již od začátku adventu a upo-
zorňují na blížící se Vánoce. „V Litomyšli budeme
mít celkem tři stromy – autobusové nádraží bude
zdobit strom z Litomyšle, Smetanovo náměstí
strom ze Zrnětína a pod proboštským kostelem
bude stát strom z Morašic,“ prozrazuje starosta
města Michal Kortyš. 
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběh-
ne tentokrát u stromu na Šantově náměstí, tedy
pod kostelem Povýšení sv. kříže,“ upřesňuje první
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a vysvět-
luje důvody této změny: „Využijeme nově restauro-
vaných schodů a umístíme na ně všechny tři sbory
tak, aby bylo na účinkující dobře vidět.“ Druhý

místostarosta Vojtěch Stříteský, který má celou
slavnost organizačně na starosti, navíc přibližuje:
„Vánoční strom rozsvítíme na první neděli advent-
ní, která letos připadá na 27. listopadu, v sedmnáct
hodin. Těšit se můžete na adventní i vánoční pís-
ničky v podání sboru Kvítek, Lilium Základní umě-
lecké školy Bedřicha Smetany a Vox Humana Petra
Jiříčka. Na závěr slavnosti zazní i jedna společná
skladba.“        
„Po zkušenosti z minulých let, kdy rozsvěcení stro-
mu nebylo uděláno profesionálně, jsme se nyní
rozhodli pozvat profesionálního zvukaře. Za před-
chozí roky se omlouváme,“ sděluje starosta Michal
Kortyš a doplňuje: „Věříme, že se zájemci o tuto
malou slavnost na Šantovo náměstí vejdou.“ 

Michaela Severová,

tisková mluvčí Města Litomyšl 

Upozornění pro občany v souvislosti se 
zavedením elektronických občanských průkazů 

Od 1. ledna 2012 budou vydávány nové typy občan-
ských průkazů. Jedná se o občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji (dále jen „e-OP“), občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem (dále jen „e-OP“), občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů (pouze s omezenou dobou
platnosti na 1 měsíc, a to např. za občanský průkaz
ztracený, odcizený atd.)
Nové typy e-OP budou již obsahovat digitální zpraco-
vání podoby občana a jeho podpisu. Z toho důvodu
nebude nutné předkládat fotografie, žádost o e-OP se
bude pořizovat stejným způsobem jako nyní žádost
o cestovní pas, který rovněž obsahuje strojově čitelné
údaje a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obli-
čeje atd. Občanský průkaz bude možné vydat
na žádost i občanům mladším 15 let. 
V souvislosti s tímto rozhodnutím dojde v závěru roku
2011 k plánovaným technologickým odstávkám, a tím
k omezení v provozu přijímání žádostí o občanské prů-
kazy a cestovní doklady. Zejména se jedná o:
• 18. listopad 2011, kdy nebudou nabírány žádosti
o vydání biometrických cestovních pasů (dále jen „e-

pasy“), provoz bude obnoven 21. listopadu 2011.
V tuto dobu nebude možné ani e-pasy předávat. 
• Nejpozději do 19. prosince 2011 je možné požádat
o vydání e-pasů (po tomto termínu bude možné vydat
pouze cestovní pas typu „BLESK“). 
• Nejpozději do 19. prosince 2011 je možné požádat
o zapsání titulu do vydaného e-pasu. Od 1. ledna 2012
se tituly do cestovních dokladů zapisovat podle platné
právní úpravy nebudou. 
• Od 23. prosince 2011 do 2. ledna 2012 nebudou
nabírány žádosti o vydání e-pasů ani nebudou předá-
vány vyhotovené e-pasy (možnost vydání pouze pasů
„BLESK“). 
• Nejpozději do 14. prosince 2011 bude možné podat
žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu
(musí být ještě předložena fotografie).
O dalších podrobnostech, týkajících se vydávání
nových občanských průkazů, vás budeme informovat
na webových stránkách Městského úřadu Litomyšl
(www.litomysl.cz).

Milena Holasová,
vedoucí správního odboru

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: 
Scénické oratorium Richarda Pachmana „Mistr Jan
Hus“ •  Beseda s autory Lichožroutů • Non stop
čtení v knihovně • Cestování po rozhlednách •
Oslava keltského svátku Samhain v Sebranicích •
Zahradníci vyzdobili české velvyslanectví v Paříži •
Asociace historických divadel Perspectiv uspořádala
svůj kongres v Litomyšli • Česká komedie v naději,
americká auta řadí dvojku • Žáci partnerské školy
z německého Burgsinnu v Litomyšli •
Cimbálovka „V okliku" • Českomoravské pomezí
získalo Cenu poroty na festivalu v Karlových Varech
• Atopický ekzém nejčastěji  postihuje děti do 5 let
•  Moto-krosová sezóna skončila závody družstev
v jihočeské Kaplici • Třídění odpadů jako hra plná
barev • Sourozenci Kurkovi čeří vodu v přehradách
• Řádková inzerce nad rámec Pravidel Zpravodaje
Lilie 

co se do Lilie nevešlo

Na projekt digitalizace kina 
bude město žádat o dotaci 

Digitalizace kin znamená nahrazení promítacích pří-
strojů pro 35mm filmový pás digitálními projektory
a „odhmotnění“ filmu i jeho přepravy. Rychlému pře-
chodu však často brání především vysoké pořizovací
náklady digitálního vybavení, které jsou velkou zátěží
pro jednotlivá kina. O přechodu na digitál uvažuje
i litomyšlská radnice, která místní Kino Sokol provo-
zuje. Peníze zamýšlí získat z dotačního titulu a sáh-
nout i do městského rozpočtu. 
Digitalizace Kina Sokol má však mnohem širší rozměr.
„Celý záměr digitalizace není jen snahou o zdokonale-
ní kina, je to v první řadě snaha kino v Litomyšli vůbec
zachovat,“ uvedl místostarosta Vojtěch Stříteský
a pokračoval: „Bez digitalizace to nebude možné, pro-
tože distribuční společnosti přestávají vyrábět kopie
35mm filmů. Ověřili jsme si na plánu chystaných pre-
miér, že během roku až dvou by nemohlo naše kino
uvádět žádné nové filmy. Mohlo by jen opakovat filmy,
které jsou na 35mm pásu zaznamenány.“ Ovšem
i „staré“ filmy jsou již převáděny na digitál. Město tedy
stojí před rozhodnutím buď zmodernizovat, nebo
zavřít kino. 
Podle studie, kterou má radnice zpracovanou, by v pří-
padě digitalizace došlo k výměně 35mm promítačky
za počítačové vybavení. Současné promítací zařízení
by pak město nabídlo k prodeji nebo občasně využíva-

lo k promítání 35mm filmů. „Dále musíme zcela změnit
ozvučení kina, protože bychom chtěli přejít na nejmo-
dernější systém QSC. Návštěvník kina by co do zvuku
neměl rozeznat, jestli sedí v dolby kině v Praze nebo
v Litomyšli,“ upřesnil Vojtěch Stříteský, který rovněž
popsal další možnosti digitalizace. „Jde o možnost pří-
jmu satelitních přenosů. V současné době jsou to pře-
devším pořady sportovní a hudební – rockové
koncerty nebo přenosy z Metropolitní opery v New
Yorku či z Covent Garden v Londýně.“ Dále se nabízí 3D
projekce, která je již v řadě kin samozřejmostí. „Chtěli
bychom mít digitalizaci kompletní, tedy jak 3D tech-
nologii tak satelit, ale teprve rozpočtové možnosti
města ukáží, zda si toto všechno budeme moci dovo-
lit,“ vysvětlil místostarosta. V případě nedostatku
peněz je možné satelit a 3D dokoupit později, otázkou
však podle Vojtěcha Stříteského je, zda by divák
v tomto případě nejel raději jinam. 
Nyní Město Litomyšl čeká na vyhlášení výzvy Státního
fondu pro kinematografii, kam hodlá podat žádost
o dotaci na digitalizaci Kina Sokol. Ovšem i v případě,
že by byla žádost úspěšná, nepokryje finanční injekce
všechny náklady, které jsou vyčísleny na zhruba 3,5
milionu korun. 
„Sami musíme v městském rozpočtu počítat s částkou
na spolufinancování. Dotace, bohužel, nejsou tak

vysoké, aby pokryly větší část nákladů,“ potvrdil Voj-
těch Stříteský. 
Kromě získání peněz však město musí vyřešit také
správu kina. To funguje v pronajatých prostorách,
nájemní smlouva končí v prosinci 2018. „Nemůžeme
provádět zásadní investice na majetku, který nám
neříká pane. Jednání se Sokolem již začala. Chceme se
dohodnout buď na odkoupení nemovitosti, nebo mož-
nosti spoluvlastnictví a městské správy,“ sdělil
na závěr místostarosta.                                                 -bj-
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Město Litomyšl hodlá udělovat dvě nová ocenění
Možná si ještě někdo vzpomene na Ceny města Lito-
myšle, které před lety oceňovaly jednotlivce i kolekti-
vy. Město Litomyšl však nyní přichází z dvěma novými
oceněními – Plaketou Rady města Litomyšle a Cenou
purkmistra Laška. Prvním oceněným, jež 2. října přijal
Plaketu Rady města Litomyšle, byl herec a režisér Jan
Kačer. 
„Máme za to, že čas od času je třeba poděkovat lidem,
kteří něco důležitého dokázali, ať už v krátkém časo-
vém úseku nebo dlouhodobě celým svým životem,“
vysvětlil místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský.
„Myslím si, že nám zkrátka takové „Ceny města Lito-
myšle“, od nichž se ustoupilo, docela scházely,“ dodá-
vá. Ocenění by se měla udělovat žijícím osobám,
kterým bude předán diplom a zlacená medaile s por-
trétem purkmistra MUDr. Františka Laška, v případě
Plakety Rady města Litomyšle je to pak věcný dar.
Návrh na udělení ocenění může předložit kterýkoli
občan České republiky starší osmnácti let a dále občan
partnerských měst Litomyšle. Rada města každoročně
vyhlásí termín na předkládání návrhů na udělení oce-
nění. O tom nejbližším rozhodnou radní v průběhu
listopadu.  
Prvním oceněným se stal Jan Kačer. „V předvečer
svých pětasedmdesátých narozenin přijal jedno
z těchto ocenění jako historicky první osoba. K naše-
mu město má nesmírně blízko. Nicméně je třeba říci,
že to není jenom jeho vztah k Litomyšli, s kterou byl
pevně svázán při listopadových událostech 1989.
Není to jenom jeho účinkování na Smetanově Lito-
myšli či jeho aktivita při získávání donátorů pro Nový
kostel, ale jde o jeho celoživotní lidský, politický
postoj. Je to ocenění jeho výsledků uměleckých
i na poli charity. Když se podíváte na velkou osobnost
Jana Kačera a na to, co v životě dokázal, tak to, co
říká preambule našich pravidel pro udělování cen,
on splňuje naprostou většinou přívlastků, o nichž se
domníváme, že by k ocenění měly vést,“ uvedl Vojtěch
Stříteský. Jan Kačer převzal plaketu z rukou místosta-
rosty Litomyšle Radomila Kašpara v Novém kostele při
příležitosti besedy „O životě, zklamání, radosti
a naději… za přítomnosti herce a dětského lékaře Vla-
dimíra Pucholta. „Já jsem se zasloužil jenom tím, že
jsem to vydržel do 75 let,“ řekl skromně Jan Kačer
a dodal: „Díky tomu, že přijel Vladimír z Kanady, tak

Jan Kačer přijímá ocenění z rukou místostarosty Radomila
Kašpara. Přihlíží Vladimír Pucholt. 

bronzová deska). Po vypuknutí I. světové války musel
nastoupit počátkem srpna 1914 zeměbraneckou služ-
bu. Patrně až do přelomu let 1916-1917 byl šéfléka-
řem chirurgického oddělení záložní nemocnice
ve Vysokém Mýtě, poté působil ve stejné funkci
na ruské frontě, a to v záložní nemocnici č. 5 v Chol-
mu a v polní nemocnici č. 307 ve Vladimiru Volyň-
ském, kde prováděl chirurgické zákroky
i pro obyvatele města a okolí. Konec války ho zastihl
jako šéfa chirurgického oddělení polní nemocnice
č. 1503 v italském Feltre.
V roce 1917 byl jmenován titulárním primářem lito-
myšlské nemocnice. Po úmrtí řídícího primáře Welze
v roce 1921 byl dočasně pověřen řízením nemocnice
a téhož roku vyhrál konkurz na uvolněné místo.
Ve funkci setrval do 30. 9. 1935, kdy odešel
do důchodu. Za jeho působení prošla nemocnice
postupně komplexní renovací. V roce 1922 k ní byla
připojena přístavba s novým operačním sálem a další-
mi potřebnými prostorami. V roce 1926 byla dokonče-
na nákladem přes 500 000 Kč novostavba budovy,
do níž byly umístěny byty pro správce a personál
a prádelna se sušárnou.
Od roku 1919 až do roku 1941 byl purkmistrem města
Litomyšle (zasloužil se mj. o zdar Smetanovských
oslav v roce 1924 a o výstavu „B. Němcová“ v roce
1935). Byl autorem vědeckých statí, prací o Litomyš-
li: Ze staré slávy Litomyšle, Po stopách litomyšlských
Valdštejnů a jich doby, Oživené litomyšlské paměti,
Litomyšl v dějinách a výtvarném umění atd. a časopi-
seckých článků (zejména v litomyšlském časopisu
Od Trstenické stezky). Doktor Lašek byl předsedou
i členem mnoha dobročinných humanitních i vlaste-
neckých spolků a organizací. Pořádal desítky předná-
šek na nejrůznější témata ve spolcích, korporacích
a na školách. V letech 1908-1927 zastával významné
funkce ve Spořitelně osady města Litomyšle, v letech
1919-1922 předsedal místnímu komitétu Českoslo-
venské péče o dítě. Při otevření nové budovy lito-
myšlského gymnázia v roce 1923 založil nadaci,
do níž vložil 5 000 korun - svůj plat purkmistra města
za období 1919-1923. Výnos byl určen ročně jednomu
chudému a bezúhonnému studujícímu vyšších tříd
gymnázia, který měl českou národnost a uspokojivý
prospěch. Zdroj: www.shscms.cz

Bezmála čtyřminutový animovaný film s názvem
Krátký film o dlouhé historii Litomyšle dělá svému
městu radost. Připomeňme úspěch na červnovém
evropském festivalu filmů o umění Arts&film v Telči,
kdy Město Litomyšl obdrželo jednu z hlavních cen
festivalu za nejlepší propagaci umění v cestovním
ruchu. Aktuálně získal ocenění od odborného časo-
pisu v cestovním ruchu COT business, který se roz-
hodl zařadit film mezi „Výjimečné projekty
na výsluní pozornosti“. Úspěšný se pro Krátký film
i festivaly Tourfilm a Tour Region Film v Karlových
Varech, které se konaly od 6. do 8. října.
Tourfilm je nejstarším mezinárodním filmovým fes-
tivalem turistických filmů, Tour Region Film vešel
v povědomí jako národní festival turistických filmů.
Tourfilmu se zúčastnilo rekordních 135 zemí z celé-
ho světa, které přihlásily 500 filmů a spotů a 352
multimediálních prezentací. Do národní části Tour
Region Film bylo přihlášeno 150 filmů i spotů a 66
multimedií.
Národní přehlídku Tour Region Film vyhrál film přihlá-
šený Městem Litomyšl a agenturou KLUCIvespolek
s názvem Krátký film o dlouhé historii Litomyšle. Dru-
hou soutěžní kategorii spotů ovládl v Tour Region
Filmu TV spot Dovolená v Česku – to letí!, přihlašovate-
lem je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTou-
rism. Prix Jury získal spot Českomoravské pomezí. 
Festival Tourfilm udělil Grand Prix mexickému filmu
Mexico en tus Sentidos, přihlašovatelem je Indu-
stria Film Studios. I. kategorii filmů vyhrál dánský

Krátký film o dlouhé historii Litomyšle sbírá další ceny

film We love bikes od Wanderful Copenhagen. Druhé
místo obsadil český snímek Krátký film o dlouhé his-
torii Litomyšle.
Z úst předsedy poroty Jiřího Mikeše zazněla
pro autory Krátkého filmu o dlouhé historii
Litomyšle výjimečně povzbudivá slova již
na slavnostním večeru při Tour Region Filmu:
„Tvůrci českých turistických filmů se lepší, ale velmi
pomalu. V letošním ročníku se objevil pouze jediný
film, který má ambici obstát v těžké mezinárodní
konkurenci. Je jím právě Krátký film o dlouhé
historii Litomyšle.“ Že snímek skutečně obstál,
dokazuje druhé místo na festivalu Tourfilm. 
Krátký film vznikl v předloňském roce při příležitosti
oslav 750 let povýšení Litomyšle na město. „Cílem

nemělo být odvyprávět velký příběh malého města
podrobně, ale především zábavnou formou, která
snad u někoho vzbudí další zájem o dějiny našeho
města,“ vzpomíná vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Městského úřadu Litomyšl
Michaela Severová. Autoři snímku, Honza Švarc
a Jiří Novák, vsadili na kontrast mezi mluveným
slovem, animační zkratkou a nadsázkou.
Komentátor je nám průvodcem po dějinách
Litomyšle a pravdivě seznamuje diváka s fakty –
i když často s ironickým odstupem. Animace
sdělovanou informaci rozvádí a umožňuje pohled
za tato fakta. Vzniká tím velmi přitažlivý mix se
svérázným humorem, jehož prostřednictvím se
divák nejen pobaví, ale v duchu žánru populárně
vědecké přednášky snad i vzdělá. 
Film je v současné době možné zhlédnout
na oficiálních webových stránkách města či
na serveru YouTube, kde je uložen hned dvakrát –
jednou jako „animovaná historie Litomyšle“,
podruhé jako „Krátký film o dlouhé historii
Litomyšle“. „Na rok 2012 máme s filmem další
plány,“ říká Michaela Severová a dodává: „Ve
spolupráci s kastelánkou Litomyšlského zámku
Janou Sehnalovou plánujeme, že se projekce filmu
stane nedílnou součástí druhé prohlídkové trasy,
která bude ve znamení pohádek a také výstavy
s názvem Byl jednou jeden domeček. Po digitalizaci
Kina Sokol plánujeme jeho promítání i zde.“

-red-, foto Michaela Severová

jsem si dopřál největší oslavu svého života. Jsme tady
spolu měsíc, máme absolutní svobodu, nic nemusíme,
od nikoho nic nežádáme, nikomu nedlužíme… Jezdí-
me v tomto krásném podzimu po republice, setkává-
me se s báječnými lidmi a vzpomínáme na život, ať už
byl hezký nebo ošklivý a takový dárek k narozeninám
jsem si ani nemohl přát.“ Text a foto Jana Bisová

MUDr. František Lašek

MUDr. František Lašek se
narodil 22. 11. 1872, zemřel
4. 5. 1947 a je pochován
v Litomyšli. Byl lékařem,
purkmistrem a spisovate-
lem. 
V letech 1884-1892 studoval
gymnázium v Litomyšli,
učili ho mj. Alois Jirásek

a Emanuel Bárta. Dále navštěvoval českou lékařskou
fakultu pražské Karlo-Ferdinandovy Univerzity
a pravděpodobně absolvoval i krátké studijní pobyty
ve Vídni a v Berlíně. Promoval 25. 1. 1898 v Praze.
Od roku 1900 působil v Litomyšli ve všeobecné veřej-
né nemocnici jako sekundář a od roku 1905 byl jme-
nován ordinářem.
Nejprve bydlel v domě čp. 24, kde již přebýval za stře-
doškolských studií. V roce 1903 se oženil a přestěho-
val do domu čp. 118 (je zde umístěna orientační



5

Hřiště na Vodních
valech získalo
nové herní prvky 
Radost jistě budou mít uživatelé dětského hřiště
na Vodních valech. Koncem října zde došlo k instala-
ci několika nových herních prvků, které zde umístila
firma Dřevoartikl spol. s r.o., vzešlá z výběrového
řízení. Cena zakázky přesáhla půl milionu korun
s DPH.
Stávající vybavení dětského hřiště na Vodních valech
bylo doplněno novými herními prvky pro věkovou
kategorii 3 až 12 let, včetně vybudování odpovídají-
cích povrchů tlumících náraz. „Děti se mohou těšit
ze čtyř nových herních prvků,“ upřesnila vedoucí
odboru školství, sportu a volného času Městského
úřadu Litomyšl Milada Nádvorníková a dodala:
„Město Litomyšl investovalo ze svého rozpočtu část-
ku půl milionu korun a 85 tisíc přidal v grantovém
řízení Pardubický kraj.“ Při volbě nových hracích
prvků pomáhalo také Rodinné centrum v Litomyšli
ve spolupráci s rodiči. „To vybralo sestavy na doplně-
ní dětského hřiště,“ potvrdila jeho vedoucí Petra
Benešová. A tak je na hřišti nová multifunkční prolé-
začka se skluzavkou, která se skládá ze skluzavky,
děrované lezecké stěny, žebříkového výlezu, proléza-
cího tunelu, dvou podlážek, hracího pultíku, hracího
panelu a závěsného madla, dále je zde houpačka –
hnízdo, což je skupinový houpací koš. Tyto dva prvky
navíc doplňuje síťový kolotoč z lanoví ve tvaru pyra-
midy se středovým kůlem a nášlapnou obručí, najde-
me tady rovněž lanovou dráhu, u níž jde o pojezdový
mechanismus s lanem, uchycený na robustní kovové
konstrukci z přímých a do oblouku ohýbaných tru-
bek, součástí konstrukce jsou dvě požární tyče
a šikmá nástupní plošina s protiskluzným povrchem.
„Tím plníme naše programové prohlášení, že každý
rok opravíme jedno dětské hřiště,“ sdělil místosta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Text a foto Jana Bisová

Litomyšl bojuje o dotaci až 25 milionů korun
Nadace Proměny poskytuje finanční příspěvky
na podporu projektů v rámci dvou grantových pro-
gramů: Parky a Zahrada hrou. Základním posláním
obou programů je rozvíjet životní prostředí měst,
podporovat tvorbu veřejného prostoru v dialogu
s veřejností a šířit osvětu v souvisejících tématech.
Jen v programu Zahrada hrou se letos sešlo na 52
žádostí z celé České republiky. Po několika kolech
prověřování se blíží konečné rozhodnutí o tom, kdo
získá dotační peníze. Rozhoduje se mezi posledními
třemi městy, mezi nimiž je i Litomyšl, která podala
žádost o dotaci do nadace Proměny na projekt
„Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – dialog mezi řekou
a náměstím“. První námět na dotaci navrhlo místní

občanské sdružení a týkal se dětského hřiště.
Po několika jednáních byl tento námět Městem Lito-
myšl podstatně rozšířen.
V Litomyšli se uskutečnila celkem tři setkání se
zástupci Proměn, další dvě pak v Praze. „Předmět
zájmu každé komise odpovídal kolu hodnocení a kolu
následujícímu. Komise se soustředily především
na řešené území, na podmínky pro získání dotace
a na realizaci projektu, tzn., zda se území nachází
v památkové rezervaci, jaký přínos bude mít realizace
projektu pro občany, zda navržené náklady na realiza-
ci odpovídají žádosti o dotaci, zda byl projekt konzul-
tován s veřejností, jestli jsou do projektu zapojeny
i subjekty mimo městský úřad, předběžné podmínky

stanovené nadací apod.,“ vysvětlil Jaromír Drábek
z odboru místního a silničního hospodářství a dodal:
„Litomyšl se se svou žádostí dostala do finále, kde
zbývají pravděpodobně jen tři žadatelé z původních
52. V současné době probíhá administrativní zajištění
projektu a příprava na finální obhajobu, která bude
probíhat před správní radou nadace.“ 
Žádost o dotaci se původně týkala vybrané části Vod-
ních valů a okolí Smetanova domu. V průběhu hod-
nocení projektu bylo ale území na návrh nadace
zúženo pouze na Vodní valy, včetně obou nábřeží
Loučné. Oblast kolem Smetanova domu byla vypuš-
těna. „Obdržená dotace by byla použita na kultivaci
zájmového území, doplnění zeleně, obnova a dopl-
nění dětského hřiště. Orientační náklady jsou 30
milionů Kč, přičemž dotace by mohla dosahovat 25
milionů Kč,“ doplnil dále Jaromír Drábek. V případě,
že by Litomyšl byla se žádostí úspěšná, realizace pro-
jektu by mohla začít v roce 2013. Pakliže peníze
nezíská, je město rozhodnuto hledat finanční pro-
středky jinde.  -bj-

Zastupitelé se slitovali nad 
TJ Jiskra a kofinancování odhlasovali

Mimořádné zastupitelstvo se sešlo 3. října, aby projed-
nalo požadavek Tělovýchovné jednoty Jiskra Litomyšl.
Ta zastupitelům předložila žádost na kofinancování
dotace, kterou sportovci hodlali podat na ministerstvo
školství. Nakonec zastupitelé žádost podpořili a město
tedy v případě kladného vyřízení vyplatí 2 miliony
korun. 
Jiskra opakovaně posílala žádosti o dotace, ale neús-
pěšně. Peníze nakonec dostali pouze fotbalisté, kteří
je použili na umělý trávník na horním hřišti na Černé
hoře. Tato finanční injekce je však na hony vzdálená
řešení aktuálního problému, kterým je stav budovy
u zimního stadionu. „Hala byla postavena v 70. a 80.
letech minulého století a v současné době dosluhuje.
Sice postupně děláme nějaké opravy, ale i tak je budo-
va v zuboženém stavu, ať už jde o systém kanalizace,
elektroinstalace v tělocvičně, sociální zařízení… Hlav-
ní potřebou je dokončení kotelny, kterou opravujeme
po stotisících, a stále není. Podle revizních techniků si

kotel zaslouží místo v technickém muzeu,“ uvedla
členka TJ Jiskra Dana Kmošková. Projekt, na který
nyní tělovýchovná jednota žádá peníze z ministerstva,
by všechny tyto problémy měl řešit. Navíc je v něm
zahrnuto osvětlení hřiště s umělým trávníkem a jeho
oplocení, na které již fotbalisté peníze neměli. Celý
projekt s názvem Rekonstrukce haly TJ a osvětlení FS
je vyčíslen na 12,5 milionů korun. „Pokud peníze zís-
káme, pak budeme mít kompletně spravenou budovu
na dalších 25 let. V ceně je zateplení, kotelna, výměna
elektroinstalace, kanalizace, nové sociální zařízení,
ale také nový vstup, příčky, osvětlení, nové podlahy,
šatny,“ uvedl další z členů tělovýchovné jednoty Jaro-
mír Odstrčil a dodal: „Z ministerstva školství je však
možné sehnat maximálně 10 milionů korun s 20pro-
centním kofinancováním Městem Litomyšl.“ Pro měst-
kou pokladnu to znamená 2 miliony korun. „Shodli
jsme se, že pokud je možnost získat 10 milionů korun,
tak proč to nevyužít. Zastupitelstvo souhlasí s kofi-
nancováním akce. Podmínkou ale je uzavření smlouvy
mezi TJ Jiskra Litomyšl a Městem Litomyšl o poskytnu-
tí dotace,“ uvedl místostarosta Vojtěch Stříteský. Tato
smlouva má specifikovat řadu věcí, jako například
účast zástupců města v komisi pro výběrové řízení.
Řada zastupitelů totiž trvala na tom, aby peníze
poskytnuté městem šly pouze na rekonstrukci budovy,
nikoli na oplocení či osvětlení hřiště. „Princip smlouvy
nám dává možnost všechno nadefinovat. Město má
aktivní roli,“ dodal místostarosta Radomil Kašpar. 
Bude-li Jiskra s žádostí na ministerstvu úspěšná, sta-
vební práce by mohly být zahájeny zhruba v červnu
2012 a dokončeny do konce září téhož roku. 

