
Barborková slavnost 
s adventními 
prohlídkami na zámku 

Litomyšl se letos již podruhé připo-
jila ke Světovému dni architektury
a uspořádala několikadenní akci
s názvem ArchiMyšl 2013. Od 4. do
6. října měla veřejnost možnost
zúčastnit se komentovaných prohlí-
dek, zhlednout hned dvě výstavy nebo si zajít na
pivo s architekty. Připomenuta byla i Litomyšlská
výzva, dokument, v němž jsou vyzýváni politici, aby
kvalita architektury veřejných staveb se stala před-
mětem jejich zájmu a byla zařazena do politických
programů jejich stran. Výzva je směřována také na
profesní organizace, aby se vehementně zasazovaly
o nejvyšší kvalitu všech typů soutěží, které vedou
k zadávání veřejných stavebních zakázek.

Je Litomyšlská výzva zapomenuta?
S takovou obavou vystoupil během
besedy v zámeckém pivovaru archi-
tekt Josef Pleskot. „Litomyšlská
výzva se vytratila úplně do ztracena.
Pojďme tady z Litomyšle apelovat na

politiky, aby se těmito věcmi začali zabývat. Jak to
udělat? To je jejich problém. Neptejte se nás, my
víme, že je to špatně – je to špatně v projektování,
ve stavebnictví, úplně ve všech výběrových řízeních,
která se v této zemi odehrávají,“ uvedl architekt
a dodal: „My zakládáme špatnou kvalitu budoucím ge-
neracím. To je špatně. Síla a potenciál jsou v lidech.“
Podobného názoru byli i někteří další architekti, kteří
poukazovali především na problematičnost evrop-
ských peněz či nastavení výběrových řízení. „Jako
problém vidím evropské dotace. Pravidla jsou bohu-
žel taková, jaká jsou. Ke zpoždění a kvalitě stavby
vedou tři nešťastné body. Evropské dotace se nedají
aplikovat na památky. Podmínky pro to nejsou na-
stavené. Druhou věcí je vychytralost archeologů
a třetí je výběrové řízení na generálního dodavatele,
kdy vyhraje nejnižší cena. To je pohřeb architek-
tury,“ řekl architekt Jan Šépka. Toto se týká i pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší. „Je to celý ten
program dotací. Většinu času na kontrolních dnech
trávíme administrací změn. To je neuvěřitelně slo-
žité,“ reagoval architekt Aleš Burian. Podle archi-
tekta Marka Štěpána jsou architekti v Litomyšli
rukojmími paragrafů a byrokracie. „Připadám se jako
úředník a na to nejsem vyškolený. Evropské dotace
jsou čertovy peníze,“ mínil Štěpán. Starosta Lito-
myšle Michal Kortyš pak dodal: „Soutěží se o cenu
a firmy se snaží dostat k penězům. Zákon o veřej-
ných zakázkách nás sešněrovává.“                                        
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Výsledky parlamentních voleb

V sobotu 30. listopadu 2013 před svátkem sv.
Barbory je pro návštěvníky Státního zámku
v Litomyšli připravena tradiční Barborková
slavnost s adventními prohlídkami a dalším
bohatým programem. 
Pro návštěvníky bude od 9.00 do 16.00 při-
praven řemeslný trh na II. zámeckém ná-
dvoří, který jim nabídne drobnosti a nápady
na vánoční dárky. Šikovnější návštěvníci si
mohou v teple renesančních síní kongreso-
vého zámeckého centra vyrobit dokonce
dárky vlastní, a to tradiční technikou patch-
worku. Členky Spolku patchworku Litomyšl
je naučí techniku šití přes papír, tzv. paper
piecingu. Pro šikovné děti je připravena i vá-
noční dílna.
Celý den budou probíhat také předvánoční
prohlídky zámku vyzdobenými interiéry,
obohacené o historii adventních zvyklostí
a vánočních tradic, které byly spojeny s aris-
tokratickým prostředím. Adventní prohlídky,
již bez slavnosti, mohou návštěvníci navští-
vit rovněž v neděli 1. 12. 2013.
Současně se lze s dětmi nechat vtáhnout do
strašidelné atmosféry zámeckého sklepení,
které v sobotu 30. listopadu a v neděli 1. pro-
since 2013 bude v moci pekelné!
Více informací na webu: www.pekelnekralov-
stvi.cz.
Prohlídku zámku je lépe předem rezervovat
na tel. 461 615 067, nebo na litomysl@par-
dubice.npu.cz.
Více na www.zamek-litomysl.cz.

Zdeňka Kalová, kastelánka

Svátek architektury
v Litomyšli podruhé

Součástí ArchiMyšle byl jazzový koncert klavíristů Emila Viklického a Pavly Schönové. Koncert se stal generální prověrkou
nového multifunkčního sálu jízdárny.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané
ve dnech 25. – 26. 10. 2013
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otevřená radnice

Z rady města
RaM vydává nařízení města Litomyšle č. 03/2013,

kterým se vymezují úseky místních komunikací
a chodníků, na nichž se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje v daném úseku sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

RaM vydává jako řídící dokumentaci pro činnost
Městského úřadu Litomyšl směrnici č. 10/13, o způ-
sobu přijímání, projednávání a vyřizování peticí. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání ve-
řejného prostranství v prostoru Smetanovo nám.
dolní část o velikosti 1800 m2 dne 24. 4. do za úče-
lem pořádání akcí v rámci oslav Dne Země. 

RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
podpory v rámci OPŽP, 50. výzva, oblast podpory 6.4
Optimalizace vodního režimu krajiny, na projekt
„Biotopové tůně Višňáry“. Maximální výše dotace
může dosáhnout 90% z celkových uznatelných ná-
kladů projektu. Projekt je zaměřen na podporu bio-
diverzity v krajině, vytvoření vodního ekosystému
a retenční kapacity v krajině.

RaM souhlasí se záborem veřejného prostranství
zdarma na akci „Vánoční kamion Coca-cola" dne 16.
12. 2013 v prostoru Smetanova náměstí.

RaM souhlasí, aby na rok 2014 byly z prostředků
komise pro školství, výchovu a vzdělávání prioritně
podporovány žádosti o dotace, které se věnují těmto
aktivitám: Zapojení rodičů a širší komunity do ži-
vota školy, Ekologie a příroda v našem městě, Obje-
vování historie Litomyšle, Podpora mezigeneračního
soužití, Podpora dětí ze sociálně znevýhodněných
rodin při účasti na aktivitách školy. 

RaM souhlasí s tím, aby v rámci Programu rege-
nerace MPR pro rok 2014 se stěžejní akcí stala ob-
nova kulturní památky čp. 109 na Smetanově
náměstí. Objekt je částečně využíván pro účely
městské galerie a finance použité na jeho částečnou
opravu (střecha) budou započítány do plánovaného
vypořádání s majitelem objektu po plánovaném od-
dělení dočasně propojených objektů.  

RaM souhlasí s udělením záštity nad konferencí
architektů měst, kterou připravuje Společnost Petra
Parléře na leden 2014 do Litomyšle. 

Kanalizace v Nedošíně
V Nedošíně již běží práce na stavbě kanalizace
naplno. Zájem o pokládku potrubí projevil i Miro-
slav Dvořák, který napsal do redakce Lilie. „Byl
jsem se dívat v Nedošíně, jak firma Profistav pro-
váděla bagrem další část výkopových prací na nové
tlakové kanalizační síti přes řeku Loučnou vedle
mostu před domem čp. 39. Byla to zajímavá podí-
vaná, jak pokládali 18 m dlouhou ocelovou rouru
s tlakovou trubkou pro vlastní kanalizaci do vy-
hloubené rýhy v řece v hloubce cca 150 cm,“ dělí
se o své dojmy Miroslav Dvořák a pokračuje: „Do-
cela mě překvapilo, že veškeré splašky z Nedošína
půjdou do čističky zemí v plastové trubce o vnitř-
ním průměru jen 7,36 cm? Zjistil jsem také, že
v Nedošíně bude na trase několik sběrných pod-
zemních nádrží, do kterých potečou samospádem
odpady z jednotlivých domů plastovou rourou už
o větším průměru a to cca 25 cm. V těch nádržích
se vše rozmixuje a čerpadlem se to pak bude tlačit
až do hlavní čističky. Zdá se mi to velmi zajímavé
řešení, což možná neví spousta lidí, tak vám to
dávám jako námět k napsání článku.“ 
Kanalizační síť v Nedošíně je navržena jako síť vě-
tevného typu, která je rozdělena na jednotlivé

D11 a R35: Problémem nejsou
peníze, ale byrokracie

Rychlostní komunikace R35 je v některých úsecích
připravena dobře, z celkového pohledu tomu tak
není. Problémem překvapivě nejsou finanční pro-
středky. Takové informace zazněla v pondělí 21.
října v královéhradeckém Kulturním domě Střel-
nice na veřejném slyšení k problematice přípravy
a výstavby dálnice D11/R11 a rychlostní silnice
R35 v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Se-
tkání, které pořádalo Sdružení pro výstavbu dál-
nice D11 a rychlostní silnice R35, se zúčastnili jak
zástupci ministerstva dopravy, tak ŘSD i obou hejt-
manství. 
V případě úseku Hrušová - Janov je získáno souhlasné
stanovisko EIA. „Kolem Litomyšle je to poměrně cit-
livé téma. Probíhá zadání studie proveditelnosti,

Oprava cest na Pazuše
Město Litomyšl letos opraví část komunikací na Pa-
zuše. Stavební práce, které bude realizovat firma
Strabag a.s., by měly být provedeny v listopadu
2013.  
„Na třech nejvíce poškozených místech se bude
opravovat stávající komunikace a k tomu budou
provedeny opravy několika velkých děr,“ uvedl ve-
doucí odboru rozvoje a investic František Zachař
a dodal: „Opravy se provádí na žádost místní samo-
správy.“ 
Financování půjde z rozpočtu města a z prostředků
přidělených obci (480 tisíc korun) a bude stát cel-
kem 800 tisíc korun včetně DPH.                     -bj-

která by měla být dokončena do konce roku 2013.
Probíhá geologický průzkum potenciálních tras
a jsou alokovány finanční prostředky v roce 2013,“
uvedl v úvodním seznámení Ing. Jiří Lávic, vedoucí
střediska dopravního inženýrství společnosti AF-CI-
TYPLAN. V porovnání s některými jinými úseky je
však ten kolem Litomyšle s přípravou hodně po-
zadu. Podle Ing. Hany Orgoníkové, předsedkyně
Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní sil-
nice R35, je současný stav přípravy jednotlivých sta-
veb dálnice D11, rychlostní silnice R11 a rychlostní
silnice R35 stále neuspokojivý, a proto „veřejné sly-
šení“ žádá příslušné kompetentní orgány o urych-
lenou nápravu tohoto stavu, a to v čase pokud
možno co nejkratším.
Problémy, díky kterým nabíhají zpoždění, však
spočívají v řadě případů ve složité administrativě.
„Opakovaně jsou nám napadána územní rozhod-
nutí, to nám tu dobu prodlužuje. Novela silničního
zákona z nás udělala běžné účastníky územního ří-
zení,“ uvedl za Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správu Hradec Králové Ing. Marek Novotný. Řada
problémů podle něj nespočívá ve finančních pro-
středcích. „Priority u D11 a R35 nebudou zpochyb-
ňovány, a jakmile budete mít připraveno, okamžitě
půjdou stavby do realizace. Peníze z nového ope-
račního programu 2014/2020 určitě budou a s je-
jich využitím na tyto stavby je počítáno,“ sdělil
Ing. Martin Janeček z ministerstva dopravy.

Text a foto Jana Bisová

úseky sběrných okrsků daným osazením čerpacích
stanic. Ty budou čtyři a jedná se o prefabrikované
šachty o průměru cca 2 m. V každé čerpací stanici
budou 2 čerpadla – jedno jako záložní. Z těchto
stanic bude splašky odvádět výtlačný řad z trubek
o průměru 8 cm na centrální městskou čističku od-
padních vod. 

Samotné kanalizační stoky, které povedou splašky
do čerpacích stanic, jsou navržené z PVC trub
o průměru 25 cm. Z důvodu napojení jednotlivých
objektů na stokovou síť jsou navrženy odbočky
pro připojení domovních přípojek, které budou
z PVC trubky o průměru 15 cm. Některé přípojky
jsou zaústěny přímo do šachty na stoce. Jednotlivé
domovní přípojky budou přivedeny k hranici sou-
kromých parcel a osazeny revizní šachtou. Sa-
motné napojení objektů do takto vyvedených
a připravených šachet si budou vlastníci realizovat
vlastním nákladem.  
Celá kanalizace, včetně šachet, bude uložena ve vy-
hloubené rýze na štěrkopískový podsyp. Po opa-
tření ochranným posypem na výšku 30 cm nad
potrubí bude rýha zasypána hutněným zásypem.
Celkem se jedná o cca 2 200 bm. 

