
Soustředění Letního orchestru
mladých vedl Radek Baborák 

Udílení cen města
za tónů Beethovena

Od 16. do 25. srpna se v Litomyšli konalo soustře-
dění Letního orchestru mladých (LOM) pod dirigent-
ským vedením světově uznávaného hornisty Radka
Baboráka. Právě díky osobě dirigenta se podařilo dát
dohromady symfonický orchestr složený z amatérů,
studentů konzervatoří a akademií za silné podpory
profesionálních hráčů. Jejich týdenní snažení v Li-
tomyšli vyvrcholilo v kostele Povýšení sv. Kříže kon-
certem s ambiciózním programem, ve kterém
zazněly skladby J. Brahmse (Symfonie č. 2), G. F.
Händla (Hudba ke královskému ohňostroji) a J. G.
Páleníčka (Sinfonia piccola).
Zn. Nadšení
Projekt Letního orchestru mladých navázal na tra-
dici letního tábora instrumentalistů konaného od
roku 1985. Zúčastnit se může kdokoli, kdo umí hrát
na hudební nástroj. Podmínka je jediná: nadšení.
„Přihlásit se může každý hráč studující základní
uměleckou školu nebo nižší ročníky konzervatoří.
Jde o mladé lidi, kteří nemají možnost si zahrát
v rámci orchestru. Ti se doplní profesionálními hráči
a studenty hudebních vysokých škol. Vznikne pak

velmi kvalitní tě-
leso,“ prozradila
Lenka Malá, organi-
zátorka LOM. Zatím
se nestalo, že by or-
ganizátoři museli
někoho odmítnout.
Naopak občas brousí
v řadách svých zná-
mých, oslovují pro-
fesory konzervatoří,
kteří doporučí své
žáky, nebo sáhnout
mezi účastníky z mi-
nulých let. 
Lákal především
Radek Baborák
Po celou dobu ko-
nání projektu byl
Letní orchestr mla-
dých smyčcové tě-

leso, ale s Radkem Baborákem přišla změna. „Jsme
rádi, že se nám ho povedlo získat, protože se díky
tomu podařilo přilákat spoustu kvalitních hráčů na
dechové nástroje. Máme tak symfonický orchestr,“
vysvětlila Lenka Malá, organizátorka LOM. Radek
Baborák se k účasti nenechal dlouze přemlouvat
a s radostí souhlasil. „Tato myšlenka mě oslovuje.
Často jsem říkal, že je důležité, aby měli amatérští
hráči možnost hrát se studenty konzervatoří a aka-
demií a aby měli vůbec možnost hrát,“ řekl Radek
Baborák a dodal: „Účastníci se snaží v rámci svých
možností. Naštěstí máme také lektory, jako je naše
známá koncertní mistryně, úspěšná houslistka Mar-
tina Bačová, ta vede housle. Potom moje žena Hana
Baboráková, která se ujala skupiny cell, řekněme
viol, anebo těch nižších smyčcových nástrojů. Je
tady i Jan Smažík, kontrabasista z orchestru Národ-
ního divadla, a sólo hornista brněnské filharmonie
Mikuláš Koska.“ Sám Radek Baborák se postavil za
dirigentský pultík, a ačkoli je známý jako excelentní
hornista, tato role mu není neznámá. 
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Mladá Smetanova
Litomyšl slaví 40 let2 16Druhá Archimyšl

začátkem října
Anketa Lilie
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Ročník XXIII. 9Zpravodaj města Litomyšle

Zákaz vstupu na Černou horu
a do Nedošínského háje stále platí

Zákaz vstupu do lesa na Černé hoře a do Nedošín-
ského háje stále trvá. I přes zásah lesníků, kteří
v červenci na Černé hoře vykáceli 120 jasanů napa-
dených houbou Chalara fraxinea a poškozených vác-
lavkou a lýkohuby z rodu Hylesinus, se onemocnění
rozšířilo na další stromy. Kolem 20. srpna se tedy
začalo na Černé hoře kácet znovu. V Nedošínském
háji zazněly pily zhruba ve stejné době. 

Kácení bude pokračovat
„Zjistili jsme, že onemocnění postupuje a budeme
muset vykácet dalších 170 stromů. Kácet jsme opět
začali po krátké technické přestávce koncem srpna
a práce potrvají zhruba měsíc,“ sdělil vedoucí Od-
boru městských lesů Městského úřadu Litomyšl Petr
Novák. V Nedošínském háji došlo k prvním zásahům
lesáků po 15. srpnu.                              strana 3 >

Mezinárodní festival Mladá Praha zavítá i do
Litomyšle. V sobotu 7. září od 18.00 hod. ro-
zezní Smetanův dům skladby Ludwiga van
Beethovena, Fryderyka Chopina, Fritze Kre-
islera, Bedřicha Smetany, Henryka Wieniaw-
ského a Petra Iljiče Čajkovského v podání
klavíristek Shuku Iwasaki, Lenky Korbelové
a houslistky Yukino Nakamury. V rámci kon-
certu budou uděleny Plakety Rady města
Litomyšle. 
Především Beethovenova sonáta zvaná Ap-
passionata nebo dvě dua Z domoviny Bedři-
cha Smetany slibují mimořádný hudební
zážitek. Také skutečnost, že do Litomyšle
přijíždí Japonka Shuku Iwasaki, která je ve
své domovině považována za jednu z nejlepší
pianistek a v podstatě za legendu, je mimo-
řádnou událostí. Shuku Iwasaki v roce 2005
obdržela prestižní japonské ocenění Fuku-
take Cultural Prize, vyučuje na tokijské uni-
verzitě a věnuje se koncertní činnosti.

Důležitým bodem programu koncertu je však
i udělení cen města, které obdrží hned dva
muži. Plaketu Rady města Litomyšle převez-
mou Ing. Jan Rektořík za zásluhy o rozvoj Li-
tomyšle a rozvoj festivalu Smetanova Litomyšl
a Mgr. Milan Motl za zásluhy o rozvoj Lito-
myšle v oblasti vzdělávání a kultury. 
Město Litomyšl od roku 2011 uděluje dvě oce-
nění: Plaketu Rady města Litomyšle a Cenu
purkmistra Laška. Plaketa byla v roce 2012
předána dirigentu Ondreji Lenárdovi za vý-
znamný přínos společnosti v oblasti kultury,
umění a zásluhy o rozvoj festivalu Smetanova
Litomyšl a o rok dříve herci Janu Kačerovi za
významný přínos společnosti v oblasti umě-
lecké, charitativní, celoživotní občanské po-
stoje a zásluhy o rozvoj Litomyšle. 
Široká veřejnost je na tento festivalový kon-
cert spojený s malou městskou slavností
srdečně zvána.

Jana Bisová, foto archiv Mladé Prahy
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otevřená radnice

Z rady města
RaM schvaluje upravený ceník pronájmu prostor

Smetanova domu Litomyšl platný od 1. srpna 2013.
RaM schvaluje upravený ceník pronájmu sálů na

Zámeckém návrší (sloupový sál, klenutý sál, jíz-
dárna, učebna, gastro a bar).

RaM schvaluje přijetí neinvestiční dotace z Par-
dubického kraje ve výši 10 tisíc Kč na realizaci vý-
stavy „Max Švabinský - Kozlovské sonety", kterou
realizuje příspěvková organizace Městská galerie Li-
tomyšl.

RaM souhlasí, že uvolněným členům ZaM bude
na základě jejich žádosti vyplacena náhrada měsíční
odměny za nevyčerpanou dovolenou z předcházejí-
cího kalendářního roku.

RaM bere na vědomí kandidaturu města na pořá-
dání MČR žactva v atletice na Městském stadionu
Černá hora v Litomyšli ve dnech 20.-21. září 2014.

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Litomyšle se bude
konat v úterý 17. září od 16.00 v malém sále Sme-
tanova domu. 

Nákup energií pro domácnosti prostřednictví 
e-Aukce? Na besedě se dozvíte více.

Pokud vás zaujal článek v červencové Lilii o mož-
nosti úspor domácností za energie prostřednictvím
elektronických aukcí, pak si poznamenejte datum
10. září. V tento den se od 16.00 hod. koná ve Sme-
tanově domě beseda se zástupci firmy eCENTRE a li-
tomyšlské radnice, na níž budou občané blíže
seznámeni s tímto způsobem snížení nákladů za
elektřinu a plyn. 
Firma eCENTRE, která bude pro občany Litomyšle
zprostředkovávat e-Aukci, spolupracuje s městy, ob-
cemi, podniky, ale i bytovými družstvy, jež chtějí
tuto službu poskytnout svým obyvatelům, zaměst-
nancům či nájemníkům. Pro občany je tato služba
zcela zdarma, jelikož činnost eCENTRE je hrazena
z předem stanovených aukčních poplatků pro doda-
vatele. Obyvatelé mohou ušetřit v uvedených komo-

ditách a je pro ně zajištěn 100% administrativní se-
rvis spojený se změnou dodavatele. Výhodou tohoto
produktu je také to, že pokud domácnosti nevysou-
těží v e-Aukci lepší cenu, nevzniká občanovi žádná
povinnost ani vůči eCENTRE, ani vůči vítěznému do-
davateli z e-Aukce.
Již na besedě bude zahájen sběr potřebných pod-
kladů, který bude pokračovat v Informačním centru
Litomyšl až do 25. září. Pro zařazení do e-Aukce jsou
třeba: kopie smlouvy se současným dodavatelem
včetně případných dodatků a všeobecných obchod-
ních podmínek, kopie ročního vyúčtování za elek-
trickou energii, spojovací číslo SIPO, případně číslo
bankovního účtu, podepsaná smlouva mezi eCENTRE
a klientem (www.ecentre.cz/nasi-klienti/domac-
nosti#sthash.BLG8A32R.dpuf).                      -red- 

Autokemp Primátor čeká na rekonstrukci 
- na tu ale zatím nejsou peníze

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Platí to
i v případě litomyšlského Autokempu Primátor a re-
portáže televize Nova, jejíž prázdninový inspektor
dal tomuto zařízení palec dolů. Přiznejme si, že
kemp jistě pamatuje lepší časy. Provozovatel, kte-
rým je Základní organizace technických sportů
a činností Litomyšl, nemá o kempu iluze a svůj
podíl odpovědnosti na současném stavu neodmítá
ani město Litomyšl. Ovšem jak je tedy možné, že
je kemp stále takový, jak byl v roce 1965 postaven,
když se o nutnosti rekonstrukce ví? 
Litomyšlská radnice je vlastníkem pozemků, soci-
álního zařízení a občerstvení Autokempu Primátor.
„Chaty neměly parcelní čísla, takže je město ne-
koupilo. Bylo domluveno, že až začne rekon-
strukce, odprodáme i chaty v zůstatkových
cenách,“ vysvětlil správce kempu a jednatel Zá-
kladní organizace technických sportů a činností Li-
tomyšl Stanislav Novák, který zároveň popsal
průběh natáčení zmiňované reportáže. „Přijeli
k nám v polední přestávce a všechno bez souhlasu
prošmejdili. Když jsem dorazil, naznačil jsem jim,
že některá jejich hodnocení se mi nezdají objek-
tivní. Jsem komisař na přidělování hvězdiček kem-
pům, takže jich znám dost. Slušně jsem jim řekl,
aby nás vynechali, že jsme před rekonstrukcí a není
se čím chlubit. To ale neznamená, že je kemp ve
stavu, jaký popisuje reportáž. Máme krásné nové
sociální zařízení - je málo kempů, které je mají
v takovém stavu jako my. Oni ale do záběrů dali
staré sociálky u hospody, které jsou tam proto, že
k nám Litomyšlané chodí na pivo. Reportér neuká-
zal nic než chyby, všechno dobré pominul. Je tady
jedna chatička, ve které má paní uklizečka věci.
Oni neudělali záběr na velké chaty, ale na tu malou
a odešli,“ popsal zklamaně vznik reportáže Stani-
slav Novák. Jeho snahou je udržovat kemp v co nej-
lepším stavu. Bez peněz je to však boj s větrnými

mlýny. „Není to zde nejnovější. Opravovat ale mů-
žete i v nových kempech, tady to dosluhuje, ale
chaty jsou čisté. Co vyděláme, dáváme do oprav.
Jistě by to bylo na rekonstrukci. Je to ale velká in-
vestice,“ uvedl správce. 
Zhruba před pěti lety měla radnice skutečně snahu
rekonstrukci provést. Ovšem jak už to bývá, jeden
míní… „Než se dodělal projekt na kemp, tak město
získalo dotaci na bazén, pak na návrší… Navíc
u těchto projektů se nedává celá částka, je tam
spoluúčast,“ vysvětlil Stanislav Novák a starosta Li-
tomyšle Michal Kortyš pokračoval: „Pozemky jsme
odkoupili, protože jsme měli studii, kterou jsme
chtěli podat do ROPu. Bylo dohodnuto, že Tech-
nické sporty si budou provozovat kemp, dokud
město nezíská peníze. O stavu kempu víme a máme
ambice z něho udělat příměstský autokemp. Po re-
konstrukci by se pronajal soukromé osobě. Upřed-
nostňujeme, aby kemp zůstal městu.“ Místostarosta
Litomyšle Vojtěch Stříteský dále vysvětlil: „Jsme si
vědomi, že celý areál může lákat investory, tak
jako se mluví o ne zcela nerealistickém projektu
hotelu přímo ve sportovním areálu Černé hory.
Autokempink po výrazné renovaci volá a já ho po-
važuji za strategické místo. Nemyslím si, že by se
ho mělo město vzdát.“ 
Projekt rekonstrukce je tedy připravený. Uvádí se
v něm mimo jiné toto: „Chaty budou umístěny po
jižní a východní části obvodu areálu a budou pří-
stupné z vlastní komunikace. Každá chata bude mít
vlastní hygienické zázemí. Ubytování v chatách je
dimenzováno pro 75 osob. Všechny chaty mají
kromě vnitřního obytného prostoru krytou ven-
kovní terasu z betonové dlažby. Z hlediska materi-
álového řešení se bude jednat o zděnou konstrukci
s dřevěným obkladem mořeným do dvou odstínů
barev. Okenní otvory chatek budou opatřeny dře-
věnými okenicemi. Kromě minigolfového hřiště

budou moci návštěvníci kempu využívat volejba-
lové hřiště, lanové hřiště a pingpongové stoly. Pro
děti je určen mobiliář na dětském hřišti. Areál bude
doplněn lavičkami, ohništi, krytým sezením s gri-
lem a pítky. U budovy recepce se komunikace roz-
chází – jedna se stáčí pod kopec podél provozního
objektu a bude sloužit jako příjezd ke stanové a ka-
ravanové odstavné ploše, druhá komunikace bude
obsluhovat chatovou část autokempu. Pro stanovou
plochu se počítá se srovnáním terénu – s vytvoře-
ním mírně šikmých teras, které budou mít přírodní
charakter. Plocha pro stany je oživená hřišti a vol-
nými plochami, které by měly sloužit k setkávání
a hrám. Ve spodní části „nezastavěné“ plochy byla
navržena vymezená karavanová stání, která budou
vybavena přípojkami elektřiny a vody.“ 
Řešením by podle místostarosty Stříteského mohlo
být financování pomocí PPP projektu, tedy inves-
tiční partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Další možností snad budou nové operační programy
připravované v rámci příštího programovacího ob-
dobí. Náklady na realizaci zmiňovaného projektu
jsou zhruba 40 milionů korun bez DPH.                           

Text a foto Jana Bisová

Vzhledem ke změně projektu Rekonstrukce Re-
gionálního muzea v Litomyšli v průběhu jeho reali-
zace, z něhož vyplynula mj. výstavba neplánované
budovy na dvorečku čajovny, se termín dokončení
celé stavby posouvá o několik měsíců na jaro 2014. 

Z důvodu stavebních prací na odkanalizování Ne-
došína dojde zřejmě již od září k dopravnímu ome-
zení na místní komunikaci od křižovatky Vertex po
hospodu Na Žabárně. Předpokládá se, že silnice bude
kompletně uzavřena pro veškerou dopravu. V sou-
časné době ještě nejsou objízdné trasy stanoveny,
ale o jejich vedení se dozvíte, hned jak budou
určeny, na www.dopravniinfo.cz/hlavni-strana.
K ukončení uzavírky by mělo dojít do listopadu le-
tošního roku, přesný termín opět najdete na zmi-
ňovaných webových stránkách. Město Litomyšl se
omlouvá za komplikace.                                 -bj-

Krátce
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Architektonicko-stavební prohlídky zámeckého 
návrší aneb Od pískovce k laminátu

Organizace Zámecké návrší nabízí návštěvníkům
města prohlídkový okruh zámeckým návrším na-
zvaný Od pískovce k laminátu zaměřený na pozná-
vání moderní architektury v historickém
prostředí. Architektonická prohlídka je vě-
nována především objektům dokončeným
v rámci projektu Revitalizace zámeckého
návrší. Představuje nové prostory v histo-
rickém kontextu a přibližuje koncepce je-
jich tvůrců. První prohlídky se uskutečnily již
v srpnu, další termíny najdete na www.zamecke-na-
vrsi.cz/prohlidky, kde si můžete termín rezervovat.
Litomyšl, jako jedno z nejkrásnějších historických
měst České republiky s nezaměnitelným geniem
loci, je proslavena také citlivou aplikací kvalitní
soudobé architektury přímo v historickém jádru.
Harmonické propojení starého s novým, které v sobě
skrývá toto relativně malé město, lze nyní blíže po-
znat díky architektonickým prohlídkám pořádaným
Zámeckým návrším, novou příspěvkovou organizací
města Litomyšle. „Prohlídky návštěvníkům předsta-
vují zejména budovu zámeckého pivovaru a přilehlé
jízdárny, první zrekonstruované budovy v rámci
projektu Revitalizace zámeckého návrší,“ říká ředi-
tel Zámeckého návrší David Zandler a dodává: „Je-

dinečný projekt jízdárny s vloženým posuvným la-
minátovým modulem z dílny HŠH architekti či po-
jetí objektu jako živého organismu dle architekta

Josefa Pleskota je v prohlídce přiblíženo
společně s historickým východiskem na-
kládání s těmito stavbami.“ Podle ředitele
však nejde o klasické prohlídky, ale lidé
se mohou aktivně zapojovat. „Spousta Li-
tomyšlanů se ptá, co se děje na návrší,

a během prohlídek budeme schopni na tyto otázky
odpovědět.“  
Prohlídka je určena široké veřejnosti stejně jako od-
borníkům se zájmem o danou problematiku. Vychází
mimo jiné z myšlenky, že přijetí novodobé architek-
tury člověkem není samozřejmostí a mnohdy se
jedná o složitý proces ladění a poznávání. Vnímání
postmoderního architektonického výrazu je utvá-
řeno nejen nastavením diváka, ale také jazykem sa-
motné architektury, uměleckým konceptem jeho
tvůrců. Vize architektů jsou vedle historického kon-
textu hlavním předmětem komentované části pro-

hlídky. „Koncepce a trasa architektonických prohlí-
dek se bude neustále vyvíjet spolu s postupně se
proměňujícím zámeckým návrším,“ sděluje David
Zandler.  
Architektonický okruh trvá 1 hodinu a jeho cena je
50 Kč (40 Kč důchodci a studenti). Prohlídky začí-
nají u zámeckého informačního centra. Prohlídku je
nutné z kapacitních důvodů předem zarezervovat
na telefonním čísle: 461 612 161. Od 15. srpna je
možné provádět rezervace také prostřednictvím
webu: www.zamecke-navrsi.cz/prohlidky. Pro sku-
piny je možné domluvit vlastní termín na tel.
724 675 417.
Doposud byly zkolaudovány objekty jízdárny a pi-
vovaru, které je již možné využívat pro pořádání
různých akcí. Bližší  informace  poskytne  David
Zandler, ředitel Zámeckého návrší, příspěvkové
organizace  města  (tel. 777 100 897, e-mail:
david.zandler@zamecke-navrsi.cz, www.zamecke-
navrsi.cz/organizace).                             

-red-

Zákaz vstupu na Černou horu
a do Nedošínského háje stále platí
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Důvodem bylo ukončení hnízdění ptactva. „Po tomto
termínu jsme začali s vyvětvením napadených cen-
ných stromů. Čtyři jasany budeme vyvětvovat do-
konce stromolezcem. V době vegetačního klidu,
předpokládám asi v listopadu, provedeme vykácení
asi 100 až 120 stromů,“ uvedl vedoucí odboru.
Zákaz stále trvá
Státní správa lesů vydala zákaz vstupu do obou lo-
kalit. Tento zákaz je brán jako důrazné upozornění
na případné riziko, ale nebudeme návštěvníky, kteří
jej poruší, sankcionovat. Pracovníci městských lesů
však vyzývají k maximální opatrnosti. 

Radnice chce novou výsadbu financovat z dotace
Po vykácených jasanech zřejmě zůstanou holé plochy.
Město je hodlá osadit novými stromy. „Vysazovat bu-
deme,“ ubezpečil Petr Novák a dodal: „Lidé nemusí
mít strach, že by les na Černé hoře a v Nedošínském
háji zmizel, jen se trochu omladí.“ Na Černé hoře jsou
však napadeny i mladé jasanové porosty. „Ty pravdě-
podobně budeme muset nahrazovat novou výsadbou
někdy příští rok,“ řekl vedoucí odboru. „To samo-
zřejmě souvisí s ekonomikou, protože nová výsadba
není laciná,“ reagoval místostarosta Litomyšle Vojtěch
Stříteský. Město proto hledá možnosti financování
prostřednictvím dotačního titulu. -bj-

Již v roce 1996 bylo na shromáždění Mezinárodního
svazku architektů dohodnuto, že se bude každý rok,
vždy první říjnové pondělí, konat Světový den ar-
chitektury. Před dvěma lety si tento den poprvé při-
pomněla některá města v České republice díky
občanskému sdružení Kruh. K loňskému druhému
ročníku se již hrdě přihlásila také Litomyšl, která
nabídla zájemcům o moderní architekturu a design
třídenní maratón nejrůznějších akcí pod názvem Ar-
chiMyšl 2012. Podobně zajímavý program připravilo
město Litomyšl ve spolupráci s mnoha organizacemi
také letos.    
Páteční rozjezd 
Program zahájíme v pátek 4. října od 17 hodin ver-
nisáží výstavy Burian/Křivinka - Architekti v domě
U Rytířů. Není třeba připomínat, že oba architekti
jsou právě s Litomyšlí výrazně provázáni a mají zde
řadu realizací. Večer promítneme v kině Sokol film
Lidský rozměr, který se snaží nalézt odpověď na
otázku: Jsou města pro auta nebo pro lidi? Film
představuje tzv. humanistický přístup k urbanismu.
Tedy architekturu, která nezkoumá stavby, ale to,
co je mezi nimi - lidi a jejich interakce. Chybět ne-
bude ani s renomovaným architektem po projekci.      
Víkend bude ve znamení komentovaných prohlídek 
Na procházku veřejným městským prostorem mů-
žete vyrazit s městskou architektkou Zdenkou
Vydrovou v sobotu v 11 hodin, sraz u sochy B. Sme-
tany. Na sobotní odpoledne je naplánována pro-

jížďka po stavbách moderní architektury v Litomyšli
(odjezd ve 13 hodin). Účastníci projížďky si s od-
borným komentářem emeritního starosty Miroslava
Brýdla a Antonína Dokoupila prohlédnou dvorek pe-
dagogické školy, projdou se podél řeky Loučné, na-
kouknou do městské sportovní haly, navštíví White
Gallery v Osíku, areál bytových domů v lokalitě
U Nemocnice, Nový kostel, městský bazén, zimní
stadion, sportovní areál Černá hora i internát peda-
gogické školy. 
Prohlídnout si budete moci i zámecké návrší a regi-
onální muzeum v rekonstrukci. Po dosud rozestavě-
ných objektech vás v neděli ve 13, v 15 a 17 hodin
provede starosta Michal Kortyš a ředitel Regionálního
muzea v Litomyšli René Klimeš. Projít si výstavu
v domě U Rytířů a vyslechnout komentář Aleše Buri-
ana budete moci také v neděli od 15 hodin. Neošidíme
vás ani o prohlídku objektů na zámeckém návrší,
které již prošly reknstrukcí. Od 14 a 17 hodin vám je
představí improvizační divadlo Paleťáci.

Na sobotní projížďku i nedělní prohlídky zámeckého
návrší je z kapacitních důvodů třeba se předem re-
gistrovat v informačním centru. Podrobnější infor-
mace naleznete na www.litomysl.cz a plakátech. 
Na pivo s architekty 
V sobotu od 16 hodin nás čeká v nově zrekonstru-
ovaném klenutém sále zámeckého pivovaru vernisáž
soutěžních architektonických návrhů na obnovu ná-
břeží řeky Loučné a hned v 17 hodin vás zveme na
pivo s architekty do vedlejšího sloupového sálu.
Hlavním tématem bude revitalizace zámeckého ná-
vrší, soutěž na obnovu nábřeží Loučné či Litomyšl-
ská výzva. Sobotní večer bude patřit výborné
jazzové muzice. Od 19.30 hodin se jantarová kom-
nata v zámecké jízdárně historicky poprvé rozezní
hudbou. V rámci projektu Jazzové dialogy se před-
staví klavírní duo Emil Viklický a Pavla Schönová.
Organizátoři věří, že si i tentokrát akce najde své
publikum a bude zajímavá nejen pro Litomyšlany,
ale i pro mladé architekty, studenty architektury či
designu a další zájemce o tento druh umění z celé
republiky.           Michaela Severová, vedoucí odboru

kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl 

Litomyšl bude opět slavit Světový den architektury 

Svezte se 
cyklobusem i v září!
Také v září mohou všichni cyklisté i pěší turisté vy-
užít služeb cyklobusu, který je přiblíží k atraktivním
místům Českomoravského pomezí, jako jsou Hřebeč-
ské důlní stezky, rozhledna na Kozlově, Toulovcovy
maštale, zámek v Nových Hradech, ale samozřejmě
i památky, muzea, galerie a další zajímavosti v Po-
ličce, Svitavách, Moravské Třebové, Litomyšli nebo
Vysokém Mýtě. Cyklobus bude v provozu každý
pátek, sobotu a neděli až do 29. září. V sobotu 28.
září pojede vzhledem ke státnímu svátku podle ne-
dělního jízdního řádu. Podrobné informace o cyklo-
busu, jízdní řád, mapu a několik tipů na výlety
najdete na www.ceskomoravskepomezi.cz nebo
v propagačním letáku.
Nezapomeňte přibalit také Bonus pas, se kterým zí-
skáte více než padesát slev do památek, muzeí, ale
také u provozovatelů sportovních, ubytovacích
a wellness zařízení nebo v restauracích a kavárnách
v Českomoravském pomezí. Slevovou knížku Bonus
pas si můžete zdarma vyzvednout v informačním
centru.      Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
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Europoslanec Kožušník běží kolem České republiky.
Zastavil se i v Litomyšli
Přes 1 300 kilometrů napříč celou Českou republikou
chce uběhnout europoslanec Edvard Kožušník
(ODS). Plánovanou trasu má urazit za 43 dnů.
V rámci svého běhu plánuje olomoucký rodák přes
300 zastávek, na nichž by se rád chtěl setkat s ob-
čany. V pátek 9. srpna doběhl také do Litomyšle,

kde se setkal se zástupci ODS. 
Kožušník svým během propaguje jak zdravý životní
styl, tak i krásy České republiky. „V neposlední řadě
bych běh rád využil na podporu Terezky Zoubkové
z Pardubic, která má dětskou mozkovou obrnu a ke
své léčbě potřebuje speciální zdravotní zvedák. Ne-
jenže bych chtěl poukázat na souvislosti, které nese
život s touto nemocí, ale také bych rád pomohl se

shromážděním finančních prostředků na pořízení
potřebné zdravotní pomůcky. Proto za každý uběh-
nutý kilometr věnuji na pořízení zvedáku 50 Kč
a budu rád, když v této pomoci budu následován
a budu vděčný za každou korunu, kterou lidé rodině
Zoubkových za tímto účelem věnují,“ uvedl Edvard
Kožušník.
Na náročný běh vyrazil Kožušník koncem července
od rodného domu svého dědečka. Cíl závěrečné
etapy pak bude 5. 9. v Praze.