Text a foto Jana Bisová

Hrozí litomyšlské porodnici zánik?
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Starosta Litomyšle Michal Kortyš k tomu dodal:
„Všechny obory na sebe mají vazbu. Když dáme pryč
dětské, tak nám padne porodnice a gynekologie.
Chceme v Litomyšli stávajících pět základních oborů
včetně akutní péče.“
Rada města Litomyšl iniciovala bezodkladné jednání
s představenstvem a dozorčí radou Litomyšlské
nemocnice, a.s. Toto jednání proběhlo 24. října a v dis-
kusi byla projednána možná restrukturalizace nemoc-
nice včetně problematiky rušení dětského a
gynekologicko-porodnického oddělení. Rada města
Litomyšl vítá a souhlasí se stanoviskem dozorčí rady,
které bylo přijato jednomyslně: „Dozorčí rada zjišťuje,
že není zřejmý soulad mezi jednáním, směřujícím k
ozdravení nemocnic Pardubického kraje a kroky před-
stavitelů Pardubického kraje a to jak akcionářů, tak
i představitelů odboru zdravotnictví. Jedná se o neko-
ordinované pokusy o změnu systému centralizovaných
nákupů, opakované analýzy externích firem, naposle-
dy KPMG, navrhovaných změn statutárních orgánů bez
řešení změny struktury nemocnic, nejasný požadavek

vyrovnaného hospodaření ve 4. kvartále bez řešení
dlouhodobých finančních toků uvnitř nemocnic, poža-
dovaná iniciativa spolupráce 3 ředitelů bez návaznosti
na výše uvedené změny. Dále upozorňuje na nevyjas-
něné financování zdravotnictví v roce 2012, protože
ještě neexistuje úhradová vyhláška. Dozorčí rada žádá
o objasnění výše uvedených kroků a jejich koordinaci,“
uvádí stanovisko a pokračuje: „Dozorčí rada nesouhla-
sí s jednostranným navrhovaným restrukturalizačním
krokem a trvá na zachování rozsahu a dostupnosti
poskytované zdravotní péče v Litomyšlské nemocnici,
a.s. Vyzývá ředitele Litomyšlské nemocnice, a.s. k pro-
sazení tohoto záměru.“
O změnách v nemocnicích rozhodne Pardubický kraj
až po jednání se samosprávami a hlavně se zdravotními
pojišťovnami. To jsou prioritní kroky a teprve po nich
lze uvažovat o nějaké restrukturalizaci. „Definitivní
návrh restrukturalizace musí být nejprve projednán
a schválen Radou Pardubického kraje a následně
Zastupitelstvem Pardubického kraje,“ upřesnil hejt-
man Radko Martínek. Změny by měly být realizovány
od začátku příštího roku. -red-
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Městský bazén
Litomyšl se stal
Stavbou roku 2011

Starostové Litomyšlska připomínkovali jízdní řády autobusů
Další jednání o optimalizaci autobusové dopravy v
Pardubickém kraji se uskutečnilo 12. října v litomyšl-
ském zámeckém pivovaru. Připomínky starostů obcí
Litomyšlska k novému autobusovému jízdnímu řádu
vypořádali technologové ze společnosti OREDO. Setká-
ní, na kterém se podněty vyjasňovaly ve skupinách,
byli přítomni také hejtman Radko Martínek a náměs-
tek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost
a investice Jan Tichý. Nové jízdní řády mají začít platit
od 11. prosince. 
„Cílem kraje je dohodnout kompromis, aby jízdní řád
vyhovoval občanům, ale také odpovídal technologii
provozu. Optimalizace dopravy je společné dílo kraje
i starostů,“ zdůraznil náměstek Tichý. „Měníme
systém léty zavedený. Jízdní řády jsou staré třicet,
možná čtyřicet let. Za tu dobu vznikly nové pracovní
vztahy, ubyly počty dětí, proto nemůžeme podle staré-
ho modelu fungovat,“ dodal náměstek. Hovořil také
o třetí vrstvě dopravy, do níž by měla patřit například
doprava na zavolání, takzvané radiobusy. 
Odborníci z OREDA sepsali desítky připomínek.
Po zpracování dají starostům obcí návrhy znova k dis-
pozici. „Třetí kolo již bude individuální,“ shrnul hejt-
man Martínek výsledek jednání se starosty
Litomyšlska. „Nejde o šetření financí, ale o zajištění
dopravní obslužnosti, na níž je vyčleněna třetina kraj-
ského rozpočtu. Kraj považuje za podstatné, aby se
děti dostaly do škol a lidé do zaměstnání.“ O tom, že
organizátorovi dopravy jde o vyřešení všech připomí-
nek, pokud je to jen trochu možné, se přesvědčila
Jitka Boštíková z Chotěnova. Starostka domluvila
odjezd ranního autobusu tak, aby studenti stihli pří-
pojné spoje v Litomyšli, kde přestupují dále na Svita-
vy a Moravskou Třebovou. 
Stížnost zazněla z Horek, obce, kde žije 111 obyvatel.
„Byli jsme spokojení se spojením až do poslední
změny, kdy došlo u školního autobusu, který je
pro nás zásadní, k posunu odjezdu o 20 minut. V sou-
časné době nemají středoškoláci šanci, aby se dostali
na osmou hodinu do Litomyšle a Vysokého Mýta, lidé
do nemocnice.“ Také tento podnět si organizátor
dopravy v Pardubickém kraji zaznamenal. 
Obec Řídký požadovala, aby do Litomyšle jezdil další
autobus. „Přesvědčili jste nás, že má mezi Litomyšlí

a Vysokým Mýtem jezdit vlak. Těžko to můžeme řešit
tak, že ponecháme vlak a souběžně budeme jezdit
autobusy. Musíte se rozhodnout, co si vyberete,“
odpověděl hejtman na požadavek. „Naším cílem je vrá-
tit lidi k hromadné dopravě, aby se stala tím, co býva-
la, kdy ji využívalo značné množství cestujících.“ 
K podobnému jednání došlo o den dříve také v Polič-
ce, kde jednali zástupci kraje a OREDA se starosty regi-
onu Poličska. 
Jízdní řády organizátor dopravy společnost OREDO
vyladí do poloviny příštího roku. „Kraj bude operativ-
ně řešit problémy v jízdních řádech tak, aby veřejná
doprava od poloviny příštího roku fungovala bez pro-
blémů. Jedná se o úplné předělání jízdních řádů. Urči-
tě to nějakou práci dá, nakonec doprava za tři čtvrtě

miliardy, kterou kraj do autobusové dopravy vkládá,
bude sloužit dobře,“ uvedl náměstek Tichý.
Kraj koncipuje optimalizaci dopravy tak, aby na auto-
busovou dopravu navazovala i železniční. Hejtman
i jeho náměstek věří, že dojde ke shodě s obcemi o
podobě nové veřejné dopravy: „Musíme přesvědčit
obyvatelstvo, že se vyplatí jezdit veřejnou dopravou.
Chceme vytvořit takové podmínky, aby lidé nabyli
dojmu, že se vyplatí veřejnou dopravou cestovat.“ Sta-
tistika je zatím nepříznivá, veřejnou dopravu využívá
v Pardubickém kraji pravidelně 20 procent obyvatel, z
toho 15 procent jezdí pravidelně autobusy a pět pro-
cent vlaky.                               Magdalena Navrátilová, 

tisková mluvčí Pardubického kraje a -red-
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Cílem realizace bylo podle Nováka vytvořit skromnou
stavbu, která bude přesto zajímavá, příjemná na uží-
vání, nevykazuje velké náklady a zároveň je magne-
tem pro návštěvníky.
Prosazovat moderní architekturu je těžké

„Je to těžké tam, kde investor o žádnou architekturu
nestojí, což se děje z 99 procent. V tomto případě to
byla naprostá výjimka. Město Litomyšl mělo zájem
o kvalitní architekturu, chovali se k nám nesmírně
vstřícným a uctivým způsobem a za celou naši dvace-
tiletou existenci to byla asi nejlepší a nejkrásnější
možnost spolupráce s investorem,“ dodává Novák. 
„Jsem rád, že budování moderní architektury v Lito-
myšli neskončilo s mým funkčním obdobím,“ uvádí
emeritní starosta Miroslav Brýdl a pokračuje: „Kvalit-
ní stavby vyrostly i za starostování Jana Janečka
a budují se i za současného starosty Michala Kortyše.
Dokonce se mi zdá, že Michal Kortyš v této oblasti
našel své zalíbení a smysl svého snažení jako staros-
ty. Povýšil svou praktičnost na úroveň cítění archi-
tektury i po estetické stránce, což je velmi důležité
pro vnímání města ve všech souvislostech.“ A co na to
současný starosta Michal Kortyš? „Snažíme se navá-
zat na dobré základy z minulosti. Každé takovéto
ocenění či zájem o naše novodobé stavby nás pře-
svědčují o tom, že je to tak správně. Je naší povinnos-
tí rozvíjet kvalitní dědictví minulosti – ať již vzdálené
či té blízké.“    Michaela Severová, foto Pavel Vopálka

Cyklobusem Českomoravským
pomezím 2011

Již pošesté jsme mohli každý pátek, sobotu a neděli
od července do září využívat služeb cyklobusu a dostat
se tak i se svým bicyklem blíž k atraktivitám Českomo-
ravského pomezí. 
V loňském roce došlo k rozšíření jízdního řádu o nové
zastávky v České Třebové a na Kozlově. Cyklisté tak
mohou využít napojení na nový systém cyklo a in-line
stezek na Orlickoústecku nebo navštívit rozhlednu
na Kozlovském kopci. I v roce 2011 byla pro fanoušky
cykloturistiky připravena novinka. Do projektu se
zapojilo Vysoké Mýto, poslední z měst Českomoravské-
ho pomezí, ve kterém cyklobus doposud nestavěl.
Po prohlídce historického centra s největším čtverco-
vým náměstím v Čechách mohli cyklisté z Vysokého
Mýta vyrazit třeba do nedaleké Vraclavi a navštívit
místní barokní areál a hradiště. Za výlet určitě stál
i Dobříkov, kde jste si mohli prohlédnout unikátní dře-
věný kostel.
Celý projekt podpořil i tentokrát Pardubický kraj, který
zahrnul víkendový provoz cyklobusu do tzv. základní
dopravní obslužnosti. Každý ze třinácti víkendů
a dvou dnů, na které připadá svátek (5. – 6. července),
jsme ujeli více než 13.000 km. 

Cyklobus přepravil od července do září bezmála 2 150
cestujících (což je o 600 více než v loňském roce),
z toho přes 900 cyklistů. Nejvíce využívaný byl cyklo-
bus v červenci, kdy využilo jeho služeb přes 800 cestu-
jících a poté v září, kdy jsme přepravili téměř 700
cestujících.
Vaším nejoblíbenějším spojem byl spoj č. 1, který jez-
dil v neděli ráno z Jevíčka přes Svitavy, Litomyšl, Pro-
seč až do Poličky a také spoj č. 4, který jezdil v sobotu
ráno z Poličky přes Proseč, Nové Hrady, Litomyšl, Svi-
tavy do Jevíčka. Nejvíce cyklistů cestovalo např. v čer-
venci z Vysokého Mýta (asi 50), pak z Moravské
Třebové (40). V srpnu nastupovalo nejvíce cestujících
s jízdním kolem v Jevíčku (víc než 90) a většinou
cestovali do zastávky Koclířov, Hřebeč - tunel. V září
byla nejvíce využívaná zastávka pro výstup cyklistů
Kozlov a Borová. Nejčastěji nastupovali cyklisté
v Moravské Třebové a Vysokém Mýtě.
Dodejme, že celý projekt koordinovalo opět Město
Litomyšl ve spolupráci s městy Polička, Svitavy,
Moravská Třebová, Česká Třebová a Vysoké Mýto
za výrazné podpory Pardubického kraje.    

Michaela Severová, výkonný výbor svazku obcí  ČMP

Jedenáctý ročník výstavy Figurama
Prostory Městské obrazárny na zámku v Litomyšli patří
od úterý 18. října výstavě s názvem Figurama 11, kte-
rou pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
a občanské sdružení Figurama o. s. Jedenáctý ročník
vysokoškolské výtvarné přehlídky figurálních kreseb,
maleb a plastik zavítal po předchozí výstavě v Praze
do Litomyšle. Svá díla na výstavě prezentují studenti
vysokých uměleckých škol, fakult a ateliérů z Čech,
Slovenska a Polska.
Slavnostní vernisáž výstavy prací studentů 11 zúčast-
něných vysokých škol se uskutečnila v úterý 18. října
a součástí zahájení byla i módní přehlídka studentů
Ateliéru designu oděvů Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. „Na výstavě studenti naší Fakulty restaurová-
ní konfrontují vlastní výtvarné výsledky vedle prací
studentů ostatních zúčastněných výtvarných vyso-
kých škol,“ říká doc. akad. mal. Aleš Ogoun, vedoucí
Ateliéru výtvarné přípravy a dodává: „Je s podivem,
jak může být klasické základní téma umělce o pocho-
pení sama sebe kontroverzní. To dokazují reakce
na tuto akci, která ukazuje, že oblíbená počítačová
grafika je pouhým nástrojem, který invenčně ovládne
jen poučený a schopný výtvarník. Proto výstava jistě
zaujme každého aktivního výtvarníka i umění přístup-
né diváky.“
V den zahájení výstavy se také konal workshop kresby
pod vedením prof. akad. mal. Borise Jirků a oborová
konference na téma Kresba jako fenomén v procesu
výtvarného vzdělávání, kde si vysokoškolští studenti
mohou rozšířit své praktické i teoretické dovednosti
v tomto výtvarném oboru. I letos byl k výstavě vydán
obsáhlý katalog se všemi kresbami a informacemi

o jednotlivých školách, který lze v průběhu výstavy
zakoupit. 
Duchovními otci projektu jsou akad. mal. Karel Pokor-
ný a prof. akad. mal. Boris Jirků, kteří od roku 2001
takto dávají prostor studentům i divákům k zhodnoce-
ní významu figury ve výtvarném umění dnešní doby.
Pořádající školou v Litomyšli je Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice, která se účastní této mezinárod-
ní akce druhým rokem. Celá akce je realizována
v rámci projektu Restaurátoři pro evropskou praxi –
Inovace bakalářského studijního programu Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, finan-
covaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Výstava je veřejnosti na zámku v Litomyšli volně pří-
stupná do 6. listopadu, a to každý den kromě pondělí
od 10.00 do 15.00.  

Ing. Valerie Wágnerová,
mluvčí Univerzity Pardubice, foto Jana Bisová



7

Festival outdoorových filmů zahájí
beseda s Radkem Jarošem

V Music Clubu Kotelna se od 6. do 8. listopadu koná
další ročník Mezinárodního festivalu outdoorových
filmů. Pořadatelé devátého ročníku slibují spoustu
novinek, zajímavé filmy a atraktivní program. Připo-
meňme, že 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. Promítat se
bude od 18.00 a od 20.00 hodin, v pondělí a úterý
navíc od 16.00 hodin. O výjimečné odstartování pro-
jekcí v Litomyšli se postará v neděli 6. listopadu
od 16.00 hodin stejně jako v loňském roce nejús-
pěšnější český himálajský horolezec Radek Jaroš.
Radek zdolal letos v květnu svoji dvanáctou osmiti-
sícovku, čtvrtou nejvyšší horu světa Lhotse.
Do Koruny Himálaje mu zbývá už jen Annapurna
a K2. 
Dětský sen stát se horolezcem začal naplňovat až
v osmnácti letech, kdy začal s lezením na Českomo-
ravské vrchovině. Následovaly Tatry, Ťan-šan, Pamír
a Himálaj. Mezi své velké cenné kopce řadí šestitisí-
cový Pik Moskevské pravdy (1989) a pětitisícový Pik
Učitěl (1989). V roce 1994 se neúspěšně pokusil
o Mount Everest (8 848 m). Kouzlu nejvyšší hory
podlehl a při své druhé expedici v roce 1998 se mu
společně s Vladimírem Noskem podařilo z Tibetu,
severním žebrem, vystoupit bez použití kyslíkových
přístrojů na vrchol. „Mount Everest jsem nepokořil,
ale hora mi souhrou okolností dovolila, abych na ni
vystoupil.“ Později vystoupil na známý jihoamerický
Huascarán. Na podzim roku 2000 se zúčastnil expe-
dice na Kančendžengu (8 586 m), velmi špatné
počasí nepustilo nikoho na vrchol. Špatné počasí
zhatilo i výstup na nejtěžší horu světa K2 (8 612 m)
v roce 2001. Ta je jeho osudovou horou, neúspěšně
se na ni pokoušel vystoupit ještě v letech 2003
a 2005. V roce 2002 se vrátil jako člen malé tříčlenné
expedice na Kančendžengu a jako druhý Čech sta-
nul na vrcholu bez použití kyslíku. Od té doby stanul
na vrcholu dalších devíti osmitisícovkách. Expedice
byly většinou vedeny alpským stylem (v malém
týmu), dokonce v den svých pětačtyřicátých naroze-
nin 29. dubna 2009 vystoupil na Manaslu sólově.
V roce 2010 přidal Gasherbrum I (8 068 m) a Gas-
herbrum II (8 035 m) a v roce 2011 již zmiňovanou
Lhotse (8516 m).  
Nenechte si ujít příležitost setkat se s tímto výji-
mečným sportovcem a prohlédnout si fotografie

i videa z nových výstupů. Předprodej vstupenek na
úvodní besedu i jednotlivé projekce probíhá v knih-
kupectví Paseka. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

1. srpna 2012

Požadavky:

•odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon
činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů 

•znalost školských předpisů a školské problematiky
•občanská a morální bezúhonnost
•dobrý zdravotní stav
•organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

•úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání 

•přehled o průběhu předchozích zaměstnání 

•strukturovaný životopis v českém jazyce
•koncepce dalšího rozvoje základní školy

(max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
•výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
•lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní
školy (ne starší 2 měsíců)

•písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh
zašlete nejpozději do 5. ledna 2012 na adresu:
MĚSTO LITOMYŠL, BŘÍ ŠŤASTNÝCH 1000, 570 20  
Obálku označte heslem „KONKURS“
– ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL,
U ŠKOLEK 1117, OKRES SVITAVY

Rada Města Litomyšle v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Město Litomyšl 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

Strakov – prodej starší dřevěné chaty na okraji
obce u lesa. Chata se nabízí s vlastním pozemkem
s možností napojení na vodu ze studny, elektra -
oboje v dosahu 20 m. 
Č.642. Cena: 119 000,- Kč
Vidlatá Seč – prodej řad.domu 4+1 s garáží
a zahradou. Dům je celý podsklepený, vytápění
na tuhá paliva, nová plast. okna, kuch. linka.
Č.640. Cena: 1 300 000,- Kč
Proseč – prodej staršího řad. domu vhodného
k rekonstrukci. Dům 5+1 je do patra, částečně
podsklepený. Elektro, plyn, vodovod, odpad sve-
den do septiku, kanalizace vede před domem. 
Č.643. Cena: 580 000,- Kč
Svitavy – prodej řadového domu 4+1 s terasou,
dvorkem a zahrádkou, ve velice klidné lokalitě
v blízkosti centra, s možností dobudování půdní
vestavby, ihned k užívání.
Č.615. Cena: 1 782 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi
starší zástavbou. Slunný pozemek (2000m2), pův.
studna, napojení domu na vodu, elektro, čističku,
plyn u pozemku. Č.630. Cena: 1.400 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 (55) m2

ve III. NP blízko centra. V r. 2003 rekonstrukce -
elektroinstalace, rozvody vody, odpady, nová kou-
pelna, ÚT s plyn. kotlem, nová kuch. linka. 
Č.629. Cena: info v RK
Sebranice u Lit. – prodej většího domu s využitým
nově zbudovaným podkrovím po rekonstrukci
střechy k trvalému bydlení i rekreaci s větší zahra-
dou a altánem. 
Č.627.Cena: info v RK
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (67 m2) ve III.NP zdě-
ného domu. Byt nemá kuch.linku, pouze el.sporák,
topení elektro kotel, ohřev vody el.bojler. Prostor-
ný a slunný byt. Č.626. Cena: 1 100 000,- Kč
Budislav – prodej zděné chaty uprostřed lesa.
Zavedena už.voda ze studny, elektro a septik s pře-
padem. Chata je podskl. s dílnou a studnou i s pit-
nou vodou. Č.612. Cena: 140 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných 11 staveb. par-
cel pro stavbu rod.domů. Inž. sítě jsou kompletně
zainvestované, 4 parcely jsou rezervované.
Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej panel.bytu 3+1 po rekonstrukci,
VI.NP, 79 m2. Zděné byt. jádro, kuch.linka, plovoucí
podlahy, okna původní. Pěkné bydlení blízko cent-
ra. Č.625. Cena: 1 350 000,- Kč
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 v osob.vlast-
nictví na ul. Mařákova. Plast. okna, zasklená lodžie,
byt.jádro původní, stěrky na stěnách. 
Č.534. Výrazná sleva! Cena: 1 290 000,- Kč
Osík – prodej řad. domu s garáží a zahradou. Dům
4+1 je 3 roky po rekonstrukci, do patra, celý pod-
sklepený. Vytápění ÚT na tuhá paliva, přípojka
plynu před domem. Č.650. Cena: info v RK

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

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

A VINOTÉKA CENEK
srdečně zvou na tradiční 

VEČER
U CIMBÁLU

v hotelu Zlatá Hvězda
2. prosince 2011 od 19.30 hod.

Přijďte se pobavit u moravské hudby
s moravským vínem.

Rezervace u pořadatelů.

Neděle 6. 11.

16.00 Slavnostní zahájení s hosty - Radek Jaroš  
18.00 Le monde de Gaston Rébufat (FRA, 52 min.)

Annapurna, La clave (SPA, 28 min.)
Nordix Boží Dar (CZ, 6 min.) 

20.00 The Swiss Machine (USA, 19 min.) in.)
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.)

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

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.)

18.00 Chasing Legends (USA, 93 min.)
20.00 Trabantem napříč Afrikou (CZ, 96 min.)

Program Mezinárodního festivalu outdoorových filmů
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Vyprávění o litomyšlských domech – 59. část
liky odejít. Dne 22. května s manželkou a dcerkami,
kterým ještě nebyl ani rok a za pomocí řidiče zahranič-
ního kamionu odjel na západ. Po pobytu v Německu
a Anglii se rodina usadila v USA.
Dne 7. května 1995, kdy bylo vzpomínáno padesátého
výročí skončení 2. světové války a osvobození
od nacistické okupace, přijel Jaroslav Šperl se svou
rodinou do Litomyšle. Účastnil se vzpomínkových akcí
a odhalení pamětní desky umučených a popravených
dvaceti sedmi sokolů na budově litomyšlské Sokolov-
ny. Pronesl projev a přečetl přísahu z X. všesokolského
sletu v Praze v roce 1938.
Podplukovník Jaroslav Šperl zemřel 11. dubna 2005
v Beloitu ve státě Wisconsin, USA. Byl nositelem
medaile Za chrabrost, medaile Za zásluhy, Českoslo-
venského válečného kříže, Pamětní medaile se štítkem
a dalších vyznamenání.
Šperlova rodina byla za 2. světové války velmi proná-
sledována. Otec Josef Šperl byl zatčen v září 1942. Pak
s manželkou, dcerou Viktorií, synem Lubošem inter-
nován ve Svatobořicích, kde byl tábor pro ty, kteří
měli blízké příbuzné v zahraničí. Syn Jiří byl odsouzen
za heydrichiády k smrti zastřelením za udržování
styku s osobami, které měly účast na činech nepřátel-
ských Říši. Syn Radovan byl zatčen při pokusu
o přechod hranice a do konce války vězněn v koncent-
račních táborech Dachau, Norimberk a Flossenbürg.       

