
Orchestry dohromady
čítaly více než 140 hudeb-
níků. V jejich podání zněly
filmové hity jako ústřední
melodie z filmu Mission
Impossible, písně Deep
Purple, brazilská samba,
ale i rocková variace
na Beethovenovu Devá-
tou. V rámci závěrečného
pódiového vystoupení
pak těleso složené
z orchestrů prefektury
Fukuoka zahrálo skladbu
Backdraft. Ta se po loň-
ské březnové katastrofě
stala jakousi modlitbou

za Japonsko postižené zemětřesením, které následně
vyvolalo vlnu tsunami a způsobilo jadernou katastrofu
ve Fukushimě. 
Program na Smetanově náměstí vyvrcholil dvěma prů-
vody hudebníků, kteří v čele s mažoretkami vyrazili
z horní části náměstí k pomníku Bedřicha Smetany.
Vystoupení japonských umělců bylo velmi dynamické
a propracované do posledního detailu. Pokud někdo

hrál sólo, přitančil i se
svým nástrojem přímo
před publikum a na konci
partu se znovu zařadil
do orchestru. Tradiční
české představy o umění
mažoretek doslova zbou-
rala více než stočlenná
skupina mažoretek a ta-
nečníků.
Programu na Smetanově
náměstí předcházelo slav-
nostní přijetí japonské
delegace v audienčním
sále zámku. 
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Litomyšl
moderní historické město

Mladí japonští umělci předvedli
Litomyšlanům opravdovou show

Již v roce 1996 bylo na shromáždění Meziná-
rodního svazku architektů dohodnuto, že se
bude každý rok, vždy první říjnové pondělí,
konat Světový den architektury. V loňském
roce si tento den poprvé připomněla i některá
města v České republice. Hlavní náplní byly
komentované procházky po českých a morav-
ských městech s architekty či historiky umění.
K druhému ročníku se již hrdě hlásí také Lito-
myšl, která nabídne zájemcům o moderní
architekturu a design třídenní maraton nejrůz-
nějších akcí pod názvem ArchiMyšl 2012. 

Pátek 28. září

Program zahájí v pátek 28. září projekce v nově
digitalizovaném kině Sokol. Promítat budeme
film Urbanized z roku 2011, který představuje
řadu světových architektů, územních plánova-
čů, autorů strategií a myslitelů. Po projekci
bude následovat diskuse s mladými architekty
z architektonického kvarteta Manua. „Vstu-
penky do kina budou slosovatelné. Po skonče-
ní projekce vylosujeme 10 výherců, kteří získají
nový nástěnný kalendář Moderní Litomyšl
2013,“ slibuje starosta města Michal Kortyš.
Následovat bude noční koupání v Městském
bazénu Litomyšl, který byl vyhlášen v loňském
roce Stavbou roku. 
Sobota 29. září 

Sobota bude ve znamení komentovaných pro-
hlídek. Zájemce o Revitalizaci zámeckého návr-
ší provede po staveništi starosta Michal Kortyš.
S helmou na hlavě budete mít možnost nakouk-
nout do piaristického kostela, který je plný leše-
ní, prohlédnout si již téměř hotový interiér
jízdárny a nahlédnout „pod ruce“ archeologům.
Naplánována je i projížďka po stavbách moderní
architektury v Litomyšli. Obě prohlídky je třeba
předem rezervovat buď osobně v informačním
centru nebo e-mailem na adrese
vokalova@galerie.litomysl.cz. Účastníci pro-
jížďky si s odborným komentářem emeritního
starosty Miroslava Brýdla a Antonína Dokoupila
prohlédnou dvorek pedagogické školy, projdou
se podél řeky Loučné, nakouknou do Městské
sportovní haly, navštíví White Gallery v Osíku,
areál bytových domů v lokalitě U nemocnice,
Nový kostel Církve bratrské, městský bazén,
zimní stadion a sportovní areál Černá hora
i internát pedagogické školy.    strana 6 >

Světový den 
architektury 
poprvé v Litomyšli

Archeologický výzkum 
na zámeckém návrší pokračuje

V pondělí 20. srpna se na zámeckém návrší po několi-
ka měsících opět naplno rozběhly práce záchranného
archeologického výzkumu, který musí být dle zákona
prováděn při stavebních úpravách na tomto území. 
Jiráskova ulice

Uzavření Jiráskovy ulice, které bylo původně napláno-
váno do začátku září, potrvá do března příštího roku.
Během podzimních měsíců navíc v místě začne stavba
plánovaného suterénního objektu v rámci projektu
Revitalizace historické budovy Regionálního muzea
v Litomyšli, jejímž objednatelem je Pardubický kraj.

„Výstavba objektu na úrovni prvního nadpodlaží
muzea by si v každém případě vyžádala dočasně další
uzavření Jiráskovy ulice. Na koordinační schůzce
s objednatelem stavby, jejíž lhůty byly rovněž posunu-
ty o dva měsíce, bylo dohodnuto, že k úplnému
zadláždění komunikace dojde až po dokončení prací
na přístavbě muzea. Archeologové přislíbili koordino-
vat práce s řemeslníky tak, aby byly do zimy hotovy
všechny činnosti, které by později mohlo zkompliko-
vat mrazivé počasí,“ vysvětlil starosta Michal Kortyš.
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V úterý 28. srpna přivítala Litomyšl studentské
orchestry a skupiny mažoretek z prefektur Oita
a Fukuoka. U mariánského sloupu se uskutečnila tři
vystoupení, která u přítomných Litomyšlanů vyvolala
opravdové nadšení. 
Program zahájila skupina japonských mažoretek,
která za doprovodu několika desítek tančících hudeb-
níků předvedla propracovanou choreografii.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí se zadáním chemicko-technologic-

kých průzkumů v domě U Rytířů Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice. Celková cena prací 151.200 Kč
včetně DPH.

RaM pověřuje organizací voleb do zastupitelstev
krajů a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12.10.
a 13.10.2012 v případě konání druhého kola voleb
do senátu ve dnech 19.10. a 20.10.2012, tajemníka
MěÚ Ing. Pulgreta, vedoucí správního odboru M. Hola-
sovou a vedoucího odboru vnitřní správy a obrany
Ing. Dvořáka.

RaM souhlasí se záměrem zřízení občerstvení
v kině Sokol a pověřuje majetkoprávní oddělení vyjed-
náním nutného souhlasu od vlastníka objektu - Tělo-
výchovné jednoty Sokol. V případě kladného
stanoviska TJ Sokol RaM ukládá řediteli PO Smetanův
dům vypsat ve spolupráci s majetkoprávním odděle-
ním výběrové řízení na provozovatele občerstvení.

Ředitelství silnic a dálnic chystá opravy silnice I/35
v okolí světelné křižovatky. V termínech 8., 9., 15.
a 16. září budou prováděny opravy povrchu silnice
I/35 v okolí světelné křižovatky Litomyšl. Průjezd
vozidel bude postupně omezován pouze do jednoho
jízdního pruhu. V souvislosti s těmito pracemi dojde
na přechodnou dobu k uzavření výjezdu z místní
komunikace od marketu Albert přímo na tuto silnici. 

Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství 

Opravy silnice I/35
v okolí světelné křižovatky

Výstavba nových bytů 
v lokalitě U Nemocnice

Město Litomyšl zahájilo výstavbu 17 nových bytů
v lokalitě naproti nemocnici. Jedná se o realizaci jed-
noho ze čtyř objektů z architektonické studie
na výstavbu tzv. Městských vil. Dokončení je plánová-
no na polovinu roku 2013.
Počty a velikosti bytů jsou následující :
typ bytu                podlahová plocha                  počet bytů
3+kk                     71 m2 8 
2+kk                     53 m2 7
4+kk                     125 m2 2
Byty budou vybaveny veškerým základním zařízením
včetně samostatného plynového topení a ohřevu teplé
vody. Byty 4+kk jsou umístěny v posledním nadzemním
podlaží a budou mít k dispozici nezastřešenou terasu.
Místostarosta Vojtěch Stříteský uvedl: „Stavba je
financována pouze z prostředků města bez užití státní
dotace. Předpokládá se, že byty budou užívány jako
nájemní s výší nájemného cca 75,- Kč/m2/měsíc.“
Noví nájemci budou mít před uzavřením nájemní
smlouvy povinnost složit zálohu na nájemné ve výši
ročního nájemného, která bude ihned po uzavření
nájemní smlouvy tzv. odbydlována. Nad takto stano-
vené nájemné bude nájemce platit  za služby poskyto-
vané v souvislosti s užíváním bytu správci bytového
fondu města (vodné a stočné, energie společných pro-
stor, STA) a za amortizaci zařizovacích předmětů.
Samostatně bude také hradit náklady za dodávané
energie (plyn, elektřina). 
Nájemní smlouvy budou podle platných pravidel města
uzavírány vždy na dobu určitou 1 roku. Pokud po vypr-

šení této doby nájemce přistoupí na stanovené nájem-
né pro další období a zároveň byla v uplynulém období
ze strany nájemce plněna nájemní smlouva, je smlou-
va automaticky prodlužována. 
Výběr nájemců bude proveden na základě výběrového
řízení, které bude vyhlášeno před dokončením výstav-
by (předpokládá se první pololetí roku 2013). Podmín-
ky účasti ve výběrovém řízení budou s největší
pravděpodobností tyto:
• dovršení věku 18ti let
• zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost určenou

k bydlení
• zájemce nesmí mít žádné závazky vůči Městu Lito-

myšl
Výběr žadatelů tedy nebude omezen  na současně evi-
dované žadatele o byty dle platných pravidel města
ani pouze na občany s trvalým pobytem nebo pracoviš-
těm na území města. Z výběrového řízení nebudou
vyloučeni ani nájemci městských bytů, pokud přijmou
závazek ukončení současné nájemní smlouvy a uvol-
nění bytu. Výběr bude proveden orgány města za účas-
ti zástupců bytové komise. 
V současné době tedy Město Litomyšl nebude vytvá-
řet žádnou databázi žadatelů o tuto formu bydlení.
Zájemci vyčkají na vyhlášení výběrového řízení,
které bude samozřejmě veřejně prezentováno (Lilie,
úřední deska MěÚ, webové stránky) v dostatečném
předstihu.    

Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství 

Zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva města se bude konat v úterý
18. září od 16.00 v malém sále Smetanova domu. Na
programu jsou: majetkoprávní záležitosti, změny roz-
počtu města na rok 2012, názvy nových ulic.

Hlavní budova
muzea uzavřena
Během září převezme firma, která zvítězila  ve výběro-
vém řízení, prázdnou budovu Regionálního muzea
v Litomyšli. Její generální rekonstrukce bude staveb-
ně dokončena v závěru roku 2013. Ke znovuotevření
muzea dojde v první polovině roku 2014.
Během rekonstrukce nemá muzeum náhradní výstavní
prostory. “Budeme se podílet na celé řadě projektů,
které se budou odehrávat v prostorách jiných organi-
zací. Kanceláře pracovníků muzea naleznete v budově
České pošty v Litomyšli (Smetanovo nám. 15), vchod
z Havlíčkovy ulice, 2. patro. Jakékoli návštěvy je
nutné předem domluvit telefonicky. Veškeré dosavad-
ní kontakty (korespondenční adresa, telefony, emaily)
zůstávají beze změny,” upozorňuje ředitel muzea René
Klimeš. 
Po dobu generální rekonstrukce muzea je uzavřena
badatelna.                                                                    -red-

Zhotovitel generální
rekonstrukce muzea
je znám
Ve výběrovém řízení na zhotovitele generální rekon-
strukce historické budovy muzea, které vyhlásil Par-
dubický kraj, zvítězila stavební firma PKS INPOS
ze Žďáru nad Sázavou. Přihlásilo se celkem dvanáct
firem, nejnižší nabídková cena vítěze byla 46,6 milio-
nu Kč. Původní odhadní cena dle projektu byla 70,5
milionu. Zhotovitel převezme budovu a začne s prace-
mi v září letošního roku.       René Klimeš, ředitel RML

Projekt Revitalizace zámeckého 
návrší kontrolován již pošesté

V červenci zahájila Policie České republiky, Útvar
odhalování korupce a finanční kriminality, další
z mnoha kontrol projektu Revitalizace zámeckého
návrší. Kontrola byla zahájena jako již poněkoliká-
té na základě anonymního udání. „Ano, policie
nás informovala o tomto udání, a její šetření jsme
přivítali,” říká starosta Michal Kortyš a vysvětluje:
„Policie bude fakticky kontrolovat to, co již bylo
zkontrolováno Nejvyšším kontrolním úřadem
České republiky, Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a auditem ministerstva pro místní rozvoj.
Stejně jako u všech předešlých kontrol, neočeká-
váme jiný závěr než ten, který potvrdí, že město při
realizaci projektu nijak zásadně nepochybylo.
S trochou nadsázky můžeme říct, že pokud jde
o kontroly, chybí nám tu už jen FBI či KGB,” uzaví-
rá s mírným úsměvem starosta města.
Od zahájení realizace projektu jde již o šestou kon-
trolu. Je třeba říci, že kontroly bývají dlouhodobé
a kladou vysoké nároky na zaměstnance Městské-
ho úřadu Litomyšl a spolupracující firmy. První
kontrola zde byla od konce dubna do konce října
2011. Kontrolu, jejímž cílem bylo ověření uznatel-
nosti certifikovaných výdajů, provádělo minister-
stvo pro místní rozvoj. Další dvouměsíční kontrola
se týkala přezkoumání postupů zadavatele při
zadávání veřejných zakázek. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže neshledal žádná pochybení.
Od konce března letošního roku probíhá daňová
kontrola, kterou provádí Finanční úřad v Pardubi-
cích a jejímž cílem je kontrola rozpočtové kázně.

Necelé tři měsíce byl na kontrole v Litomyšli také
Nejvyšší kontrolní úřad. Touto kontrolou bylo ově-
řeno, že cíle projektu jsou v souladu s Příručkou
pro žadatele a příjemce, projekt splňuje podmínky
přijatelnosti. To znamená, že není důvod k navra-
cení dotací, jak někteří mylně uvádějí. Také výbě-
rová řízení byla provedena v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách a závaznými postupy. Kon-
trolní skupina NKÚ ověřila i smluvní vztahy, které
město Litomyšl s dodavateli v rámci projektu uza-
vřelo. NKÚ došel k závěru, že všechny smlouvy byly
uzavřeny v souladu s provedenými výběrovými
řízeními a všechny proplacené finanční prostředky
byly v souladu s uzavřenými smlouvami. Město
Litomyšl dle kontroly také plní povinnou publicitu
tak, jak je uvedeno v nařízení komise. Od konce
dubna probíhá kontrola ministerstva pro místní
rozvoj zaměřená na posouzení dodržování harmo-
nogramu realizace projektu a již zmíněné šetření
Policie České republiky.             
„Rád bych poděkoval všem, kteří spolupracjí při kon-
trolách na největším projektu v novodobých dějinách
Litomyšle,” říká starosta Michal Kortyš a upřesňuje:
„Je jasné, že bez úzké součinnosti se všemi, kteří se
na realizaci projektu přímo podílejí, se kontrolní čin-
nost dělat nedá. Litomyšlany prosím o trpělivost,
dalo se předpokládat, že se v průběhu realizace obje-
ví nějaké problémy – věřte však, že děláme vše
pro zdárné dokončení projektu, který nemá v podob-
ných desetitisícových městech obdobu.”
Michaela Severová, tisková mluvčí města Litomyšl
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Město podpoří majitele památkově
chráněných objektů

Jste majitelem památkově chráněného objektu
a nemáte peníze na jeho obnovu? Z rozhodnutí rady
města budou v roce 2013 v rámci programu Regenera-
ce městských památkových rezervací podpořeny pře-
devším investice do soukromých objektů, případně
objektů v církevním vlastnictví.
Podmínky pro přidělení dotace

Dotace může být přidělena pouze na zapsanou
nemovitou kulturní památku ležící na území měst-
ské památkové rezervace. Musí se jednat o památko-
vou obnovu objektu - např. nová krytina,
klempířské a tesařské práce, opatření proti vzlínající
vlhkosti, statické zabezpečení, restaurátorské
práce, repase truhlářských prvků, nikoliv moderni-
zaci objektu - např. výměna oken (pokud se nena-
cházejí v havarijním stavu), modernizace bytového
fondu, zřizování nových bytových jednotek, tech-
nické zařízení budov, elektroinstalace, zateplování,
vytápění, nové vikýře, úpravy veřejných prostran-
ství, projektová dokumentace, stavebně historické
průzkumy, kopie sochařských děl, práce investiční
povahy). Dotace je určena především na zvýšené
náklady spojené se zachováním a obnovou autentic-
kých prvků a konstrukcí kulturní památky. Zásady
MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory
jsou zájemcům k dispozici na adrese:
www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429.
Státní dotace může dosáhnout výše až 50% z celko-
vých investičních nákladů. Povinný spolupodíl
Města činí min. 10%. V případě restaurování může
státní dotace dosáhnout až 100% investičních
nákladů. Výše finančního požadavku v žádosti není
omezena. Ze zkušeností z jiných měst lze usuzovat,
že požadavky bude nutné naplňovat ve více eta-
pách.  Příklad: žadatel připraví rekonstrukci v celko-
vé výši 1 mil. Kč. Dotace ze státního rozpočtu bude
činit např. 100 tis. Kč. Potom etapa bude stanovena
v celkové výši 200 tis. Kč tak, aby příspěvek Města
činil 20 tis. Kč. Tato situace nevylučuje, aby investor
dokončil celou zakázku, a to ve vlastní režii a s nezá-
vislou smlouvou na zbylých 800 tis. Kč.
Dotace není nároková. O výši jednotlivých dotací bude

rozhodovat Rada města Litomyšle po doporučení
Komise pro regeneraci památek. Lze očekávat, že bude
snaha podpořit co největší množství žadatelů, což pře-
pokládá rozdělení dotace na větší množství částek
ve velikosti úměrné celkovým vynaloženým nákladům
na jednotlivé akce obnovy. Zároveň není vyloučeno, že
může být upřednostněn projekt, který je v městské
památkové rezervaci dominantní, pohledově význam-
ný či jinak důležitý.
Žádosti podávejte do 2. listopadu 2012

Žádosti je možné podávat do 2. listopadu 2012
na adresu: Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 560 02
Litomyšl, zodp. osoba – Antonín Dokoupil, anebo na e-
mailovou adresu: antonin.dokoupil@litomysl.cz.
Forma žádosti není předepsána, ale musí obsaho-

vat:

•název objektu, ulici, číslo popisné
•formu vlastnictví (fyzická nebo právnická osoba, cír-

kev)
•závazné stanovisko památkové péče (č.j. a datum

vydání)
•ohlášení stavebních prací (č.j. a datum vydání)
•stručnou charakteristiku obnovy
•odhad nákladů (pokud částka převýší 1 mil. Kč, musí

být odhad doložen propočtem projektanta nebo sta-
vební firmy)

•fotografie současného stavu
Pokud budou žadatele vybráni (nejdříve komisí

pro regeneraci památek a poté Radou města), před-

loží do 15. března 2013 navíc:

•doklad o vlastnictví ne starší než 6 měsíců s kopií
snímku katastrální mapy

•doklad o výběru zhotovitele díla v souladu se záko-
nem o veřejných zakázkách

•podepsanou smlouvu o dílo včetně položkového roz-
počtu (např. dle soustavy ÚRS)

•povolení k restaurování v případě, že práce budou
prováděny restaurátorem

•pokud je vlastník plátcem DPH, předloží prohlášení,
že neuplatní odpočet DPH ve vztahu k obnově kul-
turní památky                                  Antonín Dokoupil

odbor rozvoje a investic

Dny evropského dědictví v Litomyšli
Dny evropského dědictví (European Heritage Days)
jsou celoevropskou poznávací a společenskou aktivi-
tou, jejímž cílem je ochrana kulturního dědictví. Česká
republika se ke Dnům evropského dědictví připojila
v roce 1991 a záštitu nad touto akcí převzalo Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
jejímž členem je i město Litomyšl. Každoroč-
ně se v měsíci září otevírají veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. V Litomyšli jsou Dny
otevřených dveří vždy druhý víkend v září,
tentokrát tedy o víkendu 8. a 9. září. 
Samozřejmou součástí Dnů otevřených dveří památek
bývá i bohatý doprovodný program. V sobotu 8. září
můžete na dlouhou dobu naposledy navštívit budovu
Regionálního muzea v Litomyšli. Barokní objekt
původní piaristické školy z počátku 18. století bude
zcela vyklizen a připraven na předání zhotoviteli
za účelem provedení generální rekonstrukce včetně
přístavby nového suterénního vstupního objektu.
Rekonstrukce se uskuteční dle projektu arch. Josefa
Pleskota a veřejnosti se znovu otevře až v první polovi-
ně roku 2014. „Návštěvníci budou mít v tento den jedi-
nečnou možnost projít si budovu doslova od půdy
po druhý suterén,“ slibuje ředitel René Klimeš a dodá-

vá: „V každé místnosti budou pro návštěvníky připra-
veny fotografie a textové informace o tom, jak byla
tato prostora využívána v minulosti a jak bude vypadat
a bude využívána v budoucnu po rekonstrukci.“
Pro děti bude připraven bohatý program, který je zába-

vnou formou provede po celém objektu. K dis-
pozici bude i občerstvení. 
Rada města Litomyšl využila těchto význam-
ných dnů také k uspořádání slavnostního set-
kání, při němž  bude lékařce zdejší nemocnice
MUDr. Haně Šmákalové předána Cena purk-
mistra Laška. „Tato cena, nesoucí jméno zřej-
mě nejvýznamnější osobnosti Litomyšle

1. poloviny XX. století, se uděluje prvně v historii
a věříme, že zakládá dlouhou tradici,“ uvedl místosta-
rosta města Vojtěch Stříteský. „Paní doktorka je oblí-
benou a váženou osobností a také vzhledem k tomu,
že se slavnostní akt uskuteční v krásném prostředí
zdejšího státního zámku, na němž stylově vystoupí
soubor Barocco sempre giovane, očekáváme velký
zájem a účast veřejnosti,“ doplnil Vojtěch Stříteský.
V sobotu 8. září doporučujeme také prohlídku nově
opraveného hřbitovního kostela sv. Anny. Rekon-
strukce tohoto raně barokního objektu probíhá již
od roku 2005 a zahrnuje statické zabezpečení objektu,
realizaci nové střechy včetně klempířských prvků,

opatření proti vzlínající vlhkosti a obnovení venkov-
ního i vnitřního pláště včetně repase dřevěných oken
a vitráží. Postupně je také obnovováno vnitřní vyba-
vení – lavice, část sochařské a malířské výzdoby. 
Pokud jste ještě nenavštívili interaktivní výstavu
ve II. patře zámku Poznávej se!, máte v sobotu 8. září
jedinečnou možnost a ještě ušetříte – vstupné je
téměř symbolické. Doporučujeme i návštěvu Portmo-
nea včetně instalace na dvorečku Camera Obscura.
Otevřeny budou také oblíbené věže – vyhlídková věž
gymnázia, Červená věž i věž kostela Povýšení sv.
Kříže. Při procházce mezi památkovými objekty vám
může udělat radost i první ročník Litomyšlského vino-
braní na Smetanově náměstí nebo návštěva oblíbené-
ho festiválku Fishfest na zahradě restaurace
Na Kopečku.                 
V neděli se můžete těšit například na pohádkové
nedělní dopoledne a Vodnický karneval u Smetanova
domu. Jednadvacátý ročník oslaví v kapli Evropského
školicího centra  festival Mladá Praha, na kterém se
v neděli od 16.00 představí Honoka Kishimoto
na housle, Asagi Nakata a Václav Mácha na klavír.
Na programu R. Schumann, F. Liszt, L. van Beethoven
a C. Saint-Saens. 
Podrobný program naleznete na www.litomysl.

Michaela Severová, tisková mluvčí města Litomyšl

Rada města Litomyšle udělí Cenu purkmistra Laška lékařce MUDr. Haně Šmákalové v sobotu 8. září v 10.30 hodin
v kongresovém sále zámku. Slavnostní akt doprovodí svým vystoupením soubor Barocco sempre giovane. 

Krátce
Výstava Poznávej se! prodloužena do konce září

Poznávej se! aneb prověř svoje smysly a schopnosti.
Takový je celý název výstavy s podtitulem Dotýkat se
exponátů přikázáno! Výstava pro děti od 5 do 99 let je
až do 30. září 2012 k vidění v Městské obrazárně (II.
patro zámku). Připomínáme, že držitelé Bonus pasu
Českomoravského pomezí dostanou k jedná vstupen-
ce druhou zdarma.

Děkovná sváteční bohoslužba v kostele sv. Anny

Hřbitovní kostel sv. Anny se po rekonstrukci otevírá.
První zájemci si jeho interiér mohou prohlédnout již
v sobotu 8. září v rámci Dnů otevřených dveří pamá-
tek. Děkovná sváteční bohoslužba se zde bude konat
v pátek 28. září od 17.45 hodin. 

Bavte se a pomáhejte dětem!

Již od roku 2000 se v Litomyšli bavíme a zároveň
pomáháme dětem. Tak zní podtitul známé celostátní
sbírky Pomozte dětem, kterou spravuje Nadace rozvo-
je občanské společnosti. Také letos jste na Toulovco-
vých prázdninových pátcích házeli do kasičky kuřátka
Pomocníčka drobné i větší peníze. Celkem bylo během
devíti prázdninových pátků vybráno 28.649 Kč.
Za sebou máme celkem již neuvěřitelných 123 Toulov-
cových prázdninových pátků během kterých bylo
vybráno přes 471 tisíc Kč!  