-red-, foto Miroslav Dvořák

Rozsviťme spolu
vánoční strom
V neděli 1. prosince se v Litomyšli opět objeví bíle
oděný anděl, aby slavnostně rozsvítil vánoční strom
a tím nám všem připomněl, že je tu adventní čas.
Stane se tak již potřetí na Šantově náměstí pod pro-
boštským kostelem Povýšení sv. Kříže od 17 hodin. 
Během zhruba půlhodinového programu si Litomyš-
lané vyslechnou několik písní v podání dětských pě-
veckých sborů při Základní umělecké škole Bedřicha
Smetany Lilium a Kvítek. K nim se připojí i Petr Jiří-
ček se svým sborem Vox Humana. Moderování celé
události se opět ujme místostarosta Litomyšle Vojtěch
Stříteský a několik slov kromě starosty Litomyšle Mi-
chala Kortyše pronese i zástupce místní církve.
Kromě Šantova náměstí bude druhý strom na auto-
busovém nádraží a třetí pak zazáří tradičně na Sme-
tanově náměstí.    Jana Bisová, foto František Renza
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Pracovníci městských lesů budou
opět upravovat běžkařské trasy

Nový městský bytový dům zkolaudován
Začátkem října byla zkolaudována městská vila v lo-
kalitě U Nemocnice. Ve stejném měsíci rada města
vybrala poslední zájemce z výběrového řízení na ne-
obsazené byty v tomto objektu. Nájemníci by se tak
do nových bytů mohli začít stěhovat na přelomu
října a listopadu. 
Město Litomyšl má projekt na čtyři bytové domy,
ovšem stojí zatím jen jeden. „My jsme opakovaně
nabízeli tuto lokalitu včetně projektu developerům,
ale bohužel se nám žádný nepřihlásil. Tak se radnice
rozhodla, že postaví první vilu sama a postupně
bude investici, která byla přes 20 milionů korun,
splácet,“ uvedl místostarosta Litomyšle Vojtěch Stří-
teský. V městské vile je celkem 17 bytů od 2+1
po 4+1. Ty největší však budou ještě nějakou dobu
prázdné. „Nepodařilo se nám obsadit byty 4+1 a roz-
hodnutí bude zřejmě takové, že je nabídneme
v dražbě. Utvoříme pak družstvo vlastníků, kde
bude město zastoupeno za těch 15 bytů,“vysvětlil
místostarosta. V novostavbě je stanoveno nájemné
75 Kč/1 m2, což je částka poměrně vysoká, ale při
projednávání na zastupitelstvu města padaly i vyšší
sumy. Město by se prý mělo chovat tržně. Byty spl-
ňují všechny parametry moderního bydlení a podle
místostarosty Stříteského je tato cena odpovídající. 

Bydlení v městské vile si však nemůže dovolit
každý. Lidé s nízkými příjmy by však rádi také
slušně bydleli. Myslí litomyšlská radnice i na ně?
„Nyní jsme ve fázi vyhledávání. Máme vytipované
lokality, kde by bydlení pro méně majetné občany
mohlo být postaveno nebo kde bychom zrekonstru-
ovali nějaký objekt,“ sdělil Vojtěch Stříteský. Město
Litomyšl by podle jeho slov mělo k výstavbě či re-
konstrukci sociálních bytů přistoupit v příštím nebo
přespříštím roce.      Jana Bisová, foto Jiří Mělnický

Milovníci bílé stopy budou mít i během nadcházející
zimy možnost vyrazit do okolí Litomyšle. Pracovníci
městských lesů budou opět upravovat běžecké stopy
např. směrem Na Lány, Černou horu, kozlovskou há-

jenku a řadu dalších tras. „S prvním větším sněhem
můžete sledovat aktuální stav úpravy jednotlivých
tras na webových stránkách města pod názvem
Bílou stopou - běžecké tratě v okolí Litomyšle,“
uvádí vedoucí odboru městských lesů Petr Novák.
Na webu naleznete i přehled jednotlivých tras,
včetně mapy lokality.
Městské lesy Litomyšl mají dispozici sněžný skútr
LYNX YETI 550 a stopovač SPORT PLUS umožňující
při dostatečné sněhové pokrývce připravit běžecké
stopy jak pro klasiku, tak pro bruslení. „Pro pře-
hlednost jsme zvolili barevné označení jednotlivých
tras. Červené okruhy budou upravovány pro klasiku
i bruslení. Jsou umístěny na travnatých plochách,
které umožní jejich úpravu i při minimální sněhové
pokrývce (nad 10 cm). V případě, že napadne ales-
poň 15 cm sněhu, budeme pro klasiku upravovat
i okruhy označené zelenou barvou.“ Červené a ze-
lené okruhy budou pracovníci městských lesů při-
pravovat v závislosti na klimatických podmínkách
tak, aby je milovníci bílé stopy mohli využívat
i v průběhu týdne. „Fialovou a modrou barvou jsou
vyznačeny trasy na Kozlovský kopec - Mekku lito-
myšlských běžkařů. Ty budou upravovány pouze na
víkendy, a to pro klasiku,“ upřesňuje Petr Novák. 

-bj-

Projednání návrhu
zadání změny územního
plánu Litomyšle
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Lito-
myšl je pořizována změna č. 2 územního plánu Li-
tomyšl. Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že ve lhůtě do
18. 11. 2013 může každý uplatnit své připomínky
k návrhu zadání.
Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Litomyšl
je připraven k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, na odboru vý-
stavby a územního plánování (kancelář č. 43) a na
webových stránkách www.litomysl.cz pod názvem
Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl.                    

Josef Filipi, 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Spolupráce Seznam.cz a města Litomyšl
Výzva pro podnikatele a partnery města v oblasti cestovního ruchu 

Starosta Michal Kortyš v nejbližších dnech podepíše
smlouvu o spolupráci mezi akciovou společností Se-
znam.cz a městem Litomyšl, jejíž znění schválila
Rada města Litomyšl. Díky této smlouvě nabízí
město Litomyšl možnost zviditelnění podnikatelům
a  partnerům v katalogu Firmy.cz, na Mapy.cz a na
mobilní verzi Seznam.cz. Vyzýváme tedy ubytovací
a stravovací zařízení, správce památkových objektů,
kulturních a sportovních zařízení i jiných turisticky
zajímavých míst, aby do konce listopadu letošního
roku zaktualizovali a doplnili své informace na
www.litomysl.cz. Pokud nemáte přístupová hesla,
pošlete vše potřebné na mailovou adresu:
michaela.severova@litomysl.cz.
Město Litomyšl bude poskytovat za své partnery
údaje v předem dané struktuře. Mezi povinné údaje
patří: název, IČ, telefon, typ telefonu, obec, část
obce, ulice, čp./čo. a PSČ. Mezi nepovinné údaje

patří: právní forma, DIČ, telefon 2, typ telefonu 2,
telefon 3, typ telefonu 3, E-mail a popis činnosti
(max. 250 znaků).
Pokud nebudeme mít tyto údaje k dispozici do
konce listopadu 2013, zašleme tabulku bez vaší or-
ganizace. Uveřejnění údajů je pro vás zcela zdarma,
proto využijte této příležitosti a dejte o sobě vědět.
Upozorňujeme, že pokud se v budoucím zápisu ob-
jeví více než 10% chybovost, Seznam.cz smlouvu o
spolupráci s městem Litomyšl ukončí. Proto prosíme,
udržujte na webu města Litomyšl své kontaktní
údaje aktuální. 
Cílem projektu, který realizuje Seznam.cz ve spolu-
práci s městy, je poskytnout uživatelům kompletní
informace o ubytování, restauracích, službách a dal-
ších aktivitách.                         Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Sedmdesát osm platných anketních lístků se během
měsíce sešlo v redakci Lilie. Padesát z nich bylo za-
řazeno do slosování a 23 výherců bude v nejbližších
dnech kontaktováno, aby si převzali ceny. Děku-
jeme všem, kteří vyplnili anketní lístek a projevili
tak spokojenost či nespokojenost se Zpravodajem
města Litomyšle Lilií.
Zpravodaj sice najdou ve schránce lidé ve všech do-
mácnostech, ale vyplněných lístků se mnoho ne-
sešlo. Výsledky jsou ovšem i tak zajímavé.
Sedmdesát dva čtenářů považuje Lilii za užitečný
zdroj informací, jen pět lidí má názor opačný. Še-
desát devět lidí čte zpravodaj pravidelně, osm jich
otevře Lilii jen občas. Mezi nejvíce oblíbené rubriky
patří zprávy z jednání rady a zastupitelstva, velké
oblibě se těší i názory volených subjektů nebo ru-
brika Otevřená radnice. Čtenáři také ve zpravodaji
nejčastěji hledají dopisy čtenářů, společenskou kro-
niku nebo seriál. Na otázku, zda zpravodaj posky-
tuje dostatek prostoru pro alternativní názor,
odpovědělo třicet čtyři lidí kladně, naopak dvacet
čtyři čtenářů je opačného názoru.
Diskuze se vedou o objektivnosti Lilie, tak i proto
se tohoto tématu anketa dotkla. Třicet šest čtenářů
je přesvědčených, že Lilie objektivní je. Opačný
názor vyjádřilo dvacet jedna hlasujících a dvacet lidí
neví. Aby dostali ve zpravodaji prostor opravdu
všichni, je jeho součástí i dvoustrana názory vole-
ných subjektů. Je to dost? Čtyřicet tři lidí je s roz-
sahem spokojeno, patnácti by vyhovovalo rozšíření.
Naproti tomu sedmnáct účastníků ankety tyto pří-
spěvky vůbec nečte. Někteří odborníci tvrdí, že do
radničního zpravodaje nepatří společensko-kulturní
servis. Lidé ale mají jiný názor. Jen osmi lidem sou-
časný rozsah vadí, naopak pětašedesát jich je spo-
kojených.
Víte, co dělají jednotlivé odbory městského úřadu?
Chtěli byste si o jejich práci v Lilii přečíst více? Dva-
apadesát čtenářů by tuto možnost přivítalo, čtyřia-
dvacet o to nestojí. Ale čtyřicet sedm lidí by uvítalo
možnost, kdyby mohli prostřednictvím Lilie poklá-
dat vedení města a pracovníkům radnice otázky. Je
překvapivé, že naopak třicet jedna lidí je proti.
A co inzerce? I ta je nedílnou součástí zpravodaje
Lilie a pro někoho je také zajímavým zdrojem infor-
mací. Alespoň padesát dva lidí to uvedlo v anketě.
Dvacet pět lidí si ale v inzerátech moc nepočte.
Mnoho informací naleznou zájemci i na webových
stránkách města Litomyšle. Kromě jiného je tady ke
stažení ve formátu PDF zpravodaj Lilie. Třicet účast-
níků ankety o tom ví a využívá tuto možnost. Dva-
cet osm lidí to sice ví, ale nestahují a devatenáct
čtenářů o tom zatím ani nemělo tušení. Informace
z města ale na webu hledá padesát čtyři lidí, kteří
vyplnili anketu. Dvacet tři čtenářů na webu nevy-
hledává.
Vyhodnocením a předáním cen ale anketa o zpravo-
daji Lilie nekončí. Všemi podněty se bude zabývat
redakce a redakční rada, která vše využije ke zlep-
šení periodika.       Jana Bisová a Iveta Nádvorníková

Výsledky ankety
o Lilii 

Město Litomyšl připravuje ve spolupráci s informač-
ním centrem kalendář akcí na rok 2014. Věříme, že
kulturní, sportovní či společenské akce jsou význam-
ným motivátorem k návštěvě našeho města. Dejte
nám prosím vědět nejlépe ihned (uzávěrka byla 31.
10. 2013), jaké akce a kdy plánujete. Distribuci tiš-
těného kalendáře akcí na rok 2014, ve kterém uve-
řejníme všechny akce, o kterých budeme v daném
termínu informováni, zahájíme již koncem tohoto
roku. Všechny nahlášené akce zveřejníme samozřejmě
také v kalendáři akcí na webu města Litomyšl. Děku-
jeme vám za spolupráci!               Michaela Severová,

tisková mluvčí města Litomyšl

Kalendář akcí 2014 –
připomínka pořadatelům 
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Jménem Občanské demokratické strany děkuji
všem, kteří přišli k volbám a dali tak najevo, že jim
budoucnost naší země není lhostejná. Zároveň bych

rád vyjádřil poděkování lidem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci voleb. Jejich práci si mnohdy
neuvědomujeme.                   Za ODS Michal Kortyš 

Občanská demokratická strana

Drazí Litomyšlané,
hnutí Generace 89 děkuje všem aktivním občanům,
kteří využili svého práva a hlasovali o budoucnosti
naší země ve volbách do Poslanecké sněmovny. Dobře
víme, že výběr nebyl jednoduchý, o to cennější je
svého práva využít a alespoň se pokusit něco změnit. 
G89 nabízí
- Generace 89 o.s. nabízí všem pořadatelům občan-

ských, komunitních, kulturních či společenských
neziskových akcí ke krátkodobému bezplatnému
zapůjčení až šest skládacích nůžkových altánů
o rozměru 3x3 metry. Neváhejte nás kontaktovat
na info@generace89.cz

G89 zve
- v úterý 5. listopadu zveme na veřejné projednání

vítězného architektonického návrhu na obnovu

nábřeží řeky Loučné, spojené s procházkou zájmo-
vým územím v doprovodu autorů vítězného ná-
vrhu. V 16.00 hod. sraz před Smetanovým domem.
V 17.00 hod. po procházce následuje veřejné pro-
jednání v malém sále Smetanova domu. Prosíme,
přijďte si ověřit, jak byla brána v potaz vaše přání
a návrhy, a neváhejte i v této fázi doplnit vlastní
postřehy a náměty

- ve středu 13. listopadu zveme do zámeckého pi-
vovaru, kde se uskuteční debata s Šimonem Pán-
kem, ředitelem společnosti Člověk v tísni. Začátek
je plánovaný na 19.30 hod., vstupné je dobro-
volné. Debatu pořádá poličské občanské sdružení
Pontopolis společně se Zámeckým návrším o.p.s.