Připravila Alena Randáková

Braunerovo náměstí - Zástavbou celého bloku tj. čp.
200, 201, 202 a 203 je na historických parcelách
vytvořena výstavba se slohovým založením od gotiky
po 18. století.
Dům čp. 200 - Původ jednopatrového domu lze klást
do 15. století, ačkoliv není možno vyloučit i starší.
Dvorní trakt vykazuje renesanční výstavbu, rovněž
tak i převážná část kleneb. Pozoruhodná fasáda
pochází z období pozdního baroka. 
Dům čp. 201 - Jednopatrový dům gotického původu
je jedním z prokazatelně nejstarších v Litomyšli. Sta-
vebně byl rozšířen již v gotice spolu s kamenným vale-
ným sklepem. Upravován byl v 16. století. V pozdním
baroku byla přistavěna do zadu pavlač a současně
upraveno průčelí, kde vyniká dřívější pozdně gotický
portál při vchodu do domu.
Dům čp. 202 - Také tento dům patří mezi památkově
velmi hodnotné stavby, jehož dispozice odpovídá
raně renesančním objektům. Příze-
mí je sklenuto renesančními
klenbami. Do dvora zasahuje rene-
sanční loggie. Objekt byl postaven
v první polovině 16. století, ale již
za několik desetiletí byl značně
upraven. V roce 1839 zde byla
zazděna bývalá ulička. V 19. století
došlo k zvýšení o další patro a sou-
časně byl objekt opatřen novou
fasádou. Domovní schodiště je
valeně sklenuto. Valená klenba je
i v patře. Zajímavé je odvodnění
dešťové vody, které je svedeno
do středu střechy. Začátkem 21.
století byla provedena náročná
a velmi zdařilá rekonstrukce.
Od začátku 20. století bývala
v domě prodejna lihovin, kterou
vlastnil Karel Háša. Za manželku
měl Marii Kobliškovou, pocházející

seriál z čp. 128, kde měl její otec sklenářství. Hášovi měli dvě
dcery. Mladší Věra se provdala za Jaroslava Šperla.
Jaroslav Šperl se narodil 7. listopadu 1919 v Praze
v rodině MVDr. Josefa Šperla. Rodina se po narození
dalšího syna Jiřího odstěhovala do Litomyšle.
Za německé okupace se Jaroslavovi roku 1940 podaři-
lo uprchnout za hranice. Dostal se do Francie a odtud
do Anglie, kde vstoupil do zahraniční Československé
armády. Po výcviku byl vybrán do parašutistické sku-
piny CARBON. V noci z 12. na 13. dubna 1944 byl
s ostatními členy skupiny vysazen na území protekto-
rátu Čechy a Morava mezi obcemi Vacenovicemi
a Ratiškovicemi. Čtyřčlenná skupina ve složení kapi-
tán František Bogataj, rotmistr Josef Vanc, rotný Fran-
tišek Kobzík a četař aspirant Jaroslav Šperl dopadla
za velké tmy a mlhy do dubového lesa Růdniček. Padá-
ky se jim zachytily ve větvích stromů. Nastalo veliké
zdržení a řada nečekaných problémů. Dva ze skupiny
byli obklíčeni četníky, tak raději volili dobrovolnou
smrt. Jaroslavu Šperlovi se nepodařilo sundat padák
s vysílačkami a ty se dostaly do rukou Němců. Jaroslav

Šperl i František Bogataj nepozoro-
vaně uprchli. Dlouho o sobě nevě-
děli. Po strastiplných týdnech se
konečně setkali a začali provádět
zpravodajskou a bojovou činnost.
Oba se dočkali osvobození Česko-
slovenské republiky.
Na místě seskoku parašutistické
skupiny CARBON byl 12. dubna
2003 v Ratiškovicích odhalen
památník. Šlo o neoficiální akt
místních občanů.
Jaroslav Šperl se vrátil do Litomyšle
a v srpnu 1945 odešel z armády, aby
se mohl věnovat vedení tiskárny.
Oženil se s Věrou Hášovou, narodily
se jim dvě dcerušky – dvojčátka.
Po nástupu komunistického režimu
v únoru 1948 a varujících zprávách
od ostatních zahraničních vojáků
se rozhodl z Československé repub-

Do nové koncertní sezóny
2011–2012 s novým dirigentem

Po odchodu Jana Šuly od dirigentského pultu Lito-
myšlského symfonického orchestru (LSO) vedl
v letošní jarní části koncertní sezóny symfoniky Jan
Fajfr. Nastudoval a provedl k 170. výročí narození
skladatele Antonína Dvořáka celkem čtyři úspěšné
koncerty, jejichž program vyplnil výběr pěti Biblic-
kých písní a poté Mše D dur (Lužanská) se sólisty
a čtyřmi pěveckými sbory (Otakar, Bendl, Musica da
chiesa, Cantus). 
Nejprve Dvořákova hudba zazněla v kostele v Lito-
myšli a potom i ve Vysokém Mýtě, České Třebové
a Chocni. A aby toho nebylo dost, vystoupil Litomyšl-
ský symfonický orchestr ve smyčcovém obsazení, ale
se dvěma sólisty, trubači z Hradní stráže, a pěvec-
kým sborem Bendl se sólisty ještě v kostele v Herolti-
cích na Orlickoútecku, a to při příležitosti svěcení
nově zrekonstruovaných varhan a slavnostní mše.
Tady orchestr hrál Sonátu Vespertinu P. J. Vejvanov-
ského a Missu Brevis F. X. Brixiho, ale ještě pod vede-
ním Jana Šuly.
Po prázdninách už nastoupil do nové koncertní sezó-
ny nový mladý dirigent. Je jím David Lukáš, který
vystudoval dirigování na pražské státní konzervato-
ři ve třídě prof. Hynka Farkače, prof. Miriam Němco-
vé a prof. Miroslava Košlera. Souběžně se studiem
dirigování studoval soukromě hudební kompozici
(O. Kvěch, R. Rejšek) a v poslední době konzultoval
svoji skladatelskou techniku se Sylvií Bodorovou.
Mezi jeho kompozice již patří 2 symfonie, sólové
koncerty s doprovodem orchestru a řada komorních
skladeb. Jeho 1. symfonie získala 3. místo na pres-
tižní mezinárodní skladatelské soutěži Gustava

Mahlera ve Vídni a byla provedena vídeňským rozhla-
sovým orchestrem ORF.
Od ledna 2008 je šéfdirigentem Bohemian Symphony
Orchestra Prague, se kterým provedl již řadu úspěš-
ných koncertů. Spolupracoval s Talichovým komor-
ním orchestrem a židovským orchestrem Šarbilach
Jaromíra Vogela. Kromě skladby a dirigování působí
také pedagogicky, a to na Základní umělecké škole
v Praze 10 - Hostivaři a od února 2011 i na ZUŠ Vyso-
ké Mýto.
Prvním vystoupením nového dirigenta s litomyšlský-
mi symfoniky bude koncert 16. listopadu v Chrudimi,
který byl naplánován již dlouho předtím. LSO byl
pozván k partnerské spolupráci Chrudimskou filhar-
monií a k tomuto účelu nastudoval David Lukáš
s Litomyšlským symfonickým orchestrem zbrusu nový
repertoár. V Chrudimi tedy zahraje LSO Assiinu smrt,
což je 2. část ze Suity č. 1 Peer Gynt od E. Griega, poté
Suitu O. Respighiho Antické tance a arie, která má 4
části a na konec svého vystoupení zahraje LSO 2 části
ze Suity pro smyčce L. Janáčka. Společně s Chrudim-
skou filharmonií pak oba orchestry provedou
orchestrální výběr z muzikálu West Side Story od L.
Bernsteina. Na oplátku pak pozve LSO ke společnému
muzicírování chrudimské na podzim příštího roku
k nám do Litomyšle.
V prosinci letošního roku čeká orchestr řada advent-
ních koncertů v Litomyšli a okolních městech se
sólisty a spojenými pěveckými sbory. O dalších drama-
turgických plánech Litomyšlského symfonického
orchestru budeme informovat až začátkem roku 2012.   

Václav Knettig 

Vysokoškoláci budou
řešit architekturu 
v Litomyšli
Studenti architektury z Technické univerzity v Liberci
v říjnu navštívili Litomyšl. Z této návštěvy bude zřejmě
mít užitek i radnice. Studenti by totiž měli zpracovat
semestrální práce na zadaná témata, týkající se právě
Smetanova rodiště. Po Litomyšli jim byli průvodci
Antonín Dokoupil z odboru rozvoje a investic s archi-
tektem Zdeňkem Fránkem, přednášejícím na Technic-
ké univerzitě v Liberci a autorem projektu Nového
kostela. 
„Architekt Fránek nám nabídl možnost zadat studen-
tům semestrální práce na témata z Litomyšle,“ potvrdil
Antonín Dokoupil a dodal: „Nyní čekáme na zpětnou

Dům čp. 202.

vazbu, kolik studentů a jaká témata si vyberou. My jim
potom zašleme potřebné podklady. V zimním semestru
by se navíc měl v Litomyšli uskutečnit workshop
pro tyto studenty, na jaře pak studenti své práce u nás
odprezentují.“ Mezi zadanými tématy je například pro-
stor před autobusovým nádražím, jeho řešení jak
po objemové, tak funkční stránce. „Studenti mohou
přijít s novými nápady, ale byli seznámeni i s přáním
města, vyřešit třeba knihovnu,“ upřesnil Antonín
Dokoupil. Dalším zajímavým tématem je dům U Černé-
ho medvěda, který je na prodej. Budoucí architekti
budou vymýšlet, co by se dalo realizovat v tomto pro-
storu. Řešit mohou rovněž prostranství v Růžové ulič-
ce, kde je proluka po zbouraném domě. 
Studenti během prohlídky města zavítali také
do Nového kostela, kde je kazatel Daniel Smetana
i autor projektu Zdeněk Fránek seznámili se stavbou
a jejím průběhem.                       Text a foto Jana Bisová
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listopad 2011

kalendárium Litomyšle

180 let - 21. 11. 1831 se narodil v Praze HANUŠ
SVAČINA, rytec, malíř a grafik. Jeho album obrázků
z města vydalo v roce 1888 Veselíkovo knihkupectví.
130 let - 24. 11. 1881 se narodil v Hořicích ZDENĚK
MATĚJ KUDĚJ, spisovatel, světoběžník, přítel mnoha
spisovatelů a umělců. Ve stáří bydlel v Litomyšli, kde
také zemřel.
115 let - 15. 11. 1896 se narodil FRANTIŠEK ŠTĚRBA,
ředitel Základní školy v Zámecké ulici. Ruský legionář,
starosta Sokola, odbojový pracovník, velitel místní
a okresní Hasičské jednoty.
105 let - 6. 11. 1906 zemřel v Litomyšli EMANUEL
BÁRTA, profesor místního gymnázia, známý botanik,
autor odborných knih.
100 let - 29. 11. 1911 se narodila MARIE JETLEBOVÁ,
obyvatelka města. Zemřela v roce 1943 v koncentrač-
ním táboře Osvětim.
70 let - 14. 11. 1941 zemřel v Litomyšli VLADIMÍR
BEDŘICH DUDYCHA, profesor zemské průmyslové
školy v našem městě. Veřejný pracovník, člen městské
rady, činovník Sokola, zakladatel Spolku přátel Růžo-
vého paloučku.
60 let - 25. 11. 1951 se narodila v Litomyšli HELENA
ZEMANOVÁ, sochařka a ředitelka městské galerie.
60 let - 20. 11. 1951 zemřel v Litomyšli ALBERT ŘÍHA,
řezník a hostinský, majitel oblíbeného hostince. Byl
starostou Osady města Litomyšl, starostou Sokola,
starostou řezníků, myslivec a rybář.
.........................................................................

450 let - Od roku 1561 vznikal litomyšlský česko-
bratrský graduál. Bylo v něm 520 pergamenových listů
ručně vyzdobených. Nyní je uložen ve sbírkách muzea.
295 let - Od roku 1716 stojí na horní části náměstí
kamenný sloup k poctě Panny Marie. Bylo tak nahra-
zeno starší sousoší z roku 1681, které bylo dřevěné.
145 let - uplynulo od velké prusko-rakouské války
v roce 1866. Litomyšl se dvakrát stala průchozím měs-
tem obou armád a vedle těžkostí s dopravou a ubyto-
váním vojsk postihla Litomyšl také morová nákaza.
30 let - Od začátku roku 1981 se pokračovalo
ve výstavbě hotelu Dalibor proti bývalé továrně
Botana. Kopalo se až pod dno bývalého náhonu, který
vedl od mlýna (dnes pedagogická škola). Celý základ
hotelu byl zpevněn betonem. 

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Koenigsmark - Černá krev, Rose Melanie - Má noc je
tvůj den, Cornwell – Pevnost, Silva Daniel - Rembrand-
tovo poselství, Cunningham - Za soumraku, Dlouhý
Michal - Četnické příběhy, aneb…, Cabot Meg - Jme-
nuju se Nikki, Le Carré John - Špion, který se přišel…,
Kaye Mary - Vzdálené vrcholky hor, Smith Lisa J. -
Upíří deníky, Quick Amanda - Jako rtuť, Cussler Clive –

Ničitel, Kepler Lars - Paganiniho smlouva, Preston -
Údolí tyrannosaura, Kužela Patrik - Královská jízda,
Simon David - Uzdravte se láskou, Skopová - Rok na
vsi, aneb…, Boj proti stresu, Pfister - Odkyselení těla,
aneb…, Strunecká - Doba jedová, Cibulka Aleš - Čer-
nobílé idoly i jiní, Essa Eva - Jak pomoci dítěti, Burešo-
vá - Kalendárium 

Co jsme asi ještě 
ve Smetanově domě nezažili!

V úterý 11. října úplně zaplněný Smetanův dům dal
divákům možnost oslavit 10 roků od založení decho-
vé kapely Bekras. Na konec koncertu kapela předala
svůj dar panu Josefu Královi. Poděkovali mu za vznik
kapely, za prožití mnoha radostných chvil při kon-
certech, za jeho trpělivou a obětavou starostlivost,
péči, organizaci a vůbec náročné vedení kapely. Pan
Král byl velice dojat!! Celý sál se také radostně „při-
dal“ ke gratulaci. Všichni povstali a dlouho trvajícím
potleskem také poděkovali. A je za co. Deset roků je
dlouhá doba. Radosti v Litomyšli, v okolí i v cizině
bylo rozdáno moc a moc!
A jak to vlastně bylo? Pan Král je všestranný, zkušený
hudebník a výrobce nástrojů. Celý život pracoval
v montážních i distribučních závodech. Byl to Krnov,
Kraslice, Hořovice, Hradec Králové. Celých 45 roků –
až do důchodu. V roce 1997 se vrátil do Litomyšle. I se
svojí manželkou Růženkou, která celá období trpělivě
a pečlivě se o něho stará. I v této situaci se potvrzuje,
že muzikant musí mít dva hlavní dary od Pána Boha:
talent a manželku, která mu je oporou.
První roky pan Král hrál s Dechovým orchestrem
Smetanova domu. S kolegou Františkem Benešem se
jednoho večera dohodli, že založí vlastní kapelu.
Zpočátku bez zpěváků. Název Bekras je složen: BE –
Beneš, KRA – Král, S – spol. Tedy roku 2000 byla
kapela založena. Bohužel, v roce 2004 odešel
do muzikantského nebe pan Beneš… Toliko několik
informací o kapele. 
A ještě jak to při koncertu 11. října bylo? Čestnými
hosty a kmotry křtu CD byli textaři pan Miloň Čepel-
ka a Jaroslav Hájek, skladatelé pan Jiří Volf a Anto-
nín Tichý. Následoval křest CD. Moderující, pan Karel
Hegner z Brna, celý večer provázel poutavým komen-
tářem. A také si zazpíval. Syn pana Krále, Vladimír,
dostal možnost se „posadit“ za bicí. Slyšeli jsme
dojemnou skladbu pana Smíšovského „Písnička
pro mámu“.
Co říci závěrem. Nádherný večer! Díky panu Královi
i kapele, zpěvačkám i Radkovi za minulá léta i tento
slavností večer! Lidé odcházeli a mnozí prohlásili:

„Na tento večer budu velmi dlouho vzpomínat.“
A těm, kdo nebyli, mohou děti nebo blízcí zakoupit
zdařilé CD. Ať jim dělá radost. Díky za vše a do dal-
ších let přejeme kapele i panu Královi hodně zdraví
a úspěchů.             za přátele Bekrasu Jaroslav Jiráček

V listopadu bude v prodeji nástěnný kalendář
České dědictví UNESCO 2012 prezentující
všech 12 českých a moravských památek
zapsaných na Seznam UNESCO, tentokrát
v netradičním výtvarném provedení studia
KLUCIvespolek. 

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

Nástěnný kalendář
UNESCO 2012

strana 1 >

Další novinkou je například deset virtuálních prohlí-
dek, nový je i modul s názvem „realizované projekty“,
zásadního vylepšení a rozšíření se dočkala také foto-
galerie i nezbytné vyhledávání. „Do budoucna bude
zásadně dopracován i modul Občan,“ slibuje tajemník
městského úřadu Bohuslav Pulgret a dodává: „Jde
nám o to, aby měli obyvatelé Litomyšle usnadněný pří-
stup ke všem potřebným informacím.“      
„Web spouštíme do dvouměsíčního zkušebního provo-
zu,“ říká starosta města Michal Kortyš: „Vyzýváme
všechny uživatele, aby nám napsali, co se jim na strán-
kách nelíbí a co jim tam chybí. Pište na speciální mai-
lovou adresu web@litomysl.cz. Každým námětem se
bude projektový tým pečlivě zabývat“, slibuje starosta.   

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

Nový web spuštěn
do zkušebního provozu

Mikulášská
nadílka

s pohádkou
v neděli 4. prosince

v 15 hodin v Lidovém domě
Pořádá Farní charita Litomyšl
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z dopisů čtenářů

Omluva za nezveřejněný text
Z technických důvodů nebyl v měsíčníku Lilie č. 9 zve-
řejněn příspěvek, upřesňující charakter a význam Ora-
toria: Mistr Jan Hus v podání autora Richarda
Pachmana a vynikající zpěvačky Dity Vích Hořínkové,
proto tak činím nyní, abychom si uvědomili, co společ-
ného má Litomyšl s hanebným procesem v Kostnici,
který vyvrcholil až v mučednickou smrt katolického
kněze ryzího charakteru, Mistra Jana Husa, a také
kam až vede mravní úpadek společnosti, který zazna-
menáváme nyní v daleko větším rozsahu, také díky
mediím a nedostatečné výchově ve školách a hlavně
v rodinách. 
Zveřejněním tohoto Oratoria byl učiněn apel v tomto
směru, na celou naši společnost, na každého z nás.
Jací jsme a jak vychováme své děti, taková bude celá
naše společnost. V roce 2015 uplyne 600 roků od upá-
lení Mistra Jana Husa. Plynou staletí a my nesmíme
přehlížet to, že mimo oblast techniky se na poli lidské-
ho charakteru, kam patří etika, morálka, mravnost aj.
kladné vlastnosti téměř nic nezměnilo.
Richard Pachman, mladý charismatický muž čistého
srdce, nastavuje tímto svým dílem zrcadlo celé lidské
společnosti, která nesmírně strádá po stránce duchov-
ní. Do lidských vztahů se výrazně promítá všeobecný
nedostatek lásky a všímavosti ke všemu, co nás obklo-
puje a kultivuje lidskou duši na její cestě k dokonalos-
ti. Lidská společnost je nemocná a na tom nese větší či
menší podíl viny každý z nás. Když onemocní jedna

buňka našeho těla, onemocní celý organismus. Nejen
činy, ale i slova a myšlenky jsou hmotné a ovlivní podle
svého charakteru, kladně nebo záporně, nejen nás
a okolí, ale i celý vesmír. Záleží na každém z nás!
Richard Pachman, zpěvák a skladatel, vydal 27 alb a 4
DVD, uspořádal víc než 1 000 koncertů v České republi-
ce, Belgii, Rusku, Holandsku, USA, Izraeli, Řecku,
Lucembursku, Rakousku, SRN a na Slovensku. Po svém
vážném úrazu také maluje obrazy a píše knihy. Své
obrazy představoval na 55 samostatných výstavách.
Prezentuje své pěvecké a hudební umění na Křižíkově
fontáně v pražském výstavišti a každoročně pořádá
adventní turné. Letos bude mít adventní koncert také
v Ústí nad Orlicí v hudební škole v neděli 11. prosince
v 17.00. O tom, jak se jeho život po úraze dramaticky
změnil, hovořil na ČT 1 v pořadu 13 komnata.
Pražští umělci, včetně zvukového mistra pana Bena
Kovaříka, podali skvělý výkon, který by si zasloužil
větší účast posluchačů, neboť dílo bylo velmi působivé
a sugestivní.
Omlouvám se všem, ale hlavně těm z vás, které jsem
informovala, že bližší informace k tomuto koncertu
naleznou v měsíčníku Lilie č. 9. Děkuji za pochopení.

Božena Javůrková, organizátorka koncertu, 
ve spolupráci s Richardem Pachmanem, 

za finanční podpory Města Litomyšl  
> O scénickém oratoriu Mistr Jan Hus se více dočtete
na www.litomysl.cz v rubrice Nevešlo se do Lilie.

Zemědělské družstvo
chovatelů a pěstitelů
reaguje

Rád bych se vyjádřil k problematice nelibé vůně v Lito-
myšli, zmíněné v říjnovém čísle Lilie. Jako zástupce
zemědělského podniku, který je v bezprostřední blíz-
kosti města, se často setkávám se stížnostmi podobné-
ho charakteru. Chtěl bych však uvést některé
skutečnosti na pravou míru. 
Veškeré hnojení našich pozemků (organickými hnoji-
vy) je zajištěno tzv. digestátem, což je finální produkt
fermentace bioplynové stanice. Tento produkt (kapa-
lina) je díky zmíněným procesům zbaven čpavku, tudíž
je téměř bez zápachu. Veškerá produkce hnoje a kejdy
z živočišné výroby je ihned zpracována, vše probíhá
v uzavřených prostorách bioplynové stanice. Vzhledem
ke zmíněným skutečnostem jsem přesvědčen, že tento
způsob zpracování živočišných výkalů a následné hno-
jení jsou optimální cestou do budoucnosti zemědělců.
Případné dotazy či nejasnosti vám ochotně objasním,
včetně prohlídky technologie.
Zároveň bych rád poděkoval občanům a návštěvníkům
Litomyšle za pochopení a trpělivost s dopravou země-
dělských komodit městem. Odměnou nám mohou být
upravená a obdělaná pole v blízkém okolí.

Ing. Jan Pechanec, ředitel Zemědělského družstva
chovatelů a pěstitelů Litomyšl

Litomyšlský krytý bazén
Byl jsem mnoholetým a pravidelným návštěvníkem
svitavského a českotřebovského krytého bazénu.
Dvakrát i třikrát týdně jsem jich využíval nejvíce
v ranních hodinách v době od 6.00 do 8.00 a v nedě-
li. Pravidelné plavání totiž považuji za minimum
pohybových aktivit pro zdraví člověka. Doufal jsem,
že i Litomyšl bude jednou mít také svůj krytý bazén.
Zařízení, jehož využitelnost má široké spektrum jak
pro obyvatele města od malých dětí až po důchod-
ce, tak i pro návštěvníky a turisty. Ještě za úspěš-
ného starostování Miroslava Brýdla jsme spolu
na téma Litomyšl a krytý bazén párkrát hovořili.
Vedení města se potom touto tématikou začalo vážně

zabývat. Viděl jsem i předběžnou studii, ale potom
musela dostat přednost jiná investiční akce. Chápal
jsem, že vše nejde najednou. Nyní krytý bazén stojí,
funguje, je krásný, praktický nejen na plavání, ale
i pro děti vybavený malým bazénem a toboganem.
Navíc má velké relaxační funkce díky výplavovému
venkovnímu bazénu s masážními tryskami, páře, růz-
ným vodním proudům a hlavně velmi funkční velké
vířivce, ve které se návštěvníci nedůstojně na sebe
nemačkají nebo nečekají ve frontě, tak jak je to
v některých jiných bazénech. Navíc, dvě prosklené
stěny s výhledem ven násobí relax v tomto bazénu. 
Navštívil jsem na svých vícedenních obchodních
cestách po Česku i po Evropě a samozřejmě i během
dovolených mnoho bazénů, ale litomyšlský bazén
považuji za jeden z nejhezčích a Litomyšli velikostně
odpovídajících. Personál bazénu je milý, vstřícný
a novým návštěvníkům vždy ochotně poradí. 
Jen bych měl několik menších připomínek. Domní-
vám se, že desetiminutová rezerva k zaplacenému
času by nikomu neublížila a prospěla by zvláště
ženám, které potřebují více času na vysušení a úpra-
vu vlasů, a také rodičům s malými dětmi. Dále by pro-
spělo umístění ještě jedněch hodin v prostoru
vířivky, neboť tam se chodí většinou na závěr, takže
sledování času je důležité. Přístupu do šaten by pro-

spěl nápis „Zde se přezouvejte“, neboť jsem si všiml,
že někteří noví návštěvníci chodí obuti až ke skříň-
kám. Kritiky typu že to v našem bazénu klouže, bych
chtěl ujistit, že mokrá dlažba klouže v každém bazé-
nu u nás i v zahraničí. Tomu se člověk musí přizpůso-
bit, tak jak se přizpůsobuje řidič při jízdě na mokré
vozovce. Já sám  chodím léta do bazénů v gumových
bazénových pantoflích, takže se smekáním nemám
nikde problémy, a mám je také z hygienických důvo-
dů.
Budu jen doufat, že pokud budou průběhy léta
pokračovat tímto trendem, co se týče malého počtu
teplých a slunečných dní, že bude bazén zpřístupněn
i v letních měsících, kdy mají děti obyvatelů města
a okolí prázdniny a město navštěvují turisté. Samo-
zřejmě mimo několika potřebných sanitárních dní,
které jsou nutné v každém takovémto zařízení. To, že
byl bazén letos zavřen celé léto, chápu, neboť
na každé nové stavbě a zařízení se po první sezóně
najdou reklamační práce, dodělávky, doladění atd.
Na závěr bych chtěl poděkovat nejen za sebe, ale
i za mnoho ostatních spokojených návštěvníků, se
kterými se i já při svých návštěvách bazénu potká-
vám, předešlému a zároveň současnému starostovi,
předešlé radě města, zastupitelstvu, organizátorům
petice na podporu stavby bazénu a všem ostatním,
kteří se podíleli na zrození další důstojné stavby
a zařízení města Litomyšl.  

Hubert Stratílek

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve na

ZABÍJAČKOVÉ
HODY

ve dnech 17. 11. - 20. 11. 2011.
Přijďte ochutnat domácí zabijačkové

a minutkové speciality. Těšíme se
na Vaši návštěvu, rezervace stolu

na tel. čísle 461 615 338.
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Poděkování 
a blahopřání

Vážený pane Dvořáku, 
rád bych Vám i jménem své manželky chtěl poděko-
vat za Vaše velkolepé pohostinství a všechnu péči
v Litomyšli, při příležitosti oslav 20. výročí svazku
s městem Rodenem. Nejen na nás, ale i na ostatní
holandské účastníky udělala organizace i průběh
celých oslav nezapomenutelný dojem.  Je to opravdu
neuvěřitelné, jakého pokroku Vaše město v posled-

A neuveď nás v pokušení

Naše úvahy nad Ježíšovou modlitbou „Otče náš“ se
blíží ke konci. Během úvah, které jsme mohli sledo-
vat měsíc co měsíc v Lilii, jsme se mohli ocitnout
v hloubce této modlitby. Vzpomínám na onu prosbu,
kterou jsme se snažili do Otčenáše proniknout. Před
sebou nemáme nějakou naukovou soustavu, ale živou
tkáň. V této tkáni myšlenka podpírala myšlenku,
určovala a vedla ji dále. Jedna vrstva odkazovala
na druhou. Vůle zaujímala stanovisko a nitro se aktiv-
ně utvářelo. Očekávali jsme, že nám Otče náš ukáže, co
znamená žít jako křesťan. Že nám blíže objasní, jaká
je křesťanova přítomnost ve světě a jaké je jeho smyš-
lení. 
Co to znamená „Neuveď nás v pokušení“? Mohli
bychom jí rozumět v tom smyslu, že nás Bůh nemá
uvádět v možnost hřešit. Tak ale není mířena. V této
možnosti už jsme a být z ní vyňat, by byl zázrak. Pro-
tože člověk je stvořen – propuštěn do samostatnosti
svého duchovního bytí – aby sám přistupoval ke světu,
poznával, soudil a rozhodoval – existuje také mož-
nost, že se postaví sám za sebe. Může tedy svobodně
také jednat hříšně. Obecná možnost dobra a zla nutí
člověka se rozhodnout. Zlo někdy přistupuje k člově-
ku tak nebezpečně blízko, že se v člověku probouzí
vášně, lenost, vzpoura a nutí ho k činu. To je pokuše-
ní ve vlastním slova smyslu.
Každému se může stát, a to opakovaně, že se mu mož-
nost špatného jednání (hříchu) zhustí v naléhavé

nebezpečí, v pokušení. Pak prosí naše modlitba:
Uchraň nás toho! Máš právo nás zkoušet. Máš právo
vést v nebezpečí a rozhodnutí – avšak Pane, pomoz
naší slabosti! 
V tomto smyslu by byla prosba pokojným vyznáním
pravdy a dovoláváním se Boží dobroty. Smysl ale sahá
ještě hlouběji. Žádný moment našeho života není izo-
lován. Vždy souvisí s celým životem. Co jsem po celý
čas dělal, co jsem zameškal, vešlo do mého života jako
slabost nebo síla. Jako ochrana či ohrožení.
Přítomná chvíle se mým pokušením však koncentruje
ve všechno to, co se stalo. Může se tedy stát, že selhá-
ní, lehkomyslnost a vášeň mnoha minulých chvil,
dochází svého naplnění a trestu v pokušení, které pře-
sahuje mé síly. Bylo by nebezpečné se domnívat, že nic
takového neexistuje. Tato prosba modlitby Páně ví, že
se to děje a že Bůh je spravedlivý, když to dopouští.
Zároveň prosba vzývá Boha v jeho milosrdenství.
Člověk nemá žádnou možnost odvolat se ke spravedl-
nosti mimo Boha. Křesťan říká Bohu: Ty jsi Pán. Jsi
svobodný vůči mně. Tvůj úradek není ničemu podro-
ben. Jaký je -  takový je správný. Žádám si blaženost,
a ta blaženost jsi Ty. Vlastnit však Tě mohu jen tehdy,
když Ty sám se dáš. A to je láska. Odvažuji se tedy pro-
sit, aby se mi dostalo Tvé lásky. V této části opět jde
o rozmluvu Božího dítěte se svým Otcem. Je to modlit-
ba lásky.
Ty, Bože, ty jsi přece láska. Tato prosba sahá do beze-
dné hloubky. Do nejhlubšího nitra oné síly, z níž křes-
ťan žije a spoléhá jen na Boží lásku.

František Beneš, vikář Římskokatolické církve

k zamyšlení...

Na sklonku září oslavili úctyhodných šedesát let spo-
lečného života manželé Božena a František Šauerovi
z Litomyšle. Mezi gratulanty k diamantové svatbě,
která se v Litomyšli slavila naposledy v roce 2009, byli
rovněž zástupci Sboru pro občanské záležitosti
a Města Litomyšle. Šedesátileté jubileum stvrdili man-
želé svými podpisy v pamětní knize města. 
Manželům Šauerovým gratulujeme a přejeme ještě
mnoho společných let.  