Za ODS Michal Kortyš

Občanská demokratická strana

Jak se vše vysvětlilo aneb Co pozornému čtenáři ne-
uniklo 
V článku redakce zpravodaje z minulého čísla jsme
se dozvěděli v jaké „skutečné“ výši město financuje
rockový klub Ko-telna pana Bartoše. Jak je možné,
že v rozpočtu města je uvedeno 404 tis. Kč a pan
Bartoš nám vysvětluje, že dostává jenom 50 tis. Kč?
Vysvětlení je zcela prosté. Dotace se nám sklá-dá ze
třech položek 254; 100 a 50 tis. Kč. Vezmu částky
popořadě, ale uvědomme si, že dotace 404 tis. Kč je
vyplácena z kapitoly rozpočtu města na kulturu,
tedy má jí být financována kultura, pod čímž si
představuji dotování ztrátových kulturních pořadů
(bez ohledu na pořadatele), na které, přes jejich
velký kulturní přínos, nepřišel dostatek platících di-
váků. První položka 254 tis. Kč je částka, kterou by
nám (městu) měl hradit provozovatel rockového
klubu za pronájem našich prostor potřebných ke
svému podnikání. Pozornému čtenáři jistě neuniklo,

že o této částce se paní Severová v redakčním
článku zmiňuje jako o zbylých finančních prostřed-
cích a neuvádí jejich výši, přestože se jedná o 62 %
z dotace. Jednoduše řečeno do rozpočtu města by
měly přijít peníze za nájem 254 tis. Kč, ale nestane
se tomu tak, protože město částku za nájemné za-
počítá oproti části poskytované dotace. Paní Seve-
rové hájící ze své funkce zájmy občanů a panu
Bartošovi hájícímu své podnikatelské zájmy to ne-
přijde jako příjem rockového klubu, a tak tuto
částku prostě jako příjem rockového klubu neberou.
Zde si dovolím jednu malou osobní poznámku.
Pokud by mně jako živnostníkovi někdo odpouštěl
placení nájemného, bral bych to jako příjem pro své
podnikání. Myslím, že se k tomuto názoru bude klo-
nit i většina laické i odborné veřejnosti. Další
částku, kterou paní Severová a pan Bartoš neberou
jako dotování a příjem rockového klubu, je 100 tis.
Kč, které město dostává za reklamu umístěnou na

klubu (nemovitosti ve vlastnictví města) a zdůvod-
ňují to dohodou mezi inzerentem reklamy a měs-
tem, kdy příjem za reklamu 100 tis. Kč (opakuji
umístěnou na majetku města) dostane provozovatel
klubu. Pokud je takové řešení správné, nezbývá než
tuto možnost přivýdělku umožnit všem občanům
a podnikatelům, neboť nemovitostí ve vlastnictví
města, na které jde umístit reklama, je mnoho
a byla by škoda k takovýmto penězům nepřijít,
především když to městu nepřijde jako něco špat-
ného! Nyní vážně, myslíte si, že by takovou dohodu
podepsal soukromý majitel nemovitosti? Že by si ne-
chal dát na svůj objekt reklamu a peníze by inkaso-
val někdo jiný?  Poslední částkou je 50 tis. Kč,
o kterých píše pan Bartoš jako o příspěvku, kterým
pokrývá necelých 5 % nákladů na provoz. Město
však nemá přispívat na provoz rockového klubu, má
dotovat kulturu? Možná již chápete, proč o hospo-
daření našeho města často hovořím jako o tureckém,
a věřte tomu, že by to Patrioti dělali jinak. Šťastné
vykročení do školního roku, přeje 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Patriot SNK

Prostor pro názory volebních subjektů v  

V sobotu 7. září večer převezmou ve Smetanově
domě Plakety Rady města Litomyšle hned dva muži
– Ing. Jan Rektořík a Mgr. Milan Motl. Možná je po-
tkáváte na ulici, na úřadě, ve škole…, ale nic o nich
nevíte. Přečtěte si tedy následující řádky a seznamte
se s nimi:  
Ing. Jan Rektořík se
narodil 30. dubna
1934 v Židlochovi-
cích u Brna. Po stu-
diu na Vysokém
učení technickém
v Brně pracoval
v Silničním podniku
v Chrudimi, na stav-
bách v Karlových Va-
rech a Lanškrouně.
Nakonec ho v roce
1961 osud zavedl do
Litomyšle, kde se o pět let později podruhé oženil.
V Litomyšli přes třicet let pracoval v tehdejších Sil-
nicích jako hlavní inženýr a později se stal ředite-
lem. Po odchodu do důchodu nastoupil na Městský
úřad Litomyšl jako externí pracovník. Jako zkušený
technik vypomáhal při dozorování staveb a má tak
podíl i na tolik oceňované litomyšlské architektuře.
Samostatnou kapitolou jeho života je spolupráce se
Smetanovou Litomyšlí, o.p.s. Od roku 1973 byl čle-
nem organizačního výboru Smetanovy Litomyšle,
kdy se chystalo velkolepé obnovení festivalové tra-
dice po devítileté přestávce. Nepřetržitě se pak ak-
tivně účastnil pořádání festivalu do roku 2010
a svými cennými radami přispívá k úspěchu Smeta-

novy Litomyšle dodnes. Za jeho čtyřicetiletého pů-
sobení se festival stal jednou z největších kultur-
ních akcí v České republice. Ing. Rektořík má
zásluhu především na rozvoji technického zázemí
festivalu. 
Hudba, především operní, a výtvarné umění patří
k velkým láskám Jana Rektoříka. Spolu se svou
manželkou je pravidelným návštěvníkem kultur-
ních akcí a patří k lidem, kteří v Litomyšli udržují
vysokou duchovní úroveň a vytváří génia loci. Mi-
luje cestování, ze svých cest má dokonale zpraco-
vanou dokumentaci. Je také obdivovatelem žen
a ženy s ním pro jeho galantnost velmi rády spolu-
pracují. 
Jan Rektořík má syna, dvě dcery a těší se ze šesti
vnoučat. 
Mgr. Milan Motl se
narodil 5. listopadu
1977 v Ústí nad Or-
licí. Po studiu na
Gymnáziu v České
Třebové absolvoval
Pedagogickou fa-
kultu Univerzity
Hradec Králové
v oboru hudební vý-
chova, dějepis. Poz-
ději zde na hudební
katedře vystudoval
také obor sólový zpěv. Sbormistrovství se věnoval
v předmětu řízení sboru. Nyní se soukromě dále
vzdělává v dirigování. Od roku 2012 je doktorandem
na Ostravské univerzitě v Ostravě. 

Během svých studií navázal spolupráci s královéhra-
deckými sbory. Své první sbormistrovské zkušenosti
získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého
sboru Bonifantes Pardubice (1999–2003). Později
zde pracoval jako druhý sbormistr koncertního
sboru. Od roku 2002 je uměleckým vedoucím Smí-
šeného pěveckého sboru KOS a komorního sboru
KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy Litomyšl. Zde se v rámci hudeb-
ních předmětů kromě jiného věnuje také výuce mla-
dých talentů v oboru sólový zpěv. 
Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zla-
tých medailí jak na domácích, tak i mezinárodních
soutěžích a festivalech. Za svou sbormistrovskou
práci byl Milan Motl několikrát oceněn zvláštními
cenami poroty. Odborníky je oceňován zvláště za in-
terpretaci soudobé hudby. V roce 2013 mu Unie če-
ských pěveckých sborů za dosažené úspěchy udělila
národní cenu Sbormistr junior.
Je členem hudební komise UČPS a odborné rady
ARTAMA Praha pro mládežnické sbory. Věnuje se
také aktivní pěvecké činnosti, působí jako hlasový
poradce. Je zván do porot soutěží sólového a sboro-
vého zpěvu a jako lektor do sborových dílen u nás
i v zahraničí. 
Milan Motl je ženatý a má dvě malé dcerky. 

-red-

Plaketu Rady města Litomyšle 
obdrží Jan Rektořík a Milan Motl

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout
také na internetových stránkách www.cms-
tv.cz. Podívejte se například na:
• Česká televize natáčí spot o krytém bazénu
• Z tiskové konference, srpen 2013
• Mezinárodní kurzy Milana Vítka letos jen pro
houslisty
• Letní kinematograf opět na náměstí a s digitalem 

litomyšlská TV na internetu
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Kulatý stůl o našem radničním listu se povedl
Jsme moc potěšeni tím, že kulatý stůl, který pořá-
dalo o.s. Generace 89 začátkem června na téma „Jak
budovat a udržet kvalitní radniční listy z pohledu
občana“ vyvolal takový ohlas. Děkujeme proto za
reakce, které ve svých zamyšleních v Lilii 07/2013
vyjádřili Marcela Boštíková, Michaela Severová, Jana
Bisová a v Lilii 08/2013 Jan Vavřín, Radek Pulkrábek
a Jaromír Odstrčil. I pro nás byl tento kulatý stůl
tématem, o kterém ještě dnes živě diskutujeme.
Často se vracíme k doporučením, která na kulatém
stole zazněla z úst pana Oldřicha Kužílka (člena
Rady vlády pro lidská práva, autora Zákona
č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím, po-

radce pro otevřenost veřejné správy) směrem k Lilii
- našemu radničnímu zpravodaji. 
Daná doporučení zpracoval pan Oldřich Kužílek na
základě analýzy 3 posledních čísel Lilie (03/2013 –
05/2013).
Vybíráme pro vás ta, která považujeme pro budouc-
nost Lilie za zásadní:
● směrovat Lilii k vyšší objektivitě a vyváženosti
informací 
● zvýšit aktivitu redakce směrem ke zjišťování
alternativních názorů (např. formou diskusí) 
● více plnit úlohu vyplývající ze zákona o obcích
(městský zpravodaj je financován z veřejných pro-
středků a jeho hlavním úkolem je informovat ob-

čany o věcech veřejných. Lilie plní toto z 16 %, zby-
tek tvoří kulturně společenský servis) 
●  snížit míru přeregulovanosti (Statut zpravodaje,
Pravidla a Metodický pokyn zpravodaje)  a odstranit
z nich protiprávní postupy
● zrušit cenzuru 
Myslíte si, že bychom se v Litomyšli měli těmito do-
poručeními zabývat? Co takhle se v duchu občanské
společnosti nad tématem znovu sejít a hledat, kudy
se posunout dál?
Více můžete zhlédnout na záznamu kulatého stolu
na www.youtube.cz/generace89os nebo www.gene-
race89.cz a udělat si tak vlastní názor. 

SNK Generace 89 - Petra Benešová, Dan Brýdl, 
Miroslav Hájek, Věra Krejčová, Marek Urban; 

Generace 89, o.s. – Daniel Janata, Olga Radimecká

SNK Generace 89

Všem prvňáčkům ale i ostatním žákům, studentům,
učitelům a také rodičům přejeme úspěšné vykročení
do nového školního roku.

Zastupitelé za KDU-ČSL

Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto, dostal jsem
dvojku!”
„No výborně, a z čeho?”
„Z chování.”

Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu,
kolik jich tam zbude?
Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: „Co nejvíc
způsobuje pocení u člověka?"
„Vaše otázky" - odpovídá student.

Učitel hudby varuje žáka:
„Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak namluvím tvé
matce, že máš velký talent."

Pojem SKUTEČNÝ turistický ruch v Litomyšli stále ne-
známe
Po pracovním vypjetí jsem se těšil na týdenní dovo-
lenou na Šumavě. Začali jsme Českým Krumlovem.
Po Praze je toto místo dvojkou v rámci turistického
ruchu v celé republice. Město, které obtéká krásná
Vltava, je obklopeno zalesněnými horami - zkrátka
český klenot - k tomu poloha nedaleko ekonomicky
silného Německa a Rakouska a turistický ruch
vzkvétá. Další den jsme pokračovali kolem Vltavy se
zastávkami v Rožmberku nad Vltavou s romantic-
kým středověkým hradem, dále pak do Vyššího
Brodu s klášterem Zlatá Koruna, založené králem
Přemyslem Otakarem II. Šokem pro mě byly desítky
tábořišť vodáků a houfy lidí v loďkách i člunech…
Vltava byla jako Václavák. Zapůsobilo na mě měs-
tečku Lipno u stejnojmenné přehrady. Kdysi vojen-
ský prostor bez života, kam major Těrasky z Černých

baronů posílal za trest ty nejhloupější velitele.
Lipno se změnilo k nepoznání. Pochopil jsem, jak
důležité jsou pro úspěch nápady a kreativnost lidí,
které v našem jednostranně založeném městě
(kromě Smetanovy Litomyšle je další invence do
rozvoje turistiky nulová) zcela chybí. Lidé jsou dnes
pohodlní, proto jim v Lipně vybudovali ohromné
parkoviště s kompletním zázemím služeb a obchodů.
Na nejvyšším kopci postavili sedačkovou lanovku
s možností dopravy kol a koloběžek, na kopci roz-
hlednu s prohlídkovou trasou „v korunách stromů“.
Z věže je možné se sklouznout na speciální sklu-
zavce. U věže je rovněž kvalitní zázemí, a tak rodiče
popijí a sledují své ratolesti, jak se prohání z kopce
na koloběžkách. Každých 10 sekund přijíždí lanov-
kou 4 lidé za 250 Kč/osobu (tam i zpět), moc hezky
se to počítá, to je skutečný turistický průmysl.  Byl
jsem rád, že jsme se z lidského mumraje přesunuli

do centra Šumavy. Opět tisíce lidí, pěších, na ko-
lech, avšak všude výborné zázemí a služby. Klid
jsme si užili, když jsme ve 40stupňovém vedru ab-
solvovali náročnější trasu ze Špičáku přes Černé je-
zero na česko-bavorský vrchol Ostrý. Poslední dny
jsme s manželkou navštívili trojici středověkých
hradů. Miluji naši historii, byl to pro mě veliký zá-
žitek, který mi malinko kazila skutečnost, že zde
opět byly stovky hlučných turistů. Co na plat i toto
přináší úspěšná koncepce ve vedení cestovního
ruchu. Pobyt skončil návštěvou městečka Hartma-
nice s jeho židovskou synagogou. Nedávno byla zre-
konstruována. Skutečnost, že do roku 1948 bylo na
Šumavě 3 500 obcí a samot, mou silně rezonovala.
Po zbudování hraničního pásma soudruhy jich zbylo
do dneška jen 450. Co se budovalo 10 století, sou-
druzi zničili za 5 let. Na dovolené jsem v přímém
přenosu viděl, jak má vypadat skutečný turistický
ruch. Můžeme se vymlouvat na polohu, dispozici,
absenci větší řeky a hor; co ale chybí, je chuť, ná-
pady a invence.   Jaromír Odstrčil, zastupitel města

Strana soukromníků ČR

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

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

 Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

Soustředění Letního orchestru mladých vedl Radek Baborák 
strana 1 >
„Toto je moje třetí sezóna, kdy dělám současně só-
lové hraní na lesní roh i dirigentskou karieru. Di-
rigování totiž není technicky vzato těžká věc.
Hudbou se zabývám hodně dlouho a toto je tako-
vým přirozeným vyústěním,“ uvedl dirigent, který
se snažil z účastníků soustředění dostat to nej-
lepší. „Člověk si musí uvědomit, že hra na nějaký
nástroj je z velké části mechanická věc, takže chci
po nich naprosté maximum, jehož jsou schopni.
Největší chybou by bylo soustředit se přehnaně na
detaily. Já po účastnících chci všechny výrazové
prostředky - hrát slabě, silně, rychle i pomalu, aby
tam byly kontrasty. To je hlavní moje snažení,

abychom se nenudili my ani obecenstvo,“ prozra-
dil Baborák. 
Z účastníků LOM slavné osobnosti
Radek Baborák však nebyl jediným zvučným jmé-
nem, které se k Letnímu orchestru mladých připo-
jilo. Spolupracoval s ním dirigent, houslista
a skladatel Ondřej Kukal, který začínal jako hous-
lista v rámci Hudební mládeže a Letních táborů HM.
Stejně tak Vojtěch Spurný. Ten nejdříve jezdil jako
účastník, z něhož se stal známý hudebník a diri-
gent. V době studií na Akademii múzických umění
se připojil i Jakub Hrůša, dnes uznávaný dirigent. 
„K Litomyšli mám čím dál tím větší vztah“
Krom toho, že Radek Baborák přijel na soustředění

Letního orchestru mladých do Litomyšle, má k Sme-
tanovu rodišti blízko i jinak - narodil se v nedale-
kých Pardubicích a vidět jsme ho mohli na festivalu
Smetanova Litomyšl. „K Litomyšli mám čím dál tím
větší vztah. Jsem vděčný panu Vojtěchu Stříte-
skému, který byl iniciátorem mého návratu jako só-
listy a dirigenta do Pardubic, když tam byl
ředitelem. V Litomyšli působí jako dramaturg a já
jsem rád, že mi jako sólistovi i dirigentovi mého
orchestru dal příležitost na Smetanově Litomyšli. Ať
už díky festivalu nebo jiným projektům budu se
v Litomyšli ukazovat často a moc rád,“ řekl závěrem
Radek Baborák.   

Text a foto Jana Bisová
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Návrh revitalizace plovárny představen na výstavě. 
Zůstane jen na papíře?

Výstava Revitalizace plovárny v Litomyšli, která je
až do 13. září k vidění v zámeckém infocentru, před-
stavuje diplomové práce studentek Fakulty umění
a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem MgA. Michaely Jungrové a MgA.
Veroniky Jezdinské. Tyto práce vznikly „na objed-
návku“ litomyšlské radnice. Minimálně grafický vi-
zuální styl, navržený Veronikou Jezdinskou, zřejmě
praktické využití mít bude. O osudu architektonické
úpravy objektu šaten, restaurace a bytu správce
zřejmě rozhodnou finance. 
Diplomové práce na objednávku
„Slečna Jungrová dostala od radnice několik mo-
žných témat, které by mohla zpracovávat, takže je
to taková naše „polozakázka,“ potvrdil místosta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Právě plovárna mě
zaujala nejvíc, protože to je zaprvé volnočasový ob-
jekt, což mě lákalo, a také mám vztah ke sportu,“
zdůvodnila výběr tématu Michaela Jungrová. Její
návrh však řeší pouze vstupní objekt, nikoli celý
areál, i když i ten by si modernizaci zasloužil. „Za-
bývala jsem se primárně šatnami, bytem správce
a restaurací. Současné šatny jsou v podstatě nevy-
hovující, chybí sociální zařízení, kapacita je malá,
prostě je to tak trošku „vybydlené“, takže jsem celý
objekt rozšířila a ještě jsem nastavila hodnotu
o hostel. Znamená to, že objekt by se dal užívat ce-
loročně a ne jen dva měsíce v roce,“ popsala práci
Michaela. Hostel je řešen nadstavbou, spodní patro
víceméně kopíruje původní půdorys, na střeše ne-
chybí terasa. Větší změny jsou navrženy uvnitř.
V materiálech je zachováno dřevo, použitými bar-
vami jsou především žlutá, evokující slunce, a modrá
barva vody. Hostel by mohl pojmout celý autobus
hostů a je navržen jako ubytování levného typu, na-
příklad pro rodiny na kolech s dětmi nebo spor-
tovce, kteří by měli v těsné blízkosti sportoviště.
V práci Michaela neopomněla navrhnout třeba půj-

čovnu lehátek a sportovních potřeb. „Objekt by
mohl být takový sebeuživitelný,“ vysvětlila Micha-
ela Jungrová.
Plovárna v retro stylu
Celá revitalizace včetně grafického vizuálu je o to
zajímavější, že je navržena v retro stylu. „Vše je na-
vrženo v duchu prvorepublikové plovárny, protože
jsme celou dobu vycházely z konceptu, že jsou tam
prvorepublikové prvky plus prvky z padesátých let.
Proto retro, a protože mně přišlo fajn zachovat
ducha té doby,“ uvedla mladá architektka.  
Diplomová práce řeší i dopisní papíry
Michaela Jungrová však nechtěla skončit u pouhé
revitalizace objektu plovárny. Hodlala práci rozšířit
o další grafický rozměr, a oslovila tedy Veroniku

Jezdinskou. „Jako prvopočátek veškeré práce bylo
logo plovárny, kde jsem volila font z padesátých let,
protože typově a charakterově mi přišel nejblíže

k zachování retro stylu. Dalším prvkem bylo logo
hostelu. Důležité bylo, aby obě loga byla od sebe
odlišitelná a vlastně jednotným prvkem, který
potom provází i ostatní grafické prostředky,“ uvedla
Veronika.
Finance opět ve hře
Návrh revitalizace však postrádá položku nákladů.
„Vlastně nevíme, jestli se bavíme o nápadu za 20
milionů nebo za 5 milionů. Asi odhadneme, že ta
suma bude v řádu desítek milionů. Možná to skončí
pouze jako hezký nápad, o kterém budeme vědět.
Případně, kdyby se objevily nějaké dotační tituly,
tak by se o tom možná dalo uvažovat,“ uvedl Ra-
domil Kašpar a dodal: „Takovýchto studentských
projektů máme víc. Byli jsme ve styku s libereckou
fakultou a máme různá řešení knihovny, kolumbá-
ria apod.“ Radomil Kašpar ovšem připustil, že celý
areál na Černé hoře je zmodernizovaný vyjma právě
plovárny a haly Tělovýchovné jednoty Jiskra. „Li-
tomyšl byla v minulosti zamilovaná do velkých
jmen architektů, ale já si myslím, že mladí by měli
dostat šanci, i v naší Litomyšli,“ dal naději místo-
starosta. 
O něco lepší vyhlídky než samotná revitalizace ob-
jektu má grafická část. Jednotný vizuální styl na-
vržený pro budoucí objekt plovárny je v podstatě
využitelný již nyní. O logo již projevily zájem Měst-
ské služby Litomyšl, s.r.o., které plovárnu spravují.
„Ano, rádi bychom logo využili na webových strán-
kách,“ potvrdil ředitel Městských služeb Litomyšl,
s.r.o. Ing. Karel Kalousek. „Krytý bazén prezentaci
má, má i logo, kdežto plovárna ne a je to možná
trošku škoda, protože si myslím, že to je příjemné
místo,“ dodala závěrem mladá grafička Veronika
Jezdinská.

Jana Bisová, vizualizace Michaela Jungrová, 
logo Veronika Jezdinská

Česká televize natáčela
spot o krytém bazénu

Česká televize natáčela v úterý 13. srpna v Měst-
ském bazénu Litomyšl. Stavba byla totiž vybrána
mezi třicítku projektů, které byly financované z Re-
gionálního operačního programu. Ze všech vzniknou
televizní spoty, které odlehčenou formou představí
tato nejzdařilejší díla. Komparzisty se při natáčení
stali samotní návštěvníci litomyšlského bazénu.
Spoty poběží před televizními novinami možná již
v září.
„Natáčení je rozsáhlejší a je spoluprací ministerstva
pro místní rozvoj a České televize,“ vysvětlil režisér
David Bonaventura, který stojí například za bilanč-
ním snímkem o herci Jaroslavu Marvanovi nebo za
unikátním projektem, přibližujícím atmosféru re-
konstrukce historické události k 60. výročí konce 2.
světové války, Bitva o rozhlas. „Jedná se o projekty,
které jsou něčím užitečné pro lidi, spolupodílela se

na nich Evropská unie a zasloužili se o ně i občané
z regionu. Litomyšl byla vybrána, protože projekt je
velmi zajímavý,“ specifikoval vybrané stavby režisér
a dodal: „Tyto projekty mapujeme v dvouminuto-
vých spotech.“ 
Přípravy natáčení trvaly přes půl roku a teprve v po-
sledních týdnech filmaři začali objíždět jednotlivé
projekty. Kromě Litomyšle jsou to třeba rybí pře-
chod, dokončená dálnice z Veselí nad Lužnicí do Tá-
bora nebo železniční trať mezi Benešovem
a Voticemi. „V Litomyšli nás zajímalo, jakým způso-
bem probíhala stavba. Důležitý pro nás je i moment
zapuštění do země - šetření energie, protože ekolo-
gie je dneska hodně důležitá. Líbí se nám, že se
k tomuto tady přistoupilo,“ uvedl David Bonaven-
tura. 
Stavba bazénu podle projektu DRNH architektonické
kanceláře začala v červenci 2009 a dokončena byla
v říjnu 2010. Soutěž na dodavatele, kterou vyhrála
firma PKS INPOS a.s., srazila náklady na 116 mili-
onů Kč. „Bazén postavilo město díky bezmála 56 mi-
lionové dotaci z ROP Severovýchod,“ upřesnila
tisková mluvčí Regionální rady regionu soudržnosti
Severovýchod Eva Jouklová. V roce 2011 získal
krytý bazén cenu Stavba roku. O rok později byl
v bazénu dokončen další projekt, spolufinancovaný
opět z prostředků Evropské unie, díky němuž stavba
využívá úspory energií zužitkováním odpadního
tepla z bazénových vod pomocí jejich akumulace
a zpětným získáváním tepla pomocí tepelného čer-
padla.

Text a foto Jana Bisová

Dveře do Lidového
domu mají nový
plášť
Lidový dům byl vybudován v letech 1921–1922.
Jedná se o poslední stavbu ve stylu novorenesance
s prvky modernismu a secese v Litomyšli. 
Vstupní dveře do restaurace Lidový dům byly v ha-
varijním stavu. Už na pohled bylo patrné, že je po-
třeba dveře zrekonstruovat. Na dveřních křídlech
chyběly části profilových lišt lemující výplně, rá-
mová konstrukce obou křídel byla rozvolněná. Dveře
měly četná mechanická poškození a dřevní hmota
byla působením vlhkosti značně degradována, ko-
vové prvky byly poškozené. 
Díky získání podpory z Fondu obnovy památek Par-
dubického kraje se nám podařilo obdržet potřebné
finance na rekonstrukci, které se ujal pan restaurá-
tor Jiří Věneček. 
Na fotografie z průběhu realizace se můžete podívat
na webových stránkách www.litomysl.charita.cz.

Text a foto Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl



anketa

1) Je pro vás městský zpravodaj Lilie užitečným
    zdrojem informací?

ANO NE

2)  Čtete Lilii pravidelně?
ANO, pravidelně  NE, jen občas  LILII NEČTU

3)  Označte, prosím, maximálně tři z uvedených
rubrik, které čtete nejraději:

OTEVŘENÁ RADNICE
KRÁTCE
Z RADY A ZE ZASTUPITELSTVA
PROSTOR PRO NÁZORY VOLENÝCH SUBJEKTŮ V ZAM
Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
SERIÁL
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
K ZAMYŠLENÍ
KALENDÁRIUM

4)  Poskytuje Lilie dostatek prostoru pro alternativní
    názory?

ANO NE NEVÍM

5)  Přináší Lilie podle vašeho názoru objektivní
    informace?

ANO NE NEVÍM

6)  Je vymezený prostor pro názory volených subjektů
    v ZaM v Lilii dostačující?

ANO, dvoustrana stačí
NE, měl by se rozšířit
Tyto příspěvky nečtu

7)  Někteří odborníci tvrdí, že do radničního
    zpravodaje nepatří společensko-kulturní servis. 
    Přivítali byste snížení počtu těchto příspěvků?

ANO NE

8)  Chtěli byste se dozvědět více o činnosti
    jednotlivých odborů Městského úřadu Litomyšl?

ANO NE

9)  Chtěli byste prostřednictvím Lilie klást otázky
    vedení města a pracovníkům radnice?

ANO NE

10) Jsou pro vás zdrojem informací také placené
inzeráty zveřejňované v Lilii?
ANO NE

11) Pokud vám v Lilii něco chybí, prosíme, napište
nám to:

12) Pokud vám v Lilii něco vadí, prosíme, napište
nám to:

13) Pokud se vám v Lilii něco líbí, prosíme, napište
nám to:

14) Víte, že je zpravodaj Lilie ke stažení ve formátu
PDF na www.litomysl.cz?

ANO, vím a využívám to
ANO, vím, ale nevyužívám to
NE, nevím

15) Hledáte informace z města také na stránkách
radnice www.litomysl.cz?

ANO NE

Děkujeme za vaše odpovědi a přejeme vám příjemné
chvíle při čtení Lilie. 

Milí čtenáři, v červencovém čísle Lilie jsme avizovali, že připravíme anketu o Zpravodaji města Litomyšle
Lilie. Zajímá nás, zda jste s obsahem Lilie spokojeni a budeme rádi i za vaše tipy, nápady a náměty. 
Celkem 23 z vás (za každý ročník Lilie jeden výherce), kteří zašlete vyplněný anketní lístek, vylosujeme
a zašleme ceny, mezi nimiž jsou například hrníčky, psací potřeby, obaly na CD, placky a řada dalších.
Jak se zúčastnit ankety?
Odpovězte, prosím, alespoň na 10 otázek v anketě. Zaslání lístku je zdarma – poštovné hradí město Litomyšl.
Anketní lístek je možné odevzdat i na podatelně Městského úřadu v Litomyšli na Bří Šťastných 1000. Hla-
sovat můžete také na www.litomysl.cz.
Anketní lístek může být zaslán i anonymně. Pisatel se však tímto krokem zbavuje šance získat některou
z cen. Lístek zasílejte maximálně do 5. října 2013.                                                     vaše redakce Lilie

Houslové kurzy pro mladé talenty z celého světa
Za zvuků kladiv a sbíječek absolvovalo od 28. čer-
vence do 18. srpna čtrnáct studentů Mezinárodní
smyčcové kurzy profesora Milana Vítka. Právě sta-
vební ruch na Základní umělecké škole Bedřicha
Smetany v Litomyšli byl jedním z důvodů omezení
rozsahu výuky z původních smyčcových nástrojů
pouze na housle. Přesto ani v tomto 18. ročníku ne-
chyběly koncerty pro veřejnost včetně mimořád-
ného varhanního koncertu Karla Paukerta.  
Z celého světa se sjeli mladí houslisté, aby se při
výuce profesora Milana Vítka z Oberlin College Con-
servatory of Music v USA a Per Enokssona z Royal
Academy of Music ve Švédsku zdokonalili ve své
hře. Většina z nich se houslím věnuje od útlého dět-
ství, takže především na koncertech byla radost je
poslouchat. „Rozhodně si myslím, že se zlepším,
protože zdejší učitelé jsou prostě úžasní. Jsou nej-
vyšší třídou Evropy, světa. A trávit čas se studenty,
kteří jsou většinou lepší než já a starší než já, je pro
mě také velmi dobré,“ uvedl Carl Vallin ze švédského
Göteborgu, jehož v pěti letech ke hře přivedl otec
muzikant. Stejného názoru byla i Johanna Ludén ze

nické problémy, protože Základní umělecká škola
Bedřicha Smetany, tedy ta budova, prochází pře-
stavbou, takže jsme se pro letošek domluvili
s panem profesorem, že umírníme počet účastníků.
Není tady 24 studentů a nestuduje se tady viola
a violoncello, ale pouze 14 studentů a pouze
housle.“ Účastníci přijeli ze Švédska, Dánska, Jižní
Koreje, nechyběla Česká republika, USA, a dokonce
Írán a Estonsko. „Nejdál to asi měla dívenka z Hong
Kongu,“ prozradil ředitel Kašpar a Milan Vítek dodal:
„Rozhodně pracujeme na tom, abychom se vrátili
k viole a violoncellu, protože já mám komorní mu-
ziku velice rád a myslím, že je to také výborné pro
mladé lidi hrát dohromady, mít týmového ducha.“ 
V rámci houslových kurzů odehráli účastníci devět
koncertů, z toho v Litomyšli se uskutečnily tři
a jeden „bonusový“. „Na jeden mimořádný koncert
přijela návštěva ze Spojených států amerických, a to
Karel Paukert, výborný varhaník, který pro veřej-
nost odehrál koncert v kostele Povýšení sv. Kříže,“
řekl závěrem Radomil Kašpar. 

