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Světový den architektury
s důležitým poselstvím

10. Mezinárodní festival
outdoorových filmů
zahájí Radek Jaroš

Akcí s názvem ArchiMyšl 2012 se Lito-
myšl ve dnech 28. září - 1. října připo-
jila k oslavám Světového dne
architektury. Navázala tak na loňskou
iniciativu občanského sdružení Kruh,
která měla za cíl upozornit veřejnost

na kvalitní soudobou architekturu.
Archimyšl 2012 provedla návštěvníky
staveništěm zámeckého návrší
i moderními stavbami Litomyšle
posledních dvaceti let. Během čtyř dní
se v Litomyšli uskutečnilo 14 pořadů.
Program vyvrcholil besedou s archi-
tekty a polistopadovými starosty Lito-
myšle. Beseda vyústila ve společné
prohlášení, formulované architektem
Josefem Pleskotem, nazvaném Lito-
myšlská výzva.
„Problém je v tom, že se dnes nastupu-
jící mladá generace architektů nedo-
stane k dobrým projektům, a to
hlavně proto, že výběrová řízení
na projekty jsou hodnocena podle
nejnižší ceny. Nejnižší cena ale neznamená nejlepší
nápad, nejlepší provedení. To je problém zákona
o veřejných zakázkách, který nás v podstatě demoti-
vuje k tomu, aby se vybírala špičková architektura,"
upozornil emeritní litomyšlský starosta Miroslav
Brýdl. Celý text Litomyšlské výzvy naleznete níže.
Starosta Litomyšle Michal Kortyš a Miroslav Brýdl
provedli po Litomyšli během sobotního dne bezmála
dvě stě lidí. Velký zájem byl o prohlídku právě roze-
stavěného zámeckého návrší.

Litomyšlská výzva
Pouze v několika málo českých a moravských městech
se po Sametové revoluci podařilo, že místa starostů
na několik let získali mimořádně schopní a společen-
sky angažovaní politikové. Těm několika málo osvíce-
ným se podařilo něco tak výjimečného jako
v Litomyšli.
Litomyšl naskočila do rozjetého vlaku svého rozvoje
s takovou jasnozřivostí, že ani nepřibrzďovala na pro-
blematických zastávkách kulturně dezorientovaných
devadesátých let. Jela rovnou do stanice „Dobrá archi-
tektura“.
Litomyšl je místo, ze kterého se vidí kriticky.
Proto tato výzva právě tady a právě nyní.
1. Vyzýváme politiky na všech úrovních, aby kvalita

architektury veřejných staveb  se stala předmětem
jejich zájmu a byla zařazena do politických programů
jejich stran. Vždyť jedině osvícení politikové mohou
formulovat zadání pro vznik dobré architektury. 
2. Vyzýváme profesní organizace, aby se vehementně
zasazovaly o nejvyšší kvalitu všech typů soutěží, které
vedou k zadávání veřejných stavebních zakázek.
Vždyť je to jejich hlavním posláním.
K Mezinárodnímu dni architektury v Litomyšli dne 29.
září 2012.
Josef Pleskot, David Vávra, Jan Šépka, Michal Kortyš,
Martin Stára, Kamil Štajgl, Radovan Vacík, Martina Špat-
ná, Zdeňka Vydrová, Miroslav Brýdl, Petr Hájek, Antonín
Dokoupil, Ladislav Kuba, Ondřej Beneš, Zdeněk Fránek

Jubilejní Mezinárodní festival outdoorových
filmů proběhne ve dnech 4. – 6. listopadu
v Music Clubu Kotelna. Program festivalu bude
slavnostně zahájen besedou s jedním z nejlep-
ších českých horolezců Radkem Jarošem.
Osmačtyřicetiletý Radek Jaroš stál na vrcholu
osmitisícovky již třináctkrát. V současné době
prožívá, jak píše na svém webu, dobu temna.
Postupující nekróza prstů u nohou, následek
omrzlin po posledním výstupu na osmitisíco-
vou Anapurnu, mu prozatím nedovoluje podá-
vat velké sportovní výkony. Pro příští období
plánuje výstup na některý z šestitisícových
vrcholů Indického Himaláje. Jeho snem však

Mezi návštěvníky bylo hodně Litomyšlanů, ale také
těch, kteří zde byli úplně poprvé a přijeli speciálně
na ArchiMyšl. „Nezaznamenala jsem výrazné projevy
nespokojenosti s tím, v jakém stavu se zámecké
návrší nachází. Všichni si uvědomovali, že jsou
na staveništi a možnost podívat se stavbě pod
pokličku kvitovali,“ říká organizátorka akce, vedou-
cí odboru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl Michaela Severová.
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zůstává zdolat všech čtrnáct osmitisícovek -
Korunu Himálaje.
Předprodej vstupenek: Knihkupectví – anti-
kvariát Paseka, vstupné 50 Kč.
Neděle 4. listopadu

Po slavnostním zahájení festivalu v 16.00
hodin a besedě s Radkem Jarošem nás čeká
opravdový filmový maraton.
Od 18.00 hodin se uskuteční projekce filmu
Moonfloweb. Ten dokumentuje výkon jedněch
z nejlepších lezců světa Jona Braceyho a Matta
Hellikera, kteří se v těžkých podmínkách poku-
sili zdolat stěnu na Aljašce (GB, 38 minut).
V dalším snímku s názvem Návraty k divočině
se představí krásná lokalita Národního parku
České Švýcarsko (CZ, 26 minut). Dokument
s titulem Tři týdny v kaňonu vypráví příběh
české expedice uzavřené 3 týdny v americké
řece Colorado. Její zdolání nebylo rozhodně
zadarmo... (CZ, 38 minut)
Od 20.00 hodin je na programu strhující film
o dvou horolezcích v peruánských Andách,
natočený podle skutečné události - boj o přeži-
tí a kamarádství. Pád do ticha. (GB, R, 106
minut)
Pondělí 5. listopadu

Od 18.00 hodin bude promítán snímek Mercúň
- portrét o Pavlu Ballovi.                    strana 16 >
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otevřená radnice

Z rady města

Ze zastupitelstva

RaM souhlasí s povolením uzavírky místní komuni-
kace ul. Jiráskova v období od 1. 9. 2012 do 30. 4.
2013 za účelem realizace akce „Revitalizace zámecké-
ho návrší", žadatel Hochtief a.s. Podmínkami prodlou-
žení bude zprovoznění stávajícího chodníku po celou
dobu zimního období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013
včetně realizace zpevněného průchodu staveništěm
a dokončení rekonstrukce příjezdu do objektu mateř-
ské školy v termínu do 1. 11. 2012.

RaM projednala návrh na kácení prvního jírovce
u rohu zámecké zdi z důvodů jeho havarijního stavu.
RaM ukládá vypracovat odborný posudek.

RaM nesouhlasí s podáním žádosti o povolení
pokácení lípy v ulici Jiráskova před objektem saletu

z důvodů realizace akce Rekonstrukce zámeckého
návrší. 

RaM jmenuje hodnotící komisi pro výběr
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zámecké
návrší ve složení: Michal Kortyš - předseda, Radomil
Kašpar, Vojtěch Stříteský, Ing. Bohuslav Pulgret,
Ing. Marek Novohradský, Mgr. Miroslava Kubešová -
členové. Tajemnice komise Ing. Michaela Severová.

RaM souhlasí s umístěním dalšího kontejneru
na staré ošacení na stanoviště ul. 17. listopadu napro-
ti prodejně potravin.

RaM souhlasí se záměrem znovuobnovení činnosti
Filmového klubu Litomyšl od září 2012, jehož provozo-
vatelem se stane v Kině SOKOL příspěvková organiza-
ce Smetanův dům. RaM pověřuje ředitele Smetanova
domu zajištěním nutných legislativních kroků
k registraci FK a jeho provozování.

Členové Zastupitelstva města Litomyšle se 13. září
sešli na zámeckém návrší. Přesně po půl roce od před-
chozí návštěvy se tak měli možnost přesvědčit, jak
pokračují stavební a rekonstrukční práce. „Byl jsem
rád, že přišlo více zastupitelů než v únoru tohoto
roku. Společně s vedoucím odboru rozvoje a investic
panem Františkem Zachařem a panem Vaškem, který
provádí stavební dozor, jsme prošli všechny objekty.
Pan Vašek odpovídal zastupitelům na technické dota-
zy. Zastupitelé se zajímali například o to, proč jsou
okna v jízdárně menší než předtím. Vysvětlili jsme jim,
že v tomto případě šlo o požadavek Národního památ-
kového ústavu. Podle jeho názoru existují doklady
o tom, že okna byla menších rozměrů – neví se však,
zda byla dělená, proto je lepší nechat okna hladká než
do míst zasadit pseudohistorické repliky,“ řekl staros-
ta Litomyšle Michal Kortyš. 
Zastupitelé si prohlédli jízdárnu, která se již blíží
dokončení, piaristickou kolej i kostel Nalezení sv.
Kříže. V zámeckých zahradách pak diskutovali
o budoucí podobě přírodního amfiteátru. 
Další kroky zastupitelů vedly do sídla Městské galerie
Litomyšl, domu U Rytířů. Ředitelka galerie Dana
Schlaichertová seznámila zastupitele s projektem
architekta Ladislava Kuby, který připravil kompletní
podklady pro rekonstrukci všech prostor nejstaršího
domu na náměstí. Budoucnost by měla přinést lepší
zázemí pro chod galerie nebo zlepšit technické para-

metry objektu. Přibude zde výtah do prvního patra,
galerijní prostory se mají rozšířit do podkroví a v prv-
ním patře navíc vznikne malá kavárna. V zadním trak-
tu domu přibude výuková místnost, která umožní
konání různých výtvarných workshopů či přednášek.
„Na projekt se snažíme získat peníze z Norských
fondů. Jestli se nám to podaří, nevíme, ale chceme být
připraveni – proto jsme projekt nechali vypracovat,“
vysvětlil starosta Kortyš. 

Text a foto Prokop Souček

Seminář zastupitelstva 
na zámeckém návrší

ZaM souhlasí s povýšením účelových příspěvků
základním školám v Litomyšli jako odměny za separaci
odpadu ve školním roce 2011/2012.                                 
Škola celkem kg        zaokrouhleno v Kč
I. ZŠ Zámecká 35 323  30 000   
učebnice, sportovní vybavení
II. ZŠ U Školek 11 200  10 000    
kamera pro školní televizi
III. ZŠ T.G. Masaryka    23 030  20 000
pracovní sešity na AJ
Celkem 69 553  60 000  

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100
tis. Kč pro TJ Jiskra Litomyšl na údržbu umělého tráv-
níku III. generace. Proplacení dotace je podmíněno
předložením potvrzení oprávněné osoby, že je hřiště
s umělým povrchem udržováno řádně a v souladu
s poskytnutou zárukou. 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Litomyšl-
skou nemocnici a.s., na nákup narkotizačního přístro-
je v částce 500 tis. Kč. 

ZaM rozhodlo o pojmenování nových ulic „Ludmily
Jandové“ a „Zelená Alej“ v městské části Litomyšl -
Město. 

ZaM zřizuje příspěvkovou organizaci města
„Zámecké návrší“ a schvaluje její zřizovací listinu.

Ve středu 19. září provedli dva odborní pracovníci
z Veřejné zeleně města Brna p.o. dendrologický prů-
zkum stromořadí u zámecké zdi v ulici Jiráskova.
Kmeny všech sedmi jírovců maďalů byly podrobeny
zkouškám speciálním akustickým tomografem. „U
všech stromů se prokázalo to, co jsme předpokládali –
jisté procento dutin v kmenech. Toto zjištění nezna-
mená, že by všechny stromy bylo nutno pokácet.
U části stromů bude však nevyhnutelná redukce koru-
ny a odborné ošetření,“ řekla Martina Červinková
z odboru místního a silničního hospodářství Městské-
ho úřadu Litomyšl.                     -ps- foto Prokop Souček

Krátce
Městské služby Litomyšl s.r.o. ve spolupráci s atle-

tickým oddílem TJ Jiskra Litomyšl zvítězily ve výběro-
vých řízeních na pořádání Krajského kola Kinderiády
(17. října 2012) a celostátního finále Poháru rozhlasu.
To se v Litomyšli uskuteční 5. června 2013 a přivítá až
300 dětí z celé republiky. V tomto případě Litomyšl
předstihla Jablonec nad Nisou a Olomouc.

Nový stolní kalendář na rok 2013 je již v prodeji.
V týdenním kalendáři jsou fotografie s motivy města
od Marka Bartoníčka a rovněž zde najdete mnoho
fotografií z kulturních akcí v Litomyšli, tak jak je
zachytila Iveta Nádvorníková. Cena kalendáře je
75 Kč. Kalendář si můžete zakoupit v informačním
centru na náměstí a také v litomyšlských knihkupec-
tvích.

Akademický sochař Arnold Bartůněk, žijící v Lito-
myšli, vystavuje do 11. listopadu v náchodské Galerii
výtvarného umění. Retrospektivní expozice předsta-
vuje jak Bartůňkovy plastiky, tak jeho kresby. Výstava
je otevřena kromě pondělí vždy od 9.00 do 17.00.

Cenu architekta Josefa Hlávky a zároveň druhé
místo v soutěži Young Architect Award 2012 za návrh
knihovny Martina Kabátníka v Litomyšli získala 19.
září mladá architektka Tereza Komárková. Studentka
liberecké Fakulty architektury, ateliéru Zdeňka Frán-
ka, ve svém návrhu přesunula litomyšlskou knihovnu
do nových prostor. Ty se nalézají mezi kinem Sokol
a Smetanovým náměstím – v domě U medvěda a v sou-
sední bývalé puškařské výrobně. 

Firmou roku 2012 Pardubického kraje se v konku-
renci 229 společností stala tiskárna HRG z Litomyšle.
Vítěz sedmého ročníku soutěže postupuje do celore-
publikového finále, kde bude reprezentovat Pardubic-
ký kraj.

Druhý nejlepší guláš v České republice vaří lito-
myšlsko-chrudimská Fekete Magyar Banda. Tak roz-
hodla 8. září odborná porota na Mistrovství ČR
ve vaření kotlíkových gulášů na přerovském Zubrfes-
tu. Fekete Magyar Banda, která v Přerově soutěžila
v konkurenci 36 týmů, se na mistrovství kvalifikovala
v předkole MČR. To se konalo v rámci litomyšlských
Gastroslavností Magdaleny Dobromily Rettigové.
Pomyslné zlato litomyšlským nakonec sebral tým
Junior z Moravské Třebové.

Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samot-
né napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to
vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu
toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin. Zmí-
něných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14.
října. Během této doby proběhne v naší republice řada
dobrovolnických akcí, stejně jako na Slovensku,
v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně
a Hercegovině. „Smyslem projektu je zapojit během
dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a uká-
zat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit
je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelí-
bí,“ vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka,
hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin
zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu
www.72hodin.cz.

Kmeny jírovců u zámku jsou duté
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Litomyšl podle zákona o volbách do
zastupitelstev krajů a podle zákona o volbách do Sená-
tu Parlamentu ČR oznamuje:
I. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin

a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin.

II. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – 16     
je volební místnost:  pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
1) INTERNÁT NEMOCNICE, J. E. Purkyně 919:  

Dukelská, J. E. Purkyně, Mařákova, Na Řetízku,
Partyzánská, Z. Kopala

2) GYMNÁZIUM, T. G. Masaryka 590: Fučíkova, 17.
listopadu, 9. května

3) STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ, T. G.
Masaryka 659: Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Ško-
lek        

4) SILNICE A MOSTY, Sokolovská 94: J.Želivského,
J.Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská,
U Sádek, Zahradní

5) SOKOLOVNA, Moravská 628: Benátská, Černá hora,
Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu
mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Proke-

šova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická,
U Náhonu, U Plovárny

6) I. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Zámecká 496: Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Nová-
kové, Tyršova, Zámecká 

7) NADĚJE o. s. – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14:
J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portman-
ka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov,
Za Brankou, Za Moštěním 

8) HOTEL DALIBOR – kongresové centrum, Komenské-
ho nám. 1053: Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech,
U Lomu  

9) STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA,  Komenského nám.
22: A.Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Komenského nám., Kpt. Jaroše, M.
Švabinského, Polní, Zahájská,       

10) HOTEL ZLATÁ HVĚZDA, Smetanovo náměstí 84  –
salonek, B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo
náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,
Toulovcovo nám., Vodní valy   

11) KULTURNÍ DŮM, Pohodlí 83: Pohodlí
12) HASIČSKÁ ZBROJNICE, Pazucha 99: Pazucha

13) HASIČSKÁ ZBROJNICE – Suchá 43: Suchá
14) SÁL RESTAURACE NA ŽABÁRNĚ  –  Nedošín 5:    

Nedošín
15) HASIČSKÁ ZBROJNICE – Kornice 59: Kornice
16) HASIČSKÁ ZBROJNICE – Nová Ves u Litomyšle 47:

Nová Ves u Litomyšle

III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky nebo cestov-
ním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky,  nebude mu hlasování umožněno.        
IV.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.    
V. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto
uskuteční v pátek 19. října 2012 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.              V Litomyšli dne 19. září 2012

Michal Kortyš v. r., starosta

Nově zrekonstruovaný hřbitovní kostel sv. Anny
znovu slouží liturgickým účelům. Ve slavnostní den,
pátek 28. září, kdy si celá republika připomněla smrt
patrona České země, knížete Václava, se ve sv. Anně
konala děkovná bohoslužba za obnovu chrámu. Mši
celebroval ve zcela zaplněném kostele vikář František
Beneš. V závěru bohoslužby zazněl chrámem chorál
Svatý Václave.
1672 – 1872 – 2012

Kostel sv. Anny je raně barokní stavbou z let 1670-72.
Jednu z mála centrálních staveb tohoto období
ve východních Čechách dala postavit manželka hrabě-
te Jana Bedřicha z Trautmannsdorfa Marie Anna, roze-
ná Berková z Dubé a Lipého. Kostel byl upravován
na konci 18. století a opravován v roce 1872. Dochova-
ná výzdoba kostela je částečně původní ze 70. let 17.
století (boční oltáře), dnešní hlavní oltář je až z roku
1795 (obraz sv. Anny v něm namaloval kutnohorský
malíř J. Čolič). 

Rekonstrukce ob-
jektu tr vá zatím
sedm let. Budova
byla staticky zabez-
pečena. Vybudována
byla nová střecha
včetně klempířských
prvků a provedena
opatření proti vzlí-
nající vlhkosti.
Obnoven byl ven-
kovní i vnitřní plášť
včetně repase dřevě-
ných oken a vitráží.

Postupně je také obnovováno vnitřní vybavení – byly
zrestaurovány lavice i část sochařské a malířské
výzdoby. 
Do budoucna bude nezbytné dokončit obnovu
postranních oltářů a zrekonstruovat varhany. Kostel
nadále zůstává především sakrálním prostorem, který
může být využíván k příležitostným koncertům stejně
jako k občasným civilním rozloučením.
Cílem projektu není pouze obnova samotného kostela,
ale doplnění hřbitovního areálu o další funkce – kolum-
bárium s rozptylovou loučkou a nové sociální zázemí.
Architektonické řešení pochází z dílny architekta
Ladislava Kuby. Celkové náklady na obnovu kostela
dosáhly zatím 13,6 mil. korun. Projekt byl financován
z Programu regenerace (7 mil.), z rozpočtu města (4
mil. ) a zbylou část (2,6 mil.) tvořily církevní prostřed-
ky a jiné dotace. Investorem bylo Město Litomyšl
ve spolupráci s Proboštstvím Litomyšl. 

-red-, foto Prokop Souček

Mše za obnovu kostela sv. Anny

Světový den architektury s důležitým poselstvím
Pozemky ve vlastnictví města se prodávaly soukromým
investorům pouze v případě, že výstavbu budoucího
objektu koordinoval s městským architektem. „Úpor-
ně jsme se bránili prodat pozemek, aby si tam každý
postavil, co chtěl. Taková byla filosofie města," vzpo-
míná Miroslav Brýdl . 
Podle diskutujících se však situace změnila. Zákon
o veřejných zakázkách, kde vítězí nabídka s nejnižší
cenou, neumožňuje architektům zodpovědně a kvalit-
ně projekt pro klienta připravit. „Závěr litomyšlského
zázraku je litomyšlská výzva - dřív to šlo, teď to

nejde," pojmenoval situaci pohotový David Vávra.
„Mám pocit, že Litomyšl za posledních dvacet let byla
místem, kde se definovala architektura, kde se defino-
valy podmínky pro architekturu - nebylo by špatné
kdybychom dnes řekli, že s tím stavem nejsme spoko-
jeni,“ vyzval v závěru besedy své kolegy architekt Josef
Pleskot, který tzv. Litomyšlskou výzvu zformuloval. 
V závěru besedy vystoupil starosta Litomyšle Michal
Kortyš, který vyjádřil přesvědčení, že ArchiMyšl se
v našem městě uskuteční i v příštím roce. 

Prokop Souček, foto František Renza
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Častým námětem pro diskuze byla zámecká jízdárna,
která se asi nejvíce blíží svému dokončení. „V této
chvíli už lze vidět, jak bude fungovat systém posuv-
ných stěn. Různé názory měli lidé na zavěšení lamel,
kterými se bude upravovat akustika prostoru. Ty jsou
ovládány řetězy - a vše je ,industriálně’ přiznáno.
Hodně se líbilo propojení jízdárny a pivovaru, ale také
přidaný krov právě u zámeckého pivovaru. Vzniklý
prostor je podle projektu architekta Pleskota rozdělen
na několik částí. V místech bude zasedací místnost,
ubytovací kapacity a konzervátorské dílny muzea.
Všichni si všímali, jak dobře je využit každý centimetr
stavby. Lidé neskrývali nadšení z objemu prací v kos-
tele Nalezení svatého Kříže. Sympatická jim byla myš-
lenka diecézního muzea i to, že bude zpřístupněna
jedna z krypt. Překvapivě kladně byla přijata dostavba
piaristické koleje od architekta Buriana na rohu
Zámecké a Jiráskovy ulice. Absenci stavby v tomto
místě cítí mnoho lidí jako urbanistickou chybu. Hodně
se diskutovalo také o amfiteátru nebo o vodních prv-
cích v anglickém parku. Gregorka, která byla svedena
v minulosti do trubek a schována pod zem, bude
znovu dominantou parku.  Starosta Kortyš podrobně
vysvětloval, kudy voda poteče - pravděpodobně nere-
zovými žlaby. To se někomu líbilo a někomu ne, " dopl-
nila Michaela Severová. 
Beseda s architekty na téma Litomyšlský zázrak

Historik architektury profesor Rostislav Švácha
pojmenoval před několika roky situaci v Litomyšli 90.
let jako „litomyšlský zázrak“. „Až se historici budou
dívat na 90. léta, nebude to slavné - možná to bude
horší, než komunistické období. Litomyšli se toto
období vyhnulo," zhodnotil situaci v české architektu-
ře Josef Pleskot, podle kterého v Litomyšli není žád-
ných vyloženě špatných rodinných domů. Příčinu
„litomyšlského zázraku“ je třeba podle diskutujících
hledat v dobře nastaveném systému vypisování archi-
tektonických soutěží u veřejných zakázek a včasné
přípravě projektů ještě před vypsáním konkrétních
dotačních titulů. V případě privátních staveb bylo
zárukou především působení „přísného“ městského
architekta. Tuto roli již 21 let plní v Litomyšli Zdeňka
Vydrová. „Za 21 let spolupráce s městem zažívám třetí-
ho starostu. Pokud mluvíme o architektech Litomyšle,
tak to jsou vlastně starostové. Když získáte na svou
stranu hlavního představitele města, co porozumí pro-
blému, který mu vysvětlujete, je to tím nejlepším
pro celou obec," poznamenala městská architekta.
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

Občanská demokratická strana
Ing. JOSEF JANEČEK

kandidát ODS do krajského zastupitelstva

Věk: 55 let, Bydliště: Litomyšl
Rodina: ženatý, dvě dcery (28 a 25 let) 
Zájmy: hudba, počítače, turistika 
Vzdělání: strojní fakulta VUT Brno
Povolání: • 1983 - 1999 - ZTS Litomyšl, vedoucí tech-
nické přípravy výroby ,  vedoucí odboru řízení a kontro-
ly jakosti • 1993 - 1999 Okresní úřad Svitavy,
přednosta okresního úřadu • 2000 - 2004 Pardubický
kraj - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za
zdravotnictví a sociální věci • 2004 - 2008 Pardubický
kraj - náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví
• 2008 - 2012 Pardubický kraj - předseda kontrolního
výboru zastupitelstva • 2010 – 2012 radní města Litomyšl,
člen regionální rady NUTS II  severovýchod. 
heslo: Nenechme se otrávit

Mým cílem je kvalitní a dostupná zdravotní péče

v příjemném prostředí

Již třetí funkční období jsem členem zastupitelstva Pardu-
bického kraje. V prvním funkčním období, jako člen rady
kraje se zodpovědností za zdravotnictví a sociální péči,
jsem vytvořil štíhlou, ale efektivní síť akutní lůžkové péče
v kraji. Podařilo se mi soustředit akutní lůžkovou péči
kraje pouze do pěti nemocnic a ty patřičně vybavit a zain-
ventovat. Zbylá zařízení slouží pro potřeby seniorů a dlou-
hodobě nemocných. Dnes má Pardubický kraj nejnižší
počet akutních lůžek v celé republice. Byla to nepopulár-
ní, ale nezbytná opatření, která na druhé straně umožnila
masivní investice v řádu přesahujícím dvě miliardy korun.
Dnes je v každé nemocnici CT, kvalita péče i prostředí
v jednotlivých nemocnicích se výrazně zlepšila.
Druhé funkční období bylo ve znamení přeměny nemocnic
do podoby akciových společností stoprocentně vlastně-
ných krajem. Zlepšila se ekonomika nemocnic, jejich hos-

podaření i péče o pacienty. Zajistil se nemovitý majetek
proti případným problémům insolvence a bankrotu. Opět
nepopulární, ale nezbytná činnost. Současná socialistická
vláda v kraji bohužel není schopná využít lepších ekono-
mických výsledků transformovaných nemocnic k snížení
jejich dluhů. Populistické proplácení regulačních poplat-
ků za pacienty a navyšování mezd, nekrytých zvýšením
úhrad od zdravotních pojišťoven výhody a.s. stírají.
Nemocnice se dál zadlužují, ČSSD uvolňuje další a další
peníze na jejich oddlužení, na potřebné investice do škol,
nemocnic či silnic zdroje nejsou. Kraj tak opustil svoji
zákonnou povinnost řádně pečovat o svěřený majetek.
Socialisté rádi zdůrazňují péči o rodiny s dětmi a seniory.
V tichosti však uvažují o zrušení litomyšlské porodnice,
do LDN na Kláře dál okny chumelí a hrozí její uzavření.
Místo proplácení regulačních poplatků a vytváření nepo-
třebných koncepcí měla současná krajská koalice řešit
úhradový systém zdravotních pojišťoven. Je nezbytně
nutné změnit stav, kdy pojišťovny v našem kraji hradí
jednoho hospitalizovaného pacienta nejnižší částkou
v celé ČR.   Josef Janeček, ODS

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Vstoupili jsme do měsíce s přívlastkem „volební“.
Ve dnech 12. a 13. října 2012 budeme volit nové
zastupitele do Pardubického kraje a senátora
za volební obvod č. 50, do kterého spadá i naše
město. Různé aféry, politické přehmaty, degradace
hodnot, mediální nalévání negativních zpráv – to vše
vede řadu lidí k rezignaci, k „blbým náladám“ a vyvo-
lává celkovou otrávenost a nechuť k politice na všech
úrovních. „Proč chodit k volbám? Stejně se nic
nezmění a ani není koho volit – všichni jsou stejní!“ –
takové a obdobné názory slyším ze všech stran. Co
s tím? Volit – nevolit? Odpověď si musí najít každý
sám. Já osobně si myslím, že volby vždy znamenají
šanci a že je škoda ji nevyužít. A koho volit? – V kraj-
ských volbách dám svůj hlas Koalici pro Pardubický
kraj (číslo 55), jejíž součástí je i KDU – ČSL. Na kandi-
dátce koalice jsou totiž lidé, kteří od počátku založe-

ní kraje poctivě pracují v jeho vedení, nestali se
„populární“ díky žádným skandálům, i v dobách roz-
počtových škrtů uhájili vždy prostředky pro nezisko-
vý sektor a hájí oblast sociální politiky, protože
nepřestali rozumět obyčejným lidem. Na politickém
poli se snaží hrát slušnou a otevřenou politiku. Jed-
nička kandidátky Roman Línek nám v minulých
letech výrazně pomohl při získání dotace pro naše
město na rekonstrukci zámeckého pivovaru
i na vybudování krytého bazénu. Svým hlasem chci
podpořit Radka Kašpara – je dobré mít v kraji svého
zástupce, který zná složitosti městské samosprávy
a „kope“ za své město. Do senátu svým hlasem podpo-
řím Vojtu Stříteského. Domnívám se, že bude dobrým
pokračovatelem za končícího senátora pana Václava
Koukala, který v senátu hájil křesťansko-demokratic-
ké hodnoty po celých šest let svého funkčního obdo-

bí. Takže já mám jasno a chci povzbudit i vás, milí čte-
náři Lilie – nezapomeňte jít k volbám! 