-red-, foto archiv manželů Šauerových

Papežská misijní díla
Papežská misijní díla se snaží konkrétní pomocí odpo-
vídat na velké problémy dnešního světa, jako je bída,
hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spoluprá-
ci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak
duchovní, tak hmotnou pomoc.
Papežská misijní díla  se snaží konkrétní pomocí odpo-
vídat na velké problémy dnešního světa, jako je bída,
hlad, lepra, negramotnost, AIDS apod. Skrze spoluprá-
ci s misionáři a misijními pracovníky nabízí jak
duchovní, tak hmotnou pomoc. Papežská misijní čin-
nost pomáhá ročně několika statisícům dětí z různých
částí naší planety. Jsou to zejména sirotci, tělesně
a duševně handicapované děti, děti týrané, HIV infiko-
vané a děti s nemocí AIDS. Děti, které jsou na ulici, děti
původních obyvatel, děti z poválečných oblastí
a uprchlických táborů, oběti přírodních katastrof.
V úterý 15. listopadu navštíví Litomyšl národní ředitel
PMD v České republice P. Jiří Šlégr. Návštěva se usku-
teční na základě pozvání místní skupiny České křes-
ťanské akademie. Veřejnost se bude mít možnost
s P. Jiřím Šlégrem setkat v úterý 15. listopadu v 19
hodin. 

ČKA vás zve i na další přednášku profesora meteorolo-
gie Jana Bednáře, a to 29. listopadu od 19.00. Téma
bude „Problém předpovědi počasí“. Přednášky se
uskuteční v aule gymnázia.
Karel Dvořákoc. Papežská misijní činnost pomáhá
ročně několika statisícům dětí z různých částí naší
planety. Jsou to zejména sirotci, tělesně a duševně
handicapované děti, děti týrané, HIV infikované a děti
s nemocí AIDS. Děti, které jsou na ulici, děti původ-
ních obyvatel, děti z poválečných oblastí a uprchlic-
kých táborů, oběti přírodních katastrof.
V úterý 15. listopadu navštíví Litomyšl národní ředitel
PMD v České republice P. Jiří Šlégr. Návštěva se usku-
teční na základě pozvání místní skupiny České křes-
ťanské akademie (ČKA). Veřejnost se bude mít
možnost s P. Jiřím Šlégrem setkat v úterý 15. listopa-
du v 19.00. 
ČKA vás zve i na další přednášku profesora meteoro-
logie Jana Bednáře, a to 29. listopadu od 19.00. Téma
bude „Problém předpovědi počasí“. Přednášky se
uskuteční v aule gymnázia.

Karel Dvořák
Diamantové jubileum 

ních dvaceti letech dosáhlo. Věřte mi, že jste nám
Litomyšl prezentovali v tom nejlepším slova smyslu
a nejen město samotné, ale skrze ně i Českou repub-
liku. A to je ten pravý způsob, jak Vaši (snad smím
dodat i naši) vlast v cizině tím pozitivním směrem
zvýraznit. 
Přeji Vám i Vašim kolegům z města jen to nejlepší
a těším se zase někdy a někde opět na shledanou. 
Prosím, buďte tak laskav a vyřiďte moje pozdravy a dík
i ostatním hostitelům. 

se srdečným pozdravem z Groningenu, 
prof. dr. Hanuš Renner 

Dne 11. října oslavil 75. narozeniny pan Vladimír
Toman z Kornic. Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

manželka Ludmila a dcery Iva a Alena s rodinami
Děkujeme panu MUDr. Serbákovi a panu

MUDr. Michalu Vlachovi z chirurgického oddělení
nemocnice v Litomyšli za laskavý přístup k naší 91leté
mamince Anně Wagnerové. Děkujeme též za péči všem
sestřičkám, které o ni pečovaly.

rodina Slušných a Wagnerovi

Slova moudrých: Právo se tolikrát zmenšuje, koli-
krát se zvětšuje moc.                                   Tacitus

Slavnostně byli přivítáni noví občánci naše-

ho města:

Sára Králová, Anežka Dvořáková, Alena Renzová,
Lucie Horčičková, Beáta Kopecká, Adam Portlík
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v říjnu oslavi-
li naši spoluobčané:

80 let - Marie Zavřelová, Karel Vostruha, Marie
Racková, Ladislav Kopecký
85 let - Marie Komínková, Marie Macková,
Ingeborg Špajová, Jan Vopařil
92 let - Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Otto Melíšek, Zámrsk - Jiřina Drimlová, Cerekvi-
ce nad Loučnou, Jiří Flígl, Osík - Eva Švedová,
Pardubice, Libor Procházka, Milovice - Helena
Pokorná, Milovice, Luboš Severa, Litomyšl -
Lenka Könyüová, Litomyšl, Jan Bureš, Újezdec -
Eva Langerová, Ústí nad Orlicí, Pavel Bajger,
Ostrava - Renata Homolková, Choceň, Vladimír
Študent, Praha - Tereza Zachařová, Praha, Petr
Macháček, Litomyšl - T. N. Samojlenka, Polička,
Marek Moravec, Pardubice - Klára Sodomková,
Pardubice, Josef Chadima, Bor u Skutče - Silvie
Fricová, Litomyšl, Jiří Mrákava, Městečko
Trnávka - Lucie Broulíková, Janov
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní DIAMANTOVOU SVATBU oslavili

manželé Božena a František Šauerovi z Lito-
myšle a ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Zdeněk a Jitka Markovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Antonínem Jeníčkem (89 let), Ing. Josefem
Kovářem (72 let), Marií Tomanovou (81 let),
Annou Mencákovou (87 let), Annou Knesplo-
vou (96 let), Marií Rydlovou (88 let), Janem
Večeřem (84 let)  Vzpomínáme. 

Společenská
kronika

Věra Kučerová, SPOZ

Pronájem
nízkoenergetického bytu

(solární ohřev) 1+1, po rekonstrukci, zařízený.
V centru města – Toulovcovo nám. 512.

Informace na tel. 608 322 203.
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Neudržované úseky 
místních komunikací 

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne
18. října nařízení města Litomyšle č. 9/11. Hlavní sou-
částí tohoto nařízení je seznam úseků místních komu-
nikací, na kterých bude v období 2011/2012
prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo
nebude prováděna vůbec.
Oproti loňskému zimnímu období seznam nedoznal
žádných změn. U naprosté většiny níže uvedených
komunikací navíc zimní údržba bude prováděna, ale
v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní
údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním
aktem, vyplývajícím ze silničního zákona.
Plán zimní údržby i nařízení 9/11 a 5/09, které se
týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny
na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky. 
Příloha k nařízení č. 9/11, kterým se vymezují úseky
místních komunikací a chodníků, na nichž se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje v daném
úseku sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí:
Neudržované úseky místních komunikací
1 - částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici

Na Lánech
2 - komunikace Zámecká - propojka pod CKL
3 - komunikace Moravská za LB Tech
4 - parkoviště v sídlištích
5 - chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí

6 - komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem
na Lidickou

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

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

ce kolem rest. Za Vodou
14 - chodníky Jiráskova a V. K. Jeřábka od zámku

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

po výjezd směr Svitavy
16 - chodník – schody z Mařákova do Dukelská
17 - spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova

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

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

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

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

Pavel Jiráň, vedoucí odboru 
místního a silničního hospodářství

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

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

NABÍZÍME:

Litomyšl – byt 2+1 v OV. Prodej bytu v 1.
patře cihlové budovy na ulici T. Novákové.
Vytápění plynem. K bytu patří garáž.

Cena 1.250.000,- Kč

Litomyšl – garáž v lokalitě za cihelnou
Prodej pěkné garáže v řadové zástavbě.
Ihned k použití. Cena 120.000,-Kč

Litomyšl – byt 2+1, OV v klidné lokalitě
ulice 17. listopadu 1. patro. Nové vytápění
bytu, nová kuch. linka, nová okna. Dům
zateplen. Cena 1.328.000,-Kč

Čistá - hospodářské stavení se dvěma
byt. jednotkami obě k rekonstr., dále stodo-
la stáje, chlévy; plyn na hranici poz. Pozem-
ky 1,5 ha                    Cena 1.760.000,-Kč

Krouna – dům s malým poz. k prodeji
rekonstr. nutná. Cena 550.000,- Kč

Mladočov - prodej domu Samostatný dům
u silnice, 3 km od rekreační oblasti Budi-
slav. 4+1 s garáží a malým pozemkem 

Cena 870 000,-Kč

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

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.
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 5. 11. - MUDr. Fenclová
Ne 6. 11. - MUDr. Večeřa
So 12. 11. - MUDr. Řemínek
Ne 13. 11. - MUDr. Jindrová
Čt 17. 11. - MUDr. Slavík 
So 19. 11. - lékař neuveden
Ne 20. 11. - MUDr. Jungová
So 26. 11. - MUDr. Tišlerová
Ne 27. 11. - MUDr. Paseková
So 3. 12. - MUDr. Kašparová
Ne 4. 12. - MUDr. Bromová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 5. 11. - MUDr. Hájková
Ne 6. 11. - MUDr. Šafrová
So 12. 11. - MUDr. Švábová
Ne 13. 11. - MUDr. Filová
Čt 17. 11. - MUDr. Beňová
So 19. 11. - MUDr. Pilařová
Ne 20. 11. - MUDr. Laštůvková
So 26. 11. - MUDr. Jung
Ne 27. 11. - MUDr. Filová
So 3. 12. - MUDr. Švábová
Ne 4. 12. - MUDr. Filová 

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 5. 11. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 6. 11. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 12. 11. - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 13. 11. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
Čt 17. 11. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
So 19. 11. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 20. 11. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530
So 26. 11. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 27. 11. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 3. 12. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 4. 12. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
5. - 6. 11. - MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
12. - 13. 11. - MUDr. Veselíková Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
17. 11. - MUDr. Zeman František 

Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461 613
82719. - 20. 11. - MUDr. Zeman Oldřich

Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
26. - 27. 11. - MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
3. - 4. 12. - MUDr. Adamcová Silva

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987

Rozpis služeb

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011
se v lékárně U Slunce uskuteční

Jedná se o vyšetření, při kterém se
dozvíte, jestli Vaše cévy (tepny dolních
končetin) jsou dostatečně průchodné,
zda-li netrpíte ischemickou chorobou
dolních končetin (ICHDK). Vzhledem
k časové náročnosti měření (cca 15 min)
se doporučujeme předem objednat. 
Tel: 461612678, 603367058, nebo email:
info@lekarnacz.cz

Těší se na Vás 
kolektiv Lékárny U Slunce, Litomyšl

bezplatné stanovení
AB indexu

V úterý 15. 11. 2011 od 10 do 16 hodin
Vás srdečně zveme na oblíbené

Setkáte se s odborníkem z firmy Avene,
který vám kromě obvyklé diagnostiky
pleti poradí ohledně atopického ekzému,
vypadávání vlasů, doporučí používaní
vhodné dekorativní kosmetiky, či ukáže
nové metody líčení. Doporučujeme se
předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel.  461 612 678,  603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.

Týden knihoven 2011 
se v Litomyšli opět vydařil

Každým rokem nás už koncem prázdnin čeká velký
úkol: vymyslet zajímavý a zase trochu jiný program
na Týden knihoven než předcházející roky. A tak pře-
mýšlíme, kterého spisovatele pozvat, kolik bude bese-
da s ním stát a jestli na to budeme mít… A pak
následují emaily a telefonáty, upřesnění termínu bese-
dy a konečně i hodiny příjezdu našeho vzácného
hosta. 
Mezitím se „zaměstnáváme“ soutěžními pracemi. Kaž-
doročně totiž vyhlašujeme literární, výtvarnou
a vypravěčskou soutěž v rámci projektu, věnovaného
některému ze spisovatelů – jubilantů. A tak prohlíží-
me výtvarné práce, třídíme je a hodnotíme. Čteme
práce literární a přitom všem přemýšlíme, v jaké masce
půjdeme do průvodu. Ten je nedílnou součástí „naše-
ho“ Týdne knihoven už spoustu let, a že se líbí, potvr-
zuje velká účast tříd. Letos to bylo 5 tříd ze všech tří
základních škol z Litomyšle. Po průvodu následuje „za
odměnu“ divadelní představení v podání žáků drama-
tického kroužku základní umělecké školy a současně
netradiční hrátky v knihovně, při kterých se prověří
nejen bystrost, ale i síla nebo mrštnost zúčastněných.
Týden knihoven zahajuje už tradičně v pondělí ráno
pan starosta. Přijde, povzbudí první účastníky non-
stop čtení a sám přečte pár řádků. S sebou přináší slad-
kou odměnu pro ty, kteří se do téhle skutečně „masové
akce“ zapojí (akce má krásnou zkratku Velké Říjnové
Společné Čtení a koná se po celé republice). U nás to
jsou nejenom žáci a studenti, ale i senioři z Klubu
důchodců nebo členové Kroužku Jihočechů. Letos to
bylo 203 osob, a to rozhodně nebyl rekord, i když proti
loňsku jsme se „polepšili“. Ale možná si umíte předsta-
vit, kolik telefonátů stojí vytvoření časového progra-
mu nonstop čtení tak, aby se zapojili všichni zájemci
v dobu, která jim nejlépe vyhovuje, a současně aby-
chom četli průběžně od 8.00 do 17.00. Besedy v rámci
Týdne knihoven pořádáme především pro žáky ZŠ.
Letos se nám povedl skvělý „úlovek“ – přijeli k nám
čerství držitelé ceny Kniha desetiletí Galina Miklínová
a Pavel Šrut. Na besedy s nimi jsme pozvali jednak
osmáky a jednak třeťáky. Oba hosté četli z právě oce-
něné knihy Lichožrouti a pan Šrut recitoval básničku
z oblíbené sbírky Příšerky a příšeři. Třeťáci jim oběma
na oplátku zarecitovali básničku Pavla Šruta „Hrabě
Drákula a Nováková z 3.C“ ze stejné sbírky. 
Letošní rok jsme pozvali na besedu pro dospělé paní
Kamilu Skopovou, velkou odbornici na národopis.
Četla nám ze své nové knížky „Rok na vsi“, která přibli-
žuje všední i sváteční chvilky na české vesnici v 19.
století. Paní Skopová s sebou přivezla i další svoje
knížky, věnované Vánocům, Velikonocům, rodinným
svátkům i dětským hrám. Téměř každý účastník bese-
dy si pak domů některou z nich odnášel. Ale i ti, kteří
tu nebyli, nemusí zoufat. Několik titulů a kusů nám
zde ještě k prodeji zbylo.
Novinkou letošního Týdne knihoven byla výtvarná
dílna. Žáci z 1. ZŠ vyráběli šperky a pro žáky ze speci-

ální školy, kde převažovali chlapci nad dívkami, jsme
připravili výrobu origami zvířátek, spojenou s básnič-
kami a hádankami. Obojí se moc líbilo. Nám se zase
líbily výtvarné práce, které v rámci projektu „Čtvrtko-
viny“ a soutěže na téma „Zážitky z prázdnin“vytvořily
se svými žáky pí. učitelky z III. ZŠ, z Němčic, Morašic,
Trstěnice, Janova, I. ZŠ, speciální školy a MŠ Zámecké. 
Jen těžko jsme vybírali nejlepší práce, oceněni alespoň
drobností byli snad všichni. Abychom zpřístupnili
vítězné práce co nejvíce lidem, vystavíme je v prosto-
rách knihovny až do konce měsíce listopadu. 

Reportáže litomyšlské televize můžete shlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• 33. filmový festival Litomyšlská lilie
• Zrození fauna v nové Galerii Miroslava Kubíka
• Fotbal Jiskra vs. Svitavy A - O:4
• Hrajeme si... pro dospělé
• Sociální péče ve 21. století popáté 
• Z oficiální tiskovky města v říjnu  

litomyšlská TV na internetu

Náš hektický „týdenní knihovnický maratón“ jsme
zakončili sobotním půjčováním na dětském oddělení,
hrátkami s mottem „Hlavolam ti hlavu nepoláme“
a loutkovým divadelním představením Jany Paulové.
Kdo přišel, byl spokojený, kdo ne, může jen litovat.
Stejně jako vy všichni, kteří se chcete jako noví čtená-
ři zaregistrovat v naší knihovně a nevyužili jste Týden
knihoven. Proč? No proto, že byste platili o dvacet
korun méně než jindy. A tuhle nabídku využilo od 3.
do 8. října 76 nových čtenářů!
A na závěr poděkování paní učitelce Drobné a žákům
II. základní školy, kteří se postarali o výzdobu vchodu
a chodby v přízemí naší knihovny během Týdne kniho-
ven. Manka, Rumcajs a Cipísek připomněli svého auto-
ra Václava Čtvrtka a spousta nápaditých „lichožroutů“
zase svého duchovního otce Pavla Šruta a Galinu Mik-
líkovou, která jim dala výtvarnou podobu. Však také ty
„naše“ lichožrouty oba velmi chválili… 

Jana Kroulíková, foto Miroslav Škrdla
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Povedená výstava hub na Veselce
Ve dnech 7. a 8. října se uskutečnil na Veselce v Lito-
myšli II. ročník výstavy hub a kulinářských specialit
z hub. Na tři dny se zastavila veškerá činnost sportov-
ních oddílů ve cvičebním sále. Absolutní přednost ten-
tokrát dostala výstava hub, doplněná o výtvarné práce
s houbovými motivy.
Velký důraz byl kladen na práci s dětmi. Především
na školní mládež, kterým byl věnován celý pátek. Již
ráno v osm hodin přišla první skupina návštěvníků
ze Speciální školy z Litomyšle. Přišly také děti z mateř-
ské školky v Janově. Právě z této věkové kategorie
jsme byli nervózní již před výstavou. Zaujme je náš
výklad? Ale veškeré obavy se záhy rozplynuly.
Na dětech bylo znát, že s nimi paní učitelka chodí
na procházky do lesa a učí je poznávat houby. Vyšší
věkové kategorie byly seznámeny s nebezpečím, které
na ně v lese číhá. Ať už je to nebezpečné klíště,
nevhodné sbírání hub do síťovek, igelitových sáčků
apod. Každý, kdo se zabývá sběrem hub, by měl znát
nejjedovatější muchomůrku zelenou, muchomůrku
tygrovanou, ale i nejzákeřnějšího vraha v říši hub,
pavučince plyšového. Otrava po této houbě se projevu-
je za čtrnáct dní až tři neděle. 
Výstavu zhlédlo přibližně 150 dětí převážně z okolních
vesnic. Škoda, že tento zájem neprojevily také měst-
ské školy. Přišla pouze skupinka žáků z II. základní
školy. 
Vedle studia hub se velkému zájmu těšily perníkové
houby zdobené čokoládou, které byly k nerozeznání
od těch pravých, od paní Černé ze Sloupnice.
Sobota byla věnována široké veřejnosti. Převážná část
minibesed se nesla v duchu kulinářství. Já mám rád
ražniči z hub. Mně zas chutná dršťková z kotrče. Tako-
váto výměna názorů se mísila s příjemnou vůní z kuli-
nářských specialit z vedlejší restaurace. 
Zájem střední a starší generace se vedle hub soustředil
na výtvarné práce, ať už vyšívaný ubrus od paní Stola-
rikové z Litomyšle nebo vyšívané obrázky od Radky
Krátké z Vysokého Mýta, ale i háčkované houby
od paní Havlíkové ze Sedlišť. Pozornost návštěvníku
se zaměřila i na vystavované atlasy, kuchařky a kalen-
dáře. Ti pozorní si jistě prohlédli vzácné leporelo

z roku 1900. Smích, který se ozýval od komiksů z úst
dospělých, svědčil o tom, že i tento doplněk na výsta-
vu patří. Připravila a nakreslila ho Lenička Koháková
(9 let). U minivýstavky známek se mohl zastavit každý
z účastníků a porovnat, jaké houby rostou v různých
zemích na třech kontinentech. Pro zajímavost první
emisí na světě s houbovou tématikou bylo v roce 1958
Rumunsko. Naše emise známek vyšla o dva měsíce
později. Škoda. 
V průběhu dvou dnů bylo vystaveno přes 170 druhů
vyšších hub, 30 druhů chorošů, 30 speciálních atlasů,
180 známek apod. Na závěr by mělo přijít hodnocení,
které mě však nepřísluší. V kuloárech se hovořilo
o tom, že to byla výstava zdařilá. Jestli se i vám líbila,
zachovejte nám přízeň i pro příští období a za rok
na shledanou. 
Pořadatel Veselka Litomyšl děkuje spoluorganizáto-
rům z mykologického klubu v Chocni, manželům Ran-
dovým z Tržku a paní Lence Matuškové ze Sedlišť.

Jiří Kohák st., foto Jiří Kohák ml. 

20 let firmy 
CIMBRIA HMD s.r.o. Litomyšl

V polovině listopadu si bude firma připomínat 20
let od svého vzniku. Začátky a první představy
jsou spojeny se jmény Ing. Merta a Jiří Doležal.
Na jaře roku 1990 došlo k prvním kontaktům
s budoucím německým partnerem panem Hege,
který byl v té době známým výrobcem šlechtitel-
ské mechanizace.
V průběhu roku 1990 se postupně formoval (při
schůzkách ve Stříbře) projekt budoucí firmy HMD
strojírna s.r.o., a to se podařilo v druhé polovině
roku 1991. Provizorní výrobní prostory pronajal
J. Horáček v Cihelně Osík, současně začala stavba
vlastní haly. Mezi první zaměstnance patřili:
J. Nádvorník, J. Špinka, J. Beneš, manželé Dědi-
čovi, Z. Sládek, J. Vostrčil, J. Svoboda a další.

Program firmy byl od počátku postaven na kusové
výrobě speciální techniky pro posklizňové zpraco-
vání osiv, což vyžadovalo tvůrčí invenci a vývoj
u každé nové zakázky. Suchý výčet faktů nemůže
postihnout různé těžkosti a dramatické chvíle, ale
i pocity zadostiučinění. To hlavní bylo, že firma
měla svůj vlastní výrobní program, dokázala flexi-
bilně reagovat na požadavky zákazníků a svůj pro-
gram neustále rozvíjela. Dobré výsledky se promítly
i do vznikajících obchodních spojení s nadnárodní
dánskou společností CIMBRIA prostřednictvím
rakouského závodu HEID ve Stockerau. Spolupráce
se úspěšně rozvíjela, výrobkům z Litomyšle se otev-
řel celý svět, nyní jsou ve více než 50 zemích.
Jakmile pan Hege ukončil svoji aktivní účast
v HMD, převzala společnost CIMBRIA jeho podíl,
a to se později stalo i s českým podílem. Do názvu
firmy přibylo jméno mateřské společnosti CIMBRIA.
Nyní má firma přes 60 zaměstnanců. Specialisté
jezdí běžně do zámoří, probíhá výuka angličtiny,
odborný rozvoj přes počítačové programy a připra-
vuje se perspektiva dalšího rozvoje firmy. Jméno
firmy, kterou nyní řídí Ing. Kolář, má dobrý zvuk
v odborných kruzích celého světa, i když doma se
o tom příliš neví.
Přeji všem zaměstnancům mnoho úspěchů do dal-
ších let.                                            

Ing. Josef Merta

PLACENÁ INZERCE

Topné období je
sezónou hasičů
Žloutnoucí listy, mávají v podzimním větru na rozlou-
čenou odcházejícímu létu, ranní mlhy nás donutí
navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr
vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat proužky
dýmu. Ti, kdo se včas nezásobili topivem, se tváří usta-
raně a pokoušejí se napravit, co přes léto nestačili.
Nejsou však jediní, komu na čele přibudou vrásky. Pro-
tože, je-li pro zahrádkáře a zemědělce dobou žní čer-
venec a srpen, pro příznivce koní představuje vrchol
Velká pardubická, pak pro hasiče sezóna vrcholí právě
v topném období.
Kdo z nás si při zatápění uvědomí, že jenom závady
na topidlech, jejich nesprávné používání a manipulace
s odpadem přispěly ke skutečnosti, že hasiči Pardubic-
kého kraje v roce 2010 připsali do statistiky celkem 5
542 událostí, což je o 480 událostí více než v roce
2009. V roce 2010 požáry způsobily škody za více než
81 milionů korun oproti 63,4 milionu v roce 2009. 
Domníváme se, že právě na tomto místě je třeba připo-
menout nesmírný význam požární prevence a preven-
tivně výchovné činnosti, protože za většinou neštěstí
stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti,
které by bylo při včasné prevenci možno snadno
odstranit. Bohužel si nikdo z postižených neuvědomil,
oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti
statisícovým škodám a zmařeným životům. 
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny
zkontrolovat? V tomto povídání uvedeme jenom hlavní
body, protože k jednotlivým typům topidel se ještě vrá-
tíme v podrobných samostatných statích. Začneme pro-
hlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování,
uzávěry dvířek a stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku
u tepelných spotřebičů na plyn ponecháme na odborní-
kovi. U elektrických spotřebičů prověříme přívodní
šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému
zkratu. U všech topidel budeme dbát na bezpečný
odstup od zařízení místnosti a pokud není možné jej
dodržet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a maji-
telé rodinných domků se přesvědčí, zda odpovídá
požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli v něm
nejsou zazděné trámy a zda hořlavé látky jsou uloženy
dostatečně daleko.
Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen se sezná-
mit se správným postupem obsluhy a hlavně jej vždy
dodržovat. Tím jsme udělali vše, co bylo třeba udělat
ke snížení nebezpečí vzniku požáru a nezbývá než
popřát vám příjemné chvíle pohody u hřejících kamen,
strávené bez obav, že místo člověka se o naše hodnoty
postará jen požár.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba 
dle § 11 zákona o Požární ochraně

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu toho, že se na výstavě našlo několik zájemců
o pravidelné schůzky, rozhodli se zúčastnění mykolo-
vé, že se budou každou neděli od 14.00 scházet
v nekuřáckém salónku restaurace Veselka. Máte-li
zájem o prohloubení znalostí nebo o určení hub, ros-

toucích ve vašem okolí, přijďte mezi nás. Besedy
budou probíhat do konce listopadu. 
Houby musí mít klobouček i nožičku, pokud možno i se
substrátem. Zapamatujte si, pod čím a na čem rostou.

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
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Rozpustilé kratochvíle
jemně naplnily necelou hodinku a pobavily obecenstvo. 
„Smyslem našeho vystoupení není prezentovat
na veřejnosti, jak talentovaná mám vnoučata. Smys-
lem by mělo být motivovat veřejnost k vytváření vlast-
ní -docela obyčejné - kultury, zábavy, uplatnění,
vystupování. Nebát se připravit pro jiné (pro přátele,
pro rodinu, pro příbuzné, pro třídu, pro veřejnost…)
ukázku, jak doma slavíme narozeniny, jaké hrajeme
bláznivé pohádky, jak si rýmujeme, zkrátka jak se
ve vzájemné pohodě dovedou s dětmi bavit rodiče
i prarodiče, aniž by k tomu potřebovali televizi, počí-
tače, přehrávače, MPtrojky atd.,“ uvedl Vladimír
Šauer, jehož známe jako divadelníka a jeho příjemný
hlas slýcháme z litomyšlského rozhlasu. Během celého
pořadu pak zazněla řada písniček, které Vladimír Šauer
sám složil. „Bylo to devět nejoblíbenějších písní Mini-
aturního divadla a Dětského divadelního souboru
Vitamínu S,“ upřesnil Vladimír Šauer. 
Ochotnické Rozpustilé kratochvíle připravili Jana Šau-
erová, Alena Vacková a Vladimír Šauer. Doufejme, že
to nebyl poslední pořad z rodinné dílny. 