Jana Bisová, foto Petr Šilar

švédského Stockholmu, která hraje na housle již še-
stnáct let. „Myslím, že Milan Vítek je skvělý učitel,
a také jsem si myslela, že bude inspirativní seznámit
se s jinými muzikanty v mém věku,“ zdůvodnila
svoji účast a dodala: „Chtěla jsem zlepšit své hraní,
hodně cvičit a mít hodiny.“ A právě délka výuky,
která není striktně dodržována a studentům je vě-
nován náležitý prostor, dává účastníkům možnost
posunout se ve hře na housle o pořádný krok dál.
„Každý žák má oficiálně tři hodiny týdně po dobu
prvních dvou týdnů a ten třetí máme koncertní zá-
jezdy, kdy je každý den generálka. My se na ty ho-
diny nedíváme tak striktně a většinou, když se
studenty pracujeme, tak výuku protáhneme a dáme
jim i extra hodiny navíc. Nemáme žádná přísná pra-
vidla. Rozhodně dostanou víc, než co stojí v pro-
spektech. Tím je to svým způsobem jedinečné,“
vysvětlil profesor Milan Vítek. 
Několik let zpátky se výuka rozšířila o violu a vi-
oloncello, což letos nebylo možné. Důvody prozradil
výkonný ředitel Mezinárodních smyčcových kurzů
Radomil Kašpar: „Trošičku jsme narazili na tech-

Vychovatelka s praxí nabízí služby

Jsem bezúhonná, spolehlivá a nabízím služby 
i jednotlivě. Reference a další informace 
na tel. 776614686, Jenčíková Bohumila

email: Jencikova.B@seznam.cz

hlídání dětí, žehlení
a péče o seniory

v Litomyšli a okolí.
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„Mým posláním v Litomyšli 
bylo doprovázet lidi ke kříži“

Kazatel Církve bratrské Daniel Smetana odchází z Li-
tomyšle. Snad nikdo však na něj nezapomene, pro-
tože hmatatelná vzpomínka zůstává – Nový kostel,
jenž by se dal považovat za jeho „dítě“. Daniel Sme-
tana však zůstane i v srdcích Litomyšlanů, neboť jeho
působení zde ovlivnilo celou řadu lidí. Přinášíme vám
rozhovor, který Daniel Smetana Lilii poskytl:

Co je důvodem vašeho odchodu z Litomyšle?
Jsem přesvědčen, že se již naplnila doba mého půso-
bení v Litomyšli. Když jsme přišli do Litomyšle, seděli
jsme na krabicích v bytě staré modlitebny v Nádražní
ulici a dívali se na ČT 1. Zrovna dávali pořad o eku-
menické spolupráci z Nového Města nad Metují,
odkud jsme s rodinou přišli. Reportér Petr Raus refe-
roval o dobré ekumenické spolupráci mezi věřícími
z jednotlivých církví. Během této reportáže jsme pře-
pnuli na ČT 2, kde jsme v ohromení sledovali teroris-
tické útoky na mrakodrapy Světového obchodního
centra v New Yorku. Bylo 11. září 2001. Měl jsem slzy
v očích. V té chvíli jsem si uvědomil, že tento svět
naléhavě potřebuje světlo odpuštění, smíření a na-
děje. A že po mně jako kazateli se žádá, abych se
v tomto městě stal jakýmsi přisluhovačem „Rozsvě-
covače lamp“. Když se nyní ohlédnu zpět, vidím, že
něco málo se přeci jen podařilo. Je čas jít dál.  

Kam odcházíte? 
Z Litomyšle odcházíme do Sboru Církve bratrské
v Praze - Horních Počernicích. Je to tradičnější sbor
s nedělními besídkami, dorostem, mládeží, mladými
rodinami, střední a starší generací. Lidé zde jezdí na
dovolené a jsou spolu rádi. Většina tamních věřících
žije přímo v Horních Počernicích a jsou na to hrdí.
Kdysi byli samostatnou obcí. Dnes patří k Praze.
Když budete vjíždět z dálnice na Pražský okruh

u Černého mostu, věřte, že kousek od vás jsou Horní
Počernice s litomyšlským Smetanou.

Není vám líto, že Litomyšl opouštíte? Co ze Sme-
tanova rodiště vám bude nejvíce chybět? A co naopak
postrádat nebudete?
Je mi to moc líto. Litomyšl je dámou na vysokých
podpatcích. Ač může být kritizo-
vána pro spoustu pudru na tváři,
nikdo nemůže popřít fakt, že
v jejím srdci tluče odvážná a ničím
nespoutaná tvůrčí síla. Koho obda-
ruje lilií, ten ji nikdy nepřestane
milovat. Takovou jaká je. S dobrým
i zlým. Asi jsem se do Litomyšle za-
miloval.

S předchozí otázkou souvisí i tato
další. Stavba Nového kostela je spo-
jena s vaší osobou a hodně jste se
o ni zasloužil. Jaké máte pocity,
když víte, že tento krásný kostel
opustíte? Stálo vás to přeci jen
spoustu námahy a času, aby se vše podařilo.
To víte, že se mi bude Nový kostel těžce opouštět.
Mám však velkou radost z toho, že se v něm věřící
cítí dobře a že slouží i široké veřejnosti. Tento kostel
se stal prostorem Naděje. To byl hlavní cíl našeho
společného snažení.

Co říká vaše rodina na odchod z Litomyšle? 
Manželce Markétě se odchází z Litomyšle těžce. Jako
pečovatelka a zástupkyně vedoucí v Respitní péči
Jindra prožívala naplnění v péči o seniory. Měla je
moc ráda a oni ji. Navíc měla to štěstí, že si velmi
dobře rozuměla s kolegy na pracovišti. Domnívám se
však, že dnes už je s odchodem z Litomyšle smířena.

Dcera Ráchel v Litomyšli zůstává i nadále. Mohla by
sice dostudovat gymnázium v Praze, ale v Litomyšli
má spoustu dobrých přátel, a tak se rozhodla zde
zůstat. Vypadá to, že si budeme muset v Praze vy-
stačit pouze s naší želvou Olivkou.

Jak dlouho jste v Litomyšli působil a kdy přesně
odcházíte?
V Litomyšli jsem působil 12 let. Poslední rozloučení
se mnou bude v rámci bohoslužby v neděli 29. září
2013 od 14.00 hod. v Novém kostele Církve bratrské.
Litomyšl definitivně opustíme 28. října 2013.

Jak byste do několika vět shrnul vaše působení
v Litomyšli coby kazatele?
To není úplně jednoduchá otázka.
Odpovím opět obrazem. Když byl
dokončen kostel, vodil jsem lidi po
betonové střeše až ke skleněnému
kříží, aby se skrze něj mohli podí-
vat k nebi. Během té cesty jsem
jim vyprávěl o posledních okamži-
cích Ježíše Krista. Mnozí pak spolu
se mnou pozorovali kříž, jak v od-
poledním slunci září a rozkládá
sluneční paprsky v duhu. S úsmě-
vem říkám, že ke kříži jsem dopro-
vázel T. Halíka i M. Dalíka.
Mým posláním v Litomyšli bylo do-

provázet lidi ke kříži a skrze něj jim umožnit výhled
k nebi.

Budete se k nám vracet?
Doufám, že ano. Budeme zde mít dceru, takže do
Litomyšle určitě zavítáme. Věřím, že se uvidíme
v Novém kostele Církve bratrské či na Smetanově
Litomyšli, na Smetanově výtvarné Litomyšli nebo
i při jiné příležitosti.

Ptala se Jana Bisová

Přejme Danielu Smetanovi hodně štěstí v novém
působišti, aby i tam mohl přinášet lidem světlo od-
puštění, smíření a naděje. Děkujeme.      redakce Lilie
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Slova moudrých: Pravda je mocnější než vý-
mluvnost.                                   M. Luther

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – Vlasta Bartošová, Otakar Vraspír, Vác-
lav Flídr, Bohumil Rubek, Karla Prokopová
85 let – Emil Süsser
90 let – Věra Řemínková
91 let – Růžena Kalinová, Vlasta Minářová
92 let – František Kalibán (Nová Ves u Lit.)
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jan Martinec, Žamberk – Martina Havlíková,
Květná, Jaroslav Pekař, Litomyšl - Nikola Va-
šková, Sedliště, Jindřich Telecký, Brno – Kris-
týna Jiroušková, Litomyšl, Radek Láznička,
Osík – Zuzana Petrová, Brno, Matěj Čuhel, Svi-
tavy – Barbora Šafránková, Svitavy, Jiří Čejka,
Dolní Újezd – Markéta Vodehnalová, Dolní
Újezd, Ladislav Žďára, Dolní Újezd – Hana Jíl-
ková, Litomyšl, Vladimír Rosol, Votice - Iveta
Fürstová, Litomyšl, Michal Švec, Chmelík – Ža-
neta Vavrušková, Svitavy, Tomáš Krajča, Staříč
– Hana Macháčková, Benátky, Michal Mička,
Polička – Pavla Vápeníková, Polička, Zdeněk
Tomiška, Heřmanův Městec – Helena Krem-
lová, Slatiňany, Libor Gloser, Svitavy – Iva
Šauerová, Svitavy, Jindřich Král, Litomyšl –
Jarmila Vaňousová, Žamberk, Tomáš Smékal,
Haňovice – Andrea Vaclová, České Heřmanice,
Martin Rudolf, Slatina – Michaela Sokolová,
Zámrsk, Ludwig Berlinger, Nizozemsko – Šárka
Dušková, Česká Třebová, Martin Peroutka,
Kolín – Klára Sontáková, Česká Třebová, Petr
Navrátil, Bystré – Kateřina Mitášová, Bystré,
Josef Marek, Filipov – Anna Renzová, Česká
Třebová, Radek Unčovský, Vysoké Mýto –
Marie Štěpánková, Sedlišťka, Pavel Novák,
České Heřmanice – Lada Kosková, Vysoké
Mýto, Jan Zavřel, Litomyšl – Lucie Supperová,
Litomyšl, Luděk Pilař, České Heřmanice – Lucie
Krummerová, Vysoké Mýto, Martin Šotola,
Čistá – Renata Sedliská, Čistá, Lukáš Lustyk,
Litomyšl – Daniela Kalibánová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Pavlem Zvěřinou (35 let), Marií Škrachovou
(70 let), Ludmilou Kostešenovou (94 let)
Vzpomínáme. 

Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

Poděkování, blahopřání a vzpomínky
Chtěla bych poděkovat slečně Tereze Jandáčkové

a celé skupince mladých pedagogů za krásně strá-
vených prvních 14 dní prázdnin v KKP. Za milé vý-
lety na Budislav a za zvířátky, za páteční pečení
dobrot a za skvěle vymyšlené soutěže a hry po celou
dobu tábora.    Monika Krummerová s dcerou Eliškou

Dne 8. 8. 2013 oslavili manželé Marie a Miroslav
Škrdlovi 60 let společné cesty životem - diamanto-
vou svatbu. Pevné zdraví do dalších let za celou ro-
dinu přeje                            neteř Lenka Pekařová

Dne 29. 8. 2013 uplynul 1 rok, co
nás navždy opustil pan Jan Hantl
z Pohodlí čp. 57. Všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Brácho, chybíš mi. 

Bratr Bohuslav s rodinou
Dne 15. 9. tomu bude rok, co zemřel pan Franti-

šek Jaša. Vzpomíná
manželka, syn Luděk a dcera s rodinou

Vzpomínka na Pavla Zvěřinu
Pavel Zvěřina, který 31. července tra-
gicky zahynul ve věku pouhých 35 let,
byl jedním z největších talentů lito-
myšlského fotbalu všech dob. Trénoval
jsem ho od jeho deseti let jako mlad-
šího žáka a dobře se pamatuji, že pro
svoje fotbalové nadání byl schopen
hrát již v tomto věku ve vyšší věkové
kategorii. Jeho dispozice byly sku-
tečně mimořádné a nebylo divu, že se
ocitl velmi brzy v hledáčku východo-
českých fotbalových talentů králove-
hradeckého sportovního klubu. Tam také několik let
úspěšně působil již jako dorostenec. 
Po návratu do Litomyšle řadu sezón úspěšně hrál za
I. mužstvo mužů Jiskry. Svědčilo o tom jeho 317 se-
hraných utkání za tento tým a nebylo pochyb ani
o jeho střeleckých kvalitách, což dokladuje též jeho
122 nastřílených branek, které se bohužel už ne-
zvýší. Přes ne příliš vysoký počet sehraných zápasů

obsadil tak sedmé místo v počtu
vstřelených gólů v litomyšlské fotba-
lové historii. 
Nějaký čas Pavel působil úspěšně
i v jiných významných klubech, za-
hraniční angažmá nevyjímaje a v po-
sledních letech se věnoval také malé
kopané a sálové kopané. Nejprve hrá-
val za zdejší FC Butterfly a v poslední
době sklízel úspěchy v týmu SK Lito-
myšl. Na poslední cestě jej ve čtvrtek
8. srpna přišlo do Nového kostela vy-

provodit nejen nespočet spoluhráčů v dresech té
nejsmutnější barvy, ale také přátel a kolegů a kole-
gyň z litomyšlské nemocnice, kde Pavel až do své
předčasné smrti pracoval. 
Za Pavlem Zvěřinou zůstane nejen ve fotbalovém
klubu Jiskry Litomyšl bolestně prázdné místo. Čest
jeho památce.

Zdeněk Vandas a Vojtěch Stříteský

Dne 31. 8. 2013 oslavili manželé Naděžda a Zde-
něk Mikulečtí zlatou svatbu. Do dalších let přejeme
hodně zdraví a pohody.      Dcera Marcela s rodinou

Děkuji mnohokrát, jsme velmi vděčni za možnost
získat tak operativně kvalifikovaný pedagogický
dozor a pestrý program pro syna v době prázdnin, kdy
my musíme chodit do práce a jinou možnost péče
o školou povinného juniora v rodině nemáme. Je na-
prosto ojedinělé, aby město podporovalo takovým
způsobem zaměstnanost nejen svých občanů, ale také
obyvatel širšího regionu. Kdekoli jinde jsou nabízeny
komerční obdoby s nesrovnatelnými finančními po-
žadavky, které pro průměrně ohodnoceného zaměst-
nance představují téměř celý plat. V tomto ohledu je
stejně významná možnost odběru kvalitních dotova-
ných obědů ze školní jídelny. Ještě jednou chci po-
děkovat městu Litomyšl za tuto možnost a všem, kteří
se podílejí na zajištění projektu Křížem Krážem
prázdninami, za jejich vstřícnost.     Eva Hudečková

Hledá se pěstounská rodina...
Díky lepší práci sociálních pracovníků i díky tomu,
že máme již více pěstounů, ubývá dětí, které vyrůs-
tají mimo rodinu. Amalthea aktuálně hledá dlouho-
dobé pěstouny i pro malého dvouletého kluka, který
nemůže vyrůstat s mámou a tátou. A nejen pro něj.
Vítáni jsou zájemci o pěstounství z celého Pardubic-
kého kraje, tedy i občané Litomyšle. Ředitel občan-
ského sdružení Amalthea David Svoboda k tomu
říká: „Stále je hodně dětí, které nemají to štěstí být
doma s mámou a tátou. Proto potřebujeme nové
pěstouny, na kratší i delší dobu.“  Na jak dlouho –
to vždy záleží na konkrétním dítěti a jeho situaci
a potřebách. 

Amalthea pomáhá novým zájemcům o pěstounskou
péči vyznat se v tom, co všechno je třeba udělat, než
se člověk pěstounem stane. Není toho málo, ale jak
říkají sami pěstouni – stojí to za to. „Včera jsem mlu-
vila s novými zájemci o pěstounství. Říkali, že jejich
děti už jsou velké, ale že mají čas a chuť věnovat se
ještě dítěti, které to potřebuje. Pěstounství je nadchlo.
Dává to prý smysl,“ doplňuje Ria Černá za Centrum ná-
hradní rodinné péče Amalthea. Právě tam se mohou
zájemci dozvědět další informace. Telefonicky na 773
952 819, na webu www.amalthea.pardubice.cz nebo e-
mailu pestouni@amalthea.pardubice.cz.

Ria Černá, Amalthea o.s.

Mít dobrý pocit sám ze sebe
U příležitosti uvedení divadelního
představení Filumena Marturano se Si-
monou Stašovou v hlavní roli, poskytla
herečka krátký rozhovor. Na jevišti
Smetanova domu budou moci diváci
obdivovat její skvostné herectví 28.
září od 19.30 hod. A nebudou zkla-
máni.

Vracíte jste se po roce do Litomyšle,
abyste osobně opět podpořila litomyšl-
skou speciální školu. Proč je potřeba
podporovat i taková malá města, nejen
Prahu? 
V Litomyšli jsem našla přátele, kteří
vedou speciální školu. Zalíbila se mi jejich oběta-
vost, slovo dalo slovo, padli jsme si do oka a dnes
už je z toho každoroční přátelské posezení spojené

s mým divadlem a s návštěvou jejich
školy. Praha má opravdu víc možností
jak na sebe upozornit dobré lidi, kteří
rádi nějaký ten finanční dar věnují.
Právě proto jsem přijala nabídku být
čestnou patronkou Speciální základní
školy a mateřské školy v Litomyšli,
která se mi opravdu moc líbí. Vloni pro
mě její žáci připravili hodinové před-
stavení ze svých scének a písniček.
Krásné a dojemné výstupy. Mám ra-
dost, že výtěžek z mého představení,
které do Litomyšle přivážím, opět po-
může dětem, které si nevytáhly zrovna

tu nejlepší životní kartu, ale které mají alespoň to
velké štěstí na dobré lidi kolem sebe, jako jsou právě
jejich učitelé, vychovatelé a asistenti. Každý, kdo

přispěje na Speciální školu v Litomyšli, byť i malým
obnosem – třeba právě zakoupením vstupenky na
letošní představení Filumena Marturano, může mít
dobrý pocit sám ze sebe. A to si přiznejme, že dnes
není právě málo. 

Chtěla byste se v Litomyšli na něco ze zajímavostí
tohoto města podívat? 
Ráda bych viděla zámecké sklepení se sochami Ol-
brama Zoubka, se kterým se osobně znám. A pokud
vyjde čas, tak i kapitulní kostel a galerii v domě
U Rytířů.

Máte vůbec možnost ještě vyrazit nepoznaná mezi
lidi a užít si obyčejné lidské svobody?
Popularita mě neobtěžuje. Zvykla jsem si a dnes už
si ráda popovídám s lidmi na ulici, kteří mě zastavují
a oslovují. Je to součást mé profese. 

Pavel Sršeň, publicista, foto promo foto
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Stará fotografie představuje začátek výstavby. Vedle gym-
názia je pole. Budova okresního úřadu ještě neexistuje.

První rodinný dům je zajímavý dochovaným nápisem nad
vchodem.

Bývalá střední průmyslová škola byla postavena v moder-
ním stylu kolem roku 1928.

První společný dům nového typu vznikl až kolem roku
1947. 

Podoba gymnazijní budovy se mnoho nezměnila, jen její
názvy se měnily často.

Vedle gymnázia stojí velká budova, ve které bydleli učitelé
a lékaři.

Dnes je dům po rekonstrukci a v horní části vznikly nové
byty.

Od roku 1928 stojí budova zdravotního střediska.

Na pozemcích tak zvaného „parku mladých“ stojí dnes
již více než 10 let další budova základní školy.

Městský úřad se přestěhoval z náměstí a vybudoval zde
svoje hlavní sídlo.

Ozdobou ulice u škol jsou vzrostlé stromy platanů. Nedostatek školních budov doplnila nová budova základní
školy „U Školek“.

Po stopách let minulých
třída T. G. Masaryka - díl 21.

seriál

Nová moderní ulice je protikladem historické po-
doby Smetanova náměstí. Vznikala až v době první
republiky a jejím základem je budova gymnázia.
Vchody některých budov vedou do jiných ulic,
přesto však k hlavním objektům třídy T. G. Masaryka
patří.                              Připravil Miroslav Škrdla

PLATÍM HOTOVĚ.  Tel. 734 231 272

Koupím zemědělské
pozemky

Hledám chalupu pro rodiče 
s menší zahradou v okolí Litomyšle.

Tel. 734 622 739

Prodám chalupu v Lažanech 
u Litomyšle. Oprava nutná. 

Cena 250 000 Kč. Tel. 604 489 403.
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Nesbo Jo – Švábi, Hněv muže, který miloval…, Cílek
Roman -  Jako když se valí šutry, Jirotka – Kain,
Uher - Hodinový manžel, Fagan Jenni – Panoptikon,
David Peter - Po zániku Země: dokonalá…, Green
Simon - Sen pro ducha, Pospíšilová - Vražda v láz-
ních Skalka, Connolly John - Hněv andělů, Nečas
Ondřej - Kladivo na čaroděje, Mankell - Vrazi bez
tváře, Wodehouse P. - Komorník v podezření, Bal-
dacci - První rodina, Co létem dozrálo, Probst - Man-
želská smlouva, Moyes Jojo - Než jsem tě poznala,
Larsson Asa - Obět Molochovi, Silva Daniel - Padlý
anděl, Jackson Lisa - Polibek měsíce, Hilderbrand -
Poslední léto, Garcia Emma - Zlomená srdce, Vala
Petr - Katova komnata, Podivné vraždění, Konopka

Libor – Hanna, Toyne Simon – Klíč, Případ sexuál-
ního maniaka, Cartland - Láska není slepá, Schubach
Kay - Naprostý cizinec, Stevens Taylor – Neviňátko,
Lutz John - Noční pavouk, Sparks - To nejlepší
z nás, Kraus Ivan - Má žena a jiné živly, Palma Félix
- Mapa času, Kraus Ivan - Ma mere et, Gerhardsen -
Perníková chaloupka, Mayle Peter - Znovu Provence,
Bender Aimee - Zvláštní smutek, Small - Divoká
láska, Cussler Clive – Království, Krishnamurti - Svo-
boda na počátku i na…, Laurenčík - Jak na doko-
nalou…, Braunová – Nina, Bauman - Tekutá láska,
Freyová Lena - Tvoření s pohádkou, Drda Adam -
Zdálo se, že Bůh je, Marx Susanne - 15 nejlepších
metod, jak…, Buzan Tony - Rychlé čtení

září 2013
kalendárium Litomyšle

170 let - 20. 9. 1843 se narodil v Litomyšli FRANTI-
ŠEK TEPLÝ, pozdější primář litomyšlské nemocnice.
Jeho paměti jsou uloženy v místním muzeu.
145 let - 25. 9. 1868 se narodil v Praze FRANTIŠEK
URBAN, malíř. Namaloval slavnostní oponu pro je-
viště Smetanova domu a také pro divadlo v Pardu-
bicích.
140 let - 17. 9. 1873 se narodil v Kroměříži MAX ŠVA-
BINSKÝ, český malíř a grafik. Pobýval občas v Koz-
lově u České Třebové, kde vytvořil svá velká
malířská a grafická díla. V roce 1900 se v Litomyšli
oženil s Elou Vejrychovou z Kozlova.
135 let - 3. 8. 1878 se narodil HANUŠ JELÍNEK, básník
a překladatel (Zpěvy sladké Francie). Byl manželem
Jiráskovy dcery Boženy, narozené v Litomyšli.
120 let - 13. 9. 1893 se narodil v Tejnku u Prahy
JOSEF MATIČKA, architekt a malíř. Své malířské dílo
z Litomyšle a okolí odkázal městu. Jeho jménem je
nazvána umělecká galerie v Litomyšli v domě U Ry-
tířů.
115 let - 1. 9. 1898 se narodil VÁCLAV LINDENTAL,
obchodník s oděvy. Za odbojovou činnost v době
druhé světové války byl zatčen a v roce 1942 popra-
ven.
90 let - 20. 9. 1923 se narodil OTAKAR GABRIEL, syn
úředníka v Litomyšli. Za druhé světové války byl vo-
jákem samostatné obrněné brigády v Anglii. Padl
v říjnu 1944 v bitvě ve Francii.
85 let - 7. 9. 1923 zemřel v Příbrami JOSEF THEUER,
profesor Karlovy univerzity a rektor Báňské vysoké
školy v Příbrami. Narodil se v Litomyšli. Byl nadše-
ným vykladačem díla B. Smetany.
_________________________________________________________

205 let - Poslední poprava na místech za lánskou ka-
tovnou se konala v roce 1808. Popraviště bylo prý
v místech dnešních garáží autobusů, na kopci při
cestě do Morašic stávala šibenice. Posledním popra-
veným byl voják, který zabil člověka „pro bečičku
kořalky a pár krejcarů“.
45 let - V Litomyšli, podobně jako v celé ČR, se ko-
naly protestní akce v souvislosti se vstupem sovět-
ských a dalších vojsk do republiky. Byly to stávky
v závodech a ve školách, shromáždění na náměstí,
nápisy na budovách. Takto vyjadřovala Litomyšl
svůj nesouhlas s vpádem vojsk.
40 let - Nové sídliště před Smetanovým domem a v mís-
tech bývalé Havlíčkovy ulice se začalo stavět v roce
1973. Byly bourány staré domy, olejna, Botana, ob-
chody.
30 let - Při festivalu Smetanova Litomyšl v roce 1883
byla do programu zařazena opera Řecké pašije, hu-
debně zpracovaná od Bohuslava Martinů. 

Připravil Miroslav Škrdla

Jak se dělá revize 
(podle Karla Čapka)

Tento článeček by rád vášnivým čtenářům, pravi-
delným návštěvníkům knihoven a vůbec všem,
kteří se bez knihoven a nás, knihovnic, nemohou
obejít, objasnil, jak se dělá revize knihovního
fondu, co jí předchází a co následuje… Představte
si takovou rozsáhlou sbírku knížek ve veřejné kni-
hovně. Některé z knih jsou hubené, jiné pěkně
tlusťoučké, u těch se vášnivý čtenář obzvláště ra-
duje, protože mu vydrží déle. Jedny jsou ohma-
tané, jak jdou z ruky do ruky a na regále si ani
neposhoví. Ty druhé jsou i po mnoha letech jako
nové, téměř bez stopy lidských rukou a činností,
které se nad ní nebo s ní provádějí. A to byste se,
panečku, divili, co se dá s takovou knížkou dělat –
podkládat s ní nohu u stolu, svačit nad ní, vychut-
návat si v její přítomnosti svůj ranní šálek kávy.
Když dítě zlobí, dáváme mu knížku na hraní – po-
dívej zvířátka, a buď už konečně chvilku zticha!
Knížky se někdy zmocní proti vůli svého pánečka
pejsek, a to byste viděli, jak ji počochní. Do knížek
se také často maluje, jéje, těch koleček, křížků a ji-
ných tvarů, které v knížkách pro děti najdeme.
A všechny tyhle knížky, my -  knihovnice, bereme
do ruky a skenerem („moc šikovné udělátko“) pře-
čteme jejich „vizitku“ neboli kód, který se nikdy
neopakuje. 
Zkrátka každá knížka je jiná a každá má svůj sou-
kromý život. O některých se ve společnosti hovoří
a její majitel se pyšní tím, že ji vlastní nebo ji ales-
poň četl, po jiné ani pes neštěkne. Lecjaký titul se
probojuje i na televizní obrazovku, o stránkách
novin a časopisů ani nemluvě, jiný skončí ve

sběrně papíru, ba dokonce v popelnici. To knížky
z veřejné knihovny mají přeci lepší osud. I když
jsou potrhané, zůstávají stále na regále, protože si
je, propána, žádá tolik čtenářů! A když už je na-
konec přeci jen vyřadíme, třeba při revizi, ať proto,
že jsou moc „očtené“ nebo naopak už dlouho ne-
čtené, přeci je jen tak nevyhodíme. Řekneme si: „I
vždyť by se ještě někomu ta knížka mohla hodit,
poučit ho nebo potěšit (když už nepotěšila ty de-
sítky jiných čtenářů). A dáme ji do krabice s nápi-
sem „K rozebrání“. A pak s radostí sledujeme, jak
jedna po druhé mizí, až je krabice opět prázdná. 
Některé knížky ale mají tu čest, že se o ně ucházejí
zájemci přímo na knižní burze, kterou pořádáme
na podsíni před knihovnou. Mají svou hodnotu,
i když třeba jen 3 nebo 5 korun. Nejžádanější jsou
ale ty knížky, kterých se čtenáři zmocní potajmu,
takže to i my, knihovníci, zjistíme až po čase. „Ne-
vidělas tu poslední knížku Barbary Cartlandové?“
ptá se kolegyně všech ostatních kolegyň. Jiná se
zase rozčiluje: „Tak už nám chybí 4 tituly od Frý-
borta, to si snad někdo doplňuje domácí sbírku!“
Už se ani nedivíme, že nám chybí další kuchařka,
vždyť o ničem se tolik nemluví jako o vaření! Nebo
třeba komiksy, kolik jich chybělo při minulé revizi.
No ale snad jsou ty knížky v dobrých rukách, hýč-
kané a čtené. A jak na ty ztráty přijdeme? No přece
načtením čárového kódu každičké knížky do počí-
tače, který nám pak, holečku, ty ztráty seřadí
a utřídí. „Zaplať pánbů, že už je to za námi. Máme
na pět let pokoj.“

Jana Kroulíková
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Události ve fotografiích

Pivní festiválek měl i vlastní pivo: Milovníci piva si při-
šli na své 10. srpna na Toulovcově náměstí, kde celý
den probíhal již IV. ročník Litomyšlského pivního fes-
tiválku. Bohatý výběr z 30 různých druhů piva dopro-
vázel stejně tak rozličný program s tematickými
soutěžemi a koncerty převážně místních hudebních
skupin a skupin z okolí. Speciálně pro festiválek uva-
řený Litomyšlský festivalový ležák, kterého bylo 500
litrů, si návštěvníci mohli vychutnat z originálních fes-
tivalových skleniček.         Anna Hanušová, foto -bj-

Květy pozdního léta: Okrasné školky Litomyšl opět ne-
zklamaly a pro milovníky květiny v srpnu připravily
oblíbenou týdenní akci s názvem Květy pozdního léta.
Nejenže si davy návštěvníků mohly vybrat s bohatého
sortimentu rostlin, ale připravena byla i květinová
aranžmá, prodej knih i pokojovek.