Pomáhá i Kinematograf bratří Čadíků

Minulostí je i třinácté zastavení maringotky Kinema-
tografu bratří Čadíků. V rámci pěti srpnových večerů
s filmovými projekcemi bylo na dobrovolném vstup-
ném vybráno celkem 32.350 Kč. Tyto peníze byly
zaslány v letošním roce na projekt Pošli to dál – kon-
krétně jsou určeny na nákup zdvihací plošiny pro Mar-
tina Zelinku, který trpí od narození svalovou
dystrofií. Od roku 2000 bylo na Smetanově náměstí
odpromítáno již 71 českých filmů a na nejrůznější
dobročinné účely bylo při této příležitosti vybráno
úctyhodných 360 tisíc Kč. Děkujeme Vám, že i v této
době jste ochotni pomáhat těm, kteří se nemají tak
dobře jako vy!  

Veletrh Památky s účastí Litomyšle

Od 4. do 6. října se na Výstavišti v pražských Holešovi-
cích bude konat první ročník veletrhu Památky. Lito-
myšl se zde objeví v expozici svazku obcí České
dědictví UNESCO i Česká inspirace.    
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Město Litomyšl a Nadace Proměny za asistence obecně
prospěšné společnosti Agora CE v průběhu letošního
května provedly dotazníkové šetření v souvislosti
s připravovaným projektem „Nábřeží řeky Loučné“.
Projekt je zaměřen na úpravu okolí řeky Loučné
na Vodních valech a území kolem Smetanova domu. 
Cílem zmíněného průzkumu bylo zmapovat názory
obyvatel, jejich potřeby, přání i to, jak lokalitu v sou-
časné době využívají. Dotazník sledoval, jaké problé-
my se s daným územím pojí, zda je bezpečné, co v něm
návštěvníkům chybí apod. Kromě toho se také šetření
zabývalo tím, co by v budoucnu mělo území svým
návštěvníkům a uživatelům nabízet a jaká by měla být
jeho podoba. 
Celkem bylo do domácností jako příloha Lilie distribu-
ováno cca 4 400 dotazníků, dále byly dotazníky k dis-
pozici na veřejně přístupných místech ve městě
a on-line na webu města. Město obdrželo celkem  422
správně vyplněných dotazníků, které byly předmětem
vyhodnocení.  Z celkového množství bylo 46% dotaz-
níků tištěných a 54% vyplněno on-line prostřednic-
tvím webových stránek města. Tento výsledek je
z pohledu organizátorů projektu uspokojivý. 

„Město Litomyšl se cestou aktivního zapojení veřej-
nosti vydává velmi zřídka. Na projektu takového roz-
sahu jsme si ve spolupráci s nadací poprvé vyzkoušeli
zapojit širší veřejnost hned od počátku. V komunikaci
s veřejností chceme i nadále pokračovat. Výsledek šet-
ření hodnotíme pozitivně a chtěl bych všem, co se
průzkumu a workshopů zúčastnili, poděkovat,“ říká
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. 
Jaké jsou výsledky průzkumu?

Nejčastěji území Vodních valů představuje pro res-
pondenty klidné místo k odpočinku a procházkám
(61%). Často tu lidé hledají kontakt s přírodou
(44%). Třetina považuje území za místo pro trávení
volného času dětí.
Návštěvníky území nejčastěji trápí neudržování čis-
toty a pořádku. Třetině respondentů se nelíbí
redukce zeleně v území a více než čtvrtina poukazu-
je na vandalismus. Pro příjemné užívání území
návštěvníkům nejčastěji chybí zastřešené místo
k posezení, chránící před deštěm, nebo altán, uved-
ly více než dvě pětiny. Více než třetina dotázaných
postrádá pobytový trávník pro rekreační aktivity,
hry, neformální posezení a odpočinek. Rovněž více
než třetině chybí lavičky. Třetina by uvítala přístup
k vodě.
Čtvrtina dotázaných návštěvníků sledovaného
území se v něm necítí bezpečně. Nejčastější příči-
nou jejich obav je nebezpečná dopravní situace
(51%) a nevhodné chování mladistvých (41%).
Sledované území by v budoucnu mělo umožňovat
posezení a odpočinek (71%), aktivní využívání
volné travnaté plochy (50%) a nabízet pěší prome-
nádu po nábřeží jako alternativu cesty po chodníku
podél silnice (41%). V budoucnu by na Valech podle
respondentů neměl chybět přístup k vodě, místo
na piknik nebo molo nad řekou.
Zkvalitnění parku u Smetanova domu by pomohlo
více laviček (51%) a zlepšení zázemí pro kulturní
akce (37%). I v budoucnu by dotázaní rádi park vyu-
žívali jako klidovou zónu pro odpočinek, procházky
a posezení (69%), nebo by sem zašli za kulturou (52
%). Podrobný výstup z dotazníkového šetření
najdete na webových stránkách Města Litomyšl pod
odkazem: O městě > Vodní valy.
Souběžně s dotazníkovým šetřením také probíhala
řada workshopů, o nichž bylo psáno již v srpnové
Lilii. Výstupy z dotazníkového šetření a workshopů
budou sloužit jako podklad a doporučení pro archi-
tekty, kteří se budou projekčně zájmovým územím
zabývat.
Na dotazníkové šetření naváže veřejné setkání.
Na něm se můžete detailně seznámit s výsledky
dotazníků. V následující diskuzi u kulatých stolů,
které se zúčastní také představitelé radnice,
zástupci Nadace Proměny a odborníci, můžete tyto
výsledky dále obohatit o svůj vlastní názor. Setkání
se uskuteční 17. září ve Smetanově domě od 18.00.
Výsledek veřejného projednání bude rovněž sloužit
jako podklad pro architekty, kteří se budou budou-
cí podobou daného území zabývat v rámci architek-
tonické soutěže.  

-red-

Jak chcete využívat Vodní valy? 
Máme výsledky průzkumu

Archeologický výzkum na zámeckém návrší pokračuje
strana 1 >

Zprovozní část ulice od pošty ke školce a pod muzeum

„Naší prioritou je do konce září tohoto roku zprůjezd-
nit jeden pruh ve spodní části Jiráskovy ulice tak, aby
mohla být zásobována školka, firma Indema a jiní
obchodníci, kteří mají svá sídla či skladové prostory
na této ulici. Do konce listopadu bude zadlážděna sil-
nice a chodník pod muzeum, kde budou moci přejít
chodci na druhou stranu a pokračovat po stávajícím
chodníku. Samozřejmě je vše podřízeno hladkému
průběhu archeologického průzkumu. Tímto bych se
nejen jim, ale všem občanům, kteří používají tuto

trasu, chtěl dodatečně omluvit za způsobené problémy
a požádat o značnou míru trpělivosti, kterou budou
ještě potřebovat. Opravdu děláme vše pro urychlení
zprovoznění této důležité komunikační cesty,“  dodal
Michal Kortyš.
Vlastní archeologický průzkum

Archeologický průzkum byl fyzicky ukončen na pod-
zim minulého roku s tím, že další průběh nedovolova-
ly klimatické podmínky. „S firmou Hochtief jsme si
vyjasnili, že záchranný výzkum v požadovaném rozsa-
hu není součástí její dodávky a musí na něj být vypsá-
no samostatné výběrové řízení. Město si tedy nechalo

vypracovat právní analýzu, ve které je uvedeno, že v
závazném stanovisku vydaném Národním památko-
vým ústavem není jasně určeno, jakým způsobem a v
jakých místech se bude archeologický průzkum prová-
dět. Vyhlásili jsme tedy nové výběrové řízení na arche-
ologické práce, které jsme ještě dvakrát rozšiřovali,
čímž práce nabraly dvouměsíční zpoždění,“ doplnil
starosta Kortyš. „Výběrové řízení se týkalo zbývající-
ho záchranného archeologického výzkumu pro objek-
ty kostela, koleje, předzámčí, kočárovny, stáje, I.
nádvoří a parku. Náklady na archeologický průzkum
budou kryty z rezervy projektu Revitalizace zámecké-
ho návrší,“ říká Ivo Koukol, hlavní koordinátor pro-
jektu.
Komplikace s doručením vyrozumění vítězné firmě

„Vítězi výběrového řízení jsme stejně jako v obdob-
ných případech poslali vyrozumění doporučeným
dopisem s dodejkou. Dodejku podepsanou manželkou
ředitele a zároveň spolumajitelkou vítězné obecně
prospěšné společnosti jsme zpět dostali, ale ředitel
Labrys o.p.s. následně uvedl, že žádnou zásilku neob-
držel. Navíc poté přestal jednat i přebírat poštu a pově-
řil tím třetí osobu mimo firmu, která však k těmto
úkonům neměla plnou moc,“ vypočítává starosta těž-
kosti, které provázely podpis smlouvy a dodává:
„Nepamatuji se, že bychom v případě výběrových říze-
ní někdy řešily podobné problémy,“ říká starosta
Michal Kortyš. 
Ledy se pohnuly na začátku srpna

Nová zástupkyně vítězné firmy Labrys PhDr. Terezie
Holovská byla 9. srpna zmocněna ke všem právním
úkonům ve věcech záchranného archeologického
výzkumu v rámci zakázky Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli. „Jakmile to bylo možné, vyměnili
jsme si všechny potřebné dokumenty a během dvou
dnů podepsali smlouvu o provedení archeologických
prací,“ uvedl starosta Kortyš.
„Celková cena za veškeré plnění dle smlouvy je
20.667.069 Kč bez DPH. Pro zajímavost nejnákladnější
bude archeologický průzkum předzámčí, který vyjde
bez daně z přidané hodnoty na částku převyšující 7
milionů Kč. Nejméně nákladný bude průzkum stáje
(cca 355 tisíc Kč bez DPH). Zpráva o výsledcích arche-
ologického výzkumu musí být dle smlouvy předána
nejpozději do konce května 2013. Dodejme, že na dru-
hém místě ve výběrovém řízení na zhotovitele Revita-
lizace zámeckého návrší v Litomyšli – záchranný
archeologický výzkum skončila AA TERRA ANTIQUA
s.r.o., Rimavská Sobota, s nabídkovou cenou
43.855.309 Kč,“ doplňuje tisková mluvčí Litomyšle
Michaela Severová.
Vracení 400 milionové dotace v žádném případě

nehrozí 

„Postupové termíny jednotlivých prací se sice mírně
prodlužují, předpokládaná lhůta pro dokončení pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší, která je stanove-
na na konec roku 2013, ohrožena není,“ ujišťuje
Michal Kortyš a vyvrací nesmyslné a často tendenčně
opakované tvrzení: „V žádném případě nehrozí, že
město bude vracet 400 milionovou dotaci.“            -ps-

Zveme vás na: 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROJEKTU

PROMĚNY NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ

v pondělí 17. září 2012 od 18.00 hodin
ve Smetanově domě Litomyšl

PROGRAM: 
• Seznámení s projektem úpravy území 
Vodních valů a okolí Smetanova domu

• Prezentace výsledků dotazníkového šetření 
a slosování návratek

• Diskuse u kulatých stolů nad budoucí 
podobou území 

Přijďte diskutovat se zástupci Města Litomyšle 
a Nadace Proměny. Těšíme se na vás.

Setkání bude moderovat nezávislý 
moderátor AGORA CE, o.p.s.

ZAJÍMÁ VÁS BUDOUCÍ PODOBA 
CENTRA LITOMYŠLE?

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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Rozhovor s novou ředitelkou ZŠ U Školek
kurzu, nesoupeřili jsme spolu,
ale bojovali za jeden tým.
Při konkurzu musí každý ucha-

zeč o místo předložit svou kon-

cepci. Z čeho jste vycházela při

její tvorbě?

Vycházela jsem z dobré zna-
losti prostředí i učitelského
sboru, jehož jsem mnoho let
členkou. Velkou výhodou při
tvorbě koncepce jistě bylo to, že
jsem si byla dobře vědoma sil-
ných i slabých stránek naší školy.
Nejprve jsem si tedy stanovila
hlavní cíle a poté jsem dotvářela
prostředky, jimiž bychom mohli
cílů dosáhnout.

Jaké cíle to jsou?

Hlavním cílem školy je navázat na tradici v posky-
tování kvalitního základního vzdělání. Dbát na smys-
luplnost, propojenost a použitelnost poznatků, které
si žáci osvojují. Prioritou pro nás je dobrá příprava
na další studium na středních školách a v učebních
oborech a motivace k celoživotnímu vzdělávání.
Chceme děti naučit reálně zhodnotit vlastní schop-
nosti a dovednosti a vést je k zodpovědné volbě
budoucího povolání. Budeme se snažit rozvíjet osob-
nost žáka tak, aby dovedl samostatně myslet a řešit
problémy. Zároveň ale budeme usilovat o to, aby byly
děti na naší škole spokojené, aby měly radost
ze všeho, co podnikají, a abychom jim poskytli dosta-
tek prostoru k poznávání. Rádi bychom, aby od nás
odcházeli nejen vzdělaní, ale také vychovaní lidé,
kteří jsou ohleduplní a tolerantní k druhým, lidé,
kteří umějí spolupracovat a žít společně s druhými.
Uděláme vše pro to, aby měli žáci důvod na naši školu
v dobrém vzpomínat.

Mohla byste jmenovat alespoň některé kroky, kte-

rými chcete těchto cílů dosáhnout?

Základem všeho je poctivá mravenčí práce učite-
lů, které si moc vážím, jejich důslednost, práce
s chybou. Nejsem zastáncem překotných experi-
mentů, pedagogové na naší škole používají klasic-
ké, mnohaletou tradicí ověřené metody a postupy
a uvážlivě je kombinují s metodami novými. Je
potřeba jít s dobou, ale zároveň neopomíjet to, co
bylo v minulosti dobré. Velký prostor věnujeme
a budeme i nadále věnovat vztahům. Je pro nás
důležité, aby se děti cítily ve škole bezpečně, aby
nebylo nikomu ubližováno, nikdo se nad nikoho
nepovyšoval. Navázali jsme proto spolupráci s nej-
různějšími zařízeními, které nám mohou pomoci
v udržení dobrého klimatu. Snažíme se a budeme
i v budoucnu prosazovat ve škole přátelskou a záro-
veň velmi tvůrčí atmosféru, podporovat děti v reali-
zaci jejich nápadů, vytvářet jim zázemí.  Dokladem
toho je například školní televize, která vznikla z ini-
ciativy dětí. Zároveň tak vedeme děti k zodpověd-
nosti. Učí se dokončit započatou práci, nést za ni
plné důsledky. Nutno ovšem podotknout, že projek-
ty typu školní televize či časopis vznikají až po vyu-
čování, ve volném čase dětí i učitelů, nikoli na úkor
výuky. Morální vlastnosti rozvíjíme různými cesta-
mi, například navázáním spolupráce s domovem
důchodců, kde děti vidí, že je potřebné a zároveň
normální starat se o staré lidi, a tak se učí úctě ke
stáří. Těch kroků, kterými se chci společně s peda-
gogy ubírat, je ještě celá řada. Čtenáři si mohou
snadno udělat obrázek o naší škole, pokud si otev-
řou webové stránky www.litomysl.cz/2zs.

Ptal se Prokop Souček, foto Jana Dytrichová

V jarních měsících tohoto roku
proběhly na litomyšlských
základních školách konkurzy.
Zatímco na Zámecké a T. G. Masa-
ryka zůstali stejní ředitelé,
na Základní škole U Školek
nastoupila k 1. srpnu tohoto
roku nová ředitelka Mgr. Mirosla-
va Jirečková.
Proč jste se rozhodla přihlásit

do konkurzu na ředitelku

školy?

Kdybyste se mě zeptal ještě
před časem, jestli bych chtěla
být ředitelkou, určitě bych
odpověděla, že ne, protože jsem
šťastná jako učitelka se svými
žáky. V posledních letech ale byla naše škola prezen-
tována poměrně nešťastným způsobem, pokazila se
tak její pověst, a to se odráželo v počtu žáků, který
rapidně klesal. Tuto situaci bylo potřeba řešit. Když
jsme s panem Bogdanem dostali příležitost proza-
tímně školu vést, rozjeli jsme ve spolupráci s učitel-
ským sborem řadu věcí, abychom napravili jméno
školy. Byly vytvořeny nové webové stránky,
na náměstí prezentujeme svoji práci v informační
tabuli, vzniklo logo školy, v návaznosti na něj škol-
ní časopis, později školní televize. Otevřeli jsme
řadu kroužků, jmenujme alespoň školní divadlo
Šmrnc, Šikovné ruce nebo Hýbejme se s hudbou.
Realizovali jsme poprvé různé akce, např. Advent
ve škole, Pirátské odpoledne a další, kterými jsme se
snažili přesvědčit veřejnost, že škola pracuje dobře.
A když už ta naše pomyslná loď vyplula určitým smě-
rem, měli jsme zákonitě obavu, aby nepřišel kormi-
delník, který by zcela změnil kurz. To bylo hlavním
důvodem, proč jsme se oba z vedení hlásili do kon-
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Vzácné hosty z Japonsko–české společnosti ve městě
Oita v čele s prezidentkou Asako Tachibana přivítal
starosta Litomyšle Michal Kortyš spolu s místostaros-
tou Vojtěchem Stříteským a ředitelem festivalu Sme-
tanova Litomyšl Janem Piknou. Litomyšlští si
připravili pro vzácné hosty překvapení: dětský sbor
ZUŠ Bedřicha Smetany Lilium jim zazpíval i japonskou
lidovou píseň a upravenou Vltavu Bedřicha Smetany
s japonským textem. Nadšení hostů neznalo mezí
a výkon sboru ocenili nadšeným potleskem. 
Návštěva mladých hudebníků v Litomyšli byla krátká,
nemohli však vynechat návštěvu rodného bytu Bedři-
cha Smetany. Litomyšlský rodák je v Japonsku mimo-
řádně oblíbený a Mou vlast zná ze školy každé
japonské dítě. Část japonské skupiny odjela krátce
po skončení vystoupení na Smetanově náměstí
do Vídně, kde je čekal další koncert. Zbylá část mla-

dých hudebníků se setkala se členy smíšeného pěvec-
kého sboru KOS a s uznáním vyslechla jeho minikon-
cert na schodišti pedagogické školy. 
Program studentských orchestrů a skupin mažoretek
z prefektury Oita a Fukuoka mohli vidět lidé v České
republice pouze v Praze a v Litomyšli. V našem městě
jej uspořádala Smetanova Litomyšl, o.p.s. a záštitu
nad ním převzalo České velvyslanectví v Tokiu a velvy-
slanectví Japonska v ČR. Koncerty se uskutečnily
k oslavě 5. výročí založení Japonsko – české společ-
nosti ve městě Oita a k 50. výročí založení Asociace
dechových orchestrů v prefektuře Oita.
Prefektura Oita je jednou ze 47 prefektur Japonska.
Nachází se na ostrově Kjúšú. Má více než 1 209 587
obyvatel, což je více než dvojnásobek ve srovnání
s Pardubickým krajem. 

Prokop Souček, foto P. Souček a F. Renza

Mladí japonští umělci předvedli
Litomyšlanům opravdovou show

ze všech hodnocených infocenter. Kladně byla hodno-
cena především profesionalita přístupu. Email byl zod-
povězen do hodiny a obsahoval všechny požadované
informace včetně praktických informací o slevách,
bankomatech a parkování a také mapku města navíc.
Dle telefonátů byla pak kladně hodnocena velmi dobrá
znalost anglického jazyka. 
Po dobu letních prázdnin také probíhala v novinách
Deník anketa o nejlepší informační centrum v Pardu-
bickém kraji. Na internetových stránkách Deníku bylo
možné do 31. července hlasovat v každém kraji
pro jedno informační centrum. V Pardubickém kraji
obsadilo „íčko“ Litomyšl první místo z 42 přihlášených
infocenter.       Blanka Brýdlová, Martina Moučková

Informační centrum Litomyšl

V průběhu letních měsíců MF DNES testovala Infor-
mační centra po celé České republice, zejména ta,
která se nacházejí v turisticky atraktivních oblastech.
Testy se skládaly z emailového dotazu v češtině
a následných telefonátů v různých cizích jazycích.
Součástí testu byly především dotazy na kulturní
památky, ubytování, stravování, vstupenky na různé
akce, slevy, tipy na výlety do okolí, ale i praktické
otázky ohledně parkování či bankomatů. Hodnotícími
kritérii byla ochota a profesionalita personálu, kvalita
podaných informací, rychlost odpovědi na email
a jazyková vybavenost.
Turistické informační centrum Litomyšl  u hodnotitelů
obstálo velmi dobře. Byla mu udělena známka 1,3
na škále od 1 do 5, a umístilo se tak na druhém místě

Infocentrum uspělo v nezávislém testu

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

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

pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, příprava

na FCE
• kurz AJ pro ženy na mateřské dovolené
• kurzy AJ s rodilým mluvčím pro děti –

nejlepší investice je investice do vzdělání
• rodilí mluvčí jsou skuteční učitelé, nikoli

jen cizinci umějící anglicky
• kvalitní výuka, nízké ceny, malé skupiny,

kvalifikovaní lektoři

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

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

5. 9. a 12. 9. 8.30 - 12.30 a 14.00 - 17.30
ZÁPIS: 3. 9. - 14. 9., 8.30 - 12.30 a 14.00 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 17. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 

Benátská 1078, Litomyšl
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Komunistická strana Čech a Moravy
Vážení spoluobčané,
s potěšením jsme uvítali možnost vyjádřit se na tomto
omezeném prostoru jako politický subjekt zvolený
do zastupitelstva. Komunistická strana Čech a Moravy
má v Litomyšli dlouhodobě stabilní voličskou přízeň
a její členové se pravidelně účastní schůzí místní orga-
nizace. V zastupitelstvu se snažíme podporovat
rozumné myšlenky, ale prosazovat náš volební pro-

gram se však vzhledem k rozložení politických sil
nedaří.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v letošním roce
účastnili akcí pořádaných KSČM. Byla to zejména osla-
va Svátku práce na Toulovcově náměstí, kam zavítalo
na 150 návštěvníků. Dále 5. května uctění obětí válek
u památníku před sokolovnou a následný pietní akt
u hrobu Rudoarmějců na litomyšlském hřbitově. Patr-

ně jako jediní jsme si připomněli osvoboditele naší
vlasti, a to v době, kdy je v médiích role Rudé armády
při osvobozování zamlčována nebo dokonce překruco-
vána. Bez připomenutí zůstalo bohužel také výročí 50
let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších rodáků
města – Zdeňka Nejedlého.
V dalších číslech Lilie budeme čtenáře informovat
o aktuálních problémech města. Prozatím všem přeje-
me krásný zbytek léta a pevné zdraví.

Max Olšan, Jaroslav Toušek, 
ZO KSČM Litomyšl

Generace 89
Náměstíčko Václava Havla v Litomyšli?

Je to již několik měsíců, kdy zemřel první český pre-
zident Václav Havel. Myslíme si, že je na místě, aby-
chom se i v Litomyšli zabývali otázkou, zda
a případně kde by mohlo v našem městě vzniknout
náměstí pojmenované po nedávno zesnulém prvním
českém prezidentovi, dramatikovi a mysliteli. Jako
nejvhodnější se nám jeví pojmenovat po tomto vel-
kém státníkovi prostor před bývalou piaristickou
kolejí – mezi muzeem a bývalým pivovarem. Tato

část v historickém centru města je vhodná z mnoha
důvodů. Na nově vzniklém „náměstíčku“ je budova
muzea, Fakulty restaurování a Evropského školicího
centra – tedy institucí v oblasti vzdělání, kultury
a evropských vztahů, které byly Václavu Havlovi
velmi blízké. Je zde také vstup do litomyšlského
zámku, kde Václav Havel hostil 6 středoevropských
prezidentů a Litomyšl si tak díky panu prezidentovi
prožila svých 5 minut slávy. V tomto prostoru nejsou
občané, kteří by zde měli trvalé bydliště a pro které

by přejmenování znamenalo administrativní zátěž.
Zároveň bude veřejný prostor zrekonstruován
z evropských dotací (ponechme stranou těžkosti
a průtahy při realizaci a škodu při možná zbytečném
skácení vzrostlých kaštanů) – což by jistě velký
Evropan Václav Havel ocenil. 
Tímto tedy žádáme radu města, aby náš nápad zváži-
la a předložila zastupitelstvu návrh na přejmenování
části ulice Jiráskova na Náměstí Václava Havla.
Předem velmi děkujeme.

Daniel Brýdl

a další členové ze Sdružení nezávislých kandidátů
Generace 89

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Hola, hola, škola volá!