Text a foto Jana Bisová

Burza filantropie v Litomyšli nanečisto
V pondělí 10. října proběhl na Městském úřadě v Lito-
myšli netradiční seminář pro neziskové organizace
a občany. Jeho obsah byl zaměřen na propagaci
a osvětu v oblasti dobrovolnictví. Kromě problemati-
ky dobrovolnické služby z pohledu dobrovolníků
a vysílajících či přijímajících organizací se hovořilo
též o filantropii - především ve smyslu dobročinného
dávání peněz. Místní neziskové organizace dostaly
na semináři prostor, aby představily svoje projektové
záměry před podnikateli, působícími v regionu. Pro-
tože se nyní jednalo pouze o tzv. pilotní, neboli cvič-
nou, burzu filantropie, neziskové organizace si
neodnesly reálné peníze, ale velmi cenné rady a zpět-
nou vazbu ke svým prezentacím od potenciálních
donátorů. Seminář připravila Koalice nevládek Par-
dubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem v rámci
Evropského roku dobrovolnictví 2011.
První část semináře byla zasvěcena tzv. pilotní burze
filantropie, při které pět odvážných z neziskových
organizací postupně představilo potenciálním doná-
torům své projektové záměry. „Burza je inspirována
pořadem Den D, kdy v našem pojetí představí nezis-
kovka svůj projektový záměr a přítomní regionální
podnikatelé jí dají zpětnou vazbu o tom, zda by tako-
výto projekt finančně podpořili. Zatím o peníze
nejde, jde pouze o nácvik a setkání. Reálnou burzu
filantropie chystáme ve spolupráci s Pardubickým

krajem na rok 2012,“ vysvětluje Miluše Horská, sená-
torka a předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka
(KONEP).
Svůj projektový záměr na semináři představilo
Rodinné centrum Litomyšl, Občanské sdružení Bar-
cie, Klub interaktivního domu, Centrum pro rodinu
Kujebáček a Klub oživení historie obce Dolní Újezd.
Pomyslná komise vzala svoji úlohu velmi vážně
a neziskovek se detailně vyptávala na návratnost
investic, zajištění udržitelnosti podpořeného projek-
tu a další zásadní otázky, které by měl potenciální
investor vyslovit. Zasedli v ní Miloš Huryta za firmu

Iveco Czech Republic, a. s., a Krajskou hospodářskou
komoru Pardubického kraje, Jan Doležal z PM Con-
sulting, s. r. o., Dagmar Hoferková, vedoucí dobro-
volnického centra ADRA Ostrava a patronka
Evropského roku dobrovolnictví 2011, z veřejného
sektoru to byl starosta města Litomyšle Michal Kor-
tyš a radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Zástup-
ci firem připustili, že mají zájem podpořit místní
neziskové organizace v příštím ročníku burzy filan-
tropie, která proběhne již naostro.
„Burza filantropie v Litomyšli byla zatím tím nejlep-
ším, s čím jsem se u KONEPu potkala. Už jenom vidět,
jak ostatní předkládají své vize, bylo velmi poučné
a pochopitelně mě hned napadalo, který z našich
plánů by se mohl do burzy zařadit a následně i to, jak
ho zpracovat, aby zaujal,“ zhodnotila přínos své
účasti na semináři Věra Malátková z Českého svazu
ochránců přírody Podorlicko. Přítomný radní Pardu-
bického kraje a místostarosta Hlinska Pavel Šotola
ocenil smysluplnost předkládaných projektů a jejich
profesionální prezentaci: „Na semináři bylo zcela
patrné, že neziskovky mají co nabídnout a svými pro-
jekty zaujaly jak přítomné donátory, tak i všechny
účastníky."
Systém dobrovolnictví v České republice potom
v druhé části semináře představila Jana Zlesáková,
koordinátorka dobrovolnictví z Oblastní charity Par-
dubice. Přítomní se dozvěděli o legislativních pod-
mínkách, pravidlech akreditace, možnostech
financování, ale i běžné provozní informace k vysílá-
ní a přijímání dobrovolníků v neziskovém sektoru.
V dopoledních hodinách byla představena problema-
tika dobrovolnictví též ve dvou litomyšlských ško-
lách a na náměstí byl přistaven tzv. Dobrobus,
kterým šíří osvětu Asociace nestátních neziskových
organizací Plzeňského kraje.
Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, foto archiv KONEPu

soukromé individuální hodiny

kvalifikace: česká státní
všeobecná zkouška z AJ, TEFL
(Teaching English as a Foreign Language),
šestiletý pobyt v Anglii
praxe: výuka AJ na obchodní akademii,
rok učení vojáků pro MO

email: english-class@seznam.cz
mobil: 777 151 072

VÝUKA
ANGLICKÉHO
JAZYKA

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

Rozpustilé kratochvíle ukázal 1. října Vladimír Šauer se
svými třemi vnoučaty, Veronikou Vackovou, Jaroslavem
Vackem a ve finále také s malou Adélkou Vackovou.
Tento písničkový minikabaret nebo také miniaturní
rodinné divadlo tento čtyřlístek předvedl na jevišti
zámeckého divadélka. Písničky, vyprávění, úvahy a
výmysly o lidech, zvířatech a pohádkových bytostech pří-
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Podzimníčci z mateřinky dělají
radost seniorům 

Podzimníček je zvláštní druh skřítka, který se v čes-
kých luzích a hájích vyskytuje pouze na podzim. Také
podle toho získal své jméno. Tento skřítek na sebe
bere různé podoby z podzimních materiálů, má různé
velikosti a miluje děti. Snad právě proto se skupinka
Podzimníčků usadila v Mateřské škole na Lidické ulici.
Skřítky mohla ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října obdivovat
i veřejnost a svými hlasy rozhodnout o tom, který
z nich je nejkrásnější a nejzdařilejší. 
Skřítci byli letošním podzimním tématem 3. mateřinky
a byli společným dílem rodičů a dětí. Podle slov ředi-
telky Stanislavy Kusé se zapojila, až na pár výjimek,
celá školka. „Ve školce jsme si Podzimníčky v každé
třídě vyzkoušeli tak, aby děti věděly, jak na ně,“ uved-
la a dodala: „Dělali jsme to zejména proto, abychom
udělali nějakou akci pro rodiče s dětmi, aby se v tom

shonu dovedli zastavit, na chvíli se spolu sešli, doká-
zali se dohodnout, s čím budou pracovat, na čem
budou pracovat, aby to rodinu nějak semklo.“
Samozřejmě každé dítko dostalo odměnu za svého
Podzimníčka a čtveřice nejlepších, o kterých svými
hlasy rozhodli návštěvníci výstavy, dostala navíc kníž-
ky. Těmito šikuly jsou Martin Kratochvíl, Tereza Švan-
dová, David Menc a Adam Vajrauch. Podzimníčci, jichž
se jejich majitelé vzdali, potěší nejen ve školce, ale
také zpříjemní prostředí v domově důchodců, aby zde
dělali seniorům radost.              Text a foto Jana Bisová

Návštěva Legolandu
Dne 7. října se 45 žáků Základní školy U Školek v Lito-
myšli vypravilo do německého Günzburgu, aby navští-
vilo zábavný park Legoland. Po náročné noční cestě
nás čekal zábavný park plný překvapení, horských
drah a hlavně školních výukových programů, do kte-
rých jsme se také zapojili. 
Žáci 6. a 7. tříd se zúčastnili dopravní výchovy. Nejdří-
ve zhlédli krátký film. Poté následoval test, kde mohli
žáci prokázat nejen znalosti dopravní výchovy, ale
i anglického jazyka, jelikož instruktorka kladla otázky
německy i anglicky. Teorii jsme zvládli na výbornou,
praktická zkouška byla podstatně náročnější. Nyní
máme v Litomyšli o několik řidičů více. 
Počasí nám tentokrát moc nepřálo. Přímo na horské
dráze nás zaskočilo krupobití, které se střídalo se slu-
nečními paprsky. Park je však přizpůsoben každému
počasí, a tak jsme se před deštěm mohli schovat
do továrny, kde jsme se seznámili s výrobou legových
kostek. Další expozice nám odhalila podmořský svět.
V minilandu jsme se přenesli do velkých měst Evropy
nebo sžili s hrdiny hvězdných válek.
Legoland přinesl našim žákům nesčetné množství
zážitků. Díky p. Rojarovi, který nám zajistil bezpečnou
přepravu do Německa, se nám výlet na sto procent
vydařil.                             Text a foto Lenka Ondráčková

Sbíráme papír
I v letošním roce se na Základní škole Zámecká konala
tradiční sběrová akce. Žáci naší školy na konci září
opět spojili síly a nashromáždili neuvěřitelných téměř
17 tun papíru. První i druhý stupeň sesbíraly po 8
tunách a něco málo přidala i škola. 
A ani letos nebyla porušena tradice odměn. Na tři nej-
úspěšnější třídy z prvního a druhého stupně čekala
sladká a finanční odměna. Peníze vydělané školou
putují do Sdružení rodičů a přátel dětí a školy a budou
použity na potřeby žáků (příspěvky na lyžařské výcvi-
ky, adaptační kurzy, divadelní představení…). Všichni
doufáme, že se nám při jarní sběrové akci podaří
znovu pokořit 20 tun. Děkujeme všem rodičům, žákům
a učitelům, kteří se soutěže ve sběru zúčastnili.

Zuzana Rybenská, ZŠ Zámecká

INDEMA

Jiráskova 11, Litomyšl, tel. 737 159 968
(nad poštou směrem k zámku)

NABÍZÍ

BRIKETY
DŘEVĚNÉ Kč 4,40 /1 kg
BIOMASA Kč 3,40 /1 kg
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PRODEJTE JE V LITOMYŠLI!

NEPRODÁVEJTE VAŠE OBRAZY PRAŽSKÝM OBCHODNÍKŮM! 

GALERIE KROUPA PŘIJÍMÁ DO PRODEJE A NAKUPUJE

DO VLASTNÍCH SBÍREK KVALITNÍ ČESKÉ KRAJINÁŘE

ZA NEJVYŠŠÍ CENY V ČR, NAPŘ. MAŘÁKOVY ŽÁKY:

SLAVÍČEK, KALVODA, KAVÁN, ULLMANN, B. DVOŘÁK,

HONSA A DALŠÍ, DÁLE BLAŽÍČEK, BROŽÍK, HUDEČEK,

MACOUN, MAŘÁK, RADIMSKÝ

A DALŠÍ KRAJINÁŘE 19. A 20. STOLETÍ.

DISKRÉTNOST ZARUČENA.

KONTAKT: 606 751 160, info@galeriekroupa.cz
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„Přes hrady a zámky 
půjdem do pohádky“

Na září jsme si ve školní družině na Základní škole
U Školek naplánovali projekt „Přes hrady a zámky
půjdem do pohádky“. Družinka se postupně proměňo-
vala na strašidelný hrad Strašpytlov, kde se nejdříve
zalíbilo pavoukům, hadům, myším, netopýrům,
zabydlela se tu i sova Matylda a kočka Prskavka, ale
hlavně tu zdomácněla Nešika, Žrout, Lili, Kryšpín,
Bubák, Záplata, Strašpytlík, Netopýrník, Bob, Emílek,
Pavučinka a Leontýnka, naši roztomilí dušíci . 
Pohádkovému hradu vládne urozený pan Maxmilián
III. ze Strašpytlova, povahy to rozvážné i odvážné,
a jak už to v pohádkách chodí, vzal si spanilou princez-
nu Hermínku. A jak to bylo dál? Každým dnem se pří-
běh rozvíjí, lektvary se vaří a na hradě straší!
Projekt vyvrcholil celodenním výletem za strašidýlky,
skřítky, loupežníky, čerty, čarodějem i zvířátky
do opravdového hradu a zámku Staré Hrady. Kdo to
tam ještě nepoznal, říkám vám: „Neváhejte a jeďte
tam!“ Nám se tam moc líbilo, a tak Karolínka s Michal-
kou zahrály na flétničku i tamnímu nejvyššímu čaro-
ději Archibaldovi I. zámeckou písničku!

Jak se žije v naší školce… zámecké

Od začátku září uplynuly 2 měsíce a nové děti si zvy-
kají na prostředí naší zámecké mateřské školy,
na nové kamarády, učitelky i ostatní personál
ve školce. Za dva měsíce jsme toho prožili poměrně
dost… V září jsme pro rodiče a děti uspořádali pod-
zimní slavnost. Jako každý rok zde rodiče nepostrá-
dali společnou zážitkovou aktivitu se svými dětmi.
Tentokrát vytvářeli ježka z přírodnin, barev a jiných
materiálů. I o pohoštění se formou rautu postaraly
děti se svými rodiči – ovoce, zeleniny a jiných
pochoutek bylo na stolech velmi mnoho. Celé odpo-
ledne nám za odměnu krásně svítilo sluníčko.
Na závěr jsme si maminkami a tatínky upletli pavou-
čí síť a zasmáli se u loutkového divadla o Červené
karkulce. 
Začínáme chodit plavat do místního plaveckého
bazénu, kde je to moc príma. V září jsme uspořádali
pro starší děti výlet do Letohradu. Je zde nádherné

Muzeum řemesel. Pro děti jsme vybrali prohlídku
vycpaných zvířat. Prohlédli jsme si vycpaného vlka,
medvěda – i jiná lesní zvířata, ptáky, preparované
ryby a jiné drobné živočichy. Další částí výletu byla
návštěva voliéry v zámeckém letohradském parku.
Každý kluk i holčička byl/a vyfocen/a s papouškem
kakadu růžovým. Členové klubu „sdružení exotické-
ho ptactva“ seznámili děti s tím, jak se o ptáčky sta-
rají. Děti viděly ptačí vajíčka, mláďátka i krmení,
které ptáci dostávají. Zajímavá byla i prohlídka
zámecké jeskyně se strašidýlky. 
Chodíme do divadla, kina a do přírody. Byli jsme se
vláčkem podívat v nedošínské rybárně u Vacků.
Pozorujeme, jak se k nám pomalu chystá paní zima.
Kdoví, jestli si letos stihneme s rodiči pustit draky…
V naší školce byla od září zvýšena kapacita dětí z 93
na 110. Byla zde otevřena třída, kde se děti sezna-
mují s angličtinou - působí zde rodilá mluvčí Vikto-
rie. Děti si velmi rychle zvykly na tento způsob
výchovně-vzdělávací aktivity.
Ve spolupráci s Rodinným centrem Litomyšl připra-

vujeme Svatomartinský lampiónový průvod s uspá-

váním broučků na 10. listopad od 17.00. Sraz

u školky s lampiony. Dále chystáme vánoční překva-
pení, které bude letos jiné než předešlé roky.
Informace o našich aktivitách najdete
na www.skolkalitomysl.cz, fotografie na www.msza-
mek.rajce.idnes.cz.
Těšíme se na další společně prožitá odpoledne s rodiči
i na to, co nás v budoucnosti čeká za zajímavé aktivi-
ty.                     Vítězslava Borovičková, I. MŠ - zámek, 

foto René Hartman   

www.LevnePNEU.com
Nové i použité pneu a disky.

Využijte akční nabídky na zimní pneu!!!

Kpt. Jaroše 405, Litomyšl
Tel. 777 339 009

BARUM, SAVA, KLEBER, GOODYEAR, FULDA,
PNEU VRANÍK, MICHELIN ATD

2000 ks skladem

V rámci projektu jsme také navštívili litomyšlský
zámek, kde jsme si užili další báječné odpoledne. Vyra-
zili jsme tam v kostýmech, které nám ušily maminky
a babičky. Posuďte sami, jak nám to slušelo!

za školní družinu při ZŠ U Školek Libuše Břeňová, 
foto Vítězslav Vích

Jídelna Na Hluchandě
• Přijímáme nové zákazníky

• Výběr ze dvou jídel 
Do vlastních nádob: 51,-

V jídelně: 56,-
• Prodej houskových

knedlíků á 20,-
Litex, Tyršova 238
Tel. 461 614 680

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pondělí 28. 11. 2011 od 9 do 12 hodin

od 13 do 16 hodin

Cena:  34,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg

Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

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

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ ✽ DORTY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 56961

Mob.: 736 645 556
kolace.lenka@seznam.cz
www.pecenikolacu.hu.cz

Přijímám objednávky
na Vánoce

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

pořádá Nultý ročník vánočního

TURNAJE
V MARIÁŠI.

10. prosince 2011 od 13.00 hod.
Bližší informace na plakátech. 

Rezervace osobně na recepci hotelu
nebo na tel. čísle 461 615 338.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
U Školek 1117, Litomyšl

přijme vyučeného kuchaře
s praxí. Nástup dle dohody.

Informace na tel. 461 613 120,
Marie Halvová,

e-mail: zr.6550@seznam.cz
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pozvánky

Live-diashow Leoše Šimánka 
tentokrát o Novém Zélandu

Cestovatel, fotograf a spisovatel Leoš Šimánek opět
uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow se
sedmi projektory, tentokrát z Nového Zélandu. Divá-
kům ve Smetanově domě v neděli 6. listopadu
od 15.00 nebo 19.00 představí své zimní putování
po ostrovech přírodních superlativů.
Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou
Veronikou vyrazili na dlouhou cestu do Aotearoa –
země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové,
původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ost-
rovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali
novozélandské souostroví nacházející se mezi rovní-
kem a jižním pólem. V délce šestnácti 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 křišťálo-
vě průzračných horských jezer, do velehor pokrytých
ledovci. Ani tentokrát autor nefotografoval pouze pří-
rodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svojí rodinou

všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kánoích či
kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo
podnikali túry mezi ledovcovými horami. A to vše
představuje Leoš Šimánek ve své live-diashow. 
Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete
na internetových stránkách: www.leossimanek.cz.

-red-, foto archiv Leoše Šimánka

V Litomyšli řádí
nebezpečný vlk!
Pohádku O Červené karkulce zahraje loutkoherec Emil
Navrátil z Větrného Jeníkova v sobotu 5. listopadu
od 15.00 v hotelu Zlatá Hvězda. Herec do hry zapojí
i malé děti, aby měly větší zážitek. 
Pohádku bratří Grimmů Emil Navrátil nepřetváří. Ctí
originál. Děti i dospělí uvidí jeho ručně vyřezané lout-
ky, jako v časech národního obrození. Příběh o setká-
ní dívky s vlkem děti nabádá.
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu a občerstvení je zajištěné. Pořad je vhodný
pro diváky od tří let. Více informací je na www.dobre-
divadlo.cz.
Sdružení Dobré divadlo už 8 let pořádá divadla, kon-
certy a pohádky. Nejprve jen v Hradci Králové a nyní
už rok v Litomyšli. Z českých pohádek děti chápou, co
je v životě dobré, co je zlé a že se vyplácí pomáhat
ostatním.                                            -red-, foto promo foto 

Legenda blues jede
do Litomyšle
Známý bluesman Pepa Streichl zahraje s kapelou Retro
blues v neděli 27. listopadu od 19.00 v hotelu Zlatá
Hvězda. Písničkář vyniká skvělými texty, které si sám
píše. „Blues je uměním prožitku, uměním bohatého
života a také uměním prásknout na sebe i to, co má
druhý skryto hluboko uvnitř,“ prozrazuje hudebník. 
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem.
Stolová úprava a občerstvení je zajištěné. Více infor-
mací je na www.dobredivadlo.cz. Výtěžek z koncertu
pořadatel využije na pohádky pro potřebné děti.
Divadlo, které platí divákům - to tu ještě nebylo! Když
s sebou vezmete dalšího kamaráda, dostanete za něj
hned při vstupu 100 Kč.                             Tomáš Langr

Taneční zábava 
na Veselce
Pozor! Pozor! V sobotu 5. listopadu proběhne na Vesel-
ce ostrý výcvik policistů v chytání lupičů vína. Každé-
ho, koho policisté chytí, neúprosně zavřou do šatlavy.
Bude možné se vyprostit z jejich pevného sevření, ale
nebude to zadarmo. Policisté pilně trénovali chytač-
ství na kurzech, pořádaných věhlasnými odborníky a
znalci z oboru. Věřte, že není jednoduché trénovat
chytačství po vypití deseti panáků rumu během půl
hodiny. Vaše senzorické schopnosti jsou značně sníže-
ny a rovnováha narušena. Provedli jsme výběrové říze-
ní, protože se ukázalo, že opravdu ne každý se na tuto
práci hodí. Vybrali jsme pro vás opravdu nejšikovnější
z nejšikovnějších. 
Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži. Zábavným veče-
rem vás provede kapela H.I.T. music. Vinobraní startu-
je ve 20.00.                                                Lenka Seklová

Listopadové kozelce
v Litomyšli již podruhé

Festival Listopadové kozelce vznikl již v roce 2005 jako
festival divadla, alternativní hudební scény, výtvarné-
ho umění a tance v Praze. Poslední dva ročníky jsou
však konceptuálně jiné. Spojují alternativní hudbu
současných mladých kapel z Prahy, východních Čech
a Moravy. Tak vznikl tandem víkendů – Praha – Lito-
myšl, přičemž v Praze letos akce startuje v dejvické
Nádražce 4. a 5. listopadu, v Litomyšli v sále hostince
U Černého orla pak 11. a 12. listopadu. 
V Litomyšli se můžeme těšit na kapely jako Nedělní
lidé, kapely z Litomyšle Hadry z těla či Rufus, Husto-

les, 42 vlaštovek, originální dívčí kapela Vobezdud,
experimentální kapela z Brna Fungalvaz a také fran-
couzká kapela z Bretaně Croche dedans. Cílem je pro-
pojit zajímavé styly, přinést a představit dosud
neznámé a zajímavé kapely z obou  lokací. Většina
z kapel není stylově zařaditelná, a to organizátory
z občanského sdružení Rybařvoucí baví a dramatur-
gicky směřuje k výběru hudby. Prosazují originalitu
a netradiční pojetí současné mladé hudby. 
Kromě hudby bude akci, podobně jako minulý rok,
doplňovat v obou lokacích výstava. Tento ročník se
svými výtvory představí Veronika Durová, studentka
sochařství na pražské Akademii výtvarných umění, se
svými reliéfy, Michal Vedral, student fakulty restauro-
vání v Litomyšli, s kresbami, malbami, kolážemi atd. 

-red-, foto František Vlček

Srdečně vás zveme
na přednáškový cyklus
„To nejdůležitější v živo-
tě“, který se koná vždy
v pátek, sobotu a neděli
11.-13. a 18.-20. listopa-
du od 19.00 v Novém
kostele Církve bratrské.
Přednášet bude
PhDr. Josef Hrdinka,
Ph.D., duchovní, psy-
cholog a pedagog. Před-

nášky pořádá Sbor Církve bratrské v Litomyšli a sbor
Církve adventistů sedmého dne v Litomyšli.
Společným tématem celého cyklu je komunikace - ať
už mezi partnery, v rodině i ve společnosti. Poslední
přednáška v cyklu je určena především mladým man-
želům. 
1. Myšlení určuje cíl a náplň života (pátek 11. listopa-
du), 2. Hodnota života a moudré využívání času (sobo-
ta 12. listopadu), 3. Komunikace a mezilidské vztahy
(neděle 13. listopadu), 4. Krása a přínos rozdílů mezi
lidmi (pátek 18. listopadu), 5. Pozitivní řešení problé-
mů a krizí (sobota 19. listopadu), 6. Pilíře šťastného
manželství (neděle 20. listopadu).

Aleš Kocián, foto promo foto

To nejdůležitější 
v životě Seminář s Lucií 

Charouzovou plný tance
Již v loňském roce jsme zvali Lucii Charouzovou,
absolventku Duncan centra - pražské konzervatoře,
aby pro žáky Taneční školy Scarlett i veřejnost připra-
vila seminář. Stalo se tak dvakrát během školního roku
ve Svitavách. Překvapivě se semináře zúčastnilo
i několik bývalých žáků a podruhé dokonce dva dospě-
láci, kteří byli úžasní i tím, jak nás hecovali, abychom
to řádně rozhýbali. V letošním roce začínáme seminá-
řem v Litomyšli, a to v pátek 25. listopadu od 16.00-
17.30 (první blok) a od 17.45-19.15 (druhý blok)
ve cvičebním sále na Veselce. 
První část bude tak zvaná moderna, jež se v Základ-
ních uměleckých školách i na konzervatořích vyučuje
a druhou částí bude street dance, abychom si i my
vyzkoušeli jiný druh tance, než kterému se v hodinách
věnujeme. Myslíme si, že je dobré, pokud si tanečník
vyzkouší jiného pedagoga nebo jiný styl tance. Vždy je
to nová zkušenost a obohacení. 
Pokud máte alespoň malou zkušenost s tancem a jste
zvědaví, čemu že se to věnujeme a jaká jsme parta, tak
neváhejte a přijďte mezi nás. Tančíme pro radost, a tak
to má být. Více na www.stsscarlett.webnode.cz.

Šárka Hnátová
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Zámecké sklepení v moci pekelné
Bylo nebylo, na hoře Olivetské, ve sklepení zámku lito-
myšlského se objevil čert… A že se mu místo hodně
líbilo, nelenil a založil tam Pekelné království. Lucifer
vládl rukou pevnou, síra čpěla v širokém okolí a hříš-
níků na světě ubývalo… 
Přijďte s dětmi porazit mocnosti pekelné. A že máte
strach? Napravené hříšníky z pekelných spárů vysvo-
bodí svatý Mikuláš doprovázený anděly. Chcete-li se
přesvědčit na vlastní oči, přijďte v sobotu 3. prosince
mezi 11.00 a 16.00 nebo v neděli 4. prosince od 13.00
do 18.00 do zámeckého sklepení. Čerstvé duše přijí-
máme každou půlhodinu. Objednávky na určitý čas
přijímáme na tel. 725 981 646 nebo na recepce@sme-
tanovalitomysl.cz. Iva Voříšková, foto archiv

Společně dětem
Přijměte srdečné pozvání na koncert, který se usku-
teční ve čtvrtek 24. listopadu od 16.00 v kostele Pový-
šení sv. Kříže v Litomyšli. Na koncertě vystoupí žáci
základní umělecké školy z pěveckého sboru Lilium
a varhaník Petr Jiříček se svými hosty. 
V rámci programu bude představen a prodáván kalen-
dář „Těšíme se na moře“, na jehož realizaci se podílely
firmy Story Design, H.R.G. a Kubík. 
Koncert pořádají členové občanského sdružení Spo-
lečně dětem a pedagogové Speciální základní školy
a mateřské školy Litomyšl, kteří podporují a organizu-
jí aktivity žáků výše uvedené školy, na jejichž realiza-
ci je určen výtěžek akce. Vstup na koncert je zdarma,
přispět bude možné zakoupením kalendáře.

Mgr. Josef Štefl

Zápis nanečisto aneb
7 klíčů od pohádky
Opět se blíží čas, kdy si naše školní lavice přijdou
vyzkoušet budoucí prvňáčci. Máte pocit, že vám chybí
informace o připravenosti vašeho dítěte na školu?
Přijďte se k nám seznámit se školním prostředím. Uvi-
díte, jak vaše dítě dokáže splnit všechny úkoly
a zachrání tak naše pohádkové království. Vyzkoušíte
si také, jak se pracuje na multimediální tabuli, kterou
mají naši prvňáčci ve třídách. 
Těšíme se na vás na III. základní škole na ulici T. G.
Masaryka 24. listopadu v 16.30.