Text a foto Jana Bisová

Obrazy plné Litomyšle: Od 17. srpna je v Městské ob-
razárně ve druhém patře litomyšlského zámku k vi-
dění trefně nazvaná výstava Obrazy plné Litomyšle.
Jedná se o umělecká díla ze sbírkového fondu Městské
galerie Litomyšl, jejichž předlohou se staly krásy Li-
tomyšle a jejího okolí. Představuje se zde i tvorba
umělců, kteří jsou spjati s Litomyšlí, jakožto se svým
místem narození nebo místem pobytu. Zachycený
půvab kraje zde můžete posoudit sami, a to až do 29.
září.                             Text a foto Anna Hanušová

Čadíci opět na Smetanově náměstí: Litomyšl opět nav-
štívila pojízdná maringotka s Kinematografem bratří
Čadíků. Od 2. do 6. srpna se s nedělní bouřkovou pře-
stávkou po setmění na Smetanově náměstí promítaly
české filmy Vesničko má středisková, Okresní přebor
– poslední zápas Pepika Hnátka, Perfect Days a Pro-
budím se včera. Úvodního slova se před prvním pro-
mítacím večerem z důvodu hospitalizace nemohl
ujmout režisér a herec Jiří Menzel, zastoupil ho ale
herec Stanislav Aubrecht, známý pro svou roli mla-
dého Pávka právě ve filmu Vesničko má středisková. 
Kasičky dobročinné sbírky se v průběhu promítání na-
plnily více než třiatřiceti tisíci, které poputují na cha-
ritativní účely a zčásti také zafinancují projekt
digitalizace kinematografu. Pro příští rok, kdy kine-

Umění bez hranic: Na multižánrovém projektu Umění
bez hranic, letos na motivy skladby France Schuberta
Smrt a dívka, zatancovali, zahráli, zarecitovali i za-
zpívali v pátek 23. srpna na zámeckém nádvoří stu-
denti z různých zemí Evropy a z Turecka. V jeden
velkolepý umělecký celek vše spojil hlavní organizátor
projektu, německý dirigent Helmut Rocholl. Jednotlivé
scény programu byly tematicky vystavěny podle etap
společenského vývoje za prolínání různých kultur.

Anna Hanušová, foto -bj-

Zámecká jízdárna
hýří barvami
Uvnitř barev se ocitne návštěvník stejnojmenné vý-
stavy Umělecké besedy, která je v zámecké jízdárně
v Litomyšli k vidění až do 15. září. Svá díla zde před-
stavují umělci jako Olbram Zoubek, Karel Malich, Jiří
Sobko, František Hodonský, Vladimír Gebauer, Aleš
Lamr a řada dalších. 
Výstava výtvarníků spjatých s Uměleckou besedou se
koná při příležitosti 150. výročí vzniku této vý-
znamné instituce. „V rámci oslav organizujeme 10 vý-
stavních projektů po celé České republice,“ vysvětlil
předseda Výtvarného odboru Umělecké besedy Ri-

matograf přijede již popatnácté, je v jednání slavný
host a film, který v současné době trhá žebříčky náv-
štěvnosti. Možná se podaří rozšířit i počet večerů,
během nichž se opět sejdeme před plátnem na Sme-
tanově náměstí. Anna Hanušová, foto F. Renza

Starodávný jarmark
Stánky Starodávného jarmarku budou 21. září od
8 do 17 hodin umístěny v horní části Smetanova
náměstí letos již po sedmnácté. Dnes již téměř za-
pomenutá řemesla zde předvede přes sto řemesl-
níků. 
Návštěvníci tak budou moci odhalit techniky drá-
tování, rytí skla, řezbářské práce, výrobu keramiky
a skleněných předmětů, zdobení perníků a další.
K zakoupení budou například bižuterie, bylinky,
dekorační předměty, dřevěné výrobky, zahradní

nářadí, hračky, keramika, ručně tkané koberce, ko-
ření, košíky, oděvní doplňky, patchwork, skleněné
předměty, kuchyňské potřeby nebo výrobky z tex-
tilu. Mlsné jazýčky zde mohou ochutnat mandle
v karamelu, valašské frgály, štramberské uši, trdel-
ník i klobásky a jiné slané dobroty. Občerstvení za-
jistí restaurace Veselka, která společně s kroužkem
mykologů připraví, mimo jiné, i houbový guláš.
Součástí jarmarku bude tvořivá dílnička pro děti
všech věkových kategorií. Před morovým sloupem

se na pódiu představí doprovodný program, složený
z hudebních skupin a orchestrů:
8.00–9.45 – Big Band a Dechový orchestr ZUŠ Lito-
myšl – vedoucí Libor Kazda a Jan Kratochvíl
10.00–11.30 – dechová hudba Dolnovanka – vedoucí
Petr Čermák
11.45–13.15 – folková skupina X̌ILT Litomyšl – ve-
doucí Rostislav Sopoušek
13.30–15.00 – folková skupina Náhoda Litomyšl –
vedoucí Josef Fryauf 
15.30–17.00 – folková skupina Návrat (Litomyšl
a Svitavy) – vedoucí Jiří Andrlík

-red-

chard Drury a dodal: „Vedle sebe zde můžou existovat
a komunikovat umělci různých generací, různých po-
stojů a postupů. Vedle té krásné různorodosti a tole-
rance mezi generacemi je na výstavě v Litomyšli
ústřední motivem barva. Tu vidíme, prožíváme emo-
cionální stavy, prožíváme jakési rozeznění těch na-
šich duševních akordů.“ Krásu barev navíc podtrhuje
prostřední zrekonstruované zámecké jízdárny. „Ne-
bylo to jednoduché. Je to první výstava a byla
spousta drobných problému, které se musely vyřešit,“
uvedl kurátor expozice Aleš Lamr a dodal: „Prostor
jízdárny je něco úplně nového. Stáli jsme před tím,
jak sladit umění s laminátem, a nikdo nevěděl, jak to
dopadne,“ vysvětlil dále kurátor. Výsledek je však
překvapující. Právě barevnost děl skvěle kontrastuje
s laminátovými panely rozmístěnými po celém pro-
storu jízdárny. Návštěvník tak mezi nimi prochází
a má pocit, že k němu ze všech stran díla promlou-
vají. 
A proč právě Litomyšl hostí výstavu Umělecké be-
sedy? Jednou z odpovědí je prvotní nápad Aleše
Lamra, který chtěl výtvarníky Umělecké besedy při-
vést do Smetanova rodiště. Ovšem jsou zde i další
souvislosti. „Vazbou mezi Uměleckou besedou a Lito-
myšlí je náš emeritní předseda Olbram Zoubek. Vedle
Zoubka je to také Václav Boštík. Máme zde dva obrazy
Mariany Alasseur, jejíž rodiče mají zásluhu na restau-
rování Portmonea a vůbec činnosti v rámci školy re-
staurování,“ vysvětlil Richard Drury. „Právě Litomyšli
dala Umělecké besedě historicky prvního předsedu
Hudebního odboru Bedřicha Smetanu. Jsem proto
rád, že se výstava k 150. výročí založení této navý-
sost tradiční a významné instituce koná právě u nás,“
doplnil místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský. 
Na výstavě v zámecké jízdárně svá díla představuje
33 umělců – 25 malířů a 8 sochařů. K vidění je téměř
sedmdesátka děl. Text a foto Jana Bisová
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Nejstarší městská školní budova slaví

„Školní budova má jako chrám Páně nad všechny
budovy vynikati jednoduchou velkolepostí.“ Slova
chrudimského stavitele Františka Schmoranze z 22.
ledna 1869 si litomyšlští měšťané vzali k srdci a je-
jich výsledek je už 140 let ke spatření na dnešní Zá-
mecké ulici. Městská rada podle nich totiž nechala
vystavět na tehdejší dobu neobvykle prostornou bu-
dovu určenou pro reálné gymnázium. Stavbu vedli
Moritz Hinträger a Jindřich Fölkel. Akce byla fi-
nančně velmi nákladná, ale městu se na ni podařilo
získat od císaře Františka Josefa I. povolení vybírat
mimořádnou daň z piva a kořalky a zámecký pán
přispěl 60 000 cihlami. A tak byla budova roku 1873
zdárně dokončena.
Reálka měla připravovat zejména pro praktický
život, proto mezi vyučovanými předměty nalezneme
vedle těch „klasických“ také popisné měřičství a de-
skriptivní geometrii. 
Z učitelů, kteří na škole působili, byl tím nejvý-
znamnějším bezesporu Alois Jirásek, který na reálku
přešel z gymnázia v roce 1877 a zůstal až do roku
1882. Ale v té době zbývalo škole už jen pár let exis-
tence. Školní rok 1887/88 byl totiž jejím posledním.
Pak budova sloužila rozličným účelům. Byly v ní
umístěny chlapecká škola, řemeslnická škola, také
městské muzeum. Nejdůležitější však bylo právě
umístění chlapecké školy.
I do jejího života krutě zasáhla první světová válka.
Řada učitelů byla hned v roce 1914 mobilizována,
výuku komplikovaly ale také povinné akce, jako
např. sběr kovů a peněžní sbírky pro Červený kříž. 
Se vznikem Československa začala i nová éra chla-
pecké školy doprovázená silnou vlnou vlastenectví.

Na tu dobu vždycky s láskou vzpomínal i světo-
známý astronom Zdeněk Kopal, zřejmě nejslavnější
její žák. V roce 1927 se z budovy odstěhovalo mu-
zeum a objekt prošel velkou modernizací, jejíž sou-
částí bylo zavedení elektrického proudu
a vybudování splachovacích záchodů.
Konec 30. let a druhá světová válka nepřinesly nic
dobrého ani škole. V roce 1944 se musela výuka do-
konce přemístit jinam, protože v budově byly zří-
zeny dílny vojenských ševců a krejčích. 
Poválečné politické události české školství postupně
změnily k nepoznání. Z chlapecké školy se stala
škola i pro dívky, žáci se účastnili sběru chroustů
a spolu s pedagogy si dávali nejrůznější socialistické
závazky.
Až sametová revoluce v roce 1989 vrátila školám po-
litickou nezávislost. Nakolik se ale současná česká
veřejnost ztotožňuje s myšlenkou stavitele Schmo-
ranze, nechť posoudí každý čtenář sám: „Dům školní
jest zajisté po chrámu Páně domem pro lidskou spo-
lečnost nejdůležitějším, ba jest druhá máti člově-
čenstva; neboť stará-li se přirozená máti o zdravé
vyvinutí těla, má škola za úlohu svou sílu duše vy-
vinouti a k rozkvětu přivésti.“
K významnému jubileu nejstarší školní budovy v Li-
tomyšli připravili její zaměstnanci výstavu, která
bude otevřena veřejnosti ve dnech 28. a 29. září od
10 do 17 hodin. Přijďte zavzpomínat a prohlédnout
si prostory, kterými procházely nejen dějiny, ale
také nejrůznější rekonstrukce a modernizace, ty po-
slední na začátku 21. století. Čekají na vás fotogra-
fie, staré školní pomůcky, hry a hříčky, a možná i… 

Dagmar Burdová a Stanislav Švejcar

Nejstarší dochovaný záznam o podobě školy - pochází ze
školního archivu.

Současný vzhled naší školy. Foto Miluše Řehůřková.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 31. 8. MUDr. Paseková
Ne 1. 9. MUDr. Večeřa
So 7. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 8. 9. MUDr. Mareš
So 14. 9. MUDr. Sláma
Ne 15. 9. MUDr. Sláma
So 21. 9. MUDr. Fenclová
Ne 22. 9. MUDr. Slavík
So 28. 9. MUDr. Paseková
Ne 29. 9. MUDr. Paseková
So 5. 10. MUDr. Paseková
Ne 6. 10. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 31. 8. MUDr. Jung
Ne 1. 9. MUDr. Mareš
So 7. 9. MUDr. Reifová
Ne 8. 9. MUDr. Papoušková
So 14. 9. MUDr. Filová
Ne 15. 9. MUDr. Filová
So 21. 9. MUDr. Kopecká
Ne 22. 9. MUDr. Hájková
So 28. 9. MUDr. Beňová
Ne 29. 9. MUDr. Jung
So 5. 10. lékař neuveden
Ne 6. 10. lékař neuveden

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 31. 8. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 1. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 7. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 8. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 14. 9. U  Slunce , tel. 461 612 678
Ne 15. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 21. 9. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 22. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 28. 9. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 29. 9. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 5. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 6. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
31. 8. - 1. 9. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614
7.-8. 9. MDDr. Orgonášová Lenka
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
14.-15. 9. MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel. 461 615 414
21.-22. 9. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
28.-29. 9. MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
5.-6. 10. MUDr. Ševčíková Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423

Rozpis služeb

Reportáží studia Comvision je už šest tisíc
Reportáž o zahájení letošního ročníku Smetanovy
výtvarné Litomyšle dostala v archivu studia COMVI-
SION pořadové číslo 6 000. Pro naši televizi je dosa-
žení každého tisícího odvysílaného šotu obdobím,
kdy si připomínáme svou historii a svou roli jakési
„audiovizuální kroniky regionu“, a také obdobím
plánování dalších kroků.
Původní úvahy nad zřízením městského infokanálu
pro Kabel Plus ve Svitavách se objevily v roce 1996,
ale až o dva roky později, v r. 1998, lze hovořit
o stálém provozu.
Podobně i zde, v Litomyšli, je historie městského
televizního okruhu spjata s kabelovou televizí.
První pokusné vysílání začalo po dohodě s tehdej-
ším operátorem těsně po zahájení provozu sítě ka-
belové televize 23. prosince 1999. V tu chvíli bylo
v celém městě připojeno jen pár desítek domác-
ností.
Natáčení pořadů z dění v Litomyšli tedy začalo už
tehdy, ovšem o tom, kdo bude oficiálním produ-
centem reportáží pro městský televizní okruh, se
rozhodovalo až na začátku roku 2000. To už byly
připojených abonentů celé stovky. Ve vypsaném
výběrovém řízení byla naše nabídka vyhodnocena
jako nejlepší a zároveň cenově výhodnější, dnes se
počet pořadů z města Bedřicha Smetany blíží třem
tisícům.

Na mapě regionálních a lokálních televizí patří CMS
TV k těm s nejdelší tradicí. Desítky studií zanikly,
desítky dalších byly v uplynulých 20 letech zalo-
ženy. Smysl malých TV stanic se ale nezměnil, jak-
koliv může být konkrétní naplňování tohoto smyslu
různé: Průběžně informovat o aktuálním i chysta-
ném dění a o lidech v místě. Bez hysterie bulváru,
s respektem k historii a s odstupem od případného
vlivu různých zájmových, politických či finančních
skupin. CMS TV je svým způsobem mezi tzv. „lokál-
ními televizemi“ unikátní nejen důrazem na využí-
vání moderních technologií v kamerové, studiové
i přenosové technice, ale také personálním obsaze-
ním, když prakticky 100 % stálých pracovníků má
odborné vzdělání v oboru.
V Lilii už jsem v předcházejících letech při podob-
ných rekapitulacích psal o tom, že se snažíme být
u všeho zásadního a u toho nejzajímavějšího, co se
v Litomyšli děje. Snad se to i daří. Mezi pořady č. 5
000 a 6 000 se toho odehrálo hodně, město se mění
k lepšímu, staví se toho víc, než bourá, kácejí se
staré a vysazují nové stromy, objevují se nové ob-
čanské iniciativy. Ve filmové kronice ale máme
uschovány i vzpomínky na občany, kteří nám, bo-
hužel, už žádný další rozhovor neposkytnou. Za
všechny jmenujme alespoň paní malířku Ludmilu
Jandovou, historika Jindřicha Růžičku, muzikologa

Jana Kapustu, jazzového hudebníka Jaroslava Me-
tyše, sběratele a kronikáře Miroslava Sobotku nebo
malíře Bohdana Kopeckého. Ano, já vím, každý kdo
nás opouští, zanechává tu po sobě své dílo, existují
jistě fotografie a články v novinách, ale až s filmem
se obraz naší současnosti, nedávné nebo vzdálenější
historie stává kompletním. Co myslíte?

Petr Horák (nedávné pořady studia Comvision
najdete na www.cms-tv.cz)
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Křížem krážem prázdninami 
letos navštívilo téměř 800 dětí

Křížem krážem prázdninami je projekt města Lito-
myšle, který již od roku 2003 nabízí „hlídání“ dětí
během prázdninových měsíců. Nejde však o žádnou
nudu, ale o zábavné využití času. Přihlášené děti se
setkávaly v Rodinném centru na Toulovcově náměstí
a o oblíbenosti projektu svědčí téměř 800 malých
účastníků, kteří během letošních prázdnin Křížem

krážem prošli. Děti měly možnost chodit na plo-
várnu, hrát si na hřišti, tvořit v rodinném centru,
ale vyrazily i na výlety do Nedošína, Tržku, Nových
Hradů, Dolního Újezdu, Osíku, Poličky, České Tře-
bové nebo Budislavi. Prostě to bylo Křížem krážem
prázdninami. 

Jana Bisová, foto archiv KKP

Hry na hřišti,

výlety za dobrodružstvím a zajímavé výtvory hodné výstavních prostor. To byl le-
tošní projekt Křížem krážem prázdninami. 

návštěvy plovárny, ale i vaření dobrot, které si děti mohly sníst,

hudba a zpěv,

Zahrajte si hru Geofun 
s osobnostmi Česko-
moravského pomezí!

Českomoravské pomezí přináší všem majitelům chyt-
rých telefonů unikátní hru, při níž si užijí spoustu
zábavy a budou moci vyhrát některou z mnoha hod-
notných cen. 
Několika desítkami zajímavých míst regionu prove-
dou účastníky hry věhlasné i méně známé osob-
nosti. Ve Svitavách je průvodcem Oskar Schindler,
v Litomyšli M. D. Rettigová, ve Vysokém Mýtě Josef
Sodomka, v Poličce stavitel Zdislav a v Moravské
Třebové princezna Hereret. Průvodci hráčům udělují
pokyny, vypráví jim nevšední příběhy spojené
s daným místem, pokládají otázky, v případě po-
třeby poskytnou radu a vše následně vyhodnocují
a komentují svým osobitým stylem.
V rámci jednotlivých úkolů odpovídají hráči na
otázky spojené s historickými městy a atraktivními
místy Českomoravského pomezí, na základě indicií
hledají zajímavé objekty, zkouší svůj odhad, točí

krátká videa, kreslí nebo
pořizují fotky.
A co mohou účastníci
hry „Známé i neznámé
osobnosti Českomorav-
ského pomezí“ kromě
zábavy a spousty zá-
žitků získat? Ve spolu-
práci s našimi partnery
jsme pro ně připravili
hodnotné výhry, mezi
které patří víkendové
pobyty, vstupenky na
festival Smetanova Lito-
myšl 2014, vouchery do
restaurací, vstupenky do
památek a muzeí nebo

třeba poukaz na dvacet plzeňských piv, degustaci
vín či projížďku na koni.
Hra „Známé i neznámé osobnosti Českomoravského
pomezí“ byla spuštěna v minulých dnech a první
hráči se již vydali na jednotlivá soutěžní místa, kde
plní úkoly a získávají body na svá konta. Aplikaci
si mohou zdarma stáhnout všichni uživatelé mobil-
ních telefonů se systémem Android (Google play)
a iOS (App Store).
Další informace najdete na www.ceskomoravskepo-
mezi.cz/geofun a na www.geofun.cz.

Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

Co je v životě důležité aneb odvaha a luxus jedné hodiny
Jsem dobrovolník. Dává mi to zvláštní pocit důleži-
tosti. Proč? Kvůli jedné hodině týdně. Každý čtvrtek
jdu totiž na návštěvu k jedné paní si popovídat.
Nikdy nevím, o čem spolu budeme hovořit, zda se se-
tkání vydaří, jestli k němu vůbec dojde. Vím, že ne-
musí, každá máme svých starostí dost - já malé děti,
práci, ona úskalí svých devadesáti let.
Ten pocit důležitosti vychází patrně ze zkušenosti,
že když se setkání povede, je to něco jako zázrak.
Jste partnerem v rozhovoru člověku, který má bez-
mála půl století zkušeností navíc. A jakého! Kolikrát
(mnohokrát) mi unikají souvislosti, bohužel. Zároveň
ale vidím, že i kdybych si pamatovala vše, co jsem se
kdy učila (bylo by to krásné), tváří v tvář této kon-
denzované a zvnitřnělé historii uzavřené do života
jednoho člověka se jeví všechna data mrtvá, suchá,
mdlá. Týden co týden tak na sebe beru riziko, že se
ztrapním. Ale jako si cením odvahy jiných, cením si
jí i u sebe a vytrvávám. Přece jen, moje zkouška od-

vahy se nedá srovnat s těmi, které lidé museli absol-
vovat v době komunismu, fašismu či jiném absurdním
režimu kolikrát i ještě dnes ve světě.
Ke kýženému pocitu důležitosti stačí tedy relativně
málo: odvaha překonat sebe sama. Svůj strach, le-
nost, zkostnatělé myšlení, ctižádost, vlastní před-
stavy. Naopak upozadit se, naslouchat, sledovat, být
svým nasazením Tady a Teď. Výsledek? Zdánlivě nic
důležitého, „jen” se vám trochu posune svět – rozšíří
a prohloubí. Přála bych tuto zkušenost každému.
Stojí za to. Přála bych si to i kvůli těm druhým - těm,
kteří by byli za vaši přítomnost rádi, vděční, kteří na
setkání s vámi teprve čekají. Když se nad tím totiž
zamyslíte, shledáte, že toho důležitého na světě tolik
není. A že TOTO je vlastně ono - čas věnovaný člo-
věku! Všichni přece potřebujeme někoho, s kým si
můžeme popovídat, každý potřebujeme někoho,
něco, na co se můžeme těšit. Potřebujeme dávat i být
obdarováni. Možná právě ta jedna hodina vašeho

času, kterou věnujete někomu druhému, bude pro
vás tím nejlepším řešením? 
Jsem vděčná, že dobrovolnictví v této podobě našlo
svou platformu na půdě litomyšlské Farní charity. Pa-
matuji si na doby, kdy jsem chodívala např. do domu
Respitní péče Jindra sama. Sice přesvědčená o smys-
luplnosti této práce, uvnitř přitom nejistá (až vyčer-
paná), jestli to dělám dobře… Dnes se nebojím. Vím,
že v tom nejsem sama. Čas od času se sejdeme a řek-
neme si, co a jak - co se daří, co se povedlo nebo nás
„tlačí“ a mohlo by se nějak změnit. Víme, že i o nás
se ví, i o nás je pečováno. 
Ať se na to tedy dívám z kterékoli strany, vidím, že
dobrovolnictví je dobré. To je ostatně dobrá zpráva
i pro vás - až se rozhodnete, až uděláte ten krok smě-
rem k druhému, budete prostě VĚDĚT, že jste se roz-
hodli správně. Budu se těšit, že si o tom brzy spolu
popovídáme!                             Marcela Boštíková, 
dobrovolník programu GABRIEL Farní charity Litomyšl 
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Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl má za sebou bohatý 
a dramatický školní rok 2012-2013 

V souvislosti s uzavřením dětského oddělení nemoc-
nice Litomyšl bylo v červnu 2013 definitivně po-
tvrzeno ukončení činnosti základní a mateřské školy
při zdravotnickém zařízení, které byly součástí naší
Speciální základní a mateřské školy Litomyšl. Ke způ-
sobu uzavření dětského oddělení je zbytečné se nyní
již vyjadřovat, ale považujeme za dobré a potřebné
poděkovat všem pedagogům, kteří při práci s hospi-
talizovanými dětmi a jejich rodinnými příslušníky od-
vedli velký kus důležité práce - a to za všechny roky,
kdy škola při dětském oddělení a na ortoptice existo-
vala.
Každoročně opouštějí školu žáci 9. ročníku (v tomto
školním roce 9 žáků), kteří v září nastoupí do odbor-
ných a středních odborných učilišť. Letošní 9. třída
nám velmi pomáhala svojí aktivitou, chováním a zá-
jmem při doprovodných akcích školy (víkendové po-
byty, škola v přírodě – letos Broumovsko,
reprezentace školy na různých soutěžích, akademie
apod.). Přejeme jim - jako vždy všem našim žákům -
hodně úspěchů na učilištích a v životě.
Ve spolupráci s firmou Erudis, o.p.s. se nám podařilo
vytvořit úspěšný projekt financovaný z evropských

pobyt v Praze, podpora čtenářské gramotnosti žáků,
muzikoterapie atd.) a můžeme též pokračovat ve vy-
bavování naší školy dalšími pomůckami (mimo jiné
budou mít naši žáci i pedagogové od září k dispozici
20 tabletů se speciálním softwarem pro výuku). A to
i přesto, že současná situace ve speciálním školství je
velmi vážná a komplikovaná. Na základě nedostatku
jasné koncepce a řady nešťastných aktivit různých
neziskových organizací je bohužel dnes zabraňováno
řadě žáků, aby k nám mohli nastoupit, i když si to
vyžadují sami jejich rodiče a doporučují to učitelé zá-
kladních škol! Doufejme, že příští školní rok bude pro
všechny speciální školy radostnější. Tímto se také
ještě jednou omlouváme všem rodičům dětí, které
jsme k nám nemohli přijmout, ač by to velmi potře-
bovaly a pomohlo by jim to.
Veškeré informace o naší škole najdete na našich we-
bových stránkách www.specialnizslitomysl.cz .
Na závěr srdečně zveme všechny naše příznivce na di-
vadelní představení naší patronky paní Simony Sta-
šové v sobotu 28. září 2013. Výtěžek akce bude opět
věnován ve prospěch potřebných žáků naší školy. 

Text a foto Jan Janypka, ředitel školy

strukturálních fondů, který jsme nazvali Podpora rov-
ných příležitostí žáků SZŠ Litomyšl, a tak jsme mohli
finančně podpořit řadu sociálně slabých žáků při ak-
tivitách školy a zorganizovat v červenci letní týdenní
tábor v Budislavi v objektu občanského sdružení Tou-
lec. Všem, kteří se na této důležité akci podíleli, patří
velké poděkování. Díky projektu můžeme plánovat
další aktivity v nadcházejícím školním roce (např.

Miniškolka Litomyšl
Milí rodiče a milé děti! Děkujeme vám za projevenou
přízeň Miniškolce Litomyšl v uplynulém školním
roce. Zároveň se těšíme na stávající i nové členy
a členky našeho kolektivu. Na konci srpna jsme se
také opět „rozloučili“ s dětmi, které odešly do ma-
teřských škol. Přejeme dětem, aby se jim ve škol-
kách líbilo.

Dále bychom vás chtěli informovat o akcích, které
jsme uskutečnili. Bylo to např. zdobení muffinů
v rodinném centru, malování na trička, návštěva
statku v Újezdci, návštěvy knihovny, prohlídka
rychlé záchranné služby, hasičů a v neposlední řadě
také minitábor nazvaný Hrátky se zvířátky. Tábor
jsme uspořádali 1.–3. 8. 3013 ve spolupráci s Marií
Janypkovou, která má bohaté zkušenosti dětmi. Za-
žili jsme spoustu nevšedních zážitků, společné
chvíle při hrách a také setkání se zvířátky - jízdy na
koních, cestu ze Strakova do Litomyšle na voze ta-
ženém koňmi, hry s pejsky, koťátky, morčetem, žel-
vou a králíčky. Fotky budou zveřejněny na FB
stránkách RC.
V budoucnu plánujeme ve spolupráci s pedagogy mj.
výuku anglického jazyka, cvičení pro děti atd.
Přijďte se na nás kdykoli podívat (nejlépe po do-
mluvě). Kontakt Miniškolka Litomyšl: jana.broke-
sova@email.cz, mobil: +420 602 615 308.