Tak nám ty prázdniny nějak rychle utekly. Začíná
nový školní rok. Možná, že si ani neuvědomujeme,
jak je právě v oblasti školství naše Litomyšl mimo-
řádná. 
V minulosti z našich škol vyšly či u nás pedagogicky
působily osobnosti, které byly významnými předsta-
viteli inteligence tohoto národa. Ale není to jenom
bohatá minulost. Chlubit se můžeme i přítomností.
Které město naší velikosti má takovou nabídku -
od soukromé miniškolky, přes tři mateřské školy, tři
základní školy, jednu speciální školu, čtyři střední
školy až po fakultu Univerzity Pardubice. Málem
bych zapomněl na „svou“ Zušku, Dům dětí a Lito-

myšlskou univerzitu třetího věku. Přes týden se tak
řady našich spoluobčanů rozšiřují o stovky žáků
a studentů z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Uvědomujeme si svou odpovědnost a snažíme se tuto
oblast našeho života podporovat. Podařilo se nám
zateplit dvě mateřské školky. Věnujeme se i zlepšování
prostředí naší „zámecké“ školky, kde jsme částečně
v nájmu. Dvě školy jsou novostavbami za desítky milio-
nů a nezapomněli jsme ani na naši „chlapeckou školu“.
Opravil se také dům dětí a po delší době jsme byli
i úspěšní s projektem půdní vestavby v ZUŠ, kde jsme
získali z evropských fondů dotaci ve výši 6 milionů. 
Investice do budov a vybavení, ale dobrou školu ještě
neudělají. Nejdůležitější jsou žáci, studenti a přede-

vším jejich učitelé. Proto bychom jim chtěli popřát
do nového školního roku hodně klidu, pohody a hodně
úspěchů.                                                 Radomil Kašpar,

1. místostarosta pověřený vedením resortu školství

• Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět
o vlaštovkách?" "To jsou velice moudří ptáci - jak začne
škola, odletí do teplých krajin."

• Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opiso-
vat." Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme."

• "Tělesa se teplem roztahují a zimou smršťují. Pepíčku,
uveď nám nějaký příklad..." "Tak třeba prázdniny,
v létě jsou dva měsíce a v zimě jen týden."
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Putování bude zakončeno na zámeckém návrší. Sou-
částí výletu bude také nezbytná svačina.                
Beseda s architekty na téma „litomyšlský zázrak“ 

Vyvrcholením sobotního programu bude od 18 hodin
povídání s architekty v kapli Evropského školicího
centra. Součástí večera bude také křest nástěnného
kalendáře Moderní Litomyšl 2013 a brožury, která
představuje nejvýznamnější realizace soudobé archi-
tektury v Litomyšli. Kalendář si zde budete moci
zakoupit s výraznou slevou. Mluvit budeme nejen
o minulých realizacích, ale i o projektech v současné
době probíhajících či připravovaných. Sobotu zakon-
číme architektonickou taneční párty v Music Clubu
Kotelna. 
Akademie malých architektů – dílny pro děti

V rámci programu nezapomínáme ani na budoucí
architekty. V sobotu i v neděli zveme děti do Městské
obrazárny ve II. patře zámku na tzv. Akademii malých
architektů. Architektonický ateliér Manua zde povede
kreativní dílny a pomocí nejrůznějších materiálů

vysvětlí dětem co je to
architektura, že jde
o výsledek procesu
nacházení souvislostí
v prostoru a záleží
na každém detailu.

Bude se malovat, lepit, stavět, věříme, že k velké radosti
všech zúčastněných. Kdo ví, třeba právě tento zážitek
vzbudí v některých dětech touhu být architektem.       
Plavba Litomyšlí

Do architektonického víkendu perfektně zapadá i pro-
jekt historičky umění Terezie Nekvintové a architektky
Evy Vopátkové. Dámy zvou zájemce na procházku
po architektuře vzniklé za posledních deset let – pro-
cházku zahájí u řeky Loučná a zakončí ponorem
do hlubin krytého plaveckého bazénu. Průvodcem jim
bude voda, která je v Litomyšli přítomna na každém
kroku. Sraz je v neděli 30. září v 15.00 hodin u sochy
Bedřicha Smetany.
Zdeněk Fránek – Příliš neviditelná architektura 

Architekt Zdeněk Fránek, jeden z nejvíce publikova-

ných českých autorů v zahraničí, má v Litomyšli v sou-
časné době dvě realizace – jednu trvalou, druhou
dočasnou. Je autorem Nového kostela Církve bratrské
a Perské neboli Neviditelné věže, která stojí před
domem U Rytířů. Věž je jednou z částí Fránkova
výstavního cyklu, který měl svoji premiéru v listopadu
loňského roku v brněnském Domě umění. Výstava byla
označena za jednu z nejlepších stávajících výstav
architektury v tuzemsku. Část této úspěšné výstavy
bude instalována právě od 30. září do 2. prosince 2012
v domě U Rytířů. Perská věž je jakýmsi „předskoka-
nem“ celé výstavy – jde o prostorovou instalaci, která
má za úkol na výstavu upozornit. Vernisáž výstavy je
naplánována na 14 hodin, do 17 hodin zveme všechny
zájemce na povídání s architektem Fránkem do „jeho“
Nového kostela.
Organizátoři věří, že si tato akce najde své publikum
a bude zajímavá pro Litomyšlany, ale i pro mladé archi-
tekty, studenty architektury či designu a další zájem-
ce o tento druh umění z celé republiky.

Michaela Severová, tisková mluvčí města Litomyšl

Světový den architektury poprvé v Litomyšli
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Patriot SNK
Jiráskova ulice, nic se nestaví – občané se trápí

V dubnové Lilii jsme se dočetli o uzavření Jiráskovy
ulice do září 2012. Stejně rychle jak práce začaly, také
skončily. Bohužel se již 3 měsíce „nic neděje“ a dokon-
čení stavby v termínu není pravděpodobné. Je to další
důkaz nezvládnutí prací při revitalizaci zámeckého
návrší. Došlo totiž k zahájení prací bez zajištění ZAP
(záchranného archeologického průzkumu), který je,
světe div se, povinný ze zákona. Plánování a koordina-
ce projektu opět značně pokulhává. Přestože se „nic
neděje“ způsobuje to občanům a živnostníkům v dané
lokalitě velké problémy. Ty nejsou jenom se zásobová-
ním obchodů a přístupem zákazníků, ale i s průcho-
dem a příjezdem do přilehlých čtvrtí. Někteří
živnostníci budou pravděpodobně nuceni omezit,

nebo i ukončit své podnikáni a to i v případě, kdy pod-
nikali na tomto místě 15 let. Přál bych odpovědným
politikům a úředníkům, aby si zkusili vytlačit kočárek
s dítětem do prudkého stoupání k zámecké zdi, nebo
aby se po dešti pokusili tento úsek sejít. O tom, jaké je
to trápení pro staré občany, snad ani nemusím rozepi-
sovat. „Nic se neděje“ a nás s příchodem podzimního
a zimního počasí pravděpodobně neminou další
nástrahy spojené s jinovatkou, sněhem a ledem. 
Na závěr si ještě neodpustím jednu poznámku, jak
vypadá příchod z centra k našemu zámku, „kterého si
tak vážíme a nedáme na něj dopustit“. Navštívil jsem
několik památek v průběhu rekonstrukce, a to neje-
nom v naší republice, a vím, že by příchod mohl vypa-
dat o mnoho lépe. Když už se našly peníze na výměnu

nedávno položených střešních tašek na jízdárně
a na „krásná nová okna,“ mohly se najít i na kulturněj-
ší příchod k zámku během stavby.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Strana soukromníků ČR
Komunální politici v Litomyšli občas nevědí,

jak hlasovat

Přes dva roky v komunální politice mě přiměly k menší
úvaze, o níž se rád podělím se čtenářem. Zatupitelstvo
města Litomyšl považuji za opravdu zvláštní útvar.
Po každé promlouvají ti samí jedinci a ostatní jsou zti-
cha. Na jednání zastupitelstva jsem se vždy pečlivě při-
pravoval. Jako politický novic jsem se spíš držel
v pozadí a pozoroval lidi, o nichž jsem si myslel, že
jsou zkušení političtí matadoři. O to větší bylo mé pře-
kvapení v následujících měsících. Našlo by se povícero
těch, kteří za dobu svého mandátu, kdy dostali hlas
voličů, nepronesli ani jednu připomínku, nekomento-
vali žádný návrh - jejich ústa jsou zamčená a mlčí jako
hrob.  Vystává otázka, z jakého důvodu jsou přítomni
úkonům a především hlasování, jež mají stěžejní vliv

na chod našeho města. Být zastupitelem může být
samozřejmě i otázkou prestiže. Nebo jen mnozí nevě-
děli, čeho přesně chtěli být účastni? Termín politická
zodpovědnost je tu opravdu namístě. Voliči dosadili
jednotlivé lidi, aby zodpovědně a s odpovídající pří-
pravou činili důležitá rozhodnutí. Bohužel se po dobu
mého mandátu nejednou stalo, že někteří, když měli
hlasovat o předloženém návrhu, zírali před sebe a civě-
li na ostatní jako malé děcko, které potřebuje dodat
jistotu, zda ano či ne pro konkrétní návrh. Byli evi-
dentně nepřipraveni a nevědomě chyceni při činu, že
přišli jen zahřívat židli. Tím spíše, že město Litomyšl,
respektive zastupitelstvo, zažívá jakousi polistopado-
vou premiéru. Do té doby zde žádná opozice neexisto-
vala. Proč vznikla je jasné, zejména zásluhou voličů,
kteří jasně vyjádřili svoji nespokojenost s dosavadní

správou městských záležitostí. Předtím to bylo jedno-
duché. Zastupitelé vždy jednoznačně přijímali bez při-
pomínek rozhodnutí rady města, nebyli protinávrhy,
různé doplňující otázky a podobná martyria, na něž si
současné vedení města jen nerado a dost zpomaleně
postupem času zvyká. Občas však pořád dochází k pře-
šlapům, kdy vedení města po svých prohřešcích obviní
všechny kolem, než by zpytovalo svědomí - ano, je to
přirozená lidská reakce, dokonce i psychologická reak-
ce - ze svých nešvarů obviňovat okolí. Přiznat chybu
může být těžké, ale mýlit se můžeme každý. Záleží však
na přístupu k situaci.  Musí se toho ještě hodně změnit,
než budou vymýceny různé mýty z minulosti a součas-
nosti. Jsem ale optimistou, nevěřím v rychlé a unáhle-
né změny, vše má svůj čas. A na závěr si dovolím malou
parafrázi z pohádky Císařův pekař, Pekařův císař: „Nej-
dřív se musíte historicky znemožnit a po vás přijdou
další“. Mgr. Zdeněk Zitko

zastupitel za Stranu soukromníků ČR

Občanská demokratická strana
Milí spoluobčané, jsou historicky období šťastná
a období složitá. Ekonomická krize patří k těm nejsloži-
tějším. V takovou chvíli je potřeba odlišit populismus
od reality, plané sliby od těch skutečně splnitelných.
Jsou před námi volby do krajských zastupitelstev
a do senátu. Kandidovat za stranu vládní je složité
a ještě více v době, kdy musí dělat velké množství nepo-
pulárních kroků. Jsou to ale kroky, které jsou nutné
pro další generaci. Lze ale dělat i kroky populistické,
které naše děti budou potom splácet! Žijme v realistic-
kém světě. Sliby dané před 4 lety v krajských volbách se
jednoznačně neplní. Kraje se zadlužují, zatímco vláda se
snaží dluh snižovat, jak by měl činit každý dobrý hospo-
dář. Platy a počty úředníků se všude snižují, zatímco
v orgánech krajů se zvyšují. Kraj v některých oblastech
naprosto nekonal a prohluboval značnou nejistotu
v některých regionech, kam spadá i náš okres. Skončily

investice do zdravotnictví, nebyla předložena žádná
koncepce. Dělaly se neustále studie za mnoho milionů.
Výsledek žádný, resp. pouze marasmus investiční
a devastace personální ve zdravotnických zařízeních.
Na mé otázky mi nikdo nedával odpovědi. Penězi se
neustále sanují dluhy špatně hospodařící Pardubické
nemocnice. Utopily se desítky milionů za hrazení zdra-
votnických poplatků. Díky tomu třeba stále kraj nemá
leteckou záchrannou službu a nákup přístrojů je ome-
zen pouze na havarijní stavy. Musíme si dát na misku
vah - co je pro člověka důležitější a co pro nás tedy udě-
lali ve skutečnosti za ty 4 roky? V jiných oblastech nao-
pak kraj konal, ale k neprospěchu občanů. Ti, co jsou
odkázáni na veřejnou dopravu, to pocítili velmi silně.
Peníze z krajů nejsou nikde vidět a vše je sváděno
na vládu. Hledat si za neschopnost hromosvod v jiných
je velmi jednoduché. Měli bychom ale hodnotit výsledky

odvedené práce. Na úrovni měst a obcí je názorně vidět,
že dobří hospodáři stále jsou. Rozvoj Litomyšle
pod vedením ODS je toho rovněž důkazem. Někdy to až
může budit závist, že město naší velikosti je schopno
takového rozvoje a postavení. Jsem na Litomyšl oprav-
du hrdý! Všechny tyto problémy a navíc vztah k regionu,
ve kterém žiji, mne vedly k mé kandidatuře do senátu.
Moje politická minulost,orientace a konzistentnost
názorů je známa (www.haraldcadilek.cz). Nestřídám ani
strany, ani názory dle aktuálně výhodné situace. Pokud
dělám práci, snažím se ji dělat poctivě. Má hesla jsou -
Slušnost a poctivost se musí v životě vyplatit a dále
Vážím si života. Totéž by platilo i v případě zastupování
regionu v senátu. I v politice chci zachovat slušnost
a odpovědnost za odvedenou práci. Po kultivaci politiky
všichni voláme. Byl bych rád, kdyby se i s mým přispě-
ním rodily v senátu zdravé zákony! Děkuji všem, kteří
půjdou k volbám a všem těm, kteří mi dají hlas, slibuji
poctivou politiku. Pracuji přece pro budoucnost našich
dětí. Váš prim. dr. Harald Čadílek 

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Milí občané Litomyšle,
kandidáti volebního sdružení TOP 09 – Fórum občanů
Litomyšle se v období mezi volbami aktivně podílejí
na činnosti jednotlivých výborů zastupitelstva a komi-
sí rady města. 
Ve finančním výboru nás zastupuje Ing. Josef Osecký
a ve výboru kontrolním Ing. Jan Kosla. Dozorčí radě
společnosti Městské služby a též Dopravní komisi
předsedá Ing. Miroslav Nádvorník, Komisi pro sport
a tělovýchovu vede Vojtěch Stříteský, který je též čle-
nem Komise pro rozvoj města, plánování a investice.

Činnost Komise pro školství, výchovu a vzdělávání řídí
předseda Mgr. Jaromír Kroužil, členem Stavební komi-
se je Jiří Hubinka. V Komisi pro rodinu, mládež
a komunitní plánování zasedá MUDr. Renata Roths-
cheinová a v Bytové komisi MUDr. Pavel Horáček.
V Komisi pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život
pracuje paní Milena Švábová a v Komisi pro regeneraci
památek a správu památných hrobů Josef Kopecký. 
Nejen na výše uvedené, ale i na ostatní naše kandidá-
ty se můžete kdykoliv obrátit s Vašimi podněty a připo-
mínkami. Věřte, že se jimi budeme vážně zabývat

a přenášet na projednání v patřičných orgánech zastu-
pitelstva, rady či konkrétních odborů Městského
úřadu Litomyšl. 
Právě komunikace s vámi a vaše podněty jsou pro nás
tou hlavní inspirací a motivem pro naši práci. V Lito-
myšli se odehrává celá řada nových akcí, činností
a podnětů, které nejsou nám, obyvatelům Litomyšle
a integrovaných obcí, lhostejné. Pokud tedy chcete
naším prostřednictvím ovlivňovat dění ve městě,
neváhejte se obrátit na naše kandidáty. 
Kontakty naleznete na stránkách města www.litomy-
sl.cz, nebo nás můžete kontaktovat na adrese:
info@top09litomysl.cz.

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
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Sbor Vlastimil zahajuje

Sbor dobrovolných hasičů Litomyšl - město letos slaví
140 let od svého založení. Při této příležitosti vám, milí
čtenáři, přinášíme II. díl stručné historie sboru, jak ji
dle Kroniky SDH Litomyšl, publikace Miroslava Sobotky,
zapsal starosta SDH Litomyšl Josef Wilder.
Po obsazení republiky německou branou mocí Výmě-
rem Zemského úřadu v Praze č.11445/ad 19 z roku
1939 vstoupily v platnost nové stanovy. Dochází
k reorganizaci celého svazu. Sbor přestává být sborem
dle původních stanov, nekonají se valné hromady, veš-
kerý majetek je předán městskému úřadu. V období
druhé světové války přibývá k represivní činnosti také
vzhledem k velkému počtu leteckých poplachů nut-
nost držet pohotovost ve zbrojnicích. Koncem roku
1944 došlo k opětovnému sloučení sborů v jeden
celek. V květnových dnech 1945 byli hasiči první orga-
nizovaná složka odporu proti německým okupantům.
Dokonce se jim podařilo zajmout a odzbrojit osádku tří
německých tanků ještě v době, kdy do Litomyšle dora-
zilo první průzkumné vozidlo Rudé armády. Druhá
světová válka si vybrala svoji daň i v řadách litomyšl-
ských hasičů, když bylo 9 členů umučeno v koncent-
račních táborech. Prvním starostou po II. světové
válce byl zvolen cukrář Josef Duška, když před tím byla
tato funkce vyhrazena pro purkmistra města. Funkcio-
náři pomáhají v pohraničních okolních obcích zaklá-
dat české sbory. 75. výročí založení sboru se konalo
23. května 1948 a při této příležitosti byl rozvinut třetí
prapor sboru. Do sboru přistupují další osady města,
sbory Nedošín a Suchá u Litomyšle. V roce 1959 dochá-
zí k reorganizaci územních celků a Litomyšl přichází
o statut okresního města. Jednotlivé sbory v oblasti
Litomyšle se osamostatňují. U příležitosti 100 let
požární ochrany v roce 1964 je v Litomyšli v sedmi
sálech ve druhém patře zámku uspořádána velká
Okresní hasičská výstava. Vystaveny byly písemnosti
i trojrozměrné exponáty. Na nádvoří byla předváděná

technika současná i historická. K tomuto výročí vydal
sbor brožurku s názvem 100 let dobrovolné požární
ochrany v naší vlasti. Autorem je Miroslav Sobotka,
jednatel sboru. Ve městě byl v roce 1975 ustaven deta-
šovaný útvar Okresního sboru profesionálních požár-
níků pod velením Antonína Tůmy z Pohodlí. Tato
jednotka byla umístěna ve zbrojnici dobrovolného
sboru na Partyzánské ulici, kam byl sbor přemístěn
koncem šedesátých let z hasičské zbrojnice v Zámecké
ulici. V roce 1972 u příležitosti 100 let sboru se koná
námětové cvičení na náměstí za účasti okolních sborů
a také útvaru profesionálních požárníků. V hotelu
Zlatá Hvězda proběhlo slavnostní shromáždění
za účasti dlouholetého předsedy Ústředního výboru
Svazu požární ochrany Dr. Miroslava Řepiského. Sbor
dále funguje jako záložní jednotka pro výjezd profesi-

Stručná historie sboru dobrovolných hasičů
SDH Litomyšl město - 2. část

onální jednotky. K zajištění svolání k výjezdům si hasi-
či zajistili pomocí zvonkového zařízení, které bylo
instalováno u jednotlivých členů, protože v těchto
dobách nebylo možné telefonické spojení z důvodů
nedostatku telefonních linek. Další významnou čin-
ností bylo provádění požárních kontrol v provozovnách
na území města a v domech starších, osaměle žijících
občanů a v neposlední řadě provádění požárně preven-
tivních kontrol při konání společenských akcích
v působnosti města Litomyšle a hlavně Smetanově
domě, což zajišťujeme do současné doby. Při příleži-
tosti 110 let v roce 1982 bylo námětové cvičení zaměře-
no na budovu spořitelny. V domě U Rytířů byla
uspořádána výstava. V roce 1992 proběhlo velké cviče-
ní na blok domů čp. 91 s ukázkou jak nejnovější, tak
historické techniky včetně výškové techniky. Další
výstava s předvedením techniky proběhla v roce 2002
v prostorách Regionálního muzea v Litomyšli. Na všech
těchto akcích měl největší podíl Miroslav Sobotka. Veli-
ce rád bych připomněl jeho činnost v oblasti historic-
kých publikací, z nichž se dvě zdařilo vydat tiskem, a to
v roce1996 „Povodně a záplavy“ a v roce 2006 „Župa
Litomyšlská“ ve spolupráci s SDH Osík. V roce 2006 bylo
v Litomyšli uspořádáno Mistrovství republiky v požár-
ním sportu. Do uspořádání se zapojila velká část sborů
okresu Svitavy. Podle hodnocení byla organizací nasa-
zena pro příští roky vysoká laťka.
6. října 2008 bylo za dlouholetou úspěšnou činnost
Miroslavu Sobotkovi předáno nevyšší hasičské vyzna-
menání „ZÁSLUŽNÝ ŘÁD ČESKÉHO HASIČSTVA“ . Řád
předal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Ing. Richter. V roce 2010 se konalo na území města
Litomyšle celostátní kolo požární hry Plamen. Ke
konci roku 2010 měl sbor 13 členů většinou ve vyšším
věku. Naše hlavní náplň spočívá ve spolkové činnosti
a požárních asistenčních hlídkách ve Smetanově
domě.                                                              Josef Wilder

starosta Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl - město

seriál

Patron hasičstva sv. Florián na rubové straně druhého pra-
poru sboru, který namaloval litomyšlský malíř Jaromír Šan-
tejský. Prapor byl vysvěcen 17 .června 1877 litomyšlským
děkanem a biskupským vikářem Antonínem Šantou.

17. ročník smyčcových kurzů je minulostí –
příští závěrečný koncert v dánské Kodani!

obvyklé. Ano, je to pravda. Prvních čtrnáct dní cvičí-
me a pak jezdíme po Pardubickém kraji. Letos kon-
certů bylo devět a byly velmi úspěšné. Škoda jen, že
někde ještě nezjistili, že jim přivážíme v tomto letním
prázdninovém období zcela mimořádnou kvalitu.
Ono je to ale na druhou stranu pochopitelné. Když
dostanete pozvánku na koncert studentů, tak si
hned nedokážete představit, že jedním ze studentů
je první houslista České filharmonie či vítěz violon-
cellové Čajkovského soutěže v Petrohradě. 
Tím však výčet jmen zajímavých osobností hudebního

světa nekončí…

Letošní ročník navštívil jeden z nejúspěšnějších dán-
ských hudebních producentů pan Jacob Soeldberg.
Byl z úrovně, ale i z Litomyšle tak nadšený, že slíbil
zprodukovat závěrečný koncert studentů v koncertní
hale v Tivoli v Kodani. Takže příští ročník bude mít
dva závěrečné koncerty. Jeden v Litomyšli a druhý
v Dánsku.                                       Ptal se Prokop Souček

17. ročník mezinárodních smyčcových kurzů, který se
konal 22. července – 22. srpna, je minulostí.
Na několik otázek nám odpověděl dlouholetý ředitel
kurzů a místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.
Jaký byl 17. ročník smyčcových kurzů z vašeho pohle-

du?

Co se týče umělecké úrovně studentů, řekl bych, že
byl mimořádně vyrovnaný. Tradičně přijíždí do Lito-
myšle velmi nadaní studenti. Poznáte to na jejich
výkonech na koncertech. Přiznám se, že já jsem měl
jednu favoritku. Byla jí patnáctiletá Íránka Ava Baha-
ri, která přijela do Litomyšle ze Švédska a na koncer-
tě na Potštejně zahrála Bacha tak, jak jsem ho ještě
neslyšel. 
Z jakých zemí přijeli tentokrát do Litomyšle frekven-

tanti smyčcových kurzů?

Norsko, Švédsko, Dánsko, Jižní Korea, početná sku-
pina studentů z USA a nejdále to měl k nám violista
z Mongolska. Ten měl problémy s vízem a museli jsme
dokonce intervenovat na české ambasádě v Ulambá-
taru. Vše ale dobře dopadlo. 
Můžete stručně představit také vyučující?

Ze Švédska přijel prof. Per Enoksson, z Dánska vio-
loncellista Niels Ullner a z New Yorku violistka Karen
Ritscher. Tradičně kurzy umělecky zaštiťuje a také
vyučuje prof. Milan Vítek z University v Oberlinu
v Ohiu. Díky vstřícnosti institucí, mecenášů, fondů
a sponzorů jsme mohli připravit tradičně velmi dobré
podmínky jak na zámku, tak v Evropském školicím
centru a na Základní umělecké škole B. Smetany. 
Čím jsou tyto kurzy z pohledu mezinárodní konkurence

mimořádné?