Mgr. Věra Hrdonková a Mgr. Iva Neprašová

Mistři české floristiky v Litomyšli
Ti nejlepší čeští floristé se po roce opět vracejí na lito-
myšlský zámek, aby předvedli své dovednosti nejen při
tvorbě svatebních kytic a svatebních dekorací. V nedě-
li 13. listopadu od 11.00 se začne odehrávat v zámec-
kých prostorách kongresového sálu květinový koncert
špičky české floristiky. Opět jako v loňském roce bude
veškerý výtěžek z akce věnován na dobročinné účely se
zaměřením na dětské domovy. Celou vybranou částku
převezme obecně prospěšná společnost Bavlnka o.p.s. 
Sestava floristů se od loňského ročníku trochu pozmě-
nila, můžete se těšit na Luboše Dobrovolného, Petra
Kopáče, Pavla Hrušku a Martina Rubeše. Předpokla-
dem je, že při nedělním klání společně dokončí zhru-
ba 50 prací, které určitě vyrazí dech. V plánu jsou
svatební kytice 2011 a trendy svatebních kytic 2012,
Vánoce, vázané kytice trendy 2012 a výroba květinové-
ho modelu. Veškeré práce předvedou modelky nejen
ve svatebních šatech, ale plánována je i módní pře-
hlídka střední návrhářské školy s trendy 2012. 
Nebude chybět ani občerstvení a losování o zajímavé
ceny. Vstupné se od loňského ročníku nezměnilo
a zůstává dobrovolné. K poslechu bude hrát a zpívat
hudebník Pepa Devátý!

Program: 

11.00 - zahájení
11.05-12.30 - první část floristické show
12.30-13.00 - přestávka
13.00-14.30 - druhá část floristické show
14.30-15.30 - módní přehlídka a výstava prací
15.30-16.30 - dražba vyrobených květinových aranžmá
16.30 - ukončení programu         -red-, foto Jana Bisová

Hard Burger level 5
V sobotu 12. listopadu od 20.00 opět zazní v litomyšl-
ské Kotelně tvrdá muzika zaměřená nejen na core
labužníky. V pořadí již pátou seanci tohoto druhu
zahájí crossover-hardcore smečka z Velin s názvem Psi,
po nich bude následovat pražský úderný hardcore Rai-
sedead. Kroměřížská formace Barricade těší všechny
fandy hardcorové muziky na Moravě již bezmála 20 let,
nyní potěší i návštěvníky Kotelny. Extrinsic - to je
death-metalová parta se sličnou pěvkyní a řádným
growling zpěvem, po kterém celý minifestival zakončí
hutný crustmetalový válec s patřičně kritickými texty
Shitnoise z České Třebové. 
Všichni fanoušci tvrdé muziky (a nejen ti) jsou zváni
a rozhodně by si tuto akci neměli nechat ujít. Podrob-
né info žádejte u strýčka Googla.                            -red-

Píseň je touha – 
milostné písně 
a poezie šesti století
Srdečně vás zveme na pořad Píseň je touha, který se
bude konat ve středu 30. listopadu v 19.30 ve Smeta-
nově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských hudeb-
ních večerů. Na koncertě vystoupí vokálně-
instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé
Příbram (umělecký vedoucí Josef Krček), poezii před-
nese Alfréd Strejček.
Píseň je vždy vypravěčem, básníkem, vyjadřujícím
poeticky krásu, čas, radost, smutek i štěstí. Milostné
písně patří k nejintimnějším a nejvroucnějším. Tato
skupina je mezi písněmi ta nejrozsáhlejší. Stačí se
zaposlouchat do písní a ze všech stran sálá lidská
touha po šťastné lásce, touha být jiným člověkem
milován, být někým bezpodmínečně akceptován.
Mnozí souhlasí s definicí: „Jsem milován, tedy jsem.“
Jsme-li milováni, prožíváme sami sebe jako cosi dra-
hocenného. Kdo zakusil takovou lásku, smí spoči-
nout v sobě samém. Milostné písně a poezie všech
dob mají jeden společný prvek – touhu.
Alfred Strejček bude recitovat díla básníků evropské
gotiky jako je Rui Pais de Ribela, Heinrich von
Morungen, evropské a české renesance
Guillem de Peitieus a J. A. Komenský, barokní lidovou
poezii, K. V. Raise, K. H. Máchu aj. Soubor Chairé
zahraje milostné písně evropské a české gotiky, rene-
sance, baroka a klasicismu.         

Jiřina Macháčková

Divadelní podzim 
v Lidovém domě
V rámci přehlídky amatérských divadelních souborů,
kterou pořádá Farní charita Litomyšl, uvede ve čtvrtek
1. prosince ve 20.00 Divadlo EXIL z Pardubic muzikál
Balada pro banditu. Autor dramatizace Milan Uhde
vyšel z románu Ivana Olbrachta o zbojníku Nikolu
Šuhajovi, který žil na Podkarpatské Rusi za první
republiky. 
Zároveň upozorňujeme čtenáře, že představení Diva-
delní jednoty Jaroslav z Luže Zkrocení zlé ženy se
pro indispozici hlavního představitele dne 10. listopadu
neuskuteční! Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Vstupenky na Divadlo EXIL v ceně 90 Kč pro dospělé
a 60 Kč pro mládež, studenty a důchodce můžete
rezervovat v kanceláři Lidového domu nebo zakoupit
před začátkem představení.                 Hana Šauerová,

Farní charita Litomyšl, foto Gabriela Dvořáková

Den otevřených
dveří u zahradníků

Střední škola zahrad-
nická a technická
Litomyšl zve na Dny
otevřených dveří ,
které se uskuteční
v pátek 4. listopadu
od 8.00 do 17.00
a v sobotu 5. listopa-
du od 9.00 do 13.00.

Technické obory najdete v hlavní budově školy (býva-
la SZTŠ) a zahradnické v budově zahradnických
oborů T. G. Masaryka 527, Litomyšl. Den otevřených
dveří v sobotu 26. listopadu (od 9.00 do 15.00) bude
tradičně spojen s prodejem adventních věnců.
Tento den (26. listopadu) pro zájemce z řad veřejnosti,
kteří by si rádi svůj originální adventní věnec vyrobili
sami, připravila Střední škola zahradnická a technická
Litomyšl pracovní adventní floristický kurz. Ten bude
probíhat od 9.00 do 17.00 v budově bývalé střední
zahradnické školy (téma: netradiční adventní věnec,
vánoční svícen a vánoční kytička). Kontakt, informace
na www.szas.lit.cz, eva.k@tiscali.cz.

Eva Klabanová, foto Eva Vaňková
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Advent v regionálním muzeu
Od 26. listopadu do 15. ledna bude v Regionálním
muzeu v Litomyšli k vidění výstava s názvem Betlémy.
Expozice představí vánoční betlémy v jejich pozoru-
hodné různorodosti. Prezentovány budou betlémy
historické ze sbírek několika muzeí i současné ze sou-
kromého majetku. Slavnostní zahájení výstavy pro-
běhne v sobotu 26. listopadu ve 14.00. 
Materiálem, z něhož jsou betlémy vyrobeny, je nejčas-
těji dřevo a papír, ale třeba i kukuřičné šustí, těsto,
keramika či korálky. Jesličky se od sebe mohou výraz-
ně lišit svojí velikostí, některé jsou miniaturní, jiné
naopak obrovské. Největší na výstavě bude historický
českotřebovský betlém a současný litomyšlský kera-
mický betlém paní Ireny Švecové. Každý z těchto bet-
lémů je dlouhý pět metrů. 
K prvopočátkům tradice zobrazování narození Ježíše
se návštěvníci budou moci vrátit v jesličkách ve sku-
tečné velikosti, kde s pomocí připravených kostýmů
mohou sami ztvárnit živý betlém. 
Výstava je pořádána ve spolupráci s Českým sdružením
přátel betlémů – pobočkou Betlémáři Litomyšlska.
Svoji floristickou tvorbu zde bude prezentovat Střední
škola zahradnická a technická v Litomyšli.  
Adventní programy: vždy 9.00–12.00 a 13.00–17.00
• 27. listopadu - Adventní tvoření – výroba tradičních
lidových ozdob – vrkočů, třesolek, zahrádek, ježků, svíc-
nů a mnoha dalších zvykoslovných předmětů. Spojeno
s prodejem adventních věnců a vánočních dekorací. 
• 4. prosince - Mikulášské tvoření – výtvarné tvoření
postaviček Mikulášů, čertů a andělů z různých materiálů. 
• 11. prosince - Divadelní neděle – komorní obrazy
o narození Ježíše Krista. Stínohra s vánočními písněmi,
prokládaná čtením z Kralické bible. Představení je urče-
né pro děti od školního věku a pro dospělé návštěvníky.
Počet míst na představení je omezen, doporučujeme
rezervovat si místa předem (tel.: 461 615 287). Začátky

jednotlivých představení: 10.30, 13.45, 14.30, 15.45.
• 18. prosince - Betlémářská neděle – ukázky tvorby
betlémových figurek vyřezávaných ze dřeva, tvoře-
ných z korálků a z dalších materiálů. Přijďte odhalit
tajemství jejich vzniku a vytvořit si vánoční ozdoby. 
• 24. prosince ve 13.30 – Štědrovečerní koledování -
zpívání na schodech se skupinou Věneband Litomyšl
(hlavní budova muzea). 
Veselé vánoční tvoření od 30. listopadu do 2. prosin-

ce (dílny pro školy a školky): 

Součástí dílen bude krátké povídaní k Vánocům
a vánočním zvykům, řemeslné a výtvarné tvoření. Vše
pod vedením řemeslníků a lektorů z muzea. Program
bude vždy aktuálně přizpůsoben věku malých návštěv-
níků a je nutné se na něj předem objednat na tel.: 461
615 287 nebo e-mailem: kmoskova@rml.cz. Časy jed-
notlivých dílen: 8.00, 9.30 a 11.00. Konec dílen
ve 13.00. Program si, prosím, rezervujte nejpozději
do 18. listopadu. 
30. listopadu - Ozdoby z korálků - korálky, drátky,
kleště a další potřeby budou připraveny v dílně muzea.
Vše pod vedením lektorů z muzea a paní Jitky Dolečko-
vé. Program je vhodný pro děti základních škol. 
1. prosince - Lampióny na vánoční světlo - pro každé
dítě s sebou prosíme přinést kulatou krabičku od sýrů
(obě části). Barevné papíry, voskovky, stužky, svíčky,
lepidla a další potřeby budou připraveny v dílně
muzea. Vše pod vedením lektorů z muzea. Program je
vhodný pro děti základních a mateřských škol. 
2. prosince - Mlsné tvoření - sušené plody, jablíčka,
pečivo, koření, větvičky, špejle a další pomůcky budou
nachystány v dílně muzea. Vše pod vedením lektorů
z muzea. Program je vhodný pro děti základních
a mateřských škol. 
Změna programu vyhrazena! Více na www.rml.cz.

-red-

Půjdem spolu na Zámeckou...
Vážení a milí milovníci vánoční atmosféry! Že je vám
titulek nějak povědomý? Ano, Vánoce opět klepou na
dveře a my, učitelé a žáci Základní školy Zámecká,
jsme se rozhodli zpříjemnit si jedno odpoledne v tomto
duchu. Nemáte chuť se připojit? 
Pokud s námi chcete přivítat advent v předstihu,
zveme vás na čtvrtek 24. listopadu od 15.30 do 17.30
do budovy Základní školy Zámecká. Vánoční dekorace
vyrobené našimi žáky si bude možné zakoupit ve stán-
cích na chodbách školy. Sváteční atmosféru dokreslí

melodie koled v podání školního sboru. Zvány jsou i
vaše malé ratolesti. Ve foyer školy si mohou zkusit pár
tahů na obří šachovnici, zastavit se u stánku s hlavo-
lamy a potrénovat svůj důvtip. 
Pokud vám při tom všem ještě i vyhládne, což takhle
ochutnat talíř horké zelňačky? Nebo raději něco na
zahřátí?
Prostě – je na co se těšit. A my, učitelé i žáci, ze Zámec-
ké se těšíme na vás.

Hana Kubíková

Šití panenek v Novém
kostele podruhé

Šití panenek pro UNICEF se uskuteční již podruhé v
Novém kostele Církve bratrské 9. listopadu kdykoliv
mezi 17.00 a 20.00.
Poprvé jsme se sešli u šití panenek v době před uzávěr-
kou tohoto čísla, na konci října. Věříme, že možností
druhého setkání dáme příležitost těm z vás, kdo jste
se poprvé nemohli zúčastnit. Šít se bude na místě, ale
stejně tak si jen můžete přijít vyzvednout střih, nebo
alespoň načerpat inspiraci.
Hotové panenky budou v adventním čase k prodeji na
Smetanově náměstí ve Zdravé výživě paní Chladové, v
prodejně svíček DaRK Desingn pana Klímy a v infor-
mačním centru paní Brýdlové. Pokud by se mezi čte-
náři našel další podnikatel, který by ve svém obchodě
byl ochoten panenkám poskytnout dočasný úkryt,
samozřejmě budeme velmi rádi.
Jedna hotová panenka se prodává za pevnou cenu 600
Kč a tato částka poslouží organizaci UNICEF k zakou-
pení vakcín pro jednoho dětského pacienta proti šesti
smrtelným nemocem.

za pořadatele Elena a Aleš Kociánovi,

(panenky@mouse-jacket.cz)

Pozvánka 
na adventní setkání
Vánoční strom splněných přání, který připravily dětí
z první třídy, je vřelou pozvánkou k návštěvě naší
školy pro všechny rodiče, babičky, dědečky, přátele
školy a širokou veřejnost. V neděli 27. listopadu
od 10.00 do 16.00 se uskuteční v budově Základní
školy U Školek akce s názvem Advent ve škole. 
Pro malé i velké návštěvníky bude připravena bohatá
vánoční výzdoba. Zhlédnete výstavku betlémů z roz-
ličných materiálů. Bude vás čekat pestrá nabídka ori-
ginálních malých dárečků za ještě menší cenu, které
jinde nekoupíte, neboť je pro vás nachystali naši roz-
tomilí žáci. Pokud budete mít náladu a chuť, můžete
se zapojit do tvůrčí dílny a vyrobit si vlastní adventní
věneček.
Přijďte se s námi naladit na Vánoce, ochutnat lahodný
punč a sladké dobroty. Zazpíváme vám koledy, trochu
zarecitujeme a zahrajeme divadlo. O čem, to neprozra-
díme!
Věříme, že vám výstava zpříjemní předvánoční atmo-
sféru a že si odnesete kousek vánočního kouzla
do svých domovů. Těšíme se na vás.    

za učitele ZŠ U Školek Jaroslava Kršková

Srdečně vás zveme na operní zpracování České mše
vánoční Jana Jakuba Ryby, velmi známého díla ven-
kovského učitele ze Starého Rožmitálu, které bylo
poprvé provedeno v kostele Svatého Kříže v Rožmitále
v roce 1796. Dodnes je nejznámější a nejhranější
vánoční skladbou. 
Operní představení přijede uvést do Smetanova domu
v Litomyšli v sobotu 17. prosince Dětská opera Praha,
která s velkým úspěchem vystoupila na letošním festi-
valu Smetanova Litomyšl. V tomto provedení mše oží-
vají postavy zpěváků, pastýře, Panny Marie a ostatních
venkovanů v dobových kostýmech. Velmi krásné
a smyslově přitažlivé herecké ztvárnění spolu s melo-
dickou hudbou J. J. Ryby je určeno nejen dětem, jejich
rodičům, ale všem, kteří si chtějí v adventním čase
navodit příjemnou vánoční atmosféru. 

Mgr. Hana Honzíková

Vánoční hudba
(nejen) pro děti 

Vánoce u Dudychů začínají v listopadu
Stalo se již tradicí, že na začátku listopadu se otevíra-
jí dveře Ateliéru DUKE Bohemia společně s ateliérem
sochaře Jiřího Dudychy. Vánoční atmosféra dýchne
na každého návštěvníka. Keramika bude jako vždy
naaranžovaná moderním aranžmá Střední školy
zahradnické a technické Litomyšl. Sochař Jiří Dudycha
představí ve svém ateliéru poslední novinky ze své
tvorby a mezi novinkami v Ateliéru DUKE Bohemia
bude mimo jiné luxusní svícen na pět svíček, nebo
také semknutá skupina váza – miska. Pro děti pak
bude jistě lákavý veselý žabák na listu, jak dohlíží
na plovoucí vánoční svíčky. 
I doprovodný program bude ryze vánoční - háčkované
vánoční ozdoby. Ty představí paní Šteflová s paní Jůzo-
vou z Lubné. Jejich ozdoby budou vystavené po celou
dobu výstavy, nicméně autorky přímo při práci můžete
vidět v sobotu 12. listopadu od 10.00 do 17.00.
Výstava bude otevřena po tři dny druhý víkend
v listopadu, tj. 11., 12. a 13. listopadu vždy od 9.00

do 17.00. V pátek mohou výstavu kromě veřejnosti
navštívit i školy. S vánočním aranžmá, ozdobami
i keramikou se lze pokochat, ale také si je koupit jako
krásný dárek pod vánoční stromeček. 

Text a foto Jiří K. Dudycha
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pozvánky

Barborky na zámku
Podle vánočního příběhu Josef s Marií cestovali
do Betléma, protože se císař Augustus rozhodl pro sčí-
tání lidu v říši římské. Asi to nebyla žádná idyla, spíše
si představuji tak trochu chaos, vždyť se nenašlo ani
slušné místo pro maminku, která měla každou chvíli
porodit. 
I na litomyšlském zámeckém návrší je teď - díky velké
stavbě - trochu chaos, nicméně to neodrazuje organi-
zace, sídlící právě zde, ke společné oslavě adventu.
Na druhou adventní sobotu zve Evropské školicí cent-
rum, Smetanova Litomyšl a státní zámek, spolu s dal-
šími spolupracujícími subjekty na Barborky na zámku
– advent pro celou rodinu. 
Na II. zámeckém nádvoří pod arkádami postaví své
stánky řemeslníci, nebude chybět káď s kapry a občer-
stvení. Na pódiu zámeckého divadélka se bude ode-
hrávat příběh. Kongresové centrum se změní
v dětskou hernu, Naděje a dům dětí a mládeže zde při-
praví dílny s výrobou vánočních ozdob a svíček.
V plánu je promítání pohádky a děti si budou moci
vyzkoušet hlavolamy. Na nádvoří zazní koledy v podá-
ní žáků základní umělecké školy.
V zámeckém sklepení se program bude odehrávat
ve znamení Mikuláše: Zámecké sklepení v moci pekelné. 
Během soboty budou návštěvníci moci hlasovat
pro nejhezčí vánoční stromeček, ozdobený jednou
z litomyšlských mateřských škol. Vítězná školka získá
od paní kastelánky volné vstupné na chystanou výsta-
vu Byl jednou jeden domeček. 
Všichni jste tedy zváni na sobotu 3. prosince od 10.00
do 16.00 na zámecké návrší v Litomyšli.

Ing. Jana Macková, Evropské školicí centrum o.p.s.,
foto Jana Bisová

Druhý litomyšlský den medu
Po loňském úspěšném prvním ročníku pořádá Farní
charita Litomyšl v neděli 20. listopadu Druhý lito-
myšlský den medu. V Lidovém domě se od 9.00
do 17.00 představí včelí farmy z litomyšlského regio-
nu a budou prezentovat svoje výrobky z medu a včelí
produkty. Prohlédnout si můžete výstavu o životě
včely medonosné v přírodě a o historii včelařství
na Litomyšlsku a také živé včelstvo v proskleném úlu.
Ve 13.00 budou o životě včel vyprávět děti z včelařské-
ho kroužku Základní školy Vidlatá Seč. Dále v dopro-
vodném kulturním programu vystoupí v 10.00 dětské
pěvecké sbory Základní umělecké školy v Litomyšli,
ve 14.00 dětský pěvecký kroužek pod vedením paní
Kubátové a v 15.00 Sbor paní a dívek z Litomyšle.
K dostání budou výrobky tradičních řemesel, např.
svíčky odlévané z včelího vosku, medové perníčky,
řezbářské výrobky, košíky, výrobky z ovčí vlny apod.
Děti si mohou v dětské dílničce vyrobit šperky z korál-
ků, ozdobit perníčky nebo namalovat obrázek.

Můžete ochutnat domácí sýry a zabijačkové pochoutky
ze zemědělských farem. Dále medovinu, medové pivo,
medový svařák nebo čaj s medem.

Text a foto Hana Šauerová,
Farní charita Litomyšl

Mikulášská jízda parním vlakem 

Po roce opět přichází Mikuláš a s ním i oblíbená jízda
parního vlaku s Mikulášem a jeho družinou. V sobotu
26. listopadu přijďte se svými dětmi pozdravit posla
Vánoc na tradiční Mikulášské jízdy na trati Choceň -
Litomyšl. Dva páry historických vlaků budou tvořeny
soupravou dobových osobních vozů zvaných „Rybák“,
tažených parní lokomotivou 423.009. 
Nezůstávejte tedy doma a užijte si parní nostalgie
v Mikulášském hávu. Mikuláš a jeho družina se již těší
na všechny hodné děti, které budou v průběhu jízdy
také obdarovány. 
Jízdenky bude v letošním roce možné zakoupit v před-
prodeji v osobních pokladnách stanic na tratích par-

ních vlaků v době od 11. listopadu. Jízdní řád je zveřej-
něn v úředním vydání jízdního řádu 2010/2011
na stránkách Českých drah a také na www.idos.cz.

-red-, foto Jana Bisová

Sp 1917 Mikuláš Příj. Odj. km

Litomyšl 9.50 0
Cerekvice nad Loučnou z. 10.08 10.09 8
Cerekvice nad Loučnou 10.12 10.15 9
Hrušová 10.18 10.19 10
Vysoké Mýto m. 10.30 10.40 15
Vysoké Mýto 10.43 10.52 16
Slatina u Vysokého Mýta 10.58 10.59 19
Choceň 11.10 24

Sp 1919 Mikuláš Příj. Odj. km

Litomyšl 16.58 0
Cerekvice nad Loučnou z. 17.16 17.17 8
Cerekvice nad Loučnou 17.20 17.24 9
Hrušová 17.27 17.28 10
Vysoké Mýto m. 17.39 17.48 15
Vysoké Mýto 17.51 17.57 16
Slatina u Vysokého Mýta 18.03 18.04 19
Choceň 18.15 24

Z Chocně odjíždí Mikulášský parní vlak
v časech 7:44 a 13:45. 

Nový kostel zve děti na
„Advent s Dominikou“
a předvánoční soutěže
Nevíte, kdo je Dominika? Vůbec to nevadí. Přijďte se
podívat do Nového kostela během adventních nedělí,
uslyšíte povídání o adventu, Dominice, Vánocích
a o tom, co je všechny spojuje. 
Nemusíte jen poslouchat. Každou neděli pro vás bude
připravena malá soutěž o cenu z adventního kalendá-
ře a pokud máte chuť, můžete se zúčastnit také Velké
adventní soutěže pro děti o „NEJ“ vánoční ozdobu
vlastní výroby. Ozdoby budou v době adventu vystave-
ny ve foyer Nového kostela. Jméno vítěze velké
adventní soutěže bude oznámeno při 4. adventní
bohoslužbě. Vítěz získá hodnotné ceny (bude upřes-
něno v prosincové Lilii). 
Neseďte o adventu doma, ale přijďte se podívat
na Dominiku do Nového kostela. Všechny srdečně
zveme.                                                              Eva Beňová

Přesně tolik lidí každoročně
navštíví tradiční Prima bazar.
Ten letošní se uskuteční ve
dnech 5. až 9. prosince v hlav-
ním sále Lidového domu. Pořa-
datelé přivítají jakýkoliv dar v
podobě nepotřebného či pře-
bytečného domácího vybave-
ní, hraček, knih, sportovního
náčiní, dekorativního zboží, dárkových předmětů,
domácích spotřebičů nebo drobného nábytku. Obleče-
ní a obuv se do prodeje nezařazuje. 
Výtěžek bude použit na dofinancování stavby Nového
kostela. Děkujeme. Více informací na www.novykos-
tel.cz nebo na tel: 731 209 634 nebo 604 207 751.

Martina Soukupová, foto promo foto

Sedm set lidí
na benefiční akci
pro Nový kostel

Dům dětí a mládeže
v listopadu
Listopad v DDM je již ve znamení předvánočních dílen
a výukových programů pro školy. Samozřejmě zveme
i širokou veřejnost. Můžete si u nás vyrobit originální
vánoční dárky. Na 14. listopad jsme pro vás připravili
kurz Smalty, z kterého si odnesete vlastní zkompleto-
vané šperky. Pokud chcete poslat vánoční gratulaci
vlastní výroby, přijďte 21. listopadu na kurzíček Per-
gamana. Na prosinec jsme připravili dvě větší dílny.
Na pondělí 5. prosince kurz Pískování na sklo - dopo-
ručujeme na výrobu nevšedních a osobitých dárečků
za málo peněz. Na pátek 9. prosince je naplánovaný
kurz Pečení vánočního cukroví a cukrářských zákus-
ků. Účastnice kurzu by si měly odnést asi 3 kg cukroví
několika druhů, a tak obohatit vánoční stůl o nové
dobrůtky. 

• V letošním školním roce se nám nepodařilo naplnit
všechny nabízené zájmové kroužky, proto vás prosíme
o vaši zpětnou reakci na naši nabídku. Napište nám,
o které činnosti máte zájem. Rádi se postaráme o to,
aby vaše děti měly možnost trávit svůj volný čas aktiv-
ně a v dobrém kolektivu. Většina nabízených kroužků
a kurzů již funguje, na našich stránkách www.litomy-
sl.cz/ddm najdete podrobnosti.

Hanka Plíhalová Šafaříková
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Konference v Litomyšli představila
německý model plánování péče o seniory

„Individuální práce se seniory v sociálních službách“
byla hlavním tématem konference s mezinárodní účas-
tí, která proběhla od 18. do 20. října 2011 v hotelu
Zlatá Hvězda. Konferenci pořádala Diecézní katolická
charita Hradec Králové pod záštitou Pardubického
kraje a jejím cílem bylo představit německý model plá-
nování péče o seniory podle prof. Moniky Krohwinklo-
vé. Jednalo se o závěrečnou vzdělávací akci v rámci
projektu mezinárodní spolupráce s názvem „Profesio-
nální pečovatelé“, který byl spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Jeho realizaci zajišťovala Diecézní katolická
charita Hradec Králové. Partnery projektu byly Sloven-
ská katolická charita Bratislava, Diecézní charita
Würzburg (Německo) a Caritas – Vyšší odborná škola
sociální Olomouc. 
Konference se zúčastnilo na 80 pracovníků charit
a dalších poskytovatelů sociálních služeb pro seniory
z České republiky a Slovenska. V Německu již osvědče-
ný a nejrozšířenější model plánování péče o seniory
podle prof. Krohwinklové zde představila její blízká
spolupracovnice a certifikovaná poradkyně Susanne
Rieckmann a další zástupci z Německa. V rámci dopro-
vodného programu měli účastníci také možnost nav-
štívit několik charitních zařízení - AC dílny v Poličce,
Denní stacionář v Chotovicích a Respitní péči Jindra
v Litomyšli. 

Hlavním cílem projektu „Profesionální pečovatelé“
bylo přenést zahraniční osvědčené know-how z oblas-
ti péče o seniory a managementu charitních organiza-
cí, aplikovat je do prostředí České republiky, proškolit
odborníky a vytvořit odborné výukové materiály. Kon-
ference v Litomyšli byla v pořadí již třetí vzdělávací
akce v rámci zmíněného projektu. První proběhla
na jaře pod záštitou Slovenské katolické charity v Tat-
ranské kotlině na Slovensku, druhá v Retzbachu
u německých partnerů pod záštitou Diecézní charity
Würzburg.