Ing. Terezie Šmolíková, ředitelka CSP

Komunistická strana Čech a Moravy
Několik vět k zámeckému návrší…

Stále více se o něm píše, hovoří, probíhají tu takřka
nevratné stavební práce a vedení města ujišťuje, že je
vše v pořádku. Mezitím se revitalizace zámeckého
návrší stala tématem reportérů z České televize (repor-
táž Spor města Litomyšl s archeology) a cílem několika
na sobě nezávislých kontrol. Snad neuškodí si krátce
připomenout proměny tohoto pozoruhodného místa
a poukázat na jeden aktuální problém.
Podle písemných pramenů se s místem poprvé setká-
váme na konci 11. století, kdy zde měl kníže Břetislav
II. založit klášter, o kterém však mnoho nevíme. Asi
o padesát let později zde vznikl klášter Premonstrátů
(pojmenovaný Hora Olivetská), v roce 1344 bylo zříze-
no biskupství a nedlouho poté sem také zavítali
Augustiniáni. V prostoru prvního nádvoří se pak zača-

la rozšiřovat původní románská bazilika v chrám
Panny Marie a vznikaly tu další stavby, které jsou
v současné době objektem zájmu archeologů. O umís-
tění katedrály víme již z výzkumu, který zde byl
od podzimu 1959 do roku 1960 prováděn pod vedením
známé archeoložky Květy Reichertové, tehdy byly sou-
časně objeveny i základy románské baziliky a dalších
staveb. Po husitských válkách bývalé biskupské sídlo
přestavěli Kostkové z Postupic, ale návrší žádných
zásadních změn nedoznalo. Kromě hradu a bývalých
biskupských objektů tu dříve stával ještě románský
kostel sv. Klimenta, jehož polohu zatím přesně nezná-
me, nejspíš se nacházel v prostoru před dnešním
muzeem. Sídlo Kostků během 16. století dvakrát vyho-
řelo, stalo se neobyvatelným, a když ho po několika
zástavních držitelích získal Vratislav z Pernštejna,

mohl začít se stavbou zámku téměř na zelené louce.
Posléze vznikl pivovar a ostatní, do dnešní doby
dochované, stavby. K podstatné úpravě návrší došlo
ještě v období baroka vznikem vysokého náspu s opěr-
nou zdí (pozdější francouzská zahrada).
Návrší svoji tvář významně změní v dohledné době
znovu, podepíší se na něm všechny omyly, které revi-
talizaci provázejí – necitlivé stavební zásahy nebo
nadbytečné kácení. Ideálně se nepostupuje ani
s obnovou samotného zámku, jehož současný stav je
neudržitelný, druhé patro je téměř nevyužívané
a velmi zanedbané. Národní památkový ústav opako-
vaně žádal o dotaci na projekt s názvem Umění
na zámku, ale vždy neúspěšně. Pokud nebude tento
problém urychleně vyřešen, náklady na nejnutnější
zásahy budou narůstat a využití místa pro plánované
kulturní a umělecké činnosti zůstane v nedohlednu.

Max Olšan

ZO KSČM Litomyšl

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

V sobotu 8. září byla budova Regionálního muzea
Litomyšl naposledy na dlouhou dobu zpřístupněna
veřejnosti. Barokní objekt – původně piaristické školy
z počátku 18. století – byl zcela vyklizen a návštěvníci

měli unikátní možnost projít si budovu doslova
od půdy po druhý suterén. 
V každé místnosti byly připraveny fotografie a textové
informace o tom, jak byla tato prostora využívána

v minulosti a jak bude vypadat po rekonstrukci. „Pro
děti jsme připravili bohatý program. Tato jedinečná
akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti; muzeum
si v tento jediný den přišlo prohlédnout 430 návštěvní-
ků,“ uvedl ředitel muzea René Klimeš.
Muzeum je pro veřejnost uzavřeno od 1. července
2012.                                                                             -red-

Muzeum navštívilo poslední den 430 lidí
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Patriot SNK
Veřejné jednání zastupitelstva města 18. září

Vážení občané, podělím se s vámi o několik postřehů
z posledního jednání zastupitelstva. 
Při projednávání změn rozpočtu Města jsem, po před-
chozí konzultaci s naším zástupcem ve finančním
výboru panem Karlíkem, upozornil na rozpor v podkla-
dech zaslaných zastupitelům a členům finančního
výboru. Zeptal jsem se, co se schovává pod výdajem
ve výši 150 tis.Kč označeným „Zůstatek odvodu
do státního rozpočtu“? Pan starosta uvedl, že se jedná
o pokutu a penále, tak jak bylo uvedeno v původních
podkladech pro členy finančního výboru cituji: „ Krytý
plavecký bazén – odvod za porušení rozpoč. kázně +
penále“. Zároveň pan starosta uvedl, že změna v pod-
kladech pro zastupitele byla učiněna na jeho příkaz.

Komentář k tomu nebudu psát, ale úsudek si o tom
udělejte sami. 
Dále jsem žádal o objasnění financování ZAP (záchran-
ného archeologického průzkumu) a výběrových řízení
u 11-ti stavebních objektů. Ptal jsem se na to i dříve,
písemně a informoval všechny zastupitele. Odpověď
nepřišla a ani na pracovním jednání zastupitelů při
prohlídce stavby jsem se ji nedočkal.  Odpovězeno mně
nebylo ani na veřejném jednání zastupitelstva. Vlastně
jedna odpověď přišla od jednoho z našich místostaros-
tů, opět cituji, ale jenom závěr dopisu: „…řeknu ti, že
je to pěkně otravné.“ Co si mám myslet po takových
reakcích? Na klidu to nepřidá, stejně jako mlčení sta-
rosty na mé otázky. Počty jsou v tomto případě jedno-
duché, máme 11 staveb a 11 ZAP. Z dostupných

informací vím, že 7 staveb vysoutěžilo Město, 2
Hochtief a na dvě stále není výběrové řízení. Je jasné,
že čerpání dotací EU není holubník a ZAP lze platit
jenom na základě výběrových řízení. Jiný způsob by
nás mohl vyjít dosti draze a chvilkový pocit z „nějak“
vyřešeného financování by se mohl proměnit v noční
můru z následné kontroly a vracení byť jenom části
dotace. Takové řešení není v zájmu občanů města. 
V dalším průběhu zastupitelstva jsem se snažil zastavit
zbytečné kácení stromů v anglickém parku, zajistit
účast členů opozice v dozorčích radách organizací zří-
zených a vlastněných Městem a jednoho člena opozice
v pětičlenné redakční radě  městského zpravodaje.
Bohužel jsem pro své návrhy nenašel podporu členů
koalice a to ani k poslednímu bodu, přestože se
k němu zavázala. Dodržování demokratických pravidel
je v Litomyšli stále problém.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Generace 89
3x k dopravní situaci ve městě

Bude to už rok, co mám možnost díky členství
v dopravní komisi Rady města, blíže se seznamovat
s dopravní situací ve městě, poznávat její souvislosti
a zároveň objevovat koncepci města v této oblasti.
Níže popisuji tři, pro mne zajímavé, důležité a v ledas-
čem nové informace, které se při jednáních komise
objevily. 
1. Kdo má přednost při výjezdu z parkoviště u zimáku?

V současnosti k mému překvapení platí pro výjezd
z parkoviště u zimního stadionu pravidlo pravé ruky.
To znamená, že vozidlo jedoucí od plovárny a zatáčejí-
cí doleva směrem do města okolo hřbitova, dává před-
nost vozidlu vyjíždějícímu z parkoviště. Kdo by to byl
řekl, že. Brzy se však situace změní. Dopravní komise
se rozhodla na základě podnětu občana tuto situaci

upravit a navrhla umístit na výjezd z parkoviště znač-
ku „Dej přednost v jízdě!“. 
2. Čím se mám řídit při odbočování vpravo na světel-

né křižovatce?

Dlouhou dobu jsem se při odbočování vpravo, zejména
ve směru na Svitavy, řídil podle blikajícího žlutého
světla a stopky. Semafor blikal žlutě, tudíž volný prů-
jezd ke značce „Stop, dej přednost v jízdě!“, tam zasta-
vit, rozhlédnout se a je-li volno, jet. Jestli byla
na semaforu směrem do centra zelená, žlutá nebo čer-
vená, bylo jedno. Po několika schůzkách komise, při
kterých se tato situace řešila, jsem k mému překvape-
ní zjistil, že pokud má semafor pouze jedno blikající
žluté světlo, je daná komunikace součástí křižovatky
a tudíž se řídí semaforem se třemi světly. Jednoduše
řečeno, od teď se při odbočování na Svitavy řídím

semaforem ve směru do centra. Má to ovšem jeden
háček. Je potřeba si pohlídat auta odbočující z proti-
směru na Svitavy. 
3. Ještě jednou světelka

V poslední době, když se mi poštěstí a odbočuji
od nemocnice na Vysoké Mýto, se při vjetí do světelné
křižovatky vystavuji velkému stresu. Možná to znáte,
čekáte na volno z protisměru, najetí uprostřed křižo-
vatky, a když volno nastane, už se na vás řítí davy aut
ze Svitav a z Mýta. Zejména ráno a odpoledne. Jak to
systémově řešit? Počet aut těžko omezíme a tak zbývá
samotná křižovatka. Co ji třeba zmodernizovat, upra-
vit, vylepšit. Přes jistá úskalí (náklady, potřeba zasta-
vit dopravu,...) doporučila dopravní komise radě
města zpracovat návrh modernizace křižovatky.
Například, aby každý jízdní směr měl svůj odděleně
řízený semafor. Takže uvidíme, jak to celé dopadne.

Marek Urban

Sdružení nezávislých kandidátů Generace 89

Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků ČR má jasnou vizi

Dovolte mi, abych Vám před krajskými volbami nalil
trochu optimismu do žil – nikoli planého, v žádném
případě naivního a až vůbec ne vylhaného. Je až para-
dox, že krajské volby se těší nejmenší oblibě voličů.
Jsou pro ně čímsi mlhavým a vzdáleným, často i zby-
tečným. Je to však právě Krajský úřad Pardubického
kraje, jenž rozhoduje o sobě podřízených institucích
v kraji. Nebudu Vám tu kázat o povinnostech voliče
a o tom, že chci svoji funkci vykonávat svědomitě – to
opravdu považuji za samozřejmost, s tím do volebního
klání za Stranu soukromníků ČR v Pardubickém kraji,
jíž jsem členem, vstupuji. Dost možná, že o Straně sou-
kromníků ČR slyšíte poprvé, čímž mám o důvod více
přiblížit vám některé z jejích základních programo-

vých tezí. K samotnému programu mohu napsat násle-
dující. V první řadě nám jde o hájení zájmů drobných
živnostníků a středních podnikatelů, což logicky
vyplývá z názvu strany. Strana soukromníků ČR si váží
práce jako hodnoty, proto její nárůst v regionu hodlá-
me podporovat ve všech možných směrech. Nezáleží
nám pouze na vytvoření lepších podmínek pro samot-
né podnikatele, ale i jejich zaměstnance a rodinné pří-
slušníky. Jsme tedy primárně stavovská strana, která
nehodlá kusými proklamacemi spasit vše a každého -
takový populismus nám skutečně není vlastní. Navíc,
jako nová strana, nabízíme čisté skóre a štít – žádný
politický marasmus a korupční aféry, což není málo.
Navíc jsme si velmi dali záležet na výběru lidí, kteří
jsou zařazeni na kandidátní listinu. 

Program strany a základní teze naleznete na adrese:
www.pardubicky.soukromnici.cz. Jsou to především
ekonomické priority, o něž nám jde. Celý proces spočí-
vá zejména v zákonné úpravě, která bude řešit napří-
klad legalizaci švarcsystému, odvod a odpočet DPH jen
po zaplacení faktur, dosažitelnost bankovních úvěrů,
snížení bankovních poplatků atd. Dalším bodem v této
kategorii je snížení spotřební daně na pohonné
hmoty. Nezapomínáme ani na nákladové paušály
a nezvyšování odvodů na sociální a zdravotní pojiště-
ní pro OSVČ. Náš program se samozřejmě týká i podpo-
ry rozvoje dopravní obslužnosti kraje; podpory rozvoje
školství, sportu a tělovýchovy; podpory zdravotního
systému; podpory sociální oblasti a cestovního ruchu. 
Dejte nám i sobě příležitost – volte toho, kdo vás
nezklame. Volte stranu s číslem 16. 

Mgr. Zdeněk Zitko

zastupitel za Stranu soukromníků ČR

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
Novela zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD)
byla podepsána již i prezidentem republiky. Co to
ve skutečnosti znamená? Jde o to, že dojde k posílení
příjmů menších sídel, mimo jiné na úkor čtyř největ-
ších měst. Menší města a obce by tak měly dostat navíc
celkem asi 12 miliard korun. Naopak Praha, Brno,
Plzeň a Ostrava přijdou asi o 1,1 miliardy. Pokles příj-
mů v těchto městech je 2%, tedy v podstatě zanedba-
telný. Ve zkratce to znamená, že 99% obcí si polepší
a penězovody takzvaným „kmotrům“ v metropolích se
přiškrtí o 2%. 

Nyní menší obce dostávají na obyvatele příspěvek
ve výši zhruba 6800 korun, nově by to mělo být asi
9000 korun. Pro malé a střední obce, a tedy i pro Lito-
myšl, je tato změna zásadní. Obcím Pardubického
kraje se tak navýší zdroje o 900 miliónů Kč ročně. 
Za tuto práci je třeba některým politikům poděkovat.
Obce v okolí Litomyšle budou disponovat nad rámec
hospodaření minulých let značnou finanční sílou (cca
50 miliónů Kč) a samotná Litomyšl částkou cca 17,5
miliónu. To už stojí za úvahu o společném postupu,
například při budování cyklostezek spojujících jedno-

tlivé obce. Odstranění disproporcí ve financování
města a obcí byl jeden z cílů TOP 09 / STAN a ten se
nyní podařilo splnit. Další kroky by ale měly následo-
vat, aby takto získaná výhoda městských a obecních
rozpočtů nezapadla někam „do ztracena“, aby finanč-
ní zdroje byly využity ve prospěch obyvatel a neslouži-
ly pouze k zalepení rozpočtových děr. Bude tedy velmi
důležité, jak s takto nabytými penězi jednotlivé samo-
správy naloží, přičemž seznámení občanů města se
záměrem použití těchto zdrojů by mělo být samozřej-
mostí. 

TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle
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Události ve fotografiích

Lékařka Litomyšlské nemocnice MUDr. Hana Šmákalová
převzala 8. září z rukou starosty Litomyšle Michala Kortyše
Cenu purkmistra Laška. Po skončení oficiálního programu
přišla paní doktorce do kongresového sálu Státního zámku
Litomyšl blahopřát dlouhá řada gratulantů.    foto F. Renza

Tradiční výstava „Výtvarná Litomyšl 2012“, která každoroč-
ně představuje tvorbu výtvarníků spjatých s Litomyšlí, se
uskutečnila ve dnech 7. - 25. září v Městské galerii Litomyšl,
domě U Rytířů. Nechyběly stálice litomyšlské výtvarné scény
O. Zoubek či Zdena Olivová, které doplnila řada méně zná-
mých jmen.                                                         foto P. Souček

Již 3. kurzy Anomalia, zaměřené na profesionální rozvoj
animátorů a dalších profesí v 3D animaci, probíhají v Lito-
myšli od 23. 7. do 5. 10. Čtrnáct animátorů pod vedením
Kennyho Roye z Arconyx Animation Studios vytváří tříminu-
tový animovaný film o chamtivosti. Snímek narůstá tempem
asi 2s materiálu denně. Anomalia, patřící mezi 100 nejlep-
ších škol světa, získala nedávno grant z EU na další dva roky.

Šestý ročník konference s názvem Současnost a perspektiva
sociální péče ve společnosti 21. století uspořádal ve Smeta-
nově domě ve dnech 6. - 7. září odbor Školství a sociální péče
městského úřadu. Své příspěvky, určené především pracov-
níkům v sociálních službách, předneslo jedenáct přednášejí-
cích.                                                                     foto P. Souček

První litomyšlské vinobraní se konalo 8. září. U mariánské-
ho sloupu na Smetanově náměstí vyrostlo pódium, kde hrá-
ala Cimbálová muzika Zdeňka Jóži z Kyjova, kapela Omega
s oddechovou muzikou a další tělesa. 

Pardubický výtvarník Jiří Šimek (vlevo) vystavuje v Galerii
Antik hotelu Sofia. Expozice s názvem „Šimek se vším
všady” představuje sochy, loutky a obrazy tohoto všetranné-
ho umělce. Výstava je otevřena do 3. listopadu.

Oblíbený podzimní starodávný jarmark se konal 22. září
na Smetanově náměstí. To zejména v dopoledních hodinách
doslova „praskalo ve švech”.

Parkinson klub Litomyšl, který sdružuje osoby postižené
Parkinsonovou nemocí, oslavil 22. září 10 let své existence.
Při slavnostním odpoledni v salonku hotelu Zlatá Hvězda
promluvily zakladatelka klubu Jindřiška Šmahelová a sou-
časná předsedkyně klubu Marta Skřivanová. Klub vyvíjí roz-
manitou činnost, do které kromě cvičení patří výlety,
trénování paměti či odborné přednášky.

Státí zámek Litomyšl se 1. září připojil k celostátní akci
Národního památkového ústavu Hradozámecká noc. Ta
v Litomyšli odstartovala již v 10.00 dopoledne. Součástí
odpoledne byly řemeslné trhy. Děti se mohly svézt na histo-
rickém dřevěném kolotoči, nechyběla strašidla či divadelní
představení. Večer se na nádvoří promítal film Ať žijí ducho-
vé. foto F. Renza

Sedmý ročník akce s názvem Fishfest přivítala 8. září zahrád
ka Hospody Na Kopečku. Kuchaři připravovali čerstvé ryby,
hrály kapely z Litomyšle a blízkého okolí: Trilobajt, Lucky
Losers, Do větru a Night´s joy.                           foto F. Renza

První ročník litomyšlského výtvarného sympozia s názvem
Young Stars – Mladé hvězdy vyvrcholil 15. září vernisáží v
Galerii Miroslava Kubíka. Svá díla, která vznikala v Litomyš-
li,  zde představili: Josef Achrer, David Hanvald, Ondřej
Kopal, Martin Krajc, Robert Šalanda, Evžen Šimera a Karel
Štědrý.

Malá vlastenecká
slavnost se usku-
tečnila 8. září
ve francouzské
zahradě litomyšl-
ského zámku.
Poté, co dozpíval
sbor Vlastimil
a dozněly slav-
nostní projevy,
odebral starosta
Litomyšle Michal
Kortyš vzorek lito-
myšlské zeminy,
která bude ulože-
na v hrobě Bedři-
cha Smetany
na pražském
Slavíně.
foto F. Renza
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
školky také zaznamenala i modernizaci a opravy, které
již byly velmi nutné. Chtěla bych jí popřát, aby se jí
na novém působišti dařilo a občas si na nás i vzpomně-
la.                                       za kolektiv zaměstnanců I. MŠ 

Mgr. Vítězslava Borovičková, ředitelka
Děkujeme panu Janu Rychtaříkovi za jeho rychlou

a pohotovou pomoc při záchraně malého chlapce,
který nešťastnou náhodou spadl do kanalizační šach-
ty u Lidového domu. Především jeho zásluhou skonči-
la dramatická událost šťastně.

Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl
Ráda bych poděkovala kolektivu charitní ošetřova-

telské služby pod vedením paní Renzové za příklad-
nou obětavou péči, lidský a profesionální přístup při
ošetřování mojí maminky. Velmi děkuji sestřičkám
p. Malichové a p. Škeříkové, které mi velmi pomohly
v jejích posledních dnech života. Přeji jim do budouc-
na hodně síly, zdraví a spokojenosti v jejich nelehké
práci.                                                       Jaroslava Bulvová

Chtěl bych touto cestou poděkovat kolektivu chi-
rurgického oddělení za vzornou a příkladnou péči při
mém onkologickém onemocnění a následně při kon-
trolním vyšetření, které jsem absolvoval minulý měsíc.
Přeji všem hodně zdraví a trpělivost s pacienty, kteří
navštíví jejich oddělení. Ještě jednou děkuji.              

Mirek Bárta
Děkujeme všem příznivcům Bleších trhů, kteří

i v letošním roce po čtyři soboty přišli na Toulovcovo
náměstí a svými nákupy a prodeji podpořili náš Bleší
fond. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří
věnovali oblečení do dobročinného Větrání šatníků.
Díky vám jsme letos vybrali částku 22 603 Kč! (tj.
o 2000 víc než vloni). Více informací o tom, kam pení-
ze poputují, se můžete dozvědět na www.genera-
ce89.cz. Litomyšl nás baví!
Máte nějakou zajímavou fotku, příběh, postřeh
z letošních Bleších trhů? Napište nám, e-mail: novot-
na.eva@lit.cz.

Eva Novotná, Olga Radimecká, Dan Brýdl

Dne 14. října tohoto roku se dožívá  krásného
životního jubilea 80 let  pan Vladimír Jána z Litomyš-
le. Do dalších let jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví
přejí manželka a dcery Lenka a Eva s rodinami.

Dne 16. září 2012 oslavil své
75. narozeniny dlouholetý aktivní
člen a funkcionář TJ Sokol Lito-
myšl pan Miroslav Havran – usmě-
vavý, obětavý kamarád, turista,
sportovec a obdivuhodný člověk.
Připojujeme se k řadě gratulantů
a i touto cestou mu všichni přeje-
me hlavně zdraví a další sportov-
ní i osobní elán. Děkujeme za vše, co pro sokol udělal
– ať už to bylo v organizaci a aktivní účasti na turistic-
kých akcích naší jednoty nebo župních závodech,
výstupech a srazech. Děkujeme za obětavý přístup při
zajišťování provozu sokolovny a za množství fotodo-
kumentace ze života jednoty.

Za výbor TJ Sokol Litomyšl – Dana Kmošková
Dne 18. října 2012 se manželé Božena a Antonín

Mikyskovi dožívají 65 let společného života. Děkuje-
me Vám za vaši starostlivost a příkladný manželský
život a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokoje-
nosti.                              Dcera Marie a syn Jiří s rodinou.

Dne 12. října by se svých osmdesátých narozenin
dožil pan Jiří Famfulík. Několik let se aktivně věnoval
silničnímu motorismu, byl náruživým fotografem
a s entuziasmem sobě vlastním se věnoval řešení nej-
různějších technických zapeklitostí. Na jeho vřelost,
mírné vystupování, trpělivost a přátelskou povahu,
pro kterou ho všichni jeho známí obdivovali, nelze
zapomenout. 

Vzpomíná rodina Jiráčkova a Prokůpkova, Brno
Ráda bych poděkovala za celý kolektiv I. mateřské

školy paní kastelánce Janě Sehnalové za její spoluprá-
ci se školkou. Během jejího působení na litomyšlském
zámku jsme vždy měli pro naše aktivity  dveře otevře-
né a spolupráce byla oboustranně přínosná. Budova

Sbor CČSH slavil 80 let
Slavný den 25. září 1932
Požehnaný den 15. září 2012
Co tyto dny znamenají? Osmdesát let otevření Sboru
Církve československé husitské na Toulovcově náměs-
tí v našem městě. Již od vzniku církve v roce 1930 hle-
dali naši předkové v Litomyšli místo, kde by bylo
možno postavit či zakoupit sbor. V roce 1930 nastala
možnost zakoupit budovy na Špitálku po zemské
odborné škole kovodělné. O úpravu budovy na sbor
měla velkou zásluhu rodina stavitelů Mikoleckých ze
Řídkého. Duchovním i organizačním otcem všeho byl
br. Jaromír Metyš. Náboženská obec CČSH a její přáte-
lé uctili památku našich předků a poděkovali za vše
dne 15. září t.r. Konal se koncert Tria z Brna, slavnost-
ní vikariátní bohoslužba, odpolední posezení – autor-
ské čtení Stanislava Kubína. 