Podle mého názoru především rozsahem. Pracovat
intenzivně na svém repertoáru tři neděle není úplně

Farní charita Litomyšl pořádá
od září do listopadu 2012

Divadelní podzim
v Lidovém domě
přehlídka amatérských 
divadelních souborů

23. září: Divadlo EXIL Pardubice
Jiří Brdečka: Limonádový Joe
21. října: Divadlo VICENA
Ústí nad Orlicí
Moliére: Zdravý nemocný
11. listopadu: 
Divadlo DEVÍTKA Ostrava
P. Haudecoeur: 
Mátový nebo citron

Začátky představení vždy
v neděli v 18.00 hod

Předprodej vstupenek a abonentek:
IC Litomyšl, kancelář LD

Zveme nové zájemce o sborové zpívání. První zkouška
po prázdninách bude ve čtvrtek 6. září v 19.00 v ZUŠ.
A na co se můžete těšit? Koncerty - ve Skutči, Chrudi-
mi, Němčicích, adventních trzích v Litomyšli a hlavně
1. prosince na druhý velký koncert ke 150 letům Vlas-
timilu. V příštím roce v květnu zájezd do partnerské
Levoči.                                                              Hana Černá
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So  8.9. MUDr. Cacek
Ne 9.9. MUDr. Slavík
So 15. 9. MUDr. Fenclová
Ne 16. 9. MUDr. Jindrová
So 22. 9. MUDr. Tišlerová
Ne 23. 9. MUDr. Hrouzek
Pá 28. 9. MUDr. Slavík
So 29. 9. MUDr. Slavík
Ne 30. 9. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 1.9. MUDr. Beňová
Ne 2.9. MUDr. Jung
So 8.9. MUDr. Filová
Ne 9.9. MUDr. Laštůvková
So 15.9. MUDr. Pilařová
Ne 16.9. MUDr. Jílková
So 22.9. MUDr. Hájková
Ne 23.9. MUDr. Reifová
Pá 28.9. MUDr. Filová
So 29.9. MUDr. Filová
Ne 30.9. MUDr. Jílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8.9. lékárna U Slunce 

tel.: 461 612 678
Ne 9.9. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 15.9. lékárna U Anděla strážce

tel.: 461 615 457
Ne 16.9. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
So 22.9. lékárna Na Špitálku

tel.: 461 615 034
Ne 23.9. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530
Pá 28.9. lékárna U Slunce

tel.: 461 612 678
So 29.9. lékárna U Nemocnice

tel.: 461 615 617
Ne 30.9. Ústavní lékárna

tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8. - 9. 9. MUDr. Eliáš Adolf

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
15. - 16.9. MUDr. Hebltová Vladimíra

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
22.9.  MUDr. Zdena Králová

Družstevní 69, tel.: 461 100 497
23.9. MUDr. Jan Joukl

J.E.Purkyně 1150, tel.: 461 615 402
28. 9. MUDr. Kašparová Leona

Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
29. - 30.9. MUDr. Kočí Jiřina

Dolní Újezd 838, tel:. 461 631 126

Rozpis služeb

Ve středu 19. září 2012
v době od 10 do 16 hodin se v Lékárně U anděla Strážce koná

poradenský den Eucerin.
Po dobu akce platí sleva 10% na nákup této kosmetiky. 

K dispozici bude také přístroj na měření hydratace a elasticity pleti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lékárna U anděla Strážce Litomyšl, tel. 461 615 457

Oznamujeme prozatímní činnost mobilního pracoviště ZP MV ČR
na Smetanově náměstí 72 u informačního centra v Litomyšli,

a to každý čtvrtek od 10 do 15 hodin.

Na našem pracovišti můžete vyřídit vše ohledně zdravotního pojištění,
produktu Karta života, o cestovním pojištění na cesty 

po České republice i do zahraničí a další.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt: Jana Krummerová, tel. 606 613 867
www.zpmvcr.cz, infolinka 844 211 211

V úterý 18. 9. 2012 od 10 do 16 hodin
Vás opět srdečně zveme na oblíbené

Setkáte se s odborníkem z firmy
Avene, který Vám kromě obvyklé dia-
gnostiky pleti poradí také ohledně ato-
pického ekzému, vypadávání vlasů,
doporučí používaní vhodné dekorativní
kosmetiky, či ukáže nové metody líčení.
Doporučujeme se předem objednat. 

Lékárna U Slunce, Litomyšl,
e-mail: info@lekarnacz.cz ,

tel. 461 612 678, 603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.

Dni Majstra Pavla 2012 v Levoči
Město Litomyšl opět tradičně přispělo ke kulturním
akcím v týdnu do 19. srpna t.r. Mimo jiné zde na nád-
herném historickém náměstí vystoupila Litomyšlská
jedenáctka Bekras. Tato kapela pod vedením pana
Josefa Krále rozdala radost i při cestě do Levoče.
V Salaši Krajinka u Rožumberoku uspořádala krátký
koncert. 
V sobotu se do programu na levočském náměstí zařadi-
la i nová hudební skupina z našeho města TrioLit (na
snímku). Jelikož asi většina čtenářů Lilie nezná
podrobnosti o této skupině, dovolím si podat několik
informací: Proč uvedený název? – Jsou tři a jsou z Lito-
myšle. 1. Pavel Rada –kytara, 2. Jiří Andrlík – basová
kytara, 3. Ladislav Socha – banjo, kytara. Tato country
kapela vznikla v roce 2005. V Levoči se konalo její
první zahraniční vystoupení a bylo úspěšné! V sobot-
ním programu nechyběl ani známý Věneband.
Levočského festivalu se zúčastnili mimo jmenované
kapely i řemeslníci z Litomyšle a okolí. 
Každoroční Plenér Majstra Pavla - mezinárodní setkání
výtvarníků, které umělecky dokumentuje historické

skvosty Levoče, trvalo 10 dní. Litomyšl reprezentovala
malířka Zdeňka Olivová a fotograf Milan Dvořák.
Festival svou návštěvou poctil i starosta našeho města
Michal Kortyš s manželkou.
Víkendové počasí bylo nádherné, atmosféra milá
a na dohled, jak stále říkáme, „naše milé Tatry“!

Text a foto Jaroslav Jiráček

Srdečně vás opět zveme ve dnech
21. – 22. září 2012 na

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)
je nutné se předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl,
e-mail: info@lekarnacz.cz,

tel. 461 612 678, 603 367 058

bezplatné stanovení
AB indexu

MŠ Jarošov přijímá děti
na školní rok 2012//13

Děti dojíždějí autobusem
pod dohledem pedagoga

nebo školnice.
Bližší info na tel. 731 610 130
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Litomyšlský filmový klub se
po dvaceti letech opět probouzí k životu

V nově digitalizovaném 3D kině Sokol vzniká
po dvacetileté pauze znovu filmový klub. První klu-
bové představení se uskuteční už ve čtvrtek 20. září.
Před třemi desítkami let stál u zrodu filmového
klubu v Litomyšli vedle Vojtěcha Stříteského a Jose-
fa Kloudy také pan Zdeněk Gerčák.  Právě tento muž
přislíbil, že pomůže novým organizátorům na úspěš-
nou tradici navázat a klub znovu rozhýbat.
V minulosti patřil litomyšlský filmový klub v tehdej-
ším Československu, vzhledem k velikosti našeho
města, k těm největším. Podaří se jej oživit?
Na několik otázek nám odpověděli Zdeněk Gerčák
a Leoš Krejčí, designovaný ředitel Smetanova domu,
pod který v současnosti kino Sokol spadá.

Přesně po 31 letech od vzniku filmového klubu se

chystáte v Litomyšli tuto instituci obnovit. Ve čtvr-

tek 20. září budete promítat stejný film, kterým jste

éru klubu začínali: Markéta Lazarová Františka

Vláčila. Určitě to není shodou náhod...

Leoš Krejčí: Náhoda to určitě není. Snažíme se
znovu obnovit tradici filmového klubu. Přišlo nám
tedy logické zahájit klub filmem Františka Vláčila
Markéta Lazarová, který stál u zrodu tohoto úspěš-
ného seskupení.
Zdeněk Gerčák: Nedávno byla uvedena do kin nová,
digitalizovaná verze tohoto snímku. Film je digitál-
ně vyčištěn a trvá 160 minut - pokud si toto nějaký
film zasloužil, je to z mého pohledu právě tato nád-
herná středověká freska. 
Sám jsem na film velmi zvědavý, obzvlášť právě
v prostoru kina Sokol s novým digitálním zvukem.
Zvuk u Markéty Lazarové (1967) byl ve své době sám
o sobě unikátní.  Natáčelo se zvláštním způsobem
a zvukař František Fabián se na tom opravdu
„vybláznil“. V původní verzi mají scény točené v lese
zvláštní ozvěnu - je tam slyšet každý komparzista.
Film byl progresivní nejen v obraze, ale také ve
zvuku. 
Jak se stát členem klubu a jaké výhody mi členství

přinese?

Leoš Krejčí: Členem filmového klubu se stanete
hned, jakmile si v pokladně kina Sokol za 60 korun
zakoupíte průkaz Asociace českých filmových distri-
butorů. Nemusíte se nikam přihlašovat ani vyplňovat
žádné formuláře. Členství ve filmovém klubu umož-
ňuje zhlédnout na plátně kultovní díla, snímky nále-
žející do zlatého fondu kinematografie, zajímavé
novinky nebo vítězné filmy z mezinárodních festiva-
lů. Navíc na základě předložení členské průkazky
můžete vstupenku na představení filmového klubu
zakoupit za zvýhodněnou cenu. Jako člen klubu zís-
káte i slevu ze vstupného na zajímavé filmové semi-
náře a festivaly nejen u nás, ale i na Slovensku
a v Polsku. Cena za klubová představení není jednot-
ná, ale bude se pohybovat v rozmezí  50 - 100 korun.
Návštěvu klubových promítání umožníme i lidem,
kteří členský průkaz nevlastní. Ti však zaplatí vyšší
cenu.
Zdeněk Gerčák: Tak to dříve nefungovalo. Kdo neměl
členský průkaz, nebyl vpuštěn do kina. Běžně se nám
stávalo, že když se promítal nějaký "trhák", prodalo
se před projekcí třeba 80 - 100 klubových průkazek.
Jejich majitelé, většinou příznivci našeho klubu,
zůstali. V dobách největší slávy jsme tak měli přes 800
členů.
Klubová představení v minulosti hostila celou řadu

zajímavých osobností, za všechny uveďme třeba

Bohumila Hrabala nebo Elmara Klose. Bude lito-

myšlský filmový klub roku 2012 v této tradici

pokračovat?

Zdeněk Gerčák: Ve spolupráci s panem Krejčím a Voj-
těchem Stříteským určitě nějaké kontakty dohromady
dáme - řada nám jich z minulosti zůstala. Tyto tématic-
ké večery se tak budeme určitě snažit pořádat dál.
V minulosti tady byly opravdu krásné večery - byl tu
krásný večer Oty Pavla, na kterém byli oba jeho bratři
a vyprávěli. Když tu byl Bohumil Hrabal, seděli jsme
s ním spolu s Vojtěchem Stříteským U Černého orla -

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

Pustá Rybná - prodej původní chalupy na polosamotě
s klidným okolím a krásným výhledem do krajiny.
V domě elektro, voda z vlastní studny, u domu ovocná
zahrada. Č.750. Cena: 1 490 000,- Kč
Hluboká – prodej starší chalupy 2+1 se zahradou cca
3000 m2 na okraji menší obce s krásným okolím. Vhod-
né k trvalému bydlení i k rekreaci.
Č.743. Cena: 679 000,- Kč
Němčice – prodej podsklep.domu 4+1 s garáží, zahra-
dou a podsklep.stavbou na zahradě. Dům je patrový,
napojen na vodu, elektro, kanalizaci. Vhodný k menší
modernizaci. Č.744. Cena: 1 990 000,- Kč
Budislav – prodej rod. domu se zahradou. Vytápění
ústřední plynové, odpady svedeny do ČOV, voda obec-
ní. Dům 2+kk je po rekonstrukci, vhodný k bydlení. 
Č.726. SLEVA! Cena: 830 000,- Kč
Vidlatá Seč – prodej starší zachovalé chalupy v obci
u Litomyšle s uzavřeným dvorkem a pavlačí. U domu je
zahrada a stodola-stání pro auto. 
Č.631. SLEVA! Cena: 640 000,- Kč
Strakov – prodej dřev. chaty 3+kk po větší rekonstruk-
ci. Část nově vyzděna, obložena dřevem, dřevěná okna,
nový komín. Nové rozvody elektro, odpady - potřeba
ještě dokončit. Č.701. Výrazná sleva! Cena: 395 000,- Kč
Javorník - Vysoká u VM - prodej domu s větší ovocnou
zahradou. Obytná část objektu 4+1, stodola, zachovalý
bývalý historický sál. V současné době slouží k bydle-
ní. Č.713. Cena: 1 200 000,- Kč
Makov – prodej zachovalého původního vesnického
stavení s uzavřeným dvorem a zemědělskou částí
s podstájemi. U domu menší zahrada a prostorná půda.
Č.635. SLEVA! Cena: 480 000,- Kč
Litomyšl – prodej poloviny dvojdomku s garáží a zahra-
dou v okrajové části města. Obsahuje byt 2+1 s příslu-
šenstvím a dalším pokojem v podkroví. Nový plynový
kotel. Č.669. Výrazná sleva! Cena: 1 640 000,- Kč
Lažany u Litomyšle- prodej staršího domu se zahradou
a stodolou vhodného k větší rekonstrukci či přestavbě. 
Č.594. Cena: 300 000,- Kč
Litomyšl – prodej slunného bytu 4+1 ve zděném byto-
vém domě, ve III. NP, se dvěma lodžiemi, podl.plocha 88
m2. Klidné prostředí, pěkný výhled, u domu parkoviště,
hřiště. Č.697. Cena: 2 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej nového luxusního bytu 4+1 ve zdě-
ném bytovém domě, v podkroví. Mezonetový byt, dvě
lodžie, dvě koupelny. Výhled na historické centrum
města. Č.715. Cena: info v RK
Osík – prodej bytu 2+1 ve zděném domě s možností
užívat zahradu. Byt má 50 m2, je v I.NP a je vytápěn
akum.kamny, plyn.přípojka v domě, možná krb.kamna. 
Č.671. SLEVA! Cena: 699 000,- Kč
Cerekvice n. L. – pronájem pěkného bytu 3+kk
i s garáží v patře zděného domu. Byt má vlastní plyn.
kotel, nová plast.okna, novou kuch.linku. 
Č.751. Cena: 5 000,- Kč/měs. + režie

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

Změna sídla firmy

dnes tam mají ceduli: Zde seděl Bohumil Hrabal...
Seděl ale u jiného stolu, než je umístěna pamětní
cedulka. 
Tehdy jsem byl velmi překvapen, že lidé Hrabala, jehož
dílo i osoba byly svým způsobem na indexu, lidé
na náměstí poznávají.  
Co všechno by si měl vzít nový filmový klub z toho

starého a co by naopak podle vás mělo být jinak?

Zdeněk Gerčák: Před každým filmem musí být jedno-
značně lektorský úvod. Ten nesmí být dlouhý, aby lidi
nenudil - tak nanejvýš do pěti minut. K filmu řekneme
několik zajímavostí, zasadíme jej do celkového kon-
textu a zdůvodníme, proč je uvádíme. Uvedení filmu
by vždy mělo mít řádný důvod - stejně tak, jako jej má
nyní promítání Markéty Lazarové. Samozřejmě, že
bychom byli rádi, kdyby filmový klub měl hodně členů
a velkou návštěvnost  - v začátcích si ale neděláme
žádné iluze. V Litomyšli je ale naštěstí poměrně dost
studentů, a na to si myslím můžeme sázet. A co by
mělo být v novém klubu jinak než ve starém? Tak to
mne prozatím nenapadá. I v době internetu vám nikdo
nenahradí fundovaný lektorský úvod a především
jedinečnou atmosféru kina. 
Jaké budou dramaturgické principy filmového

klubu - na jaké publikum se chcete zaměřit

a s jakým cílem?

Leoš Krejčí: Byli bychom rádi, kdyby se nám dařilo
pomáhat mladé generaci rozpoznávat kvalitní filmy
od průměrných snímků, na jejichž název si už po roce
od uvedení nikdo nevzpomene. Musíme však stát
pevnýma nohama na zemi - uvidíme, jaký bude mezi
lidmi o filmový klub zájem. Prozatím jsme se rozhod-
li vyhradit pro klubové promítání vždy každý třetí
čtvrtek v měsíci. Určitě se hodláme zaměřit na klasic-
ké, „artové“ - umělecky hodnotné filmy. 
Prozradíte, jaké tituly máte v plánu pro příští měsí-

ce?

Zdeněk Gerčák: O konkrétních titulech prozatím jed-
náme. Dramaturgický plán filmového klubu se právě
rodí a bude stanoven na celou sezónu dopředu.
Nemyslím si ale, že by se principy dramaturgie fil-
mového klubu měly od doby před třiceti lety nějak
zásadně měnit. Řadu „artových“ filmů, které jsme
tehdy uváděli, budeme uvádět znovu. Celá koncep-
ce dramaturgického plánu by měla směřovat k jedné
věci: Dnes už filmy jako Silnice, Zloději kol, Nosfera-
tu, Chaplinova díla a podobně, nejsou pouhými
filmy, ale kulturním dědictvím. Některé filmy jsou
staré téměř sto let! Stejně jako se řada umělců
ve svých dílech odkazuje na Starý zákon a podobně,
vidíte v dnešních filmech odkazy na filmy tohoto
typu - a jsou jich stovky! Myslím, že znovu promít-
nout Silnici z roku 1954 s Anthony Quinnem nebo
Řeka Zorbu sem prostě znovu patří. Tyto filmy
nestárnou, neupadají v zapomnění. 
Po revoluci skončil filmový klub v Litomyšli, proto-

že lidé všeobecně přestali chodit do kina. Čím chce-

te veřejnost do kina Sokol znovu přitáhnout?

Leoš Krejčí: Veřejnost chceme oslovit nejen novou
technikou, ale především kvalitním, bohatým pro-
gramem. Kino Sokol bude patřit mezi kvalitní kina,
kde nebudou uváděny jen nové „filmy pro mladé“.
Nechceme uvádět pouze filmy hlavního proudu jako
většina menších kin. Budeme usilovat o to, aby si
každý člověk v programu našel pořad, který jej zají-
má.
Oproti minulosti čeká nové kino mírné zvýšení

vstupného...

Leoš Krejčí: Jeho výše se bude pohybovat od 80
do 150 korun. Zmíněných 150 korun zaplatí divák
za lístek na snímek v aktivním 3D formátu. Cena
vstupného je doporučena distributory, kteří filmy
nabízejí. Tyto ceny tak musíme respektovat. Obecně
platí, čím starší film, tím levnější vstupné. Snažíme se
proto hledat kompromis mezi cenou a aktuálností
daných titulů. V současné době připravujeme motivač-
ní a slevové nabídky, jejichž prostřednictvím bychom
rádi odměňovali naše věrné diváky.

Ptal se Prokop Souček
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Blahoslavení pokorní, neboť jejich je království nebeské

Vážení čtenáři, po výkladu modlitby Otčenáš se společ-
ně s ostatními duchovními budeme zamýšlet nad Ježí-
šovými blahoslavenstvími. 
Když Ježíš spatřil zástupy lidí, vystoupil na horu, aby
ho všichni dobře slyšeli. Pak se posadil, přistoupili
k němu jeho učedníci a on je začal učit…
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království
nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou

potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi
za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po sprave-
dlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným,
neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají
čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo půso-
bí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze
těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť
jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás
budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám
všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože

máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronásledova-
li i proroky, kteří byli před vámi.“ 
Ježíš prohlašuje, že kdo je Bohem blahoslavený, ten je
i příjemcem požehnání. Ježíš v prvé řadě blahoslaví
„chudé v duchu“. Tedy ty, kteří jsou si pokorně vědomi
svých vnitřních selhání, proher, debaklů, či ztroskotá-
ní. Mohli by si od svých selhání pomoci tím, že je nasu-
nou na druhé. Mohli by se ospravedlnit tím, že do nich
stáhnou druhé, či že se arogantně nadřadí nad druhé.
Oni se však setkali s pokorně milujícím Kristem. Setka-
li se s Jeho soucitem a milosrdenstvím. S Jeho přijetím
a odpuštěním. Proto mohou s apoštolem Pavlem
vyznat (Ř 7:24): „Bídný já člověk!“ Někdy osloví chudá
rybářova miska víc, než přeplněná mísa krále. Zchudlé
a prázdné srdce je otevřené. Zchudlé a prázdné srdce je
předmětem Božího odpuštění. Do zchudlého a prázd-
ného srdce „nalévá“ Bůh posilující proud Božího
ducha. Zchudlému a prázdnému srdci patří „království
nebeské.“         Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské

k zamyšlení...

Den Charity
Charita Česká republika oslaví 27. září Den Charity,
kterým si připomíná svého zakladatele a patrona sv.
Vincence z Pauly. V tento den se snažíme veřejnosti
ještě více přiblížit naši práci a otevřít pokud možno
všechny prostory spojené s našimi službami. I letos
mohou občané Litomyšlska navštívit Jindrovu vilu,
kde Farní charita provozuje respitní péči. U mnoha
obyvatel našeho města vzbudil zájem zvýšený pohyb
na přilehlé zahradě. Rozhodli jsme se při této slav-
nostní příležitosti zpřístupnit toto poněkud tajemné
zákoutí našeho města. Lze zde objevit dávno zapome-
nuté cestičky, nově zušlechtěné letité keře, romantic-
ké kamenné lavičky, malé alpinium a útulný altán, kde
na vás může čekat malé překvapení. 
Lidový dům v tento den umožní svým návštěvníkům
prohlídku veškerých prostor i těch, které obvykle pří-
stupné nebývají. Na pracovišti zdravotních sester

v Charitní ošetřovatelské službě bude pro hosty při-
praven zasvěcený výklad o terénní ošetřovatelské služ-
bě a případným zájemcům ochotné sestřičky změří
krevní tlak. Pracovníci pečovatelské služby i služby
Sanace rodiny seznámí zájemce s modelovými situace-
mi, se kterými se ve své práci setkávají, a odpoví
na otázky týkající se konkrétní životní situace. Koordi-
nátoři Dobrovolnického centra představí činnost
tohoto nově vzniklého střediska a poskytnou informa-
ce o oblastech, kde se dobrovolníci uplatňují. 
Vítáni jsou všichni návštěvníci, ať už zájemci o sociál-
ní nebo zdravotní služby, milovníci starých zahrad
nebo zvídaví hosté Lidového domu toužící nahlédnout
„za oponu“. Očekávat vás budeme 27. září od 10.00
do 17.00. V podvečer v 17.45 pak v kapli na faře podě-
kujeme při mši svaté za uplynulý rok, všechno dobré,
co se podařilo, a svěříme své příští úsilí do ochrany
našemu patronu sv. Vincenci z Pauly.
Věra Dvořáková, ředitelka FCHL

Věra Dvořáková, ředitelka FCHL

Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
11. srpna 2012 uplynulo 50 let od okamžiku, kdy

naši rodiče, Milada a Stanislav Bursovi, vykročili
na společnou cestu životem. Na této cestě jim přejeme
hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Dcery Ivana, Stáňa, zeťáci a vnoučata
Ahoj Bohdane, je to už rok, co jsi od nás odešel.

Zdravíme tě tam nahoře a stále jsme s tebou…
za kamarády z divadla Jožin Janoušek

Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spoko-
jenosti našemu tatínkovi a dědečkovi panu Miloslavu
Zavoralovi, který 11. září oslaví krásných 70 let. 

Dcery Lenka a Štěpánka a vnučky Eliška s Alenkou
Rádi bychom touto cestou poděkovali porodnické-

mu týmu primáře MUDr. Čadílka, jmenovitě MUDr.

Lucii Horákové, MUDr. Bohdanovi Khalakovi, porodní
asistence Iloně Špičkové, MUDr. Ludmile Kopecké
a zdravotní sestřičce p. Vejrychové za jejich profesio-
nální a lidský přístup při narození naší dcery Elly dne
25. července.                                       Manželé Sedláčkovi

Chceme touto cestou poděkovat celému personálu
interního oddělení Litomyšlské nemocnice za příklad-
nou a lidskou péči v posledních okamžicích života
pana Zdeňka Paťavy. Děkujeme MUDr. Elišce Leichte-
rové, obvodní lékařce, za vzornou péči a ochotu, se
kterou se mu věnovala v době jeho nemoci. Přejeme
jim hodně síly v jejich nelehké práci, zdraví, osobní
a pracovní úspěchy.           Manželka a dcery s rodinami

Slova moudrých: Zdravý rozum je něco, co každý
potřebuje, málokdo má, a o čem žádný neví, že
mu chybí.                                                B. Franklin

Své významné životní jubileum oslavili naši
spoluobčané:
80 let – Lubomír Řípa, MVDr. Josef Šmejda,
Karel Štindl, Václav Severa, Zdenka Zemanová
85 let – Marie Jozífková
90 let – Růžena Kalinová, Marie Gultová
91 let – František Kalibán (Nová Ves)
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Ondřej Sodomka, Pomezí – Monika Juklová,
Pomezí, Luděk Zilvar, Hřibiny-Ledská – Šárka
Štanglicová, Vysoké Mýto, Miroslav Navrátil,
Prostějov – Lenka Hauptová, Litomyšl, Josef
Miho, Nové Hrady – Klára Havlíčková, Vysoké
Mýto, Lukáš Machata, Vysoké Mýto – Veronika
Čechová, Litomyšl, Radmil Dobiáš, Polička –
Kateřina Červená, Polička, Miloš Štantejský,
Řetůvka – Eliška Jaroňová, Řetůvka, Karel
Andrle, Litomyšl – Karolína Homolová, Olo-
mouc, Petr Jílek, Zvole – Lenka Tlapáková, Pro-
seč, Aleš Jakůbek, Praha – Tereza Dvořáková,
Svitavy, Václav Jandík, Litomyšl – Lenka Ková-
řová, Makov, Leoš Borek, Čistá – Lucie Juren-
ková, Čistá, Michal Gamba, Brněnec – Renáta
Hussliková, Brněnec, Vít Šaroun, Litomyšl –
Lucie Pomykalová, Litomyšl, Václav Hofman,
Čistá – Lenka Tringelová, Lánov, Pavel Tobek,
Litomyšl – Monika Pecháčková, Ústí nad Orlicí,
Pavel Herynek, Litomyšl – Hana Černohousová,
Litomyšl, Tomáš Bulva, Kukle – Petra Šembero-
vá, Svitavy, Tomáš Veselík, Litomyšl – Lenka
Záleská, Litomyšl-Suchá
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Hana a Karel Novotný z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Jitkou Hrabalíkovou (51 let), Marií Janderovou
(87 let), Annou Klejchovou (83 let), Marií Ker-
hartovou (83 let), Marií Stuchlou (88 let),
Jiřím Nejezchlebem (85 let)
Vzpomínáme. Věra Kučerová, SPOZ

*Ve společenské kronice uvadí SPOZ pouze jména
osob, které daly ke zveřejnění písemný souhlas.