Jana Brokešová a Lenka Hájková, 
foto Jana Brokešová

Prožijte svůj volný čas s domem dětí a mládeže
Nabídka volnočasových činností Domu dětí a mlá-
deže v Litomyšli novém školním roce bude opět
uskutečňována v oblastech sportu, techniky, este-
tiky a přírodovědy. Nabízíme možnost navštěvovat
zájmové útvary, které jsou dlouhodobě oblíbené, ale
také ty, které jsme v loňském roce nabídli poprvé
a osvědčili se (Streetdance, Floristika, Astronomie,
Fotománie, Sportovní přípravka, kurzy Řezbářství
a Kresby a malby pro dospělé). 
Stejně tak počítáme s organizací našich tradičních
příležitostných aktivit s jedinou výjimkou. Z důvodu
personální obměny v našem týmu nebudou již pro-
bíhat pravidelné pondělní Sazky pro žáky ZŠ. Opět
jsme pro vás ale připravili některé novinky, kterými
se snažíme reagovat na vaše připomínky a pop-
távku. Nově tedy nabízíme pod vedením Jana Cou-
fala VařenÍ podle receptur české i světové
gastronomie, Netradiční hry pro všechny, kteří je
mají rádi nebo by se je rádi naučili (např. Kubb,
Cross boule, Gorotky) a Přežití s teoretickou
a hlavně praktickou přípravou řešení krizových si-
tuací v přírodě. Psychoterapeutka Kateřina Vencál-
ková bude vést cvičení Tai-tchi pro ty, kteří chtějí
hravou formou uvést své tělo i mysl do harmonie
(děti i dospělí) a Relaxační skupinu, Osobnostní roz-

voj a sebepoznávání s prvky arteterapie pro dospělé.
Denisa Lipavská nabízí všem malým i starším zájem-
cům procvičování slovní zásoby a komunikace
v Ruské konverzaci. Zájemci od 10 let, kteří mají
rádi adrenalinové zážitky, se můžou přihlásit na Air-
soft pod vedením Tomáše Trefila a Jakuba Švédy.
V jednání je otevření kroužku Stolního fotbálku. Na-
bízíme též programy připravené podle přání klientů
na základě individuální domluvy se zaměřením na
týmovou spolupráci (např. outdoorové aktivity, te-
matické akce, tvůrčí a hravé činnosti).
Zveme vás k návštěvě DDM, kde se můžete dozvědět
doplňující informace o naší nabídce a dalších akti-
vitách. Návštěva je možná každé pondělí a středu
od 9 do 17 hod. Třídní kolektivy a větší skupiny pro-
síme, aby se telefonicky objednaly. V týdnu od 23.
– 28. září budou probíhat konzultace jednotlivých
kroužků, kde budou již přítomni jejich vedoucí
a budou řešeny časové možnosti a individuální po-
třeby klientů. Přihlášky do zájmové činnosti si mů-
žete vyzvednout v DDM, v základních školách,
v informačním centru, na městském úřadě nebo si
je stáhnout na www.litomysl.cz/ddm, kde také na-
leznete veškeré aktualizované informace.
V sobotu 21. 9. budeme již tradičně v okolí věže na

Smetanově náměstí při Starodávném jarmarku. Ti
nejmenší si mohou přijít pohrát, starší návštěvníky
rádi seznámíme s naší činností. Těšíme se na vás.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dětem, studen-
tům, rodičům a všem, kteří s námi jakkoli spolupra-
covali. Velké poděkování patří panu Luboru
Urbánkovi, který s litomyšlským DDM spojil téměř
celý svůj profesní život. Vzhledem ke své dokonale
zvládnuté odbornosti promovaného biologa vycho-
val mnoho generací mladých přírodovědců a mnozí
z vás jistě vzpomínají na jeho nezapomenutelné pří-
rodovědné exkurze. I když již nastoupil na zaslou-
žený důchod, nepřestává s námi spolupracovat
a bude pokračovat jako externí vedoucí svého pří-
rodovědného kroužku.

za pedagogy DDM Josef Štefl, ředitel

Hobit děti nadchnul

Děkujeme všem dobrovolníkům a partnerům, díky
kterým se i letos mohl konat tradiční letní dětský
tábor Naděje o. s., pobočka Litomyšl. Uspořádat
letní tábor pro tak velkou skupinu dětí už vzhledem
k požadavkům na bezpečnost a hygienu není vůbec
jednoduché. Letošní ročník tábora s hlavní táboro-
vou hrou Hobit se podle ohlasů dětí opravdu vydařil. 
Děkujeme vám! 

Martina Soukupová, foto Milan Nádvorník

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo: Naučné stezky regionu MAS Litomyšlsko •
Galerie zakoupila zvlhčovače a odvlhčovače

co se do Lilie nevešlo
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Mladá Smetanova Litomyšl 
slaví 40 let

Festival klasické hudby
a jazzu pro mladé publi-
kum Mladá Smetanova
Litomyšl letos slaví 40.
výročí a přinese do
města Litomyšle kon-

certy, divadelní představení a taneční performance,
které nabídnou osvěžující pohled na českou i zahra-
niční hudbu a příbuzné druhy umění. 
Festival ve čtvrtek 19. září v 10.00 otevře ve Sme-
tanově domě Divadlo Drak pohádkou pro nejmenší
děti Zlatovláska a během pátečního dopoledne před-
staví středoškolským studentům působivou insce-
naci Ikaros. Pro děti z Litomyšle a blízkého okolí je
v pátek 20. září od 13.15 opět připravena soutěž
Hledej B. S., inspirovaná životem a dílem Bedřicha
Smetany.
Jubilejní ročník festivalu slavnostně zahájí v pátek
20. září v 19.00 Divadlo Járy Cimrmana svou legen-
dární operetou Hospoda Na mýtince. Program bude
od 21.30 pokračovat Holdem Bedřichu Smetanovi
u jeho památníku na Smetanově náměstí (již tra-
dičně za světel lampionů). V zámeckém kongreso-
vém sále si pak od 22.15 užijete humorně laděný
koncert mužského vokálního kvintetu Hlasoplet. 
Zahradní slavnost v Klášterních zahradách představí

od 14.00 sbor a orchestr Hudební mládeže s muzi-
kálovým repertoárem Letního tábora HM v Poděbra-
dech. Chybět nebude ani vystoupení baletu
a orientálních tanečnic.  
Odpolední program vyvrcholí koncertem oslavujícím
nejen 40. výročí Mladé Smetanovy Litomyšle, ale
také blízké narozeniny Jaroslava Ježka! V kongre-
sovém sále zámku uslyšíte od 16.00 vynikajícího
klavíristu Mirona Šmidáka a jeho hosty. Sobotní
večer bude od 20.30 patřit Jiřinkovému plesu a mla-
dým účastníkům festivalu. K poslechu i tanci bude
hrát Jakub Šafr Quartet a zpěvačka Petra Ernyei. 
Pořad Alfréda Strejčka a Jitky Molavcové Láska
v proměnách času prozáří od 10.00 nedělní dopole-
dne a udělá tečku za oslavami 40. ročníku festivalu
Mladá Smetanova Litomyšl. 
Po celý víkend budou moci návštěvníci festivalu vní-
mat nejen hudební atmosféru Mladé Smetanovy Li-
tomyšle, ale také prožívat příjemné okamžiky
odpočinku při krásné hudbě v malebném prostředí
města Litomyšl. Kompletní program festivalu na-
jdete na webu www.hudebnimladez.cz a na plaká-
tech.
Hudební mládež ČR vás srdečně zve na 40. Mladou
Smetanovu Litomyšl.

Eva Matušková

Koncert pro varhany,
zpěv a flétnu
Srdečně vás zveme na první koncert nové sezóny Li-
tomyšlských hudebních večerů, na kterém vystoupí
Lucie Guerra Žáková (varhany), Olga Jelínková
(zpěv) a Dana Mimrová (flétna). Koncert se bude
konat 12. září v 19.30 hodin v kostele Povýšení sv.
Kříže v Litomyšli.
Lucie Guerra Žáková  - rodačka z Litomyšle, studo-
vala hru na klavír u Marie Heylové na Základní umě-
lecké škole v Litomyšli. Varhany začala studovat na
Konzervatoři v Pardubicích a pokračovala na AMU
v Praze. Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji při-
vedl do Paříže a Toulouse, kde studovala vysoké
školy ve třídách světově proslulých varhaníků. Lucie
Žáková koncertovala v mnoha zemích – v Rakousku,
Německu, Holandsku, Anglii, Mexiku, především
pak ve Španělsku a Francii, kde vystoupila na pre-
stižních koncertech a festivalech. Kromě recitálů
a sólových koncertů s orchestry interpretka vystu-
puje v duu se svým manželem - španělským varha-
níkem Carlosem Arturo Guerra Parra. Jejich společný
koncert pro 4 ruce a 4 nohy jsme mohli slyšet
v květnu 2011 v rámci Litomyšlských hudebních ve-
čerů v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli.
Olga Jelínková vystudovala Pražskou konzervatoř
a Akademii múzických umění v Praze. V roce 2011
získala 1. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži An-
tonína Dvořáka v Karlových Varech. Pro Český roz-
hlas nahrála s violistkou Jitkou Hosprovou zcela
nový písňový cyklus Zdeňka Lukáše Quis? pro so-
prán a violu. Spolupracuje pravidelně se souborem
Collegium českých filharmoniků jako exkluzivní só-
listka.  Se souborem Komorní opery Praha podnikla
v červnu 2006 turné po Japonsku. Koncertně vystu-
puje s významným českým varhaníkem Alešem Bár-
tou, skupinou Baroque Jazz Quartet a se souborem
Ensemble Martinů.
Dana Mimrová působila od roku 1975 ve Státní opeře
Praha jako sólová flétnistka. Narodila se v Litomyšli.
Konzervatoř vystudovala v Brně a po absolutoriu zí-
skala stipendium pro studium na vysoké škole
Hanse Eislera v Berlíně. Během studia hrála
v orchestru Státní opery v Berlíně a později byla an-
gažována v berlínském rozhlasovém orchestru. Účin-
kovala v komorním souboru Collegium di flauti
a spolu s koncertním mistrem na violoncello B. Ma-
lotínem a violistkou R. Machačovou založila trio In
camera caritaris. Převážně však koncertuje sólisticky
s předními pražskými umělci.      Jiřina Macháčková

Dny evropského dědictví opět 
otvírají dveře nejen památek

O víkendu 7. a 8. září se uskuteční Dny evropského
dědictví (European Heritage Days), v rámci kterých
se otevírají nejširší veřejnosti brány památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. V Litomyšli
během těchto dnů bude možné navštívit následující
místa, a to buď zcela zdarma, nebo za snížené
vstupné: 
Sobota 7. 9. 2013
• Portmoneum - museum Josefa Váchala - snížené
vstupné 40 Kč (9-12 a 13-17 hod.)
• Rodný byt Bedřicha Smetany – v sobotu zdarma
(9-12 a 13-17 hod.)
• Městská obrazárna Městské galerie Litomyšl ve 2.
patře zámku - snížené vstupné 10 a 20 Kč (10-12
a 13-17 hod.)
• Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl – vyhlídková
věž – zdarma (9-17 hod.)
• Kostel Povýšení sv. Kříže – věž – zdarma (9-17
hod.)
• Červená věž – zdarma (9-17 hod.)
• Smetanův dům jak ho neznáte - komentované pro-
hlídky zákulisních prostor Smetanova domu v 10.00,
11.00, 13.00 a 14.00 hod. Kromě běžných prostor

Smetanova domu budou moci návštěvníci nahléd-
nout do divadelního zákulisí – vyzkoušet si obsluhu
divadelních tahů, bývalé kotelny a uhlárny, na vel-
kou půdu Smetanova domu, nalézající se nad hlav-
ním sálem, a mnoho dalších zajímavých míst, kam
je obvykle vstup zakázán. Zdarma.
• Toulovcovo náměstí – Regionální festival (9-14
hod.)
• Smetanův dům – koncert Mladé Prahy se slavno-
stním předáním cen města Litomyšle (18 hod.) 
Neděle 8. 9. 2013
• Rodný byt Bedřicha Smetany - v neděli snížené
vstupné 15 a 30 Kč (9-12 a 13-17 hod.)
• Portmoneum - museum Josefa Váchala - snížené
vstupné 40 Kč (9-12 a 13-17 hod.)
• Městská obrazárna Městské galerie Litomyšl ve 2.
patře zámku - snížené vstupné 10 a 20 Kč (10-12
a 13-17 hod.)
• Kostel Povýšení sv. Kříže – věž – zdarma (9-17
hod.)
• Červená věž – zdarma (9-17 hod.)
• Smetanův dům – pohádka Jak Krakonoš pekařku
Jířu napravil – vstupné 50 Kč (16.00 hod.)

-red-

Dny evropského dědictví 2013 
na zámku v Litomyšli

Velký podzimní svátek všech památek – Dny evrop-
ského dědictví (European Heritage Days 2013) oslaví
zámek v Litomyšli o týden později než ostatní. V so-
botu 14. 9. 2013 se uskuteční speciální stavebně-
historické prohlídky s názvem Za příběhem zámku,
za kterým je možné se vydat v 10 a ve 14 hodin. 
Prohlídky zájemce provedou nejen historií zámku,
ale především stavebními úpravami od dob gotic-
kých přes slavnou epochu renesance za Pernštejnů
až po barokní úpravy. V doprovodu památkového

garanta Ing. arch. Elišky Rackové budou mít náv-
štěvníci možnost projít běžně nepřístupnými, avšak
mimořádně autentickými prostorami zámku v Lito-
myšli - tzv. zámeckým šenkem, vedlejším pernštejn-
ským schodištěm nebo pod nádhernými zámeckými
krovy.
Prohlídku je nutné předem rezervovat na tel. 461
615 067 nebo na kalova@pardubice.npu.cz. Pro-
hlídky jsou fyzicky náročné. Více na www.zamek-
litomysl.cz.                     Zdeňka Kalová, kastelánka

Osmý Fish fest 
Na Kopečku
Vždy počátkem září začne pro Rybářství Litomyšl
období výlovů rybníků. A ve stejnou dobu přichází
již tradiční gurmánská akce, která se jako vždy koná
na zahrádce Hospody Na Kopečku. Již osmý ročník
Fish festu se tentokrát uskuteční v sobotu 14. září
od 14 hodin. 
Opět bude návštěvníkům nabídnuta početná škála
rybích chuťovek (pstruh, kapr, amur atd.). Organi-
zátoři se letos rozhodli lehce upravit koncepci od-
poledne - hudební doprovod budou střídat delší
pauzy určené pro to pravé vychutnání rybiček a zá-
roveň pro „poklábosení“ s přáteli nebo aspoň spo-
luhodovníky u stolků a stolů. 
Pro případ špatného počasí bude opět připravena
řada přístřešků a stanů. Znovu se bude grilovat mi-
nimálně na třech grilech. O akustickou stránku věci
se postarají hudební uskupení, např. Náhoda nebo
Pendl. 
Rybářství Litomyšl vás tedy srdečně zve na labuž-
nickou chvilku v příjemném prostředí, snad za hez-
kého počasí, a přeje vám mnoho příjemných
zážitků.
Jako vždy je vstup zdarma.                    Petr Hanus
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Marek Orko Vácha v Litomyšli
Sérii cestopisů, přednášek a setkání se zajímavými
lidmi z oblasti ochrany přírody volně přístupnou ši-
roké veřejnosti nabízí VII. národní konference
A Rocha – křesťané v ochraně přírody, která se letos
uskuteční v Litomyšli v Novém kostele ve dnech 13.-
15. 9. 1013. Jedním z přednášejících hostů je např.
Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., římskokatolický
kněz, pedagog a spisovatel. Právě tento známý bio-
log otevírá program v pátek 13. 9. od 19 h. tématem
Postavení člověka v přírodě. Neméně zajímavý bude
následující cestopis zoologa a cestovatele RNDr. Vla-
dimíra Lemberka o Madagaskaru. V sobotu se usku-
teční celodenní exkurze po přírodních lokalitách

Litomyšlska pod vedením místních ornitologů. So-
botní program pro veřejnost nabídne od 19 h.
v Novém kostele hned tři další zajímavé bloky – pre-
zentaci mezinárodní organizace A Rocha – křesťané
v ochraně přírody, druhou přednášku Marka Orko
Váchy a navíc cestopis o Norsku znovu prostřednic-
tvím Vladimíra Lemberka. Konference bude zakon-
čena bohoslužbou v neděli 15. 9. v 9.30 hodin.
Vstup je na všechny programy volný. Další infor-
mace o akci a činnosti sdružení A Rocha – křesťané
v ochraně přírody: www.arocha.org, Pavel Světlík,
psvetlik@arocha.cz, tel: 775 042 221. 

Za organizátory Martin Jindra

Zábava pro děti
prázdninami 
nekončí!

Na středu 11. 9. 2013 od 15 do 18 hodin připravila
Naděje tradiční dětské soutěžní odpoledne.  Můžete
se těšit na střelbu lukem, horolezeckou stěnu, zr-
cátkovou cestu a různé typy labyrintů. Disciplíny
jsou určeny především školním dětem, ale některé
úkoly zvládnou i předškoláci a na své si určitě při-
jdou i dospělí. Při plnění disciplín nebude chybět le-
grace, překvapení, soutěže a nakonec drobné
odměny. Akce se koná za každého počasí. Převážná
část stanovišť bude venku na zahradě a hřišti na Zá-
hradí pod ulicí Okružní. V případě špatného počasí
se některá stanoviště přesunou do kluboven a tělo-
cvičny v Naději. 
Soutěžní odpoledne je každoročně součástí dne ote-
vřených dveří nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Naděje, které se začínajícím školním rokem
znovu zahajuje provoz.  Přijďte si prohlédnout zá-
zemí střediska, zajímavé fotogalerie a inspirující vý-
robky dětí – dozvíte se aktuální informace
o službách, vybavení a možnostech, které jsou šité
na míru právě třeba pro vaše ratolesti. Na setkání
s vámi se opět těší Jitka Nádvorníková, Dis (tel.: 775
868 275) a Lenka Kovářová (tel.: 775 868 101).

Martina Soukupová, foto archiv Naděje

V září se začne v Litomyšli zase
stavět. Tentokrát z LEGA!

Město Litomyšl bude letos potřetí hostit putovní
kreativní akci pro děti ve věku 6-12 let, tzv. Lego-
projekt. Společně s NADĚJÍ jej organizuje Církev
bratrská v Litomyšli. Konat se bude od 19. září (čtvr-
tek) do 22. září (neděle) v Novém kostele. 
Jak to vlastně probíhá? Organizátoři přivezou do Li-
tomyšle více než půl milionu lego kostek. Každý rok
přibývá nových a nových stavebnic, letos jich bude

více než 200 a celá ta „hromádka“ lego kostek váží
téměř půl tuny. Přihlášeným malým stavitelům jsou
během stavby k dispozici dobrovolníci, kteří jim se
složitějšími konstrukcemi rádi pomohou. Děti tak
společně během tří dní vybudují unikátní obří měs-
tečko. Každodenní program je rozdělen do tzv.
bloků (kreativní práce, občerstvení, vyprávění bib-
lického příběhu). Městečko z lega si pak lze prohléd-
nout na slavnostním odhalení 22. 9. od 9.30 hod.
v rámci bohoslužby uzpůsobené programem přede-
vším pro rodiny s menšími dětmi. 
Smyslem projektu je podpora dětské kreativity,
smysluplné trávení volného času a představení dů-
ležitých životních principů hravou a přístupnou for-
mou. Původní myšlenka celé akce Legoprojekt
vznikla v Německu, teprve později se rozšířila do
České republiky, kde putuje po jednotlivých měs-
tech. Po Litomyšli zamíří do Ústí nad Labem. 
Více informací o programu a možnostech přihlášení
na www.legolitomysl.cz nebo na litomysl@nadeje.cz,
tel: 775 868 275, 775 868 101 (Jitka Nádvorníková,
DiS., Lenka Kovářová).  

Martina Soukupová, foto Jana Bisová

Kroužek pro zájemce o elektrotechniku
Cílem vedoucích Kroužku mladých elektrotechniků
(zkráceně KME) je nejen vhodně zaplnit volný čas dětí
a mládeže, ale také jim zábavnou formou předat zna-
losti a zajímavosti ze světa elektrotechniky, společ-
nými silami si vyrobit vlastní elektrozařízení anebo,
pro odvážnější, si zkusit jednoduché programování.
Kroužek je určen především „mladým kutilům“ se
zájmem o elektriku nebo těm, kteří se chtějí o elek-
trice něco dozvědět. Vybavení naší klubovny se nám
daří stále vylepšovat, i když pracujeme s poměrně
nízkým rozpočtem. Však v letošním školním roce se
dveře klubovny otevřou již po osmé. Schůzky jsou
rozděleny na mladší a starší. KME pro starší je ur-
čeno klukům od 6. třídy až po středoškoláky včetně.

Zde si kluci vyrábějí zařízení dle vlastního výběru,
a tak jsme byli svědky vzniku někdy i nevšedních
výrobků.
Dáváme možnost v kolektivu podobně nadšených lidí
pro elektriku si vyrobit vlastní funkční výrobek, na-
příklad zdroj nebo zesilovač, maturantům pomáháme
s realizací jejich maturitních výrobků atp. Samo-
zřejmě si každý svůj výrobek odnese domů, aby se
mohl pochlubit svým známým a kamarádům. Máš-li
chuť pustit se do dobrodružství, jež se skrývá

v každé zásuvce, zkus navštívit naši zahajovací
schůzku 13. 9. od 16 hodin. Scházíme se každý
pátek v klubovně, která je umístěna v přízemí fary
(v blízkosti I. ZŠ) – Šantovo náměstí 183. Zde by-
chom se seznámili s programem KME a rozdali si při-
hlášky. Práce kroužků bude probíhat v již
zaběhnutém rytmu, a to vždy v pátek KME pro
mladší od 16 hod. a starší od 18.30 hod. Na setkání
i s novými „elektronadšenci“ se těší všichni vedoucí
KME.  Text a foto Václav Kuře

Služby Krajské hospodářské 
komory Pardubického kraje

Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář
Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
http://www.khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz,
tel.: 724 613 968, je kontaktním místem veřejné
správy – Czech POINT a také Informačním místem
pro podnikatele. Kromě poskytovaných výpisů z ob-
chodního rejstříku, katastru nemovitostí, živnosten-
ského rejstříku, rejstříku trestů, registru řidičů,
vidimace listin, legalizace podpisů atd. lze v rámci
služeb poskytovaných Informačními místy pro pod-
nikatele získat zdarma informace o podnikatelském

prostředí, programech podpory MSP, dotacích EU
i k zahájení podnikání. 
Nabízíme vám účast na seminářích Energetické psy-
chologie EFT zaměřených na stres při kontaktu
s lidmi i obchodními partnery, strach z veřejného
projevu před spolupracovníky i před cizími lidmi.
Semináře se uskuteční dne 19. 9., 17. 10. a 21. 11.
2013 ve Svitavách v prostorách MC FABRIKA ve spo-
lupráci s certifikovanou terapeutkou. Bližší infor-
mace získáte na uvedených kontaktech.

Lenka Báčová
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 15. září od 13.00 do 17.00
Dny evropského dědictví ve Svitavách
• 28. září od 14.00 / náměstí Míru
Svatováclavský košt - tradiční oslava vína,
ochutnávka vín, ale i gurmánských specialit.
Zahraje cimbálová muzika Šmytec, kapela Do
větru, Piosenki a Traband

POLIČKA
• 7. září od 20.00 / divadelní klub
Zvětšenina - vernisáž fotografií J. Kučery z
natáčení českých filmů z Barrandovských
ateliérů Letní kino – Zvětšenina – příběh fo-
tografa, který se stal svědkem vraždy
• 21. září od 19.00 / Tylův dům
Screamers „V říši divů“ - travesti show

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 3. září od 19.00 / dvorana muzea
Zahájení provozu digitálního kina: Zdeněk Tro-
ška – Veselé příhody z natáčení - talk show fil-
mového režiséra
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz

VYSOKÉ MÝTO
• 6.–7. září / náměstí Přemysla Otakara II.,
Amfiteátr M-klub
Mezinárodní partnerské dny - tradiční slavnosti
s bohatým programem, vystoupí P. Rezek s
kapelou, Anna K a další
Více na www.vysoke-myto.cz
• do 29. září / regionální muzeum
Kelti ve Východních Čechách - výstava s inte-
raktivními prvky 

Českomoravské
pomezí zve

Díky dohodě mezi státním zámkem a Městskou
galerií Litomyšl si nyní mohou návštěvníci městské
obrazárny koupit vstupenky přímo v zámecké po-
kladně. Původně se vstupenky do obrazárny kupo-
valy až v jejích prostorách ve druhém patře zámku,
ale uměnímilovný návštěvník mnohdy intuitivně nej-
dříve zavítal do zámecké pokladny. Uvažuje se i o
vzniku balíčku – zvýhodněné vstupence – pro pří-
chozí, kteří půjdou na prohlídku renesanční památky.

Publikace vydávaná u příležitosti letošního fes-
tivalu Architecture Week Praha 2013 bude dvojja-
zyčná (česko-anglická) a bude mít dva oddíly. První
bude věnovaný jednak památkám a historické ar-
chitektuře zapsané na Seznam světového dědictví
UNESCO, jednak dalším pozoruhodným architekto-
nickým objektům z České republiky i zahraničí.

Společnost Story Design z Litomyšle uspěla ve
výběrovém řízení na dodávku interiérů nových
showroomů automobilky Škoda. Dodávat tak bude
interiérové vybavení po celé Evropě a v případě
úspěchu i v Rusku. Ředitel společnosti Ladislav Lána
hodnotí úspěch ve výběrovém řízení jako jednu
z nejprestižnějších zakázek v historii firmy. -bj-,-ah-

Krátce

Podzimní divadelní sezónu ve Smetanově domě
zahájí pražské Divadlo pod Palmovkou

V úterý 1. října začne ve Smetanově domě podzimní
divadelní sezóna, která i v roce 2013 přinese čtveřici
kvalitních představení. 
Litomyšlský divadelní podzim zahájí 1. října v 19.30
hodin pražské Divadlo pod Palmovkou situační ko-
medií Michaela Cooneyho s názvem Nájemníci pana
Swana aneb peníze na cestě. Hrají: Jan Teplý, Si-
mona Vrbická, Radek Zima, Filip Rajmont, Zuzana
Slavíková a další. Představení v duchu moderní an-
glické situační frašky plné gagů a bláznivých situací
režíroval Antonín Procházka.
Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot při-
jede do Litomyšle v úterý 22. října se hrou Roberta
Thomase Mandarínková izba. V herecky náročné ko-
medii exceluje Maroš Kramár, dále hrají Zuzana Tluč-
ková, Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková.
Hru Reginalda Rose Dvanáct rozhněvaných mužů
uvidí návštěvníci Smetanova domu ve čtvrtek 12.
prosince v podání souboru Východočeského divadla
Pardubice. Známý detektivní příběh, v jehož filmové
verzi si zahrál v americké emigraci Jiří Voskovec, re-
žíroval hostující Petr Kracik. Hrají: Petr Kostka j. h.,
Petr Dohnal, Josef Pejchal, František Švihlík a další.
Čtveřici představení uzavře hra Michaela Mackenzi-

eho s názvem Baronky. Herecký koncert v podání
Evy Holubové a Zuzany Bydžovské režíroval pro
pražské divadlo Kalich Šimon Caban.
Podzimní divadelní představení ve Smetanově domě
jsou součástí pravidelného abonentního cyklu. Před-
stavení můžete navštívit, i pokud nejste zrovna ma-
jiteli abonentky. Pokud se přeci jen rozhodnete pro
zakoupení předplatného, budete moci navštívit
všechna čtyři představení za příznivou cenu 620 –
660 korun (abonentní divadelní sezóna jaro 2013:
1. pořadí 660,- / 2. pořadí 620,-). Vstupné na jed-
notlivá představení: 1. pořadí 250,- / 2. pořadí 220,-
. „V jarní sezóně počet abonentů mírně vzrostl.
V současné době máme asi čtyři sta abonentů, zby-
tek vstupenek jde do volného prodeje. Na každém
divadelním představení a na koncertech je tedy nej-
méně osmdesát sedm volně prodejných vstupenek,“
vysvětluje ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí.
Abonentní průkazky budou v prodeji od 10. září
2013 v budově Smetanova domu Litomyšl. Od úterý
17. září budou vstupenky na jednotlivá představení
v prodeji v Informačním centru na Smetanově ná-
městí tel.: 461 612 161 a hodinu před představením
v pokladně Smetanova domu.          Prokop Souček

Smetanův dům připravil pro děti 
„Pohádkové neděle“

Smetanův dům připravil na podzimní sezónu pro své
malé diváky čtveřici pohádkových představení.
První Pohádková neděle, která připadá na 8. září,
přinese poučný příběh plný písniček s názvem Jak
Krakonoš pekařku Jířu napravil v podání souboru
Divadla HP Praha. Režie a výprava Samiha Maleh,
hrají Hana Czivišová a Petr Takáč. Začátek předsta-
vení v 16.00, vstupné 50 Kč.
V neděli 13. října od 16.00 se mohou děti těšit na
Příhody včelích medvídků v podání Divadla KRAPET
Praha s oblíbenými písněmi dvojice Petr Skoumal,
Zdeněk Svěrák. Dramatizace: Michaela Sajlerová,
Zdeněk Tomeš, účinkují: Ivan Čermák (Jiří Kohout)
Patrik Vojtíšek, Zdeněk Tomeš. Začátek představení
v 16.00, vstupné 70 Kč.