Kostel je umístěn v nádher-
ném historickém jádru
našeho města. V roce 1925
zde byla odhalena pamětní
deska, že v budově fary žila
M.D. Rettigová. Na sboru je
deska, že zde 37 let  bydlel,
pracoval nezapomenutelný
hudebník, farář a vlastenec
Jaromír Metyš. Byl zakla-
datelem hudebního festi-
valu Smetanova Litomyšl!
To je několik zpráv o histo-
rii vzniku církve i o budovách, které jsou domovem
příslušníků církve Husitské. Ať se jí daří!                         

Jaroslav Jiráček

Slova moudrých: Každá víra a každá pravda má
něco dobrého, a kdyby to bylo jen to, že druhý ji
má rád.                                                       K. Čapek

Své významné životní jubileum oslavili naši

spoluobčané:

80 let – Jaroslav Adámek, Marie Bartošová,
Josef Král, Miroslav Škrdla
85 let – Václav Simon
90 let – Jarmila Pavlíková, MUDr. Marie Bromo-
vá
92 let – Anna Maternová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství: 

Michal Flídr, Litomyšl – Petra Houdková, Ústí
nad Orlicí, Roman Řemínek, Červ. Kostelec –
Iva Vomočilová, Dolní Újezd, Radim Štěpánek,
Veměřovice – Jana Vrbická, Letohrad, A. V.
Valor, Španělsko – Markéta Jandová, Dlouhá
Třebová, G. L. Bazier, Praha – Lucie Dušková,
Praha, Miroslav Vancl, Litomyšl – Ivana Kusá,
Litomyšl, Marek Stejskal, Litomyšl – Magdalena
Jílková, Česká Třebová, Jan Mauer, Rohozná –
Daniela Dvořáková, Vendolí, Jakub Radiměř-
ský, Oldřiš – Tereza Štrofová, Borová, Petr Fňu-
kal, Koclířov – Nikola Tobiášová, Jimramov,
Pavel Sokolovič, Holice – Lenka Bolehovská,
Holice, Miroslav Lebeda, Litomyšl – Dana Ková-
řová, Litomyšl, Jiří Přichystal, Dolní Újezd –
Irena Martincová – Dolní Újezd, Petr Stráník,
Trstěnice – Lenka Bartošová, Trstěnice, Miro-
slav Štorek, Proseč – Zdena Hrušová, Suchá
Lhota, Michal Matuška, Litomyšl – Alena
Kocourková, Litomyšl, Ján Bodo, Slovensko –
Adéla Novotná, Janov, Michal Šroubek, Kačice
– Petra Pohlová, Praha, Vlastislav Šimon,
Hamry nad Sázavou – Monika Ondráčková,
Hamry nad Sázavou, Karel Prchal, Hlinsko –
Jana Buriánková, Holetín, Jan Rejman – Par-
dubice, Iveta Svobodová, Pardubice, Přemysl
Rubeš, Pardubice – Radka Hudečková, Lito-
myšl, Michal Čermák, Janov – Pavlína Sejkoro-
vá, Janov, Antonín Hantl, Vysoké Mýto – Lenka
Andrlíková, Litomyšl, Radek Chaloupka, Lito-
myšl – Magdalena Theisová, Morašice, Martin
Janský, Lubník – Veronika Švédová, Vikýřovice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé

Blanka a Bohuslav Štarmanovi z Litomyšle –
Suché.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Ing. Bohuslavem Borkem (73 let), Zdeňkem
Paťavou (77let), Evou Coufalovou (75 let),
Antonií Janderovou (89 let), Marií Flídrovou
(88 let), Růženou Homolkovou (84 let), Jiřím
Chadimou (92 let).

Vzpomínáme.
Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni (Mt 5,4)

Kdo a proč pláče? Pláče ten, kdo se setkává se zlem. Věří-
cí, nevěřící, mladý, starý. Pláče ten, kdo je na tom
bídně. Plakat můžeme nad sebou, nad druhými nebo
také s druhými – nad jejich bolestí. A pláče také ten, kdo
činí pokání. Pláče, kdo v pokání touží po obnově, novém
začátku, nové šanci. A právě o takových říká Ježíš:
„Blaze jim“. Kdo plakal opravdově nad vlastní nedoko-
nalostí, mohl poznat, že tomu tak je. Je šťastný ten, kdo
pocítí, po účinném pokání, mír a pokoj svědomí. To se
upřímná lítost a pláč proměňuje v Boží odpuštění. Zaslí-
bení o odpuštění se vztahuje jistě i na ty, kteří se trápí
nad špatností svých blízkých i nejbližších. Zaslíbení bla-
ženosti je pro ty, komu není lhostejné, že ti, které má
rád, slouží bezohledně svým vlastním zájmům. Kdo má
své blízké opravdu rád, ten za ně zápasí.

Nemůžeme zůstat lhostejní ani vůči zlu ve světě.
Víme?, že pláč, lítost nad stavem lidstva je první krok
k obnově? Lidstvo jistě touží po obrození, ale plakat
nad stavem světa když mám moc a dost peněz (peněz
všelijak získaných)? Ovšem, nebyli šťastní ani v našem
pokolení ti, kteří se chopili vlády, dobývali svět a roz-
sévali zkázu. Nic takového blaženost nepřináší.
Kdo nemá proč plakat? Někdy si to o těch druhých
myslíme. Jsme nakloněni tomu věřit, že právě to naše
trápení je ze všech trápení největší. Varujme se sebelí-
tosti, ta nemá nic společného s lítostí a pokáním.
L. v. Beethoven  si  na okraj not zapsal: Chci se trpěli-
vě podrobit všem rozmarům osudu a celou svou důvě-
ru složit v tvou nezměnitelnou dobrotu, ó Bože. Má
duše se musí radovat z toho, že je tvá, navždy tvá. To
jsou slova genia, který měl ve svém životě tolik důvo-
dů plakat. My dnes můžeme plakat nad tím, že doba
minulá nám ze všech  zbožných velikánů udělala ateis-

ty a hlavně také proto, že to v době současné ani tak
moc nikomu nevadí. Ano, stále je proč plakat a když si
toho nejsme vědomi, nemůžeme být šťastní.

Věra Říhová, farářka SCČH

k zamyšlení...



Dnešní kostel
Církve českoslo-
venské husitské
zde stojí již 80 let.
Průčelí budovy je
ale starší, neboť
zde byla dívčí
škola, začínal zde
činnost pedago-
gický ústav a také
tu sídlila do roku
1928 řemeslnická
škola. V boční
budově, patřící
dříve městu, žila
před svým skonem M. D. Rettigová. Další deska na budově církve připomíná činnost
faráře a významného občana města Jaromíra Metyše.
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Po stopách let minulých - díl 10. Toulovcovo náměstí
seriál

Pohled na Toulovcovo náměstí a okolí z věže děkanského
chrámu.

Po vstupu na náměstí je vidět výraznou budovu piaristické-
ho chrámu nad náměstím.

Jedna z cest na Smetanovo náměstí připomíná budovu, kde
působil dr. Bouček. Objekt má dnes horní část po rekon-
strukci.

V pozadí opačné strany je vidět radniční věž a budovy smě-
rem ke Smetanovu náměstí.

Na místě dnešní
cestovní kance-
láře byla zahra-
da s rodinným
altánem.

Rohový dům, ve kterém bydlel učitel hudby, je dnes přesta-
věn a je podobný původní budově. Obrázek z přestavby
domu.

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů od ulice B. Němcové. K budově bývalého advokáta je dnes přistavěna další část.
Ta směřuje do úzké uličky, vedoucí k děkanskému chrámu.

Toulovcovo náměstí vyplňuje prostor mezi Smetanovým náměstím a piaristickým chrámem na litomyšlském návr-
ší. Vychází z něho pět ulic. Středovým objektem je kostel Rozeslání sv. Apoštolů, uváděným v záznamech již
kolem roku 1407 a jeho jiný název je Špitálský, neboť nedle něho byl tzv. špitál. Toulovcovým náměstím je zváno
proto, že špitál je spojen s Toulovcovou nadací. Mimo to zde stály masné krámy, zbořené v roce 1947.

Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro)

Pohled na kostel a faru Církve československé husitské. Na
budově je pamětní deska M. D. Rettigové.

Pohled 
z náměstí 
na zadní část
piaristického
chrámu před
obnovením
omítky.

www.cistimecalouneni.cz www.uklizimedomy.cza tel. 731 402 751
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Patchett Ann - Země divů, Cornwell - Posmrtný přístav,
Small - Pouta vášně, French Dawn - Tak trochu úžasní,
Brown Sandra – Texas, Stevens Taylor - Lovkyně infor-
mací, Slaughter – Podlost, Heitz Markus - Pomsta trpas-
líků, Forstchen - Vteřinu poté, Müllerová - a postarej se
o Elišku, Muchamore – Motorkáři, Franklin - Město

stínů, Cussler Clive - Ztracená říše, Tučková - Žítkovské
bohyně, Cast P. C. – Předurčená, Státníková - Povodně
a záplavy, Avey Denis - Muž, který pronikl do Osvětimi,
Doležalová - Domácí krabičková dieta, Phillips - Taktic-
ké myšlení, Mačingová - Zhubněte jednou provždy, Kerr
John - Nebezpečná metoda.

říjen 2012

kalendárium Litomyšle

175 let - 15. 10. 1837 se v Hořicích narodil JOSEF

DURDÍK, profesor gymnázia v Litomyšli, filozof, pře-
kladatel.
175 let - 17. 10. 1837 se v Jilemnici narodil JAROSLAV

HYNEK MAISNER, filolog, profesor gymnázia v Lito-
myšli. Zakladatel tělesných cvičení s litomyšlskými
studenty a to dříve, než byl založen Sokol.
170 let - 2. 10. 1842 se v Praze narodil JAROSLAV
NĚMEC, syn Boženy Němcové, české spisovatelky.
Malíř, učitel v Oděse, ovocnář, zahradník.
150 let - 27. 10. 1862 se narodil v Litomyšli HUBERT

GORDON SCHAUER, spisovatel, literární kritik, publi-
cista, zakladatel moderní české kritiky.
120 let - 3. 10. 1892 se v Ústí nad Orlicí narodil
FRANTIŠEK SCHMILAUER, malíř, grafik. Autor vyda-
ného alba s kresbami Litomyšle.
110 let - 8. 10. 1902 se narodil v Litomyšli STANISLAV

JAKUBÍČEK, zahradník, divadelní ochotník a člen
různých místních spolků.
100 let - 10. 10. 1912 zemřel v Táboře LEOPOLD

FERBER, profesor gymnázia v Litomyšli, malíř a autor
návrhu pomníku M. D. Rettigové na litomyšlském
hřbitově.
70 let - 18. 10. 1942 zahynul na letišti Kamble v Anglii
FRANTIŠEK DOLEŽAL, příslušník 311. čs. bombardo-
vací perutě. Narozen v Litomyšli. 
70 let - 31. 10. 1942 byl v koncentračním táboře popra-
ven KAREL VAŠKO, majitel hostince v Poříčí. Odsou-
zen za odbojovou činnost za 2. světové války.

150 let - Ve městě byl založen roku 1862 Hospodář-

ský odbor pro litomyšlský okres. K této události
můžeme doplnit Hospodářskou výstavu na zahradě
Karlova (Karlov stál v místech dnešního Smetanova
domu).
130 let - v říjnu 1882 přijel do Litomyšle poprvé vlak.
Do té doby jezdil jen do Cerekvice k cukrovaru. Městu
se tak splnil dlouholetý plán na spojení s okolními
městy. Dnes však je situace téměř opačná.
100 let - Hospodářská krize před první světovou vál-
kou dopadla tíživě na dělnictvo v Litomyšli a v okolí.
Proto v letech 1912 – 1914 probíhala v Litomyšli vlna

velkých stávek, organizovaných obuvnickými pracu-
jícími.
90 let - V říjnu roku 1922 byl dokončen Lidový dům.
Město tak získalo nový kulturní stánek, používaný až
do dnešní doby.
60 let - Litomyšlská filharmonie (tehdy pod patro-
nací závodního klubu Modeta) se zúčastnila v roce
1952 celostátní přehlídky hudebních a pěveckých
souborů. 

Připravil Miroslav Škrdla

Týden knihoven 2012
aneb „Čti, žij zdravě“
Ve dnech 1. - 6. října probíhá celostátní akce Týden
knihoven. 
Do 24. října můžete zhlédnout výstavu „Knižní lahůdky“
Až do 17. října budou v prostorách knihovny vystave-
ny literární a výtvarné práce, zaslané do soutěže
„Moje zážitky z prázdnin“ a „Trnkobraní“.
pátek 5. října

od 9.00 hrátky pro malé čtenáře aneb „Rychločtení“
od 12.00 do 16.00 – vědomostní soutěž
„V zdravém těle zdravý duch“
sobota 6. října

8.00 - 11.30  - "Dveře dokořán" - služby knihovny
malým i velkým, otevřeno i dětské oddělení
výstava „Knižní super tipy pro malé a ještě menší čte-
náře“
9.00 výtvarná dílna „Výroba šperků“
(na materiál cca 20 korun)
V Týdnu knihoven 1. října zaplatí nově zaregistrovaní
čtenáři o 20 korun méně.                    Jana Kroulíková

Na svou paměť si stěžujeme téměř všichni, ale pokud
se nic neděje, také ji téměř všichni zanedbáváme. Už
v mládí bychom měli začít vytvářet určitou rezervu
a s její pomocí úpadek duševní svěžesti kompenzovat.
Neustálé vzdělávání, mentální a fyzická aktivita a spo-
lečenské kontakty jsou nezbytné k jejímu vytvoření.
Pro vznik poruch paměti platí totéž, co pro svaly. Když
je nepoužíváme a neposilujeme, atrofují, zmenšují se
a slábnou. Podobně používáním a trénováním nervo-
vých zakončení udržujeme v kondici plasticitu mozku
a do budoucna vytváříme rezervu pro případné one-
mocnění.
Knihovna na podzim otvírá dva kurzy trénování pamě-
ti věnované seniorům.
Základní kurz začíná ve středu 24. října v 9.30
v přednáškovém sále knihovny. Ve stručnosti se
seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, proč je zapo-
mínání důležité, naučíte se používat základní mnemo-
techniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení,

dozvíte se, jak faktory našeho životního stylu mohou
zasahovat do kvality paměti, naučíte se kreativnímu
přístupu k věci a v neposlední řadě poznáte nové lidi,
z kterých se možná stanou vaši známí nebo i přátelé.
Ve středu 24. října ve 13.30 zahajujeme kurz „Paměť

a kreativita“, který je určen pro všechny, kteří absol-
vovali základní kurz trénování paměti. Kurz je rozdě-
len do osmi lekcí. Prohloubíte si znalosti z prvního
kurzu, naučíte se používat náročnější mnemotechnic-
ké pomůcky a společně se budete učit kreativnímu pří-
stupu k věci. Mimo jiné se budete věnovat různým
hádankám a hlavolamům – těm které vznikly před
mnoha tisíci lety i těm úplně současným.
Přihlásit se můžete v čítárně Městské knihovny Lito-
myšl - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 16.00
hodin, na telefonu 461612068 nebo na e-mailové adre-
se: peknikova@knihovna.litomysl.cz. Cena kurzu je
250 Kč. 

Těší se na vás vaše lektorka Iva Pekníková

V městské knihovně opět otvíráme
kurzy trénování paměti

Je až s podivem, že i po několika letech registrace
v naší knihovně se najdou čtenáři, kteří nevědí, že
máme webové stránky. Pravda, ty současné jsou už
třetí verzí, ale základní informace jsou tam stejné.
Najdete tam provozní dobu, adresu i s emailem a loka-
ci knihovny na mapce města. Na aktuální podobě strá-
nek najdete záložky podle typů uživatelů, tj.
informace pro dospělé, děti, seniory, školy. Dále tu
jsou informace o cenách a poplatcích, zajímavosti,
obsahující literární procházku a regionální výročí
a záložka „o nás“. Tam naleznete kontakty na jednot-
livé pracovnice knihovny a také popis historie knihov-
ny. Z něj se můžete mj. dozvědět, že jako vedoucí
v knihovně působil i Josef Portman, přítel Josefa
Váchala a známý litomyšlský bibliofil. 
Nově je na stránkách vpravo nahoře umístěno okno
pro vyhledávání dokumentů, ať už knih, periodik
nebo audiovizuálních dokumentů. Také je tu okno
pro rychlé vyhledání akce nebo aktivity knihovny
na našich webových stránkách. A tak např. po zadání

hesel „trénování“ nebo „paměť“ se objeví informace
o kurzech trénování paměti pro seniory a pro pokro-
čilé.
Vpravo, pod tabulkou provozní doby, rozdělené podle
jednotlivých oddělení, je umístěn vstup do čtenářské-
ho konta. Stačí jen zadat číslo průkazky a PIN a hned
si můžete své půjčené knihy prodlužovat anebo rezer-
vovat ty, které jsou momentálně vypůjčené jiným čte-
nářem. Odpadne nutnost volat nebo psát pracovnicím
knihovny, že chcete prodloužit svoji výpůjční dobu…
Na stránkách úplně dole najdete i odkaz na sociální
sítě Facebook, Twitter nebo Forsquare a také loga spo-
lupracujících institucí nebo akcí, kterých se knihovna
pravidelně účastní.
Závěrem mi nezbývá, než doufat, že tenhle článek při-
měje třeba i vás, abyste stránky litomyšlské knihovny
zhlédli. Nebudete zdaleka mezi prvními, ale to nevadí.
Na vaše náměty a připomínky ohledně „webovek“ se
těší pracovnice knihovny a Jana Kroulíková.

Jana Kroulíková

Novinky z městské knihovny
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Loučení s Loučnou špinavou 2012
nepatří. Protože úsek od Smetanova domu po světel-
nou křižovatku jsme loni probrali dost důkladně
a naštěstí mezi námi není tolik vandalů, aby na tom
byla řeka po roce stejně jako loni, mohli jsme rozšířit
svůj záběr proti vodě, přičemž jsme se dostali až
k penzionu Merkur. Díky tomuto úseku jsme se
dostali také k nejzajímavějším nálezům, mezi něž
patřila platební karta, frisbee, dřevěná židle, různé
nádobí, části kuchyňských i jiných spotřebičů
a na závěr i pneumatika, zatížená betonovým stře-
dem do té míry, že jsme tři měli co dělat, abychom ji
z řeky dostali na břeh a pak na koňský povoz. Ten nám
totiž stejně jako loni ekologicky svezl všechen odpad
ke kontejneru, přičemž jsme uskutečnili též triumfál-
ní jízdu sběračů po náměstí. Loni bylo odpadu tolik, 
že se vyplatilo ho třídit, letos nám však bylo k ruce
i pár sběračů kovů, kteří nám s tříděním rádi pomoh-
li, takže za chvíli nic cenného nezbylo. Budeme rádi,
když během roku takto aktivně budou řeku čistit
sami. Nám samozřejmě zůstaly krásné zážitky a úkol
vymyslet, jak zbavit řeku nečistot, které se do ní
dostávají z kanalizace. Zatím si aspoň můžete pro-
hlédnout fotky z akce www.facebook.com/zelenali-
tomysl. Za rok se těšíme i na vaše ruce, nohy
a nápady!                            Jindřich Petr a Petr Malota 

(Zelený GEN), foto Prokop Souček

V sobotu 15. září po ránu se kolem řeky Loučné
v centru Litomyšle začali scházet dobrovolníci
na druhé „Loučení s Loučnou špinavou.“ U Lidového
domu už stál kontejner na odpad, záhy také stan
pro kapelu RAID z Koclířova, která nám přijela zahrát
po dobře vykonané práci, na stolech občerstvení
a kolem děti, které zkoušely chůdy, žonglování s talí-
ři, „šlapátka“ na kolečkách a další atrakce. Mezitím
však několik skupin pracantů z Litomyšle, Trstěnice,
České Třebové, Pardubic, Prahy a dalších míst vyrazi-
lo po vodě v provizorním škuneru i kolem ní a v ní
po svých, aby ji očistili a vyčistili od všeho, co tam

Podzimní svozové
akce biologického
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 22. října do 2. listopadu na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad
ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být
i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytří-
děný biologický odpad do přistaveného kontejneru
v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských
služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvida-
ce zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se
na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacháze-
ly jiné druhy komunálního odpadu, nebo odpad osob-
ně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného
ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními
pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpa-
du jsou Josef Čejka, Michal Konečný, Jana Vybíralová,
Lenka Hladíková (všichni tel. 461 614 797). Občané,
kterým tento systém nebude vyhovovat, mohou
k odložení biologického odpadu využít také služeb
sběrného dvora v ulici Mařákova vedle areálu Měst-
ských služeb Litomyšl s.r.o. 
Jeho provozní doba:

od do (zim. čas) do (letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00

V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunální-
ho odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a vel-
koobjemový odpad). Dále je možno využít mobilních
svozů, jejichž termín provedení je popsán v samostat-
ném článku tohoto zpravodaje Lilie. V případě většího
množství velkoobjemového odpadu je nutno jeho
odložení předem domluvit s pracovníkem firmy LIKO
Svitavy, a.s. na tel. 605 246 545. V tomto případě bude
zřejmě využito překladiště odpadů v Kornicích, které
je otevřeno v pracovní dny od 6.00 do 13.30. Komplet-
ní přehled o možnostech likvidace odpadů byl všem
domácnostem města zaslán v minulém roce spolu se
zpravodajem Lilie. Pokud si jej některé domácnosti
nezaložily k dalšímu používání, je možno si materiál
vyzvednout na podatelně nebo na odboru místního
hospodářství MěÚ Litomyšl.                          Pavel Jiráň

vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

Mobilní svoz
nebezpečného odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu v Litomyšli a inte-
grovaných obcích bude probíhat ve dnech 25. – 26.
října.
Druhy odebíraných odpadů

Akumulátory (včetně elektrolytu), monočlánky, upo-
třebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla,
spotřební chemie z domácností, vyřazené léky, znečiš-
těné textilie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami,ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
zářivky,pneumatiky.
Harmonogram svozu:
Čtvrtek 25. října

15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Pátek 26. října

15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J.Gestinger, LIKO SVITAVY a.s.
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Je to velký úspěch nás všech. Je to změna pro naše
cesty, školy, parky, chodníky, náměstí, městskou
dopravu, cyklostezky…
Děkujeme za Vaši podporu.

Ing. Nádvorník Miroslav

Více informací: www.nekecameupiva.cz

Novela zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD)
byla definitivně podepsána prezidentem republiky. Co
to ve skutečnosti znamená? Zjednodušeně jde o to, že
dojde k posílení příjmů menších obcí. Menší města
a obce by tak měla dostat navíc celkem asi 12 miliard
korun a naopak Praha, Brno, Plzeň a Ostrava přijdou
asi o 1,1 miliardy.
Podařilo se tím konečně zlepšit nerovnoměrné rozdě-
lování daní na občana. Litomyšl získala o více než
22% zdrojů do rozpočtu na každý rok, 9300 Kč

na osobu a rok (dříve 7600 Kč).

Litomyšl získá každý rok
17.552.000 Kč navíc

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 6. 10. MUDr. St. Tomek
Ne 7. 10. MUDr. Slavík
So 13. 10. MUDr. Jungová
Ne 14. 10. MUDr. Jindrová
So 20. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 21. 10. MUDr. Koza
So 27. 10. MUDr. Řemínek
Ne 28. 10. MUDr. Řemínek
So 3. 11. MUDr. Bromová
Ne 4. 11. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So  6. 10. MUDr. Filová
Ne  7. 10. MUDr. Filová
So 13. 10. MUDr. Hájková
Ne 14. 10. MUDr. Laštůvková
So 20. 10. MUDr. Filová 
Ne 21. 10. MUDr. Reifová
So 27.10. MUDr. Švábová
Ne 28.10. MUDr. Pilařová
So  3. 11. MUDr. Filová
Ne  4. 11. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6.10. lékárna U Slunce 
tel.: 461 612 678
Ne 7.10. Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 13.10. lékárna U Anděla strážce
tel.: 461 615 457
Ne 14.10. Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 20.10. lékárna Na Špitálku
tel.: 461 615 034
Ne 21.10. Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 27.10. lékárna U Nemocnice 
tel.: 461 615 617
Ne 28.10. Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
So 3.11. lékárna U Slunce 
tel.: 461 612 678
Ne 4.11. Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.-7.10. MUDr. Kopecká Eva

Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
13.-14.10.MUDr. Kossler Pavel

Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
20.-21.10. MUDr. Kosslerová Jitka

Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
27.-28.10. MUDr. Králová Zdena

Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
3.-4.11. MUDr. Krpčiar Patrik

Litomyšl, Nerudova 207, tel.: 461 619 670

Rozpis služeb

rozpočty, vizualizace staveb,
inženýring, stavební dozor

solidní jednání
kontakt: 724 900 739

PROJEKTY
RODINNÝCH DOMŮ,

PLACENÁ INZERCE

Potkáte ji v lodičkách i v holínkách, nebo ve spor-

tovním…

Hana Štěpánová je již desátým rokem starostkou
Morašic u Litomyšle. Zastupitelkou obce je už 26 let.
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec
Králové a do roku 2002 učila na Základní škole v Mora-
šicích. Nyní se věnuje hlavně práci starostky. Je člen-
kou hnutí STAN – Starostové a nezávislí, kde je
místopředsedkyní celostátní organizace. Za STAN
a TOP 09 kandiduje do Senátu na Svitavsku i do kraj-
ských voleb v Pardubickém kraji.
Co považujete za svůj velký životní úspěch?

Na pracovním poli mě těší, že jsme pro naši obec
Morašice v roce 2007 získali první místo – zlatou stuhu
- v soutěži Vesnice roku 2007 v Pardubickém kraji.
Museli jsme odvést hodně práce, abychom si ocenění
zasloužili. A mým osobním životním úspěchem ženy –
matky - je, že jsem vychovala dvě skvělé děti.
Máte své osobní motto?

Mám ráda lidi. Protože moje děti jsou dospělé a již
mne tolik nepotřebují, věnuji se hlavně práci pro lidi.
Chci a pracuji pro to, aby se obyvatelům malých obcí
a měst v našem kraji žilo lépe. 
Jaké máte zkušenosti?