Společenská
kronika

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Pronájem školicích prostor.
Autobusová doprava - školní výlety, zájezdy
Přihlášky v autoškole nebo na www stránkách.
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Zdeněk Škacha, mobil: 605 215 707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)
Zpátky do školy, hurá do autoškoly!

www.autoskolalitomysl.cz

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz
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Po stopách let minulých - díl 9. Lány
seriál

Pole za domy a statky vedla
až k „rasovně“ a končily
kopcem Hlavňovem s odboč-
kou do Kornic. Na území je
také starý židovský hřbitov.

Domy na skalách za dnešním závodem Litex měly název
Na Betlému. Na začátku Lánské ulice byl Voříškův obchod.

Kostel církve evangelické na Lánech je ozdobou této části
města.

Socha sv. Jana Nepomuckého s lípou před velkou větrnou pohromou. 
Strom nevydržel nápor větru, zlomil se a poškodil  vlastní sochu.

Zanedbaný objekt v sobě skrývá bývalou strojírnu na moto-
ry a hospodářská zařízení z první poloviny 20. století.

Hášova pila a elektrárna dokládá průmyslový rozvoj města.
Dnes zde je správa vodáren a také podnik Orion.

Zájezdní hostinec Babka již řadu let svoji činnost nevykoná-
vá. Ale tradici májových dělnických oslav v závěru 19. stole-
tí budova připomíná.

Katovna byla podle zpráv místem sídla litomyšlského kata.
Objekt byl širší a část byla k rozšíření silnice odbourána.

Stará Tesárkova chalupa je zaznamenána jako regionální
památka - jak vypadaly staré selské chalupy s dvorem a pavlačí.

Lány byly zemědělskou osadou při hlavním příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta.
Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

Historický dělnický hostinec U zeleného věnce slouží dnes
jako prodejna zahradních zařízení.

Restaurátoři na jaře 2012 vrátili
opravenou sochu na původní místo.

Litomyšl získala sochu Robinsona Jefferse
Busta amerického básníka a dramatika Robinsona Jef-
ferse (1887-1962) zdobí od poloviny července pro-
stranství před základní školou U Školek v Litomyšli. 
Sochu svého oblíbeného autora vytvořil před lety
v atelieru Vincence Makovského jako absolventskou
práci akademický sochař František Janda. Město Lito-
myšl získalo plastiku v době, kdy si veřejnost připomí-
ná 50. výročí od Jeffersova úmrtí. „Jsme si vědomi, že
by socha měla být instalována spíše v galerijním než
veřejném prostoru. Prozatím jsme však nenašli místo,
kam sochu osadit. Protože jsme chtěli sochu umístit
co nejdříve, snažili jsme se po poradě s místostarosty
a ve spolupráci s městským architektem najít vhodné
místo ve veřejném prostoru. Vytipovali jsme několik
lokalit – panu Jandovi se nejvíce líbila ta před II.
základní školou U Školek. Chtěli jsme vyjít vstříc auto-
rovi. Umístit sochu spisovatele u instituce, která
poskytuje vzdělání a má tedy jakousi vazbu na litera-
turu, nám přišlo nejlepší,“ vysvětlil Antonín Dokoupil
z odboru rozvoje a investic městského úřadu.
Spisovatel, básník a dramatik Robinson Jeffers je
výraznou postavou literatury 20. století. Již od útlého
mládí se zabýval antickou literaturou, jejíž znalost
ovlivnila jeho pozdější autorský styl. Většina Jefferso-
vých básní nese nějaký příběh a vyznačuje se krátkými
verši. Pro Jefferse je typický inhumanistický přístup,
tedy teze, že lidstvo je příliš sebestředné, než aby

dokázalo rozpoznat skutečnou krásu a povahu věcí.
Jeffers svou poezií, svým nazíráním na svět, přírodu
a náboženství ovlivnil celou řadu umělců. Mezi jeho
obdivovatele patřili například Charles Bukowski nebo
polský básník a překladatel Czesław Miłosz.
Jeffersovy básně byly přeloženy do mnoha jazyků
a publikovány po celém světě. Kromě USA je Jeffers
populární zejména v Japonsku a díky svému příteli
a překladateli Kamilu Bednářovi také v České republi-
ce.                                             -ps-  foto Vojtěch Stříteský

Robinson Jeffers a František Janda na dvoře sochařova ate-
liéru v Osíku
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Pawlowská - Až se mě dcera zeptá, Matthews - Já se
z tebe zblázním, Nezval Martin - Každá je ta pravá,
Radulic Hana - Láska za ostnatým drátem, Stiefvater
– Nářek, Sniegoski Tom - Padlí andělé, Barényi Olga
- Pražský tanec smrti, Beráková Zora - Zimní králov-
na, Polanecká - Životem jak na houpačce, Lazar Lili-
ana - Země prokletých, Hearne Kevin – Prohnaný,
Pratchett – Šňupec, Steel - Dům na Charles Street,
Silva Daniel - Portrét špionky, Robb J. D. - Smrtící
vzpomínky, McCarthy - Strážce sadu, Javůrková -
Květy lásky, Patterson - Desáté výročí, McNab Andy –
Agresor, Robb J. D. - Téměř bez šance, Roberts Nora
- Nebezpečné útočiště, Roberts Nora - Zahráváš si
s ohněm, Koupená nevěsta, Carlyle Liz - Přiliš svůd-
ná vdova, Selbourne - Navzdory mým blízkým,
Sobotka - Zrada v Andělském Dvoře, Khoury-Ghata -

7 kamenů pro cizoložnou, Werner C. L. - Šedý věš-
tec, Harvey - Krevní msta, Connelly - Pátý svědek,
Temné časy, Grig Karel C. - Třetí kaple, Peetz Moni-
ka - Úterní ženy, Wagnerová - Zahrada pozem-
ských, Kinsella - Vzpomínáš si?, Emingerová -
Legionář a sněžná žena, Payne C.D. - Mládí furt
v hajzlu, Child Lee - Poslední sbohem, Cornwell -
Smrt králů, Cibulka Aleš - Černobílé idoly i jiní, Pit-
runová - Kam na výlety s kočárkem, Motl - Cesty
za oponu času, Skautské století, Van Pelt Nancy -
Jak být skvělým rodičem, Toušlová - Toulavá kame-
ra, Šramo Ján - Příprava na stáří, Nejlepší koupání
a kempy, Nejlepší koupání v Česku, Strunecká -
Doba jedová 2, Dřevěné stavby, Siegel Zbyněk - Jak
hledat a najít, Heppell - Jak získat hodinu denně,
Rapprich - Za sopkami po Čechách.

září 2012

kalendárium Litomyšle

na náměstí v Litomyšli
vykupují zlaté a stříbrné mince, 

šperky, hodinky, příbory,
tabatěrky, pudřenky,

staré kapesní, náramkové
a letecké hodinky.

Solidní jednání, ceny dohodou.
Tel. 602 487 195

Budovu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany
v ulici Rektora Stříteského čekají stavební úpravy.
Po dlouhých letech příprav uspěla ZUŠ s žádostí
o dotaci na rozšíření stávajících kapacit tohoto his-
torického objektu. Rekonstrukci půdy zaplatí z větší
části právě příspěvek z Evropské unie, který dosáh-
ne výše šesti milionů korun. Zbylé čtyři miliony
půjdou z městského rozpočtu. Stavební práce by
měly začít v roce 2013.  
ZUŠ dlouhodobě bojuje s nedostatkem místa. Tento
problém se týká především hudebního oboru, který
navštěvuje nejvíce žáků. „Stavbou získáme sál
s kapacitou asi osmdesát míst, protože ten stávající
pro padesát lidí už nám přestává stačit. Navíc zastu-
puje i funkci učebny dětských sborů. Dále získáme
tři nové učebny a novinkou bude, že v učebně, která
přiléhá na sál, chceme vybudovat nahrávací studio.
Po-případě tam přesuneme výuku elektronických
nástrojů. A do zbývajících dvou učeben přestěhuje-
me výuku hudebních nástrojů z hlavní budovy,
půjde zejména o kytaru, flétnu a housle," vysvětlu-
je Markéta Hegrová, ředitelka Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany v Litomyšli.
„Škola chce umělecké předměty přiblížit požadav-
kům současného žáka a na základě toho připravila
novou koncepci modernizace forem výuky elektro-
nických nástrojů, hudební nauky a dětského pěvec-
kého sboru," přibližuje dřívější ředitel ZUŠ
a současný místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar
podstatu projektu, který nese název Inovace studij-
ních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ
B. Smetany v Litomyšl.

Ve škole vznikne nová multimediální učebna s interak-
tivní tabulí a moderními počítači s výukovými progra-
my. 
„Vzhledem k tomu, že je budova přístupná ze dvora,
bude stavba probíhat nad našimi hlavami," podotýká
Radomil Kašpar.
Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany navště-
vuje v současnosti více než 600 žáků z Litomyšle, okol-
ních obcí ale i z Poličky či Vysokého Mýta.
Po stavebních úpravách by se počet žáků mohl zvýšit
až na 650.                                                                      -ps-

V podkroví ZUŠ vznikne koncertní sál,
nahrávací studio i nové učebny

255 let - 16. 9. 1757 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
PACÁK, sochař, řezbář, žák M. Brauna, autor sochy
v proboštském kostele, kazatelny na hřbitově
a postranního oltáře v piaristickém chrámu.
150 let - 10. 9. 1862 zemřel v Březinách JOSEF
VÁCLAV MICHL, kněz, národní buditel, litomyšlský
student, filozof. Hlavní postava knihy Drašar od spiso-
vatelky T. Novákové.
180 let - 29. 9. 1832 se v Ústí nad Orlicí narodil
JAROMÍR ŠTANTEJSKÝ, malíř v Litomyšli. Maloval
obrazy na prapory spolků, kostelní obrazy, opony
divadel a betlémy.
130 let - 11. 9. 1882 se narodil FRANTIŠEK RŮŽIČKA,
učitel v Litomyšli. Jako malíř zaznamenal okolní kraji-
nu a sestavil album Litomyšle.
115 let - 16. 9. 1897 se narodil v Martinicích u Proseče
ALOIS METELÁK, architekt, sklářský odborník. Vyu-
čoval na průmyslové škole v Litomyšli a později se stal
ředitelem sklářské školy v Železném Brodě.
Je autorem památníku J. A. Komenského v Litomyšli
a památníku na Růžovém paloučku.
105 let - 19. 9. 1907 se narodil VÁCLAV KUBEC,
vojenský letec a spisovatel. Je pohřben na litomyšl-
ském hřbitově.
85 let - 4. 9. 1927 se v Litomyšli narodila MIROSLAVA
ŠPLÍCHALOVÁ- BRDÍČKOVÁ. Mistryně sportu
a účastnice olympiád a mezinárodních závodů ve spor-
tovní gymnastice. Zemřela před 55 lety při tragické
nehodě.
75 let - 14. 9. 1937 zemřel první prezident TOMÁŠ
GARIGUE MASARYK. Naše město navštívil v roce 1929
při konání krajinské výstavy a v roce 1932 byl hostem
výstavy na zámku.
70 let - 1. 9. 1941 zemřel v koncentračním táboře Osvě-
tim FRANTIŠEK MLEJNEK, městský úředník. Zatčen
a uvězněn byl za odbojovou činnost za 2. světové války.
40 let - 17. 9. 1972 zemřel v Praze JAROSLAV
VLADYKA, správce hřbitova v Litomyšli, starosta hasi-
čů a aktivní člen řady městských spolků.

120 let - Litomyšl v roce 1892 navštívil před odjez-
dem do Ameriky Antonín Dvořák. Spolu a dalšími
hudebníky zde zahráli na Karlově nové Dvořákovy
skladby.
90 let - V létě 1922 bylo vydáno poslední číslo první-
ho ročníku regionálního časopisu Od Trstěnické stez-
ky. Vycházel od září roku 1921 do července roku
následujícího. S přestávkou několika válečných let
vycházel do roku 1948.
85 let - V roce 1927 bylo v Litomyšli registrováno 64
motorových vozidel.
75 let - Organizace Sokol získala práva na zfilmová-
ní Jiráskovy Filosofské historie. V roce 1937 Litomyšl
oblékla historické oděvy a občané se stali účastníky
filmování ve městě a v okolí.

Připravil Miroslav Škrdla
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Pardubický vikariát CČSH a sbor CČSH v Litomyšli pořá-
dají na Toulovcově náměstí v sobotu 15. září Vikariát-
ní den. Od 9.30 se bude konat dopolední koncert.
V 10.30 se uskuteční slavnostní bohoslužba. Ve 13.30
bude následovat recitál, autorské čtení „Lahodná vte-
řina“ - komponovaný pořad hudby a poezie ze sbírek
Stanislava Kubína.
Akce se koná u příležitosti 80. výročí otevření kostela
a fary Církve československé husitské v Litomyšli. 

-red-

Vikariátní den CČSH 

DDM Litomyšl v novém školním roce
Otevíráme pro děti, náctileté
i dospělé již tradiční zájmové
kroužky a kurzy v oddělení sportu,
techniky, přírodovědy a estetiky.
Připravili jsme pro vás i několik
novinek. Například kroužek KUTIL
je určený spíše klukům od 4. třídy,
které baví vyrábění ze dřeva, kůže,
kovu a dalších materiálů. Těšíme se
na vás ve SPORTOVNÍ PŘÍPRAVCE
pro děti od 6 let a v kroužku
MÍČOVOVÝCH HER pro rekreační
sportovce od 4. třídy. Všechny tyto
aktivity povede nový ředitel DDM
Mgr. Josef Štefl. Další novinkou je
ČAI – činnost alternativně improvi-
zační, trošičku „dramaťák,“ impro-
vizace x-krát jinak, dotyk
„výtvarky“. ANIMÁG, kde vyzkoušíte kouzlo filmové
animace, grafické tvorby, zjednodušování, abstrakce.
V těchto dvou kroužcích vás povede Leja Řaháková.
Připravujeme i kroužek orientálního tance s Pavlínou
Skalskou.
Máme novinky pro aktivní dospěláky. Otevíráme
CELOROČNÍ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ, který je určený všem,
které baví práce se dřevem a chtějí se naučit základy

tradičního českého řemesla – lout-
kářství, to vše pod vedením řezbáře
Vojty Hurycha. Dále jsme pro vás
připravili KURZ KRESBY A MALBY
pod vedením výtvarnice
Mgr. Zdeny Olivové. Kurzy kerami-
ky pro dospělé budou pokračovat
pod vedením Hany Plíhalové Šafa-
říkové. 
S mnohými jsme se již sešli v sobo-
tu 1. září na Hradozámecké noci
v litomyšlském zámku. Tam jsme si
hodně hráli, ale i předváděli čin-
nosti některých kroužků, napří-
klad  fotománie, animág,
keramika, šperky, karate a řezbář-
ského kurzu. Seznámili jste se
i s některými novými vedoucími

a získali důležité a zajímavé informace o našich dal-
ších aktivitách.
Zveme vás na týden otevřených dveří v DDM od 10.
do 14.9. Budeme mít otevřeno každý den od 9.00
do 17.00. Těšíme se na celé třídy, družiny, i jednotliv-
ce, kteří chtějí trávit aktivně svůj volný čas. Kolektivy
si u nás mohou na tento týden objednat některé
z našich dílniček a výukových programů. Během září

nabídneme všem školám v Litomyšli i v okolí výukové
programy pro žáky 1. i 2. stupně.
V sobotu 22. 9. od 9.00 do 17.00 hodin budeme již tra-
dičně součástí litomyšlského jarmarku na náměstí pod
radniční věží. Můžete si s námi pohrát, představíme
vám některé externí vedoucí a seznámíme vás se širo-
kým spektrem našich činností pro děti i dospělé.
Po celou dobu měsíce září a na začátku října nabízíme
pro MŠ a 1. až 6. třídy ZŠ a další kolektivy UKÁZKU
ODCHYTU A KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ v Oseckém údolí
u lučního rybníka, nebo v Nedošíně u Velkého Košíře.
Provede vás zkušený ornitolog Lubor Urbánek. Termí-
ny dle individuální domluvy.
Připomínáme konec fotografické soutěže Strom s pří-
během, která byla vyhlášená ke Dni Země. Práce jed-
notlivců i celých tříd musíte dopravit do DDM
nejpozději do 5. 10. 2012. Výstava a ocenění zajíma-
vých prací proběhne na Den stromů 20. 10. Pravidla
najdete na našich stránkách. 
PŘIHLÁŠKY do zájmových kroužků si můžete vyzved-
nout v DDM Litomyšl, na všech akcích DDM, ve ško-
lách, v Informačním centru na náměstí i na zámku,
na MÚ Litomyšl anebo si je můžete vytisknout
na stránkách DDM www.litomysl.cz/ddm, tel.: 461 615
270. Těšíme se na vás.    

Hanka Plíhalová Šafaříková, foto Aja Skřivanová

pozvánky

Mladá Smetanova Litomyšl 2012 
39. ročník festivalu klasické hudby a jazzu pro mladé
publikum přinese do města Litomyšl koncerty, diva-
delní představení a performance, které nabídnou
osvěžující pohled na českou i zahraniční hudbu a pří-
buzné druhy umění. 
Festival ve čtvrtek 20. září otevře Divadlo Drak pohád-
kou pro nejmenší děti Hrnečku vař ve Smetanově
domě. O den později představí v hlavním
večerním čase svou legendární inscenaci
Jánošík a naváže netradičním koncertem
herců. 
Mladá Smetanova Litomyšl opět vzdá hold
Bedřichu Smetanovi u sochy významného
rodáka krátkým hudebním vystoupením. Divadelní
společnost AD HOC uvede v zámeckém divadle chytrý
kabaretní koktejl S úsměvem nepilota. 
Sobotní Zahradní slavnost není jen siestou, ale přede-
vším vystoupením orchestru a pěveckého sboru
Hudební mládeže a tanečních formací v poklidné
atmosféře Klášterních zahrad. 
Výročí skladatele Petra Ebena připomene festival
odpoledne jeho opusem Labyrint světa a ráj srdce
pro varhany a recitátora v podání Ireny Chřibkové
a Marka Ebena v kostele Povýšení sv. Kříže.  Koncert

jazzrockové kapely The Fireballs pro mladé účastníky
festivalu završí program třetího festivalového dne
na Jiřinkovém plese.
Nedělní humorné matiné Klasika vs. Jazz s vynikající-
mi klavíristy Mironem Šmidákem a Jakubem Šafrem
rozhodne v pódiovém duelu o přednostech soupeřících
hudebních žánrů. Aktivní účast publika je podstatnou

součástí koncertu a na své si přijdou
i fajnšmekři obou hudebních proudů. 
Pro děti a studenty Litomyšle je v rámci
festivalu opět připravena soutěž Hledej B.
S., setkání s královéhradeckým divadlem
Drak a řada doprovodných programů jako

workshopy, výstava fotografií a projekce studentských
filmů.
Po celý víkend budou návštěvníci festivalu vnímat
nejen hudební atmosféru Mladé Smetanovy Litomyšle,
ale také příjemné okamžiky odpočinku při krásné
hudbě v malebném prostředí města Litomyšl. 
Kompletní program festivalu najdete 
na www.hudebnimladez.cz a na plakátech.
Hudební mládež ČR vás srdečně zve na 39. Mladou
Smetanovu Litomyšl.

Za Hudební mládež ČR Eva Matušková

Světové melodie
a chansony v Litomyšli
V úterý 11. září v 19.00 hodin vás zveme do husitské-
ho kostela na Toulovcově náměstí v Litomyšli, kde se
uskuteční koncert Nathaniela Filipa - světové melodie
a chanson. Zpěv za doprovodu klavíristy Alexandera
Döme. Na koncertu zazní slavné melodie Edith Piaf,
Franka Sinatry a dalších.
Zpěvák Nathaniel vystudoval pedagogickou školu
v Litomyšli. Koncert představí nové CD MY WAY, které
bylo pokřtěno zpěvačkou Evou Pilarovou.

Nathaniel O. Filip 

Starodávný jarmark proběhne 22. září
Již šestnáct let se na Smetanově náměstí koná Staro-
dávný jarmark. Stánky budou opět umístěny po obou
stranách horní části náměstí, takže bude vyloučena
doprava v části náměstí mezi budovou České spořitel-
ny a Domem sportu Stratílek. Jarmark se bude konat
v sobotu 22. září v době od 8 do 17 hodin. 
Před Mariánským sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny. Je pozváno
přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět stará
řemesla a prodávat svoje výrobky. 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí kování
koně, drátování, rytí skla, paličkování, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmětů,
tkaní, zdobení perníků a další, dnes již polozapome-
nuté způsoby výroby. Součástí jarmarku bude tvořivá
dílnička pro děti všech věkových kategorií. Ochutnat
můžete mandle v karamelu i pekařské výrobky, mimo
jiné např. valašské frgály, štramberské uši, oplatky,

medovníky, trubičky a koláčky, ale také domácí čabaj-
ky a klobásky. Nebude chybět ani stánek s občerstve-
ním, které bude tentokrát zajišťovat restaurace
Veselka. 
Doprovodný program na pódiu před Mariánským

sloupem:

8.00 – 9.45 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl –
vedoucí Rostislav Sopoušek
10.00 – 11.30 hod. – Dechový orchestr Smetanova
domu – vedoucí Jiří Tomášek
11.45 – 12.45 hod. – dětský hudební soubor ZUŠ Vyso-
ké Mýto Saframentská kapela – vedoucí Helena Vedra-
lová
13.00 – 14.15 hod. – folková skupina VĚNEBAND Lito-
myšl – vedoucí Josef Věneček
14.30 – 15.30 hod. – country skupina ROSA Litomyšl –
vedoucí Otto Sládek
15.45 – 17.00 hod. – folková skupina Náhoda Litomyšl
– vedoucí Josef Fryauf                          Jaroslav Dvořák

Tradiční Pochod rytíře Toulovce se bude konat v sobo-
tu 29. září. Prezentace ve Vranicích od 8.00 hodin.
Každý účastník si může vybrat jednu ze tří možných
tras: 8 - 16 - 30 km. Trasy vedou turisticky přitažlivými
místy Budislavských skal a Toulovcových maštalí, ty
dvě delší třeba i romantickou Pivnickou roklí u obce
Dolany. Pro zájemce o dopravu do Vranic bude přista-
ven zvláštní autobus v Litomyšli na náměstí u hotelu
Zlatá Hvězda. V 7.30 pojede k místu startu přes Dolní
Újezd a v 8.30 pak přes Morašice. Autobus zpět
do Litomyšle odjede o půl třetí, v případě zájmu bude
vypraven ještě jeden pozdější spoj. V cíli čekají na kaž-
dého účastníka medaile a pamětní listy. Občerstvení
zajištěno. Novinkou bude výstavka hub. Pokud někdo
cestou najde houbařské úlovky a nebude si jist tím, co
vlastně našel, budou k dispozici odborníci z řad myko-
logů, kteří poradí. Klub turistů Litomyšl zve srdečně
všechny turisty bez rozdílu věku!                              -red-

Pochod rytíře
Toulovce
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Rekonstrukce pomníku B. Smetany
s účastí Litomyšle

Občanské sdružení Veřejnost vlasti organizuje opravu
pomníku Bedřicha Smetany na Vyšehradě (hrob
č. V/40). Na žádném jiném hřbitově v Česku nenajdete
na jednom místě tolik velikánů jako právě zde. Odpo-
čívají tady desítky a stovky významných osobností
naší nedávné i starší historie. Rekonstrukční práce
na pomníku Bedřicha Smetany probíhají pod vedením
akademického sochaře Petra Císařovského. Do pomní-
ku bude vložena prsť ze čtyř míst, která byla pro Bed-
řicha Smetanu důležitá. 

Místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský k tomu
uvedl: „Jde o Prahu, v níž skladatel působil, mj. jako
dirigent orchestru Prozatímního divadla a pedagog,
a kde i zemřel, Jindřichův Hradec, v němž složil svoji
první dochovanou skladbu – kvapík D dur, Jabkenice,
v nichž trávil u dcery Žofie poslední léta života a samo-
zřejmě Litomyšl, kde se narodil a prvně koncertoval.“    
Odebrání hrsti zeminy proběhne v Litomyšli v sobotu
8. září od 17.00 hodin. Sraz všech zájemců o účast
na této malé slavnosti, kterou doprovodí svými zpěvy
sbor Vlastimil,  bude před zámeckým informačním
centrem.                                             Michaela Severová 

tisková mluvčí města Litomyšl

Rozloučení s muzeem 
aneb co bylo a co bude

Původní etnografická expozice z doby první republiky s rep-
likou chalupy ve skutečné velikosti. Foto K. Veselík 1928

V sobotu 8. září pro vás naposledy na dlouhou dobu
zpřístupníme historickou budovu litomyšlského
muzea. Barokní objekt – původně piaristické školy
z počátku 18. století – bude zcela vyklizen a připraven
na předání zhotoviteli generální rekonstrukce.
V tento den budete mít jedinečnou možnost projít si
budovu doslova od půdy po druhý suterén. V každé
místnosti budou připraveny fotografie a textové
informace o tom, jak byla tato prostora využívána
v minulosti a jak bude vypadat a bude využívána
po rekonstrukci. Pro děti připravujeme bohatý pro-
gram – velký kreslířský ateliér na zdech, šipkovaná
po muzeu s malou odměnou a řada dalších her. K dis-
pozici bude i občerstvení včetně lahůdek z udírny.
Jste všichni srdečně zváni! Budova se pro vás otevře
od 9 do 17 hodin, vstup je zdarma. 
V muzeu vám budu po celou dobu k dispozici a rád
zodpovím jakékoli vaše dotazy.

Mgr. René Klimeš, ředitel muzea

Portmoneum - museum Josefa Váchala v Litomyšli
srdečně zve litomyšlské studenty, žáky, jejich učitele
i učitelky, aby navštívili malebný domeček na Záhradi
v rámci zářijových a říjnových hodin výuky. V Portmo-
neu na vás kromě nástěnných maleb čeká obývák,
v němž je možné v malých skupinkách probírat témata
výtvarného umění či jiných předmětů, psát, sledovat
výukové filmy, či malovat. V případě pěkného počasí je
k dispozici také zahrádka. 
Po domluvě se zde dají pořádat vernisáže školních děl,
recitály či literární čtení. Kapacita domečku je omeze-
na na cca 15 studentů najednou. Předchozí domluva
termínu návštěvy nutná, vstupné pro studenty a uči-
tele litomyšlských škol dobrovolné.  
Vezměte svou třídu a přijďte se pokochat unikátními
malbami i atmosférou místa. Do konce září si můžete
navíc v rámci projektu CO! v Portmoneu vyzkoušet
princip starodávné Camery Obscury.
Těšíme se na vás.  Marie Venclová, vedoucí Portmonea

www.portmoneum.cz

Se školou do Portmonea

Policisté, strážníci, hasiči
a záchranáři pořádají den
otevřených dveří
Dne 3. října v Litomyšli proběhne již tradiční akce
„Den otevřených dveří“ na služebnách Obvodního
oddělení Policie ČR, Hasičského záchranného sboru,
Městské policie a Rychlé záchranné služby. Můžete si
prohlédnout naše zázemí, ale také výstroj, vybavení
a techniku policistů, strážníku, hasičů a záchranářů. 
Od 8.00 do 12.00 se budeme věnovat dětem ze škol
a školek, od 13.00 do 15.00 veřejnosti.
V případě zájmu většího počtu osob, zejména z řad
škol, kontaktujte vedoucí Obvodního oddělení Policie
ČR Litomyšl npor. Mgr. Martinu Simonovou na tel.
č. 974 578 710 k domluvení času prohlídky.

por. Mgr. Hana Kaizarová, komisař
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Ve čtvrtek 20. září v 16.00 vás Střední škola zahrad-
nická a technická Litomyšl zve do Klášterních zahrad.
Uskuteční se tam přehlídka květinových modelů
a svatebních kytic, které vytvoří studenti školy a sami
si je budou i předvádět. Letošní květinové modely
budou inspirovány přírodními živly. Součástí přehlíd-
ky budou i květinové šperky, slavnostně nazdobená
svatební tabule a vozidlo pro novomanžele. Přijďte se
podívat, jaké trendy vládnou letošní svatební floristi-
ce!                      Eva Klabanová, foto František Petržela

Český svaz chovatelů ZO 1 Litomyšl pořádá Výstavu
drůbeže, holubů, králíků a exotického ptactva v cho-
vatelském areálu za aukční halou v Litomyšli v sobotu
15. září od 9.00 do 16.00 hodin.

Za ČSCH ZO 1 Litomyšl jednatel Václav Černý 

Výstava drůbeže, holubů,
králíků a exotického ptactva

pozvánky

Loučení s Loučnou špinavou 2012
Dne 17. září 2011 se v Litomyšli konalo první „Loučení
s Loučnou špinavou.“ Nevěděli jsme tehdy vůbec,
do „jaké řeky vstupujeme“. Spolu se všemi, kdož přilo-
žili ruku k dílu, pomohli radou či drželi palce, jsme
však dokázali, že to dokážeme. Pro velký úspěch akce
nyní připravujeme její reprízu, která se uskuteční
v sobotu 15. září od 9.00 hod. Sraz účastníků bude
u Lidového domu. Pěšáci v holínkách vyrazí s pomoc-
níky na sběr do mělkého koryta, lodníci s doprovodem
na hloubku a rodiče s dětmi na Drahošku. Těšíme se,
že loni vysbírané úseky letos zvládneme rychleji
a budeme mít čas rozšířit záběr i na přilehlé úseky
Loučné pod Smetanovým domem a nad světelnou kři-
žovatkou. Věříme, že tato akce bude pro obyvatele
i návštěvníky Litomyšle opět atrakcí sama o sobě, ale
připravuje se i mnoho doprovodných akcí před Lido-
vým domem, kde si přijdou na své dospělí i děti. Doz-
víte se zde mnohé o vodě a životě v ní a s ní, neb bez ní
život není, jak to vše souvisí s člověkem a životním

prostředím vůbec a to vše příjemnou formou ve fajn
kolektivu – prostě zajímavý plán na zářijové dopoled-
ne, které se může krapet protáhnout.

Petr Malota a Jindřich Petr (Zelený GEN)
foto Zelená Litomyšl

„Chápat se“ 
– tolerance, respekt

Toto je asi nejvystižnější pojmenování pro každodenní
komunikaci a o to více je důležité uvědomění si význa-
mu, když se jedná o komunikaci mezi různými genera-
cemi – nespoutaného mládí, zralosti ve středním věku
a zmoudření ve stáří – tak nějak by to asi  mohlo být,
ale zvládat to v každodenním životě mnohdy stojí
hodně energie a někdy i přetvářky. Přijďte na před-
nášku s paní PhDr. Danou Klevetovou 24. září
od 15.30 hodin do Rodinného centra Litomyšl, která
se bude věnovat tématu mezigeneračního soužití
a pochopení. Je jedno kolik vám je. „Chápat se“ potře-
bují mladší i ti starší - navíc starší budeme jednou
všichni.                               Srdečně zve Petra Benešová

Rodinné centrum Litomyšl

Pohádka Hračkožrout bude v neděli 23. září od 14. 30
hodin v centru Litomyšle na terase restaurace Bowling
Peklo a ve stejný den od 17 hodin v Kulturním domě
obce Čistá. 
Co se děje v pokoji, když rodiče uloží děti ke spánku
a zhasnou? Pomalu vyleze noční skřítek Hračkožrout
a hledá neuklizené hračky. Po zhlédnutí budou děti
vědět, proč si mají po sobě uklízet. Pohádkový příběh
je vhodný pro diváky od tří let a zahraje ho sdružení
MIM z Prahy. 
více informací na www.dobredivadlo.cz -red-

Hračkožrout učí
děti uklízet

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

Z Kroužku Jihočechů
Sedmá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se
koná ve čtvrtek 20. září od 17. 00 v salónku restaura-
ce U Slunce. Na programu bude přednáška paní Aleny
Randákové „Sochařský rod Pacáků a jejich díla ve
východních Čechách“ Srdečně zveme i nečleny krouž-
ku.                                                            Jana Kroulíková

Ruka pro život – občanské sdružení zve všechny spolu-
občany v seniorském věku z Litomyšle i blízkého okolí
na pravidelná společná setkání v rámci Sociálně akti-
vizačních služeb. Setkáváme se od pondělí do čtvrtka
vždy od 15.30 hod v prostorách Denního stacionáře
v přízemí litomyšlského domu s pečovatelskou služ-
bou na adrese J. E. Purkyně 1150.
Na co se u nás můžete těšit? Při společných setkáních
hrajeme stolní hry, vyrábíme předměty dárkového
charakteru nebo se učíme základům práce s PC a inter-
netem, jednou za měsíc u nás probíhají „Hrátky
s pamětí“ a půjčování knížek z městské knihovny.
Od letošního roku je novinkou otevření malé keramic-

ké dílny. Kromě těchto pravidelných aktivit se u nás
pořádají přednášky z oblasti kultury, literatury, histo-
rie i na téma zdraví a zdravého životního stylu. Setká-
váme se také u příležitosti významných událostí
v roce, například při Masopustním posezení nebo
vánoční besídce s ochutnávkou cukroví.
Na měsíc září plánujeme, kromě pravidelných aktivit,
pokračování cyklu přednášek „Manželky prezidentů,“
který pořádáme společně s městskou knihovnou
(přednáší Mgr. Jana Kroulíková) a povídání pana Víta
Frejvalda „Moje návštěva Austrálie“ spojené s promítá-
ním fotografií.
Zveme všechny, kdo mají o naše aktivity zájem,
na informativní setkání po prázdninách, které se
uskuteční v úterý 11. září 2012 tradičně v 15.30 hod.

Těšíme se na vás! Za o.s. Ruka pro život
Text a foto Ria Slušná

Přijď te mezi nás!

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

pořádá ve dnech 29.– 30. září 2012

SOMMELIÉRSKÝ
KURZ

pod vedením Oldřicha Bujnocha.
Bližší informace a závazné přihlášky

na tel. 461 615 338 nebo
na www.zlatahvezda.com.

Květinová show
v Klášterních zahradách

www.portretni-fotografie.com
info@portretni-fotografie.com

+420 608 200 467

Lenka filová
Portrétní fotografie



5. 9. St 19.00 Středeční relax - mix v podání Dj Bobo, karaoke česko-slovenských hitů, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
7. 9. Pá 14.00 Vyhodnocení soutěže "Prázdninový tulák" - 3 autory vítěze odměníme • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.00 Metaxa Sunball - dj Mike, taneční hudba, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Music mix - djka Magdida • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

8. 9. So 10.30 Předání Ceny purkmistra Laška - vystoupí soubor Barocco sempre giovanne • Zámek - kongresový sál tel. 461 653 333
8.00-11.00 Bleší trhy - dva druhy prodeje: 1)kdo si co donese, to si prodá a 2)dobročinný šatník • Toulovcovo nám. malota@generace89.cz

9.00 Prohlídka města s rytířem Toulovcem - cena 100 Kč • sraz u IC na náměstí tel. 777 637 888 
9.00-17.00 Rozloučení s muzeem anebo co bylo a co bude, vstup zdarma • Regionální muzeum www.rml.cz

10.00-22.00 Litomyšlské vinobraní - cimbálová muzikou, gastrospeciality, atrakce pro děti • Smetanovo nám. tel. 603 971 763
14.00 7. litomyšlský Fish fest - ryby na grilu, Trilobajt, Lucky Losers, Do větru, Night´s Joy • Hospoda Na Kopečku - zahrada tel. 604 161 554
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 1.lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Houseland - djs David Formi, 2takt, Tomsax, Glenn a Pavka, house music, vst. 100 Kč muži a 50 Kč ženy • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
21.00 Hudba a tanec Ugandy - bubnování, tradiční tance z  východní Afriky, vstupné 50 Kč • Lidový dům - restaurace tel. 461 615 910

9.00-17.00 Zářijové zámecké tvoření - tvorba drhaných náramků, ukázka paličkování • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066
9.00-17.00 Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za výhodné vstupné budou otevřeny vybrané památky v Litomyšli tel. 461 613 239

9. 9. Ne 10.00 Trojlístek pohádek - O Budulínkovi, O Otesánkovi a Hrnečku vař! Divadélko MRAK • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
10.00-17.00 Zářijové zámecké tvoření - technika pergamano, tvorba přáníček, ukázka paličkování • Zámecké infocentrum tel. 461 611 066

11.00 a 14.00 Koncert pro flétnu a kytaru • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
15.00 Vodnický karneval - zábavná show pro děti, účinkuje Divadélko MRAK Havlíčkův brod • Smetanův dům - park tel. 461 613 239
16.00 Koncert Mladá Praha - H. Kishimoto (housle), A. Nakata a V. Mácha (klavír), vstup zdarma • EŠC - ekumenická kaple tel. 461 612 575

9.00-17.00 Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za výhodné vstupné budou otevřeny vybrané památky v Litomyšli tel. 461 613 239
10. 9. Po 14.00 Vyhodnocení soutěže "Po Litomyšli s Barunkou a Lojzíkem“ - předání cen • Městská knihovna tel. 461 612 068
11. 9. Út 19.00 Nathaniel Filip: světové melodie a chanson, doprovod klavírista A. Döme, vst. 150 Kč • Sborový dům CČSH ondra.laska@seznam.cz
12.9. St 19.00 Středeční relax - středeční mix v podání Dj Bobo, karaoke česko-slovenských hitů, vstupné zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
14.9. Pá 11.00 Medové dny - gastrospeciality z medu či s medem • Restaurace Veselka tel.776 887 719

19.00 Lightstick párty - dj Volejka, taneční hudba a svítící trubičky, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Music mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

15. 9. So 9.00 Loučení s Loučnou špinavou 2012 - čištění Loučné a Drahošky, doprovodné akce • sraz u Lidového domu malota@generace89.cz
9.30 – 13.30 Slavnost k 80. výročí otevření kostela CČSH – koncert, bohoslužba, recitálna • Toulovcovo náměstí tel. 461 615 585

11.00 Medové dny - gastrospeciality z medu či s medem • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji - 9.kolo • Dům dětí a mládeže Jindrich.Petr@email.cz
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 2.lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 Šimek se vším všady - vernisáž výstavy obrazů, soch a loutek • Galerie v Antik hotelu Sofia tel. 461 613 191
19.00 Brooklyn night - největší pecky 90. let z české i zahraniční tvorby, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Country Western Saturday Night - country večer, hraje TRIOLit, vstupné 50 Kč • Lidový dům - restaurace tel. 461 615 910
20.00 Diskotéka 70.-90.let - dj Alík • Music Club Kotelna tel.777 589 663

17. 9. Po 18.00 Nábřeží řeky Loučné - veřejné projednání projektu a beseda s občany města • Smetanův dům - malý sál tel. 461 653 326
18. 9. Út 15.30 Božena Novotná a Magda Husáková - přednáška Mgr. J. Kroulíkové • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
19. 9. St 19.00 Na Stojáka: Lukáš Pavlásek, Petr Nasty Cerha, Petr Vydra - Stand Up Comedy, 190 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20. 9. Čt 14.30 Americký klub dam - přednáška Phdr. Mileny Secké v rámci Litomyšlské univerzity třetího věku • Lidový dům tel. 461 612 068

16.00 Květinová show - přehlídka květinových modelů a svat. kytic studentů SŠZT Litomyšl • Klášterní zahrady tel. 732 776 685
17.00 Sochařský rod Pacáků a jejich díla ve východních Čechách - přednáška p Randákové • Restaurace U Slunce tel. 461 614 775 

21. 9. Pá 13.15 MSL: Hledej B.S. aneb Smetana je nejlepší - interaktivní soutěž žáků základních škol www.hudebnimladez.cz
19.00 Commercial party - dj Piere, extravagantní taneční mix, gogo tanečnice, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
19.30 MSL: Slavnostní zahájení festivalu – Jánošík a po přestávce koncert, uvádí Divadlo Drak • Smetanův dům tel. 777 010 250
20.00 Rock party - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.15 MSL: Hold Bedřichu Smetanovi • Smetanovo náměstí tel. 777 010 250
22.00 MSL: Hvězdná noc - audiovizuální show • Klášterní zahrady tel. 777 010 250
23.00 MSL: S úsměvem nepilota - představení kočovného divadelního souboru Ad Hoc • Zámecké divadélko tel. 777 010 250

22. 9. So      08.00-17.00 Starodávný jarmark - ukázky řemesel a prodej výrobků, občerstvení, živá hudba • Smetanovo náměstí tel. 461 653 330
14.00 O pána vesmíru - Sado FC uvádí turnaj ve stolním fotbálku, od 20.00 after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
14.00 MSL: Zahradní slavnost - hudební a taneční vystoupení sólistů, orchestru a pěveckých sborů • Klášterní zahrady tel. 777 010 250
16.30 MSL: Labyrint světa a ráj srdce - Irena Chřibková (varhany), Marek Eben - (recitace) • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 777 010 250
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Mafia Crew - tradiční house night, djs Michael C, Honza Mayer, Styx, 100 Kč muži, 50 Kč ženy • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 MSL: Jiřinkový ples - ples pro účastníky festivalu, hraje kapela The Fireballs • Smetanův dům tel. 777 010 250
21.00 Washington DC unplugged - koncert, vstupné 50 Kč • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 615 910

23. 9. Ne 10.00 MSL: Klasika vs. jazz – komentovaný koncert klavíristů Mirona Šmidáka a Jakuba Šafra • Smetanův dům tel. 777 010 250
14.30 Noční skřítek Hračkožrout - pohádku pro děti uvádí soubor MIM z Prahy, vstupné 50 Kč • Bowling bar Peklo - terasa tel. 777 637 888
18.00 Jiří Brdečka: Limonádový Joe - českou hudební komedii uvádí Divadlo Exil Pardubice • Lidový dům tel. 461 619 183

24. 9. Po 15.30 Chápat se - beseda s PhDr., Mgr. Danou Klevetou na téma mezigeneračních vztahů • Rodinné centrum tel. 607 605 720
26. 9. St 10.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - návštěva maminek a dětí z rodinného centra • Městská knihovna tel. 461 612 068

15.30 Moje návštěva Austrálie - povídání Víta Frejvalda, promítání fotografií • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
19.00 Středeční relax - mix v podání Dj Bobo, karaoke česko-slovenských hitů, vstupné zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

28. 9. Pá 11.00 Svatováclavské menu - romantické posezení, výborné jídlo a pšeničné pivo • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
17.45 ArchiMyšl 2012: Děkovná sváteční bohoslužba • hřbitovní kostel sv. Anny tel. 461 653 311
19.00 Noc s Pavlem Cejnarem - djs Pavel Cejnar, Dj Bobo, vstupné 100 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Sto zvířat - koncert • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

22.00 - 24.00 ArchiMyšl 2012: Noční koupání - v rámci Světového dne architektury • Městský bazén Litomyšl tel. 461 653 311
29. 9. So    14.00 ArchiMyšl 2012: Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury v Litomyšli • sraz u sochy B. Smetany  tel. 461 653 311

10.00, 13.00, 15.00 ArchiMyšl 2012: Komentovaná prohlídka zámeckého návrší v rekonstrukci • sraz v zámeckém infocentru tel. 461 653 311
10-12 a 13-17 ArchiMyšl 2012: Akademie malých architektů – dílny pro děti • Městská obrazárna v II. patře zámku tel. 461 653 311

18.00 ArchiMyšl 2012: Litomyšlský zázrak - beseda s architekty, křest kalendáře • EŠC - ekumenická kaple tel. 461 653 311
19.00 Videodiskotéka na přání - dj Jirka Fikeis, videoprojekce originálních klipů, vst.50 Kč muži • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
21.00 ArchiMYŠL 2012: Architektonická taneční párty – s dj Alexem • Music Club Kotelna  tel. 461 653 311

30. 9. Ne  10-12 a 13-17 ArchiMYŠL 2012: Akademie malých architektů – dílny pro děti • Městská obrazárna v II. patře zámku tel. 461 653 311
14.00 Svatováclavské odpolední čaje pro dříve narozené -  hraje Malý taneční orchestr z Č. Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
14.00 Zdeněk Fránek: Příliš neviditelná architektura/Too Invisible Architecture - vernisáž výstavy • dům U Rytířů tel. 461 614 765
15.00 ArchiMYŠL 2012: Plavba Litomyšlí – po moderní architektuře a umění, plavky s sebou • sraz u sochy B. Smetany tel. 461 653 311
17.00 ArchiMYŠL 2012: Beseda se Zdeňkem Fránkem • Nový kostel tel. 461 653 311

1. 10. Po 17.30 Jak ovlivňovat podobu a využití veřejného prostoru v obci - beseda u kulatého stolu • EŠC kaple info@generace89.cz
19.30 J. Just: Záměna - abon. představení, Divadlo U hasičů Praha, zbylé vstupenky týden předem v IC • Smetanův dům tel. 461 613 239

3.10. St     13.00-15.00 Den otevřených dveří Integrovaného záchranného systému • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie a RZS tel. 974 578 710
17.30 Jak žít v radosti a pohodě - přednáška astroložky a kartářky Věry Várady • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

4.10. Čt Osobní konzultace na téma kombinace astrologie a tarotu - po celý den dle objednání  • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

V LITOMYŠLI V ZÁŘÍ 2012 



DIGITÁLNÍ 3D KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce
pořádané na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí,
jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

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

Nabídka Infocentra:

Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim a Vstupenky.cz
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
Nově v prodeji: STOLNÍ KALENDÁŘ LITOMYŠL 2013 za 75 Kč

Dále v prodeji: víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry, čokoládové pozdravy...

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

!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

3.9.-27.9. Kde končí svět - výstava vítězných výtvarných prací projektu „Kde končí svět“ / Městská knihovna / ve výpůjční době
6.9. - 7.9. Současnost a perspektivita sociální péče ve společnosti 21.století - seminář / Smetanův dům
7.9. - 25.9. Výtvarná Litomyšl ´12 - výstava obrazů / dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
10.9. - 14.9. Týden otevřených dveří v DDM - prohlídka prostor DDM, seznámení s činností zájmových kroužků / Dům dětí a mládeže / 9.00-17.00 
16.9. - 3.11. Šimek se vším všady - výstava obrazů, soch a loutek / Galerie v Antik hotelu Sofie / otevřeno denně
do 8.9. Ze mě nezemě - výstava obrazů Lenky Řemínkové z Litomyšle v zahradní galerii / Galerie v Antik hotelu Sofia / Po-So 13-18
do 9.9. Helena Hurtová: Tóny a barva - výstava obrazů akademické malířky / Galerie v Antik hotelu Sofia / otevřeno denně
do 9.9. Federico Díaz: 18.7. - plastika, černá vertikální linie z kompozitního karbonového vlákna / pozemek před Novým kostelem Církve bratrské 
do 29.9. Farmářské trhy /soboty 8-12 (kromě 22.9.) / Toulovcovo náměstí
do 30.9. Michael Nosek: Náhlá setkání - výstava obrazů studenta pražské AVU / Portmoneum a Hospoda Na sklípku / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30.9. CO! - Camera obscura v Portmoneu - společný projekt studenta Fakulty restaurování v Litomyšli Aleše Hvízdala a fotografa Marka Volfa  / Portmoneum 
do 30.9. Poznávej se! aneb prověř svoje smysly a schopnosti - interaktivní výstava / Městská obrazárna na zámku / Út-Ne 9 - 12 a 13 - 17
2.10. - 2.12. Zdeněk Fránek: Příliš neviditelná architektura/Too Invisible Architecture - výstava současného architekta / Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17  
do 14.10. Adriena Šimotová: A je takové ticho… - výstava kreseb / White Gallery v Osíku u Litomyšle / So-Ne 13-17 
do 28.10. Byl jednou jeden domeček - výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, v rámci II.prohl. trasy / Zámek Litomyšl / Út-Pá 10-16, So-Ne 9-17
do 28.10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava / Rodný byt B. Smetany / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2.12. Zdeněk Fránek: Perská věž - jedna z nejpozoruhodnějších realizací cyklu Útroby architektury / před domem U Rytířů / denně 9-21

Josef Pleskot: Studánka 2012 - Otevřená galerie 1art v Mariánské ulici / otevřeno nonstop / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31.12. Sochy Jiřího Šimka - výstava ve vnitřních a externích prostorách galerie /Galerie v Antik hotelu Sofia / denně

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

5., 6. 9. St, Čt Temné stíny - film USA. Johnny Depp a Michelle Pfeiffer ve fantasy komedii Tima Burtona. Titulky, vstupné 80 Kč, 113 min. od 12 let
7.9. Pá Vrtěti ženou - film V. Británie. Svěží romantická komedie o  vzniku prvního elektrického vibrátoru. Titulky, vstupné 80 Kč, 100 min. od 15 let
8.9.      So od 17.00 Madagaskar 3 ve 3D - film USA Vaši oblíbení trosečníci se vrací! Animovaná komedie ze studia Dream Works. Vstupné 130 Kč, 92 min.
9.9.      Ne od 15.00 Madagaskar 3 - film USA Animovaná komedie ze studia Dream Works. Vstupné 80 Kč
8., 9.9. So, Ne Svatá čtveřice - film ČR -  J. Langmajer v české komedii Jana Hřebejka podle scénáře Michala Viewegha. Vstupné 100 Kč, 80 min., od 15 let
10., 11.9. Po, Út Pařmeni - film Austrálie/USA. Bláznivá komedie o cestě na velikou svatbu skrz australské vnitrozemí. Vstupné 80 Kč, 97 min., od 12 let
12.9. St Vrásky z lásky - film ČR. Herecké setkání dvou legend české kinematografie: J. Bohdalové a R. Brzobohatého. Vstupné 80 Kč, 101 min.
13.9. Čt The Amazing Spider – Man - film USA. Pavoučí muž se vrací na filmová plátna v novém dobrodružství. Vstupné 100 Kč, 137 min.
14.9. Pá The Amazing Spider - Man ve 3D - film USA. Pavoučí muž odhaluje novou kapitolu ze svého života. Vstupné 130 Kč, 137 min. 
15.9. So od 17.00 Doba Ledová 4: Země v pohybu – animovaný film USA.  Vstupné 80 Kč, 94 min 
16.9. Ne od 15.00
15., 16.9. So, Ne Polski film – film ČR. Hrají Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel. Vstupné 80 Kč, 113 min., od 15 let
17.9. Po Doba Ledová 4: Země v pohybu ve 3D - animovaný film USA. Vstupné 130 Kč, 94 min.
18.9. Út Sněhurka a lovec – film USA.  Výpravný dobrodružný fantasy film na motivy příběhu bratří Grimmů. Vstupné 80 Kč, 110 min.
19.9. St Bez kalhot - film USA. Komediální příběh otevírá dveře do světa mužských striptérů.  Vstupné 90 Kč, titulky, 110 min., od 12 let.
20.9. Čt Filmový klub: Markéta Lazarová - Film ČSSR z roku 1967 se do kin vrací v unikátní digitálně restaurované podobě. Vstupné 80 Kč.
21., 22.9. Pá, So Total Recall - film USA. Co je skutečnost? Colin Farrel a Kate Beckinsale v akčním sci-fi thrilleru.Vstupné 100 Kč, titulky, 120 min., od 12 let 
22.9.      So od 17.00 Rebelka ve 3D – animovaný film USA. Dobrodružný příběh o odvážné skotské princezně Meridě. Vstupné 130 Kč, 100 min.
23.9.      So od 15.00 Rebelka - animovaný film USA. O princezně Meridě, která se vzepřela tradici a vzala svůj osud do vlastních rukou. Vstupné 100 Kč, 100 min.
23.9.      So od 19.30 Andělský podíl – film Velká Británie/Francie/Belgie/Itálie. Hořkosladká komedie. Vstupné 80 Kč, titulky, 106 min., od 12 let.
24.9.       Po od 9.30 A zase ta Žofka - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. Vstupné 30 Kč, 60 min.
24., 25.9. Po, Út Avengers - film USA. Superhrdinský tým všech dob! Vstupné 90 Kč, 137 min. od 12 let
26., 27.9.   St, Čt Konfident – film Slovensko/Polsko/ČR.  Film inspirovaný skutečností. Vstupné 80 Kč, 108 min., od 12 let
28.9. Pá od 15.00 Litomyšlská lilie - Memoriál Emila Slona - XXXIV. ročník soutěže medailonů, vlastivědných a historických amatérských filmů a videoprogramů.
29.9. So od 8.30  
28.9. Pá Urbanized - film USA/Velká Británie - Urbanized, poslední díl trilogie dokumentů Garyho Hustwita. Vstupné 70 Kč, titulky, 85 min.
30.9.    Ne od 15.00 Hurá do Afriky - Animovaný film Německo. Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi.  Vstupné 80 Kč. 93 min.
30.9. Ne Ve stínu – film ČR. V nevšední dobové detektivce kraluje Ivan Trojan jako policista. Vstupné 120 Kč, 96 min.