Text a foto Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

Mistrovství České republiky ve svahovém

létání kategorie F3F pro Litomyšl úspěšné 

Na konci září se v Rané u Loun uskutečnilo Mistrovství
České republiky ve svahovém létání kategorie F3F.
Pořadatelem soutěže byl Letecko-modelářský klub
(LMK) Litomyšl. Na mistrovství se kvalifikovalo 35
seniorů a 3 junioři. Díky nepříznivé předpovědi počasí
hodně nominovaných odřeklo, účast potvrdilo pouze
19 soutěžících, včetně jednoho juniora. 
Pátek: Prezentace probíhá ráno mezi osmou a devátou
hodinou. Já nepřetržitě sleduji meteostanici ve Skle-
níku (sportovní areál). Po prezentaci nevyčkáváme
a posíláme všechny na kopec. V 10.00 stavíme báze,
zapojujeme elektronickou časomíru, za půl hodiny
máme vše připravené. Svoláváme nástup, při kterém
oficiálně zahajuji toto mistrovství. Po zahájení nastá-
vá čekání, někteří poletují v termice, jiní odpočívají
nebo klábosí. Asi po hodině vítr začíná pulzovat, kouř
z komínů nedaleké elektrárny se začíná ohýbat.
Po patnácti minutách měřící zařízení ukazuje stabilně
5 m/s, nato svoláváme soutěžící a za pět minut začíná-
me. Soutěž se začíná rozjíždět, na start jde jeden
za druhým. Jakmile předchozí pilot sedne na zem,
další má třicet vteřin pracovní čas a start. Za hodinu
zvládáme dvě kola. Ve třetím kole se vítr začíná stáčet
k SZ. Dolítáme kolo a stěhujeme báze mezi „dvě
boule“. Po bleskové akci opět pokračujeme. Další tři
kola odlétáváme ve stabilním větru 5 - 8 m/s. 
Sobota: Už od rána svítí sluníčko, okolní kopce jsou
zahaleny v přízemním oparu. Je mi jasné, že z tohoto

dopoledne nic nebude. Po poledni se vítr opět začíná
probouzet, fouká JV na lom 2 – 4 m/s. Neváháme
a všichni jdeme na kopec. Po náročném výstupu
a zprovoznění techniky začínáme celkově sedmé kolo.
Soutěž už nemá takový spád
jako včera, musíme dávat pozor
na padáčkáře, kteří i přes upo-
zornění neustále narušují náš
letový prostor. Ve třetím kole
většina pilotů „kalí“ až dolů nad
tábor. Na každého z nich musíme
i několik minut čekat, než
vystoupá nahoru a přistane.
Ve čtvrtém, posledním kole, Vác-
lav Vojtíšek předvádí nejrychlej-
ší let soutěže 39,5 s. Končíme
po půl šesté a do Skleníku se
vracíme až za šera.
Neděle: Počasí je podobné tomu
sobotnímu. Meteoweb Windguru
hlásí JV 1 – 2 m/s, podobné hod-
noty ukazuje i meteostanice. Při
nástupu v deset hodin oznamu-
ji, že počkáme ještě hodinu.
V jedenáct hodin oficiálně ukon-
čujeme soutěž. Po půl dvanácté
začíná vyhlašování výsledků.
Pohár za nejrychlejší let soutěže
(SPEED CUP) přebírá Václav Voj-
tíšek, další pohár získává jediný
junior Ivana Bačinská. Po předá-
ní cen všem zúčastněným vyhla-
šuji tři nejlepší seniory. Třetí
místo obsazuje Filip Kalenský
(LMK Horní Branná), druhé
místo Václav Vojtíšek a mistrem
ČR se stává Radovan Plch (oba
LMK Litomyšl). Po poledni se
loučíme a odjíždíme zpět
do svých domovů. Více
na www.f3f.cz.

za LMK Litomyšl Zdeněk Tmej,
foto Tomáš Winkler

Navrhněte dobrovolníka,
nestátní neziskovou 
organizaci nebo firmu 
na ocenění
Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského
roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů,
nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné
firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dob-
rovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji.
Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou čin-
nost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovol-
né činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost.
Nominujte dobrovolníky a organizace z Pardubického
kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým byste chtěli
za jejich práci poděkovat! Ocenění je rozděleno do 3
samostatných kategorií:
I. Dobrovolník
II. Nestátní nezisková organizace
III. Společensky odpovědná firma
Nominace zasílejte na samostatných nominačních lis-
tech (nominační listy všech 3 kategorií jsou ke stažení
na www.nevladky.cz/cs/dobrovolnictvi) do 15. listopa-
du na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pern-
štýnská 15, 530 02 Pardubice a obálku označte heslem
„NOMINACE“.
Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset
počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu a pět
nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. Slavnostní
vyhlášení oceněných proběhne 7. prosince ve společen-
ském sále na Magistrátu města Pardubic.
Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení
nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy,
neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jme-
nuje radní Pardubického kraje zodpovědný za nezisko-
vý sektor. Základní pravidla, určující kdo může být
nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nomi-
načních listech. 
Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (e-
mail: kancelar@konep.cz, tel.: 461 031 821) ve spolu-
práci s Pardubickým krajem. Záštitu nad oceněním
převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubické-
ho kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola.

-red-
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Pozvánka na volejbal
V listopadu pokračují mistrovské volejbalové soutěže
za účasti místního VK Litomyšl. Muži i ženy hrají
v sobotu 12. listopadu s týmy z Chvaletic v tradičních
časech, tj. od 9.00 ženy, od 11.00 muži a poté odpoled-
ní odvety. Dá se očekávat špičkový volejbal. Bohužel,
z důvodu velké vytíženosti sportovní haly je možné, že
se utkání přesunou do sousední haly Střední školy
zahradnické a technické Litomyšl. O čtrnáct dní
později, tj. 26. listopadu, nastoupí ženy v derby proti
Dolnímu Újezdu a muži budou mít za soupeře Sokol

Pardubice. Začátky utkání 9.00 a 11.00. První prosin-
cový víkend, konkrétně v sobotu 3. prosince hrají naše
ženy proti Tesle Pardubice.
Bohatý je též program mládežnických týmů. Ty ale svá
mistrovská utkání hrají v listopadu v soupeřových
halách. Tréninkový program mládeže je v plném proudu,
přesto volejbalisté rádi přivítají další adepty tohoto
krásného sportu. Informace najdete na internetových
stránkách www.volejbal-litomysl.cz.

Břetislav Fiala

Spinning sezóna začíná
Pomalu se ochlazuje, na venkovní aktivity začíná být
zima. Mnozí z nás přemýšlí, jak a kde se nejlépe
udržet v kondici nebo „shodit pár přebytečných kil.“
Právě k tomu je určený spinning. 
Spinning je energeticky účinné cvičení na
stacionárních kolech. Tento program je vhodný
pro všechny věkové kategorie a úrovně zdatnosti.
Tempo a zátěž si určuje každý podle sebe. Nenásilným
způsobem se pracuje na fyzičce a zároveň pročišťuje
mysl. Spinning je příjemným odreagováním
od denních starostí. Během jedné hodiny se vyzkouší
různé styly jízdy za doprovodu příjemné a motivující
hudby pod vedením profesionálních instruktorů. 
Spinning je vhodný pro ty, kteří chtějí pečovat o svoji
postavu, protože je ideálním prostředkem
na hubnutí. Při jedné 45minutové lekci se spálí 400
až 600 kcal, což je 12x více než při aerobiku. Navíc se
při spinningu nezatěžují klouby. Pravidelný spinning
trénink pomáhá účinně tvarovat a zpevňovat
postavu. 
Spinning samozřejmě umožňuje specializovanou
přípravu pro všechny druhy sportů. S pomocí měřiče
tepové frekvence lze simulovat konkrétní
tréninkovou zátěž - vytrvalost, rychlost, výbušnost
i intervalový trénink. Pro svoji vysokou účinnost je
spinning běžně používán pro zlepšení kondice např.
hráčů v NHL. 
V Litomyšli máte možnost vyzkoušet spinning mimo
jiné ve Spinning centru Stratílek, které vzniklo mezi

Jezdci Orionu
opět na bedně
Po třech letech znovu oživený mezinárodní superkros
přilákal do Litovle na tři tisíce nadšených diváku, kteří
viděli skvělou show v podání domácí špičky a zahraniční
konkurence. Tým Orion Litomyšl - RS Petrol zde zastupo-
val zkušený borec Petr Bartoš, který má se superkrosem
velké zkušenosti a vybojoval v něm již hodně titulů.
Martin Michek se tohoto klání nezúčastnil, dal přednost
tréninku na finále mistrovství jednotlivců v Přerově. 
Vyřazovací jízdy se jely na čtyři kola. Do finálové rundy
nakonec postoupilo deset nejlepších závodníků a čekalo
na ně deset kol. Startovací manévr se povedl nejlépe
Bartošovi a jeho žlutomodrý dres jezdil na čele dlouhá
tři kola. Potom šel přes Petra jako raketa na jednom
místním trojskoku dobře jedoucí Filip Neugebauer a bylo
o vítězi rozhodnuto, protože Filip zde chtěl vyhrát.
Druhý nakonec cílem prolétl výborně jedoucí Francouz
Florent Richier a bronz bral Bartoš, který byl se svou
pozicí spokojen.

Další vynikající motokros diváci viděli také při posled-
ním závodě českého šampionátu v Přerově. V prestižní
třídě MX- OPEN ovládl první jízdu Petr Bartoš z týmu
Orion Litomyšl - RS Petrol, když druhý skončil jeho stá-
jový kolega Martin Michek a třetí příčku zaujal nestár-
noucí Martin Žerava. Letošní medailista z mistrovství
světa Michek mohl již se svými příznivci slavit v cíli první
seniorský primát. 
Na to, jestli Bartoš bude celkově druhý, se muselo ještě
čekat. Bylo jasné, že pokud chce Petr vicemistra, tak
musí porazit Maďara, protože Németh vedl před posled-
ní jízdou o jeden bod před Bartošem. Start se zase pove-
dl nejlépe Michkovi, za nim jel Žerava, Németh, Kohút
a Bartoš. Diváci viděli krásné souboje a dopředu hnali
Bartoše, protože v tu chvíli to hrálo pro Maďara, jemuž
navíc kryl záda jeho stájový kolega Slovák Kohút. Bartoš
však zabojoval a ukázal, proč je letošním mistrem Evro-
py. Nejdříve předjel Kohúta, a pak zaútočil i na Német-
ha. To se nakonec podařilo, soupeři Péťovi prostě
nestačili a když Michek musel kvůli problémům se zad-
ním kolem zvolnit, tak Petr prolétl cílem jako druhý
za dobře jedoucím Žeravou. To už ale v depu propukla
velká sláva a Orioňáci se seběhli, protože po druhé
rundě se ještě slavil navíc s Bartošem i titul vicemistra.
Nakonec pro Németha zbyla v šampionátu bronzová
medaile. Úřadující mistr Čepelák obsadil celkově až čtvr-
tou pozici, Žerava je pátý. 
Ve Veteránech opět nenašel přemožitele Jan Mrázek
z Orionu, a tak na trati si už jen užíval svůj letošní pri-
mát. Za ním nakonec v Přerově dojel domácí borec Petr
Dokoupil a bronz bral Miloš Buřival. Z prvního veterán-
ského titulu se tak raduje Mrázek, 2. Skalka, 3. Gottvald.   

-red-, foto Miroslav Jireček

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!

prvními spinning centry v České republice.
Profesionální instruktoři s mnoholetými zku-
šenostmi rádi poradí a pomohou s tréninkem.
V tomto spinning centru se během jízdy pracuje také
s frekvencí šlapání (kadencí), kterou lze pomocí
komputerů pohlídat tak, aby jízda byla co nej-
efektivnější, dále s ujetou vzdáleností a rychlostním
průměrem. Po každé lekci si tak můžete porovnávat
kvalitu a kvantitu vašeho tréninku. Spinning se
jezdí každý den a je určen pro všechny. Klasická
lekce trvá 45 minut, prodloužená hodinu.
Pro cyklisty, trénované sportovce, ale i pro
pravidelné návštěvníky a pro ty, kteří chtějí
zvyšovat svoji fyzickou kondici nebo redukovat
hmotnost, je připravena 120minutová lekce. Jezdí
se pravidelně každý pátek od 17.30. Novinka
v centru je Spin Flex. Posilovací trénink je
nezbytnou součástí jakéhokoli kondičního
programu, a také skvělým doplňkem Spinning
programu. Spin Flex je novým formátem lekce, která
začíná jízdou na Spinneru, a poté je pro
komplexnost doplněna posilováním.
Fyzickou kondici, získanou pravidelnými návštěvami
lekcí spinningu, zúročíte již v zimě při sjezdovém
a běžeckém lyžování (zpevněné nohy a stabilita).
Dále na jaře při jízdě na kole, zvláště v kopcích, ale
i při dalších sportovních aktivitách.
Rezervace: +420 724 033 548. Veškeré další info:
+420 602 133 546. -red-
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Inzerce 
Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astro-
nomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu,
stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. T: 604 961 269. • Nokia 6070, foto-
aparát/kamera, FM stereo rádio, přehrávač MP3, dikta-
fon, infraport, USB, internet, hry, stříbrná, jako nová,
ve 100% stavu, s nabíječkou, cena pouze 800 Kč.
I na dobírku. Tel.: 604 961 269. • Prodám horské kolo
za 2 500 Kč, trekové kolo za 3 300 Kč, dětské kolo za 500
Kč, novou zimní bundu za 500 Kč, malý vozík za 900 Kč,
stavební komplet za 7 500 Kč, 3 noční stolky za 900 Kč,
kozu na řezání za 300 Kč, podpěrné kozy za 900 Kč,
černý plech síla 1 mm dohodou. Tel.: 736 790 421. •
Mladý muž z Osíku by se chtěl seznámit s dívkou či
ženou z okolí. Tel.: 736 790 421. • Hledám Josefa Labu-
du, bydlel v obci Sedlišťka, pak se přestěhoval do obce
Tržek. Chodil na školu SOU Hradec Králové. Pepíku,
hledá tě třída OP. Děkuji za každou informaci. Tel.: 724
415 695, Zdeňka Čudková, Palackého 885, Úpice 54232.
• Prodám výhodně elekt. dřezový drtič potravinových
odpadů z nerezu, zn. Commodore v provozu 1 rok, cena
1 900 Kč, 3 ks oběhových čerpadel Grundfos UPS v pro-
vozu 8 měsíců, cena/kus 1 200 Kč, kontakt 602 128
984. • Koupím staré pohlednice do r. 1950, dále vyzna-
menání, řády – i socialistické. Tel.: 608 420 808. • Kou-
pím starou motorku, auto (např. Tatra 603)
a zemědělskou techniku (traktor apod.) i nepojízdné
a nekompletní. I bez technického průkazu. Josef Hájek,
Rozhraní 93, tel.: 732 698 186 nebo e-mail: klara.krizi-
kova@seznam.cz.
Prodám pultový mrazák Electrolux 261 l, A+, nevyužitý,
sezónní provoz za 4 900 Kč, zahradní litinový gril 55 x
28 cm za 190 Kč. Tel.: 733 641 739. • Prodám levně star-
ší nábytek do obývacího pokoje (leštěný ořech), dětské
kolečko, krasobruslařské boty s bruslemi č. 29, skláda-
cí cestovní dětskou postýlku, houpačku, aktovku
do školy, pokojové květiny. Zimní jablka na uskladnění
7 Kč/kg. Tel.: 720 461 703. • Nabídněte starý stylový
stoleček do dubového interiéru. Za rozumnou cenu.
Tel.: 739 307 646. • Pomozte rozšířit sbírku starých
panenek i dalších hraček. Nevyhazujte je do kontejne-
ru. Základ budoucího muzea hraček se již tvoří z mé
sbírky. Kontakt: J. Stratílek, Komenského nám. 1047,
57001 Litomyšl. Tel.: 739 307 646.

Stiga-hokej - sál DDM

každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM
Litomyšl 
So 5. 11. od 10.00 - 11. kolo Litomyšlského poháru
2011, mimořádně v hospodě U Mrtvoly v Mohelnici
So 3. 12. od 14.00 - 12. 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

Pá - Ne 4.-6. 11. - Drezurní soustředění nejen pro
drezurní jezdce
So 12. 11. - Veřejný trénink 11 hala 70-100, prezen-
tace je hodinu před začátkem tréninkového parku-
ru na věži rozhodčích. Ve 13.00 začátek
tréninkového parkuru č. 1 a následně č. 2 a 3.  
So 26. 11. - Veřejný trénink 12 hala 70-100, pre-
zentace je hodinu před začátkem tréninkového
parkuru na věži rozhodčích. Ve 13.00 začátek tré-
ninkového parkuru č. 1 a následně č. 2 a 3.     
So 3. 12. - Mikulášská veselice pro děti
Více na www. stajmanon.cz
Stolní tenis - herna stolního tenisu v hale TJ Jis-

kra Litomyšl u zimního stadionu

Ne 6. 11. od 9.00 – Litomyšl x Linhartice „B“- regi-
onální soutěž, muži
Ne 6. 11. od 12.00 – Litomyšl x Jevíčko „A“ – regi-
onální soutěž, muži
So 12. 11. od 15.00 – Litomyšl x Dolní němečtí „A“
- 3. liga mužů
Ne 13. 11. od 10.00 – Litomyšl x Vracov „A“ - 3. liga
mužů 
So 19. 11. od 9.00 – Litomyšl x Řetová „A“ - krajská
soutěž, muži
So 19. 11. od 13.30 – Litomyšl x Lanškroun „A“-
krajská soutěž, muži
So 3. 12. od 9.00 – Litomyšl x Borová „A“ - krajská
soutěž, muži
So 3. 12. od 13.30 – Litomyšl x Polička „A“- krajská
soutěž, muži
Volejbal - místo není určeno 

So 12. 11. od 9.00 – Litomyšl x Chvaletice – ženy 
So 12. 11. od 11.00 – Litomyšl x Chvaletice – muži 
Odpoledne odvety
So 26. 11. od 9.00 – Litomyšl x Dolní Újezd – ženy
So 26. 11. od 11.00 – Litomyšl x Sokol Pardubice –
muži
So 3. 12. od 9.00 – Litomyšl x Tesla Pardubice -
ženy

Litex aerobic show 2011 - Městská sportovní

hala Litomyšl

So 12. 11. od 9.30 - Litex aerobic show 2011, 9 lek-
torů z celé České republiky, moderuje Miroslav
Šimunek
Vstupné v přeprodeji do 11. 11. 380 Kč, poté 480
Kč. Info a předprodej: Jaroslava Krátká, infolinka
800 150 550, e-mail: kratka@litex.cz nebo Zita
Svobodová, tel.: 777 175 113, e-mail: zita.svobo-
dova@seznam.cz.
Lední hokej - zimní stadion 

Pá 4. 11. od 19.30 – Litomyšl x Moravská Třebová –
junioři
So 5. 11. od 17.00 – Litomyšl x Lanškroun - dorost
Ne 6. 11. od 17.00 – Litomyšl x Chrudim – muži
Pá 11. 11. od 19.30 – Litomyšl x Choceň - dorost
So 12. 11. od 17.00 – Litomyšl x Skuteč – junioři
Čt 17. 11. od 9.00 – Litomyšl x Moravská Třebová –
starší žáci
Pá 18. 11. od 19.30 – Litomyšl x Světlá nad Sázavou
- junioři
So 19. 11. od 17.00 – Litomyšl x Chrudim – junioři
So 19. 11. od 19.30 – Litomyšl x Moravská Třebová
- dorost
St 23. 11. od 18.30 – Litomyšl x Pardubice – muži
So 26. 11. od 17.00 – Litomyšl x Hlinsko – junioři
Ne 27. 11. od 9.00 – Litomyšl x Chrudim – starší
žáci
Čt 1. 12. od 18.30 – Litomyšl x Skuteč – muži
Pá 2. 12. od 19.30 – Litomyšl x Chotěboř - dorost
St 7. 12. od 18.30 – Litomyšl x Česká Třebová –
muži
Basketbal

Ne 13. 11. od 10.00 a 12.00 - Litomyšl x Vysoké
Mýto - (juniorky U19) 
So 19. 11. od 9.30 a 11.00 - Litomyšl x Přelouč
(nejml. minižactvo U11) 
Ne 20. 11. od 11.00 a 13.00 Litomyšl x Jičín (ml.
minižákyně U12) 
Fitcentrum Fila - zimní stadion

So - Ne 3.-4. 12. od 15.00 do 18.00 - Den otevře-
ných dveří k 1. výročí otevření. V sobotu i v neděli
proběhne soutěž v bench pressu. 
Nultý ročník vánočního turnaje v mariáši - hotel

Zlatá Hvězda

So 10. 12. od 13.00 - turnaj v mariáši, bližší info na
plakátech. Rezervace osobně na recepci hotelu
Zlatá Hvězda nebo na tel. čísle 461 615 338. 
Fotbal - stadion na Černé hoře

So 5. 11. od 14.00 - Litomyšl x Jaroměřice - Muži B
Ne 6. 11. od 9.30 a 11.15 - Litomyšl x Jablonné nad
Orlicí - Žáci
So 12. 11. od 11.30 - Litomyšl x Náchod - Dorost
So 12. 11. od 14.00 - Litomyšl x Moravská Třebová
- Muži A

Kam za sportem

Litomyšlští hokejisté v nové sezóně
V polovině měsíce října odstartovaly hokejové soutěže
v Pardubickém kraji, v nichž má Hokejový klub Lito-
myšl své zastoupení. Hlavní soutěž mužů, Krajská liga,
letos doznala značných změn, neboť byly sloučeny dvě
soutěže (KLM a KSM) v jednu, čímž vznikla soutěž
s jedenácti mužstvy a do Litomyšle přijedou kromě
obvyklých soupeřů Chocně, Moravské Třebové, Hlin-
ska, Světlé nad Sázavou, Chrudimi B také Polička,
Skuteč, Česká Třebová a Lanškroun a novým mužstvem
je velká neznámá Závodní Hokejová Pardubice, jejímž
lídrem je bývalý extraligový hokejista, dnes 53letý
Evžen Musil. 
Naše sestava doznala několika změn. K mužstvu přišli
junioři Radim Skalník, Ondřej Dvořák, bratři Matěj
a Štěpán Švecové, Josef Velehradský a Vladimír Nep-
raš, z nedaleké Chocně přibyl Ondřej Škorpil a Michal
Šedivý. Po roční odmlce se vrátil i David Šedivý, nově

náš dres také oblékl pardubický Jan Šafář. V kádru
nadále zůstávají nestárnoucí Lukáš Matys, Ondřej
Dospěl, Vojta Lustyk, Martin Ač a skvělé útočné trio
Ondřej Šeda, Milan Fikej, Radim Hudousek, v obraně
budou dále bojovat Pavel Kosejk, Michael Kučera,
Michal Fajfr. V brance se opět objeví Martin Horáček
a Jiří Štěrba.
Soutěž je rozdělena na dvě části. V první se všechna
mužstva vzájemně potkají dvakrát, tedy 20 kol.
Po nich se soutěž rozdělí, prvních šest mužstev bude
hrát o medaile, kde bychom nechtěli chybět. 
Podrobné informace naleznete na internetových
stránkách klubu www.hclitomysl.cz nebo na stránkách
Krajského hokejového svazu www.hokejpu.cz. Z prů-
běhů zápasů běží na internetu přenosy OnLine
na stránkách http://ol.grm.cz nebo www.online.lito-
mysl.net.                                                          Jiří Mlejnek

Koupím byt v Litomyšli
2+1, 2+kk nebo menší 3+1. Tel. 608 043 514. 
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HRADEC KRÁLOVÉ

• 3. - 13. listopadu
Hudební fórum Hradec Králové - festival světo-
vé soudobé hudby, jehož spolupořadatelem je
Český Rozhlas 3 – Vltava, který jednotlivé koncer-
ty živě přenáší. Koncerty jsou doplněny světel-
ným designem. 

CHEB

• 16. listopadu 
Vernisáž fotografické výstavy chebské Gale-

rie 4 „Listopad 1989“ - vernisáž začíná ve vesti-
bulu městského úřadu v 16.00. Scénář výstavy:
akce předcházející 17. 11. - exodus Němců z NDR
do SRN přes Cheb; listopad 1989 v Praze foto +
videoprojekce; listopad 1989 v Chebu, K. Varech,
akce následující - otevření hranic, stříhání drátů

JINDŘICHŮV HRADEC

• 30. listopadu
„Světové šansony" - koncert v podání poslu-
chačů muzikálového oddělení Konzervatoře
a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze se
uskuteční od 19.00 v kapli sv. Máří Magdaleny 

KUTNÁ HORA

• 12. listopadu
Svatomartinské hody - slavnost Svatomartin-
ského vína z kutnohorských vinic, spojená
s degustací Svatomartinské husy. Hlavní pro-
gram se uskuteční v areálu Jezuitské koleje
v sobotu 12. 11. od 11.00.

POLIČKA

• 17. října - 31. prosince
„Kdyby dřevo promlouvalo...“ - výstava v Cent-
ru Bohuslava Martinů v Poličce - drobná tematic-
ká výstava ve třídě Bohuslava Martinů
o krásných stromech a užitečném dřevu. První
výstava z tematického cyklu Zapomenutá řemes-
la našich předků, který pravidelně v podzimním
čase představí zajímavou a dnes už mnohdy
zapomenutou rukodělnou práci a zručnost řeme-
slníků. 

TELČ

• 5. – 6. listopadu
Turistické pochody Klubu českých turistů

v Telči - 5. 11. - Vysočinou k Telči aneb Za králo-
vnou Eliškou (trasy 53, 36, 21 a 15 km), 6. 11. -
Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách
husitských bojovníků (trasy 50, 37, 29, 20 a 10
km). Start ze sokolovny od 6.30 do 10.30.

TŘEBOŇ

• 30. listopadu od 19.30 
Adventní koncert Třeboňských pištců a legendy

folkové scény skupiny Nezmaři - uskuteční se
ve společenském sále lázní Aurora. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

Ženy „B“ po podzimu opět první
V sobotu 15. října odjížděly litomyšlské volejbalistky
(Ženy „B“) na poslední podzimní zápas do Letovic. Slu-
níčko nám sice svítilo na cestu, ale teploměr se sotva
vyšplhal přes nulu, a to se opravdu venku hrát nedá….  
Z domácího prostředí jsme zvyklé na krásnou velkou
halu, přesto jsme se nenechaly zastrašit malou těloc-
vičnou ani mládím protihráček a do zápasu nastoupily
odhodlaně. Jasná výhra prvních dvou setů tomu odpo-
vídala, bohužel, pak na nás dolehla únava a soupeřky
srovnaly na 2:2. Tie-break prvního zápasu byla infark-
tová záležitost, pro nás se šťastným koncem 19:17.
Jedno vítězství bylo jasné!
Do druhého zápasu jsme nastupovaly mírně unavené.
První dva sety byly jak na houpačce a abychom si je
opravdu užily, tak jsme oba hrály až do 30 - jednou

pro soupeře, jednou pro nás. Po druhém setu jsme byly
zase v útlumu, ale nakonec jsme zápas dovedly
do vítězného konce a pro změnu zase v tie-breaku.
Hurá - druhé vítězství bylo na světě! Radost byla
opravdu obrovská.
Dík patří všem spoluhráčkám. Z nastupující generace
především Evče Kvapilové, která za nás odehrála
všechny zápasy, krom posledního (již zmiňované Leto-
vice), kdy musela nastoupit za ženy „A“.
Sestava: Vondráčková, Lammelová Eva, Lammelová
Zdena, Pecháčková, Karalová, Lustyková, Mencová,
Šulcová, Kopecká, Kvapilová, Novotná, Voleská Micha-
la, Voleská Dana, Drimlová, Dušková. Trenérka Vaníč-
ková Jana.