Divadlo DRAK Hradec Králové přijede do Litomyšle
v neděli 17. listopadu s představením Jak si hrají
tatínkové. V režii Josefa Krofty hrají Redy Vávra,
Václav Poul, Jiří Vyšohlíd, Milan Žďárský a Jan Po-
pelka. Začátek představení v 16.00, vstupné 70 Kč.
Sérii nedělních dětských představení uzavře 8. pro-
since oblíbené Divadýlko Kuba Plzeň s představením
Vánoční kouzlo. Trochu tradiční a trochu mimo-
řádný vánoční příběh režírovali František Kaska
a Petr Mlád. Hrají Dana Mládová a Petr Mlád. Začátek
představení v 16.00, vstupné 50 Kč.
Vstupenky na jednotlivé pohádky v prodeji hodinu
před představením v pokladně Smetanova domu.

Prokop Souček

pozvánky 

Podzimní Litomyšlská univerzita
třetího věku – 14. ročník

Podzimní Litomyšlská univerzita třetího věku se
blíží. Její program bude zaměřen na téma světových
náboženství. Pokud není uvedeno jinak, konají se
přednášky v Lidovém domě. 
Čt 26. 9. od 14.30 – Hinduismus - přednáší
Mgr. Jindra Štolcová
Čt 10. 10. od 14.30 – Taoismus - přednáší Mgr. Jakub
Otčenášek
Čt 24. 10. od 14.30 – Konfucionismus - přednáší
Mgr. Jakub Otčenášek
Čt 7. 11. od 14.30 - Současná náboženská situace
v ČR - přednášející bude upřesněn
Čt 21. 11. od 14.30 - Nová náboženství - přednáší
Mgr. Marek Zemánek, M.A.

Čt 5. 12. od 14.30 - Slavnostní zakončení ročníku
Doprovodný program: St 9. 10. – zájezd do Rajhradu
Školné činí 200 Kč za semestr. Jednotlivých před-
nášek v rámci LU3V se mohou po úhradě 50 Kč a po
ústní domluvě s organizátorkou LU3V zúčastnit
i ostatní zájemci z řad široké veřejnosti.
Přihlášky a placení školného: V čítárně Městské kni-
hovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pondělí,
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.30 hod. a od
12.00 do 16.00 hod. Změna programu vyhrazena.
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva Pekní-
ková, hlavní organizátor LU3V, Městská knihovna Li-
tomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail: peknikova@
knihovna.litomysl.cz, tel. 461 612 068. Iva Pekníková

Dobré divadlo hledá
zástupce ředitele
a lepiče plakátů.

www.DobreDivadlo.cz
info@dobredivadlo.cz

Rytíř Toulovec hledá kancelář
Dobrý tip odmění 
částkou 1000 Kč.

info@RytirLitomysl.cz
tel. 777 637 888

Prodám rodinný dům
4+1 v Pazuše

s větší zahradou, v klidném prostředí.  
Vhodný k okamžitému bydlení nebo rekreaci. 

Zahradu možno využít k chovu zvířat, případně 
i jako stavební pozemek.  Tel. 605 124 605.
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ASTROVÍKEND
IX. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 2.a 3. listopadu
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, 
diagnóza zdravotního stavu, aut. kresba, 

irisdiagnostika, výklad z ruky 
a karet, su-jok, byliny atd.

Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

němčina, italština, ruština
• začátečníci, mírně pokročilí, středně

pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, příprava

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

investujte do vzdělání svých dětí
• rodilí mluvčí jsou skuteční učitelé, nikoli

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

kvalifikovaní lektoři
• cena od 3 300 Kč/školní rok

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

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

ZÁPIS: 2. 9. -13. 9.,  8.30 - 12.30 a 14.00 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 17. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 
Benátská 1078, Litomyšl

Rock & All: Roman Dragoun, Emil Viklický
a Pavla Schönová, Laco Deczi

Multižánrový koncertní cyklus Smetanova domu
s názvem Rock & All nabídne Litomyšlanům na za-
čátku podzimní sezóny opravdové lahůdky.
Roman Dragoun a T4
Vyznavače rocku potěší ve středu 11. září od 19.30
koncert vynikajících muzikantů Romana Dragouna
a formace T4, která vystupuje ve složení Stanislav
„Klásek“ Kubeš – kytara, zpěv, Vladimír „Guma“ Kul-
hánek – basa, Martin Kopřiva – bicí, Roman Dragoun
- zpěv, klávesy. Místo konání: velký sál Smetanova
domu – stolová úprava
Emil Viklický a Pavla Schönová: Jazzové dialogy
Unikátní koncert klavírního dua Emil Viklický
a Pavla Schönová s názvem Jazzové dialogy se usku-
teční v pátek 5. října od 19.30 hodin v zámecké jíz-
dárně. Vystoupení předního českého jazzového
klavíristy a skladatele Emila Viklického a jeho spo-
luhráčky Pavly Schönové se uskuteční v sále nově
zrekonstruované zámecké jízdárny. Akusticky ná-

ročné vystoupení tohoto dua prověří kvality sálu,
který je koncipován jako hudební nástroj, jejž lze
naladit. Z koncertu by měla vzniknout audiona-
hrávka. Vystoupení se uskuteční v rámci akce Ar-
chimyšl 2013. Spolupořádá Zámecké návrší a město
Litomyšl.
Laco Deczi and Celula New York
Legendární jazzový trumpetista Laco Deczi je v Lito-
myšli jako doma. Velký sál Smetanova domu bude
v úterý 15. října od 19.30 patřit velkému koncertu
tohoto svérázného hudebníka a jeho kapely Celula
New York, která vystoupí v sestavě: Jan Aleš – klá-
vesy, Michael Krásný – basa, Vaico Deczi – bicí.
Vstupné 150 Kč.
Vstupenky na jednotlivé koncerty budou k zakou-
pení vždy hodinu před začátkem v místě jeho ko-
nání. Vstupenky na Jazzové dialogy budou navíc
v předprodeji v litomyšlském infocentru. 

Prokop Souček

Litomyšlské hudební večery přinesou 
osm výjimečných koncertů

Litomyšlské hudební večery (LHV) sezóny
2013/2014 již znají svůj program. „V této sezóně se
nám oproti loňskému roku podařilo zařadit do pro-
gramu ještě o jeden koncert navíc, máme tady cel-
kem osm koncertů, z toho dva opravdu velké
projekty,“ upozorňuje ředitel Smetanova domu Leoš
Krejčí.
523. LHV - Koncert pro varhany, zpěv a flétnu se
uskuteční 12. září v kostele Povýšení svatého Kříže
od 19.30 hodin. Za varhany usedne litomyšlská ro-
dačka a varhanistka světového jména Lucie Žáková,
která doprovodí vynikající sopranistku Olgu Jelín-
kovou. Flétna: Dana Mimrová. Na programu kon-
certu skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Bizeta
a P. Ebena.
524. LHV připadá na čtvrtek 17. října. Od 19.30
hodin se v malém sále Smetanova domu uskuteční
Klavírní večer s Danielem Junem. Nadějný klavírista
zahraje skladby J. Haydna, F. Chopina, F. Liszta,
A. Chačaturjana. Trombón: Ondřej Jiskra.
Listopadový 525. LHV patří právě ke zmiňovaným
velkým koncertům. Večer s názvem To nejlepší z Li-
tomyšle, který se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu
od 19.30, přivede na prkna velkého sálu Smetanova
domu více než sto padesát většinou litomyšlských
účinkujících. Sólisté: Lucie Silkenová (soprán), Mi-
chal Křístek (baryton). Dirigent: Milan Motl a David
Lukáš.
Předvánoční 526. LHV se uskuteční v pondělí 9. pro-
since od 19.30 v zámecké kapli sv. Moniky v Lito-

myšli. Adventní koncert v podání vokálního souboru
Martinů Voices přinese skladby G. Allegriho, B. Mar-
tinů, M. Tippetta, J. Nováka i vánoční koledy. Sou-
bor řídí sbormistr Pražského filharmonického sboru
Lukáš Vasilek.
527. LHV přivítá v pondělí 17. února 2014 v malém
sále Smetanova domu Trio Martinů ve složení: Petr
Jiříkovský – klavír, Pavel Šafařík – housle, Jaroslav
Matějka – violoncello.
528. LHV bude patřit souboru Shadow quartet, který
vystoupí v pondělí 31. března 2014 od 19.30
v malém sále Smetanova domu. Shadow quartet:
Štěpán Švestka – violoncello, Marek Švestka - tahací
harmonika, Michal Franta – kontrabas, Ondřej Plhal
– housle.
528. LHV v podání Lázeňského orchestru Petra
Macka se uskuteční v sobotu 26. dubna u příležitosti
zahájení 3. lázeňské sezóny v litomyšlských Lázních
ducha. Velký sál Smetanova domu rozezní od 19.30
hudba operet a lázeňských melodií.
Poslední ze série Litomyšlských hudebních večerů
s číslem 529 se uskuteční 21. května 2014 od 19.30
ve velkém sále Smetanova domu. Na programu: An-
tonín Dvořák - Stabat mater. „Litomyšlský symfo-
nický orchestr bude mít rok na to, aby nastudoval
velkolepé dílo Antonín Dvořáka Stabat mater. Na
projektu se budou podílet také sbory z Litomyšle,
České Třebové a ze Svitav,“ přibližuje ředitel Sme-
tanova domu Leoš Krejčí.   

Prokop Souček

Slávek Klecandr v Novém kostele
Horké léto se míjí s přicházejícím podzimem a my
doufáme v dlouhé, příjemné babí léto. Na jeho úvod
si adventisté sedmého dne dovolují pozvat širokou
veřejnost na sólové vystoupení Slávka Klecandra,
lídra skupiny Oboroh, v jeho recitálu Žalmy. Tento
koncert se koná 7. září 2013 od 14 hod. v Nové kos-
tele CB, Svitavská ul., Litomyšl. 
Oboroh je folkrocková kapela z Rychnovska ve vý-
chodních Čechách, která se za 24 let své existence
stala legendou. Skupina má na svém kontě 25 tisíc
prodaných, kritikou velmi dobře přijatých alb, přes
900 koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku,
v Polsku, Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku,
společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové.
Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost

při koncertním provedení skladeb, ať už starozákon-
ních žalmů zhudebněných vedoucím kapely Sláv-
kem Klecandrem nebo jiných písní, opatřených
většinou jeho filozofujícími texty. Zatím posledním
studiovým počinem Oborohu je album pašijových
písní „Šel přes potok Cedron k hoře“, v pořadí 8. řa-
dové, vydané koncem roku 2012 renomovaným vy-
davatelstvím Indies - Happy Trails.
„V Stanislavu Klecandrovi vyrostl Oborohu vynikající
autor – jak muziky, tak především textů. Jsou růz-
norodé, ale záviděníhodné a dějiny Oborohu jsou
důkazem velkého rozvoje tohoto talentu,“ napsal
Jiří moravský Brabec, Folk & Country v recenzi alba
Marah, 1998.

Jiří Brokeš

pozvánky 

Budova trstěnické
základní školy slaví
Oslavy 50 let nové budovy Základní školy v Trstěnici
1963-2013 se uskuteční 21. září. Od 10.00 do 12.00
je připravený den otevřených dveří, výstava foto-
grafií, dětských prací a prací žáků ze ZUŠ. Od 12.30
na návštěvníky čeká návrat do školních lavic, ve
13.00 se pak slavnostně otevře nová environmen-
tální učebna. O půl hodiny později startuje pro-
gramu za školou, kde vystoupí současní a bývalí žáci
a zaměstnanci školy, Základní umělecká škola Dolní
Újezd, taneční skupina Scarlett, hudební skupina
Náhoda a možná přijde i kouzelník. Občerstvení za-
jištěno.                                                      -red-
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Pochod rytíře Toulovce Chceš se stát 
skautkou? Jsi vítána
Nový školní rok je tu a společně s ním nabíráme
nové členky do našeho 3. oddílu Dobré Naděje Lito-
myšl. Vítáme všechny holky ve věku 7+, které se
nebojí poznávat nové lidi, věci a místa, které si
chtějí zahrát hry a užít si spoustu zábavy. Zveme
vás na zahajovací schůzku 6. září v 16.00 hod.
v Ropkově ulici v naší skautské klubovně. Seznámit
se s námi můžete ale už teď na našich webových
stránkách www.trojky.skauting.cz .
Za 3. oddíl Dobré Naděje Litomyšl Tereza Štýbnarová

STEAKOVÉ
HODY

Hotel Zlatá Hvězda Vás zve na

20.–22. září 2013
Rezervace na tel.  461 615 338

Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Personál hotelu.

Česká rodinná firma s více než 20-letou
tradicí v oblasti obchodu hledá pro nově
vznikající řetězec rychlého občerstvení
nového kolegu/kolegyni na pozici:

Manažer
projektu
Náplň práce:
• tvorba a realizace nového konceptu rychlého

občerstvení

Požadujeme:
• praxi ve vedení provozu rychlého občerstvení

(pekařství, kavárny, fast food, apod.)
• schopnost spoluvytvářet podobu nového

konceptu
• řídící a organizační schopnosti, časovou

flexibilitu
• řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
• tvůrčí a kreativní samostatnou práci
• hodnocení dle dosahovaných výsledků

Místo výkonu práce: východní Čechy 
Nástup možný ihned.

Bližší informace na tel.: 461 612 884 - p. Šafr
Životopisy zasílejte prosím na e-mail:
safr@kubik.cz

pozvánky 

Výstava hub 
Mykologický klub Litomyšl pořádá ve dnech 4.-5.
10. 2013 na sále restaurace Veselka 4. výstavu hub
doplněnou o výstavu fotografií a poštovních zná-
mek s tématikou hub z celého světa. Výstava je pří-
stupná v těchto termínech: pátek 4. 10. 2013 od 8
do15 hod. pro školy, sobota 5. 10. 2013 od 10 do
16 hod. pro veřejnost. Samozřejmostí bude odborný
výklad či určení vámi donesených hub.
Na vaši účast se těší pořadatelé.          Eva Randová

Zveme Vás do nově otevřené prodejny
• široký sortiment biopotravin, zdravé výživy, čajů, kávy, čokolád a koření

• chlazené potraviny, kozí a ovčí produkty
• bezlepkové, vegan a fair trade výrobky

• farmářské produkty
• přírodní kosmetika
• ekologická drogerie

Těšíme se na Vaší návštěvu

BIOkrámek
Smetanovo nám. 79, Litomyšl
tel. 739 613 578
(vedle DM drogerie)

Květinová show
v Klášterních zahradách
Ve čtvrtek 19. září v 16.00 vás zve Střední škola za-
hradnická a technická Litomyšl
do  Klášterních zahradách. Uskuteční se tam pře-
hlídka květinových modelů a klasických i extrava-
gantních svatebních kytic, které vytvoří studenti
školy. Svatební kytice si budou předvádět samy stu-
dentky ve svatebních šatech. Součástí přehlídky
budou i květinové šperky a slavnostně nazdobená
svatební tabule. Přijďte se podívat na nové trendy
ve svatební floristice.                      Eva Klabanová 

Prodám chalupu v Lažanech 
u Litomyšle. Oprava nutná. 

Cena 250 000 Kč. Tel. 604 489 403.

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

• akreditované školící
centrum řidičů

Autobusová doprava - školní výlety, zájezdy
Pronájem školících prostor
Žádosti a informace v autoškole nebo na www.pegas-tour.cz
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě.

www.autoskolalitomysl.cz

Pro každého poukázka v hodnotě 500,-Kč 
na elektrospotřebiče od Tauer elektro.

Klub turistů Litomyšl zve všechny milovníky turis-
tiky a krásné přírody v nedalekých budislavských
skalách a lesích na tradiční Pochod rytíře Toulovce
– letos v sobotu 28. září! Jako každý rok po absol-
vování 8 – 16 – 30 km trasy obdrží všichni zaregi-
strovaní účastníci pamětní list a úplně novou
medaili. Pro sběratele budou v omezeném množství
připraveny nové medaile z tombaku.
Start a registrace je v 8.00 hod. v areálu turistických
ubytoven TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích, cíl
a ukončení pochodu do 16.00 hod. na stejném
místě. Doprava zdarma – autobusy odjíždí od hotelu
Zlatá Hvězda na náměstí v Litomyšli – v 7.30 hod.
přes Dolní Újezd, v 8.30 hod. přes Morašice.
Občerstvení zajišťuje pan Kohák a spol., výstavu
hub, prodej výrobků z hub a houbové poradenství
zajišťují odborníci z mykologického klubu.

Dana Kmošková

Regionální muzeum v Litomyšli
přijme pracovníky na DPP 

na stěhování muzea 
v termínu 16. – 27.9. 
Kontakt: R. Klimeš, 

tel. 739 031 849, klimes@rml.cz.
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Projekt ARC také v září
Praktický workshop Jak pečovat o historickou bu-
dovu aneb Hlína jako tradiční stavební materiál se
uskuteční v sobotu 14. září 2013 od 9.00 do 16.00
hod. na Kamenných Sedlištích v Budislavi. Hlína je
tradičním stavebním materiálem, který v součas-
nosti prožívá svou renesanci. Náplní kurzu bude se-
známení účastníků s využitím hlíny v tradiční lidové
architektuře s důrazem na využití jílu jako základ-
ního materiálu pro výrobu hliněných omítek. Účast-
níci se seznámí s technologií přípravy omítek,
s jejich složením a možnostmi použití. Součástí
workshopu bude praktická ukázka, při které si
účastníci budou moci vyzkoušet přípravu a aplikaci
hliněné omítky na stěnu.

Vstup volný. Svou účast, prosím, potvrďte: eva.no-
votna@upce.cz tel. +420 737 111 507. 
Samostatný občan = aktivní rodič aneb jak komuni-
kovat se vzdělávacími institucemi je 6. kulatý stůl
připravený na pondělí 23. září od 18 hodin v hotelu
Zlatá Hvězda v Litomyšli. Jakým způsobem může
rodič se školou komunikovat? Mají se rodiče spolu-
podílet na chodu škol? Co může nabídnout rodič
škole a škola rodiči? Nad těmito tématy, ale i mnoha
dalšími budou diskutovat Rostya Gordon – Smith
(světově proslulá personalistka), Kamila Zemanová
(ředitelka ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou)
a Tomáš Feřtek (tiskový mluvčí Edu-in, autor knihy
Rodiče vítáni).  Těšíme se na vás!         Eva Novotná

ARC velké finále – Regionální festival
V uplynulých 12 měsících byla nejen pro občany Li-
tomyšle, ale celého Pardubického kraje připravena
řada zajímavých akcí v rámci projektu ARC (Ars
Regio Civitas – Občanské vzdělávání pro kulturu, re-
gion a demokracii. Projekt je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky). Mnozí z vás se zapojili do diskusí
nad palčivými tématy u našich kulatých stolů, další
dali přednost teoretickým vzdělávacím kurzům
a velký úspěch také zaznamenaly praktické works-
hopy, které přinesly účastníkům základní orientaci
v oboru restaurování a obnovy památek.  
Ať už jste našimi stálými příznivci, či o projektu sly-
šíte poprvé, máme pro vás dobrou zprávu! Na sobotu
7. září pro všechny chystáme pomyslné „velké fi-
nále“. Tím je Regionální festival, který se bude
konat od 9 do 13 hodin na Toulovcově náměstí v Li-
tomyšli. Program se ponese v duchu tří slov, která
tvoří název projektu. Ars – umění bude zastoupeno

ukázkami různých uměleckých technik, jako je na-
příklad výroba sgrafit, míchání historických barev
či otesávání kamene, jež si pro návštěvníky připra-
vili studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice. Regio – region se představí v několika
podobách – turistická lákadla kraje představí infor-
mační centrum, na své si přijdou také labužníci,
neboť díky pěstitelům a drobným výrobcům bude
možné ochutnat krajové lahůdky a šanci dostanou
i ti, kteří rádi soutěží. Pro návštěvníky je totiž při-
praven jednoduchý regionální kvíz o drobné ceny.
Civitas – občanskou společnost budou reprezentovat
tradiční Bleší trhy a košíkářský workshop pro malé
i velké. 
O zábavu se postará známá kapela Trio de Janeiro
a děti se mohou těšit na představení divadélka Jójo.
Občerstvení zajistí restaurace Veselka, Topinkáři
z Březin a Kamilův pojízdný Čajový vůz.

Olga Radimecká

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

Dolní Libchavy – prodej zrekonstruovaného rod.
domu 6+1 s garáží a zahradou cca 2 km od Ústí nad
Orlicí. Nadstandart. kuchyňská linka, plynový kotel i kr-
bová kamna. Č.895. Cena: 3 500 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných stavebních parcel
pro stavbu rod. domů v lokalitě U Prokopa – II. etapa.
Inž. sítě jsou kompletně zainvestované. 
Č.894. Cena: 1100,- Kč/m2

Rybník u ČT – prodej rod. domu 4+1 s menší
zahradou, garáží a terasou. Rekonstrukce domu v roce
2006. Nádherný výhled do krajiny, klidné místo blízko
města. Č.886. Cena: 2 000 000,- Kč
Cerekvice nad Loučnou – prodej bývalé zemědělské
usedlosti v centru obce, nyní sklad. Napojení na veř.
vodovod, elektro, možná kanalizace i plyn. Po rekon-
strukci vhodné k trvalému bydlení i podnikání.
Č.870. Cena: 990 000,- Kč
Litomyšl – prodej stavebního pozemku s RD 4+1 ve
výstavbě v lokalitě Záhrad’. Předpoklad dokončení
12/2013, výměra parcely 802 m2. Cena je uvedena za
dokončený RD vč.pozemku.
Č.867. Cena: 3 500 000,- Kč
Bohuňovice u Litomyšle – prodej menšího domku
2+1 v původním stavu se zahrádkou. Přípojka plynu
před domem, v domě elektro, voda, odpad do jímky,
vytápění akum. a lokálními kamny.
Č.832. SLEVA!. Cena: 390 000,- Kč
Trstěnice – prodej starší venkovní usedlosti s velkou
zahradou a stodolou. Zavedeno elektro, voda, plyn na
hranici pozemku. Nutná větší rekonstrukce objektu či
stavby nového domu. 
Č.830. SLEVA!. Cena: 240 000,- Kč
Polička – prodej staršího řadového domu se zahradou
v centru města. Dům je v původním stavu na výhod-
ném místě vhodný k větší rekonstrukci. 
Č.792. SLEVA!. Cena: 845 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného slunného bytu 3+1 (65 m2)
ve zvýšeném přízemí v pěkné lokalitě. Nová plastová
okna, koupelna a kuchyně původní, vl. plynový kotel,
nová elektroinstalace. Balkon, sklep.
Č.897. Cena: 1 250 000,- Kč + provize
Litomyšl – prodej pěkného družstevního bytu 2+1
(64 m2) po rekonstrukci ve IV. NP panelového domu.
Plastová okna, zděné byt. jádro, kuch. linka
s vestavěnými spotřebiči, stěny stěrky, zasklená
lodžie.  Č.871. Cena: 1 390 000,- Kč
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2)
v centru města. Je zpracována projektová dokumen-
tace k přestavbě. Výhodná poloha k podnikání nebo
k bydlení s podnikáním. 
Č.869. Cena: 2 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 3+1 (66 m2) s lodžií v 1. NP
blízko centra města po celkové rekonstrukci. Plovoucí
podlahy, moderní kuch. linka, zasklená lodžie, dům je
zateplený.
Č.808. SLEVA!. Cena: 1 730 000,- Kč
Litomyšl – prodej rodinného domu se 2 byt. jed-
notkami (1+1, 3+1), odhlučněná plastová okna,
koupelna a kuchyně v patře po rekonstrukci. Menší
zahrada, dvojgaráž – možno využít k podnikání. 
Č.761. Výrazná sleva!. Cena: 2 330 000,- Kč

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.

pozvánky 

Architecture Week Praha 2013
Sedmý ročník mezinárodního festivalu architektury
Architecture Week Praha 2013 se koná pod záštitou
prezidenta Miloše Zemana ve výstavních prostorách
Jiřského kláštera na Pražském hradě v termínu od
23. září do 20. října. Hlavním tématem letošního
ročníku je architektonické dědictví a současná ar-
chitektura a cílem je představit české i zahraniční
veřejnosti domácí i světové historické architekto-
nické dědictví a umožnit jeho srovnání se současnou
a nově vznikající architekturou. Chybět nebude ani
Litomyšl.
V rámci výstav, pořádaných v průběhu festivalu, se
představí architektura téměř třiceti českých, pol-
ských a slovenských měst, dále moderní a historická
architektura čtyřiceti zemí (výstava je již tradičně
připravována v úzké spolupráci s velvyslanectvími
a kulturními instituty zúčastněných zemí), obrazem
festival ukáže všechny památky zapsané na Seznam
světového dědictví UNESCO (745 památek ze 157
zemí světa). Samozřejmě budou v rámci festivalu
probíhat také přednášky českých a zahraničních ar-
chitektů v Národní technické knihovně, vernisáže
výstav, konference, dny architektury vybraných
zemí, dny měst, procházky za architekturou a další
akce, na které jsou již návštěvníci festivalu za sedm
let jeho existence zvyklí. 
Festival bude jistě zajímavým přínosem pro studenty
architektury, kteří mají na jednom místě příležitost
seznámit se s širokým spektrem architektonických
slohů a stylů architektonické tvorby, sledovat vlivy
jednotlivých období na moderní a současnou archi-

tekturu a posoudit možné souvislosti a prolínání ar-
chitektury v různých obdobích a různých kulturách.
Spolu s přednáškami, procházkami a filmovými pre-
zentacemi si tak mohou zpestřit studium již na za-
čátku nového semestru. 
Hravý architekt
Zkrátka nepřijdou ani děti. Součástí festivalu se stal
nový celorepublikový výtvarný projekt Hravý archi-
tekt. Jeho cílem je přiblížit dětem z 3. a 4. tříd zá-
kladních škol adekvátní a přístupnou formou
historickou architekturu a památky jejich města,
naučit je, co je architektonické dědictví a proč je
důležité se o ně zajímat, chránit je a pečovat o ně.
Úkolem dětí bylo výtvarně ztvárnit vybrané archi-
tektonické památky z jejich města. Nejlepší práce
jsou představeny v samostatné expozici na výstavě
v Jiřském klášteře Pražského hradu. Za odměnu
třídy, které se projektu zúčastnily, stráví den na
Pražském hradě, kde pro ně bude připraven zají-
mavý program, například prohlídka výstavy Příběh
Pražského hradu s výkladem pana architekta Lu-
keše, dárečky a především setkání s první dámou
ČR, paní Ivanou Zemanovou, která projektu Hravý
architekt poskytla svou záštitu. Akce se zúčastní
více než 600 dětí 20 základních škol, mimo jiné i ze
ZŠ U Školek Litomyšl, z 20 měst celé České repu-
bliky. Organizátoři chtějí založit novou tradici kaž-
doročních setkání dětí na Pražském hradě po
zahájení nového školního roku. Dále chtějí projekt
Hravý architekt rozvíjet do mezinárodního kon-
textu. Každý ročník bude mít vlastní téma.     -red-
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Výtvarná Litomyšl ’13
K současné tvorbě profesionálních i amatérských li-
tomyšlských výtvarníků se obrací výstava Výtvarná
Litomyšl ́ 13, která bude zahájena v pátek 6. 9. v 17
hodin v domě U Rytířů. 
Tradiční  salon přinese nejnovější tvorbu umělců
propojených s Litomyšlí, těšit se můžete na díla na-
šich „klasiků“, například Olbrama Zoubka, Aleše
Lamra či Šárky Hrouzkové, letošní Salon však při-
nese i tvorbu umělců z mladší generace, mezi něž
jistě patří Ondřej Moučka či Nikola Tláskalová. Vý-
stava tak prezentuje pestrou a rozmanitou podobu
současného litomyšlského výtvarného světa a po-
trvá do 29. září.                         Zuzana Tomanová

Bohoslužba 
s rozloučením
Sbor církve bratrské v Litomyšli pořádá 29. 9. od 14
hodin v Novém kostele slavnostní bohoslužbu, při
jejíž příležitosti proběhne rozloučení s kazatelem
Danielem Smetanou a s jeho rodinou, kteří odchází
do jiného působiště. Případné zájemce o komento-
vanou prohlídku provede bratr kazatel kostelem po
skončení bohoslužby.                     Anna Hanušová

Eva Gwuzdová 
představuje tvorbu 
v Antik Hotelu Sofia
Antik Hotel Sofia představí výstavu uspořádanou
k životnímu jubileu výtvarnice Evy Gwuzdové s ná-
zvem Ohlédnutí, souvislosti, ozvěny (tapiserie, ob-
razy, objekty, textilní grafika). Vernisáž výstavy se
koná 14. září v 16 hodin. Úvodního slova se ujme
publicistka Mgr. Bohdana Rywiková, o zábavu se po-
stará host vernisáže, herec a moderátor Jiří Krampol
a hudební vložku zajistí MTO Česká Třebová. 
Zakoupit některý z obrazů mohou zájemci do 29. lis-
topadu, kdy výstava končí.             Anna Hanušová

Večer křesťanské 
alternativní hudby
Česká křesťanská akademie v Litomyšli zve na Večer
křesťanské alternativní hudby, kterou uvádí a ko-
mentuje kazatel CČSH, hudebník a moderátor Radia
Wave Petr Wagner. Hudební žánry jako metal, rock
nebo hip hop většinou s křesťanskou kulturou spo-
juje málokdo. Posluchači se mohou přesvědčit, že
tvůrčí a progresivní vyjádření si našlo cestu i na
křesťanskou hudební scénu. Komentovaná projekce
se koná v sále římskokatolické fary v Litomyšli
v úterý 24. září 2013 od 19.00.