Mám velké zkušenosti v práci s lidmi, a to jak
z pozice starostky, tak z pozice místopředsedkyně
Mikroregionu Litomyšlsko, který sdružuje 43 obcí
včetně Litomyšle. S jejich starosty pravidelně jednám.
Jsem zapojena do činnosti profesní organizace Sdru-
žení místních samospráv. 
Proč kandidujete za TOP 09 a Starosty?

Souhlasím s tím, že nelze zadlužovat naši zemi
a konkrétně naše potomky donekonečna a je nutno
problémy řešit. Souhlasím s nutností reforem. 
Kterých vlastností si na sobě nejvíce vážíte?

Pracovitosti, cílevědomosti, zodpovědnosti, řídí-
cích schopností, smyslu pro spravedlnost, vytrvalosti
a smyslu pro humor.
Jaké je vaše volební téma?

„Kopu“ za venkov, za malá města a za ženy.
Za co především kopete?

Za peníze pro malé obce, za zachování škol a pošt
a za lepší dopravu. Žiji na venkově a vím, jak se zhor-
šují podmínky pro život lidem na vesnicích a v men-
ších městech. 
Zapojila jsem se proto do prosazování změny v přidě-
lování peněz do obecních rozpočtů (takzvané RUD).
Starostové a nezávislí spolu s TOP 09 prosadili změnu
v přerozdělování sdílených daní s účinností od roku
2013. Došlo tak ke zmírnění diskriminace malých sídel
oproti čtyřem neoprávněně privilegovaným velkoměs-
tům. Malým městům a obcím v naší zemi přibude kaž-
doročně navíc celkem 12 miliard korun do jejich
rozpočtů, nejvíce to prospěje obcím od 500 do 50 tisíc
obyvatel. Pro Litomyšl je to 18 milionů Kč ročně navíc.
Peníze získané navíc zlepší rozvoj našich obcí a měst,
zlepší životní úroveň našich obyvatel.
Usiluji o zachování škol v blízkosti bydliště dětí, a to
na vesnicích i v okrajových částech měst a o zachová-
ní pošt na vesnicích. Pošty by měly být zachovány
podle současného modelu. Je to komunikační cent-

Chce být senátorkou a chce zlepšit
život lidem na venkově

rum, které udržuje kontakt se „světem“ i pro starší
lidi, kteří nepoužívají elektronické technologie.
Co se týká dopravy, velmi důležité je vybudování rych-
lostní komunikace R 35. Až bude postavena, tak se
zlepší průmyslová prosperita měst našeho kraje.
A od toho se odvíjí zvýšení počtu pracovních míst
a snížení nezaměstnanosti. Dále například ve Svita-
vách je potřeba vybudovat obchvat města, aby kamio-
ny neproudily mezi lidmi a neohrožovaly jejich
bezpečnost a zdraví.
A jak moc jste bojovná?

Bojovná jsem hodně, pokud jsem přesvědčena, že
jde o potřebnou věc, která prospěje většině lidí. Také
v případě, když je třeba bojovat za pravdu proti bez-
práví a nespravedlnosti, ať za pravdu jednotlivce,
nebo skupiny lidí.
Je možné vás potkat v kostýmku a lodičkách, ale

také v holínkách a bundě. Údajně vozíte své „pře-

vleky“ s sebou. 

Je to pravda, gumovky, vysoké podkolenky a starou
bundu vozím v autě stále. Jednu sadu pracovního oble-
ku mám také v kanceláři. „Převleky“ používám pravidel-
ně, protože je to nutnost. Do práce jdu v lodičkách
a v sukni, ale cestou se musím zastavit například
na kontrolu výstavby sítí. Natáhnu si tedy ponožky
a holínky, protože na stavbě je třeba bahno, nebo velká
vrstva prachu. Zaměstnanci firem jsou už na mě zvyklí… 
Kolik času věnujete sama sobě? Jak relaxujete?

Pro sebe mám času málo. Když jej vyšetřím, ráda
sportuji, nejvíce mne baví turistika a vycházky do pří-
rody, jízda na kole, plavání, jóga a občas brusle. Ráda
zajdu do divadla, čtu knihy, mám ráda psychologii.

PLACENÁ INZERCE
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Rozhovor s novým ředitelem 
Domu dětí a mládeže Josefem Šteflem

Kdybyste jim rozdali GPS navigace…

Ano, outdoorové aktivity jako geocashing, při kte-
rém děti hledají pomocí navigačního zařízení schránky
ukryté v přírodě či ve městě, také pořádáme. Prozatím
se ale jedná o jednorázové akce. Zatím jsme ještě neo-
tevřeli kroužek, protože jsme nezaznamenali dosta-
tečný zájem. 
V čele DDM stál dvacet let biolog Lubor Urbánek.

Tento muž i nadále zůstává součástí vašeho týmu.

Jaká bude jeho role?

Pan Urbánek pracuje v DDM od roku 1975,
ve vedoucí pozici pak dvacet let. Momentálně pracuje
na poloviční úvazek a předává mi mnoho cenných zku-
šeností. Musím říct, že bez jeho pomoci bych si své

působení ve funkci ředitele DDM ani nedovedl předsta-
vit. Je to úplně jiný styl práce, než v mém předchozím
působišti. Lubor Urbánek ví vše, co se týká finančního
a organizačního zázemí DDM, komunikace s městským
a krajským úřadem, problematiku mezd zaměstnan-
ců… Vede oddělení přírodovědy a mimo jiné organizu-
je sazky (zeměpisná, dějepisná, přírodovědná), které
nabízíme školám téměř každý týden. Za dobu svého
působení vybudoval pan Urbánek v DDM rozsáhlou
odbornou knihovnu a celou řadu sbírek, které stojí
za to si prohlédnout. 
Co vnímáte jako svůj hlavní úkol na pozici ředitele

DDM – jak byste chtěl změnit obraz organizace

v očích dětí a široké veřejnosti?

Přál bych si, abychom uměli dělat pedagogiku
zážitku. Děti se v DDM nejen něco nového dozvědí, ale
také něco nového prožijí. Budou se k nám rádi vracet
– ať už na pravidelné aktivity, nebo právě na ty jedno-
rázové akce. 
Velkým úkolem je samozřejmě finanční oblast. Grantů
nebylo v minulosti využíváno v míře, jaká by byla
potřeba. Dalším úkolem, který mám před sebou, je
zpopularizování DDM jako organizace. Máme dobré
webové stránky, které se někdy aktualizují i několikrát
denně, ale to v současné době nestačí. Kolem nás je
tolik informací, že je třeba hledat nové cesty. Také
bych chtěl zlepšit spolupráci s jinými organizacemi
a pokusit se vytvářet a organizovat společné projekty.
Přál bych si vytvořit volnočasové středisko, které by
koordinovalo, ale hlavně nabízelo kvalitní služby.
Otevřenost, komunikace a zajímavá nabídka je to, co
může klienty oslovit. 
V jakém stavu je objekt, ve kterém DDM sídlí?

Budova DDM je zvenku po generální opravě, má
nové zateplení, fasádu, nová okna i krytinu střechy …
Uvnitř se však delší čas nic nezměnilo: podlahové kry-
tiny, nábytkové vybavení, elektrorozvody – vše by
potřebovalo obnovit. I tento úkol je přede mnou. 
Další nevýhodou je samotná poloha DDM na ulici 17.
listopadu, která je pro mnoho dětí z druhého konce
Litomyšle, hlavně v zimních měsících, těžko dosažitel-
ná. Naopak výhodnou by mohla být pro mladé astrono-
my, pro které otevíráme nový kroužek  a kteří ocení
nízkou úroveň tzv. světelného znečištění, díky které
mohou dobře pozorovat hvězdy.
Kdybyste měl oslovit skupinu mladých rodičů, kteří

mají DDM stále zafixovaný jako Dům pionýrů, o jeho

aktivity se nezajímají a nevědí, kde tato instituce

sídlí, jak byste to udělal?

Mimo kroužků, které u nás mají vynikající tradici,
bych nabídl nově vznikající Břišní tance, Street dance
a už zmíněné Pohledy do astronomie. Hledáme také
možnosti pro děti, které chtějí sportovat, ale ne zrovna
na vrcholové úrovni. Pro ty je určen kroužek s názvem
Míčové hry. Velkou radost mám z malých špuntů
ve sportovní přípravce, kterým už kroužek začal fungo-
vat, ale samozřejmě je možné se stále přihlásit. Další
aktivitou je kroužek pro mladé kutily, zaměřený
na praktická řemesla či drobné věci a opravy, které se
dítě v běžné domácnosti nenaučí. Dnes má řada dětí
problém například s výměnou prasklé duše u kola. 
Připravujeme také společné kurzy pro dospělé a děti
od patnácti let věku. Jsou to řezbářské kurzy a kurzy
kresby a malby. Tyto aktivity předpokládají určitou
fyzickou zdatnost a zručnost, proto věkové omezení.
Do budoucna bychom chtěli vytvářet takzvané akce
na klíč – zážitková pedagogika, outdoorové aktivity,
případně nějaké hravé odpoledne pro firmy…
Rád bych, aby DDM začal dělat akce pro celé rodiny.
Takových aktivit by se mohli účastnit rodiče společně
se svými dětmi nebo prarodiče se svými vnoučaty.
V DDM by pak mohli zažít něco nového. Také bych
chtěl najít způsob, jak využít dobrovolníky. Provozuje-
me sice řadu kroužků, ale prozatím nemáme zajištěnu
žádnou službu, které by dítě mohlo využít, když je
samo doma a zrovna se mu nechce sedět u počítače.
DDM by v budoucnu mohl plnit funkci nízkoprahového
centra. Na to ale prozatím nejsme zařízeni. 

Ptal se Prokop Souček

Novým ředitelem Domu dětí a mládeže je od září Josef
Štefl. Ve funkci ředitele této městské příspěvkové
organizace střídá Lubora Urbánka, který v čele DDM
stál dvě desítky let.
Jakou pozici má v současnosti litomyšlský DDM?

Vzhledem k velké konkurenci na tom není úplně
nejlépe. Sportovních, kulturních a dalších nezisko-
vých organizaci, které nabízejí volnočasové aktivity
pro děti a mládež, je v Litomyšli snad dvacet: od skau-
tů, přes rodinné centrum až po školy, které samy svým
žákům nabízejí různé možnosti trávení volného času.
Tímto způsobem se v každé škole snaží profilovat
a nabídnout žákům i něco navíc. Mají oproti nám vel-
kou výhodou, protože děti často ani nemusí opustit
jejich budovu. Pro DDM je za těchto podmínek náročné
obstát. V ostatních městech je DDM to středisko, kam
směřují (až na výjimky, které tvoří třeba ZUŠ) všechny
zájmové aktivity pro děti, mládež, ale i dospělé. 
Kolik na kroužky DDM dochází dětí?

Je to 400 – 450 dětí za rok. Tato statistika zahrnu-
je i okolní obce. Nabízíme totiž kroužky i v Němčicích,
Janově, Dolním Újezdě a Morašicích. Nejvíce dětí je
však z Litomyšle. V současné době DDM nabízí přes tři
desítky kroužků. Na počátku vypíšeme nabídku, dělá-
me nábor a potom čekáme, zda se přihlásí dostatečný
počet dětí, abychom mohli kroužek otevřít. Mimo
kroužky každoročně organizujeme přes 200 akcí
pro širokou veřejnost.
V době, které vévodí multimédia, nalákáte některé

mladé lidi na tradiční nabídku DDM (kurzy kerami-

ky, turistické nebo přírodovědné kroužky) jen

těžko. Nabízíte dětem také něco moderního – máte

k dispozici třeba počítačovou učebnu?

Klasickou počítačovou učebnu nemáme. Nabízíme
ale třeba kroužek s názvem Fotománie, kde se děti učí
fotit a následně zpracovávat a upravovat fotografie.
Dalším kroužkem je Animág, který učí jak stříhat
video, vytvářet a vizualizovat příběhy či scény ze živo-
ta. 
Pro tuto činnost jsou určeny dva počítače. Skupinka
dětí se naučí nějakou novou techniku a pak pracuje
v jiných prostorách, třeba i doma. Dnes již téměř každé
dítě má doma počítač a je vhodné naopak děti jisté
informační závislosti odvykat jinou volnočasovou
alternativou. 
V Litomyšli je velmi dobrá tradice přírodovědného
kroužku. Právě přírodovědu nemá myslím už žádný
klasický DDM v širokém okolí. Keramika ale láká stále
a bývá první obsazená, i dospělými. Máte ale pravdu,
že zájem o podobné kroužky mírně upadá – děti dnes
již v takové míře například nechovají zvířata, protože
mají jiné aktivity. 

Mgr. Josef Štefl (*1973 Litomyšl)

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Lito-
myšli. Na Pedagogické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně absolvoval doplňující studium
Vychovatelství pro domovy mládeže. Bakalářský
obor Speciální pedagogika pro výchovné pra-
covníky studoval na Pedagogické fakultě UP
v Olomouci. Magisterský titul získal v roce 2003,
kdy na Pedagogické fakultě MU v Brně dokončil
studium Speciální pedagogiky. 
Od roku 1993 do roku 1995 pracoval jako vycho-
vatel – psycholog v Domově důchodců v Lito-
myšli. V letech 1995 – 2012 byl zaměstnán jako
učitel na Speciální základní škole a mateřské
škole v Litomyšli, kde působil mj. jako výchovný
poradce, třídní učitel, metodik ICT, zpracovatel
a realizátor projektových záměrů a grantů a pro-
vozní údržbář. 
Je ženatý a má 3 děti. K jeho zájmům patří
sport, literatura, informační technologie.
Je členem Zastupitelstva města Litomyšle.

Ve středu 12. září zaplnili tělocvičnu gymnázia
A. Jiráska žáci z Litomyšle i okolí, kteří se spolu se
svými učiteli přišli podívat na robotický workshop,
který uspořádala Asociace pro vědu, techniku a mlá-
dež AMAVET. Českou republiku totiž na pozvání
AMAVETu navštívila skupina učitelů a žáků střední
školy v Albuquerque v Novém Mexiku, kde vznikla
soutěž RoboRAVE, zaměřena na popularizaci technic-
kých oborů mezi žáky právě konstrukcí robotů.
Přibližně osmdesát žáků bylo rozděleno do týmů,
ve kterých spolu se svými americkými kolegy stavěli
z dovezených stavebnic roboty, se kterými ve finále
soutěžili. Hlavní organizátor akce a zakladatel soutěže
RoboRAVE, americký učitel Russ Fischer Ives, žákům
nejen pomáhal se stavbou, ale při závodech je mohut-
ně podporoval, často i bušením rukama do parket. 
Důležitost přiblížení robotiky žákům zdůraznil Russ
svojí myšlenkou, že žáci „dnes postavili robota, který
v prostoru najde svíčku a zhasne ji, ale za pár let se
mohou podílet třeba na stavbě robota, který přistane
na Marsu.“

V tělocvičně gymnázia závodili roboti

Na litomyšlském gymnáziu působí od roku 2010 Klub
AMAVET, který popularizuje přírodní vědy mezi mláde-
ží na pravidelných schůzkách, kde žáci pracují s robo-
tickými a mechatronickými stavebnicemi, nebo konají
chemické a fyzikální pokusy, na které není v běžné
výuce dostatek času, ale i pořádáním přednášek
pro veřejnost.                                    Text a foto Jan Šlégr



více na: www.vojtechstritesky.cz
vojtechstriteskysenatorem

Vážení spoluobčané, 
moji kandidaturu do Senátu podporují významné
osobnosti, kterých si velmi vážím. Budete to ovšem Vy,
kteří 12. a 13. října rozhodnete. Přeji Vám šťastnou volbu!

51 let, místostarosta Litomyšle,
dlouholetý umělecký ředitel – dramaturg
operního festivalu Smetanova Litomyšl 

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
NA SENÁTORA 
za KDU-ČSL s podporou SNK ED 
a NESTRANÍKŮ.

Vojtěch Stříteský

LIBOR PEŠEK, dirigent
Znám pana Vojtěcha Stříteského
pěknou řádku let a stali jsme se přá-
teli. Je to upřímný a čestný člověk,
který vždy drží dané slovo - a to je
dnes už vzácný jev.  Myslím si, že je
vhodným kandidátem do Senátu,

v němž může pro českou kulturu a nás všechny udělat
pořádný kus práce!

VĚRA LUXOVÁ, předsedkyně správní rady
Nadačního fondu Josefa Luxe
Vážím si lidí, kteří nad současnou
neutěšenou politickou situací neza-
vírají oči, nerezignují, ale naopak,
v duchu občanské odpovědnosti nabí-
zejí své znalosti a schopnosti veřejné

službě a ku prospěchu lidí této země. Vojtěch Stříteský
takový je. Vím také, jaké dílo za ním v podobě Smetanovy
Litomyšle stojí, a jsem přesvědčena, že je to vynikající
kandidát na senátora. Bude hájit nejen zájmy regionu,
ale všech slušných lidí. 

JIŘÍ PAVLICA, 
houslista a skladatel

Nejlépe poznáme lidi při práci a také
po ovoci, které je za nimi vidět...
Měl jsem tu čest s panem Vojtěchem
Stříteským spolupracovat a poznat jej
jako člověka s vysokými profesionál-
ními a lidskými kvalitami. 

Přeji Vašemu kraji a celé naší vlasti více takových lidí,
kteří nerezignovali a chtějí svojí obětavostí, pracovitostí
a neochvějnými morálními zásadami vrátit důvěru de-
mokracii, povznést politickou kulturu a přinést víru
v lepší budoucnost nás všech.

PETR PITHART,
místopředseda Senátu, senátor za Chrudimsko

V Senátu by měli zasednout lidé, za
kterými už je nějaké úctyhodné dílo
a ne jen poslušnost politické straně.
Takové dílo za Vojtěchem Stříteským
jako za dlouholetým organizátorem
kulturního života, ale také radním

a místostarostou je. K současnému věhlasu Litomyšle
právě on významně přispěl. Za takového člověka se lidé
na Svitavsku nebudou muset nikdy stydět. 
Je konečně na čase, aby v naší zemi rozhodovali nejen
šíbři přes peníze kdoví pro koho, ale lidé s rozhledem
a kulturní úrovní. Především však lidé s čistýma rukama.
Místní patrioti a přitom čeští vlastenci.

VÁCLAV KOUKAL, senátor za Svitavsko
Do Senátu nevolíme politické strany
ale osobnosti spolehlivě ověřené
ve veřejném životě. Vojtěch Stříteský
takovou osobností rozhodně je. Jsem
velmi rád, že se rozhodl kandidovat. 

PETR ŠILAR, senátor za Ústeckoorlicko
Vojta Stříteský je ten typ člověka, který
v Senátu chybí. Chtěl bych ho mít za
kolegu, protože jeho rozhled, kulturní
vystupování a hlavně zájem o druhé
lidi ho staví do pozice vnímavého
politika. Teď jenom taková maličkost:

vyhrát volby a další dobrý člověk bude ve vrcholové
politice. Přeji všem dobrou volbu pro Vojtu Stříteského.
Nemůžete mít lepšího kandidáta. 
To Vám vzkazuje Petr Šilar, kolega senátor.

Váš Vojtěch Stříteský

Váš

S Radkem Kašparem po dětském ohňostroji podáváme 
tradiční čočkovou polévku, Silvestr 2011

Zahájení školního roku v 1. třídě 
na Základní škole Zámecká, září 2012

S nositelkou první Ceny purkmistra Laška 
paní  MUDr. Hanou Šmákalovou, září 2012

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 
Advent 2011 

Jako Mikuláš při akci Zámecké sklepení v moci pekelné,
prosinec 2011

Přijďte k volbám

12. a13. října

Vážení Litomyšlané, přátelé,
za několik dní budete rozhodovat o tom, kdo Vás
bude zastupovat v Senátu České republiky. 
Jsem jedním z těch, kteří se ucházejí o Váš hlas. Znáte
mě a víte, že chci zastupovat naše společné zájmy.
Nejen já si myslím, že je důležité, aby Litomyšl měla
po dlouhé době zástupce také v nejvyšší politice.
Abychom mohli přenášet naše společné pozitivní
i negativní zkušenosti na parlamentní úroveň.
Pokud mne zvolíte senátorem, budu mít k podpoře
mého rodného města a samozřejmě našeho kraje
ještě příhodnější podmínky než dosud.
Zavazuji se, že pokud mne zvolíte senátorem, odstou-
pím z pozice uvolněného místostarosty poté, co připra-
víme a bude schválen rozpočet města na rok 2013.
Jsem proti kumulaci placených politických funkcí!
Vždycky jsem jednal otevřeně a budu tak činit i do
budoucna. Také proto doufám, že mě podpoříte. 
Děkuji Vám za Váš hlas. 

13
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Nejcennější předmět litomyšlského muzea bude digitalizován
Nejvzácnějším předmětem ve sbírkách Regionálního
muzea v Litomyšli je renesanční graduál zdejšího lite-
rátského sboru. Je to nádherný a rozměrný zpěvník
s českými utrakvistickými písněmi, který si Litomyšla-
né pořídili značným nákladem u pražských mistrů
v roce 1563. Kniha o rozměrech 64x43 cm a úctyhodné
váze 36 kg obsahuje 520 pergamenových listů. Noty
a texty písní napsal Jiří Laches Nepomucký, iluminace
provedl Matouš Ornys z Lindperka, vazbu vyhotovil
Adam na Malé Straně. Noty a texty písní jsou doprová-
zeny nádhernými miniaturními malbami, jejichž kvali-
ta řadí litomyšlský graduál k předním dílům svého
druhu. Malby mají velikost od několika centimetrů až
po polovinu strany. Znázorňují nejčastěji biblické
scény vztahující se k obsahu písní či znaky jednotlivců
a cechů z Litomyšle, které přispěly na zhotovení gra-
duálu.
Literátské sbory byly organizace měšťanů, které se
věnovaly sborovému náboženskému zpěvu při boho-

službách. Působily tehdy téměř v každém městě, bez
rozdílu víry. V Litomyšli existoval český utrakvistický
(kališnický) sbor minimálně od konce 15. století, svůj
zpěv provozoval na kruchtě farního kostela Povýšení

sv. Kříže. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byla všech-
na protestantská náboženství zakázána. Aby mohl
graduál sloužit i nadále svému účelu – nyní již katolic-
kým literátům – bylo neznámým cenzorem vyříznuto
a zničeno nejméně 54 listů s písněmi o příjímání pod
obojí, o Husovi aj. V dalších případech se jevilo jako
dostatečné začernění závadných slov, vět či celých
pasáží. Literátský sbor v Litomyšli vykonával svoji čin-
nost až do roku 1783, kdy byla z nařízení státu všech-
na duchovní bratrstva zrušena a jejich majetek
zabaven. Městu Litomyšl se podařilo prosadit, že si
mohla obec graduál ponechat pro památku. Od té doby
byl pečlivě uložen v městském archivu a občas – jako
neobyčejná pozoruhodnost – obdivován významnými
hosty.
V roce 1891 předala obec graduál nově vzniklému
muzeu v Litomyšli a od té doby až doposud je právem
považován za jeho nejcennější předmět. Litomyšlské
muzeum získalo v letošním roce dotaci Ministerstva
kultury ČR z programu VISK 6 na digitalizaci graduálu
ve výši 109.000 Kč. Celková cena digitalizace bude
činit 156.153 Kč; zbylé prostředky budou financovány
Pardubickým krajem. Digitalizaci provede firma AiP
Beroun s r. o., jejíž pracoviště sídlí v pražském Kle-
mentinu. Na toto pracoviště byl graduál převezen
ve čtvrtek 13. září. Digitalizace bude provedena
během několika měsíců; kompletní obrazová kopie
graduálu bude zpřístupněna na internetu v digitální
knihovně Manuscriptorium (http://www.manuscrip-
torium.cz). Tímto způsobem bude minimalizována
nutnost další manipulace s originálem a nebezpečí
jeho poškození a zároveň poskytnuta neomezená mož-
nost badatelského využití digitální kopie.                         

René Klimeš, ředitel Regionálního muzea Litomyšl
foto Pavel Vopálka

Jsem rád, že mohu jít k volbám. Jsem rovněž rád,
že se mohu svobodně rozhodnout, koho budu
volit. Není to tak dávno, co jsme tuto volbu nemě-
li. Většina z nás si to pamatuje. Mladá generace
po roce 1989 toto nezná. Tak jako já jsem nezažil
roky 1938 a 1948, zoufalství a beznaděj uvede-
ných let, tak mladá generace zná již rok 1968
pouze z „Pelíšků“ a rok 1989 z dokumentů (na
které se ale moc často nedívá). Škoda. Měli
bychom si osvěžovat historii. Třeba by to přivedlo
více voličů do volebních místností, především
těch mladých. Vždyť právě o jejich budoucnosti
zde bývá rozhodováno. Nově vzniklá politická
reprezentace (po volbách) bude utvářet zákony,
které se jich dotknou velmi podstatně. Kdyby se
volilo přes internet či Facebook, byla by účast
zřejmě jiná. Přesto mi to nedá a musím říci: Přijď-
te k volbám, nechcete přece, aby bylo rozhodová-
no „o vás bez vás“. 
Tak jako věřím, že slušnost a pracovitost se musí
v životě vyplatit, tak i slušný člověk by se neměl
bát budoucnosti. O tom, že tomu tak je vždy
a všude, pochybuje i optimista jako jsem já, ale
přesto – proč pro tuto myšlenku nenapnout své
síly? 
Jako kandidát do senátu nechci a ani nemohu
předkládat klasický volební program. To by bylo
z titulu funkce senátora (jeho kompetencí) nefér
vůči voličům, protože slibovat by měl člověk jen

to, co může v dané funkci  reali-
zovat. Populista samozřejmě
může slibovat hory doly. 
Nyní zde uvádím, co bych ale roz-
hodně nechtěl a naopak, co bych
jako senátor rád dodržel: 
Nechci 

- zneužívat populistická hesla,
která jsou nesplnitelná (na popu-
lismus doplatil v minulosti, stej-
ně jako i dnes, vždy nejvíce právě
obyčejný volič - slušný člověk) 
- lhát a zneužívat v kampani
nepravdivé informace (jako třeba
před 4 roky- vyobrazená těhotná
a heslo: Jsme proti poplatkům
ve zdravotnictví- těhotné přitom
nikdy neplatily!)
- napadat protikandidáty a stavět
si popularitu pouze na kritice jiných (důležité je co
za člověkem zůstává a ne to, jak kritizuje práci ostat-
ních ) 
- ztratit důvěru slušných lidí a úctu a lásku svých bližních
Chci

- důstojně reprezentovat region ve kterém žiji, pracu-
ji a vychovávám své děti
- se vracet domů s pocitem, že jsem ve své práci odevz-
dal maximum možného, ať už se jedná o medicínu
nebo veřejnou službu na poli politiky

- vytrvat v pracovním nasa-
zení ve funkci po celé obdo-
bí (nikoliv si zajistit důchod
či rentu za dlouhodobou
absenci v senátu) 
Závěrem bych rád vzkázal
všem  kritikům a pesimis-
tům - nejdu do voleb
z finančních důvodů! Tako-
vých už tam je dost. Zabez-
pečit rodinu se mi daří svojí
lékařskou profesí. Tu samo-
zřejmě chci vykonávat
i nadále. Domnívám se ale,
že pro zdravotnictví i pro
náš region mohu být ještě
více prospěšný díky dlouho-
leté znalosti problematiky
nemocniční i ambulantní

péče. Rozhodně se mé pacientky nemusí obávat,
že bych pro politiku zapomněl na medicínu! Jsou
ale věci, pro které se vyplatí angažovat. Já se
angažuji pro slušné lidi z regionu, pro naše děti
a jejich budoucnost.
Stále totiž u mne bude platit - vážím si slušného
člověka a především vážím si života!     
Na shledanou u voleb, váš

prim. dr. Harald Čadílek - kandidát do senátu.
www.haraldcadilek.cz

Brzy půjdeme k volbám!
PLACENÁ INZERCE

Tradiční zájezd do Polska (Kudowa Zdroj) pořádá 
TJ Jiskra Litomyšl v sobotu 17. listopadu.
Odjezd v 7.00 hodin od mariánského sloupu 

na náměstí v Litomyšli – návrat kolem 15. hodiny. 
Závazné přihlášky do 9. listopadu na tel. 775 913 400. 