Renata Šulcová, VK Litomyšl

Dvojnásobný počet výher dal stolním
tenistům dobrou výchozí pozici

Na přelomu září a října vstoupili do mistrovských sou-
těží stolní tenisté Jiskry Litomyšl a prozatím mají
v pěti soutěžích ze 17 utkání na svém účtu 10 výher, 2
remízy a 5 proher. Sezóna je sice na začátku, ale převa-
žující vítězné body dávají většině týmů do budoucího
času slušnou výchozí pozici. Nikterak ale nelze podce-
ňovat kohokoliv ze soupeřů, každý bude chtít bodo-
vat. Především pak v utkáních, ve kterých bude Jiskra
v pozici favorita. 
Z družstev oddílu je zatím na jasném výsluní kolektiv
žen v divizní soutěži, ve které ještě neztratilo v 6 due-
lech jediný bod. Naopak těžký los měli na úvod třetili-
goví muži, čemuž také odpovídá prozatím jediný
úspěch. Z jednotlivců jsou zatím největšími tahouny
družstev Táborský a Burešová. 
Doufejme, že příští měsíc bude hodnocení a výsledky
našich zástupců v jednotlivých soutěžních třídách
podobné nebo ještě úspěšnější než v úvodu sezóny.
S tím poté souvisí i nutnost, aby sestavy k jednotlivým
utkáním nastupovaly v kompletním složení. Jeden
chybějící hráč či hráčka ze základu mohou výrazně
ovlivnit vývoj i celkový výsledek utkání.   
Jednotlivé výsledky:
3. liga muži - Litomyšl x Sokol Chrudim 10 – 6 (body:

Táborský 3,5, Špinar 3,5, Křepelka 2,5, Motl 0,5), Žďár
n. Sázavou x Litomyšl 10 – 5 (Táborský 3, Šesták 1,
Křepelka 0,5, Špinar 0,5), Čechovice x Litomyšl 10 – 1
(Táborský 1)
Divize ženy - Stěžery x Litomyšl 0 – 10 (Burešová
3,5, L. Syrová 3,5, Krátká 3), Česká Skalice x Litomyšl
3 – 7 (Burešová 2,5, L. Syrová 2,5, Krátká 2), Jaroměř
x Litomyšl 0 – 10 (Burešová 3,5, L. Syrová 3,5, Krátká
3), Dobré „D“ x Litomyšl 4 – 6 (Burešová 2,5, L. Syrová
2,5, Krátká 1), Litomyšl x Loko Pardubice 9 – 1 (Bure-
šová 3,5, L. Syrová 3,5, Krátká 2), Litomyšl x Tesla Par-
dubice 10 – 0 (Burešová 3,5, L. Syrová 3,5, Krátká 3)
Krajská soutěž muži - M. Třebová „B“ x Litomyšl „B“ 10
– 2 (Štarman 2), Litomyšl „B“ x M. Třebová „C“ 10 – 5
(Štarman 4, Valdhans 3,5, Balský 2,5), Litomyšl „B“ x
Svitavy 10 – 4 (Dostál 3,5, Balský 2,5, Beneš 2,5, Štar-
man 1,5)
Divize dorostu - M. Třebová x Litomyšl 9 – 1 (Novák 1),
Sedlec x Litomyšl 9 – 1 (Bureš 1), Litomyšl x Lanškroun
5 – 5 (Burešová 3,5, Novák 1,5), Litomyšl x Hlinsko 7 –
3 (Burešová 3,5, Novák 3, Zavoralová 0,5), 
Regionální soutěž muži - Litomyšl „C“ x Němčice „B“ 9
– 9 (L. Syrová 4,5, V. Syrová 4,5)

Karel Štarman, předseda oddílu

„Stratílkovci“ mají mistry republiky 
Dne 28. září se konalo v Březnici mistrovství republiky
v časovce dvojic, jehož se zúčastnili i závodníci, jezdí-
cí za Cyklo Stratílek Sport klub Litomyšl. Pan Stratílek
pro kategorii M 50 k Jiřímu Boštíkovi zajistil posilu
zvučného jména a výborných kvalit - Františka Raboně
staršího.
V kategorii M 50 se o titul vždy vede pořádná bitva.
Vylosování „Stratílkovcům“ moc nepřálo, protože
všichni adepti na titul startovali až za nimi, proto jim
nezbývalo než jet už od startu na plné obrátky. Přesto-
že jela dvojice spolu poprvé, navzájem se dobře dopl-
ňovala. František výborně tempařil rovinatější úseky
tratě, Jirka zase kopcovité úseky a také využili Františ-

kových zkušeností z profesionálního pelotonu.
Výsledkem tohoto úsilí byl nejrychlejší čas ze všech
veteránských kategorií, a tím i zisk mistrovského titu-
lu. Pro Jiřího Boštíka to byla krásná tečka za letošní
sezónou. Zisk tří titulů MR, vítězství v extralize Mas-
ters a vítězství v Třebovském Cyklomanu staví tuto
sezónu jako velice úspěšnou.
Mistrovský titul se podařilo získat i dalšímu litomyšl-
skému borci Zdeňku Karáskovi, který jel s Petrem Vat-
lachem v kategorii M 70. I Zdeněk má za sebou
úspěšnou sezónu. Zvítězil v extralize Masters a několi-
krát vystoupil na „bednu“ v mezinárodních zahranič-
ních závodech.                                                            -red-

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.
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SVITAVY

• 5. listopadu od 18.00 / Fabrika 
Nový Zéland - putování po ostrovech přírod-
ních superlativů. Velkoplošná, panoramatická
live-diashow L. Šimánka.
• 11. listopadu od 17.00 / náměstí Míru
Svatomartinské slavnosti a lampionový prů-

vod - sraz průvodu v 16.30 na Svitavském sta-
dionu. Na náměstí program a občerstvení.
• 23. listopadu od 19.00 / Fabrika
Rudy Linka Trio (USA) – The American Songbook
- koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• 10. listopadu od 20.00 / Divadelní klub
Divadlo Naboso – Uvařeno, Magorův sbor -
příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skon-
čí v pekle a divadelní zpracování sbírky I. M.
Jirouse.
• 26. listopadu od 20:00 hod. / Divadelní klub
Buty - koncert
• 27. listopadu od 14.00 / Tylův dům
Vánoční inspirace - 13. ročník vánoční prodej-
ní výstavy

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 16. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
4TET - koncert
• 30. listopadu od19.00 / dvorana muzea
Schola Gregoriana Pragensis - adventní kon-
cert, vystoupí soubor založený D. Ebenem v r.
1987. 
Více informací na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 11. listopadu od 19.00 / Šemberovo divadlo
Tomáš Klus - speciální koncert v rámci turné
po divadlech
• 25. listopadu od 20.00 / Městský klub
Buty - koncert
• 20.–25. listopadu / regionální muzeum
Cestovatelský festival 

• 26. listopadu 8.00 – 16.00 / nám. Přemysla
Otakara II.
Kujebácký jarmark - kulturní program po celý
den, na závěr rozsvícení vánočního stromu.

Českomoravské
pomezí zve

Regionální turnaj v rybolovu 
Dne 8. října skončil třetím kolem první ročník Regio-
nálního turnaje v rybolovu. Toto závěrečné kolo pro-
běhlo u kolegů v České Třebové na rybníku Pařezák.
První kolo pořádala naše Místní organizace Českého
rybářského svazu (MO ČRS) v Litomyšli na Mendryce
a druhé uspořádala rybářská organizace v moravském
Jimramově.
Pokud budeme hodnotit a bilancovat, tak MO ČRS Lito-
myšl byla dvakrát první a jednou se umístila na druhé
příčce. Je sice pravdou, že se letošního ročníku
zúčastnily pouze tři organizace, nicméně smysl a účel
tohoto projektu byl beze zbytku naplněn a vysoce pře-
konal veškerá moje očekávání. Navázaly se nové přá-
telské vztahy, poznaly se nové vody, užilo se napínavé
rybařiny i sportovního soutěžení.
Každá pořádající organizace v rámci svých možností
připravila skvělé pohoštění a pro všechny soutěžící
pořídila poháry a pěkné ceny. A každá z nich posunu-
la pomyslnou laťku o něco výše.
Regionální turnaj evidentně získal mnoho příznivců
a další rybáři z okolních měst již o účast v tomto pod-
niku projevili velký zájem. Už nyní se všichni těšíme
na další kamarádská setkávání u vody a zdravou riva-
litu. První kolo druhého ročníku bude uspořádáno
opět na našem rybníku na Mendryce. 
Děkuji mnohokrát všem soutěžícím, kolegům, přízniv-

cům a pořadatelům za pomoc a účast. Zvláštní poděko-
vání za finanční podporu patří Městu Litomyšl a panu
Lorencovi, majiteli tiskárny H.R.G. Litomyšl,
za poskytnutí věcných cen pro soutěžící. Děkujeme
Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. Litomyšl a Rybářství
Litomyšl, s.r.o.
Více informací a bohatá fotogalerie na našem webu
www.crsmo-litomysl.wbs.cz.

Text a foto Jaroslav Bryška,
hlavní organizátor a autor projektu

Získané poháry MO ČRS Litomyšl za tři kola prvního ročníku
Regionálního turnaje v rybolovu. 

Šance pro Jiskru Litomyšl - 
- rozumní zastupitelé

Oprýskané zdi, zpuchřelá okna, kterými táhne.
Špatně fungující odpady, popraskaná dlažba v šat-
nách, na záchodech a ve sprchách. Omlácené dveře,
dosluhující a neefektivní kotel. Ano, to je dnes rea-
lita sportovního areálu TJ Jiskra Litomyšl, který byl
postaven v akci Z v 70. letech minulého století.
Sportovní halu na ping-pong, klubovnu na šachy,
technické zázemí spolu se záchody, sprchami a šat-
nami dnes využívá 450 sportovců všech věkových
kategorií, kteří jsou sdruženi do devíti sportovních
oddílů. Halu využívají i střední a základní školy
k hodinám tělesné výchovy.
Po více jak 40 letech provozu potřebují prostory nut-
nou kompletní rekonstrukci. Bez výměny kotle,
zateplení fasády, výměny oken, nové elektroinstala-
ce, sprch a WC nebude další provoz v budoucích
letech možný. Kde vzít peníze? Finanční zdroje

ze Sazky s určitou platností zkrátka vyschly. Období
minulého století, kdy měla Jiskra vlastní dopravu,
cestovní kancelář a jiné ekonomické aktivity, je
nenávratně pryč. Bez dotací od Města Litomyšl by
nebyla Jiskra schopna zajistit ani nutné provozní
výdaje na elektřinu, vodu a plyn.
Jedinou šancí na rekonstrukci celého sportovního
areálu je získání prostředků z operačního programu
ministerstva školství na rok 2012. Nutnou podmínkou,
a vlastně jakýmsi vstupním lístkem pro možné získání
dotace, je schválená 20procentní spoluúčasti města
na programu. V pondělí 3. října se sešlo mimořádné
Zastupitelstvo města Litomyšle, které po předložení
investičního rozpočtu ve výši 12,5 milionu, schválilo
napříč politickým spektrem - 15 hlasy z 15 přítomných
- spoluúčast na investičním záměru areálu TJ Jiskra
Litomyšl. Zvítězil zdravý rozum bez politických hádek,
intrik a všemožného politického pletichaření. Všem
přítomným zastupitelům patří poděkování.

Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel (VV)Tomáš Kabrhel získal
mistrovský titul
Dva týdny po mistrovství světa v Pekingu startoval
Tomáš Kabrhel v posledním závodě domácí sezóny, a to
na Mistrovství České republiky v duatlonu v Žamberku. 
Forma se opět vrátila a v závodě si vedl velmi dobře.
V závodě obsadil celkové 13. místo mezi 140 závodní-
ky, když celý závod sváděl vyrovnaný souboj s naším
nejlepším ironmanem Petrem Vabrouškem. V závěru
na zkušenějšího soupeře sice nestačil, ale zcela pře-
svědčivě získal mistrovský titul mezi juniory.

Zdeněk Kabrhel

NÁBYTEK AD
• Kuchyně na míru
• Vestavěné skříně
• Natírání a renovace

oken a dveří
Kontakt: 733 341 339
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Roztančete s námi 
podzimní Litomyšl aneb
Litex aerobic show 2011
Každý, kdo rád cvičí s kvalitními lektory a preferuje
dobře připravené akce s osobitou atmosférou, je srdeč-
ně zván 12. listopadu od 9.30 na v pořadí druhou Litex
aerobic show do Městské sportovní haly v Litomyšli.
Pod moderátorskou taktovkou známého herce Mirka
Šimůnka roztančí halu 9 kvalitních lektorů z celé
České republiky.
Těšit se můžete na všestrannou výbornou plzeňskou
lektorku Zuzku Švíkovou, dále na sportovně silového
Petra Dostála, dynamicky tanečního Michala Šubra,
sršící duo zumbistek Lucii Tvrdoňovou a Ivanu Sotolá-
řovou, Simonu Vlachovou v náročném rytmu cardio
body, stretchingově harmonizující Evu Vajnrajchovou
a Alenu Malachovou a taneční Zitu Svobodovou.
V pestré nabídce cvičení si každý bez problémů vybere.
Zumba, Dance aerobic, Cardio Body, Aerobic Dynamic
Kickbox, ABBA Dance, nebudou chybět ani lekce body
and mind. Okamžiky relaxu mezi cvičením lze pak
lehce vyplnit u partnerských stánků s širokou nabíd-
kou ochutnávek, zboží a služeb.
Bohatá tombola je nedílnou součástí programu
a pro každého účastníka máme připravenou řasenku
Yves Rocher a holítko Wilkinson Quattro jako poděko-
vání za vaši účast. Přijďte, těšíme se na vás. Roztanče-
te s námi podzimní Litomyšl.                       Karel Jandík

Závěrečný podnik
domácího šampionátu
v kartingu se jel
ve Vysokém Mýtě

Poslední zářijový víkend patřil na Autodromu ve Vyso-
kém Mýtě motokárám. Sedmým závodem se zde uzaví-
ral domácí šampionát v kartingu, a tak se naskytla
poslední možnost nejlepším motokáristům v České
republice, připsat si ještě poslední body do celkového
hodnocení letošního ročníku. 
Na téměř domácí trati také startovali jezdci Orion
Racing teamu z Litomyšle. V kategorii Kadet závodil
Marek Boris Machulda a i přes svoji letošní premiéru
v této kategorii si nevedl vůbec špatně. Od začátku
sezóny se jeho výkony neustále zlepšovaly, v posled-
ním závodu ve Vysokém Mýtě již dokonce vyhrál. V cel-
kovém hodnocení Mistrovství České republiky 2011
obsadil čtvrté místo. V nejvýkonnější motokárové
kategorii startoval Martin Doubek. Při neúčasti jeho
stájového kolegy Patrika Hájka, který se soustředil
pouze na starty v zahraničí, převzal Martin Doubek
roli „týmové jedničky“ pro domácí šampionát. V druhé
polovině šampionátu se Martinovi již dařilo držet
tempo s nejrychlejšími jezdci, a tak v závěru šampio-
nátu sváděl boj o celkově třetí místo. Skvělý výkon
v posledním závodu ve Vysokém Mýtě byl sice pozna-
menán penalizací za předčasný start, ale i tak se poda-
řilo vybojovat v konečném hodnocení Mistrovství ČR
skvělé třetí místo.                  Text a foto Vráťa Ondráček

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 - St a Pá 19.30-20.30 - tel. 728 421 115
•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, So  - 10.00, 17.00 
Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce pro kolek-
tivy 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, Út 18.00, St 18.00, 19.30
Pá 18.00, Ne 18.30
JUMPING PRO DĚTI
Út 16.30 - pro děti od 9 do 15 let 
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
HATHAJÓGA
Po 8.30, Čt 18.00
Info na tel. 608 834 129
MIX PRO ŽENY
cvičení na hudbu pro dříve narozené, začínající 
sportovce, lidi s nadváhou apod.
St 16.30
Info: lucie.jandikova@tiscali.cz, 777 288 770
---------------------------------------------------------
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.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.

So 5. 11. od 9.00 do 19.00 - 1. výročí otevření bazé-
nu - ukázky plavání, soutěže, aquazorbing, ukáz-
ka aqua aerobicu, večerní oslava. Zvýhodněné
vstupné.
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),
Zdravotní 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)
Sauna Litomyšl, za sokolovnou, tel. 774 848 053
Otevírací doba (listopad 2011):
Po, út, so - individuální rezervace
St 16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Čt 16.00-20.00 ženy / 20.00-23.00 bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Ne - od prosince 
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 (listopad):
So 5. 11. 13.30–15.30, Ne 6. 11. 13.30–15.30
St 9. 11. 17.00–19.00, So 12. 11. 13.30–15.30
Ne 13. 11. 13.30–15.30, St 16. 11. 17.00–19.00
Čt 17. 11. 13.30-15.30, So 19. 11. 13.30–15.30
Ne 20. 11. 13.30–15.30, So 26. 11. 13.30–15.30
Ne 27. 11. 13.30–15.30, St 30. 11. 17.00-19.00
Taneční škola Scarlett, tel.732 608 654 
Cvičební sál Veselka - kurzy V rytmu latiny
Út 17.15-18.15 - pro ženy, dívky, popřípadě i opač-
né pohlaví. Jednotlivci. 10 lekcí 750 Kč. 
Přihlášky do 11. 11. 2011 
na stsscarlett@seznam.cz, 732 608 654 nebo
osobně každý pátek od 13.00-16.30 na Veselce,
Kurz trvá od 15. 11. 2011 do 31. 1. 2012. 

Sport, cvičení

inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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Šachový zpravodaj
Od září se rozjela naplno činnost šachového oddílu
a šachové školy v Litomyšli. Rodiče mohou přivést
svoje děti každý pátek od 15.30 do klubovny TJ Jiskra,
U Plovárny. Od října začaly také šachové soutěže. Cíl je
velmi náročný a ambiciózní. „A“ tým chce postoupit
zpět do II. ligy a „B“ tým by chtěl postoupit do krajské-
ho přeboru.
Slavné vítězství nad Bohémkou - Jiskra Litomyšl A x

Bohemia Pardubice A (6,5:1,5) 

V neděli 2. října se hrálo první kolo krajského přeboru
první třídy a los nám přisoudil papírově nejsilnějšího
soupeře v soutěži - ŠK Bohemia Pardubice, která má
v základní sestavě 3 mezinárodní mistry z Ruska
a Ukrajiny a stejně jako my spadla z II. ligy. Soupeř
nenastoupil v absolutně nejsilnější sestavě, ale s jas-
nou ambicí zvítězit. Nejprve skončil Martin Zeman
na druhé šachovnici. Jeho soupeř Ondřej Třasák
(2062) v zahájení použil Caro-Kannovu obranu, Martin
nezareagoval nejlépe a brzy se dostal do nepříjemněj-
ší pozice. Přišla ale nečekaná nabídka remízy od sou-
peře, která se v horší pozici se špatným časem snad
nedala nepřijmout - 0,5:0,5. Hned po Martinovi jsem
skončil já na první. Soupeř mi bílými v holandské obra-
ně velmi brzy nastavil figuru a následně vzdal -
0,5:1,5. Vzhledem k nepříznivému vývoji zápasu se
soupeři rozhodli více riskovat. Soupeř Lukáše Jirsy
Pavel Daněk (1971) obětoval kvalitu, ovšem oběť
neměla pro něj očekávaný efekt a brzy vzdával i on -
0,5:2,5. Jirka Doseděl na čtvrté šachovnici rozehrál
bílými královskou indickou / Pircovu obranu v útoku,
ale po zahájení příliš dobře nestál. Naštěstí i zde se
hráč Bohemky Tomáš Nadrchal (2010) odhodlal k oběti
a ani tady z toho nic neměl. Jirka se bez problémů
ubránil a s materiálem navíc vyhrál - 0,5:3,5. Na osmé
šachovnici bojoval bílými kapitán našeho týmu Jarda
Odstrčil se Sergejem Kuzminem. Jarda zkusil bílými
vystavět Stonewall v útoku, soupeř ale zareagoval
zajímavě Pircovou strukturou a vznikla trošku nety-
pická pozice. Bílý měl ale převahu v centru, dostal se
k útoku na královském křídle a svého soupeře usmažil
- 0,5:4,5. A tři body byly doma. Bohemka skórovala
svůj první a poslední bod na šesté šachovnici, kde si
Lucka Bartošová nedokázala poradit s královskou
indickou v podání Petra Laušmana (2026). V Lucčině
časové tísni soupeř obětoval figuru, tentokrát však
oběť vycházela - 1,5:4,5. I když už byl zápas rozhod-

nut, soupeři nadále hráli riskantně a pokoušeli se stav
alespoň zkorigovat. Vedlo to ovšem k přesně opačné-
mu efektu. Na sedmé šachovnici se utkal Jaroslav
Zelenka s naším Karlem Škeříkem. Napínavá partie
nakonec vedla do koncovky jezdec proti střelci se
zablokovanými pěšci a jasnou remízou. S tím se však
pan Zelenka nehodlal smířit a jezdce obětoval, čímž si
vytvořil několik volných pěšců. Oběť korektní nebyla,
ale Karel udělal chybu a dal soupeři možnost zvítězit.
Ten jí ale nevyužil a bez figury nakonec prohrál -
1,5:5,5. Nejdéle hrál Martin Daniel s Václavem Jelín-
kem (2041). Černými se dostal do mírně lepší koncov-
ky a svého soupeře dlouho mučil. Těsně před časovou
kontrolou se situace vyhrotila. Martin však nijak
zásadně nechyboval a svého soupeře nakonec udolal -
1,5:6,5. Do začátku soutěže vynikající výsledek, který
si asi nikdo (kromě našeho kapitána) netipoval.
Jiskra Litomyšl B x Jabloné nad Orlicí (4,5:3,5)

Za deštivého počasí jsme dne 9. října jeli pro povinné
body do Jablonného nad Orlicí. Ze zápasu se však vyvr-
bilo nečekané drama, když zbrkle prohráli Jaromír
Odstrčil (rychlou hrou) a Petr Jonáš (na čas). Ostatní
ale bodovali. Je potřeba pochválit spolehlivé výhry
Milana Krejčího, Jirky Švába a Lucky Bartošové. Tři
remízy Jirky Seidla, Ládi Zemana a Vaška Pekaře zna-
menaly zisk tří bodů. Příště se musíme zlepšit. Na Lan-
škroun, Poličku, Vysoké Mýto a Svitavy by takový
výkon zřejmě nestačil.

Václav Pekař a Jaromír Odstrčil, foto Václav Pekař

Vítězná šňůra starších
žáků pokračuje
Fotbaloví starší žáci pokračují ve výborných výsledcích
a nadále drží i po 10. kole neporazitelnost a společně
s Vysokým Mýtem vévodí v tabulce Krajského přeboru. 
Odehrané zápasy: Dolní Újezd 7:5 (Mikulecký 3x,
Valenta 2x, Vejrych 2x), Luže 9:0 (Vejrych 4x, Valenta
2x, Mikulecký, Karal, Bureš), Pardubice 2:0 (Vejrych,
Švec), Moravská Třebová 5:0 (Vejrych, Valenta, Miku-
lecký, Karal, Štarman).

Ivan Čech, foto Jiří Coufal

Rozhodující bod: Igor Kuzmin (Rusko) netuší, že mu zbývá
pouze chvilka „šachového života" s Jardou Odstrčilem,
který získal čtvrtý, rozhodující bod zápasu.

Zleva stojící: Ivan Čech (trenér), Marek Karal, Jarda Vejrych,
Tomáš Soukup, Ondra Bureš, Tonda Valenta, Lukáš Mikulec-
ký, Lukáš Koukola, Marek Šulc, Miloslav Krejbych (trenér).
Dole z leva: Dan Krejbych, Katka Miklová, Martin Štarman,
Dan Ondráček, Patrik Petr, Ondra Vašek, Jirka Věneček, Mar-
tin Švec

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

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

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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VÁNOČNÍ VEČÍRKY
FIREMNÍ AKCE

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

NEVÁHEJTE A REZERVUJTE SI MÍSTA UŽ TEĎ

Úspěšný  „veterán” Vladimír Novotný
V Litomyšli se najde spousta sportovců, kteří ze soutě-
ží vozí medaile. Mezi ně se řadí i Vladimír Novotný,
který v posledních letech sklízí úspěchy ve veterán-
ských soutěžích. Naposledy se může pochlubit medai-
lovým umístěním z Itálie. 

Kdy jste začal soutěžit za veterány?
Na veteránské závody jsem začal jezdit až po šedesát-
ce, kdy jsem uznal,že už mám na to věk. Do té doby
jsem tvrdil, že s „dědkama“ závodit nebudu, protože
tenkrát jsem ještě závodil a občas i bodoval ve II. lize .

Jakých soutěží se účastníte?
Veteránská mistrovství světa vynechávám, protože
bývají v takových místech, kam se nedá dojet autem.
Letos to například bylo Sacramento a v roce 2013 bude
v Porto Allegre. Až do letošního roku jsem byl v Pozna-
ni, Helsinkách, Nyíregyháze a v Anconě, odkud jsem
se vracel vždy s jednou medailí. Letos jsem startoval
dokonce ve dvou velkých závodech. 

Jaké jsou vaše letošní úspěchy?
V březnu to bylo halové mistrovství Evropy v Gentu, kde
jsem byl druhý v disku (házelo se ovšem venku) a v září
došlo k mému nejúspěšnějšímu vystoupení, a to
na European Masters Games v italském Lignanu. Na tyto
Evropské veteránské hry se sjelo do známého přímoř-
ského letoviska na 4 500 sportovců ve věku od třiceti
do 90 let, aby soutěžilo ve dvaceti druzích sportů.
Pro mě to bylo 10 dnů v krásném počasí s ubytováním
kousek od moře. Ale přijel jsem tam závodit a podařilo
se mi vyhrát všechny tři disciplíny, ke kterým jsem se
přihlásil – disk, kladivo a vrhačský pětiboj. 

Říkáte nejúspěšnější vystoupení… Co pro vás tedy
znamená?

Vladimír Novotný (uprostřed) v Lignanu

Městský bazén
slaví narozeniny!
Městský bazén Litomyšl, Stavba roku 2011, vás srdeč-
ně zve na oslavu 1. výročí od otevření, která se usku-
teční v sobotu 5. listopadu od 9.00 do 19.00.
Program:
9.00–9.30 - Ukázka kurzu plavání kojenců a batolat –
Kajmánek (p. Šmerdová)
9.30–10.00 - Ukázka kurzu plavání rodičů s dětmi –
Ádéčko (p. Dostálová)
10.00–11.00 - Dětské soutěže

Aquazorbing - adrenalin v průhledných
koulích na vodě
Soutěž o nejrychlejší jízdu na tobogánu

11.00–11.30 - Ukázka kurzu plavání pro děti – Plavec-
ká škola Litomyšl
12.00–13.00 - Soutěž o nejrychlejší jízdu na tobogánu

Aquazorbing – adrenalin v průhledných
koulích na vodě
Dětská soutěž

15.00–16.00 - Plavání pro veřejnost
16.00–17.00 - Soutěž o nejrychlejší jízdu na tobogánu

Aquazorbing - adrenalin v průhledných 
koulích na vodě
Dětská soutěž

17.00–18.00 - Ukázka aqua aerobicu (p. Soušková)
18.00–19.00 - Večerní oslava – narozeninový dort.
Vstupné: Děti do 6 let – zdarma, děti 6 – 15 let - 50 Kč
na 3 hodiny, dospělí - 80 Kč na 3 hodiny, ZTP a senioři
nad 60 let - 50 Kč na 3 hodiny, studenti od 16 let - 60
Kč na 3 hodiny.

Cením si toho o to víc, že jsem musel jak v disku, tak
v kladivu o vítězství bojovat do posledního hodu. Až
šestými pokusy jsem přehodil svého největšího soupe-
ře Michaela Hazlewooda z Velké Británie. 

Co vás čeká v nejbližší době? 
S aktivní činností ještě nechci končit, ale v příštích
dvou letech nehodlám startovat na velkých soutěžích.
Rád bych se ve zdraví dožil přestupu do vyšší věkové
kategorie 70 až 74letých a jeden až dva roky to ještě
zkusil.                              -red-, foto archiv V. Novotného 