Za kolektiv ČKA L. Štursa

Rezervace na tel. 461 616 726
www.umedveda.cz

DNY KLASICKÉ
ČESKÉ KUCHYNĚ

3.- 6. ŘÍJNA
Pochoutky z kachny, králíka, vepříka, býčka a kance,

poctivé domácí české polévky, omáčky a pečeně

V pátek 4.10. pro Vás otevíráme PIVNICI
se sportovními přenosy v Café U Medvěda...

Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 2 polévek a 9 hlavních chodů Po - Pá.

V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů - možné i s sebou

Přijdte okusit atmosféru večera v naší hospůdce 
při světle svíček - každé úterý a čtvrtek od 18.00

Prodej stylových dárkových poukazů do „Restaurace”
či „Café” u obsluhy na baru.

Nové SNÍDANĚ s kávou za 10,- (možno i sebou)
Pondělí - pátek 7.00 - 10.30 v „Café U Medvěda”

Možnost pořádání firemních akcí, svateb, pohřbů, rodiných oslav
- až 60 osob (info na tel: 724 228797)

Oslava 1. výročí 
otevření kavárny BOBO CAFE

Oslavte s námi 14. 9. 2013 první výročí otevření ka-
várny na Vodních valech BOBO CAFE. Máme připra-
veno několik překvapení. Prvních 100 zákazníků se
může těšit na nejoblíbenější dezert kavárny, jaho-
dovou pěnu, zdarma. Po celý den si užijte jakouko-
liv kávu bez alkoholu za pouhých 24 Kč. K pohodě
nad kávou na klavír zahraje Petra Boštíková. Pro

děti máme nachystané cukrátko, které bude speci-
álně vyrobeno našimi cukráři k 1. výročí otevření ka-
várny, a to za pouhých 10 Kč. Při příznivém počasí
na děti čeká od 14.00 hod. na hřišti hravé odpo-
ledne plné soutěží, překvapení a odměn. 
Na setkání se těší provozní kavárny Hana Jirásková 

PLACENÁ INZERCE

KAM DO OKOLÍ

pozvánky 

So  7. 9. 13.00 Rybářské zábavné odpoledne - dětské rybářské závody, tombola a jiná zábava • Bystré - zahrada u hasičské zbrojnice
    13.00 Pivní festival - Dolnovanka, Tonic, Travestiti šou • Dolní Újezd - přírodní areál v Bořkově
So  14. 9. 9.00-16.00 Jak pečovat o historickou budovu aneb Hlína jako tradiční stavební materiál - workshop (info a rezervace na tel. 737 111 507) • Budislav
    13.00 Zámecké slavnosti - tradiční zámecké slavnosti s bohatým programem, večer taneční zábava • Bystré - Domov na zámku
So-Ne 14.-15. 9. Soutěž rádiem řízených modelů větroňů, kategorie S3J - pořádá LMK Litomyšl • letiště Polička
Čt  19. 9. Energetická psychologie EFT - seminář Krajské hospodářské komory (info na tel.: 724 613 968) • FABRIKA Svitavy 
So 21. 9. 14.00 Oslavy 50. výročí otevření nové budovy školy v Trstěnici - bohatý program, zváni jsou bývalí i současní žáci, zaměstnanci i veřejnost • Trstěnice 
So-Ne 21.-22. 9. Slavnosti lovu na Svojanově - šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé večerní vystoupení • hrad Svojanov
Ne 22. 9. 10.00 XV. formanský den - vozatajský parkur, soutěž v kládě, těžký tah, westernová soutěž, dostihy aj. • Borová u Poličky
So  28. 9. 8.00-16.00 Pochod rytíře Toulovce - trasy 8, 16 a 30 km v oblasti Toulovcových maštalí • Vranice
    10.00 Lubenská šťopička - 5. ročník, ochutnávka destilátů, bohatý kulturní program, večer zábava • Lubná - u Pálenice a na Skalce
    14.00 Živý obraz Járy Cimrmana - pořádá Spolek archaických nadšenců • u kolejí na Kněžství v Sebranicích
    20.00 Vinobraní - hraje Vepřo, knedlo, zelo • Dolní Újezd - sokolovna
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Restaurace Na Sídlišti 
nabízí rozvoz obědů 

(výběr ze dvou jídel)
Tel. 461 61 32 61

Ruka pro život: Přijďte mezi nás.
V září opět začínáme!

Ruka pro život – občanské sdružení zve všechny spo-
luobčany v seniorském věku z Litomyšle i blízkého
okolí na pravidelná společná setkání v rámci Sociálně
aktivizačních služeb. Naše aktivity jsou bezplatné. Se-
tkáváme se od pondělí do čtvrtka vždy od 15.30 hod.,
v pátek od 14 hod. v prostorách denního stacionáře
v přízemí litomyšlského domu s pečovatelskou služ-
bou na adrese J. E. Purkyně 1150 a 1126.
Na co se u nás můžete těšit? Při společných setká-
ních hrajeme stolní hry, vyrábíme předměty dárko-
vého charakteru nebo se učíme základům práce s PC
a internetem, jednou za měsíc u nás probíhají
„Hrátky s pamětí“ a půjčování knížek z městské kni-
hovny. Otevřeli jsme také malou keramickou dílnu,
kde pracujeme s keramickou hlínou.

Kromě těchto pravidelných aktivit se u nás pořádají
přednášky z oblasti kultury, literatury, historie i na
téma zdraví a zdravého životního stylu. Setkáváme
se také u příležitosti významných událostí v roce,
například při Masopustním posezení nebo vánoční
besídce s ochutnávkou cukroví.
Na měsíc září plánujeme, kromě pravidelných akti-
vit, také např. pokračování přednášek s paní Mgr.
Janou Kroulíkovou, ředitelkou Městské knihovny
v Litomyšli.
Zveme všechny, kdo mají o naše aktivity zájem, na
informativní setkání po prázdninách, které se usku-
teční v úterý 10. září 2013 tradičně v 15.30 hod.
Těšíme se na vás! 

Za o.s. Ruka pro život Ria Slušná

Kulturní dění 
v novém stylu
Dovolujeme si vám představit projekt pod názvem
Hvězdné večery aneb večery ve Hvězdě, který by
měl oslovit zájemce o kvalitní kulturní počiny běžně
neuváděné v programech kulturních institucí v Li-
tomyšli a okolí. Nechceme vytvářet konkurenci, ale
nabízíme alternativu, která připravuje pro vás kul-
turní program složený z profesionálních vystoupení
(divadlo, hudba, přednášky apod.) komornějšího
rozsahu, ve spojení se společenským setkáním a ob-
čerstvením. Chceme vám tedy přinést nejen kvalitní
zážitek, ale dát také možnost vychutnat si jej v pří-
jemném prostředí sálu hotelu Zlatá Hvězda, v klidu
a pohodě, beze spěchu a v příjemné společnosti. Do-
ufáme, že se podaří do budoucna vytvořit stabilní
okruh zájemců o naše pořady a že nám je pomůžete
také vy spoluvytvářet.
První z nabídky podzimní sezóny bude již 19. září
divadelní představení pod názvem Osamělé večery
Dory N. Připravili jsme pro vás jeden večer s dcerou
Boženy Němcové v podání herečky Marty Sovové.
Monodrama o životě slavné spisovatelky napsala na
základě dochované korespondence Milena Štráfel-
dová. Doufáme, že toto představení osloví nejen
všechny vyučující českého jazyka, ale také všechny
ty, kteří se chtějí dovědět o životě Němcové něco
více. 
Na brazilskou noc plnou samby se můžeme těšit 1.
října, kdy v Litomyšli přivítáme Adriana Trindade
(zpěv, akustická kytara, skladatel) z brazilského
města Porto Alegre. Adriano se účastnil významných
festivalů v Evropě a hrál v renomovaných jazzových
a world music klubech. Salsa jazz nám Adriano před-
staví se svou doprovodnou kapelou složenou s re-
nomovaných jazzových hudebníků.
Jiný pohled na jazzovou hudbu nám zprostředkuje
špička nejen slovenského kytarového jazzu, kyta-
rový kouzelník Andrej Šeban (1962), několikaná-
sobný držitel ocenění slovenský instrumentalista
roku. Vystoupí 22. října s kapelou v obsazení Andrej
Šeban – kytara, Daniel Špiner – klávesy, Peter Rus-
ňák – baskytara a Michal Fedor – bicí. 
V listopadu představíme první z cyklu přednášek
o nenápadných, a přesto zajímavých lidech žijících
kolem nás. Při povídání s promítáním nás 7. listo-
padu Mgr. Petr Mazal, cestovatel s netradičním po-
voláním nebo učitel hudby s netradičním koníčkem,
provede „Jižní Amerikou 3 x jinak“. 
Šest hudebníků, kteří přinášejí do střední Evropy to
nejlepší z bretonské hudby, si můžeme poslechnout
27. listopadu. Hudba kapely Bran se pohybuje na
rozhraní tradice a současnosti, mezi hledáním ko-
řenů i hudebním kosmopolitizmem. 
První a doufáme, že ne poslední sezónu zakončíme
v prosinci programem nazvaným Vánoční překva-
pení. Termín konání bude upřesněn v návaznosti na
termíny konání dalších akcí pořádaných v prosinci
v Litomyšli.
Začátky představení budou vždy v 19 hodin, aby
bylo možné po představení zůstat déle v příjemném
prostředí sálu hotelu Zlatá Hvězda a nechat prožité
chvíle takříkajíc „doznít“, případně je umocnit ná-
sledným posezením s přáteli. Rezervace vstupenek
i další informace získáte na adrese
repart@unet.cz nebo na tel. č.: 737 48 59 84. Vstu-
penky budou v prodeji dva týdny před představením
na recepci hotelu Zlatá Hvězda.
Na setkání s vámi se těší 

Milena Šnajdrová (hotel Zlatá Hvězda)
a Renata Pechancová (příprava programů)
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Trpíte bolestmi hlavy,
páteře či pohybového ústrojí?

Navštivte nejznámějšího pražského
rehabilitačního maséra

s třicetiletou praxí, který 
otevírá novou ordinaci.

Rudolf Kosina
Litomyšl, Hrnčířská 270
tel. 461 312 655
mob. 603 485 596
www.kosina.tym.cz
e-mail: 
rudolf.kosina@seznam.cz

ASTROVÍKEND
IX. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 2.a 3. listopadu
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, 
diagnóza zdravotního stavu, aut. kresba, 

irisdiagnostika, výklad z ruky 
a karet, su-jok, byliny atd.

Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz

Od září v Rodinném centru Litomyšl
Rodinné centrum v Litomyšli po prázdninách zaha-
juje pravidelný program od 16. září. Těšit se můžete
na tyto týdenní aktivity: 
Pondělí: 8.30–13.00 - Jsme spolu - dopoledne pro
rodiče s batolaty  •  16.00–18.00 (lichý týden) - Ke-
ramika pro rodiče s dětmi
Úterý: 8.30–13.00 - Tvoříme spolu  •  15.00–17.00
(lichý týden) - Parkinson klub Litomyšl
17.00-19.00 - Vracím se rád – prostor zastavit se
Středa: 8.30-13.00 - Zpíváme spolu – ladíme spolu
aneb harmonie společného prostoru pro děti a rodiče
10.00–12.00 (poslední středa v měsíci) – Knihovna
pro mrňata   •  15.30 – 16.15 - Anglicky spolu -
angličtina pro děti s Míšou  •  18.00–20.00 - STOB –

správné stravovací návyky a redukce váhy
Čtvrtek: 8.45–9.15 - Cvičíme spolu aneb baby gym-
nastika  pro nejmenší I. •  9.30 – 10.00 - Cvičíme
spolu aneb baby gymnastika  pro nejmenší II.
10.00-13.00 - Vyměňování rodičovských zkušeností
17.00–18.00 - Rehabilitační cvičení s prvky jógy 
Pátek: 8.30-13.00 - Spolu si hrajeme
13.00–16.00 - Psychoterapie a speciálně pedago-
gické a výchovné poradenství
Vedle pravidelného programu probíhají jednorázové
akce. Podrobný popis jednotlivých aktivit najdete
na webových stránkách: www.rc.litomyšl.cz
Těšíme se na viděnou v RC.              Za RC Litomyšl

Ivana Candráková a Petra Benešová

Všem příznivcům golfu (a nejen
jim) by neměla uniknout informace
o novém golfovém indoor centru
GOLF59 v Litomyšli, které bude
letos v říjnu otevřeno v atraktiv-
ních prostorách historické budovy U VĚŽE 57-58-59
na Smetanově náměstí přímo v centru města.
Co připravujeme? Nadšeným amatérským golfistům
nabídneme kvalitní klubové zázemí se špičkovou
technologií a možnost individuálního rozvoje pod
vedením anglického golfového profesionála. K dis-
pozici budou dva golfové simulátory a putting
green. Showroom vám nabídne přehlídku prestiž-
ních golfových značek Royal Collection, Chikara,
Dave Hick Golf, Vega a Miura. V místní dílně vám
na míru vyrobíme nebo upravíme vaše golfové hole.
Doplňky najdete v golfovém PROshopu. Spojujícím
místem aktivit GOLF59 a kavárnou a cukrárnou
Café59 bude stylová klubová místnost, která vám

nabídne pohodlí a relaxaci před
hrou i po ní.
Že jste nikdy golf nezkusili? Budete
mít možnost! Rádi vám golf před-
stavíme a jednotlivce nebo skupiny

povedeme prvními golfovými kroky. Firmy jistě
ocení možnost pozvat své obchodní partnery a náv-
štěvy do netradičního prostředí. Prostory bude
možné využít nebo pronajmout k uspořádání pre-
zentačních akcí, setkání, teambuildingu, párty nebo
večírku, k oslavám narozenin a výročí. Občerstvení,
pohoštění i rauty zajišťuje v Litomyšli již dobře
zavedená značka Café59.  
Zajímá vás, jak to v novém golfovém indoor centru
bude vypadat? Pak si prohlédněte vizualizaci inte-
riérů na www.golf59.cz. O dni otevřených dveří vás
budeme informovat v příštím vydání.

Martin Votroubek
PLACENÁ INZERCE 

GOLF59 - indoor centrum Litomyšl
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 7.- 8. září / Letiště H. Králové
20. ročník Czech International Air Fest – CIAF -
jubilejní ročník prestižní mezinárodní letecké
přehlídky, které se zúčastní letouny a akro-
batické skupiny z Evropy i zámoří. 

CHEB
• 7. září
Babí léto - festival folkové a country hudby

JINDŘICHŮV HRADEC
• 20.-22. září / centrum města
XIX. slavnosti Adama Michny  

KUTNÁ HORA
• 13.-15. září
Kutnohorský varhanní festival na konci léta -
festival v prostorách nejkrásnějších církev-
ních památek stříbrného města. 

POLIČKA
• 16.-22. září
Mime Fest – 2. ročník mezinárodního festi-
valu pantomimy. Divadelní představení, mi-
mové v ulicích města, workshopy, Boris
Hybner, Radim Vizváry…

TELČ
• 3.-7. září / náměstí Zachariáše z Hradce
Týden památek s dětmi, Dny evropského kultur-
ního dědictví, Den otevřených dveří památek, Na
kole dětem Vysočinou

TŘEBOŇ
• 21. září
Jihočeský festival zdraví Třeboň - vše o zdraví,
pro zdraví, okolo zdraví, na zdraví!

více na www.ceskainspirace.cz

Inspirace
z České inspirace 

Kapela Dirty Way natáčela klip 
Jedny z posledních scén videoklipu k písničce Příběhy
natáčela kapela Dirty Way o prázdninách v hotelu Da-
libor. Klipu se zhostil kameraman Daniel Bek, který
již spolupracoval se skupinami Mother´s Angels nebo
Dědovy blechy. Videoklip bude vyprávět příběh mladé
dvojice a jeho konec bude hodně dramatický… 
Písnička Příběhy je jediná pomalá skladba z nového
alba Realita, které letos Dirty Way vydali. „Myslíme
si, že se nám povedla asi nejvíc. Navíc jsou tam věci,
které v jiných písničkách na albu nejsou. Jde třeba
o houslové party nebo pěkné sólo na kytaru,“ vy-
světluje výběr songu pro klip zpěvák Pavel Nešpor
a pokračuje: „Bude to příběh o klukovi a holce s ne-
čekaným zvratem. Kluk totiž bude chtít skočit ze
střechy. Vystrašená holka za tím poběží a…“ Jak to
dopadne, se podívejte na youtube.com,
facebook.com, badzone.cz nebo webové stránky
www.dirtyway.wz.cz, kde by měl být klip ke zhléd-
nutí. „Rádi bychom se s ním představili i na Očku.
První klip Hudba pro všechny tam byl, tak by bylo
dobré, kdyby se tam dostaly i Příběhy. Snad nezů-
staneme jen u internetu,“ říká s nadějí Nešpor. 
Kapela natáčela nejen v pokoji a na střeše hotelu
Dalibor. „Máme třeba i scény z náměstí a parku v Li-
tomyšli,“ prozrazuje kytarista František Abraham.
Klíčové však bylo natáčení právě na střeše, kde
dojde k rozuzlení celého příběhu a zároveň zde ka-
pela hraje s nádherným panoramatem za zády. 
Klip Příběhy je druhým klipem kapely. Kluci ale ne-
chtějí zůstat jen u něho a z alba Realita bychom se
mohli dočkat třeba letní písničky Summer song.
„Chceme udělat ještě jeden nebo dva klipy, protože

si myslíme, že dneska je to jedna z mála možností
ke zviditelnění,“ dodává závěrem zpěvák.
Pop-rocková kapela Dirty Way vznikla v roce 2007.
Partička kluků nejprve hrála covery, ale postupně
skládala i vlastní písničky. Na konci roku 2008 na-
hrála první demo ...a tak užívej! a od roku 2009 se
věnovala už jen vlastní tvorbě. Ve stejném roce
vyšlo druhé demo Nohama na zemi. První oficiální
deska Naše generace z roku 2010 byla kombinací ně-
kolika písniček z obou dem a písniček zbrusu no-
vých. Jednou z nich byla skladba Hudba pro
všechny, která byla společným projektem Dirty Way
a rapera WOTKY. Na tuhle věcičku vznikl i videoklip,
který na podzim roku 2011 soutěžil v anketě Výtah
na TV Očko. Tam se umístil na 2. místě. Letos přišlo
na řadu druhé album s názvem Realita. 

Text a foto Jana Bisová

Městská galerie zapůjčila umělecká
díla studentce restaurování

Probíhá další spolupráce mezi Městskou galerií Lito-
myšl a Fakultou restaurování UPCE. Galerie zapůjčila
FR UPCE, oboru Restaurování a konzervace umělec-
kých děl na papíru a souvisejících materiálů, pět
pastelů ze sbírkového fondu. Jsou mezi nimi i ta-
kové skvosty jako Pradlena od Bohumila Kubišty či
Preislerovo Jaro. Studentka Tereza Justová v souvi-
slosti se svou bakalářskou prací s názvem Atlas
maleb na papíru a typy jejich poškození provede na
těchto dílech neinvazivní průzkum barevné vrstvy.
Předmětem bakalářské práce je pokusit se identifi-
kovat malířskou techniku na papíru neinvazivním
průzkumem. Ten zkoumá dílo bez jakéhokoliv zá-
sahu, vychází z jeho pozorování. Studentka bude
zkoumat umělecká díla na papíru malovaná olejo-

vými, temperovými, kvašovými a akvarelovými bar-
vami. Dále se bude zabývat pastelovou malbou,
která stojí na pomezí malířských a kreslířských
technik. V práci použije různé zobrazovací techniky,
bude je podrobně popisovat při pozorování pouhým
okem ve viditelném světle a v razantním bočním
osvětlení. Dále bude pořizovat fotografie barevných
vrstev v rozptýleném světle, v bočním osvětlení, UV
světle a fotografie zhotovené stereomikroskopem.
Porovnáním poznatků vzniklých tímto pozorováním
u uměleckých děl mezi sebou dojde k možné iden-
tifikaci malířské techniky u konkrétního díla. Toto
zkoumání může pomoci s dalšími navrhovanými po-
stupy v jeho restaurování. 

Dana Schlaichertová

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Velká cena města Litomyšle v atletice 
V sobotu 3. srpna se na Městském stadionu Černá hora
v Litomyšli konala Velká cena města Litomyšle. Na sta-
dionu jsme mohli přivítat několik účastníků nadchá-
zejícího Mistrovství světa v atletice v Moskvě - Janu
Korešovou, Ladislava Prášila a Martina Staška. Mítink
měl letos vysokou účast - 88 závodníků z 24 oddílů.
Mezi disciplíny bylo zařazeno několik tradičních zá-
vodů: Memoriál Bohumila Novotného ve vrhu koulí,
Memoriál Jaroslava Ptáčka ve skoku vysokém mužů
a Velká cena v hodu diskem žen. Dále se atleti utkali
ve sprinterském trojboji (60 m, 100 m, 200 m), skoku
dalekém, skoku vysokém žen a v běhu na 1 míli.
Počasí přálo dobrým výkonům. V koulařském sek-
toru padl letitý rekord stadionu. Vrhem dlouhým
20,52 m ho překonal Ladislav Prášil, 3. muž světo-
vých koulařských tabulek. Dařilo se i dalším, Mar-
tinu Staškovi (19,75 m), Vladislavu Tuláčkovi (18,50
m) i domácímu Tomáši Kozákovi (18,17 m). Dálkařka
Jana Korešová testovala po nemoci formu před star-
tem na MS a její nejdelší skok byl dlouhý 606 cm.
Vítězem memoriálové disciplíny ve výšce se stal Mar-
tin Heindl (196 cm). I ostatním domácím závodní-
kům se dařilo. Vrhač David Bartůněk zlepšil svůj
diskařský osobní rekord na 45,17 m. Vícebojař Pavel

Baar testoval diskařskou formu před mezinárodním
atletickým mítinkem ve finském Vaaksy a podařilo
se mu disk poslat do vzdálenosti svého letošního
maxima 40,41 m. 
O týden dříve, tradičně v poslední červencovou so-
botu, se konal už 61. ročník Litomyšlského Jandí-

kova šestiboje a už podesáté v něm zvítězil Pavel
Baar, který byl začátkem července členem reprezen-
tačního družstva ČR na Evropském poháru desetibo-
jařů ve švýcarském Nottwilu.
Družstvo mužů čeká poslední kolo I. ligy v Hradci
Králové. Jeho cílem je obhájit vynikající druhé místo
za Libercem, ale před oddíly z tak velkých měst jako
Hradec Králové, Mladá Boleslav, Ústí nad Labem
nebo Jablonec.                            Kateřina Nejedlá

Nábor do oddílu karate,
které není jen bojovým uměním

Litomyšlský oddíl karate jako každoročně opět
hledá nové zájemce o tradiční japonské bojové
umění karate. Cvičit mohou jak děti, tak i dospělí.
Jedinou podmínkou je minimální věk 10 let, chuť
učit se krásné bojové umění a poznat nové kama-
rády v pohodovém kolektivu.
Jak cvičení karate obohatí život váš či vašeho dí-
těte? Karate komplexně rozvíjí tělo i ducha. Pravi-
delným cvičením karate získáte lepší fyzickou
kondici, a pokud trpíte nadváhou, karate vám po-
může zbavit se nadbytečných kil. Karate naučí dis-
ciplíně, která je pro úspěch v životě nezbytná, ale
z životů většiny lidí se vytrácí. Karate vám ukáže,
že vytrvalost a dlouhodobá píle vedou k vysněnému
výsledku. Karate vám dodá přirozenému sebevě-
domí. To neznamená, že si po tréninku budete při-
padat jako mistr světa, na kterého nikdo nemá, ale
získáte rozumný náhled na to, co si můžete a ne-
můžete dovolit. V neposlední řadě je karate také
účinný sebeobranný systém, který vás naučí jak se
bránit případnému napadení.
Všichni zájemci o sportovní karate mají možnost

v průběhu roku jezdit na krajské i republikové zá-
vody. Litomyšlský oddíl s více než 30letou tradicí
za dobu svého působení vychoval množství mistrů
a mistryň republiky a každoročně se účastní i vy-
braných zahraničních turnajů.
Účast na soutěžích není povinná. Ti, které účast na
soutěžích neláká, se budou věnovat důkladnému ná-
cviku tradičních technik a sestav a jejich použití
v rámci sebeobrany.
Přijďte se podívat na náborové tréninky, které
budou probíhat od začátku září do konce října vždy
ve středu od 17.00 do 19.00 hod. a v pátek od 17.30
do 19.30 hod. v hale TJ Jiskra u zimního stadionu.
Na těchto náborových trénincích si můžete vyzkou-
šet samotné cvičení nebo se jen podívat, jak vlastně
tréninky karate probíhají. Trenéři vám ochotně zod-
poví všechny dotazy a pomohou vám s rozhodnu-
tím, zda je karate ten pravý sport pro vás či vaše
dítě. Cena pro nové karatisty činí 600 Kč. Chcete-li
se dozvědět více, navštivte www.karate-
litomysl.cz nebo volejte na telefon hlavního trenéra
Jiřího Smékala - 736 681 886.             Martin Šauer

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • 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: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS UČÍ ŘIDIT JIŽ 22 LET
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

PŘIHLASTE SE VČAS DO PODZIMNÍCH KURZŮ
– ZAČÍNÁME V ZÁŘÍ

Seriozní autoškola s dobrými výsledky

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

Smola na bedně 
na Ukrajině i v Dalečíně

Na Ukrajině pokračovalo mistrovství světa motokro-
sařů kubatury MX3 již šestým podnikem a závodník
Orionu Litomyšl František Smola zde byl opět hodně
vidět. Franta dokonce vyhrál první rozjížďku, ale
v té následující upadl hned v úvodu a čelo musel
tvrdě dotahovat. Nakonec z toho byla bronzová me-
daile a letos již druhá bedna. Jeho stájový kolega
Petr Bartoš na Ukrajině bojoval a vešel se vždy do
elitní desítky. Průběžně vede světový seriál Slovinec
Gerčar (na Ukrajině druhý), před Michkem, který na
Ukrajině slavil prvenství. Smola se již posunul cel-
kově na páté místo, Bartoš po zranění dotahuje a je
už jedenáctý.
Domácí český mistrák zavítal tentokrát do Dalečína,
kde byl na programu čtvrtý závod seriálu. Za pekel-
ného vedra se radoval z konečného vítězství fran-
couzský rychlík Florent Richier, Martin Michek dojel
stříbrný a bronz bral Smola z Orionu. Franta podal
dobrý výkon a bednu si rozhodně zasloužil, ve vedru
zabojoval i Bartoš, celkově skončil v Dalečíně šestý.
Nyní domácí šampionát pokračuje předposledním
podnikem v Petrovicích u Karviné, světový moto-
kros pojedeme ještě v Anglii, potom doma v Pacově
a finále obstará slovenská Šenkvice.

Za Orion Racing Petr Kovář, foto Anna Kosařová

Městský bazén 
prvňáčkům
Městský bazén v Litomyšli zve všechny děti, které
v září nastoupily do první třídy, zdarma si užít vod-
ních radovánek v krytém bazénu, a to poslední zá-
řijový víkend 27.-29. 9. 2013. S sebou plavky,
ručník a Slabikář nebo žákovskou knížku. Těšíme se
na vaši návštěvu.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN...
Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz
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NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!NOVĚ OTEVŘENO!

NEJLEPŠÍ VÝKUPNÍ CENY!

NEJVĚTŠÍ
KOVOŠROT V ČR

Nechte si 
zaplatit 
za váš odpad!

PENÍZE LEŽÍ NA ZEMI…

Jste běžná domácnost nebo firma? 
Podívejte se, kolik máte ve svém okolí 
železného a papírového odpadu, 
který můžete zpeněžit, místo jeho likvidace 
v komunálním odpadu, za který platíte.

Svoz většího množství zajistíme našimi auty!
Firmám možnost přistavení kontejneru!
Individuální přístup!