Cena 140,-

Za nákupy do Polska
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Zhodnocení turistické sezóny 2012
Hlavní turistická sezóna roku 2012, probíhající v měsí-
cích květen až září právě skončila. Stejně jako v minu-
lých letech byly místním občanům i turistům
k dispozici dvě otevřené provozovny infocentra: celo-
ročně otevřené IC na Smetanově náměstí a sezónní
pobočka - Zámecké informační centrum v budově
bývalého zámeckého pivovaru v Jiráskově ulici.
Od ledna do srpna 2012 navštívilo Informační centrum
na Smetanově náměstí 55 tisíc návštěvníků, přičemž
velkou část tvoří místní občané a tuzemští turisté.
V hlavní sezóně mají zahraniční turisté podíl
na návštěvnosti infocentra až 22% z celkového počtu
příchozích. Nejžádanější službou zůstává kopírování
a veřejný internet, turisté si nejvíce žádali rady ohled-
ně historických památek a kulturních a sportovních
akcí. Nejprodávanějším suvenýrem se v letošní sezóně
kromě sběratelských turistických známek a turistic-
kých vizitek stala čokoláda z místní pralinkárny „Slad-
ký pozdrav z Litomyšle“. 
Zámecké informační centrum v Jiráskově ulici je otev-
řeno pouze jako sezónní pobočka a otvírací doba je zde

od dubna do října. V roce 2011 navštívilo tuto poboč-
ku bezmála 9.000 lidí, v letošním roce je to 6.500.
Pokles návštěvnosti je v této pobočce pravděpodobně
způsoben zejména stavebními pracemi spojenými
s revitalizací zámeckého návrší.  
Zajištění průvodců turistům je již tradiční službou,
kterou infocentrum Litomyšl nabízí. Objednat si při-
bližně hodinovou prohlídku města mohou skupinové
zájezdy, školní výlety, rodiny a skupiny zahraničních
návštěvníků města. Větší zájem než v loňském roce
byl o průvodcovství v německém jazyce. Celkově
infocentrum v roce 2012 zajistilo prohlídku cca 650
osobám. 
Zámek Litomyšl měl dle paní kastelánky Jany Sehna-
lové v roce 2011 od ledna do konce srpna návštěvnost
29.072 osob, v letošním roce došlo za stejné období
k poklesu o 7.864 návštěvníků, způsobený s největší
pravděpodobností stavebním ruchem na zámeckém
návrší.  V Regionálním muzeu byla situace ještě
o něco složitější, v loňském roce byly zrealizovány
úspěšné výstavy a o návštěvníky nebyla nouze.

V letošním roce klesl počet návštěvníků kvůli uzavře-
ní Jiráskovy ulice od dubna 2012 a dále kvůli uzavře-
ní muzea od 1. 7. 2012 z důvodu celkové
rekonstrukce budovy. Naopak větší zájem návštěvní-
ků než v minulém roce zaznamenalo Zámecké sklepe-
ní – stálá expozice soch Olbrama Zoubka. V období
od března do srpna letošního roku navštívilo Zámec-
ké sklepení celkem 4.547 návštěvníků, což je o více
než 1.200 návštěvníků více než ve stejném období
loňského roku. Městská galerie Dům U rytířů a Měst-
ská obrazárna ve druhém patře zámku evidují
za letošní sezónu 4.822 návštěvníků. Do Portmonea –
muzea Josefa Váchala se přišlo v letošní hlavní sezó-
ně, od května do srpna, podívat bezmála 3 tisíce
návštěvníků.
Pevně doufáme, že přestavba objektů na zámeckém
návrší přivede do budoucna městu a poskytovatelům
služeb ve městě nárůst turistů z ČR i zahraničí a Lito-
myšl bude moci využít svého potenciálu.

Blanka Brýdlová, Martina Moučková

Informační centrum Litomyšl

Taneční orchestr ZUŠ
Bigband má za sebou
zahraniční turné
Bigband Základní umělecké školy B. Smetany v Lito-
myšli a rocková kapela Status Quo revival hostovaly
ve dnech 30. 8. - 5. 9. 2012 v německém Verlu. Pro Big-
band to byl v pořadí již třetí zájezd do tohoto dvaceti-
tisícového města, který od svého založení v roce 1996
úspěšně absolvoval.
Pod vedením Libora Kazdy, který je zakladatelem
a uměleckým vedoucím orchestru, vystoupil Bigband
během zájezdu hned několikrát. Poprvé to bylo v před-
programu vodní světelné a hudební show v Rietbergu.
Druhý koncert obou hudebních těles následoval
na festivalu Verler Leben a poslední vystoupení spo-
lečně s mládežnickým orchestrem z Verlu bylo konci-
pováno jako rozloučení a zároveň poděkování
německým hostitelům. Všechna vystoupení měla veli-
ký ohlas, přídavky nebyly výjimkou.
Vedle hudebních vystoupení měli naši mladí hudebníci
ve věku 11 až 23 let příležitost nejen navštívit historic-
ká města Bielefeld, Münster a Paderborn, ale poznat
i pohostinnost rodin, ve kterých bydleli. Ubytování
v rodinách členů mládežnického orchestru ve Verlu
bylo opravdu velkým pozitivem. Pro mnohé z našich
žáků se jednalo o první praktickou zkušenost s komu-
nikací v cizině, při které si mohli vyzkoušet, zda se
domluví i s prozatím omezenými jazykovými znalostmi. 

Při společném oficiálním uvítání na radnici bylo
pro německou stranu příjemným překvapením vystou-
pení našeho saxofonového kvarteta, které velice oce-
nil starosta Verlu pan Paul Hermreck. Kvarteto zahrálo
mimo jiné i hymnu EU – Ódu na radost a mělo obrovský
úspěch. 
Finanční podporu na zrealizování tohoto koncertního
zájezdu poskytlo Město Litomyšl, ZUŠ Litomyšl a hos-
titelská organizace Droste-Haus Verl, za což jim všem
patří velký dík. Děkujeme i všem základním a středním
školám, které nám uvolnily z výuky nepostradatelné
hráče.            Helena a Libor Kazdovi, foto H. Kazdová
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Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI si plně uvě-
domuje, že tato země je
majetkem Vás občanů.
Politiky si občané volí
především proto, aby
s péčí dobrého hospo-
dáře jejich majetek
spravovali.

Především proto bude SPOZ nadále striktně prosa-
zovat návrh na přijetí zákona o prokázání příjmů
a původu majetku, včetně zabavení toho nelegál-
ně nabytého.
Všichni víme, že v oblasti zdravotnictví v Pardu-
bickém kraji došlo v minulých letech k mnohým
nekoncepčním rozhodnutím, která jsou v rozpo-
ru s představou občanů o kvalitě a dostupnosti
zdravotní péče.
Především  proto  SPOZ  nepodpoří  žádný ná-
vrh, který by ohrožoval nebo omezoval rovný

přístup všech občanů ke kvalitnímu zdravotnictví.
Občané také vědí, že v oblasti dopravy provedl krajský
úřad opatření, která výrazně zkomplikovala dopravní
obslužnost i v některých oblastech našeho kraje,

včetně nesmyslného rušení železničních tratí.
Především proto SPOZ podpoří znovuzavedení
provozu na některých tratích s takovou dopravní
sítí, která bude v souladu se zájmy měst, obcí
a občanů našeho kraje.
SPOZ si je plně vědoma, že Vy občané Pardubické-
ho kraje jste naším nejcennějším koaličním part-
nerem, a proto je nutné přijít k volbám a správně
se rozhodnout. Po prostudování kandidátních lis-
tin zjistíte, že někteří z lídrů, či kandidátů
„osvědčených“ stran se Vám nabízejí bezostyšně
znovu a zvonu, přičemž v krajském zastupitelstvu
seděli od založení kraje a jsou příčinou vzniklých
problémů. 
Věřím, že se nyní rozhodnete správně a ve pro-
spěch naděje na opravdovou pozitivní změnu.         

Mgr. Zdeněk Štengl 

1. místopředseda SPOZ a kandidát SPOZ 
pro krajské volby

Jen společně s Vámi to dokážeme
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

PLACENÁ INZERCE

Film je věnovaný jeho několikadennímu čekání
v extrémních podmínkách v Žiarskej dolině (SK, 18
minut). Na ostrovy nás zavede Apneaman va Valhalle -
dokument ze soustředění freediverů z klubu Apnea-
man na Kanárských ostrovech (CZ, 13 minut). 
Pěšky pustou krajinou v nekonečné samotě a mrazu
od hranic antarktického kontinentu až na jeho nejvyš-
ší bod nás provede dokument Neznámá Antarktída -
(SK, 40 minut). Skoro zpátky domů nás přenese film
Tatry krásné, Tatry mé, který se zabývá jednou osobní
láskou, která hory přenáší... (CZ, 35 minut)
Od 20.00 hodin se můžete těšit na Red Bull X-ALPS -
dokument o nejextrémnějším závodě na světě, který
se koná každoročně v Alpách (CZ, 30 minut). Zpátky
na Slovensko nás přenese snímek Vysoké Tatry - Divo-
čina zamrznutá v čase - historie, místopis a legendy
prvovýstupů Vysokých Tater (SK, 52 minut). Zajíma-
vou podívanou přinese i dokument Jižní Amerika - Jak
jsme se s Karlem propili z Peru do Bolívie a dál na sever
(CZ, 19 minut).
Úterý 6. listopadu

Úterní program začne v 18.00 hodin projekcí doku-
mentárního filmu o Kubě v letech 2000 – 2005
s názvem Cuba Libre - (CZ, 50 minut). Ve filmu s titulem
Free BASE v Riglos - představí svůj poslední kousek
horolezec a dobrodruh Carlos Suárez (ES, 15 minut)
Exkurzi do světa lidojedů nám sprostředkuje doku-
ment Ve stínu lebek. Opravdu ještě jsou na světě
místa, kde nefunguje mobilní telefon? Ano, a dokonce
i taková, kde si vás domorodci dají k obědu (CZ, 26
minut).
Předposlední film programu se jmenuje Len10 Megalo-
op Challenge a vypráví o tom, jak holandský kiteboar-
dista Ruben Lenten pozval k pobřeží Kapského města
24 špičkových kiteboardistů, aby se zúčastnili unikát-
ní soutěže o největší kiteloop roku (ZA, 6 minut).
Poslední snímek festivalu se bude promítat od 20.00
hodin. Nese název Sanctum a sleduje drama tým
u uvězněného ve složitém podvodním labyrintu.  (US,
108 minut)                                                                      -red-

10. Mezinárodní festival
outdoorových filmů
zahájí Radek Jaroš

Fakulta restaurování chystá zajímavý
program pro širokou veřejnost

tě restaurování (ul. Jiráskova 3). Účastníci se
na tomto praktickém příkladu seznámí s limity úprav
historických objektů, konzervací památkově hodnot-
ných prvků a s tím, jak rozpoznat zachované historic-
ké detaily. V počítačové učebně se během praktické
části workshopu budou učit najít informace o kon-
krétní památce prostřednictvím nejrůznějších odbor-
ných webových aplikací.
Tato akce nebude zdaleka poslední. V rámci projektu
ARC se v následujících patnácti měsících uskuteční
v Litomyšli i řada dalších vzdělávacích aktivit pro širo-
kou veřejnost, počínaje otevřenými diskusními setká-
ními (tzv. kulatými stoly) nad více či méně
kontroverzními tématy, přes teoretické kurzy zabýva-
jící se památkami v běžném životě, až po prakticky
zaměřené workshopy (dílny), kde se dále naučíte, jak
pečovat o staré obrazy, knihy, grafiky či kamenné
sochy. 
Pokud vás téma první dílny zaujalo, nebo hledáte
odpovědi na konkrétní dotazy, budeme se na vás těšit.
Své přihlášky můžete posílat na e-mail eva.novot-
na@upce.cz nebo na telefon: 737 111 507. Vzhledem
k omezenému počtu míst vaši účast potvrdíme.

Za společný projekt Generace 89, o.s.,
Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování

a Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.
Eva Novotná

Máte starý domek, chalupu nebo se na koupi starší
nemovitosti teprve chystáte? Chcete se lépe oriento-
vat v užitých historických technikách, abyste dokáza-
li odborným řemeslníkům či restaurátorům přesně
sdělit svou představu? Rádi byste získali dotaci
na opravu památky? Nebo se zkrátka jen zajímáte
o problematiku památek? 
Pak právě pro vás jsme připravili první z řady praktic-
kých workshopů s názvem „Jak pečovat o historickou
budovu - kompromis z hlediska praxe“, který se usku-
teční v pátek 5. 10. 2012 od 13.00 do 18.00 hod.
v budově Fakulty restaurování v Litomyšli. Akce je
součástí projektu ARS REGIO CIVITAS – Občanské
vzdělávání pro kulturu, region a demokracii (reg.
č. CZ.1.07/3.1.00/37.217), který připravila Univerzita
Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli  spolu
s Centrem pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.
a Generací 89, o.s. Díky tomu, že projekt získal podpo-
ru z Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, je účast pro všechny zájemce zcela
zdarma!
Workshop bude orientován na základní informace
o historické architektuře a jejích detailech a o tom,
jak je zachovat a renovovat s ohledem na praktické
využití budovy.
Vše bude probíhat v Litomyšli, v budově ze druhé
poloviny 18. století, která v současnosti slouží Fakul-

pozvánky

v cihlovém třípodlažním domě. tel. 608 419 490

Kreativní listopadové dílny pro každého
V sobotu 10. listopadu od 8.30 do 16.00 hodin organi-
zuje Naděje oblíbené řemeslné dílny. Pro děti i dospělé
jsou tentokrát připraveny čtyři dílny. Kluci si přijdou
na své při výrobě náramků z kůže, děvčata možná zase
při vytváření smaltových šperků nebo korálkových
ozdob. Čtvrtou technikou, která je výzvou pro všechny,
je zhotovení linorytu. Ten můžete obtisknout buď
na papír a získat pěkné přáníčko nebo na plátěnou
tašku či tričko. Chcete-li si přijít vyrobit něco hezkého

a setkat se v příjemném prostředí s novými lidmi,
přijďte, rádi vás uvidíme. 
Z kapacitních důvodů je třeba přihlásit se do 5. listo-
padu. Cena zvolené dílny je odstupňovaná podle ceny
materiálu, který obdržíte na místě. Více informací je
možné se dozvědět v kanceláři Naděje, tel: 775 868
101 nebo na litomysl@nadeje.cz

Jitka Nádvorníková

Pronajmeme v Litomyšli byt 3+1



5.10. Pá 9.00 Rychločtení - hrátky pro malé čtenáře • Městská knihovna tel. 461 612 068
12.00-16.00 V zdravém těle zdravý duch – vědomostní soutěž • Městská knihovna tel. 461 612 068
13.00-18.00 Jak pečovat o historickou budovu, kompromis z hlediska praxe - workshop, vstup zdarma • Fakulta restaurování info@generace89.cz

19.00 Rodrigův comeback - dj Rodrigo hraje taneční hity, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Music party - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

6.10. So       8.00-11.30 Dveře dokořán - služby knihovny, výstava „Knižní super tipy pro malé a ještě menší čtenáře“ • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00 Výroba šperků - výtvarná dílna, cca 20 Kč na materiál • Městská knihovna tel. 461 612 068

11.00 Houbové hody a výstava hub - gastropochoutky z hub, poradna, houby a filatelie, atd. / Restaurace Veselka tel. 776 887 719
17.30 Základní taneční kurz pro mládež - 4.lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Retro house & trance - mistři dj Mikke a dj Alcor, house a trance pecky, vst. 50 Kč pro muže • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Oldies party - Dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 1. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Washington DC unplugged - koncert, vstupné 50 Kč • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 615 910

7.10. Ne 7.45 Festival ptactva 2012 - přírodovědná výprava kolem Velkého Košíře až na rybníky u Tržku, sraz u pumpy AGIP tel. 461 615 270
10.00 a 14.00 Udělej si vlastní sgrafito - kurzy výroby sgrafita, cena 120 Kč • Městská obrazárna ve II. patře zámku tel. 461 614 765

17.00 HC Litomyšl vs. TJ Loko Česká Třebová - přátelské utkání mužů v ledním hokeji • Krytý zimní stadion www.hclitomysl.cz
8. 10. Po     16.00-18.00 Keramika pro rodiče s dětmi • Rodinné centrum tel. 607 605 720
9. 10. Út 10.00 Podzimní tvoření z přírodních materiálů • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Běhání je droga - beseda s M. Havranem, autogramiáda a čtení z knihy Běhání je droga • Městská knihovna tel. 461 612 068
10.10. St 19.00 Student night - dj Bobo, studentská středa v doprovodu taneční hudby, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
11.10. Čt 17.00 Podzimní tvoření z přírodních materiálů • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Říjnové kozelce -  Smolné kvarteto, Jakub Dryml (Mother's angels), Prádelna, Willow lake, vst. 75 Kč • sál hostince U Černého orla
12.10. Pá      17.00-21.00 Slepá degustace vín • Zámecké sklepení   tel.  725 981 646

19.00 Afrika night s rytmy bonga - dj Bobo, taneční hudba s africkými rytmy a tanečnicemi z Ugandy, vst. 50 Kč • Dance club U Kolji
20.00 Dukla vozovna + NVÚ - koncert, punk • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

13.10. So 11.30 Memoriál Martina Kopeckého - šipkový turnaj, hra 501 Double Out, 2x KO, startovné 120 Kč • Hostinec U Černého orla tel. 728 742 710
14.00 Litomyšlský pohár 2012 ve stiga hokeji - 10. kolo • Dům dětí a mládeže Jindrich.Petr@email.cz
16.00 Jiskra Litomyšl vs. TJ Lanškroun - mistrovské utkání Krajského přeboru dospělých ve fotbale • Městský stadion tel. 461 618 672
17.30 Základní taneční kurz pro mládež - 5.lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Jackson night - dj Bulva a taneční vystoupení českého Jacksona (L. Hejdy), vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Přilož bass pod kotel vol. 3 - dubstep/dnb/bass night, vstupné 60 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 2. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

14.10. Ne 19.30 Shirley Valentine - divadelní představení se Simonou Stašovou - již vyprodáno • Smetanův dům tel. 461 612 161
15.10. Po       8.30-14.30 Aktuality v sociálně-právní ochraně dětí - seminář s JUDr. Věrou Novotnou, cena 500 Kč • Internát Lit. nemocnice tel. 461 653 350

19.00 Čtvero ročních období - travesti show skupiny Hanky Panky. Vst. 240 Kč (v IC) a 250 Kč na místě • Smetanův dům tel. 774 657 774
16.10. Út 10.00 Podzimní hrátky - pro účastníky denního stacionáře Ruka pro život • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.10. St      16.00-19.00 Proč roste agresivita u dětí, drzé dítě - seminář s PhDr. L.Pekařovou, cena 60 Kč • Internát Lit. nemocnice tel. 461 653 350

17.30 Techniky emoční svobody EFT – proklepejte se ke zdraví, přednáška Evy Portlové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Student night - dj Bobo, studentská středa v doprovodu taneční hudby, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

18.10. Čt 14.30 LU3V: MUDr. Emil Holub - přednáška, přednáší PhDr. Martin Šámal • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00 KJČ: Historie vydávání časopisu "Od Trstěnické stezky" - přednáška M. Škrdly, i pro nečleny • Restaurace U Slunce tel. 461 612 068
17.00 Hadi a želvy - povídání o zvířátkách s panem Popelkou • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 516. LHV: Pražské kytarové kvarteto - na programu Sanz, Corelli, Sor, Janáček, aj. • Smetanův dům - malý sál tel. 461 613 239

19.10. Pá 19.00 Commercial party - komerční večer ve společnosti dj Rodrigo, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Tata Bojs - koncert + after party, vst. 300 Kč v předprodeji (Paseka, MC Kotelna) a 350 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

20.10. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 6. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Mafia Crew - obligátní mafia crew noc se špičkovým Tomym Rogersem a dj Styx, vst. 150 Kč muži a 50 Kč ženy • Dance club U Kolji
20.00 Diskotéka 70.-90.let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Volnost - folkový večer, vstupné 50 Kč • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 615 910

21.10. Ne 18.00 Moliére: Zdravý a nemocný - Divadelní soubor VICENA Ústí n. Orlicí, vstupné 70 a 100 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183
22.10. Po 9.00 Výklady karet s Naděždou Iždinskou - po celý den • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

16.00-18.00 Keramika pro rodiče s dětmi • Rodinné centrum tel. 607 605 720
23.10. Út 17.00 Norskem na kole - přednáška Vilema Nonna • Městská knihovna tel. 461 612 068
24.10. St 11.30 Kurz trénování paměti pro začátečníky - 1. lekce • Městská knihovna tel. 461 612 068

13.30 Kurz trénování paměti pro pokročilé - 1. lekce • Městská knihovna tel. 461 612 068
15.30 Marie Háchová a Viera Husáková - přednáška Mgr. Jany Kroulíkové • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
19.00 Student night - dj Bobo, studentská středa v doprovodu taneční hudby, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

26.10. Pá 19.00 Dj Liky Live - krásná a talentovaná djka Liky živě za mixem, dále dj Paul Bulva, vstupné 50 Kč • Dance club U Kolji tel. 461 611 359
20.00 Music party - Djka Magdida, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

27.10. So     10.00-16.00 Poslední zámecké tvoření - výroba papírových dráčků • Zámecké infocentrum tel. 461 612 161
14.30 Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany - mistrovské utkání Krajského přeboru dospělých ve fotbale • Městský stadion  tel. 461 618 672
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 7. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Brooklyn night - dj Volejka, největší hity osmdesátých a devadesátých let, vstupné 50 Kč muži • Dance club U Koljitel. 461 611 359
20.00 Hudební klystýr - djka Baquš, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 4. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Omakalamuhopotajmu - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace tel. 461 615 910

28.10. Ne     10.00-16.00 Poslední zámecké tvoření - výroba papírových dráčků • Zámecké infocentrum tel. 461 612 161
14.00-18.00 Trnkové odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a k poslechu hraje kapela Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183

30.10. Út 15.30 Co se děje, když... - přednáška MUDr. Lubomíra Bláhy na téma první pomoci • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
17.00 Krása pro život - benefiční účesová, oděvní a vizážistická show - vstupné 195 Kč • Smetanův dům tel. 731 522 685

31.10. St      10.00-12.00 Podzimní radovánky - návštěva dětí a maminek z rodinného centra • Městská knihovna tel. 607 605 720
18.30 Společná věc - koncert T. Pfeiffera na vodnářský zvon, parabolická projekce, vstupné 90 a 120 Kč • Lidový dům tel. 728 279 567
19.00 Student night - dj Bobo, studentská středa v doprovodu taneční hudby, vstup zdarma • Dance club U Kolji tel. 461 611 359

1.11. Čt 14.30 LU3V: Cesty Josefa Kořenského - přednáší PhDr. Jiřina Todorová, CSc. • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00 Zápis do Kurzu tance a společenské výchovy 2013 • Smetanův dům tel. 461 613 239

3.11. So       9.00-18.00 VII. Astrovíkend - esoterický festival plný přednášek, porad s léčiteli, astrology, aj. • Zámek Litomyšl www.astrovikend.cz
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 8. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.15 Taneční kurz pro dospělé - 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

Druhé narozeniny bazénu - program bude upřesněn • Městský bazén tel. 461 315 011
4. 11. Ne     10.00-17.00 VII. Astrovíkend - esoterický festival plný přednášek, porad s léčiteli, astrology, aj. • Zámek Litomyšl www.astrovikend.cz

V LITOMYŠLI V ŘÍJNU 2012 



INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: 

Po - Pá: 8.30 - 17.00 h
So - Ne: 9.00 - 12.00 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 a nástěnný kalendář Moderní Litomyšl 2013

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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