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže
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pozvánky

Medový víkend na Veselce
Ve dnech 14. a 15. září na Veselce rádi přivítáme
odborníky z řad včelařů, milovníky či příznivce medu,
kteří již v předchozích ročnících navštívili naši restau-
raci a diskutovali o svém koníčku. Medoviny různých
příchutí, medy s bylinkami, oříšky či sušeným ovocem,
propolisové tinktury, svíčky ze včelího vosku, to vše
z produkce odborníků z oboru včelařství si budete
moci prohlédnout a zakoupit v pátek či sobotu u nás
v restauraci.
Jste-li současně gurmány a rádi ochutnáváte různé
speciality, jako např. vepřová žebírka na medu, grilo-

vaný medový steak či jiné medové speciality, přijďte
v pátek či sobotu na medový oběd. Kolektiv restaurace
Veselka pro vás připravil nabídku dobrot z tohoto nej-
známějšího včelího produktu. V nabídce samozřejmě
nemůže chybět medové pivo, medoviny různých pří-
chutí, melomely, míchané nápoje z piva, medu či
medovin a samozřejmě kulinářské pochoutky z medu.
Kuřecí křidélka na medu, medová žebírka, palačinky
s medoládou aj. V pátek či v sobotu přijďte na medový
oběd, máme otevřeno od 11.00 hod!

Lenka Seklová

Litomyšlská univerzita třetího věku
Podzim 2012 - 13. ročník 

Program:

„Mecenáši a příznivci Náprstkova muzea“

• Čt 20. září  ve 14.30 hod Americký klub dam. Před-
náší: PhDr. Milena Secká, CSc. Místo konání – Lidový
dům Litomyšl 
• Čt 4. října ve 14.30 hod A. V. Novák, spisovatel

a cestovatel. Přednáší: DiS. Jan Šejbl. Místo konání –
Lidový dům Litomyšl 
• Čt 18. října ve 14.30 hod. MUDr. Emil Holub. Před-
náší: PhDr. Martin Šámal. Místo konání – Lidový dům
Litomyšl 
• Čt 1. listopadu ve 14.30 hod Cesty Josefa Kořen-

ského. Přednáší: PhDr. Jiřina Todorovová, CSc. Místo
konání – Lidový dům Litomyšl 
• Čt 15. listopadu ve 14.30 hod Salón Vojty Náprstka

Přednáší: PhDr. Milena Secká, CSc. Místo konání –
Lidový dům Litomyšl 

• Čt 29. listopadu ve 14.30 hod Slavnostní zakončení

13. ročníku

Doprovodný program:

• St 10. října - zájezd 
Školné činí 200 Kč za semestr. 

Jednotlivých přednášek v rámci LU3V se mohou
po úhradě 50 Kč a po ústní domluvě s organizátorkou
LU3V zúčastnit i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti. 
Přihlášky a placení školného: 

V čítárně Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo
nám. 50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00
do 16.00 hodin 
Bližší informace, odpovědi na dotazy: 

Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V 
Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50 

E-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz
Tel: +420 461 612 068, Mob.: +420 603 140 109

Děti, hýbejte se s hudbou!
Již v loňském roce jsme pro děti připravili kroužek
HÝBEME SE S HUDBOU, který nyní pro velký zájem
nabízíme i dětem od 4 do 6 let. Kroužek bude probíhat
v tělocvičně na II. ZŠ U Školek (červená) a v případě
většího počtu dětí z MŠ budou děti po dohodě s rodiči
na kroužek odváděny naší paní učitelkou. Stejně tak
po skončení kroužku bude zajištěna péče o děti ve
školní družině do 16. hodin. 
Děti mají možnost naučit se lepší koordinaci pohybů,
správnému držení těla, prostorovému cítění, budou
vnímat hudbu, zahrají si taneční hry, poznají nové
druhy tanců. To vše probíhá hravou a zábavnou for-
mou, neboť jsou pro ně připraveny jednoduché chore-
ografie vhodné pro tuto věkovou skupinu, při jejichž

nácviku zažijí spoustu zábavy se svými kamarády.
Délka vyučovací hodiny je 45 minut – každý čtvrtek od
14.15 do 15 hodin. Jedná se o kurz probíhající po celý
školní rok, platí se 100,- Kč za měsíc. Na závěr každé-
ho školního pololetí bude připravena ukázková hodi-
na pro rodiče. Pro výuku nevyžadujeme žádné
speciální oblečení. Dítě by mělo být oblečeno tak, aby
se cítilo pohodlně (sukýnky, šatičky, elasťáky, tepláky,
tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky, tenisky. 
Abyste si uměli udělat představu, srdečně vás zveme
na ukázkovou hodinu – v úterý 11. Září od 14.30 hodin
v tělocvičně II. ZŠ U Školek.
Těším se na vás!                                 Andrea Stejskalová 

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

Misionář s minulostí gangstera
Na své cestě po České republice nav-
štíví ve středu 12. 9. Litomyšl šesta-
třicetiletý německý misionář
Kornelius Novak, bývalý vicemistr
Německa v kulturistice, motorkář-
ský gangster, vyhazovač a po záz-
račném obrácení k Bohu zakladatel
mezinárodního klubu křesťanských
motorkářů Jesus My Lord. O svůj
dramatický životní příběh a promě-
ňující setkání s Ježíšem Kristem se
dělí s posluchači při vystoupeních
na ulicích, v klubech i kostelích.
Doprovází jej tlumočník Petr Novotný z Chebu.
Od středy 12. do pátku 14. 9. bude Kornelius Novak
každý den od 13 do 16 hodin promlouvat na Smetano-
vě náměstí u skladatelovy sochy, večerní besedy bude
mít vždy od 18 hodin ve Sboru Církve bratrské v Novém
kostele na Moravské ulici 1222. Témata jeho předná-
šek budou ve středu „Příběh vyhazovače Kornelia
Novaka,“ ve čtvrtek „Je Bůh spravedlivý? Proč je

na světě tolik utrpení?“ a v pátek
„Proč Ježíš? Má Ježíš vliv na náš
život?“ V sobotu vystoupí moderní
misionář v Novém kostele na boho-
službě s kázáním z Bible od 11 hodin
a odpoledne od 15 hodin zde bude
mít pro veřejnost poslední besedu
na téma „Přijde konec světa? Co zna-
mená nárůst katastrof ve světě?“
Kornelius Novak byl před svým obrá-
cením k Bohu členem motorizované-
ho gangu výtržníků. Pracoval jako
vyhazovač, pak jej Ježíš za drastic-

kých okolností zachránil před jistou smrtí a od té doby
tento svalnatý muž jezdí po Evropě a zvěstuje Kristovo
evangelium. Třináct let pracoval jako misionář mezi
motorkáři. „To trvá doteď, už pro mě ale nejsou tak
důležité ty motorky, ale lidé," říká Kornelius Novak,
který se po Evropě pohybuje s pódiovým karavanem.     

Halina Krapková

foto Petr Novotný

Prodej bytu 3+1
v Litomyšli. Možná i výměna

za menší byt. Tel. 724 212 613

7.ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

Zámek Litomyšl, 3. a 4. listopadu.

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

zdravotního stavu, aut. kresba,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet,

su-jok, byliny atd. Shaman spirit.
Tibet mísy. 

Přednášky nonstop. Inf. 739 018 692. 

www. ASTROVIKEND.cz

Cerekvice nad Loučnou
(střed obce u aut. zastávky) 

PŮJČOVNA A PRODEJ SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
(Půjčovné 800 – 2000 Kč)

Út, Čt:  8.00 – 17.00 hod. 
(po tel. domluvě i jiný den 604 967 596)

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ ODĚVŮ
Út: 8.00 – 12.00 a  14.00 –18.00 hod., 

Čt: 14.00 –17.00 hod. 
(po tel. domluvě i jiný den 603 215 829)

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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Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS NAUČÍ ŘÍDIT
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

AKCE: PODZIMNÍ KURZY
Školné sk. B jen 7.400 Kč

Levná autoškola s velkou úspěšností

Úřední den: čtvrtek 14.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel 602 462 175 • www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

KMtronic s.r.o.
hledá pracovníky 
na následující pozice:
Asistentka v obchodu a administrativě
• SŠ, nebo VŠ vzdělání ekonomického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• dobrá znalost AJ slovem i písmem
• výhodou praxe v oboru
• komunikace s dodavateli a zákazníky
Technik ve výrobě
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické
• realizace zakázkové výroby
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• Znalost Aj na technické úrovni
Konstruktér
• VŠ nebo SŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace prototypů
• tvorba dokumentace pro sériovou výrobu
• znalost návrhových programů
(Eagle, Dialux, Solid Works)

Strukturovaný životopis zašlete 
na info@kmtronic.cz          www.kmtronic.cz

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, žulové schody, velmi levné pečící kameny

Projekt „Obecné vzdělávání
HRG“ podpořila EU i ČR

Projekt „Obecné vzdělávání HRG“ podpořený z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR je u konce. Hlavním cílem projektu bylo přispět ke zvýšení konkurence-
schopnosti HRG na trhu práce prostřednictvím zvyšování odborných kompetencí
zaměstnanců tiskárny. V rámci projektu byly realizovány externí kurzy vedené odborní-
ky z oboru polygrafie i kurzy interní, kdy samotní zaměstnanci (interní lektoři) pro své
kolegy ve firmě připravili a realizovali kurzy šité na míru jejich potřebám. Za dva roky
trvání projektu v době od září 2010 do srpna 2012 absolvovalo vzdělávání 97 zaměst-
nanců.

Ing. Leoš Tupec, ředitel tiskárny HRG

kadeřnický a nehtový salon
Tyršova 236 (vedle Trading centra), Litomyšl

Nabízíme veškeré kadeřnické
služby a modeláž nehtů 
na rukou i nohou.

Přijmeme kadeřnici a nehtovou
designerku i na částečný úvazek.

kontakt: Jana Dosedělová, 603 453 794
www.maximo-salon.cz

PLACENÁ INZERCE
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Lídrem Strany Práv

Občanů Zemanovci

pro nadcházející volby
do zastupitelstva Pardubického kraje je železni-
čář tělem i duší, Ing. Jaromír Dušek. V souvislos-
ti s blížícími se krajskými volbami jsme Ing. Duška
požádali o rozhovor. 
Pane inženýre, proč jste se rozhodl vést kandi-

dátku Zemanovců do krajských voleb?

Ale já jsem se přece nerozhodl, byl jsem jedno-
myslně zvolen krajským výborem Strany Práv
Občanů Zemanovců.
Dobře, ale proč jste se rozhodl právě pro Zema-

novce?

Protože jsem železničář hlavou i srdcem
a Milošův dědeček byl přednostou stanice v Ústí
nad Orlicí. Ale vážně. Miloš Zeman je nejlepší poli-
tická hlava v zemi a politika „práv občanů“ je mi
jako člověku i odboráři opravdu blízká.
Někde jsem četl, že každý občan Pardubického

kraje je vaším koaličním partnerem. Jak tomu

mám rozumět?

To přece souvisí s „právy občanů“. Jsme důsledný-
mi zastánci všech prvků přímé demokracie a nepochy-
bujeme, že majitelem této krásné země jsou její
občané a politici mají pouze ten majetek jako řádní
hospodáři spravovat. Je pochopitelné, že dáváme
přednost právům občanů před zájmy politických stran.

A v tomto smyslu jsou všichni občané našÍm nej-
bližším koaličním partnerem.
Jaký charakter bude mít vaše volební kampaň?

Bude určitě krátká a neokázalá. Pochopitelně
již před kampaní využijeme návštěvy Miloše
Zemana 8. září ve Vysokém Mýtě i v Litomyšli. Náš
čestný předseda navštíví Pardubický kraj ještě 22.
září a 6. října, aby svou přítomností podpořil naši
kandidátku do krajských voleb. Skutečnou kam-
paň ovšem zahájíme až na konci září.
Pane inženýre, co vám osobně nejvíce vadí

na politice Pardubického kraje?

Nejen vadí, ale rozpaluje mě do běla nesmysl-
né rušení historických železničních tratí. Proto
jsme se rozhodli, že v rámci volební kampaně
nabídneme občanům výlet po železničních tra-
tích, které jsou dnes již vlastně minulostí. Věřím,
že ne nastálo. Náš vlak samozřejmě zavítá
i do krásného města Litomyšle.

Pane inženýre, přeji vám úspěch ve volbách

a děkuji za rozhovor. 

Zdeněk Stehno

JAROMÍR DUŠEK: Majiteli této krásné
země jsou občané, ne politické strany

PLACENÁ INZERCE

V sobotu 28. července se do Litomyšle sjela přibližně
šedesátka astronomů ze všech koutů republiky
i ze zahraničí. Začala zde první etapa Ebicyklu 2012
(1), spanilé jízdy astronomů od hvězdárny k hvězdár-
ně, v letošním roce s podtitulem Moravský džbánek.
Astronomové si po příjezdu prohlédli město se zasvě-
ceným výkladem historika Milana Skřivánka.
V neděli ráno pak pod vedením polního hejtmana Ebi-
cyklu Jiřího Grygara astronomové vyrazili na první
etapu, která je od pomníku Zdeňka Kopala přes hvěz-
dárny v Poličce a v Jedlové dovedla do Boskovic.
Více informací na www.ebicykl.cz

Text a foto Jan Šlégr 

Spanilá jízda astronomů začala v Litomyšli

Litomyšlská televize CMS TV vstupuje na satelit
a plánuje pozemní digitální vysílání

Vážení diváci, rozvoj nových technologií a aktuální
vývoj v oblasti televizního vysílání v České republice si
vyžádal některé změny v dalším šíření lokálního tele-
vizního programu v Litomyšli.
Bohužel, v uplynulé době některé (hlavně nové – HD),
programy začaly využívat frekvence v kmitočtovém
spektru těsně sousedící s pásmem přiděleným
pro místní vysílání a tak bylo nutno dočasně snížit
výkon vysílače na ul. J. E. Purkyně, kde proběhnou
úpravy anténního systému. Ze stejného důvodu nyní
chystáme návrh změny systému druhého vysílače
na normu DVB-T. Tento systém je vstřícnější k divá-
kům, protože příjem pozemního digitálního vysílání
převažuje, signál se lépe šíří a většina set-top-boxů
a novějších TV přijímačů ho naladí automaticky. 
I když naše studio aktuální komplikace nezpůsobilo,
rozhodli jsme se zatím vyjít divákům vstříc tím, že

jsme urychlili jednání o vysílání přímo ze satelitu.
Pravděpodobně 2x týdně, vždy s několika reprízami,
uvidíte tedy naše pořady na programu Regionální tele-
vize CZ, vysílaném na satelitu Astra 3B (23,5 stupně
východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-
S, kódování žádné (FTA). Předpokládaný začátek je
v sobotu 1. září 2012 a pak každou středu a sobotu,
vždy v 19.20 a ve 23.20 (reprízy každé čtyři hodiny až
do 15.20 následujícího dne. 
Pro ty, kdo chtějí sledovat pořady z Litomyšle na počí-
tači nebo v chytrých telefonech a pro majitele nových
televizních přijímačů s internetovým připojením při-
pomínáme, že už nyní lze všechny pořady sledovat
na našem webu www.cms-tv.cz (www.youtube.com/
TheComvision). Další reportáže přebírá spolupracující
internetový portál www.nasetelevize.cz 

Petr Horák

Cyklobus i v září!
Až do neděle 30. září mohou všichni cyklisté i pěší
turisté využít služeb cyklobusu, který je přiblíží
k atraktivním místům Českomoravského pomezí, jako
jsou Toulovcovy maštale, Hřebečské důlní stezky, roz-
hledna na Kozlově, zámek v Nových Hradech, ale
samozřejmě také památky, muzea, galerie a další zají-
mavosti v Poličce, Svitavách, Moravské a České Třebo-
vé, Litomyšli či Vysokém Mýtě.
Cyklobus bude stejně jako o prázdninách v provozu
každý pátek, sobotu a neděli. 28. září pojede vzhledem

ke státnímu svátku podle nedělního jízdního řádu.
Podrobné informace o cyklobusu, jízdní řád, mapu
a několik tipů na výlety najdete na www.ceskomorav-
skepomezi.cz nebo v propagačním letáku.
Nejen při výletech cyklobusem bude důležitým pomoc-
níkem pro všechny pěší turisty i cyklisty mapa Česko-
moravského pomezí, která na rozdíl od jiných
prodávaných map pokrývá celé území turistické oblas-
ti s přesahem do okolních regionů. Samozřejmostí je
zakreslení značených pěších tras i cyklotras.  Mapu si
nyní můžete zakoupit v informačních centrech regio-
nu za bezkonkurenční cenu 39 Kč.

Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

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

NABÍZÍME:

Litomyšl – prodej ordinace ženského
lékaře. Prodej ordinace i s vybavením, spo-
lečnou čekárnou a kartotékou pacientů
v Litomyšli. Ordinace je v podílovém spolu-
vlastnictví. Cena 1.575.000,- Kč

Strakov – prodej stavení 4+1 se stodolou
a velkou loukou.
Dům po částečné rekonstrukci (nová kryti-
na, elektřina, okna, kuchyně, kachlová
kamna) lze využít i jako dvougenerační,
vytápění el. Cena 1.865.000,- Kč

Krásné, okr. Chrudim – dům v areálu Čes-
kých radiokomunikací. Dům o vel. 5+1 slou-
žil jako vrátnice, později jako rekreační
zařízení. Rekonstrukce proběhla v roce
2000. Dům je ve velmi dobrém stavu.

Cena 3.100.000,- Kč

Horní Újezd - roubená chalupa po částeč-
né rekonstrukci, 2+2 místnosti,, koupelna
se sprchou a WC, stodola o vel. garáže,
uzavř. dvůr. Cena 1.300.000,- Kč

Svitavy, Moravská Třebová – kancelářské
prostory k pronájmu
Větší počet kanceláří v 1. patře budovy
Cena 1 000,- Kč / m2 / rok + energie

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

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na: Japonské dechovky, mažoretky
a bubeníci• Hudební škola přestaví půdu na nahráva-
cí studio • Kino přezbrojilo a láká na Temného rytíře •
Příměstský tábor Křížem krážem prázdninami 2012 

litomyšlská TV na internetu
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Navštivte nově otevřenou
letní terasu, kde pro Vás každý den
připravujeme speciality z grilu

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

ARS REGIO CIVITAS
připravuje řadu vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost
Chtěli byste uspořádat malý divadelní festival a neví-
te, jak do toho? Máte doma starý obraz po babičce
a přemýšlíte, jak se o něj správně postarat? Uvažujete,
co všechno je potřeba k rekonstrukci původního sta-
vení a nevíte, koho se zeptat? Pak jsou následující
řádky určeny právě vám! 
ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání pro kultu-
ru, region a demokracii, jak zní název projektu (reg.
č. CZ.1.07/3.1.00/37.217), připravila Fakulta restau-
rování Univerzity Pardubice spolu s Centrem pro res-
taurování a památkovou péči, o.p.s. a Generace 89,
o.s.. Jeho prostřednictvím se v následujících patnácti
měsících uskuteční v Litomyšli řada vzdělávacích akti-
vit pro širokou veřejnost. Počínaje teoretickými kurzy
zabývajícími se památkami v běžném životě přes prak-
ticky zaměřené workshopy (dílny), kde se naučíte, jak
pečovat o staré obrazy, knihy, grafiky, kamenné sochy
či celé stavby, až po otevřená diskusní setkání (tzv.
kulaté stoly) nad více či méně kontroverzními tématy. 
Díky tomu, že projekt získal podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je
účast na všech akcích zcela zdarma!
Přemýšlíte už, jak pro sebe nabízených možností vyu-
žít? O všech aktivitách vás budeme průběžně informo-

vat na stránkách projektového občasníku či na zvláštních
webových stránkách, které se právě připravují.
Už nyní vás ale chceme pozvat na první akci, kterou je
Kulatý stůl na téma Jak ovlivňovat podobu a využití
veřejného prostoru v obci. Koná se v pondělí 1. října
v 17.30 v Kapli Zámeckého pivovaru v Litomyšli. Téma,
místo a čas nejsou náhodné. Jak známo, 1. říjen je
vyhlášen světovým dnem architektury a Litomyšl
nezůstane v jeho připomínce pozadu - tématu archi-
tektury, zejména architektury v Litomyšli - věnuje
celý předchozí víkend. 
Zajímá vás, jaké funkce má veřejný prostor splňovat?
Je to bezpečí, kvalita, prožitek, místo odpočinku či
setkávání generací? Jaký vztah má k veřejnému pro-
storu územní plán? Má mít obec svou vizi? A kdo veřej-
ný prostor utváří? Jsou to dopravní inženýři nebo
urbanisté a architekti, jakou moc má veřejnost? Jaká
je vaše zkušenost? Přijďte se podělit, přijďte zased-
nout v pondělí 1. října v 18.00 do Zámeckého pivova-
ru ke Kulatému stolu. Těšíme se na vás! 