PROVOZOVNA LITOMYŠL
SOKOLOVSKÁ UL.
(vedle čerpací stanice AGIP 
„U Vejmana“)
MOBIL: 725 863 125

PROVOZNÍ DOBA:
PO – PÁ 7.30 – 11.30

12.00 – 16.00
SOBOTA 7.30 – 11.30
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Šachisté hledají nové talenty
Se začátkem školního roku otevírá šachový klub
v Litomyšli, který má letitou tradici, náborový tur-
naj pro budoucí zájemce o královskou hru. Akce se
bude konat v pátek 13. září 2013 od 15:00 hod.
v prostorách šachové klubovny. Šachový klub TJ Jis-
kra Litomyšl sídlí na adrese  U Plovárny 1130. Od-
poledne je určené nejen pro žáky základních škol,
ale pro každého, kdo rád hraje šachy a rád by se ve
hře s pomocí klubového vedení zdokonaloval. Orga-
nizátoři akce nachystali pro zájemce turnaj, z něhož
si vítězové odnesou i ceny určené malým šachistům.
Cena kroužku je 500 Kč za školní pololetí. „Jde nám
především o udržení kontinuity oddílu. Chceme vy-
chovávat nové hráče. Máme pro to výborné zázemí,
a to jak personálně, tak technicky. Výuka probíhá
interaktivně, prostřednictvím projektoru, kdy jsou
žáci názorně seznamováni s šachovou hrou v kon-
krétních situacích. Součástí jsou samozřejmě oddí-
lová klání pod dohledem trenéra. Ten s každým
probere a analyzuje uplynulou partii. Děti také
mohou jezdit na různé turnaje. Kroužek vede znalý
trenér a zkušený hráč Václav Pekař. Za dobu, co pro-
vozujeme šachovou školu, se snaživé děti rychle vy-
víjejí a dělají obrovské pokroky,“ sdělil předseda
litomyšlského šachového oddílu Jaromír Odstrčil.
Šachy jsou určitě jediným sportem, kde dítě může
poměřit své síly s dospělým, často v rovnocenném
souboji a mnohdy s překvapivým výsledkem na
obou stranách. Nehledě k tomu, že sounáležitost
a věrnost šachu zlepšuje paměť, posiluje logické
myšlení a zlepšuje soustředěnost. Jedná se sice
o boj, mnohdy náročný, ale s jasnými a džentlmen-
skými pravidly. Šachisté mají ve světě slušnou zá-
kladnu, jedná se o jakýsi kód, který může sloužit
k navazování kontaktů a přátelství. Dokladem toho
je letitá družba šachistů z Litomyšle s holandskými
hráči z městečka Roden. „Šachy za litomyšlský oddíl

hraji přibližně třetím rokem a určitě se jim chci vě-
novat dál. Nejvíc mě na šachu baví, když podepisuji
vyhraný partiář a když se mi podaří dobrý útok na
krále. Absolvoval jsem už několik turnajů. Těší mě
20. místo, které jsem získal na šachovém Mistrovství
republiky v Zaječicích ve své věkové kategorii. Byla
tam velká konkurence osmdesáti hráčů z celého
Česka,“ prozradil třináctiletý hráč Jakub Nešpor.
„Pro děti je dobré připravit smysluplnou činnost.
Šachy rozvíjí inteligenci, analytické a tvůrčí myš-
lení, paměť, vůli, trpělivost i soustředění. Když chce
člověk dosáhnout úspěchů, je to vynikající motivace
k samostatné přípravě. Ale především je to zábava
a koníček, který může člověku vydržet celý život.
Jedná se o hru starou stovky let s miliony milióny
příznivců po celém světě. Šach si kolem sebe vytvo-
řil vlastní kulturu - věřím, že má smysl a je důležité
tuto kulturu předávat dál,“ uzavřel trenér a hráč ša-
chového klubu Litomyšl Václav Pekař. 

Text a foto Jan Odstrčil

Mladí hráči sledují výklad trenéra v příjemném prostředí
šachové klubovny.

Staňte se členy plaveckého oddílu 
V krytém plaveckém bazénu vzniká nový Plavecký
oddíl Sports Team Litomyšl, za kterým stojí organi-

zace Sports Team CZ specializující se na plavání.
Jejím zakladatelem a garantem je olympionik a nej-
lepší plavec ČR Jiří Jedlička. Plavecký oddíl zahájí
svoji činnost 23. září 2013 a vy se již nyní můžete
stát jeho členy. Počet míst je omezen, proto nevá-
hejte!
Tréninky budou probíhat každé pondělí a středu:
plavecká přípravka – 15 až 16 hod., zdokonalovací
plavání – 16 až 17 hod., sportovní plavání – 17 až
18 hod. Přihlášky a info na www.sportsteam.cz nebo
info@sportsteam.cz a na tel. +420 731 434 758.
Plavání představuje pro člověka trvalou životní hod-
notu, jak z hlediska ochranného tak zdravotního.
Všechny tyto skutečnosti vystihuje výrok ze starého
Řecka – „neumí číst ani plavat“, proto se naučte pla-
vat od opravdových profesionálů!

-red-, foto archiv Sports Teamu CZ

Plavání batolátek
Milé maminky, se začátkem nového školního roku
nabízí Plavecká škola Ráček další kurzy plavání ba-
tolat. Začínáme v pondělí 16. 9. 2013. Více informací
na tel. č. 777 139 646, www.bazen-litomysl.cz, e-
mail: batolata@mslit.cz. Plavání s vaším děťátkem
patří mezi vaše nejkrásnější společně strávené
chvíle.          Dagmar Stránská, Plavecká škola Ráček

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jíz-
denky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny.Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.: 724 22
92 92. • Máte doma, garáži nebo ve stodole moto-
cykl zn. Jawa, ČZ, nepotřebujete ho, překáží vám
a sháníte peníze? Nabízím odkup motocyklů
zn. Jawa do roku výroby 1970. Platba na místě
a v hotovosti. Tel.: 739 067 695. • Prodám učebnice
pro 3letý učební obor automechanik: Automobily
I a II (1. a 2. ročník), Elektrotechnika I a II (1. a 2.
ročník). Nové – sleva. Tel.: 608 706 201. • Nabízím
levně kompletní servis – polévková mísa, misky,
tácy, talíře, motiv růže, cena dohodou. Prodám také
velkou krabici plnou knih K. May a další 60. - 70.
léta. Vše za 400 Kč. Dále nabízím krabici nahraných
magnetofonových kazet 80.-90. léta, populární
hudba za 300 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte do
sbírky staré spony, brože či jiné doplňky z dob na-
šich babiček a prababiček. Tel.: 739 307 646. • Pro
stavebníky nabízím větší množství vybourané suti,
očištěné cihly, lepenku bitagit a latění. Materiál
bude k dispozici koncem září. Tel. č. 607 744 568.

I malí tenisté bojují 
v soutěžích
TC Profistav Litomyšl každý rok pořádá sérii teniso-
vých turnajů všech věkových žákovských kategori-
ích. Turnaje bychom nemohli pořádat bez podpory
nového provozovatele sportovního areálu pana
Stránského. Jeho snahu obléci celý areál do nového
kabátu ocenilo mnoho rodičů, s nimiž se už léta na
turnajích setkávám, a změn na kurtech i v šatnách
si okamžitě povšimli. 
Ve dnech 13.–17. 7. 2013 se konal Východočeský
turnaj B, kterého se zúčastnilo celkem 40 doroste-
nek z celé republiky. Vítězkou se stala Veronika Vl-
kovská z Pardubic. Následující turnaj byl určen těm
nejmenším tenistům. Sobota 27. 7. patřila mezi nej-
teplejší soboty letošního léta. Malé sportovce to
však neodradilo a místo na plovárnu zamířili do Li-
tomyšle. V kategorii babytenisu jsme měli i my
svého favorita – Daniela Brůnu. Dan postoupil mezi
osm nejlepších hráčů. Zde prohrál s Jakubem Vei-
glem, vítězem celého turnaje. Nicméně bojoval dál
a obsadil krásné 5. místo z 21 hráčů.Gratulujeme!
Dále jsme uspořádali turnaje v minitenise mladšího
a staršího žactva. Turnaje těch nejmladších tenistů
cenami podpořil MÚ Litomyšl, firma Pula a Story.
Všechny turnaje velkou mírou podporuje pan Strán-
ský. Všem příznivcům za jejich pomoc děkujeme.
Text a foto Lenka Ondráčková, TC Profistav Litomyšl

Prvních pět nejlepších chlapců: Jaroslav Horáček, Daniel
Brůna, Jakub Veigl, Milan Urbánek, Jan Krejčí
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Plavecká soutěž měst
Vážení příznivci plavání, Městský bazén Litomyšl vás
srdečně zve na 22. ročník „Plavecké soutěže měst“,
republikové akce pořádané pod záštitou Českého
olympijského výboru. Zúčastníme se již podruhé.
Minulý rok Litomyšl reprezentovalo více než 250
plavců a v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel jsme
získali pěkné 5. místo. Rádi bychom se letos spo-
lečně s vámi pokusili postoupit ještě o kousek výš.
Cílem je především propagace tohoto krásného
a zdraví prospěšného sportu. Rezervujte si tedy pro-

sím první říjnovou středu 2. 10. 2013 a přijďte si
zdarma zaplavat 100 m volným způsobem na čas,
děti do 7 let a senioři získávají po uplavání 100 m
trati max. počet bodů bez ohledu na čas. Soutěž
bude probíhat v celé republice po celý den od 6 do
21 hodin. 
Těšíme se na vaši účast, soutěžní atmosféru a hezký
pocit z kroku ke zdraví.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Plavecké kurzy pro veřejnost
Plavecká škola Ráček Litomyšl nabízí široké veřejnosti
opět plavecké kurzy. Začínáme v pondělí 16. 9. 2013
dopoledne plaváním batolátek (p. Stránská) a v 17
hod. cvičením pro těhotné (p. Neugebauerová). Od
úterý 17. 9. od 16 hod. bude pravidelně probíhat pla-
vání rodičů s dětmi (3-5 let), dále kurz pro děti 5 -
7leté bez rodičů a děti 8 -10leté, které rozdělíme na
začátečníky a pokročilé. Od 17 hod. v úterý budou

následovat zdokonalovací kurzy dospělých a starších
dětí a mládeže. Pro seniory je připraveno plavání
a cvičení ve vodě od čtvrtka 19. 9. 2013 od 11.30. Při-
hlášky a platby je třeba uskutečnit nejpozději do 10.
září 2013. Více informací o platbách a formulář při-
hlášky najdete na www.bazen-litomysl.cz, případně
na tel. číslech 606 051 995 nebo 461 315 011. 

Dagmar Marková, Plavecká škola Ráček

Úspěchy litomyšlských modelářů doma i v zahraničí
Četnost soutěží v uplynulém
období ukazuje, že modelářská
sezóna je v plném proudu, a že
se reprezentantům našeho Le-

tecko-modelářského klubu (LMK) Litomyšl daří,
ukazují výsledky. 
Ve dnech 29.-30. 6. 2013 na letišti Tomčany u Mar-
tina zvítězil Jaroslav Vostřel v soutěži evropského
poháru. Tento výsledek jako by předznamenal
i úspěšné vystoupení českých reprezentantů na
Mistrovství Evropy F3J v Turecku, které se konalo
13.-21. 7. 2013. Létalo se na letišti vzdáleném 1
800 km od České republiky. Ve vzdálenosti asi 30 km
od Černého moře panovalo neustále větrné počasí
s teplotami kolem 35 °C. Jednou byla soutěž přeru-
šena, neboť foukalo více než 14 m/s. Po týdenních
bojích byly nakonec stanoveny výsledky. Český tým
ve složení Jaroslav Vostřel, LMK Litomyšl, Jiří Du-
cháň a Martin Rajšner obsadil v soutěži týmů druhé
místo za domácím družstvem Turecka. V soutěži jed-
notlivců obsadili čeští reprezentanti druhé, čtvrté
a šesté místo. O náročnosti soutěže svědčí i fakt, že
bylo během mistrovství Evropy zničeno 31 modelů,
což historie nepamatuje. Chtěl bych touto cestou
poděkovat vedení města Litomyšle za pochopení
a podporu této náročné akce.
Další důležitou akcí, která se konala 27.-28. 7. 2013
v Sázavě u Lanškrouna, bylo mistrovství České re-
publiky. V obrovském vedru po dvoudenním létání
prokázali reprezentanti, že jejich úspěch na
mistrovství Evropy nebyl náhodný. Obsadili totiž
první tři místa, a to v tomto pořadí: 1. místo
a mistrem České republiky F3J pro rok 2013 se stal
Jaroslav Vostřel z LMK Litomyšl. Druhé místo obsadil
Jiří Ducháň a 3. místo Martin Rajšner. 
Další nominační soutěž se létala v Hostomicích u Be-
rouna 3.-4. 8. 2013. Přes obrovské vedro a noční
bouřku, která poničila technické zázemí jak pořa-
datelům, tak soutěžícím, se podařilo soutěž úspěšně
dokončit s těmito výsledky: 1. Jiří Ducháň, 2. Jan

Vácha a 3. Jaroslav Vostřel, LMK Litomyšl. Tímto vý-
sledkem si s velkou pravděpodobností Jaroslav Vo-
střel zajistil nominaci na Mistrovství světa v Martině
2014. 
Do konce sezóny zbývá ještě několik soutěží, včetně
té, kterou pořádá náš klub 14. - 15. 9. 2013 na le-
tišti v Poličce. Tímto bych chtěl všechny příznivce
modelaření pozvat ke zhlédnutí vrcholné pilotáže.
Přijedou i přátelé ze zahraničí. Přeji všem modelá-
řům dobré počasí, málo havárií a hodně úspěchů.
Přes náročnost této sportovní disciplíny krása ti-
chého letu za to stojí.

Jaroslav Vostřel, náčelník LMK Litomyšl, 
foto archiv LMK Mistrovství České republiky, 1. místo Jaroslav Vostřel.

• POLEDNÍ MENU od 75 Kč
• STUDENTSKÉ MENU za velmi výhodné ceny
• VÝTEČNÁ KUCHYNĚ (minutky, pizza,...)
• PRAVIDELNÉ VÍKENDOVÉ AKCE
• PŘÍJEMNÁ TERASA S VENKOVNÍM GRILOVÁNÍM

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

Seriál závodů Českého poháru v triatlonu pokračo-
val dalším závodem v Telči. Tomáši Kabrhelovi se
letos v Českém poháru daří a nejinak tomu bylo
i v Telči. Opět si vedl velmi dobře a potvrdil pří-
slušnost do české špičky. Skvěle zaplaval a zařadil
se do prvního cyklistického balíku. Ten si neustále
zvyšoval náskok na své pronásledovatele a bylo
jasné, že právě tito závodníci si to v závěrečném
běhu rozdají o vítězství. Z prvenství se nakonec ra-
doval seniorský reprezentant František Kubínek,
který zvítězil před Lukášem Kočařem. Ten zvítězil
v kategorii do 23 let. Tomáš Kabrhel obsadil cel-
kové 6. místo a skončil třetí do 23 let. V průbě-
žném pořadí Českého poháru patří Kabrhelovi 3.
místo v absolutním pořadí a udržel vedení mezi
třiadvacítkami. 
Další závod absolvoval v rakouském Kremsu, kde
se konal mezinárodní podnik na olympijských tra-
tích, tedy 1,5 km plavání - 40 km kolo - 10 km běh.
Na startu se sešlo více než dvě stě závodníků z de-
seti zemí. Tomáš zde dokázal v silné konkurenci
potrápit všechny favority a byl v závodě hodně
vidět. Už v plavání nasadil ostré tempo a do cyk-
listického depa přiběhl jako první před zkušeným
Maďarem Bajaiem. V nastoleném tempu pokračoval
i na kole a po 40 cyklistických kilometrech přijel
stále první s náskokem více než půl minuty na Ra-
kušana Wihlidala. Na běhu nástupu těchto zkuše-
ných mezinárodně ostřílených borců sice nestačil,
ale obsadil skvělé 3. místo v absolutním pořadí
a zvítězil v kategorii do 23 let. Z vítězství se nako-
nec radoval domácí Wihlidal, druhý skončil Bajai
a třetí Kabrhel. Zdeněk Kabrhel

Kabrhel třetí
v Kremsu
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Městský bazén, tel.: 461 315 011
U Plovárny, Litomyšl, 570 01
- info o otevírací době na www.bazen-
litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011
- odstávka od 2. do 15. září. V tomto období
bude krytý bazén uzavřen 
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (p. Stránská)
• Po 17.00 - cvičení pro těhotné (p. Neugebaue-
rová)
• Út 16.00 - plavání rodičů s dětmi (3-5 let)
plavání pro děti 5-7 let bez rodičů
plavání pro děti 8-10 let - začátečníci
plavání pro děti 8-10 let - pokročilí
• Út 17.00 - zdokonalovací kurz dospělých
a starších dětí a mládeže
• Čt 11.30 - plavání a cvičení pro seniory
Více informací najdete na www.bazen-
litomysl.cz, případně na telefonních číslech 606
051 995 nebo 461 315 011.
Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl:
• Po, St 15.00 - plavecká přípravka

16.00 - zdokonalovací plavání
17.00 - sportovní plavání

Info na www.sportsteam.cz nebo info@sport-
steam.cz a na tel. +420 731 434 758.

Koupaliště, tel. 461 612 915
Koupaliště bude od 2. 9. do 15. 9. otevřeno
denně 10.00 - 18.00 za příznivého počasí. V pro-
vozu bude 25 m bazén a tobogán. Velký bazén
bude již uzavřen. Více info na tel: 461 612 915
nebo www.bazen-litomysl.cz/plovarna/

Sportcentrum, tel. 732 908 499
Tenis, squash, bowling, badminton
Po-Ne 10.00-22.00
• více na www.sportcentrum-lit.cz

Sportovní areál za sokolovnou, tel. 777 947 718
- otevřeno denně za příznivého počasí od 9.30,
možnost pronájmu sportovišť na tenis, nohejbal,
volejbal, petanque - rezervace sportovišť na tel.
777 947 718
- bohaté občerstvení, nová terasa, koutek pro
děti, sledování sportovních přenosů na plazmo-

vých televizorech, možnost konání kulturní
a společenské akce

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45 minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 - Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 - 120 minut
• So 10.00, 17.00
• Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz

FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
Ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
• ZUMBA • ZUMBATONIC • AEROBIK „OBRÁCENĚ"
• K2 HIKING • HATHAJÓGA • JUMPING 
• MIX PRO ŽENY • FLOWIN 
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

Sauna Litomyšl, tel. 777 947 718
letní sezóna:
Čt 18.00-22.00 bez omezení

Hřiště za střední školou zahradnickou a technickou
• Letní ZUMBA - každou středu 19.00-20.00
Adriana Vítková, www.zumbasadrianou.wz.cz

Cvičební sál Veselka, Samurai klub bojových
umění a sportů, tel. 776 88 77 19
• Karate: Po 17.00-18.00, St 17.00-18.00, Pá
17.00-18.30 (Jiří Kohák, tel. 775 99 88 69)
• Fitbox: Po, Čt 18.00-19.00 (Lenka Seklová, tel.
776 88 77 19)
• Jóga: Út čas bude upřesněn (Petra Bálská, tel.
608 834 129)
• Pilates: Út 17.00-18.00 (tel. 737 744 550)
• Kickbox: Čt 19.00, Ne 16.00 (Petr Gregor, tel.
732 338 093)
• Zumba: Po 19.00 (Renáta Kopecká, tel. 737
514 923)
• Vasrmánek - cvičení s dětmi (tel. 777 113 173):
- malé děti: Út nebo St dopoledne (bude upřes-
něno) 
- starší děti: Út 16.00
• Taneční studio Scarlett: Pá 13.00-16.00 (Šárka
Hnátová, tel. 732 608 654) 

Sport, cvičení Na startu triatlonu
sedmdesátka 
sportovců
Po tropických vedrech a kroupových lijácích se 19.
ročník Triatlonu Litomyšl konal až na drobný větřík
za perfektního počasí. I díky tomu se na startu sešlo
rekordních 72 startujících. Ti byli rozděleni do tra-
dičních kategorií. Po defektu na kole a dojití zbylé
trasy pěšky vypadl z boje o medaile loňský vítěz.
Letošním se stal Jílek David ze Zábřeha časem
2:07:58. Necelé dvě minuty ztratil Šebek Michal
z Ústí nad Orlicí a sedm vteřin chybělo třetímu v po-
řadí, a to byl Glaser Václav z České Třebové. Nejlepší
ženou byla Jiroušková Jana z České Třebové časem
1:10:48. Třináct minut ztratila druhá v pořadí Štur-
sová Martina z Březin, která uhájila druhé místo
o dvanáct vteřin před domácí závodnicí Hurychovou
Jaroslavou z Litomyšle.
Blahopřeji všem účastníkům ke zdárnému zdolání
tratě. DÍKY patří časoměřičům, kteří si poradili s na-
výšeným počtem startujících, a všem, kteří byli ná-
pomocni letošnímu ročníku. Tím jsme již za branami
jubilejního 20. ročníku, který bude v tradičním ter-
mínu druhou sobotu v srpnu 2014.
Kompletní výsledky a bližší info na www.triatlonli-
tomysl.cz.

Přemysl Seidl, foto archiv Triatlonu Litomyšl

Sportovní přípravka
pro děti již od 5 let
Bylo ti už 5 let a baví tě pohyb? Pak tě bude určitě
zajímat, že basketbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl
přijímá nové členy do sportovní přípravky, která je
zaměřená především na rozvoj pohybových schop-
ností a obratnosti dítěte. Na trénincích vedených
kvalifikovanými trenéry věnujeme dostatek času
také různým hrám, protože sport by měl děti přede-
vším bavit, a o to se v maximální možné míře sna-
žíme.
Co udělat pro to, abys mohl s námi sportovat?
Během měsíce září si můžeš přijít nezávazně zatré-
novat, a to buď v úterý, nebo ve čtvrtek do haly TJ
Jiskry vedle koupaliště. Pokud ti je mezi 5 a 7 lety,
pak přijď v 16.00 hod., děti od 8 let mají tréninky
od 17.00 hod. Pro více informací volejte 602 33 55 13.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu, 
foto Josef Štefl
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Pá  6. 9. 17.17 Setkání s Karlem Abrahamem - setkání s jezdcem MS silničních motocyklů, třídy MOTO GP • restauraci Na Sídlišti
So  7. 9. 17.00 Litomyšl x Polička - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne  8. 9. 9.30 a 11.15 Litomyšl x FK Pardubice B - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    17.00 Litomyšl x Opatov - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
So  14. 9. 10.00 Jezdecké hry pro děti - jezdecké závody, 40-80 cm, pískové kolbiště • Jízdárna Suchá
So  21. 9. 9.30 a 11.15 Litomyšl x Ústí nad Orlicí - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    11.00 Drezurní veřejný trénink /Z-L + pony/ • Jízdárna Suchá 
       14.00 9. kolo Litomyšlského poháru 2013 • DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM Litomyšl)
    16.30 Litomyšl x FK Česká Třebová - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora 
Ne 22. 9. 16.30 Litomyšl x Jaroměřice - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Út  24. 9. Výkonnostní zkoušky tříletých klisen • Jízdárna Suchá
Pá-Ne 27.-29. 9. Městský bazén prňáčkům - pro prňáčky, s sebou plavky, ručník, Slabikář nebo žákovskou knížku, zdarma • Městský bazén Litomyšl
So  28. 9. 13.00 Veřejný jezdecký trénink a Hobby soutěže - pony, 70-120 cm, pískové kolbiště • Jízdárna Suchá
    17.00 BK JIP Pardubice x Inter Bratislava - přípravné utkání v basketbale mužů, vstupné 20 Kč • městská sportovní hala
St   2. 10. 6.00-21.00 Plavecká soutěž měst - přijďte si zdarma zaplavat 100 m volným způsobem na čas Městský bazén Litomyšl
So  5. 10. 9.30 a 11.15 Litomyšl x Třemošnice - fotbalové utkání krajského přeboru žáků • Městský stadion Černá hora
    16.00 Litomyšl x ŽSK Třemošnice - fotbalové utkání krajského přeboru mužů • Městský stadion Černá hora
Ne 6. 10. 9.00 Fotbalové utkání - krajská miniliga přípravek • Městský stadion Černá hora 
    16.00 Litomyšl x Dolní Újezd B - fotbalové utkání okresního přeboru mužů • Městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

BK JIP Pardubice a Inter Bratislava 
se střetnou v městské hale

Městská hala Litomyšl bude dějištěm jedinečného
basketbalového utkání. Střetne se zde bronzový tým
české nejvyšší soutěže BK JIP Pardubice s aktuálním
slovenským mistrem Inter Bratislava. Organizace se
chopil Basketbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl, proto
jsme se na podrobnosti zeptali jeho předsedy Mar-
tina Šofra.

Na co se mohou diváci těšit?
Především na špičkový mezinárodní mužský basket-
bal, který doposud nebyl na území našeho města
k vidění. Jedná se tedy o historickou basketbalovou
událost, kterou by si žádný sportovní fanda neměl
nechat ujít. V rámci přípravy na nadcházející sezónu
se v sobotu 28. září od 17 hodin utkají v Městské
sportovní hale v Litomyšli týmy BK JIP Pardubice
a Inter Bratislava. 

Jak se podařilo uspořádat utkání předních týmů
právě v Litomyšli?
Je to souhra více faktorů. Basketbalový oddíl TJ Jis-
kra Litomyšl je členem projektu Východočeský ba-
sketbal, který sdružuje mnoho klubů v regionu
a jehož zakladatelem je právě BK JIP Pardubice.
Z tohoto důvodu jsme pardubickému klubu nabídli
možnost odehrát jedno přípravné utkání právě u nás
v Litomyšli, a tím jsme také našim členům chtěli
umožnit vidět na vlastní oči profesionální basketbal
a motivovat je do dalších tréninků a zápasů. Určitou
roli v přidělení utkání do Litomyšle může hrát
i fakt, že v pardubickém klubu pracuji.

Proč právě tyto dva týmy? Můžete přiblížit oba
týmy i čtenářům, kteří basketbal příliš nesledují?
Proč Pardubice, to je nyní již zřejmé, a proč Inter?
Chtěli jsme do Litomyšle přivést mezinárodní
utkání, a jelikož jednání s rakouskými týmy nako-
nec nedopadla, naskytla se možnost sehrát zápas
právě s Interem, který s jeho odehráním v našem
městě souhlasil. Pokud bych měl oba kluby trochu
popsat, tak v případě Pardubic se jedná o tradičního
účastníka nejvyšší soutěže, který za poslední čtyři
roky získal třikrát medaili a i v letošní sezóně je jed-
ním ze spolufavoritů na finálovou účast. I v případě
Interu Bratislava se jedná o tradičního účastníka
slovenské extraligy, který dokázal v uplynulém roč-
níku vybojovat ligový titul. 

Projekt vznikl díky spolupráci Basketbalového oddílu
TJ Jiskra Litomyšl s klubem BK JIP Pardubice. Jak lito-
myšlští basketbalisté spolupracují s tak velkým klubem?

Spolupráce funguje poměrně krátce a teprve se roz-
jíždí, nicméně už nyní jsou vidět určité výsledky.
Tím, zatím největším, je právě tento přípravný
zápas. Jinak v loňském roce měly naše děti možnost
společně trénovat s americkým křídelníkem Mauri-
cem Hamptonem, který za námi do Litomyšle na
jedno odpoledne z Pardubic přijel. Pravidelně také
naši hráči a hráčky navštěvují ligová utkání v par-
dubické ČEZ Aréně. V dalších letech se plánuje i za-
pojení našich nejtalentovanějších hráčů do
mládežnických týmů Pardubic a věříme, že se spo-
lupráce bude nadále rozvíjet. 

Je toto první a zároveň poslední utkání, nebo by
se diváci mohli dočkat dalších podobných střetnutí?
Já osobně doufám, že je to začátek určité tradice,
kdy bude mít litomyšlský divák možnost vidět ve
svém městě špičkový basketbal. Věřím, že pokud se
tento zápas vydaří, nic nebrání tomu, aby sem Par-
dubice přijely také příští rok. A kdo ví, třeba není
daleko doba, kdy budou hrát ligová utkání, proza-
tím ta mládežnická, i naše družstva.

Výtěžek bude věnován na dobročinné účely. Komu
bude vstupné věnováno a proč?
Zorganizování takového zápasu je samozřejmě fi-
nančně dost náročné a chtěl bych tímto poděkovat
za podporu především městu Litomyšl a společnos-
tem Profistav, Auto Hlaváček a restauraci U Me-
dvěda. I přesto jsme se rozhodli vzdát příjmu ze
vstupného, a tím povznést význam této akce nad
sportovní úroveň. Celý výtěžek ze vstupného věnu-
jeme občanskému sdružení při Speciální základní
škole Litomyšl, kde bude použit pro postižené děti.

Corey Muirhead

Doufáme, že i proto si cestu do haly najde co nejvíce
lidí, kteří vstupným ve výši 20 Kč podpoří dobrou věc.

Jmenujte některé hráče, jejichž jména by čtenářům
nemusela být neznámá…
Co se týče kádru Interu Bratislava, tak ten v tuto
chvíli není zatím příliš znám, protože většina zahra-
ničních posil doplní tým až koncem srpna. Roz-
hodně se ale nemusíme bát, že by přijel průměrný
soupeř. V sestavě Pardubic bych diváky upozornil
především na kanadského křídelníka Coreyho Muir-
heada, hráče s největším výskokem v lize a několi-
kanásobného vítěze soutěže ve smečování během
Utkání hvězd. Určitě se můžeme těšit na jeho pěkné
letecké kousky. Do sestavy JIPu se po několika le-
tech vrací také zkušený rozehrávač a téměř ikona
naší ligy Levell Sanders. Kromě těchto dvou cizinců
je v sestavě i řada českých hráčů, kteří mají na svém
kontě mnoho startů za reprezentaci. Pak bych ještě
zmínil… Ostatně přijďte se podívat na vlastní oči
a buďte u této sportovní události roku přímo v hale.
Všechny srdečně zveme!

Ptala se Jana Bisová, foto Milan Křiček

Karel Abraham 
opět v Litomyšli
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost a příznivce
motocyklového sportu na setkání s jezdcem MS sil-
ničních motocyklů, třídy MOTO GP - KARLEM ABRA-
HAMEM. Setkání se koná po dvou letech, opět
v restauraci Na Sídlišti, a to dne 6. 9. 2013 v 17:17
hodin. Karlovi i jeho přítelkyni Nikole a jeho dědovi
se na minulém setkání v Litomyšli moc líbilo. Nej-
prve nám chtěl věnovat hodinu svého času, ale od-
jížděl až po více než třech hodinách.
Přijďte se jezdce zeptat, jak vidí průběh sezóny,
soupeře, třeba nám něco řekne i o nové značce mo-
tocyklu, co by měl příští rok jezdit, a na další odpo-
vědi na vaše otázky ze zákulisí motocyklového
sportu. Půjde o první setkání s veřejností po domácí
VC v Brně. 
Věříme, že se nic mimořádného nepřihodí a Karel do
Litomyšle přijede.
Za litomyšlskou odnož fanklubu Karla Abrahama zve

Honza Abraham a Pavel Tomášek