G89 děkuje 
- městu Litomyšl za uspořádání skvělých oslav

Světového dne architektury ArchiMyšl 2013
- Skautskému středisku Liliový kruh Litomyšl

za uspořádání vynikající události Běžím pro školu
v Africe. S hučkou!

- všem návštěvníkům farmářských a bleších trhů
v sezóně 2013 za přízeň. V červnu 2014 opět na-
shledanou!

- všem návštěvníkům kulatého stolu na téma „Sa-
mostatný občan = aktivní rodič aneb jako komu-
nikovat se vzdělávacími institucemi“ z řad rodičů,
učitelů i všem dalším. Kdo se kulatého stolu ne-
mohl zúčastnit, doporučujeme zhlédnout záznam
na www.youtube.com/GENERACE89os 

- Marcele Boštíkové a Olze Radimecké za zvládnutí
projektu Ars Regio Civitas, se kterým jste měli
možnost se potkávat v minulých měsících 

Litomyšl nás stále baví!

Jeník Pikna & Daniel Brýdl

SNK Generace 89

Když RaM nerespektuje ZaM – parkování v centru
Úvodem musím konstatovat, že jakékoliv vytlačo-
vání aut z centra je bez vybudování náhradních par-
kovacích míst nelogické a problém se tím pouze
přesouvá do okolí zpoplatněných zón. K tomu bo-
hužel povede nový systém placení parkovného, vy-
myšlený od stolu našimi radními. Stane se tak
jenom v případě, že se bude dodržovat!!! Naštěstí
se asi nic nezmění, náměstí bude plné jako doposud
a kolaps v okolí nenastane. Proč? Protože vznese
nové/větší povinnosti na jeho kontrolu a ta, jak se
již opakovaně ukázalo, nefungovala ani u toho do-
savadního.  Občané si jako vždy poradí a nové par-
kovací hodiny budou (pro parkování zdarma)
po hodině přetáčet. Pro Městskou policii přibude
další složité dokazování. Kontrola u 350 parkujících
aut je s dvoučlennou hlídkou MP nemožná. Ale nyní
k titulku. ZaM zadalo RaM zajistit cenovou kalkulaci
pro výrobu přenosných parkovacích karet. Myšlenka

byla jednoduchá: 1) Rodina vlastnící několik vozů
bude zakoupením jedné přenosné parkovací karty
ekonomicky motivována k dopravě do centra jenom
jedním vozem. 2) Firma vlastnící několik vozů bude
ve zpoplatněné zóně parkovat jenom nejnutnější
množství aut a ta, které nutně nepotřebuje, odstaví
jinde.  Nyní mají všichni zaplacenou roční známku
za 1100,- Kč a tak parkují. Nic je nemotivuje pře-
mýšlet o jiném přístupu k parkování, proč taky,
když mají/musí mít zaplacenu parkovací známku na
všechny vozy. Přenosnou parkovací kartou by se
daly z centra odstranit vozy, které tam nemusejí
nutně parkovat. Od nového roku se má za roční par-
kovací známku platit 5000,-Kč. Zvýšení o 355% je
natolik skokové, dle mého názoru neopodstatněné,
že ho většina doposud platících nebude akceptovat.
Někdo bude přetáčet parkovací hodiny a někdo, jako
já, bude hledat dostatečné množství parkovacích
ploch v dosahu 10 min. chůze od centra, jak se vy-

jadřoval do tisku druhý místostarosta Vojtěch Stří-
teský. Asi nebudu parkovat u domů a bytů občanům
bydlícím v okolí náměstí, kde je nedostatek parko-
vacích míst již nyní problém, ale využiji nezpoplat-
něného parkoviště u MěÚ a možná nebudu sám?
Pokud budou mít politici a úředníci potřebu jezdit
do práce auty a parkoviště u MěÚ bude již obsazeno
živnostníky, mohou parkovat v dosahu 10 min.
chůze třeba u cihelny. Potom možná začnou dělat
něco pro lepší dopravní obslužnost města hromad-
nou dopravou a pro cyklisty. Nejlepším řešením par-
kování jim potom třeba přijde vybudování
záchytných parkovišť a přestanou házet pod nohy
klacky těm, kteří drží centrum při životě. Na po-
třebu parkování totiž jinak nahlíží živnostník, za-
městnanec a zákazník, který v centru musí parkovat
a jinak naši místostarostové s panem starostou,
kteří přijedou do práce na svá vyhrazená stání,
za která neplatí. Pokud jim to pomůže, mohou se
podívat třeba do Svitav a Poličky, kde počty parko-
vacích míst v centru regulovali, jak to tam dopadlo.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK 

Patriot SNK

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

Litomyšlské materiály a propagační materiály
svazků obcí, jejíchž je Litomyšl členem, byly na
Tourpropagu - 17. národní přehlídce propagačních
materiálů v Písku - opět velmi úspěšné. Sady mate-
riálů Litomyšl - město moderní architektury, Česká
inspirace - města plná života, UNESCO je blízko i Če-
skomoravského pomezí hraje všemi barvami se do-
staly do finále a byly dávány všem účastníkům
přehlídky propagačních materiálů za vzor a inspi-
raci. Porota posuzovala celkem 66 přihlášených sou-
těžních kolekcí v kategorii Soubor tiskovin a 41
přihlášek v kategorii Synergie tištěných materiálů
a elektronických médií.  
„Porota měla při hodnocení nelehkou roli, protože
materiály byly velmi různorodé – od souborů zasla-
ných malými sdruženími až po prezentace velkých

destinačních společností, od propagačních materiálů
veřejnoprávních subjektů po komerční materiály,“
říká Eva Frindtová, vydavatelka COT media s.r.o
a předsedkyně poroty, a pokračuje: „V soutěži se ob-
jevili jak známí matadoři, tak nové subjekty, z nichž
některé překvapily a prosadily se až na oceněná
místa. Ukázalo se, že i méně známé a menší desti-
nace s nižšími rozpočty mohou s potřebnou dávkou
entusiasmu vytvořit skvělé propagační materiály.“
Příkladem menší destinace, která byla v rámci slav-
nostního večera v Písku oceněna a odvezla si 2.
místo v kategorii Synergie tištěných materiálů
a elektronických médií, je právě Českomoravské po-
mezí.  V pomyslné kategorii matadorů zmiňme sva-
zek obcí České dědictví UNESCO, který si odnesl
Zvláštní cenu poroty za kontinuálně vysokou kva-

Úspěšná propagace města litu propagačních materiálů v kategorii Soubor ti-
skovin. Věříme, že kvalitně připravené materiály
jsou dobrým základem pro nalákání návštěvníků do
našich měst.                             Michaela Severová,

tisková mluvčí města Litomyšl 
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Svátek architektury v Litomyšli podruhé
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Řešení architekti vidí ve změně výběrových
řízení a tlaku na politiky. Vyškrtnutím nej-
nižší a nejvyšší ceny nebo stanovením nej-
nižší možné sumy by se dalo dostat
k reálnému nacenění zakázky.
Dialogy v zámecké jízdárně
Součástí programu letošní ArchiMyšle byl i jazzový
koncert klavíristů Emila Viklického a Pavly Schö-
nové. Koncert, jenž byl první generální prověrkou
nového multifunkčního sálu jízdárny, přinesl kromě
osobitých skladeb i neopakovatelnou interpretaci
Leoše Janáčka. Jazzové dialogy byly spojením jaz-
zové hravosti a improvizace s řádem klasické hudby. 
Revitalizace zámecké jízdárny je dílem architekto-
nické kanceláře HŠH Architekti (Petr Hájek, Jan
Šépka a Tomáš Hradečný). Jejich laminátové dílo vy-
volává rozporuplné reakce. „Požadavkem města bylo
vytvoření jakéhosi multifunkčního sálu, který by
měl umět různé akce, tzn. pořádání výstavy, kon-
certů, přednášek, promítání filmů a dalších kultur-
ních akcí, a proto jsme navrhli jakýsi vsazený objekt
do staré stavby jízdárny. Ten umožňuje proměnu
prostoru pro všechny tyto aktivity. To je způsobeno
tím, že jedna část pevného vestavku se umí posou-
vat po kolejnicích a dokáže vytvořit jeviště a pro-
měnlivou akustiku celého sálu, takže můžeme
udělat ideální podmínky pro komorní hudbu při

Výstava Burian/Křivinka – architekti se uskutečnila
v domě U Rytířů.

Na procházku po městě se mohli lidé vydat s městskou
architektkou Zdeňkou Vydrovou. Dvůr pedagogické školy,
nábřeží na Komenského náměstí, Vodní valy, autobusové
nádraží nebo zámecké návrší, tam architektka zamířila. 

Návrhy úpravy nábřeží řeky Loučné, včetně návrhu vítě-
zného, byly představeny na výstavě v zámeckém pivovaru.
Návštěvníci výstavy návrhů úpravy Vodních valů měli
možnost položit otázky vítězným architektům. 

Na pivo a hlavně povídání s architekty mohli lidé dorazit
v sobotu 5. října v podvečer do zámeckého pivovaru.
Kromě piva se podával i chléb se škvarky. 

Návštěvníci měli možnost nahlédnout do budovy Regi-
onálního muzea Litomyšl, které je v současné době v re-
konstrukci. Ředitel René Klimeš je seznámil se současným
stavem stavebních prací.

menším vysunutí, a naopak při
větším vysunutí přednáškovou
prostoru, promítání filmu atd.
nebo při zasunutí prostor pro vý-
stavy,“ popsal úpravy Jan Šépka
a pokračoval: „Materiál je velmi

důležitou součástí celého návrhu. Jedná se o prů-
svitný laminát, který je na takovém novém objektu
ve stavebnictví použit úplně poprvé. Neznám žád-
nou podobnou stavbu. Šlo nám o to, udělat tady ja-
kýsi šperk nebo prvek, který by adekvátně reagoval
na zámecké návrší, které je svým způsobem uni-
kátní, takže jsme si mysleli, že by bylo dobré použít
unikátní materiál. Laminát má takovou medovou
barvu.“ Laminát je sice použit třeba na televizním
vysílači na Ještědu, ale nejedná se o průhledný ma-
teriál, který by umožnil pronikání paprsků. „Tady
je laminát v exkluzivní jiné poloze, řekněme v té
výtvarné,“ vysvětlil architekt. 
O akustiku sálu se postarala firma Soning, která díky
výpočtům a komunikaci nastavila všechny parametry
prostoru. Koncept je založen na užití stropních rezo-
nátorů a vloženého posuvného laminátového modulu.
„Sál bude ještě nějakou dobu procházet testovací fází,
než budou zaznamenány jeho vlastnosti při různých
typech koncertů a akcí,“ informoval ředitel Zámec-
kého návrší p. o. David Zandler.

Text a foto Jana Bisová

Netradiční prohlídku zámeckého návrší předvedl divadelní
improvizační tým Pa.Le.Ťác.I.