Za společný projekt

Generace 89, o.s., Univerzity Pardubice, Fakulty
restaurování, Centra pro restaurování a památkovou

péči, o.p.s. Marcela Boštíková

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•22. září od 14.00 hod. / horní část nám. Míru
Tradiční zářijová oslava vína -  Svatováclav-

ský košt - Ochutnávka různých druhů vín,
sýrových specialit, slaného pečiva a steaků.
Cimbálová muzika Šmytec.
•28. září od 19 hod. / alternativní klub Tyjátr
Koncert: Vypsaná FiXa

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•24. září od 19.00 hod. / Tylův dům
Jirka Kolbaba: Fotograf na cestách – Splněný

sen - V tomto pořadu představí cestovatel
množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat
ze šesti kontinentů.
•25. září od 19 hod. / Tylův dům
F. R. Čech: Dívčí válka - Divadelní představení
s novými a mladými tvářemi plné energie
a radosti.
•29. září od 19.00 hod. / Tylův dům
Koncert ke dni seniorů: Eva a Vašek

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•14. – 18. září / muzeum
Dny česko-německé kultury - Koncerty, před-
nášky, výstava a kulturní akce k 20. jubileu
založení  Střediska česko-německého porozu-
mění.
Více informací na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•7. – 9. září / náměstí Přemysla Otakara II.,
Amfiteátr M-klubu, Šemberovo divadlo
Oslavy 750 let města Vysokého Mýta, Mezi-
národní partnerské dny
Třídenní městské slavnosti. Mj. vystoupí T.
Klus, M. Žbirka a další.
Více na www.vysoke-myto.cz
•8. – 30. září / Regionální muzeum
Vivat Civitas Alta Muta, o dějinách a Vyso-
kém Mýtě - výstava vzácných dokumentů
a artefaktů.
Více na www.muzeum-myto.cz
•8. – 28. září / Galerie ve zvonici
Vysoké Mýto v obrazech Alta Muta picta
Výstava historických vyobrazení Vysokého
Mýta u příležitosti 750 let založení města.
Více na www.galerie.vysoke-myto.cz

Českomoravské
pomezí zve
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V litomyšlské firmě STORY DESIGN, a. s.
proběhla kolaudace nových prostor

aneb konečně celá firma pohromadě!
Společnost STORY DESIGN, a.s. dokončila rozsáhlou
rekonstrukci výrobních prostor, která měla tři etapy.
První etapa se zaměřila na provoz truhlárny – hala tru-
hlárny byla rozšířena, byly dokoupeny nové moderní
technologie a celý provoz truhlárny byl nově uspořá-
dán tak, aby byl narovnán technologický tok výroby.
Montáže světelných reklam a nábytku byly přesunuty
do jedné haly.  Odpadové hospodářství bylo koncent-
rováno a přesunuto do nového prostoru za truhlárnou.

Druhou, nejočekávanější etapu představovala pří-
stavba a rekonstrukce haly pro kovovýrobu. Dosavad-
ní výrobní prostory v Osíku by už nepojmuly nová
zařízení jako ekologické odmašťování, lakovnu
a další. Proto byla kovovýroba, včetně lakovny, přesu-
nuta do nových a zrekonstruovaných prostor v Lito-
myšli. 
Ani výroba z plastů nezůstala beze změn. I tady došlo
k novému uspořádání střediska zpracování plastů
a rekonstrukci výrobní haly plastů. Tato třetí etapa
byla stavebně dokončena k 30. 6. 2012 a během čer-
vence probíhalo stěhování.
27.července proběhla neoficiální kolaudace
pro zaměstnance firmy. Celá firma slavnostně otevře-
la nové provozy. Po jejich zhlédnutí jsme se vyfotogra-
fovali a zároveň proběhla mála exkurze všech
zúčastněných.
Po oficiálním začátku jsme se všichni odebrali
do sportovního areálu Za sokolovnou, kde jsme pří-
jemně poseděli a probrali velké změny, které se týkají
nás všech zaměstnanců.

Pavlína Paukrtová, STORY DESIGN, a.s.

Prodám atypický byt ve Vysoké Mýtě
(půdní vestavba) 3 kk v osobním vlastnictví
o ploše 108 m2 po úplné rekonstrukci, plně

vybavený, ihned k nastěhování, dvě koupelny
jedná s vanou (vířivka) druhá se sprchou,

klidná lokalita, spousta zeleně. Nutné vidět.
Kontakt 722 926 684, simackova@unet.cz

OPRAVY
balkonů, teras,

komínů
tel. 737 494 686

VODA –TOPENÍ – PLYN

David Vomočil
Nedošín 129, 570 01
tel. 722 278 029
davidvomocil@seznam.cz

ProfiTop - servis, prodej, montáže

KOMERČNÍ PREZENTACE

Redakce Lilie se omlouvá paní profesorce Evě Kapusto-
vé za chybu v Lilii 8/2012. V nadpisu článku „Zpívaly
jsme ve Všeradicích“ jsme ve slově „zpívali“ chybně
uvedli měkké „i“ namísto tvrdého „y“. Jsme si plně
vědomi toho, že Sbor paní a dívek je výlučně dámským
tělesem a nedopatření litujeme.                          redakce

Omluva

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Výstava „Olivetská hora vydává své
poklady“ zrušena •  Sběr šatů v Litomyšli • Letní tábor
Budislav – Cirkus Hubertus • Policie ČR bude mít
v Litomyšli své kontaktní a koordinační centrum •
Dobrovolnické centrum Farní charity Litomyšl • Past
na vaše peníze sklapne i po telefonu • Co nabízí Hos-
podářská komora České republiky? • Lenka Řemínko-
vá vystavuje v Hotelu Antik Sofia • Anomalia 2012:
špičkoví lektoři ze studií Pixar a Aardman v Litomyšli
• Nejúspěšnější česká travesti skupina Hanky Panky
přiveze zábavný pořad Čtvero ročních období • Spor-
tovní příprava nejen pro malé děti

co se do Lilie nevešlo
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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/
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
HODINOVÉ LEKCE, 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, Ne 10.00, 18.00 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková

Rozvrh lekcí platný od 1. 9. 2012
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130 („na zimáku“)
Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním
systému na www.jandikova.cz
•K2 HIKING
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (dříve narození), 18.00, 19.30
St 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu), 19.30
Čt 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
•JUMPING
Po 18.00 (SOFT – lekce v mírnějším tempu)
St 19.30, Pá 18.00
•JUMPING PRO DĚTI – formou kurzu
Út 16.30 (10 - 15 let), Čt 15.15 (5 – 9 let)
•ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)
•ZUMBATOMIC – formou kurzu
Po 15.15 (4 – 8 let), St 15.15 (9 -14 let)
•MIX PRO ŽENY:  
St 16.30 
•FLOWIN:  
Út 19.30, St 18.00

•AEROBIK „OBRÁCENĚ“:  
Po 19.30
•JÓGA – bez rezervací:  Po 8.30, Čt 18.00
Informace: 608 834 129 (Petra Bálská)
Tělocvična II. ZŠ v Litomyšli T. G. Masaryka

Rozvrh lekcí platný od 19. 9. 2012
•BODYLATES
St 19.00  Informace: 608 229 159 
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
V prázdninové dny bude bazén otevřen pouze
v případě nepříznivého počasí (např. déšt, bouřka,
teplota vzduchu nižší 19 stupňů Celsia).
Provozní doba je stanovena denně od 8 do 21 hod.
Více na www.mslit.cz/bazen.php nebo na tel. 461
315 011.
Sportovní areál za sokolovnou

Rezervace na tel. 777 947 718,
Možnost pronájmu sportovišť: tenis, nohejbal,
volejbal, petanque.
Otevřeno denně za příznivého počasí. 
Bohaté občerstvení, nově vybavený koutek pro
děti, sledování sportovních přenosů na plazmo-
vých televizorech.
Cvičební sál Veselka

Samurai klub bojových umění a sportů 
tel. 776 88 77 19
•KURZ SEBEOBRANY 
18. 9. - 18. 10. 2012
Každé úterý a čtvrtek 19.00 - 20.30 hod
přihlášky a info na tel. 775 99 88 69
•NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ - nábory do Samurai
klubu bojových umění a sportů - sportovní přípra-
va pro děti od 6 do 10 let, aikido, karate, fitbox
•SPORTOVNÍ DĚTSKÁ PŘÍPRAVKA - v průběhu
měsíce září nábor dětí od 5 do 9 let (všeobecná
fyzická příprava malých dětí - atletika, gymnasti-
ka, bojové sporty, míčové hry aj.)

Sport, cvičení •Prodám štípačku domácí výroby na 10 t. Cena doho-
dou. Dále prodám traktor domácí výroby, motor 1203,
zadní kola kola průměr 20‘ + dvoukolový valník, cena
dohodou. tel.: 604 507 612•Koupím poštovní známky,
pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství -
pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92• Prodám zánovní rozkládací gauč (čalou-
něný) s úlož. prostorem . Cena dohodou. tel.: 732 688
037•Hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku, kom-
pasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč.
Mohu zaslat i na dobírku. Dále prodám ultrazvukovou
čističku - úplně nová, dokonale a šetrně vyčistí šperky,
brýle, zubní protézy, hodinky aj. drobné předměty,
velmi jednoduchá obsluha, český návod, cena 490 Kč.
I na dobírku. tel.: 604961269•Prodám kuchyňskou
čalouněnou sedačku 180 x 60 x 40 cm. Při rozložení
vznikne lůžko na spaní – vše velmi jednoduché
a funkční. Cena 1000 Kč. tel.: 604 559 286•Prodám:
telefon na pevnou linku oranž. kulatý, dveře vnitřní
plné 60/197, hudební skříň Humoreska - rádio, gramo-
fon, barový pult mahagon, dřevenou poličku - vhodná
na chalupu, cep z r. 1940, starožitný plyšový koberec
s modrými květy, mušelínový přehoz přes manž. poste-
le, bílé kvalitní nepoužité damaškové povlečení + bavl.
prostěradla, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí, umyva-
dlo bílé - délka 40cm + sifon, páková nerez baterie -
rozteč 10 cm + šroubení, motorovou řetězovou pilu
Oleo-Mac 935 X, zn. Mountfield velmi zachovalá. tel.:
607744568• Sháním do malého bytu dobový kulatý
stolek či malý karetní. Dále sháním knihy B. Němcová
původní vydání Babičky il. A. Kašparem či jiné její
pohádky, předválečné vydání a knihy od O. Pavla. Nabí-
zím staré poštovní známky. Cena dohodou. tel.: 739
307 646• Prodám učebnice pro 3-letý obor automecha-
nik: 1)Automobily I a II (1. a 2. ročník), 2) Elektrotech-
nika I a II (1. a 2. ročník). Nové – sleva. tel.: 608 706
201•Nedaroval by někdo zachovalou digitální kameru
s možností připojení mikrofonu na studentský projekt
Litomyšlské internetové televize LIT TV? Názorná
ukázka vysílání na: www.litomysl.cz/2zs (složka Škol-
ní televize) V případě zájmu nás kontaktujte na emai-
lu: lit-tv@email.cz• Prodám starší černé pianino
zn. Kašpar. tel.: 608 127 118

Inzerce

Plavecké kurzy
zahajují novou sezónu
Plavecká škola Ráček a občanské sdružení Kajmánek
vás zve k návštěvě plaveckých kurzů 2012/2013:
Plavání kojenců a batolat každý pátek od 7. září
od 8.00 hod. Plavání Rodičů s dětmi každé úterý od 11.
září od 17.00 hod. Odpolední plavecký kurz pro starší
děti od úterý od 11. září od 18 hod. Kurz pro seniory
každý pátek od 5. října od 10.00 do 11.00 hodin 
Info a přihlášky na www.mslit.cz a www.kajmanek.cz

Miroslava Kovářová

Nejluxusnější TAXI! (od 18 Kč/km)

TAXI BENÁTKY
Přemysl Seidl     tel. 722 001 440

NON–STOP
Nečekaný večírek? 

Odvezeme bezpečně Vás i Vaše auto!

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

• čištění klimatizace

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Manželský pár má přednost.  Zároveň
externistu VŠ, SŠ. tel. 606 223 698.
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jsou jedním z nejtradičnějších
českých sportů.
Hokejový klub nabízí pro začí-
nající sportovce předškolního
i raně školního věku bezplatné
kurzy bruslení a prvních krůčků
na ledě s hokejkou i bez ní, kde
si spolu s rodiči mohou kluci
i holčičky již od poloviny září
vyzkoušet, jak dokáže být led
zábavný, rychlý i tvrdý. Výchovy
těch nejmenších se ujal Honza
Jandík, který již několik desítek
let prochází spolu se svými

potomky (dnes již vnuky) všechny kategorie a svými
zkušenostmi a přístupem je garantem té nejlepší
snahy přivést k bruslení a hokeji co největší počet
dětí. 
Proto bychom si dovolili požádat všechny rodiče dětí
ve věku 4-7 let, aby neváhali a navštívili zimní stadi-

Ačkoliv nás krásné letní počasí
může trochu oklamat, pro naše
hokejisty již pomalinku, pole-
hounku začíná příprava
na novou sezónu. Pro začátek
ještě bez ledu, ale na počátku
září se rozjedou chladící agregá-
ty zimního stadiónu na plný plyn
a během prvního zářijového
týdne se navrátí do kabin a ledo-
vou plochu čilý ruch. Jak tedy
bude vypadat nová sezóna 2012-
2013 ? 
Hlavním letošním úkolem je
posílení mládežnického hokeje v nejnižších věkových
kategoriích.
Dnešní mladí mají nejen široký výběr sportů, ale vel-
kým a pohodlnějším lákadlem jsou různé audiovizuál-
ní hry, a tak se každoročně počet adeptů, zájemců
o hokej, snižuje. Přitom umění bruslit a hokejová hra

Hokejisté na prahu nové sezóny

Sebeobrana
Dostali jste se do situace, kdy vás někdo fyzicky ohro-
žoval? Bojíte se přepadení, oloupení, útoku na vaši
osobu? Nevíte, co je ještě přiměřená sebeobrana a co
ne? Nevíte, jak se zachovat v situaci, kdy vás někdo
ohrožuje? Nebaví vás už jen pasivně čekat a doufat, že
se vám nic nemůže stát? Chcete se naučit bránit? V pří-
padě, že jste si na některou z těchto otázek odpovědě-
li kladně, je tento článek určen právě vám. Jistě si
vzpomenete na řadu případů, kdy byli napadeni
záchranáři, učitelé ale i lidé na ulici. Tyto skupiny oby-
vatel většinou nemají speciální výcvik, a tudíž větši-
nou nejsou na takové útoky připraveni jako třeba
příslušníci policie, kteří takovýto výcvik mají. Dnešní
doba dokládá, že nebezpečí fyzického napadení se
nevyhýbá nikomu a k napadením dochází takřka
všude. I tam, kde by to člověk nečekal – případy nezle-
tilých vrahů hovoří za vše. Abychom se nestali obětí
nějakého útoku, je potřeba vědět, jak toto nebezpečí
„nepřivolávat“, jak se chovat v krizové situaci, jak se
efektivně a jednoduše bránit. Tyto znalosti se jen
těžko naučíte z knížky nebo z videa. Je potřeba navští-
vit nebo lépe navštěvovat kurzy sebeobrany. My vám
jeden takový nabízíme. Samurai klub bojových umění

a sportů v Litomyšli vám nabízí kurz sebeobrany, který
začíná 18. září a obsahuje celkem 10 lekcí po 1,5 hodi-
ně. Kurz je určen všem. Nezáleží, jestli jste slabí, silní,
velcí, malí, hubení či tlustí. Účinné sebeobranné tech-
niky nejsou založeny na efektních kopech, které vidí-
me v akčních filmech, ale na jednoduchých a účinných
technikách, které se může naučit každý. Čerpáme
ze znalostí získaných z různých bojových stylů a dlou-
holetých zkušeností spojených s obranou. V kurzu se
naučíte jak předcházet nebezpečí napadení, jak se
chovat v krizové situaci, jak se efektivně a jednoduše
bránit, jak se vyprostit z úchopů, jak k obraně využít
věci běžného denního použití. To vše s přihlédnutím
na prostor, kde k napadení dojde (výtah, ulice…).
Budete seznámeni s osobními ochrannými prostředky
typu pepřový sprej, paralyzér aj. 
Přestaňte být pasivní, dodejte si sebedůvěry a přijďte
18. září na kurz sebeobrany. Vezměte situaci do vlast-
ních rukou. Těšíme se na vás.
Kurz je pravidelně pořádán již několik let ve spoluprá-
ci s Městem Litomyšl v rámci prevence kriminality.
Kontakt: 775 998 869, kohak@lit.cz

Jiří Kohák

Volejbalisté 
VK Litomyšl 
zahajují další sezónu
Na volejbalových kurtech v Líbánkách začne na konci
prázdnin volejbalová sezóna krajské soutěže za účas-
ti týmu VK Litomyšl. Této soutěže se v kategorii mužů
zúčastní litomyšlské béčko -tým složený z juniorů
do 18-ti let. V kategorii žen to bude naše družstvo,
obhajující dvojnásobné prvenství. Proto přijďte
povzbudit naše odbíjenkáře v lítých bojích pod vyso-
kou sítí. Mladíci v dresu béčka budou sbírat cenné
zkušenosti v mužské kategorii a naše ženy znovu
bojovat o nejvyšší příčky.
Zářijová klání na antuce v Litomyšli: 8. září - muži
„B“ – Sokol Rybník, ženy - Sokol Letovice.
22. září - muži „B“ - Spartak Polička,ženy - Žichlínek. 
A – tým mužů začíná v II. lize poslední sobotu v září
zápasem v Hrotovicích, ale poprvé v domácí hale se
představí 6. října.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

on po čas pravidelných tréninků těch nejmenších
a vyzkoušeli si osobně, co by jejich dětem mohl zdra-
vý pohyb na ledě dát. Díky bezplatnému vstupu
na plochu a pro začátek minimální potřeby vybavení
není spektrum zájemců nijak finančně omezeno.
Neváhejte, vyzkoušejte!
Veškeré aktuální informace naleznete na webu HC
Litomyšl (www.hclitomysl.cz), nebo v hokejové
skříňce v horní části náměstí. 

Jiří Mlejnek, foto Petr Šmíd

V novém školním roce doplňuje Volejbalový klub Lito-
myšl družstvo přípravky chlapců ročník 2000 a mladší.
Pokud máte zájem, aby váš syn pravidelně sportoval
pod vedením zkušených trenérů, neváhejte a přijďte
s ním na trénink do Sportovního areálu v Líbánkách,
který je každou středu a pátek od 17.30 do 19.00 hod.
Podrobnější informace najdete na webových strán-
kách klubu - http://volejbal-litomysl.cz/.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

Nábor nových 
hráčů volejbalu
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Stiga-hokej - sál DDM

So 15. září 2012 od 14.00 9. kolo Litomyšlského
poháru 2012 v DDM Litomyšl
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl

Letečtí modeláři - letiště Vlkov

Každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.

Jízdárna-Hřebčín Suchá

So 15. září – Jezdecké hry pro děti, začátek
v 10.00 hodin. Soutěže pro děti na pony a vel-
kých koních, jízdy zručnosti, parkury 40 –
90 cm.
22. září – Drezurní veřejný trénink, začátek
soutěží v 11 hodin
29. září – Veřejný skokový trénink, začátek
ve 13 hodin

Městský stadion Černá hora

So 15.9. od 17.00  Jiskra Litomyšl vs. Sokol
Dobříkov - mistrovské utkání Krajského přebo-
ru dospělých ve fotbale
So 30.9. od 17.00 Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké
Mýto - mistrovské utkání Krajského přeboru
dospělých ve fotbale

Kam za sportem

Michek a všem se začal vzdalovat. Ke konci závodu ho
sice Francouz začal stahovat, ale potom upadl a bylo
rozhodnuto. Martin si tedy z Petrovic odvezl zlatý
věnec, stříbro bral skvělý Richier a na bednu je ještě
doprovodil Bartoš, který zde předvedl profesorskou
jízdu a je velkou oporou našeho týmu z Litomyšle. Prů-
běžně vede šampionát stále Michek, druhý je jeho stá-
jový kolega Bartoš a na třetí příčku se již propracoval
Richier, který ale na dvou podnicích kvůli zranění
nemohl startovat.
Nyní mají naši závodníci před sebou tuhý boj o světové
body na předposledním závodě MS MX trojek v Anglii,
kde Michek drží čtvrté místo, Bartoš je osmý, doma je
na programu další dějství mistráku 16. září  v jihočes-
kém Kramolíně u Nepomuku.

Za Orion Litomyšl Petr Kovář

Jediný český motokrosař Martin Michek z družstva
Orion Litomyšl si vyzkoušel letos poprvé závod prestiž-
ních kubatur MX1, který se jel v Lokti u Karlových
Varů. V dvanáctém dílu této královské třídy se vůbec
neztratil a po bojovném výkonu bral celkově 16. pozici
za (19./17.) místo v cíli. Poprvé si tak v kariéře na svůj
účet připisuje světových šest bodů, mezi skutečnou
elitou. Na dráze v Lokti kraloval bez konkurence 5-ti
násobný mistr světa italský borec Antonio Cairoli,
který sedlá jako náš Michek motocykl KTM, ale v továr-
ním provedení.
Český šampionát měl v srpnu již šesté pokračování
v Petrovicích u Karviné. Zde na blátivém povrchu vidě-
li diváci opět boj, první rundu ovládl jednoznačně
Francouz Florant Richier, před Michkem a Petrem Bar-
tošem. Druhou jízdu šel na čelo startovního pole

Závodníci Orionu pokračují 
v úspěšném tažení

Kluci a holky, začněte hrát basketbal
Od 1. září přijímáme nové členy do basketbalové pří-
pravky, která je zaměřena především na rozvoj pohy-
bových a obratnostních schopností dítěte.
Na trénincích vedených kvalifikovanými trenéry
věnujeme dostatek času také různým hrám, protože
sport by měl děti především bavit a o to se v maximál-
ní možné míře snažíme. Jelikož se jedná o basketbalo-
vý kroužek, tak se také seznamujeme s basketbalovým
míčem, abychom se mohli v dalších letech daleko více
specializovat právě na tuto krásnou kolektivní hru.

18.ročník Litomyšlského triatlonu
přivítal 36 startujících

V tradičním termínu, tedy 2. srpnovou sobotu se
v Litomyšli - Nedošíně konal již 18. ročník Litomyšl-
ského triatlonu - letos pod zamračenou oblohou,
která místy pouštěla deštivé přeháňky. I přesto se
na start postavilo odvážných 36 startujících. Ti byli
rozděleni do kategorií dle věku. Kategorie muži
a družstva muži absolvovaly 1,2 km plavání, 50 km
kolo a 10 km běh. Ženy startovaly na polovičních tra-
tích.
Tím, kdo si odvezl letošní pohár, se stal po deseti
letech opět Josef Doleček z Přívratu časem 2:15:01.
Druhý do cíle doběhl Karel Hartman z Ústí nad Orlicí
se ztrátou necelých 5 min. Na třetím místě se umístil
Josef Rendl z Prahy, který za vítězem zaostal o nece-
lých 6 min. Nejlepší ženou byla Petra Fajkusová
z Prahy časem 1:38:18.
Blahopřeji všem účastníkům ke zdárnému zdolání
náročné tratě a ověření jejich fyzické kondice. Děkuji
za ohleduplnost v průběhu závodu a velké DÍKY patří
časoměřičům a všem, kteří byli nápomocni s organi-

zováním letošního ročníku, díky kterému se tradice
opět posunula o rok. Těším se na 19. ročník, jenž se
bude konat druhou sobotu v srpnu 2013. Kompletní
výsledky a fotografie ze závodu naleznou zájemci
na adrese www.triatlonlitomysl.cz.

Přemysl Seidl, foto František Renza

Jak se k nám přidat? Stačí přijít na kterýkoliv trénink
své věkové kategorie a nezávazně si s námi zkusit
zatrénovat. Všechny tréninky jsou od začátku září
v hale TJ Jiskry u koupaliště takto: děti ve věku 5-8 let
vždy ve čtvrtek od 16.30 do 17.30, děti ve věku 9-11 let
trénují v úterý od 16.30 do 18.00 a ve čtvrtek od 15.00
do 16.30. Pro více informací volejte 602 33 55 13.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu
foto Jan Háněl

Začíná nová sezóna
minikopané v Litomyšli
Po prázdninovém relaxu se na umělém trávníku hřiště
Černá hora v Litomyšli opět sejdou aktéři minikopané.
Po premiérovém ročníku na novém povrchu tak mini-
kopaná Litomyšl pokračuje další, už 37. sezónou!
Tento ročník se stává raritním v tom, že vznikl projekt
jedné velké superligy. To znamená, že celý podzim
a jarní část podniku se odehraje za společné účasti 16
týmu bývalých obou lig. Tento systém prozatím nasta-
vujeme na zkušební dobu jedné sezóny. Více informa-
cí k novému systému a rozlosování zápasů najdete
na stránkách Minikopané Litomyšl. První zápasy pro-
běhnou 27. srpna od 17 hodin. Tímto zveme všechny
fanoušky malé kopané. www. minikopana-litomysl.cz

Jiří Gult

V sobotu 22. září se v litomyšlské Kotelně bude ode-
hrávat turnaj ve stolním fotbálku dvojic a následná
afterparty. Cílem akce není nic jiného než si pořádně
zahrát a s radostí tedy přivítáme každou dvojici, ať už
hráče rekreační či zkušenější. Hodnotné ceny a dárek
pro každého startujícího jsou samozřejmostí. K dispo-
zici bude nejméně 6 stolů. Prezentace začíná ve 14.00,
startovné je 200 Kč/tým (slečny zápisné neplatí).
Afterparty startuje ve 20.00 a je zdarma. V rytmech
pohybujících se od reggae, přes dubstep až po luiquid
dnb a reggae jungle či dnb zahrají djs: Concrete Safari,
Side9000, Rosha a Joker.
Po ukončení turnaje bude možnost si zdarma vyzkou-
šet fotbálek, takže skvělá příležitost pro začátečníky.
Turnaj podporují Cafebar Underground, Ercan Kebap,
Kavárna Mandala, Nekuřácká restaurace & Billard
centrum Litomyšl a Vinotéka a vinárna U Mydláře,
za což jim děkujeme. Více informací na facebook.com/
sadofotbal.                                                            Jan Štefl

Turnaj ve stolním fotbale