5., 6. 10. Pá, So Expendables: Postradatelní 2 - film USA. Vstupné 90 Kč, titulky, 103 min., • od 15 let
7. 10. Ne Hoří, má panenko - film ČR. Digitálně restaurovaná kopie slavného snímku. Vstupné 90 Kč • 71 min.
8. , 9. », 10. Po, Út Let’s dance - Revolution - film USA. Vstupné 80 Kč (3D 130 Kč), titulky, 103 min.
10., 11. 10. St, Čt Bourneův odkaz. film USA. Vstupné 80 Kč, titulky, dolby zvuk 7.1, 134 min.• od 15 let 
12., 13. 10. Pá, So Druhá šance - film USA. M. Streep a Tommy Lee Jones v nové americké komedii. Vstupné 90 Kč, titulky, 100 min., • od 12 let 
14. 10. Ne Dont stop - film ČR. Píše se rok 1983 a do Československa konečně dorazil PUNK. Vstupné 80 Kč, 98 min., • od 12 let
15., 16.10.  Po, Út Naboř a ujeď - film USA. Vstupné 90 Kč, titulky, 100 min.• od 15 let
17. 10. » St  Abraham Lincoln: Lovec upírů  - film USA. Vstupné 130 Kč, titulky, 105 min. • od 15 let 
18. 10. Čt Filmový klub: Harold a Maude - film USA, Vstupné 100 Kč/držitel karty FK 70 Kč, titulky • 91 min.
19., 20.10. Pá, So Bastardi 3 - film ČR. Vstupné 90 Kč, 97 min. od 15 let
21. 10. Ne Země bez zákona - film USA. Vstupné 90 Kč, titulky, 115 min. • od 15 let
22., 23.10. Po, Út Iron sky - film Finsko/ Německo/ Austrálie. Vstupné 90 Kč, titulky, od 15 let
24. 10. St The words - film USA. Vstupné 100 Kč, titulky, 102 min. od 12 let
25. 10. Čt Dokument v kině: Váňa - film ČR. Osminásobný vítěz Velké pardubické pohledem režiséra Jakuba Wagnera. Vstupné 80 Kč, 75 min.
26. 10. », 27. 10. Pá, So Resident evil: Odveta - film USA / Německo. Vstupné 100 Kč (3D 130 Kč), titulky, 117 min., od 15 let 
28. 10. Ne Do Říma s láskou - film USA / Itálie/ Španělsko. Vstupné 80 Kč, titulky, 102 min.
29., 30. 10. Po, Út Sousedská hlídka - film USA. Vstupné 90 Kč, titulky, 102 min., od 15 let
31. 10., 1.11. St, Čt 96 hodin: Odplata - film Francie. Vstupné 90 Kč, titulky, 98 min., od 12 let 
Dětská představení

6. a 13. 10. So 17.00  » Rebelka - Film USA / Velká Británie . Animovaný dobrodružný příběh o skotské princezně Meridě. 100 min., Vstupné 130 Kč
7. 10. Ne 15.00, 17.00 » Piráti  - film USA / Velká Británie. Vstupné 80 Kč (3D 130 Kč), 88 min.
14. 10. Ne 15.00 » Doba ledová 4: Země v pohybu  - film USA. Vstupné 130 Kč, 94 min.
14. 10. Ne 17.00  Sněhurka - film USA. Sněhurka, sedm vynalézavých trpaslíků i zlá závistivá královna v podání Julie Roberts. Vstupné 80 Kč, 106 min. 
20. 10. So 17.00 » Norman a duchové - film USA. Vstupné 80 Kč (3D 130 Kč), 93 min. 
21. 10. Ne 15.00, 17.00 »
22. 10. Po 9.30 Kamarádi z televize V. Pásmo pohádek pro nejmenší např. Z deníku opičáka Maka, Kosí bratři... Vstupné 30 Kč • 65 min
27. 10. So 17.00 » Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva- film Francie / Španělsko / Itálie / Maďarsko. Vstupné 90 Kč (3D 130 Kč), 125 min.
28. 10. Ne 15.00, 17.00 »

DIGITÁLNÍ 3D KINO SOKOL Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

6.10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí
do 6.10. Federico Díaz: 18.7. - plastika, černá vertikální linie z kompozitního karbonového vlákna / pozemek před Novým kostelem Církve bratrské 
do 6.10. Týden knihoven 2012 aneb „Čti, žij zdravě“ - nově zaregistrovaní čtenáři zaplatí o 20 korun méně / Městská knihovna
do 14.10. Adriena Šimotová: A je takové ticho… - výstava kreseb / White Gallery v Osíku u Litomyšle / So-Ne 13-17 
do 17.10. Moje zážitky z prázdnin a Trnkobraní - výstava literárních a výtvarných soutěžních prací / Městská knihovna / ve výpůjční době
19. - 21.10 Zvěřinové hody - tradiční pokrmy i speciality pro gurmány z jelena, srnky, daňka a kance / Restaurace Karlov / od 11.00
do 24.10. Knižní lahůdky - výstava / Městská knihovna / ve výpůjční době
27.-28.10. Škola výkladu karet - mll. Lenormand, Emilie Didi, Bertová – dvoudenní seminář, info na tel. 461 612 667  / Faltysovo knihkupectví
27.-28.10. Zamykání sklepení – ukončení sezóny bude veselé pro děti i dospělé / Zámecké sklepení / 9.00-17.00
do 28.10. Byl jednou jeden domeček - výstava historických domečků a pokojíčků pro panenky, v rámci II.prohlídkové trasy / Zámek Litomyšl / So-Ne 10-16
do 28.10. Melodická Litomyšl - hudební náměty na obrázcích Quidona Šimka, výstava  / Rodný byt B. Smetany / So-Ne 9-12 a 13-17
do 3.11. Šimek se vším všady - výstava obrazů, soch a loutek / Galerie v Antik hotelu Sofie / otevřeno denně
4. - 6. 11. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů / Music Club Kotelna / Slavnostní zahájení festivalu besedou s Radkem Jarošem, začátek 4.11. v 16.00
do 18.11. Mladé hvězdy/Young stars - výstava k 1.ročníku Sympozia Litomyšl / Galerie Miroslava Kubíka / Pá a Ne 12-17, So 10-17
do 2.12. Zdeněk Fránek: Perská věž - je jednou z nejpozoruhodnějších realizací jeho cyklu Útroby architektury / před Domem U Rytířů / denně 9-20
do 2.12. Josef Pleskot: Studánka 2012 - nejmenší soukromý park na světě zasvěcený umění i odpočinku / Otevřená galerie 1art v Mariánské ulici / otevřeno nonstop 
do 31.12. Sochy Jiřího Šimka - výstava ve vnitřních a externích prostorách galerie / Galerie v Antik hotelu Sofia / denně

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!

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Navazujeme na velmi úspěšnou přednášku, která se konala v únoru letošního roku
v čajovně a zveme vás na sebepoznávací seminář MUDr. Vladimíra Vogeltanze, před-
ního českého etikoterapeuta. Etikoterapie se zabývá uzdravováním nemocných
vztahů. Je pro ty z vás, kteří už přestali hledat příčiny svých nemocí a životních
obtíží ve hmotě a začali je hledat ve své duši. Seminář pod názvem „Sebepoznáním
k radosti“ se uskuteční v Rodinném centru Litomyšl o víkendu 10. – 11. listopadu.
Přihlášky a více informací: www.etikoterapie.com, info@etikoterapie.com nebo
na tel. 775 508 587. Počet míst na semináři je kapacitně limitován. 

Petra Benešová, RC Litomyšl

Víkend s Etikoterapií v Rodinném centru

Pozvánka na koncert Pražského kytarového kvarteta
Srdečně vás zveme na koncert Pražského kytarového
kvarteta, který se bude konat 18. října v 19.30 hodin
ve Smetanově domě v rámci Litomyšlských hudebních
večerů.
Pražské kytarové kvarteto bylo založeno v roce 1984
na pražské konzervatoři. Soubor, složený z laureátů
mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika
doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno na významné
hudební festivaly (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv,

Miami…), koncertovalo ve většině zemí Evropy,
v USA, Izraeli, absolvovalo stovky koncertů v České
republice. Jeho interpretační umění je zaznamenáno
na mnoha nahrávkách a inspirovalo řadu českých
i zahraničních skladatelů ke zkomponování děl přímo
pro tento soubor (J. W. Duarte, Š. Rak, J. Morel…).
Dalším, neméně bohatým zdrojem repertoáru jsou
vlastní transkripce skladeb různých stylových období.
Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jednotlivých

členů, ale především perfektní souhru, osobitý hudeb-
ní výraz kvarteta a vkusný výběr repertoáru. Podle
některých odborníků patří dnes Pražské kytarové
kvarteto mezi nejlepší soubory tohoto typu na světě.
Kvarteto hraje v tomto složení: Marek Velemínský,
Václav Kučera, Jan Tuláček, Patrick Vacík. Na koncertě
v Litomyšli uslyšíme skladby G. Sanze, A. Corelliho, F.
Sora, L Janáčka, Š. Raka a J. Rodriga. 

Jiřina Macháčková

Vaše podněty ovlivní proměnu
nábřeží řeky Loučné

V pondělí 17. září proběhlo veřejné projednání projek-
tu Proměny nábřeží řeky Loučné. Cílem setkání, které-
ho se zúčastnilo kolem čtyřiceti občanů Litomyšle,
bylo představit výsledky dotazníkového šetření
a následně diskutovat o budoucí podobě území Vod-
ních valů a parku u Smetanova domu. Na setkání,
které moderovala společnost Agora CE, byli přítomni
zástupci Města Litomyšl a Nadace Proměny. Účastníci
se dozvěděli plánovaný harmonogram projektu

a formu podpory Nadace Proměny, jejíž součástí je
kromě nadačního příspěvku také pomoc se zapojením
veřejnosti. Výsledky sociologického šetření byly zve-
řejněny v minulém vydání Lilie, prostudovat si je
můžete také na webových stránkách města pod odka-
zem Vodní valy. 
Během diskuze u kulatých stolů lidé nejprve defino-
vali hlavní problémy a výhody zájmového území.
Následně vymýšleli, jak by území mělo v budoucnu
vypadat. Účastníci setkání si na lokalitě cení přede-
vším jejího přírodního charakteru a přejí si, aby jej
chystaná proměna zachovala a podtrhla. Území chtějí
lidé nejvíce využívat pro odpočinek, setkávání, hry
dětí, kulturní akce a výuku místních škol. V území
Vodních valů nejvíce postrádají lavičky, zastřešené
místo k posezení a přístup k vodě. 
Podněty od veřejnosti získané z uskutečněných
workshopů, z dotazníkového průzkumu a ze setkává-
ní s veřejností budou zapracovány do zadání a pod-
kladů pro architekty, kteří budou v příštím roce
navrhovat řešení rozvoje nábřeží. Vyhlášení architek-
tonické soutěže, jejíž organizaci i financování zajišťu-
je Nadace Proměny, se plánuje na začátku roku 2013.

Jaromír Drábek, foto Prokop Souček

Zveme všechny maminky, babičky, tety a přítelkyně
naší školy, které mají chuť pomoci vyrobit textilní
míčky pro děti na šicí dílnu.
Kde? VII. třída na III. ZŠ (2. poschodí naproti schodišti)
Kdy? 10. října od 15.30 hod. (můžete se třeba přijít jen
podívat do 18.00 hod.)
S sebou: dobrou náladu a chuť do práce, nůžky na látku
a na papír, jehlu, stehovku, pevnou nit (pokud něco
nebudete mít, najde se z našich vlastních zásob).
Látky a výplň balónků budou k dispozici na dílně.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Předběžnou účast prosím nahlaste na našich e-mailo-
vých adresách nebo prostřednictvím dětí, popř. osob-
ně : gercakova@3zs.lit.cz, matysova@3zs.lit.cz

Jana Gerčáková, Irena Matysová

Zveme všechny
maminky

Říjnová schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvr-
tek 18. října od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce.
Na programu je přednáška p. Miroslava Škrdly. „Histo-
rie vydávání časopisu „Od Trstěnické stezky“ a poté
zhodnocení podzimního zájezdu. Srdečně zveme 
případné hosty.        Jana Kroulíková, předsedkyně KJ

Z Kroužku Jihočechů
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Město Litomyšl připravuje již 4. etapu projektu „Naše
město bez bariér“ zaměřeného na zvyšování bezpečnos-
ti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Na projekt chce město získat
finanční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. „V současné době se připravují nezbytné podklady
a město si nechává zpracovat generel ucelené bezbarié-
rové trasy. Jedná se o „ucelený okruh“, na kterém je
situováno Smetanovo náměstí, Smetanův dům,
ulice T. G. Masaryka, na které leží řada škol, zdravotní
středisko a městský úřad. Trasa pokračuje ke kruhové-
mu objezdu mezi ulicemi J. E. Purkyně a Mařákova
a odtud přes autobusové nádraží zpět na Smetanovo
náměstí. Na trase by mělo dojít k bezbariérovým úpra-
vám na chodnících, nasvícení přechodů na kruhovém
objezdu u autobusového nádraží a pořízení výtahu
na hlavní budovu MěÚ Litomyšl. Protože se jedná
o poměrně náročný projekt, dá se předpokládat, že jej
město rozdělí do několika etap,“ vysvětluje Jaromír
Drábek z odboru místního a silničního hospodářství.
Jaká je realita? Co trápí litomyšlské vozíčkáře?
Na několik otázek nám odpověděli Petra Beranová
a Miroslav Bárta.
Jako vozíčkáři, kteří se každodenně pohybují měs-

tem na elektrických vozících, jste oba pomáhali

pracovníků městského úřadu s mapováním bariér.

Co vnímáte jako největší problémy?

M. Bárta: S Antonínem Dokoupilem z městského
úřadu jsme mapovali počet nájezdů v centru Litomyš-
le. Když jste na chodníku, kde je Modrá cukrárna
a Komerční banka, nemáte možnost sjet – musíte buď
k věži, kde je sjezd, nebo ke Slunci. U pošty to bude
vyřešeno, tam už je vše zakresleno. Bylo by potřeba
vybudovat nájezd u Komerční banky, ale není to tak
jednoduché. Buď jsou v místě soukromé pozemky,
nebo před bankou stojí zaparkovaná auta – muselo by
tam být vyhrazeno místo.
Také průchodem hotelu Slezák jezdit nemůžeme.
Dojedeme maximálně k hospodě Za vodou a projedeme
fortnou. Na konci máselné podsíně je nájezd, kam
vyjedu a pokračuju dál ke Kubíkovi. Zde je chodník
ve špatném stavu, nájezd má příliš velký spád. 
Staví-li se nový chodník, už je tam nájezd. Třeba
na Lidické je to perfektní, jsou tam zrenovované a sní-
žené chodníky. 
Jednou se mi stalo, že jsem jel z nákupu od Kubíka,
dokonce jsem vezl zmrzlinu pro svou maminku. V autě
před nájezdem seděl pán. Poprosil jsem ho, zda by mi
nemohl na chvilku uhnout a dostalo se mi odpovědi,
že každý trouba si umí sednout na vozík a poroučet.
Myslel jsem si své a objel náměstí po chodníku až ke
Hvězdě, kde jsem z chodníku sjel. Bylo vedro a zmrzli-
nu jsem domů vcelku nedovezl. 
P. Beranová: S místostarostou Radomilem Kašparem
jsem jezdila právě po chodnících, kde je na jedné stra-
ně sjezd a na druhé chybí nájezd. Je to šílené – třeba
u školy, kam chodí můj syn nebo blízko Jabloňové
za poštou. Když vyjede auto ze zatáčky, nemá člověk
možnost sjet bezpečně z chodníku a najet na druhý
chodník. Má buď možnost sjet a pokračovat dle po sil-
nici nebo naopak. 

Dalším problémem jsou sjezdy u nadchodu nad Smeta-
novým domem. 
Co kulturní instituce?

P. Beranová: Pro mne je největší tragédie Smetanův
dům. Je ostuda, že divadlo v takovém městě je takto
bariérové – vždyť všude jinde to jde. Památkářské hle-
disko pro mne není argumentem. 
M. Bárta: Plošina pro vozíčkáře byla dříve instalována
u zadního vchodu. Vedení Smetanova domu chtělo
vybudovat přístřešek, kde plošina měla být schovaná,
aby na dešti nekorodovala. To však nedovolili památ-
káři. Plošinu tedy bylo vždy nutné odmontovat
a odnést do skladovacích prostor. Pak dospěli k tomu
názoru, že vozíčkářů v Litomyšli není moc a v případě,
že nějaký přijede, zaměstnanci SD jej do sálu vynesou. 
Je vůbec technicky možné vynést po schodech vozík
s pohonem na elektriku? Vždyť sama baterie váží více
než 50 kilo…

V místě, kde je v současné době veřejné WC, je pláno-
váno schodiště na věž.  
Lidé vám většinou v krajním případě rádi pomohou. To
ale nemusí být vždy příjemné. Každý vozíčkář je jiný.
Abyste vykonal běžnou potřebu, musíte k tomu mít
někoho, kdo vám pomůže. Dost lidí si řekne, že radši
nikam nepůjde – nejsou samostatní a to jim vadí. 
Jak je to s přístupností budov městského úřadu?

M. Bárta: Hlavní budova má bezbariérový boční
vchod, u kterého však chybí zvonek. Pokud tedy
nejdete s doprovodem, který oznámí na vrátnici, že
čekáte před vchodem, dovnitř se nedostanete. 
P. Beranová: Druhá budova, naproti nemocnici, má
sice bezbariérový vchod i výtah, ale třeba já se tam
nedostanu – je příliš úzký. Zaměstnanci tedy za námi
chodí do přízemí. 
Co obchody na náměstí, ty jsou pro vás přístupné?

P. Beranová: Některé ne. Třeba nedávno zde vzniklo
nové květinářství, kde je opět schod. Ptala jsem se
paní, jak mohli zcela nový obchod udělat se schodem –
když na tyto případy pamatuje zákon. Nové budovy
pro veřejnost se mají dělat bezbariérové.
Mirek: Jsme v historickém jádru a někde tento pro-
blém vyřešit prostě nejde.
Petra: Je to ale pořád jen jeden schod! V Keramice, kde
mají také jeden schod, který by šel vyřešit nájezdem,
se mnou vůbec nebyli ochotni diskutovat. Řekli, že
na to nemají peníze a že mi vždycky dovnitř pomohou.
To ale není ono – člověk vždy musí sehnat někoho, kdo
řekne obsluze… 
Jaké máte zkušenosti s litomyšlskými restaurace-

mi? Kolik je vlastně v Litomyšli podniků, kde si

můžete dát kávu a pak si bez omezení dojít na toale-

tu?

M. Bárta a P. Beranová: Hotel Zlatá Hvězda, kde udě-
lali bezbariérový záchod, Aplaus – tam vás výtah dove-
ze do restaurace, U Kolji, Bowling bar Peklo,
U Medvěda – to je asi všechno.
M. Bárta: Třeba v Café baru Underground, kde jsem byl
se svým synovcem, zavírají každý den vrata do dvora,
a proto nelze nájezd udělat trvale. Říkal jsem to maji-
teli, který se přiznal, že jej tato věc zpočátku nenapad-
la a slíbil, že věc zařídí.  
P. Beranová: Potěšili mne Na sklípku. Řekla jsem jim,
že bych k nim ráda chodila, jen kdyby tam nebyly ty
dva schody. Říkali, že jim to vůbec nedošlo – do pár
týdnů nechali vyrobit nájezd. Vše je na osobním kon-
taktu. 
M. Bárta: Také jsem tam byl – obsluha přišla s nájezdy
a doprovodila mne až ven na chodník. U těchto podni-
ků je však problém s toaletami.
Máte přehled, kolik je v Litomyšli vozíčkářů – o jak

velké skupině tedy hovoříme?

M. Bárta: To je těžko specifikovatelné – hodně vozíč-
kářů je zavřeno doma. Týká se to obyvatel domovů
důchodců, žáků speciální školy i návštěvníků Lito-
myšle. 

Ptal se Prokop Souček

Litomyšl - město bez bariér?

Tantra-jóga pro ženy
14. 10. 2012 od 16 do 19 hod.,

cvičební sál na Veselce
Další informace a přihlášky 

na tel. 605 147 812 nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz.  Vstupné: 200 Kč

Meditace v pohybu
ranní meditace, 3. a 17. 10. v 7 hod.

večerní meditace, 8. a 22. 10. ve 20 hod.
cvičební sál na Veselce  
Další informace a přihlášky 

na tel. 605 147 812 nebo na e-mailu
milam28@seznam.cz.  Vstupné: 100 Kč

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

PROFI ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
LITOMYŠL • tel. 602 331 119 • e-mail: info@adventurapark.cz

M. Bárta: To opravdu nejde. Pokud jedu do Smetano-
va domu, musím přijet na mechanickém vozíku.
P. Beranová: To já vzhledem k druhu svého hendikepu
nemůžu. Byla bych ráda, kdyby tam mohl kdokoliv při-
jet na elektrickém vozíku a jít na divadlo.
Je podle vašich zkušeností opravdu nutné, aby byla
ve Smetanově domě plošina – nevyřešil by vše pozvol-
ný nájezd?
P. Beranová:Ten by byl moc dlouhý. Šlo by ale udělat
plošinu zevnitř – nějaký architekt by to ale asi dokázal
vymyslet. Ráda jezdím ke Smetanovu domu v létě
na pořady Středa, hudby vám třeba. Abych mohla vyjet
na palouček, kde se koncerty konají, musím dojet až
k zadnímu vchodu Smetanova domu, požádat někoho,
aby jel se mnou a pomohl mi dojet k podiu. Korýtko
vedle chodníku je pro nás téměř nepřekonatelné. Při-
tom by stačilo zepředu přes korýtko položit jednu
dlaždici… 
Jsou pro vás přístupná všechna veřejná místa

a veřejné budovy?

M. Bárta: Problémem Litomyšle je nedostatečný počet
veřejných bezbariérových toalet. Veřejné WC
na náměstí bezbariérovou kabinu nemá a její vybudo-
vání prostor neumožňuje. Uvažuje se však o tom, že se
vybudují nové toalety v průjezdu vedle knihovny.
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Terapie se silným relaxační a meditativní 
efektem, velmi vhodná jako součást osobního 
a duchovního růstu pro pocit pohody a štěstí,

pomáhá odblokovat traumata uložená 
v podvědomí, atd.

Kraniosakrální masáž

Poskytuje hlubokou relaxaci. Posiluje láskyplný
vztah sama k sobě, k dítěti, uleví při bolestech

a lehčích zdavotních potížích, atd.

Těhotenská masáž

Objednat se můžete na tel. 605 147 812
nebo na e-mailu: milam28@seznam.cz

ve 2. patře cihlového domu tel. 602 168 494 

Pronájem zrekonstruovaného
bytu 3+1 v Litomyšli

Naděje do budoucna
Naše současná společnost prožívá vleklou deziluzi
z politiky, jejímž důsledkem je často klesající zájem
o veřejné záležitosti. Četné výtky se v tomto směru
obracejí na mladou generaci. Jsou však skupiny lidí,
které se taková tvrzení snaží vyvrátit. Jednou z nich
jsou studenti sdružení v Evropském parlamentu mlá-
deže v České republice. Toto občanské sdružení je
součástí sítě 35 sesterských organizací fungujících
po celé Evropě, dohromady tak tvoří největší student-
skou organizaci pro mimoškolní vzdělávání na konti-
nentu. Akcí EPM se ročně zúčastní přes 20 000
mladých lidí z celé Evropy. 
Proč se ale o Evropském parlamentu mládeže dozvídá-
te prostřednictví Litomyšlské Lilie? Právě tady pořádá
EPM v ČR svoji nejbližší akci- IX. České fórum Litomyšl
2012 se bude konat 22. – 25. listopadu tohoto roku.
České fórum je studentskou konferencí, na kterou se
sjede přes sto studentů z České republiky i jiných
evropských zemí, aby diskutovali rozličné aktuální
politické, ekonomické a společenské otázky.
Během čtyř dnů projdou účastníci rozličnými aktivita-

mi, díky kterým se lépe seznámí s fungováním evrop-
ského zákonodárství, naučí se pracovat v týmu při
řešení složitých politických problémů, promlouvat
k desítkám posluchačů a také si procvičí cizí jazyky –
program totiž bude zajišťovat mezinárodní tým a celá
akce tak bude probíhat v angličtině. Duch Litomyšle,
jako města s bohatou kulturní minulostí a přítomnos-
tí, se odráží na tváři konference hned několika způso-
by. Například v jejím mottu „The Art of an Idea“ či
uskutečněním veřejného koncertu, konaného
23.11. ve Smetanově domě, kde roli vystupujících pře-
vezmou samotní účastníci akce.
Konference již získala záštitu místopředsedy Evrop-
ského parlamentu Oldřicha Vlasáka, který osobně při-
jede se studenty diskutovat, hejtmana Pardubického
kraje Radko Martínka a v neposlední řadě starosty
Města Litomyšl Michala Kortyše. Pro její uskutečnění
je významná spolupráce organizačního týmu s Gymná-
ziem Aloise Jiráska v Litomyšli, jehož studenti se také
akce zúčastní, Domovem Mládeže VOŠP a SPgŠ a tis-
kárnou H.R.G.                                                       Jiří Pour

AJ - výuka a doučování anglického jazyka
kdykoliv, výhodná cena. Kontakt: 605 921 033, jekopretina@tiscali.cz

Výpis z evidence rejstříku trestů na počkání
Díky spuštění nové aplikace MVČR pro veřejný přístup
do Obchodního rejstříku se podnikatelům rozšiřuje
možnost jednoduššího podání návrhu na zápis či
změnu údajů v OR a aplikace umožňuje i stahování
výpisů z OR v el. podobě pro svoji potřebu. Takto staže-
ný a donesený výpis lze autorizovaně konvertovat.
Na kontaktních místech hospodářské komory nabízí-

me také výpis z evidence rejstříku trestů právnických
osob a v blízké době dojde k rozšíření nabízených slu-
žeb o vydávání výpisů ze základních registrů. Služby
nabízí Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje, Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, http://www.khkpce.cz, e-mail: svita-
vy@khkpce.cz, tel.: 724 613 968.           Lenka Báčová

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete:
• Chráněné dílny v Chotovicích 
• Žáci taneční školy Scarlett trénovali v Itálii 
• Životní styl české mládeže 
• Putování za Odysseem 
• Hasiči občanům
• XXV. ročník turnaje rodinných družstev ve volejbalu

hraný jako „Memoriál Josefa Havrana“ 
• Stiga 
• Volejbalový klub vychovává reprezentanty 

co se do Lilie nevešlo

PRODEJ BYTOVÉ
JEDNOTKY

na Komenského náměstí
Město Litomyšl nabízí k prodeji 

bytovou jednotku č. 1050/23 (1+1)
na Komenského náměstí v Litomyšli.

Nejnižší nabídka 550.000 Kč.
Bližší informace dle zveřejnění 

na úřední desce a www.litomysl.cz. 
Bytová jednotka není zatížena
právem nájmu, v budově byla 

provedena výměna oken.