Po rozestavěném zámeckém návrší provedl návštěvníky
starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Již v minulém vydání Lilie jsme vás informovali
o tom, že Litomyšlské lázně ducha byly odbornou
porotou vybrány do finálového kola kategorie Ge-
nius loci soutěže s názvem DestinaCZE 2013. V tuto
chvíli jsou lázně ducha na třetím místě za areálem
Kuks s Braunovým Betlémem a Adventní Olomoucí.
Pokud chcete toto pořadí změnit, můžete hlasovat
ještě během celého listopadu. Zopakujme, že soutěž
probíhá formou hlasování laické veřejnosti na we-
bové adrese www.destinacze2013.cz. Po jednoduché
registraci získáte 10 bodů, které můžete libovolně
rozdělit mezi finalisty nebo je dát všechny jedné
atraktivitě. Vyhlášení výsledků proběhne během
slavnostního večera při oslavách 20 let existence
agentury CzechTourism v polovině prosince 2013.
Hlasující mohou vyhrát řadu cen včetně pobytu
v hodnotě 10 tisíc Kč.                                  -ms-

Lázně ducha 
ve finále soutěže 
DestinaCZE 2013

Město Litomyšl vydalo nástěnný kalendář
věnovaný litomyšlským detailům.
Kalendář si můžete zakoupit za 120 Kč
v infocentru na Smetanově náměstí.
Autor fotografií: Pavel Vopálka
Grafická úprava a tisk H.R.G. Litomyšl
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z dopisů čtenářů

Komu patří zápach veřejných toalet?
Litomyšl neodmyslitelně patří k mému životu.
Jsem pyšná, že mohu říci, že bydlím v jednom
z nejhezčích měst našeho státu. Litomyšl má vel-
kou a velmi zajímavou historii, dále zámek na se-
znamu UNESCO, krásné Klášterní zahrady a spoustu
dalšího, které jsou navštěvovány mnoha turisty
nejen z tuzemska, ale i z celého světa. Nesmím  za-
pomenout zmínit Mezinárodní operní festival Sme-
tanova Litomyšl. 
Ano, v Litomyšli je spousta nádherných míst
a akcí, které stojí za to vidět. Jsem ráda, když
vidím, jak se naše město zkrášluje a vylepšují se
podmínky pro zrealizování těchto projektů a pro
pohodlí návštěvníků. Když procházím městem, vší-
mám si lidí okolo sebe, je zde spousta školáků, tu-
ristů, starších lidí, co vyráží na nákup. Mnoho lidí,
včetně mě, musí občas navštívit veřejné toalety,
které jsou na Smetanově náměstí. A co se týká
možností na těchto toaletách a čistoty, už nejsem
tolik spokojena. Abych vše uvedla na pravou míru,
čistota byla v pořádku, ale zápach, který vás praští
ve chvíli, kdy vstoupíte do vstupní místnosti, je
velmi nevhodný. Opravdu obdivuji personál, který
zde tráví většinu času. Vzhledem k tomu, že nejen
zámek, Klášterní zahrady a další akce reprezentují
naše město, ale i dojem, který v návštěvnících za-
nechá veřejná toaleta, může ovlivnit celkový po-
hled na město. 
Proto se ptám, komu patří zápach na veřejných to-
aletách? Nešlo by s tím něco udělat? Nemluvně
o tom, že by nebylo špatné zapřemýšlet o nějakém
řešení, které by se týkalo přebalovacích pultů pro
maminky s miminky, i ony občas potřebují využít
tuto služby a v Litomyšli to zatím není možné.

Lenka Bartoňová

Odpověď:
Veřejné záchody na Smetanově náměstí se již
dlouhou dobu nacházejí v prostorách, které by
jistě zasloužily rekonstrukci. Nejen prostředí, ale
i technické vybavení či vyřešení bezbariérovosti
by jistě stály minimálně za zamyšlení. Město Li-
tomyšl má připravený projekt nových veřejných

toalet, ale zatím marně hledá finanční prostředky
na jeho realizaci. Provozovatelka veřejných toalet
Milena Vorlíčková tedy „pracuje“ s tím, co má.  
Zápach na toaletách jsme jistě zažili všichni a jistě
to nebylo jen v Litomyšli. Důvody mohou být
různé. „Někteří moji známí mě ,obviňují‘, že jsem
perfekcionalistka. Já si to sice nemyslím, ale
přesto mi vadí, když není vše, jak má být. A to se
týká i zmiňovaného zápachu na WC. Opravdu čas
od času někdo na tuto skutečnost upozorní. Stává
se to při větším náporu lidí, kdy se zápach nestačí
odvětrávat. Protože na našich veřejných WC není
žádný větrací systém, větráme až do zámrazu prů-
vanem, tj. otevřenými dveřmi vpředu a otevřeným
oknem vzadu (to se samozřejmě podepisuje na
našem zdraví). Používání sprejů s různými vůněmi
v tomto případě nepomáhá. Pro ilustraci uvádím
jednu reakci po aplikaci spreje s jablečnou vůní:
,Tady to smrdí jako posraná jablka,‘“ říká Milana
Vorlíčková. Podle jejích slov, po sezóně, kdy se
počet lidí značně sníží, už tyto negativní reakce
nezaznamenává. „Zápach, který obsluha ne-
ovlivní, přichází také před deštěm, kdy jsou cítit
i kanály a potom v zimě, kdy se kvůli mrazu musí
okno i dveře zavírat. Letité zkušenosti nás po-
učily, že anonymita kabinky dělá svoje a že vět-
šina, stěžovatelů‘ jsou právě ti, po kterých
musíme co nejrychleji naběhnout s kbelíkem a ha-
drem. Naštěstí jich není moc a neustále jich
ubývá,“ dodává provozovatelka, které je záměr
města vybudovat nové veřejné WC znám. Město
podle jejího názoru zřejmě proto do vylepšení stá-
vajícího neinvestuje. „Veřejné záchodky jsou pro
mě trnem v oku již řadu let,“ reaguje starosta Li-
tomyšle Michal Kortyš a pokračuje: „Je zpracován
projekt na nové veřejné WC za knihovnou v domě
bývalé administrativní budovy Vertexu. Celý pro-
jekt byl součástí revitalizace Smetanova náměstí.
Čekáme ale na dotaci, která by se hodila na tento
záměr, protože investice je v řádech několika mi-
liónů. Možná nastal čas investici do veřejných zá-
chodků oddělit a zainvestovat z vlastních peněz.
Budu o tom silně uvažovat.“ Vyjmutí části týkající

Rušení nočního klidu U Kolji
Vážená redakce,
s hořkým úsměvem na rtech jsem si přečetl článek
„Počet stížností na hluk vzrostl", a to zejména část,
kde je konstatováno, že problémy s hlukem v loka-
litě Dance Clubu U Kolji se neopakují, protože si již
nikdo nestěžuje. Cha, cha, vážení přátelé z MěÚ,
nikdo si již nestěžuje, to je pravda, ale ne proto, že
by se situace zlepšila, ale proto, že jsme již rezig-
novali na to, že nám město zajistí klid na spaní.
Bohužel, jak již dříve napsal místostarosta Vojta
Stříteský „nebudeme mládeži vyhláškami bránit,
aby se bavila", fajn, ale snad zkrácením otvírací
doby by se dalo zajistit, aby nám tady opilci neřvali
pod okny až do pěti hodin ráno.
Nemyslím, že by se tímto článkem něco změnilo,
takže zamáčknu slzu a vzhůru k dalším opileckým
řevům v příštích týdnech.
S pozdravem Váš čtenář                Miroslav Broulík

Odpověď: 
Problém s rušením nočního klidu u Dance Clubu
U Kolji se řešil již v létě. Hluk ovšem nezpůsobo-
val provoz klubu, ale samotní hosté. „Od té doby,
co se to v létě řešilo, je klid,“ sdělil velitel Měst-
ské policie Litomyšl Karel Rajman a dodal: „Hlídky
městské policie ovšem stále lokalitu kontrolují
a projíždějí tudy několikrát za noc. Co je zima,
tak už se hosté klubu tolik venku nezdržují.“
Podle velitele nemůže být hlídka u klubu celou
noc, a pokud přijede ve chvíli, kdy venku zrovna

nikdo nepostává a nepokřikuje, nemají policisté
co řešit. Lokalitu projíždí i policie státní. „V sou-
časné době je na základě požadavku pana starosty
v jednání umístění kamery, která by byla připo-
jena do kamerového systému,“ informoval velitel
městské policie, na jejíž služebnu je přenášen
obraz z kamer. 
Rovněž Dance Club U Kolji se snaží situaci řešit:
„Problém je velmi vážný a těžce řešitelný. Při-
bližně před půl rokem jsme vybudovali přístavbu
před klubem, která funguje jako kuřárna, posílili
jsme ochranku, která chodí po venku a snaží se
lidi umlčet. Je to velmi těžké. Věřím, že v zimě
přístavba bude fungovat jako kuřárna, kde lidé
budou téměř na čerstvém vzduchu, ale ne v zimě
venku,“ popsal podniknuté kroky David Fišer, ma-
nažer restaurace a klubu U Kolji. Dokonce v klubu
přistoupili k nepopulárnímu kroku a začali vybírat
další vstupné od hostů, kteří vyšli z podniku ven
a pak se chtěli vrátit. „Zkoušeli jsme to, ale záka-
zníkům se to samozřejmě nelíbilo,“ potvrdil ma-
nažer a pokračoval: „Městská policie je zde téměř
každý večer a myslím, že to má vliv na zákazníky
a jsou klidnější. Je mi to moc líto, že lidem be-
reme noční klid, ale snažíme se udělat vše pro to,
aby to bylo co nejméně.“ 
„Doporučuji obyvatelům, pokud je hlasití hosté
ruší, aby zavolali na linku 158 nebo na mobil
městské policie: 605 874 938,“ řekl závěrem Karel
Rajman.       -bj-

Špatný sen
Vážená redakce, milí čtenáři,
vím, už je to půl roku, kdy bylo v Litomyšli uza-
vřeno dětské oddělní a následně i porodnice. Já si
to ale pořád nechci připustit a stále mi to zní spíš
jako špatný sen. Bohužel tomu ale pomalu věřit za-
čínám (viz odstraněné nápisy a směrovky v nemoc-
nici, odstraněné informace a webové stránky na
webu nemocnice...). Nezbývá mi než alespoň touto
cestou poděkovat všem, kteří se pokusili tato dvě
oddělení zachránit, byť marně. Děkuji všem léka-
řům a lékařkám, kteří na těchto odděleních skvěle
pracovali a s nimiž jsem měla jen ty nejlepší zku-
šenosti. Přemáhá mě pláč a moc mě mrzí, když si
představím a vzpomenu, jak to na obou odděleních
vypadalo: sehraný tým, krásné prostředí, vybavení,
poskytované služby atd. Zkrátka, jak se říká,
za úspěch se platí a úspěch se v naší zemi tvrdě
trestá! Bohužel... Chtěla bych však ještě reagovat
na příspěvek pana primáře MUDr. H. Čadílka z říj-
nového vydání, jemuž samozřejmě také patří ob-
rovský dík a obdiv za všechno, co pro zdejší
nemocnici, pacientky a novorozence udělal. Stále
tajně doufám, že jednou přijde ten správný čas
a služby týkající se porodnictví budou moct posky-
tovat i soukromá zařízení. Narážím tím na Gyncen-
trum Grácie v Litomyšli, které se podařilo
vybudovat právě panu MUDr. Čadílkovi a kde bych
se já osobně rozhodně nebála rodit! Naopak, to-
muto lékaři a vlastně všem z litomyšlské porodnice
věřím, což už teď bohužel musím říkat v minulém
čase. Doufám, že to málo, co nám v nemocnici
zbylo, nám už nikdo nevezme 
S pozdravem      Pavla Soukupová

se veřejných toalet a finanční účast města by
zřejmě byly nejlepším řešením, protože radnice již
v minulosti dvakrát neúspěšně žádala o dotaci.
První projektová žádost se předkládala do ROP Se-
verovýchod, další žádost byla podána na Minister-
stvo pro místní rozvoj.
Projekt nových veřejných toalet je součástí doku-
mentace Architektonické kanceláře Burian – Kři-
vinka řešící kromě WC i zklidnění dopravy na
Smetanově náměstí. Nové veřejné záchody by se
měly nacházet v bývalé soudní budově na Rop-
kově ulici a součástí projektu je i úprava dvora.
„V rámci přestavby je navrženo přebudování za-
staralého hygienického zařízení včetně rozvodů
v 1. np s využitím pro veřejné toalety. Dále jsou
obsaženy stavební úpravy zahrnující drobné do-
zdívky a výměnu oken a dveří v návaznosti na
úpravy vnitřního dvora a v návaznosti na uza-
vření bočního křídla a z toho vyplývající vybudo-
vání nových WC pro stávající kanceláře v přízemí.
Výrazněji je upravena vstupní část, kde jsou na-
vrženy moderní otvorové odolnější prvky s důra-
zem na bezproblémový a kontrolovatelný vstup
do objektu. Dále je nově navržen zadní bezbari-
érový vstup. Přístup pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu je dán novým průchodem
s opravenými plochami dvora a vytvořením
rampy,“ je popsáno ve stavebně-technickém ře-
šení. V 1. np jsou uváděny sklady, šatna, místnost
obsluhy, WC muži a ženy, včetně bezbariérových,
úklidová komora, sprcha a místnost pro přebalo-
vání. Stávající dvůr by měl být upraven odstraně-
ním stávající přístavby a „bude vydlážděn
kamennou odsekovou dlažbou, bude zřízena pří-
stupová rampa a schodiště na veřejné toalety,
osazeny stojany na kola a bude předlážděn i prů-
jezd, spojující dvůr s radniční podsíní. Celý pro-
stor bude doplněn lavičkami, odpadkovým košem,
kamenným prameníkem a bude zde vysazen ma-
lokorunní listnatý strom. Západní strana dvora
bude osazena popínavou zelení. V průjezdu i na
dvoře bude zřízeno nové veřejné osvětlení,“ uvádí
se dále v dokumentaci.  -bj-
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Brusel omezí přesčasy lékařů. 
Pacienti v Litomyšli se bát nemusí