Přehlídka středních
škol a učilišť
Ve dnech 10. a 11. října pořádá Úřad práce ČR - krajská
pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střed-
ní škole technické v České Třebové, Na Skalce,
Přehlídku středních škol a učilišť.
Ve středu 10. října je přehlídka pro veřejnost otevřena
od 12.00 do 17.00 hodin, ve čtvrtek 11. října od 8.00
do 17.00 hodin.
Získáte zde podrobné informace o studiu a přijímacím
řízení. Obdržíte informační a propagační materiály,
prohlédnete si expozice vystavujících škol. Pro zájem-
ce budou poskytovány informace o rekvalifikačních
kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce.
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Pře-
hlídky středních škol a učilišť.                  Iva Tomšová

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu
povolání - Úřad práce ČR- krajská pobočka v Pardubicích
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Benefiční účesová, oděvní a vizážistická show „Krása
pro život“ se uskuteční v úterý 30. října od 17.00
ve Smetanově domě. Výtěžek z akce bude věnován
nadaci Dobrý anděl. „Tato nadace finančně vypomáhá
rodinám, jejichž člen onemocněl rakovinou,“ vysvět-
luje organizátorka benefice Naďa Eliášová. 
Návštěvníci uvidí přehlídky svatebních a společen-
ských šatů ze Svatební agentury Diana Litomyšl, dám-
ského spodního prádla Menáda, Punk, Ghotic a Metal
módy Mondo Bizzaro, avantgardní street módy
a extravagantní modely z dílny Vlasových studií Nadia

a Evanescente na téma Víly a mágové mezi námi. 
V závěru programu vystoupí kapely Trio de Janeiro
a Los Hongos.
Show „Krása pro život“ pořádá vlasové a nehtové stu-
dio Nadia ve spolupráci s kadeřnictvím Evanescente
Litomyšl, Vyšší odbornou školou a střední pedagogic-
kou školou Litomyšl a studenty ze Střední školy
zahradnické a technické v Litomyšli, Revlon professio-
nal a NEE make up Milano professional. Akce se koná
za podpory Města Litomyšle.                                    -red-

Benefiční účesová, oděvní a vizážistická
show „Krása pro život“

pozvánky

Pozvánka na koncert Společná věc
Přijďte na koncert Společná věc, můžete zde zažít
krásu, tajemnost i hlubokou výpověď filmového příbě-
hu s všelidskými tématy. Obrazový doprovod v unikát-
ní parabolické projekci vás provede nejen jemností
a barevností, ale i vzájemným lidským souzněním
s krásou duše, také se vydá na cestu do hlubokého ves-
míru. Ve skladbě Patria Deum lze zažít a vnímat úžas-
né, dosud málo známé záběry vesmírných galaxií
a hvězdokup. Vjem je umocněn rezonančními tóny

Vodnářského zvonu, které, dle poznání dávných mist-
rů, zní prostorem i námi a pomáhají harmonizovat
celou bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podí-
vat na Vodnářský zvon z blízka. Je potěšením i zážit-
kem vidět nádherný svět kapiček vody, které jsou
obrazem jednotlivých hraných tónů. Těším se již
šestým rokem na vaši návštěvu.            Tomáš Pfeiffer 

Koncert se koná 31. října od 18.30 v Lidovém domě. 
Info a předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz.

Hostitelem této prominentní akce bude v sobotu 3.
listopadu od 9.00 do 17.00 opět Městská sportovní
hala v Litomyšli, pro tento účel opět účelně a komfort-
ně zařízená. O tom, že „Móda, pohyb, zdraví k české
kráse ladí“, bude přesvědčeno více než 200 účastníků
ze všech koutů naší republiky.
Těšit se můžete na tradičně skvělé obsazení lektory
- Zuzanu Švíkovou a její FASHION DANCE COCTAIL,
Zumbu v podání Lucie Tvrdoňové, Viléma Maty-
áše, Jany Uhlířové a Michala Šubra, dále na Cardio

fitness v podání Adély Kopsové a Petra Dostála.
Hlavní hvězdou, kterou se podařilo organizátorům
do Litomyšle pozvat, bude bezesporu Balazs Fuzessy –
prezentér známý a působící ve 30 zemích světa, spoluza-
kladatel funkčního skupinového tréninku v konceptu
Bodyskills, držitel oprávnění na metodiku Nutrition
advising koncept, vlastník oprávnění na trénink EMS
atd. Celou akcí bude opět provázet charismatický
herec a bravurní moderátor Miroslav Šimůnek.

Karel Jandík 

LITEX aerobic show 2012

Výstava s názvem Příliš neviditelná architektura, která
je od 30. září k vidění v Městské galerii Litomyšl, domě
U Rytířů, představuje dílo architekta Zdeňka Fránka.
Vernisáž za účasti autora zahájila ředitelka galerie
Dana Schlaichertová společně se starostou Litomyšle
Michalem Kortyšem. 
V úvodu promluvil také emeritní litomyšlský starosta
Miroslav Brýdl, který opakovaně apeloval na starostu
Kortyše, aby město zakoupilo symbol výstavy, Nevidi-
telnou věž a nechalo ji umístit do Klášterních zahrad.
„Bylo by úžasné, kdyby se město odhodlalo k takové-
mu činu a něco takového tady zůstalo," uvedl Brýdl.
„Mám odjakživa tendenci dělat stavby, které splynou
se svým okolím, ať už je to okolí přírodní nebo histo-
rické. Jsem moc rád, že město přistoupilo na to, umís-
tit věž speciálně před domem U Rytířů, čímž jsme
spoustu lidí strašně rozzuřili," řekl Zdeněk Fránek
a dodal: „Doufám, že i když tady bude věž jenom do 2.
prosince, hned tak na ni nezapomenete.“ 
Část netradičně koncipované výstavy se skládá
ze snímků Neviditelné věže na Smetanově náměstí,
které posílali architektovi sami lidé, co objekt v Lito-
myšli vyfotografovali. Linie z fotografií vytvořila optic-
kou rovinu, která sjednocuje všechny sály galerie. 
V první místnosti jsou umístěny modely Fránkových
oblíbených architektonických návrhů. Další sál je
věnován litomyšlským projektům - Novému kostelu
Církve bratrské a hromadným garážím u zámku. Ty
nakonec narazily u Národního památkového ústavu
a nebudou realizovány. Poslední z místností je
zasvěcena konceptuálním návrhům, které si Zdeněk
Fránek schovává ve svém architektonickém šuplíku.
„Po dvaceti letech snahy českých architektů je soudo-

bá česká architektura téměř neviditelná a málokoho
zajímá. Je zcela neviditelná ze zahraničí, kde je
poslední povšimnutí český kubismus jako původní jev.
Je třeba nespoléhat na vše vysávající instituce - mys-
lím tím komoru architektů a částečně i Českou televi-
zi, která nám dělá špatné jméno a vydat se cestou
osobní angažovanosti a za dobrou architekturu začít
bojovat," citoval Zdeněk Fránek ze svého manifestu,
který je na výstavě také k vidění. V závěru autor
vyzdvihl Litomyšl: „Litomyšl je výjimka, která potvrzu-
je pravidlo. Řekl bych, že tady nevzniká špatná archi-
tektura, na rozdíl od Brna a od Prahy."
Moderní architektura se v Městské galerii Litomyšl
bude objevovat pravidelně, a to vždy v podzimních
měsících. Nová ředitelka Dana Schlaichertová toto
téma zařadila do koncepce tvorby výstavních progra-
mů na své šestileté funkční období.  

Text a foto Prokop Souček

Příliš neviditelná architektura

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

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve na tradiční

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ

HODY
ve dnech 18. – 21. října 2012

Rezervace na tel. 461 615 338

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• EHD 2012 - krásné vyhlídky, předzámčí ve stavbě,
zámek chátrá • Lektoři z USA učí Evropany 3D anima-
ci • Výtvarný Salon 12• 90 let Lidového domu

litomyšlská TV na internetu

Advokátní kancelář 
JUDr.Jany Sabové

bude od 1. 11. 2012 přestěhována
na novou adresu Litomyšl, U Školek 1196

tel.: 604 958 876, 461 613 896 

v Litomyšli v blízkosti centra (nad autobusovým nádražím). 
Celková výměra 54,71 m2. Vybavení: kuchyňská linka, 
plynový sporák,  digestoř, vybavená ložnice (+2 vestavěné
skříně), koupelna vybavená, plynový kotel DAKON,
sklepní prostory.
Cena 1.350.000 Kč. Tel. 605 576 880

Prodám zděný byt 2+1 ve III. NP
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Úspěšná akce Udělej si vlastní
sgrafito pokračuje

Program s názvem „Udělej si vlastní sgrafito“, který
probíhal v zámecké obrazárně o letních prázdninách,
se setkal s nebývalým zájmem veřejnosti. Udělejte si
vlastní sgrafito – jak jej dělali renesanční mistři
na litomyšlském zámku v 16. století – a odneste si ho
domů! Příležitost k tomu budete mít už v neděli 7.
října.
Kurz je určen pro dospělé i pro děti cca od 10 let. Každý
účastník si udělá vlastní sgrafito na speciální orámo-
vané desce – pro dospělé velikosti A3, pro mladší
účastníky velikosti A4. Motivem může být jednoduché
psaníčkové sgrafito dle připravených šablon nebo slo-
žitější motiv dle vlastní volby.
Kurz povede restaurátor David Zeman, autor známých
novodobých sgrafit ve Váchalově ulici v Litomyšli.
„Kromě netradičního zážitku si ze zámku odnesete
„výuční list“ o absolvování „kurzu“ a především vlast-
noručně vyrobené sgrafito uložené ve speciální krabi-
ci. Doma si ho můžete třeba pověsit na zeď nebo se

může stát originálním dárkem,“ říká Jana Vokálová
z Městské galerie Litomyšl.
Místo: Zámek v Litomyšli, 2. patro, zadní sál Městské
obrazárny
Datum konání: 7. října – dvakrát denně v 10.00
a ve 14.00 hod.
Doba trvání kurzu je 1,5 – 2 hodiny. Maximální počet
účastníků je 20 osob!
Předprodej vstupenek: Městská galerie Litomyšl,
Smetanovo nám. 110 (dům U Rytířů), Zámecké info-
centrum Litomyšl, Jiráskova 233 (zámecký pivovar)
Doporučujeme zakoupit vstupenku v předprodeji.

Informace: Jana Vokálová, vokalova@galerie.litomy-
sl.cz, tel.: 461 614 765, vstupné: 120 Kč/osoba.
Ojedinělá akce v rámci celé České republiky. Akci pořá-
dá Regionální muzeum v Litomyšli a Městská galerie
Litomyšl. Akce se koná za finanční podpory Pardubic-
kého kraje v rámci projektu Pernštejnský rok
(www.pernstejnskyrok.cz).                                        -red-

Nejen o novinkách v DDM
Od prvního říjnového dne zveme všechny zájemce
k návštěvě prvních schůzek kroužků.  Zatímco někte-
ré, tradiční se již úspěšně plní, v dalších jsou ještě
volná místa. Mezi ně patří nové zájmové útvary Street
Dance, Břišní tance, ČAI – alternativní improvizace,
Kutil, Chovatelství exotických zvířat a Astronomický
kroužek. 
V neděli 7. října přijměte pozvání na exkurze do příro-
dy v rámci Ptačího festivalu. Na pátek 19. října připra-

vujeme slavnostní vyhlášení celoroční fotografické
soutěže Strom s příběhem. Při této příležitosti bude
na Šantově náměstí v 10 hod. vysazen památný strom,
který byl zakoupen z výtěžku jarního Jarmarku DDM. 
Výtvarná dílna Vikingské pletení z drátku v pondělí
22. října od 16 hod. v DDM.
Více informací o akcích, přihlášky a termíny jsou
k nahlédnutí na www.litomysl.cz/ddm.

Josef Štefl, ředitel DDM

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670 –1, 728 080 947
e–mail: reality@consultvk.cz
www.consultvk.cz

Budislav – prodej roubené novostavby 5+1 s kachl.
kamny v kuchyni, kamennými doplňky v domě, velká
zahrada (9 028 m2). U domu přístavba – dílna, garáž.
Č.768. Cena k jednání: info v RK
Proseč – prodej bytu 3+1 s balkonem a garáží v domě
poblíž ZŠ. Dům má 12 bytů, nabízený byt je v I.NP, pův.
jádro, vhodný k modernizaci dle svých představ. 
Č.765. Cena: 850 000,- Kč
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
Opatov – prodej podsklepeného domu 4+1 se zahra-
dou, altánem a garáží. Nové rozvody topení, plyn.
kotel, el.bojler. Dům se nabízí i s vybavením.
Č.764. 2 300 000,- 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
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 u ČT – prodej staršího domu se 2 byty 2+1,
soc. zařízením a zahradou mírně ve svahu u domu.
Každý byt má samostatný vchod.
Č.733. Cena: 990 000,- Kč
Svitavy–Lačnov – prodej staršího domu se dvorem
a větší zahradou na slunném místě. Dům je částečně
po rekonstrukci, klidná lokalita.
Č.730. Cena: 1 200 000,- Kč
Vendolí – prodej výrobní haly s objektem bývalé fary.
Fara je v horším stavu, výrobní hala po rekonstrukci a je
nevyužívaná. Možný i pronájem s pozdějším odkupem.
Č.727. Cena: 1 800 000,- Kč
Budislav – prodej rodinného domu se zahradou. Vytá-
pění ústřední plynové, odpady svedeny do ČOV, voda
obecní. Dům 2+kk je po rekonstrukci, vhodný k bydle-
ní i podnikání. 
Č.726. Výrazná sleva! Cena: 790 000,- Kč
Koclířov u Svitav – prodej většího nadstand. rozesta-
věného moderního a designově zajímavého domu. Níz-
koenergetický dům, zapuštěný do svahu, zastavěná
plocha 739 m2, pozemky 17 282 m2

Č.755. Cena: info v RK
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
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 parko-
viště, hřiště. Č.697. Cena: 2 390 000,- Kč

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

Nejluxusnější TAXI! (od 18 Kč/km)

TAXI BENÁTKY
Přemysl Seidl     tel. 722 001 440

NON–STOP
Nečekaný večírek? 

Odvezeme bezpečně Vás i Vaše auto!

• ZAHAJUJEME NOVÝ ROČNÍK BOWLINGOVÉ LIGY
(přihlášky na baru nebo na tel. 777 65 65 84).

• POLEDNÍ MENU
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE

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
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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.

Výstava v Galerii de Lara 
Zdeněk Macháček ml.: Setkání

Výstava dřevěných plastik Zdeňka
Macháčka ml. v Galerii de Lara bude
slavnostně zahájena vernisáží
ve čtvrtek 1. listopadu v 17.00
hodin. Vernisáž doprovodí svým
vystoupením houslistka Jana Seve-
rová, absolventka SZUŠ Na Lánech.
„Výstava symbolizuje setkání dvou
uměleckých generací. V polovině
90. let vytvořil můj otec, sochař-
keramik Jiří Dudycha křížovou
cestu pro Kostel boží lásky na Budi-
slavi. Autorem dřevěného oltářního
kříže v tomto prostoru byl sochař

z Křížovic na Vysočině Zdeněk
Macháček. Právě syn tohoto socha-
ře, pokračovatel umělecké tradice
a nositel stejného jména Zdeněk
Macháček mladší, představí své dílo
v Litomyšli, v galerii u mladých
Dudychů,“ prozrazuje Jiří K. Dudy-
cha původ názvu výstavy, která
bude otevřena do 15. listopadu.
Více informací o autorovi naleznete
na www.machacek-sochy.cz

-ps-

Městské služby Litomyšl ve spolupráci s místním atle-
tickým oddílem zvítězily ve výběrovém řízení na pořá-
dání 1. Krajského kola Kinderiády. To se uskuteční 17.
října na Městském stadionu Černá hora v Litomyšli.
Kinderiáda jsou atletické závody pro děti druhých až
pátých tříd základních škol z ČR. Dětem nabízí mož-
nost seznámit se s atletikou a ochutnat atmosféru
opravdových závodů. Zábavnou formou tak dětem při-
bližuje atletické disciplíny, které vycházejí z přiroze-
ných pohybů člověka a daly základ všem ostatním
sportům. 
Kinderiáda se pořádá v každém regionu České republi-
ky, vždy na podzim a na jaře, v červnu se koná finále
v Praze. Školy, které se probojují do finálového kola,
soutěží celkem o 300 000 Kč, určených na opravu škol-
ních sportovišť. Pro všechny děti, které se zúčastní
Kinderiády, je připravena celá řada zajímavých dárků,
které využijí při svém dalším sportování. 
Odbornou garanci nad projektem drží Český atletický
svaz a Národní institut dětí a mládeže. Disciplíny Kin-
deriády respektují rámcový vzdělávací program
pro základní školy a jsou schváleny Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.                       -red-

Kinderiáda

V pátek 19. října vystoupí v litomyšlském Music Clubu
Kotelna jedna z nejpopulárnějších českých kapel, han-
sapulští Tata Bojs. 
Jak je u této kapely dobrým zvykem, důležitou úlohu
bude na pódiu, kromě zvukové kvality, hrát i vizuální
a světelná složka. „Program bude sestavený s důrazem
na písně z nového alba, ale chtěli bychom sáhnout
opět i hluboko do historie a program udělat vrstevna-
tý stejně, jako vnímáme svou minulost," uvedl k pro-
gramu bubeník a zpěvák Milan Cais.

Tata Bojs v loňském roce vydali po čtyřech letech nové
album „Ležatá osmička“. To se ihned po vydání
vyhouplo až na první místo domácí hitparády a od té
doby stále patří u nás mezi nejprodávanější alba sou-
časnosti. Navíc bylo album více než příznivě přijato
kritikou a hlavně samotnými fanoušky skupiny.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Music Clubu
Kotelna, v Knihkupectví Paseka Litomyšl, v Informač-
ním centru Vysoké Mýto a v Informačním centru Svita-
vy.  Více informací naleznete na www.mckotelna.cz

Milan Bartoš, foto archiv skupiny

Tata Bojs v Kotelně

Bazar zimních 
sportovních potřeb
Ano, téměř všichni máme rádi zimní sporty. Tu si sko-
číme zabruslit, tu vyrazíme na svah. Ale děti rostou
jako z vody a kde brát peníze na nové sportovní vyba-
vení? Tuto otázku si nyní klade stále více rodičů.
Základní škola U Školek (červená) se rozhodla, že se
jim pokusí řešení alespoň trošku usnadnit a zorgani-
zuje bazar zimních sportovních potřeb.
Bude se konat ve dnech 12. a 13. října v tělocvičně
školy, kam vejdete přímo schodištěm u jídelny.
V pátek 12. října od 16 do 19 hodin zboží přijímáme,
v sobotu od 8 do 13 hodin proběhne prodej. Od 13
do 14 hodin se pak vydává zpět neprodané zboží.
Nevyzvednuté zboží bude použito na charitativní
účely.
Pokud se rozhodnete přinést zimní potřeby či obleče-
ní, které vám už doma neslouží a zpeněžit je, případ-
ně vyměnit za jiné, zaplatíte poplatek 10 Kč za kus.
Z ceny, za kterou bude zboží prodáno, se strhne 10%
pro Občanské sdružení Naše škola v Litomyšli, které
působí při naší škole a podporuje aktivity našich žáků.
Výhodné nákupy a snadné prodeje vám přeje ZŠ U Ško-
lek! Těšíme se na vás!                             Mojmír Bogdan

POZOR – nová půjčovna nářadí
bourací kladivo, vibrační pěch, vibrační deska, aj.

Současně nabízíme
autorizovaný servis značek
servis stavební techniky a el. nářadí
AKCE broušení pilových řetězů do konce října za 35,- Kč!

Kde nás najdete: areál bývalého Lamiteku
Adresa: Na Lánech 105, Telefon: 774 876 704

www.esecko.cz
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Jazykový program
na modré škole

V návaznosti na mezinárodní spolupráci v minulých letech (česko-anglicko-bel-
gicko-turecká spolupráce v rámci programu Comenius, česko-polské výměny, stu-
dijní zájezdy do Anglie) od letošního roku opět zintenzivňujeme jazykové aktivity.
Naším záměrem je, aby se naši žáci pravidelně setkávali s osobami, které jsou buď
rodilými mluvčími, nebo strávily delší časové období v anglicky mluvících zemích.
Hravou angličtinu budeme učit hned od 1.třídy (s tím, že budeme dbát na to, aby-
chom děti nepřetěžovali s vědomím, že v této době je nejdůležitější získat dobré
čtenářské dovednosti českého textu), od 3. třídy pak využíváme nejvyšší časové
dotace, kterou umožňuje rámcový vzdělávací program. Do hodin dále budou
docházet výše zmíněné osoby. Jsou to prostřednictvím jazykové školy Akaia před-
běžně sjednaní Victoria Sroka a James Allan, dále Ivan Pachl (rodilý mluvčí – Lon-
dýn, dále Liverpool, Skotsko), Angela Radiven (manžel Angličan, žijící v rodině
mluvící anglicky), Jolana Kouřímová (pět let v Americe – Boston, Kalifornie,Flori-
da, Aljaška, dále cesty po Jižní Americe, Nepálu a Indii) a Dagmar Betty Bradaco-
va (rodilá mluvčí s českými kořeny dosud žijící v Chicagu). Tito lidé budou
docházet do hodin a zpestřovat výuku svými zkušenostmi a mluvit na děti tak, jak
se skutečně mluví v Anglii, Skotsku nebo v USA. Právě prostřednictvím posledně
jmenované jsme navázali kontakty s dvěma školami v Chicagu, s nimiž budeme
nadále spolupracovat, dopisovat si, povídat si po skypu. V souvislosti s tím máme
podaný projekt z evropských fondů, který pokud vyjde, umožní nám tyto součas-
né aktivity rozšířit až do školního roku 2014/15, popř. i do let následujících.
A konečně navážeme na minulá léta a počítáme s pořadatelstvím okresního kola
olympiády v anglickém jazyce.                                                                       Pavel Jirsa 

Inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 15. – 20. října
XVIII. ročník Mezinárodního jazzového festi-

valu Jazz Goes to Town 2012

Velké náměstí, Muzeum východních Čech, ulice
města… Týden trvající přehlídka jazzové
hudby v širokém žánrovém spektru od jazzové
tradice přes blues, fusion, mainstream, funky
jazz, be-bop až po free jazz. 

CHEB

•12. – 13. října
Jazz Jam Cheb 2012 - tradiční mezinárodní
jazzový festival, Kulturní centrum Svoboda

JINDŘICHŮV HRADEC

•6. října
Chalupa Cup 2012 – mezinárodní veslařská
regata (rybník Vajgar)

KUTNÁ HORA

•do 31. října
Výstava "Historické hudební nástroje"
České muzeum stříbra - Tylův dům
Výstava představí především funkční repliky
historických hudebních nástrojů ze soukro-
mých sbírek, které doplní originální muzejní
exponáty.

POLIČKA

•13. - 17. října 
Zákrejsova Polička - Tylův dům v Poličce
2. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských
divadelních souborů

TELČ

•13. října od 8.00
Výlov Štěpnického rybníka Na Baště v Telči

Přijďte se podívat na výlov Štěpnického rybní-
ka a ochutnat čerstvě usmažené ryby, které si
můžete i zakoupit.

TŘEBOŇ

•13. října 10.00-16.00 hodin
Jabkobraní - slavnosti jablka

Masarykovo náměstí, Třeboň 
Soutěže o nejlepší štrúdl a nejkrásnější jablko,
ukázky vyřezávání do jablek, pomologická
a bylinková poradna. 
Upečeme největší bochník chleba? Pokus
o zápis do České knihy rekordů.

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

Inspirace
z České inspirace 

Volnočasové aktivity výrazně
ovlivňují hodnotový systém dětí

Volný čas jako fenomén dvacátého prvního století pro-
chází určitými změnami. Sport i kultura se staly
komerční záležitostí a informační technologie pronik-
ly do všech oblastí života. Na předních příčkách pořa-
dí trávení volného času je televize, počítač, internet,
poslech hudby, návštěvy restauračních zařízení a nic-
nedělání. Praxe ukazuje, že dítě, které má svého
koníčka a kvalitně vyplněný volný čas, nepodlehne tak
snadno negativním sociálním vlivům.
Kromě konkrétních zájmových kroužků mohou děti
a rodiče při plánování rodinného rozvrhu počítat také
s neziskovými organizacemi, které nabízejí tzv. volno-
časové kluby, střediska volného času nebo zázemím
klubů nízkoprahových. Také v Litomyšli takové zaříze-
ní dlouhodobě funguje. Najdete jej v ulici M. Kuděje
(nad zámkem). Stalo se proto už pravidlem, že
na začátku školního roku otevírá své prostory, kam
dochází týdně asi padesát dětí a mladých. Letos jsou
volnočasové odpolední kluby prodlouženy a rozšířeny

o praktickou pomoc s doučováním dětí a přípravou
do školy. Děje se tak za pomoci středoškolských stu-
dentek z Dobrovolnického centra FCH Litomyšl, se kte-
rým Naděje spolupracuje. 
Volnočasové kluby v Naději jsou bezplatné. Jejich
náplň je zaměřena na všestranný fyzický i psychický
rozvoj dítěte. Kromě organizované činnosti, kterou
zajišťuje pedagogický pracovník, je dětem umožněn
dostatečný prostor ke spontánní aktivitě a tvořivosti
úměrně k jeho věku a zaměření. 
Zajímá vás otevírací doba? Chcete si prostory prohléd-
nout? Dovedete si představit, co všechno tu mají děti
k dispozici? Obrátit se můžete na pracovníky střediska
a domluvit si návštěvu (Jitka Nádvorníková – vedoucí,
tel: 775 868 275, Lenka Kovářová, tel: 775 868 101,
email: litomysl@nadeje.cz). Spolu s nimi vám přejeme
dobrý start do toho dalšího školního roku a těšíme se
na setkání. 

Martina Soukupová

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky
ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info:
tiskarna@komurka.cz nebo Tel.: 724 22 92 92• Pro-
dám dětské lyže HEAD 110 cm a lyžáky vel. 290 ( syn
používal od 6 do 9 let) cena 590 Kč (dohoda). Dětské
brusle Botas 220 mm, cena dohoda. Zašlu fotky. Dále
prodám italské sjezdové lyžařské boty Botas CABER,
šedé, s vyjímatelnou botičkou, velikost 8. Přezky 3,
cena 290 Kč (dohoda), foto zašlu. Dále koupím brusle
Bauer, Botas vel. 46. Dále koupím trubkové lešení.
Email: ok1@email.cz •Prodám velmi pěkný manažer-
ský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Pro-
fessional, jako nový, jen 3900 Kč. I na dobírku. Dále
prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začína-
jící astronomy, kompletní souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.:  604961269

Inzerce

Navštivte náš nový e-shop: www.praktiktextil.cz 

www.LevnePNEU.com • Nové i použité pneu a disky
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl • tel. 777 339 009
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

•5. října od 19.00 hod. / Fabrika
Vladimír Mišík & Etc… - koncert
•6. října od 19.30 hod./ kino Vesmír
The Doors – Live at the Bowl 68

Koncert skupiny The Doors z roku 1968 je pova-
žován za nejlepší koncert, jaký kdy byl zachy-
cen. Kompletní verze v digitální podobě.
•19. října od 19.00 hod. / Fabrika
Petra Janů & Golem

Koncert v rámci turné k jubileu zpěvačky.
•27. října od 19.00 hod. / kino Vesmír
The Queen – Hungarian Rhapsody Live

in Budapest 86

Poprvé v kinech záznam slavného budapešť-
ského koncertu z r. 1986.
•Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

•do 11. listopadu / Centrum B. Martinů
Výstava : Bible očima světa, svět očima Bible

Interaktivní výstava seznamující s Biblí a sou-
vislostmi jejího vzniku.
•13. října od 20.00 hod. / Divadelní klub
Laco Deczi & Celula New York

Jazzový koncert fenomenálního trumpetisty
a jeho new yorské kapely
•13. – 17. října / Tylův dům
Zákrejsova Polička

2. ročník nesoutěžní přehlídky amatérských
divadelních souborů.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

•7. října od 19.00 hod. / kinosál
Caveman

Slavná one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou
• 27. října / okolí Moravské Třebové
Pěší výlet za Hugem

Zavírání Hřebečských důlních stezek.
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO

•18. října a 1. listopadu od 19.00 hod. /
M-klub, Klubová scéna
Pocta Jaroslavu Ježkovi

Koncert u příležitosti 70. výročí úmrtí J. Ježka
a 75. narozenin O. Klímy
•20. října od 20.00 hod. / M-klub
Katapult - koncert
•27. října od 13.00 – 23.00 hod. / M-klub, Klu-
bová scéna a Společenský sál
2. Česko-slovenský bubenický festival

Druhý ročník přehlídky nejlepších tuzemských
i zahraničních bubeníků.

Českomoravské
pomezí zve

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

První zimní Mistrovství světa F3J 
v JAR 2012

Letošní MS F3J se konalo v Jihoafrické republice.
Ve středu 1. srpna český tým v „hojném počtu“ dvou
účastníků, (1 pilot a TM v 1 osobě + 1 pomocník) nalo-
dil do letadla měr Johannesburg. 
Plocha, na které jsme létali, byla v nadmořské výšce
1600 m. V Africe je nyní zima, půda byla suchá, žlutá,
tvrdá. Celou soutěž provázela velmi špatná viditelnost
způsobená množstvím prachu. Začali jsme trénovat,
zkoušet místní řidší vzduch, silony apod. Pro tuto
oblast je typická silná termika, ale naopak i velmi silné
klesáky. 
Mistrovství světa

V pondělí přišla taková zima, že někteří neváhali
na sebe navléknout futrály od letadel, z ručníku si
udělat provizorní čepici, popř.pod kalhoty navléknout
pyžamo a kraťasy (logicky, kraťasů měl s sebou každý
dost).MS se zúčastnilo 21 juniorů a 58 seniorů. Zima
vyvrcholila v úterý. Noční teploty klesly na – 5 °C,
denní max. + 5 °C, do toho vítr 6 – 8 m/s, v nárazech
12m/s. Vše korunovalo sněžení. Místní obyvatelé
naposledy viděli tolik sněhu v roce 1981. 
Ve středu a čtvrtek se „výrazně“ oteplilo na 8 – 12 °C.
Už jsme mohli svléknout teplé lyžařské ponožky
a odmotat ručníky z hlavy. I vítr zeslábnul. Ale i přes
příznivější podmínky nebyly všechny lety jednoduché
a jednoznačné. Mnozí potencionální finalisté museli,
ač neradi, opustit TOP 12. Já jsem poskočil z 34.
na konečné 23. místo. O tom, že to nebyla soutěž
pouze o přistání, svědčí ztráta posledního postupující-
ho do finále 312 bodů u seniorů, 1100 u juniorů.
Z 1. místa postupoval zaslouženě Jan Litva ml. (SVK),
který od prvního kola létal s nulou. Klobouk dolů před
jeho nervy.  Počasí nedovolilo odlétat dvanáct naplá-
novaných kol, ale pouze jedenáct. 
Významný krok k zisku titulu Mistra světa učinil Bene-
dikt Feigl (GER) již v prvním letu tím, že se ustřelil asi
ve druhé sekundě. S lehkým modelem, asi 1,5 kg doká-

zal i v ranním kole v malé výšce točit „nulku“. Ta asi
po páté minutě zesílila a on z tohoto kola získal litr.
V dalších letech začalo foukat, letadla se rychle vzda-
lovala s termikou po větru a mnoho modelů se nevrá-
tilo zpět. Jako jediný nalétal všechny lety Jan Litva,
ale bohužel po škrtnutí 994 skončil na vynikajícím
druhém místě. Pro něj je to významný úspěch, jelikož
ještě minulý rok létal za juniory. Jeden z favoritů Joe
Wurst (NZL) se nedostal na „bednu“ díky tomu, že
jeden let nenalétal a v dalším letu se chytil do vlastní-
ho silonu. Další favorit, obhájce titulu, Daryl Perkins
(USA) také jeden let nenalétal a při dalším mu praskla
výškovka na jeho YCONU a musel opakovat.
Páteční den byl zakončen slavnostním vyhlášením
výsledků, poděkování pořadatelům apod.
Výsledky finále seniorů: 1. Benedikt Feigel (GER),
Explorer, 2. Jan Litva (SVK), Pike Perfection, 3. Cody
Remington (USA), Egida
Výsledky finále junioři: 1. Carlo Gallizia (ITA),  Pike
Perfection, 2. Manuel Reinecke (GER), Explorer, 3.
Juraj Bartek (SVK), Explorer.

Jarda Vostřel, LMK Litomyšl, foto archiv LMK

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Pronájem školicích prostor.
Zpátky do školy, hurá do autoškoly!
Informace 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)

www.autoskolalitomysl.cz

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

ZIMNÍ PNEU ZA SKVĚLÉ CENY! OSOBNÍ,
NÁKLADNÍ, AGRO PNEU VŠECH TYPŮ 

PNEUCENTRUM LITOMYŠL
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Městský bazén, tel.461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01

Info o otevírací době na www.mslit.cz/bazen.php
nebo na tel. 461 315 011.
Plavecká škola Litomyšl, tel. 461 315 011:
Út 17.00-18.00: Ráčci - kurz pro nejmenší děti od 3-
6 let
Út 18.15-19.15: Zdokonalovací přípravka I. -
pro děti 6-8 let
Út 18.15-19.15: Zdokonalovací přípravka II. -
pro děti 8-10 let
Út 18.15-19.15:  Zdokonalovací přípravka a kondič-
ní plavání - pro děti 10-15 let
Út 18.15-19.15: Plavání pro dospělé (plavci i neplav-
ci) - 18 let a více
Pravidelná cvičení a kurzy plavání:
•Út 16.00-17.00  Kurzy plavání pro těhotné,
pro rodiče s dětmi od 3-6 let - více info na tel. 737
389 797, www.kajmanek.cz
•Út 19.30  Aquarobic s Jarmilou Souškovou - více
info na tel. 606 415 698, www.bazenlitomysl.cz
•Pá 8.00-10.00  Kurzy plavání pro kojence a batola-
ta - objednávky na tel. 737 389 797, www.kajma-
nek.cz
•Pá 10.00-11.00 Cvičení ve vodě pro seniory - více
info na tel. 606 051 995
So 3.11. Druhé narozeniny bazénu - program bude
upřesněn
více na: www.mslit.cz, www.litomysl.cz/bazen
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

ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
Rozvrh lekcí platný od 1. 9. 2012
FITCENTRUM FILA U PLOVÁRNY 1130 („na zimáku“)

Rezervace a rozpis všech lekcí v rezervačním systé-
mu 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 -15let), Čt 15.15 (5 – 9let)
• ZUMBA
Čt 16.30 (lichý týden), 19.30 (sudý týden)
• ZUMBATOMIC – formou kurzu
Po 15.15 (4 – 8let), St 15.15 (9 -14let)
• 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 
Sportovní areál za sokolovnou

Otevřeno do konce října denně za příznivého poča-
sí. 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 plazmových tele-
vizorech.
Sauna Litomyšl

tel. 777 947718
• pátek 19.10.   16.00 – 19.00 muži, 19.00 – 22.00
bez omezení
• čtvrtek  25.10.   16.00 – 20.00 ženy, 20.00 – 23.00
bez omezení
• pátek    26.10.    16.00 – 19.00 muži, 19.00 – 22.00
bez omezení

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
• Karate Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30  
• Fitbox Po, Čt 18.00-19.00 - tel. 776 887 719
• Zumba Po 19.00-20.00  
• Jóga Út 18.00-19.00 - tel. 608 834 129
• Sportovní příprava pro malé děti - zaměřeno
na bojová umění Po, St 16.00-17.00  
• Aikido St 17.00-18.30  
• Kickbox St 19.00-20.00 (do 17.10.)
• KICKBOX-K1-MMA
Info na tel.: 737 929 046
Trénujeme od 23. října každé úterý a čtvrtek, vždy
od 19.00-20.00 hod. Hlavní trenér Petr Gregor -
mistr Evropy a čtyřnásobný vicemistr světa. Trénu-
jeme děti od 8 let, ženy, muže.
• Fitbox Čt 18.00-19.00  
• Karate Pá 17.00-18.30  
Ostatní info na tel. 775 998 869
• od 11.9. každé úterý Vasrmánek - pohyb s dětmi
pro jejich zdraví a pro zábavu Vás, rodičů:
9.00- 9.50  Koumáci (1-2 roky)

10.00-10.50 Likvidátoři (2-3 roky)
16.00-16.50 Puberťáci (3-4 roky) a rozumbradové
(4-5 let)
více na www.vasrmanek.cz, tel. 777 113 173
Krytý zimní stadion,tel. 461 612 179
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli od 13.30-15.30.
dále ve středu 3.10., 10.10. a 24.10. od 17.30-19.30
více na www.hclitomysl.cz
Sokolovna, tel. 608 615 747 a 732 962 686
Pravidelná cvičení 2012/2013:
Po 16.00-17.00 Rodiče a děti
Po 17.30-18.30 Mladší žactvo
Út 18.00-19.00 Zumba
St 17.00-18.00 Predškoláci
St 18.00-19.00 Gymnastika
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 Aerobik

Sport, cvičení
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rozhovor s Petrem Kovářem ze společnosti BALÓNY LITOMYŠL s.r.o. 
Jak a kdy vznikla myšlenka o balónovém létání, proč
název společnosti BALÓNY LITOMYŠL a znak lilie?

V loňském roce za mnou přišel kamarád, Miroslav
Jílek, s myšlenkou jak narušit každodenní shon
a občas „uletět“ všem běžným pozemským starostem.
Naše diskuse jsme završili objednáním balónu a zalo-
žením společnosti BALÓNY LITOMYŠL s.r.o., se kterou
jsme následně zahájili provoz balónového létání. 
Vzhledem k tomu, že jsme oba Litomyšlané, o názvu
společnosti jsme příliš dlouho nespekulovali. Naše
město je nám stálé blízké a chtěli jsme tedy nějakou
formou naši novou aktivitu s Litomyšlí více provázat.
Následným schválením umístění litomyšlské lilie
na náš balón bylo vše završeno a výroba „litomyšlské-
ho“ balónu s lilií mohla být započata.  
Kde a kdy létáte?

Domovským městem, kde nejčastěji létáme, je
samozřejmě Litomyšl. Nejsme však nikterak regionál-
ně omezeni. Létali jsme již např. i v okolí Brna, Bouzo-
va, Broumova, na Vysočině atd. 
Vzhledem k dennímu termickému proudění, které
vzniká v průběhu dne, díky ohřevu zemského povr-
chu, se lety uskutečňují v ranních a večerních hodi-
nách. V chladném období lze pak létat i přes den. Létá
se pouze v příznivých klimatických podmínkách, tj. ne
za silného větru, ne v termice, ne za deště, ne v mlze,
ne v bouřkové oblačnosti. Létat lze celoročně, tedy
i v zimním období, kdy je pohled na zasněženou kraji-
nu osobitý a velmi působivý.
Kolik pasažérů s vámi může letět, je omezen věk,
jak dlouho let trvá?

Naše společnost provozuje lety s košem pro 7 osob
+ pilot. Vždy však před letem musíme posuzovat teplo-
tu okolního vzduchu, váhu pasažérů, zda se jedná
o štíhlé či silnější postavy či o děti. Dle celkového
posouzení následně rozhodujeme o možném počtu
osob pro daný let. Věk není omezen, pouze děti do 12
let musí být v doprovodu dospělé osoby. Balónové
létání je určeno pro všechny věkové kategorie. 
Standardní lety trvají přibližně jednu hodinu. Zájemci
o let by si však měli vyčlenit přibližně tři hodiny, což je
celkový čas včetně přípravy a slavnostního zakončova-
cího ceremoniálu. Jak přesně vše probíhá, ponechme
jako překvapení….
Odkud se startuje a kde se přistává?

Pokud to řeknu nadneseně, startuje se, odkud vítr

fouká ve směru dle požadavku pasažérů. Přistává se
tam, kam nás vítr donese. V okolí Litomyšle využíváme
přibližně 6 startovacích ploch dle různých směrů
větru. Místo přistání před letem předběžně plánujeme,
resp. lokalitu, nicméně konkrétní přistávací plochu
vybíráme pohledem z koše před vlastním přistáním.
Dle zákona o civilním letectví smíme přistát víceméně
kdekoliv, volíme však vždy místo, kde přistáním
pokud možno nezpůsobíme žádné škody a které je
samozřejmě bezpečné. 
Jaký je princip létání?

Balóny létají na principu ohřevu vzduchu v obalu
balónu, který je následně lehčí než okolní studenější
vzduch. Rozpínáním teplého vzduchu vzniká tlak
a vztlaková síla, která je silnější než gravitační. Balón
takto může vzlétnout. V případě přistání se přestane
topit, popř. se pootevře ventil v koruně balónu, čímž je
upuštěn vzduch, sníží se vztlaková síla a balón začne

Povídání o balónu s lilií

klesat. „Dopředný pohyb“ je dán prouděním vzduchu,
který v různých vrstvách (výškách) mívá různý směr.
Vyhledáváním těchto proudů lze balón částečně smě-
rově řídit. Jako palivo se používá klasické LPG.
Jaká jsou rizika balónového létání, jsou obavy
z letu balónem oprávněné?

Obecně se balónové létání řadí mezi nejbezpečněj-
ší vzdušný dopravní prostředek či sport. Balón fungu-
je při náhlém klesání jako obrovský padák, který
umožní klesání bez dotápění max. rychlostí cca 6 m/s,
tj. přibližně 22 km/hod. Při případném nárazu
do vysoké překážky se balón zachová jako obrovský
vzduchový polštář. Koš absorbuje, hlavně díky ratanu,
většinu z nežádoucího rázu a navíc košem jsou chrá-
něni všichni členové posádky. Technické problémy
jsou však velmi nepravděpodobné díky jednoduchosti
celého zařízení a pravidelnému servisu. 
Piloti jsou důkladně proškoleni na všechny nouzové
případy, které mohou nastat. V praxi pak sami zkouší-
me např. prudké klesání či stoupání, nouzová přistá-
vání apod. Někdy tyto nácviky mohou z pohledu
pozorovatelů vypadat jako nečekané kolize. Ve skuteč-
nosti se však jedná o předem připravené a bezpečné
nouzové postupy, viz např. přesné přistání na omezené
plochy s okolním porostem. Tyto akce konáme vždy
s dohledem doprovodného týmu, který v podobných
případech zajišťuje bezpečnost v okolí přistání. 
Posádka je vždy řádně proškolena o způsobu přistání,
jakou polohu mají všichni zaujmout, jak se balón
chová při přistání. Osobně necítím žádná větší rizika,
pokud tak jako v jiných dopravních prostředcích jsou
dodržována základní pravidla a předpisy provozu.
Naopak, oproti např. automobilovému provozu, balón
při letu v podstatě nikdo neohrožuje.
Co se týče obav z letu, máme pouze pozitivní zkuše-
ností. I lidé, kteří mají strach z výšek či létání, strach
překonají a let balónem uskuteční, mají po přistání
shodné zážitky – chtěli by opět letět. Let balónem se
chová podobně jako projížďka lodí po klidné hladině
rybníka. Tato klidná atmosféra letu umocněná pohle-
dem na krásnou krajinu, známé město či obec okamži-
tě pronikne do každého, uvolní veškeré pozitivní
emoce, které zcela zastíní pocity strachu. 
Pro ilustraci je možné zhlédnout fotografie umístěné
na webových stránkách www.balonylitomysl.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Minikopaná Litomyšl
K uzávěrce tohoto čísla Lilie proběhla už čtyři kola
současné sezóny litomyšlské ligy minikopané. Připo-
mínám, že oproti minulým ročníkům se 1. a 2. liga spo-
jily do jedné velké superligy o počtu 16 týmů. Zafandit
si můžete přijít na hřiště Jiskry Litomyšl každé pondě-
lí od 17 hod.
Pořadí týmů po čtyřech kolech: 1. T&Trade 21 : 0 12b,
2 .SK Litomyšl 21 : 2 12b, 3. Sokol Tokyjo 18 : 1 12b, 4.
Slavoj Ahoj 18 : 2 12b, 5. FLA - FLA 19 : 3 12b, 6. Tau-
rus Trans 12 : 5 9b, 7. FC Smeták 9 : 3 6b, 8. Sedliště 7
: 7 6b, 9. POHODA 6 : 9 3b, 10. Rest. U Kolji 3 : 7 3b, 11.
AC Dárečci 4 : 17 3b, 12. 1. FC VP 4 : 21 3b, 13 .VH Tržek
4 : 12 1b,14. Gambrinus 3 : 21 1b,15. Combo 3 : 17 0b,
16. SK AMI 0 : 26 0b.
Více informací naleznete na: 
www.minikopana-litomysl.cz/news/podzim-2012/

Jiří Gult

Přijďte na ligový
volejbal
Po vítězství v krajském přeboru a úspěšné kvalifikaci
čeká muže VK Litomyšl znovu po několika letech dru-
holigová sezona. Kádr se oproti minulé sezoně téměř
nezměnil. Bude průběžně doplňován pouze mladými
odchovanci, kteří se mohou hodně přiučit od svých
zkušených spoluhráčů.
V naší Městské hale Litomyšl přivítáme v první říjno-
vou neděli hráče Žďáru nad Sázavou,čtrnáct dní poté
hráče ze Střelic u Brna. Věrní fandové mohou náš tým
vidět taktéž v nedaleké Chocni 3. 11. 2012. Zápasy
začínají v 10.00 a ve 12.30 hodin.
Všichni jste srdečně zváni! 

Břetislav Fiala, předseda VK

Volejbalista Radim
Šulc mistrem republiky

Stiga-hokej - sál DDM

So 13. října od 14.00 10. kolo Litomyšlského
poháru 2012 v DDM Litomyšl.
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl.
Herna stolního tenisu v hale TJ Jiskra vedle

zimního stadionu

So 13. října od 9 hodin DIVIZE MUŽI Jiskra Lito-
myšl A - Slovan M. Třebová A
So 27. října od 9 hodin DIVIZE MUŽI Jiskra Lito-
myšl A - Loko Pardubice B a od 13.30 hodin Jis-
kra Litomyšl A - Tesla Pardubice A
Ne 28. října od 9 hodin KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽI
Jiskra Litomyšl B - Orel Orlice a od 13.30 hodin
Jiskra Litomyšl B - Jiskra Králíky
Krytý zimní stadion

Ne 7. října od 17.00 HC Litomyšl vs. TJ Loko
Česká Třebová - přátelské utkání mužů v ledním
hokeji
Krajská liga mužů 2012/2013 začíná v neděli
14.října.
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 13.10. od 10.00 Dětský šampionát 2012 -
parkur + drezura
Městský stadion Černá hora

So 13.10. od 16.00 Jiskra Litomyšl vs. TJ Lan-
škroun - mistrovské utkání Krajského přeboru
dospělých ve fotbale 
So 27.10. od 14.30, Jiskra Litomyšl vs. Sokol
Moravany - mistrovské utkání Krajského přebo-
ru dospělých ve fotbale

Kam za sportem

Mladší žák VK Litomyšl Radim Šulc se stal po třídenním
měření sil v Ostravě mistrem České republiky ve volej-
bale trojic. Jedná se o projekt Českého volejbalového
svazu, nazvaném Barevný minivolejbal, v němž se
v celoročním soutěžení utkalo několik tisíc mladých
odbíjenkářů z celé naší republiky.
Litomyšlský nahrávač byl v týmu s Lukášem Vašinou
z Č. Třebové a Denisem Žabou z Chocně. Postupně spo-
lečně ovládli krajské finále, oblastní finále v Brně
a druhý zářijový
víkend i celostátní
finále v Ostravě. To
bylo součástí pro-
gramu úspěšné
kvalifikace ME
mužů a jednou
z cen pro vítěze
bylo společné bese-
dování a fotografo-
vání s největšími
hvězdami součas-
ného českého
volejbalu, což byl
výborný tah
pro motivaci naděj-
ných hráčů.               
Břetislav Fiala,
předseda VK

Vítězný tým. R. Šulc (uprostřed)
společně s J. Štokrem- evropskou
volejbalovou superhvězdou

Miroslav Havran – Běhání je droga
pozvánka na autogramiádu nové knihy

Beseda s autorem a autogramiáda nové
knihy Miroslava Havrana s názvem
„Běhání je droga“ se uskuteční v měst-
ské knihovně 9. října od 17.00. „V knize
jsou popsány zážitky z mých cest
po světě a vlastně popisuje celý můj
běžecký život. Začíná tím, jak jsem
běhal jako kluk za obručí s klackem,“
říká Miroslav Havran, který s pravidel-
ným běháním začal až jako veterán. „Do
té doby jsem jako řidič z povolání spíš
seděl po hospodách. Až díky Rudovi
Jungrovi a Jiskře jsem se dostal
do sokolovny, kde jsem začal cvičit
spartakiádu. Tehdy, v roce 1975 jsem
zjistil, že jsem pohybově zaostalý a nestačím

s dechem. Běhání jsem podlehl a běhal
tak dlouho, až jsem začal závodit. První
závod jsem vyhrál ve 44 letech v Osíku,“
vzpomíná dnes pětasedmdesátiletý
Miroslav Havran, dvojnásobný mistr
světa ve veteránské kategorii a účast-
ník mnoha desítek závodů. 
V současnosti již Miroslav Havran nebě-
há: „Mám vyoperované oba kyčelní
klouby, takže není vhodné, abych tak-
hle blbnul. Půl roku před první operací
jsem běžel mistrovství světa, což už
byla blbost. Skončil jsem 28. a byl jsem
rád, že jsem to dodřel. Byl to běh
na 10 km s převýšením 850 m.“                  

-ps-

MS veteránů, Japonsko 1998

Florent Richier, který v první rundě sice proháněl naše
reprezentanty, ale v následné jízdě musel kvůli poruše
motocyklu předčasně vzdát. V září se jel také meziná-
rodní motokros pod názvem Memoriál Michaela Špač-
ka v Holicích. Zde se sešla opravdu skvělá konkurence
závodníku, kteří přijeli uctít památku svého kamará-
da, mladého nadějného motokrosaře. Tento podnik
ovládli dva jezdci, náš Michek z Orionu a výborný Filip
Neugebauer, oba totiž vyhráli po jedné jízdě, ale proto-
že Martin vyhrál druhý závod, stal se tak celkovým
vítězem. Třetí skončil rakouský zástupce Schmidinger,
bramborová medaile zbyla tentokrát na Bartoše.
Předposledním podnikem bylo také mistrovství světa
třídy MX3, tentokrát se jelo do Anglie. Tady to byla
opravdu paráda pro naše barvy, protože Michek si při-
psal další výhru, letos již třetí a průběžně se ve světo-
vém pořadí posunul již na třetí příčku. Bojoval také
Bartoš a i po tomto závodě drží skvělou osmou pozici.
Nyní mají naši borci před sebou finále českého šampi-
onátu 7. října na trati v Dlouhé Loučce u Uničova
a o týden později se pojedou ještě družstva ve Stříbře.

Za Orion Litomyšl Petr Kovář

Letošní motokrosová sezóna vypadá opět pro závodní-
ky Orionu Litomyšle skvěle. Další v pořadí již předpo-
slední díl domácího mistráku se uskutečnil v září
na dráze v Kramolíně u Nepomuku a zde opět kraloval
náš Martin Michek, když vyhrál obě své jízdy. Jeho stá-
jový kolega Petr Bartoš bral tentokrát stříbrnou pozi-
ci, na bednu je ještě doprovodil zkušený motokrosař
Michal Kadleček. Smolařem závodu se stal Franzouz

Motokrosař Martin Michek je
u nás doma k neporažení

Pozvánka na Šipkový
turnaj - memoriál
Martina Kopeckého
Vícemistři České republiky Trosky Litomyšl pořádají
šipkový memoriál Martina Kopeckého v hostinci
U Černého orla v Litomyšli dne 13. října. Hra 501
DO 2xKO, prezentace do turnaje 10.00 - 11.00. Začátek
turnaje 11.30. Startovné 120 Kč a kredity se vhazují.
Pro první čtyři hráče a hráčky jsou připraveny trofeje
+ fin. odměny. Odměny jsou vyplacené ze startovné-
ho. Během turnaje bude probíhat losování cen věno-
vaných našimi sponzory. Vrcholem losovaných cen
bude poukázka na odběr čuníka od ZD Dolní Újezd.
V místě konání turnaje a přilehlých prostorech budou
vystaveny předměty, fotografie a články z archivu
zakladatele šipek v České republice, rodáka z Litomyš-
le Martina Kopeckého. Registrace do turnaje na tel.:
728 742 710 - T. Pulkrábek do 11. října. 
Turnaj podpořily: Story design a.s. Litomyšl, Kubík
a.s. Litomyšl, Dance club U Kolji Litomyšl, Gabriel-
chemie group Pardubice, ZD Dolní Újezd, JaGa - profe-
sional printer, Vinotéka a vinárna U Mydláře, Kovárna
Karloss. Těšíme se na shledanou.      Tomáš Pulkrábek