V nemocnicích skončí 31. prosince 2013 výjimka Ev-
ropské unie. V současné době totiž mohou lékaři
v rámci přesčasů odpracovat ročně 832 hodin, ale
od 1. ledna 2014 to bude pouze 416 hodin za rok.
Jenže práce zůstane stejná. „Končící výjimka bude
problém asi ve více jak třetině zdravotnických zaří-
zení. Nikdo ale zatím neví, jak se to bude řešit.
Nikdo nepožádal o zrušení platnosti či prodloužení
stávajícího stavu," uvedl Libor Vylíčil, ředitel Lito-
myšlské nemocnice, a.s. Lidé se podle jeho slov ne-
musí obávat, že by dveře některých oddělení zůstaly
zavřené. V normálním režimu „pojedou" i plánované
operace. „V naší nemocnici zatím budeme postupo-
vat jako dosud. To znamená, pacient by neměl nic
poznat. Neplánujeme omezování plánovaných vý-
konů. Může se stát, že koncem roku budeme muset
vůči některým menším pojišťovnám regulovat plá-
novanou péči. To bude ale z důvodu úhradové vy-
hlášky, kdy nám tyto pojišťovny další péči
neuhradí," vysvětlil ředitel Vylíčil.
V některých nemocnicích zřejmě na změnu přesčasů
budou muset zareagovat a přijmout nové lékaře. Li-
tomyšlská nemocnice letos přijala do pracovního po-
měru osmnáct nových lékařů, z toho je šest
absolventů. „Nemocnici v tu samou dobu opustilo

dvanáct lékařů. To znamená, že navyšujeme počty
lékařského personálu a snažíme se stabilizovat lé-
kařské kádry na stávajících odděleních," podotkl
Libor Vylíčil. 
Výjimka ze směrnice Evropské unie, která v prosinci
končí, bude problémem většího počtu zdravotnických
zařízení. Situace je stejná v celé České republice. „V
rámci Asociace českých a moravských nemocnic jsme
se už v roce 2002 snažili přesvědčit ministerstvo zdra-
votnictví o komplexním řešení, ale nepovažovalo to
tehdy za nutné. Jsem přesvědčen, že na úrovni mi-
nisterstva bude tato problematika řešena po letošních
volbách," informoval Pavel Havíř, předseda předsta-
venstva nemocnic v Pardubickém kraji. Rozsah a kva-
lita poskytované péče bude podle vyjádření Pavla
Havíře po novém roce zachována ve všech nemocni-
cích Pardubického kraje.
Lidé se ptají, zda čekají nemocnici v Litomyšli do bu-
doucna nějaké velké změny. Prý zatím ne. „Pro paci-
enty zatím nemám žádnou zprávu, ani pozitivní, ani
negativní. Budeme se snažit provozovat nemocnici
v dosavadním režimu. Co přinesou volby, změny v ob-
lasti úhradové vyhlášky, změny v rámci restruktura-
lizace nemocnic kraje, jsou zatím v nejasné dáli,"
uzavřel ředitel nemocnice. Iveta Nádvorníková

Nad nemocnicí zataženo
Vážená redakce, vážení čtenáři, vážení spoluobčané,
už je to téměř půl roku, co v Litomyšli přestalo fun-
govat dětské oddělení a bohužel o měsíc později
stihl stejný osud také zdejší, tolik vyhledávanou
a právem chválenou porodnici. Čas letí a říká se, že
právě on všechny rány zahojí. Bohužel, ve mně ale
stále přežívá ten sžíravý pocit nespravedlnosti, zou-
falství a bezmoci. Všichni, kteří mohli něco udělat
a osud těchto oddělení zvrátit, se k nim naopak
sprostě a zbaběle otočili zády. Ale možná právě
tohle bylo „v plánu“. Představitelé Pardubického
kraje a představenstva nemocnic Pardubického kraje
nás však poté opakovaně ujišťovali, že se podobná
opatření dotknou všech nemocnic, zřejmě s cílem
„uklidnit“ v Litomyšli aktuálně napjatou situaci.
Dnes je ale více než jasné, že to byly pouze plané
řeči. Jak jinak si to mám vysvětlit, když se avízo-
vané zrušení ORL a urologie ve Svitavské nemocnici
dosud nekonalo a zřejmě ani konat nebude (ani ne-
dojde ke sloučení těchto odd. pod společný lůžkový
fond chirurgie, což by de facto znamenalo, že by
tato odd. stejně existovala dál), stejně tak i zrušení
neurologie v Ústí nad Orlicí. Tam paradoxně před
několika týdny otevřeli zbrusu nové oddělení lůž-

kové rehabilitace. Zřejmě si tak připravují potřebné
podmínky pro získání statutu Iktového centra, které
s největší pravděpodobností přeberou od Litomyšle,
jež se k němu, bohužel, staví dost laxně (pravděpo-
dobně je to také tak v plánu). Nelze se ale ničemu
divit, když vedení nemocnice dopustilo zrušit nej-
prve kožní oddělení, posléze dětské a nakonec i po-
rodnici. Tohle je jasný signál „těm nahoře“, že si
s nemocnicí mohou i nadále dělat, co chtějí, protože
management Litomyšlské nemocnice na to vždy při-
stoupí. Řezání a likvidování nemocnice v podobě,
jaká je tu nastavena, je nejvíce zákeřná a „nemoc-
nice se časem zruší sama“. Zrušení jednoho oddělení
totiž vede postupně k tzv. dominovému efektu.
Pokud stávající lékaři na gynekologii nevydrží a na-
konec přeci jen odejdou (mají můj obrovský obdiv
a za jejich obětavou a vysoce kvalitní práci jim moc
děkuji; nikdo se jim ale nemůže divit, neboť gyne-
kolog bez porodnice je něco jako učitel bez žáků -
lepší příměr mě teď momentálně nenapadl), potom
lze očekávat, že následně přestane fungovat chirur-
gie (na bolesti břicha u žen se totiž běžně volá ke
konziliárnímu vyšetření právě gynekolog), a to by
byl postupný konec všem dalším oddělením… Ne-

chci malovat čerty na zeď, ale pokud nedojde ke
změně vnímání zainteresovaných osob a jejich po-
stoje vůči Litomyšlské nemocnici, jakožto jedné
z důležitých zdravotnických zařízení v Pardubickém
kraji, tak se mraky nad nemocnicí jen tak neroztr-
hají a bohužel budou páchat další škody… Potom
můžeme očekávat, že bude i nadále zataženo, jindy
přijdou přeháňky, které čas od času vystřídá silnější
bouřka, v horším případě krupobití, no a potom už
možná bude jasno… To už nám ale zbude pouhá
vzpomínka… Samozřejmě nejsem vůbec pro žádné
rušení oddělení nemocnic ani ve Svitavách, ani
v Ústí nad Orlicí. Ovšem když se má šetřit plošně,
jak nám avizoval kraj, tak ať se tedy šetří spraved-
livě, a tedy všude. Zatím to je ale bohužel tak, že
nejvíc se šetří na Litomyšli, což se mi samozřejmě
nelíbí. A co říci závěrem? Chtěla jsem dát ještě Li-
tomyšlské nemocnici hlas v anketě o nejlepší ne-
mocnici kraje/ČR, ale i přesto, že poskytovaná péče
je zde na dosti vysoké úrovni a mám s ní jen ty nej-
lepší zkušenosti, tak také vím, že pomyslnou sme-
tanu by za dobré umístění slízlo stejně pouze
vedení, které by se akorát tak pyšnilo cizím peřím
a případnému zabránění zrušení nemocnice by to
stejně nepomohlo. A to se zase neslučuje s mým
vnímáním, s mojí filozofií!

Jana Zemanová, Litomyšl

Porodnice v Litomyšli definitivně skončila
„Chtěly jsme druhé dítě porodit v Litomyšli. Porod-
nice nám dost chybí..." Maminky z Litomyšle a okolí
ještě úplně neskously fakt, že je porodnice zavřená.
Poslední naděje na obnovení ale vyhasly v létě. „Co
se týká porodnice, nemám dobré zprávy. Od 1. srpna
2013 byla majitelem zrušena dvě oddělení. Dětské
včetně novorozeneckého, a to z vnitřních personál-
ních důvodů, a také porodnice jako oddělení souvi-
sející s novorozeneckým oddělením," sdělil Libor
Vylíčil, ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s. Gyneko-
logické oddělení je zachované v rámci chirurgie. „Po
domluvě s atestovanými lékaři gynekologického od-
dělení nyní „funguje" spojený lůžkový fond gyne-
kologie s chirurgií. To znamená, že ošetřování
a výkony gynekologických pacientek jsou nepřeru-
šené. Platí zde jenom omezení, že na oddělení ne-
můžeme přijímat těhotné pacientky nad 22. týden

gravidity. Ty musí najít cestu na gynekologická od-
dělení okolních nemocnic s funkční porodnicí. Na
funkčnosti tohoto modelu se bude dále jednat a do-
ufám, že zůstane zachován i do příštího roku," při-
blížil situaci Libor Vylíčil. 
Maminky se nesmířily s tím, že malé Litomyšláky
musí přivést na svět ve Svitavách, Ústí nad Orlicí
a dalších okolních městech. Řešením by byla sou-
kromá porodnice, které se ve světě objevují. V Lito-
myšli je otevřené soukromé gyncentrum, ale
porodnice tady nevznikne. Gynekolog Harald Čadí-
lek vysvětluje, proč to není možné. „Porodnice musí
mít své zázemí. Jelikož se to nedaří ani ve velkých
městech, tak k tomu v Litomyšli dojít nemůže.
Kdyby to šlo, udělal bych to rád," řekl Harald Čadí-
lek.

Iveta Nádvorníková

z dopisů čtenářů

Vyjádření České pošty 
k pozdnímu roznosu Lilie
Říjnové vydání Zpravodaje města Litomyšle bylo
v části města rozneseno již 4. října. Ovšem lokalita
vertexového sídliště až k nemocnici postrádala
tento výtisk celý týden. Roznos Lilie zajišťuje Česká
pošta, s. p., proto jsme se na ni obrátili s žádostí
o vyjádření. 
„Prostřednictvím pošty 570 01 Litomyšl jsme ob-
drželi informaci o pozdní distribuci propagačního
materiálu (PM) Lilie na doručovacím okrsku (DO)
č. 2. Z provozních důvodů byl PM bohužel na tomto
DO distribuován až 10. 10. 2013. Na ostatních DO
byl PM distribuován řádně dle pokynů podavatele 4.
10. 2013. Celá záležitost byla prostřednictvím ve-
doucí pošty Litomyšl s doručovateli důrazně projed-
nána. Za problémy vzniklé pozdní distribucí se
jménem České pošty, s. p., velice omlouváme a vě-
říme, že se situace již nebude opakovat a že nadále
budete se službami České pošty už jen spokojeni,“
reagovala Ing. Drahomíra Dráždilová, provozní ředi-
telka regionu.                                             -red-

Krátce
 Informační centrum Litomyšl se již tradičně

umístilo na prvním místě soutěže o nejlepší info-
centrum Pardubického kraje, kterou vyhlašuje peri-
odikum Deník. Cenu převzali zaměstnanci
litomyšlského infocentra z rukou prezidenta Asoci-
ace Informačních center České republiky.      

V neděli 13. října uvedla Česká televize na svém
kanálu ČT art devadesátiminutový sestřih z více než
tříhodinového „Koncertu plného překvapení", který
připravil dramaturg Vojtěch Stříteský ke svému
jubileu třiceti let působení u festivalu Smetanova
Litomyšl.

 Spolek archaických nadšenců uspořádal 27. října
odhalení a vysvěcení Killerovy kaple mezi Sebrani-
cemi a Chmelíkem. Slavnostního svěcení se zúčastnil
P. Mgr. Vojtěch Glogar (Římskokatolická farnost Se-
branice) a Štěpán Klásek (Církev československá hu-
sitská, farnost Litomyšl). Obnova kaple probíhala
o daných sobotách od května do října tohoto roku.
Na místě téměř zaniklé stavby vznikla nová, rekon-
struovaná podoba kaple. Více informací o obnově
kaplí či jednotlivých akcích najdete na webu: kap-
licky.sebranice.cz. -red-
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Události ve fotografiích

Ovocné hodování v mateřské škole na Lidické: Ovoce
všeho druhu a v různých podobách bylo připraveno
pro děti a jejich rodiče na zahradě 3. mateřské školy
na Lidické ulici. Odpoledne 10. října ale nebylo jen
o ochutnávání ovocných dobrot, na nichž se podílely
šikovné maminky se svými dětmi, ale také o soutě-
žích, které spojovalo jediné téma - ovoce. Malování
či tvoření doplnila i jízda zručnosti s vozíky plnými
jablíček.  

Bohoslužba pro děti: Římskokatolická církev pořádá
pravidelně každé nedělní dopoledne v kostele Roze-
slání sv. apoštolů na Špitálku bohoslužbu určenou
speciálně pro děti. Zájem je veliký, kostel je vždy
plný. Na fotografii páter Kopecký vysvětluje na ob-
rázcích slova evangelia malým posluchačům přimě-
řenou formou. Děti chodí rády a přinášejí na ni
i různé vlastní Dary. Nejčastěji jsou to obrázky, vý-
jimečně i básničku složí a darují Ježíšovi. Snímek je
z bohoslužby začátkem října zasvěcené Panně Marii
Růžencové. Text a foto Zdeněk Mikulecký

Myšlenky a odkaz J. A. Komenského nás stále oslovují:
V pátek 11. října t. t. v Husově sboru CČSH v Lito-
myšli Víťa Marčík z divadelního seskupení TEÁTR
předvedl představení sestavené z podání a myšlenek
Učitele národů J. A. Komenského. Marčík sám sesta-
vil text představení, doplnil ho aktuální hudbou
a vše předvedl. Návštěvníci viděli a slyšeli, že prob-
lémy, kterými trpí i současná společnost, Komenský
viděl a slyšel již před 300 léty!
V 11 hodin 140 studentů míst. stř. škol, v podvečer
opět plný sbor posluchačů všech generací!

Text a foto Jaroslav Jiráček

Městský bazén má již 200tisícího návštěvníka: Očeká-
vaná událost nastala v sobotu 19. října krátce před
polednem. Tímto 200tisícím návštěvníkem z řad ve-
řejnosti se stal pan Martin Šalda z Litomyšle. Osobně
ho zde přivítal vedoucí bazénu pan Zdeněk Kocman
a předal mu pamětní list a permanentku na 10
vstupů. Ještě jednou gratulujeme.

Text a foto Miroslava Kovářová 

Průvod masek s převahou Machů a Šebestových: „My
jsme žáci 3. B, bereme však na sebe..." S touto zná-
mou písničkou prošel 2. října ráno Smetanovým ná-
městím průvod školáků. Děti ze základních škol se tak
připojily k celostátní akci Týden knihoven. Průvod
masek byl tentokrát na téma postavy z knížek Miloše
Macourka a postavy nakreslené Helenou Zmatlíkovou.
Machů a Šebestových s utrženými sluchátky dorazilo
ke knihovně opravdu hodně. V roli školáků se před-
vedly i knihovnice. A nechyběl ani Jonatán. Po prů-
vodu děti zhlédly divadelní představení dramatického
kroužku základní umělecké školy. 

Text a foto Iveta Nádvorníková

Děti za sokolovnou: V sobotu 28. září se ve Sportov-
ním areálu za sokolovnou uskutečnila akce s názvem
Zakončení sezóny. Její součástí bylo i hravé odpo-
ledne pro děti, připravené ve spolupráci s Rodinným
centrem Litomyšl. Děti si vyzkoušely svoji šikovnost
na několika stanovištích. Rodiče pak mohli vychutnat
rybí menu nebo rožněné speciality. K večeru dokonce
za hudebního doprovodu. 

Kazatel Daniel Smetana se loučil bohoslužbou: Daniel
Smetana, kazatel Církve bratrské v Litomyšli, odešel
koncem října společně s manželkou do nového půso-
biště v Horních Počernicích. V neděli 29. září se s ním
na bohoslužbu do Nového kostela, který v Litomyšli
stojí také jeho zásluhou, přišlo rozloučit několik desítek
lidí. „Chtěl bych vám všem popřát, abyste vytrvali ve
svém životním běhu. Dnes máte různé cíle před sebou.
Moc vám přeji, abyste nevzdali ten svůj běh, abyste
v něm vytrvali, abyste naplnili cíle, které jsou pro vás
připraveny, a moc vám přeji, abychom do té cílové ro-
vinky doběhli všichni společně a tu cílovou pásku mohli
protrhnout společně,“ řekl Daniel Smetana. 

Plynaři na Husovce: Firma LBtech z Litomyšle začát-
kem října začala pokládat nový plynovod na dvou
ulicích na Husově čtvrti. Staré vedení zde bylo již od
roku 1960, a tak rekonstrukce již byla potřebná.

Text a foto Miroslav Škrdla

Den vzniku samostatného československého státu.
V pátek 25. října zamířily kroky starosty Michala Kor-
tyše a místostarosty Radomila Kašpara k sokolovně,
aby zde u pomníku padlých v první světové válce
a za okupace položili květiny. Za celé město tak
vzpomněli na památku padlých a připomněli si Den
vzniku samostatného československého státu. 

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

• roční prohlídky
• pneuservis, zimní prohlídky                      

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 9. 11. – MUDr. Večeřa
Ne 10. 11. – MUDr. Jindrová
So 16. 11. – MUDr. Jungová
Ne 17. 11. – MUDr. Cacek
So 23. 11. – MUDr. Fenclová
Ne 24. 11. – MUDr. Hrouzek
So 30. 11. – MUDr. Koza
Ne 1. 12. – MUDr. Sláma
So 7. 12. – MUDr. Kašparová
Ne 8. 12. – MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 9. 11. – MUDr. Beňová
Ne 10. 11. – MUDr. Sadílková
So 16. 11. – MUDr. Filová
Ne 17. 11. – MUDr. Filová
So 23. 11. – MUDr. Pecinová
Ne 24. 11. – MUDr. Mareš
So 30. 11. – MUDr. Švábová
Ne 1. 12. – MUDr. Jung
So 7. 12. – MUDr. Kopecká
Ne 8. 12. – MUDr. Sadílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 9. 11. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 10. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 16. 11. lékárna U Slunce, 461 612 678
Ne 17. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 23. 11. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 24. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 30. 11. lékárna Na Špitálku, 461 615 034
Ne 1. 12. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 7. 12. lékárna U Nemocnice, 461 615 617
Ne 8. 12. Ústavní lékárna, tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
9.–10. 11. – MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
16.–17. 11. – MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
23.–24. 11. – MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
30. 11. – 1. 12. – MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
7.–8. 12. – MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236

Rozpis služebDelegace z Litomyšle 
v japonském Matsumotu

Návštěva matsumotské radnice, starosta pan Shigenoya
sedí vpravo vzadu.

Jednání na velvyslanectví České republiky v Tokiu s vel-
vyslankyní Kateřinou Fialkovou.

Na pozvání viceprezidente Asociace Smetanovy Litomyšle
Takao Aizawi navštívila delegace i Aizawa Hospital. 

Návštěva Matsumoto University. 

V říjnu navštívili zástupci Litomyšle Japonsko. Stalo
se tak na pozvání Asociace Smetanovy Litomyšle
z města Matsumoto. Výsledkem cesty by mimo jiné
mohla být oficiální spolupráce s Matsumotem na
úrovni partnerského města. 
Poslední návštěva japonských milovníků Smetanovy
hudby se v Litomyšli uskutečnila v roce 2010 a Sme-
tanovo rodiště tedy letos přátelské setkání oplatilo.
„Během naší cesty se uskutečnila celá řada jednání,
jejichž výsledkem by mohlo být prohloubení spolu-
práce. V Tokiu jsme se setkali se členy Asociace
Smetanovy Litomyšle a s velvyslankyní České repu-
bliky v Japonsku Kateřinou Fialkovou. S ní jsme se
shodli na tom, že bychom mohli využít příštího
roku, který premiéři Vyšegradské čtyřky a premiér
Japonska vyhlásili jako rok výměny People to Pe-
ople. Paní velvyslankyně nám při té příležitosti vy-
jádřila podporu a pomoc při vyjednání tzv. statutu
sesterského města,“ uvedl místostarosta Litomyšle
Radomil Kašpar. Statut sesterského města má pro
Japonce velkou váhu. V našich podmínkách hovo-
říme o partnerském městě. „Po jednání na radnici
v Matsumotu je jisté, že zájem Japonců by byl.
Ovšem ani deset let spolupráce s naším městem ne-
znamená jejich okamžitou odpověď. Než řeknou
ano, musí to probrat, protože pro ně je to velký zá-
vazek,“ doplnil Radomila Kašpara starosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „České velvyslanectví by nám

mělo pomoci toto partnerství vyjednat, protože to
není jednoduché hlavně po administrativní
stránce.“ 
Kroky litomyšlské delegace však vedly rovněž na
střední školu Matsumoto Fukashi Senior High
School, na Matsumoto Universtiy, ale také na Saito
kinen Festival. „Velmi silným zážitkem, kdy jsem
pocítil opravdovou národní hrdost, byl okamžik, kdy
jsme čekali na autobus u jedné ze škol (bylo půl
páté a to v celém Japonsku končí vyučování) a jako
zvonění poslední hodiny znělo Largo z Dvořákovy
Novosvětské. Byl jsem ubezpečen, že tomu tak je
v celém Japonsku,“ řekl Radomil Kašpar. 
Do Japonska odletěla Barbora Krejčí za Smetanovu
Litomyšl, Ivana Hynková za Gymnázium Aloise Ji-
ráska, Michal Kortyš, Radomil Kašpar a Andrea Filipi
za radnici a Magda Kučerová za Nadační fond Open
Door, nabízející studentské výměny mezi Českou re-
publikou, USA a Japonskem. „Chtěl bych poděkovat
touto cestou nejen všem účastníkům náročné mise
do Japonska, ale i těm, kteří celý program připra-
vovali. Věřím, že to nebyla marná cesta, a pokud bu-
deme dále rozvíjet myšlenky, které jsme společně
s japonskými přáteli nadnesli, tak to bude další stří-
pek do mozaiky kulturních, studijních a turistic-
kých ambicí Litomyšle,“ uvedl závěrem Michal
Kortyš.

Jana Bisová, foto archivy členů delegace

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.

Tematické stezky 
na webu města
Tematické stezky neboli procházky po městě zamě-
řené na určité téma spojené s Litomyšlí jsou již zve-
řejněny na webu města www.litomysl.cz v sekci
Turista a volný čas mezi Programy. V současné chvíli
se tak můžete podle těchto stezek projít po stopách
skladatele Bedřicha Smetany, prohlédnout si
všechny sochy a pomníky či muzea a galerie, pro-
hlédnout si bronzové desky atd. Na příští sezónu
připravujeme další stezky, jako například procházku
po přírodních památkách, stezku pro děti a další.

Martina Moučková, Informační centrum Litomyšl

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, na-
jdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se ne-
vešlo. Přečíst si můžete: • Nové aktivity DDM •
Procestovali jsme svět, za tři dny! • Na procházku
s Kruhem, na výstavu s Proměnami • Projděte na-
učné stezky Kraje Smetany a Martinů • Letos se daří
rekordně opravovat silnice, kraj má zásobu projektů
• Seminář k Novému občanskému zákoníku • Pří-
pravný hokejový kemp 2013 • Beseda se spisovate-
lem Martinem Vopěnkou • Policie varuje • Projekt
EU – rodilí mluvčí – míří také do okolních obcí •
Turnaj ve foukání šipek • Obec Oldříš se představuje
• Dětský svět v Suché Lhotě v novém 

co se do Lilie nevešlo
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Znak Botany a snímek ze šicí dílny. Původní budova Botany. První poschodí bylo obytné. Zde
se narodil Zdeněk Kopal, vynikající astronom.

Zadní budova byla druhým objektem původní výroby.
Později se obě budovy spojily.

Takové bruslařské boty připravovala Botana pro sportovce.
Vyrábělo se až 600 párů denně.

Stará šicí dílna na dvoře staré budovy. Stará spodková dílna, kde se obuv dokončovala podráž-
kou.

Na pracoviště manipulace se krájely kožené díly. Na snímku
starý pracovník pan Havránek.

Ve spodkové dílně byla řada složitých strojů, kde se svršek
boty napínal a přibíjela se spodní část. U stroje je pan
Josef Lněnička.

Snímky z nové moderní šicí dílny. Práce byla organizována tak, že díly obuvi se postupně posunovaly po běžícím pásu.

Stěhování šicí dílny do nové budovy v roce 1975.

Poslední fáze dokon-
čení obuvi byla 
v dodělávací dílně. 

seriál Obuvnický závod Botana v Litomyšli byl jedním z osmi závodů firmy Botana ve Skutči. Vyráběly se zde
pánské vycházkové boty, sportovní obuv -  cvičky, krasobruslařské boty. Obuvnictví má ve městě tradici
od roku 1865. Po roce 1945 byla firma Popper & Lőbl znárodněna a stala se základem pozdějšího rozvoje.
Od roku 1975 se výroba soustředila do velké budovy s výtahem, kde byla dílna šicí a spodková. Výroba se
ukončila po roce 1992.                                                            Text a dokumenty zařadil Miroslav Škrdla

Po stopách let minulých
Obuvnický závod Botana - díl 23.

Koupím pozemek
nejlépe se stavbou k demolici 

na pěkném místě.  Tel. 730 518 587
PROFI ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN...

Více na tel. 602 331 119 nebo www.profi-servis.cz
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Fencl Ivo - Styky s Jorikou, aneb…, Cílek Roman -
Zdivočelý tlukot srdce, Cimický Jan - Maigretovo pa-
řížské léto, Reichs Kathy - Kosti jsou věčné, Mankell
- Než přijde mráz, Cussler Clive - Poseidonův šíp,
Quick Amanda - Tajemná žena, Calabro - Padesát
stínů Evy, Hill Joe - Bobby Conroy vstává z…, Ben-
ning Sophie - Jak se krotí hormony, March Mia - Můj
život, moje rodina a…, Březina Jiří - Na kopci, Fitz-
gerald - Na vodě, Ivančáková - Velké holky nepláčou,
Pulkkinen - Zapomenuté šaty, Moning Karen - Ho-
rečka Dananů, Brown Dan – Inferno, DeMille - Ostrov
Antrax, Stiefvater - Ve znamení Štíra, Damhaug –
Žhář, Ludlum Robert - Bourneova moc, Bruen Ken –
Ďábel, Keleová-Vasilko – Druhá, Flynn Gillian – Zmi-
zelá, Young William – Křižovatky, O lidech a psech,
Urbaníková - Za facku, Mlynářová - Zač je života
loket, Robb J. D. - Smrtící stvoření, Jarchovský - Po-
slední chyba a další…, Fieber Michal - Prázdné oční
důlky, Hosseini -  A hory odpověděly, Boček Evžen -
Aristokratka ve varu, Mawer Simon – Pád, Norfolk -

Slavnost Johna Saturnalla, Werberová - Dva prstýnky,
Bellová - Celý den se nic nestane, Večeřová Lenka -
Jeho Veličenstvo doktor…, Klíma Josef - Advokát
a jeho pán, Kubátová Táňa – Obětovaná, Davouze
Marta - Dům v Bretani, Viewegh - Můj život po životě,
Kepler Lars - Písečný muž, Pekárková Iva – Levhar-
tice, Rankin Ian - V cizím hrobě, Cabot Meg - Velikost
L, Townsend Sue - Žena, která si šla…, Bauer Jan -
Za branami Prahy, Paulík Ivo - 77 výletů na ta-
jemná…, Kübler-Ross - Lekce života, Pastýříková -
Příprava na zápis do…, Kern Andrea - Babiččiny rady
do zahrady, Eaton Jan - Háčkování. Jak na to, Stan-
field - Pleteme květinové čtverce, Obůrková Eva - Vý-
lety s dětmi na hrady a…, Historie na rozcestí,
Braunová - Tajemství rodu, Junek Václav - Třinácté
komnaty našich…, Bauer Jan - Hříchy a vášně, Jež-
ková Alena - Tichá srdce, Murtinger - Úsporný ro-
dinný dům, Ruiz Jose - Vlny moudrosti, Duve Karen
- Jíst slušně, Kotler Ronald - Tajemství dobrého
spánku, Košťálová - Rodokmen a soukromí…

listopad 2013
kalendárium Litomyšle

130 let - 4. 11. 1883 se narodil v Hořicích KAREL VIK,
malíř a grafik. Při návštěvách Litomyšle vytvořil
soubor obrazů, který byl vydán knižně.
130 let - 16. 11. 1883 se narodil v Litomyšli OLDŘICH
ŠŤASTNÝ, ředitel učitelského ústavu v Litomyšli
a nadšený kulturní pracovník města. Zpíval ve Vlas-
timilu, byl divadelním režisérem a tvůrcem známého
loutkového divadla.
125 let - 6. 11. 1888 se narodil STANISLAV KUNERT,
hoteliér a majitel restaurace a hotelu Slunce. Byl
obětavým členem mnoha spolků: velitelem hasičů,
divadelním ochotníkem, členem Sokola a myslivecké
společnosti.
120 let - 9. 7. 1893 se narodil ANTONÍN BARTOŠ, člen
městského zastupitelstva, starosta nemocenské po-
jišťovny a člen hasičské jednoty.
100 let - 8. 11. 1913 se narodil v Horním Újezdě VÁC-
LAV BOŠTÍK, malíř a grafik. Je světově uznáváním
malířem. Podílel se na obnově sgrafit na litomyšl-
ském zámku. Byl mu udělen titul Čestný občan
města Litomyšle.
85 let - 12. 11. 1928 zemřel JAN VANDAS, majitel
olejny v Litomyšli. Byl také uznávaným zpěvákem,
členem pěveckého spolku Vlastimil.
70 let - 12. 11. 1942 byl popraven v koncentračním
táboře JOSEF KŮŽELA, student gymnázia v Lito-
myšli. V lednu 1943 byla popravena také jeho sestra
LUDMILA KŮŽELOVÁ, rovněž studentka gymnázia.
35 let - 24. 11. 1978 zemřel ZDENĚK JÁNĚ, lékař v Li-
tomyšli. Byl vedoucím lékařem polikliniky, zdravot-
níkem Sokola a členem dalších spolků.

525 let - Výšina nad Litomyšlí v blízkosti hradu byla
nazvána HOROU OLIVETSKOU českými bratry. Mezi
lety 1488–1505 vzniklo v okolí dnešního zámku tzv.
Horní město s vlastní radnicí a tiskárnou. Město
shořelo v roce 1535.
255 let - Budova děkanství u kostela se stavěla od
roku 1858–1765. Stavebníkem byla rodina hrabat
Valštejnů - Vartemberků. Stavitelem byl Jiří B. Béba,
jehož stavby jsou v Litomyšli významné.
100 let - Od počátku provozu ve Smetanově domě se
zde občas konala představení filmová. V roce 1913
se dokonce projekce konala čtyřikrát, což vedlo
k vážné myšlence vytvořit zde vlastní kino, což se
později skutečně stalo.
85 let - V roce 1928 bylo v Litomyšli 12 obuvnických
dílen a provozoven, které se zabývaly výrobou obuvi,
kde pracovali převážně domácí obuvníci z celého
okresu. Po 2. světové válce z nich většina zanikla,
z větších dílen na předměstí vznikla firma BOTANA.

Připravil Miroslav Škrdla

Týden knihoven a nonstop čtení 2013
Letos se litomyšlská knihovna opět připojila k non-
stop čtení, které pořádal Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků. Četlo se od 8.00 do 17.00 hod.,
nejprve v oddělení pro děti a mládež, odpoledne
v přednáškovém sále. Nonstop čtení zahájil 2. místo-
starosta města p. Vojtěch Stříteský, který dětem
přečetl kapitolu „Noční hra“ z knížky Mikulášovy
prázdniny. Po něm se čtení ujali sami žáci všech tří
litomyšlských základních škol. A tak se u nás vy-
střídaly druhé, třetí, čtvrté i páté třídy. V neobsa-
zené mezírce mezi těmi, kdo se přihlásili na nonstop
čtení, četly i litomyšlské knihovnice. Od 14 do 15
hodin četli členové Klubu důchodců, kteří se u nás
schází pravidelně každé pondělí. A závěrečnou šta-
fetu ve čtení přebrali studenti Vyšší odborné školy
a Střední pedagogické školy v Litomyšli. 

Celkem se zapojilo 207 osob. Četly se nejoblíbenější
knížky, které si žáci a studenti přinesli s sebou, ale
i to, co jsme pro ně přichystaly my, knihovnice.
Hodně se líbili Prevítovi od spisovatele Roalda
Dahla. 
Ve výběru čtených knih převládaly knížky pro děti,
ale četli se i Účastníci zájezdu, Pýcha a předsudek,
Jana Eyrová nebo Všechno, co opravdu potřebuju
znát, jsem se naučil v mateřské školce.
Akce se vydařila a přispěla k propagaci čtení i kni-
hoven. Ke zdaru přispěla i sladká odměna pro malé
čtenáře a drobné občerstvení, které jsme připravili
pro ty větší.
Už teď se těšíme na nonstop čtení 2014. Půjdete do
toho s námi?

Jana Kroulíková

Listopadový rodinný dobročinný bazárek
První listopadový týden se nabízí k poohlédnutí se
po zimních potřebách pro děti i nákupu vánočních
dárků za výhodné ceny. Obojího se vrchovatě do-
stane návštěvníkům druhého dobročinného bazárku
potřeb pro rodiny s dětmi, který se koná od 4. do
8. listopadu 2013 opět v Novém kostele v Litomyšli.
V pondělí a úterý probíhá příjem zboží, středa 6. 11.
a čtvrtek 7. 11. jsou pak prodejními dny pro celou ši-
rokou veřejnost, a to v době vždy od 9 do 18 hodin.  
Sledujte, prosím, blog na www.novykostel.cz. Tam
se kromě jiného dozvíte, jak ocenit své zboží, které

byste rádi na bazárku prodali, co nového bude od
partnerů akce k mání nebo jak je naloženo s výtěž-
kem předchozí benefice. Výtěžek totiž i tentokrát
poputuje na podporu sociální práce a vzdělávání
v nairobském sirotčinci First Love International. 
Neváhejte, přijďte podpořit dobrou věc. Kontakty:
Jana Kašická, koordinátorka bazárku (tel. 737 236
653 nebo email: janakasicka@seznam.cz). Akci po-
řádají maminky z Církve bratrské. 

Jana Kašická, koordinátorka bazárku
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Naše třída 4.A Základní školy U Školek reprezento-
vala město Litomyšl v novém celorepublikovém vý-
tvarném projektu pro děti nazvaném Hravý
architekt, kterému poskytla podporu svou záštitou
paní Ivana Zemanová. Projektu se účastnilo 20 škol
z celé republiky.
V rámci tohoto projektu si děti vybraly některé za-
jímavé architektonické památky našeho města,
které v květnu nakreslily. Většinou to byl zámek,
klášter, kostely, náměstí, ale i nové litomyšlské
stavby. Nejkrásnější dětské práce jsme poslali do
projektu a bylo možné si je prohlédnout v období
od 23. 9. do 20. 10. 2013 v samostatné expozici
v rámci mezinárodního festivalu Architecture Week
Praha 2013 v Jiřském klášteře Pražského hradu. 
Odměnou za pěkné obrázky z Litomyšle bylo pro
celou naši třídu pozvání na Pražský hrad dne 24.
září 2013. Pozvání bylo velmi příjemné, neboť nám
pořadatelé celý výlet hradili a zaslali nám jízdenky

my všichni školou povinní

Hraví architekti 
ze Základní školy U Školek

a místenky na vlak. A vlakem my jezdíme na výlety
moc rádi, neboť si užijeme spoustu legrace.
A jak vypadal náš den na Hradě? V Jiřském klášteře
nás přivítala naše průvodkyně, která se o nás starala
celý den. Přivítala nás a rozdala nám dárečky a čer-
vené kšiltovky, abychom se neztratili mezi turisty.
Prohlédli jsme si architektonickou výstavu, na které
jsou vystavené naše výkresy mezi modely nejzná-
mějších staveb Čech, Polska, Slovenska a památkami
UNESCO. Našli jsme i model litomyšlského zámku. 
O významu této akce nás přesvědčila i Česká tele-
vize, která nás vyzpovídala, takže nás mohli doma
večer ve zprávách vidět v televizi dříve, než jsme
dorazili domů. Pan architekt Zdeněk Lukeš nás pro-
vedl ve Starém paláci Příběhem Pražského hradu. Na
několika modelech nám hezky a srozumitelně popi-
soval, jak se Pražský hrad rozrůstal od samého za-
čátku až po dnešní podobu. Navštívili jsme Chrám
svatého Víta, kde jsme měli jedinečnou možnost po-
dívat se do hrobky českých králů, která je již veřej-
nosti nedostupná.
Odpoledne jsme si vyzkoušeli, jaké to je, být archi-
tektem. Pomocí různých stavebnic a dalších mate-
riálů jsme vymodelovali město. Co je to architektura
a kdo je architekt, nám přiblížil pan architekt On-
dřej Šefců.
A najednou už tu byl podvečer a my už jsme museli
jet domů.
Díky našim obrázkům jsme si užili krásný a netra-
diční školní den. Už nás snad nikdo nezaskočí, když
se nás zeptá, co je to vlastně architektura. 

Za třídu 4.A třídní učitelka Vendulka Hýblová,
foto Dagmar Horská

Nejstarší školní budova v Litomyšli slavila 140 let
Budova základní školy na Zámecké ulici slavila 140
let, proto se poslední zářijový víkend její prostory
naplnily vzpomínkami, zpěvem, smíchem, ale i ne-
čekanými setkáními kamarádů z dětství. Návštěvní-
kům byly k dispozici staré učební pomůcky,
dokumenty a především fotografie zachycující léta
dávno minulá i současné dění ve škole. 
Lákaly především fotografie
„Připravili jsme si celou řadu věcí, které se nám
osvědčily už před čtyřmi lety, když jsme vstupovali
do oslav 750 let města Litomyšle. Tehdy jsme si na-
nečisto vyzkoušeli, co to znamená pozvat lidi do bu-
dovy a co předvést. Opět jsme tedy sáhli
po historických fotografiích, hodně nám pomohl bý-
valý učitel této školy pan Škrdla, přidali jsme k nim
naše snímky z poslední doby a samozřejmě tady
máme různé historické dokumenty žáků, případně
učitelů,“ vysvětlil ředitel 1. základní školy v Lito-
myšli Petr Doseděl. Právě nástěnky s fotografiemi
byly místy, kde se tísnilo návštěvníků nejvíce. Ti,
co školu navštěvovali, vzpomínali na své spolužáky
i na kantory nebo ukazovali snímky svým potom-
kům a vyprávěli příběhy s nimi spojené. „Tato bu-
dova ke mně promlouvá a promlouvat asi bude, co
budu naživu. Já ji navštěvoval a jsem s ní úzce

spjatý. Kamarádství mezi spolužáky, které trvá i na-
dále, je asi to nejlepší kamarádství, které v mém ži-
votě bylo,“ řekl Antonín Pakosta, který zámeckou
základní školu opustil v roce 1965. „Vzpomínky
mám samé dobré. Byl jsem u učitelů oblíbený a já
jsem je měl také v oblibě. Tato škola mi nedělala po-
tíže,“ dodal s úsměvem. Blízký vztah ke škole má
i další bývalý žák Jaroslav Jiráček. „Chodil sem můj
tatínek a po obecné škole v Benátkách jsem se sem
dostal do tzv. měšťanky. Měl jsem tady hodně ka-
marádů, se kterými se dodnes scházíme,“ rozpovídal
se Jaroslav Jiráček, jehož třída byla poslední ryze
chlapecká, a pokračoval: „Chodil jsem sem rád, měli
jsme ještě dobré prvorepublikové učitele. Vzpomí-
nám na paní učitelku, která byla vynikající češti-
nářka, a ta nás vedla k vlastenectví. Další pak měla
velký vliv na moji dceru, která se v ní zhlédla a také
chtěla být učitelkou. Dnes dcera učí na Tradingu.“
I přes vřelý vztah k této škole má však Jaroslav Ji-
ráček i špatné vzpomínky, a to především na přístup
tehdejšího vedení vzdělávacího ústavu, kdy mu ne-
bylo umožněno vybrané studium na střední škole. 
Vzpomínky bývalých žáků i učitelů
Kromě fotografií si mohli návštěvníci prohlédnout
další předměty s puncem historie, některé by se do-
konce daly považovat za unikáty. „Máme vysvěd-
čení, staré pomůcky, staré učebnice, máme
i pomůcky, které jsou v kontrastu k dnešním. Je
tady i psací stroj, který používal ředitel školy někdy
kolem roku 1915, takže si myslíme, že pro tu gene-
raci, které je kolem 50 let a více, jsou tyto věci skvě-
lou vzpomínkou,“ uvedl ředitel školy a dodal: „Jsem
potěšený, když tady lidé stojí u panelů, kde pozná-
vají své učitele, kteří zde vyučovali už před 40 lety,
a jsou tam ještě starší a i na ně se rozpomínají. To
je důvod, proč těch 140 let připomínáme.“ Jedním
z učitelů, na kterého nezapomněla celá řada absol-
ventů, byl Miroslav Škrdla, fyzika, matematika, po-
čítače a práce v dílnách. „Vzpomínky jsou velice

Aktivity zámecké
mateřské školy

Dne 2. 10. 2013 se v našem městě uskutečnila „Pla-
vecká soutěž měst", které se zúčastnily i děti ze zá-
mecké mateřské školky. Děti plavaly 100 metrů ve
velkém bazénu s plaveckými pomůckami - křidélky
nebo destičkami. Jsme rádi, že jsme se zúčastnili.
Ve školce během měsíce září proběhly i jiné aktivity,
a to odpolední zahradní slavnost s rautem a přehlíd-
kou dravých ptáků a zvířat. Našli jsme si čas také
na návštěvu hasičské stanice.
V nejbližší době v závislosti na počasí plánujeme
pouštění draků a 10. 11. se bude konat lampionový
průvod. Jste vítáni.

Vítězslava Borovičková, I. MŠ Litomyšl, 
foto J. Mikulecká 

pěkné. Strávil jsem tady kolem 33 let od roku 1960,
takže za tu dobu jsem poznal spousty dětí i kantorů.
Mám velké zážitky z této školy a jsem rád, že jsem
tady učil,“ řekl Miroslav Škrdla a dodal: „Děti byly
jako dneska. Třídy byly ale dost plné, učil jsem také
42 dětí, což byl běžný stav. Vždycky byly děti, které
se přizpůsobovaly učitelům a které jim pomáhaly.
Dneska mám za to, že je více těch negativních dětí,
i když na druhé straně jsou vzdělanější, šikovnější
a mají svoji vlastní hrdost. Jen troška té kázně, té
vnitřní ukázněnosti k dospělým by jim nevadila.“ 
Zapojili se všichni
Na přípravě oslav 140. výročí školní budovy se
kromě zaměstnanců a žáků školy podíleli třeba i ro-
diče, kteří poskytli svá vysvědčení, některá dato-
vaná ještě před rokem 1950, slabikáře, staré
početníky, a dokonce i písanky z roku 1930. Přes
prázdniny navíc vznikl dokumentární film Škola
s tradicí a k vidění byly i výtvarné práce žáků či vý-
sledky jejich bádání v oblasti přírodních věd, tech-
niky a historie. K tomu všemu zazpívaly pěvecké
sbory i jednotlivci, a dokonce došlo i na spartaki-
ádní cvičení Poupata. Na toto všechno se přišlo po-
dívat kolem 1 400 návštěvníků, z nichž byl každý
140. oceněn. Dorazila i čtyřgenerační rodinná sku-
pina Bydžovských, jejíž všichni členové chodili na
zámeckou ZŠ. Nejpočetnější příbuzenskou skupinou
spjatou s touto školou byli Kovářovi. Nejstarším
návštěvníkem víkendové akce byl pan Chadima (roč-
ník 1921).                            Text a foto Jana Bisová
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Svěží důchodci z Litomyšlska
zdolali Jeseníky

Litomyšlská organizace svazu důchodců uspořádala
tradiční podzimní turistický výlet, tentokrát do Jese-
níků. Zájemců bylo také tradičně tolik, že se jelo nad-
vakrát, vždy od pondělí do pátku. Ubytování bylo
zajištěno na chatě Svoboda na Rejvízu. Program zá-
jezdů byl spravedlivě totožný, počasí nespravedlivě
nikoliv. Zatím co první turnus povětšinou propršel,
ten druhý měl štěstí na krásné počasí alespoň ve dvou
dnech (středa a pátek). V obou případech výprava
musela vynechat přitažlivý výjezd lanovkou z Ram-
zové na Šerák a pěší túru po hřebenech na Červeno-
horské sedlo. Velmi zajímavý byl však výšlap
z Ovčárny na vrchol Pradědu včetně dalekých výhledů
z rozhledny v nadmořské výšce 1 563 metrů, na něž
měli ovšem štěstí jen účastníci druhého zájezdu.
Stejně tak při pátečním návratu při zastávce na pro-
hlídce přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Po vý-

jezdu serpentinami k horní nádrži viděla první „parta"
kvůli mlze sotva na pár kroků, druhá skupina si
za týden mohla vychutnat nádherné daleké výhledy.
Zasvěcený výklad průvodce se rovněž vydařil až na tu
jeho část přímo v provozní hale samotné elektrárny.
V hukotu strojů nebylo slyšet ani slova, což připom-
nělo scénku ve mlýně z filmu Na samotě u lesa, v níž
jak známo exceloval Ladislav Smoljak. S tím se ale po-
čítalo. 
A večerní program obou zájezdů oživil svojí předná-
škou znalec Jeseníků Sotiris Joanidis, původem Řek,
který na Rejvízu žije již dlouhá léta a kraj si doslova
zamiloval. Největší zásluhu na úspěchu celé akce měl
nesporně pan Radek Borek, který zájezdy rutinou
sobě vlastní zorganizoval. A klobouk dolů před kon-
dicí většiny účastníků, kterým bylo v průměru okolo
sedmdesáti roků!                            Zdeněk Vandas

Poděkování, blahopřání a vzpomínky
V měsíci listopadu 2013 oslaví naše milá ma-

minka, paní Anna HARTMANOVÁ z Litomyšle, vý-
znamné životní jubileum. K tomuto výročí jí všichni
srdečně přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně
životního optimismu, stálou pohodu, radost a spo-
kojenost. Rádi bychom jí tímto celá rodina upřímně
poděkovali za vše, co pro nás v průběhu svého dlou-
hého a plodného života učinila.      děti s rodinami, 

vnoučata, pravnoučata a přítel Václav
Dne 28. 11. 2013 se dožívá významného život-

ního jubilea 80 let paní Danuše Radová. Ještě jed-
nou jí děkujeme za obětavou lásku a přejeme jí
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
syn Miroslav s manželkou, vnoučata a pravnoučata

Poděkování řidičům sanitek nemocnice v Lito-
myšli: Děkuji dispečinku a všem řidičům sanitek
(panu Sodomkovi, panu Čižinskému, panu Jiskrovi,
panu Slepičkovi, panu Sršňovi, panu Saidlovi a panu
Zrzavému) za obětavou a lidsky příkladnou pomoc
při pravidelné dopravě naší maminky Ludmily Sirové
z Cerekvice nad Loučnou do nemocnice v Ústí nad

Orlicí, kde se kolektiv lékařů a sester dialyzačního
střediska vzorně po léta staral o naši zesnulou ma-
minku.                                        syn Václav Sirový

Dne 16. listopadu 2013 to již bude 50 let, co
manželé Neprašovi spolu brázdí svět. Ke zlaté svatbě
blahopřejeme a pevné zdraví a pohodu do dalších
společných let jim ze srdce přejeme.

syn Zdeněk a dcera Míla
Dne 21. 11. 2013 uplyne bolestný rok od úmrtí

mého manžela Ladislava Peňáze. Prosím všechny,
kteří jej znali, kamarády a spolužáky, aby mu spolu
s námi věnovali tichou vzpomínku. Děkuji.                           

Jindra Peňázová s rodinou
Kdo srdce plné lásky měl, ten žije

dál, ten nezemřel. Děkujeme všem
přátelům za projevy soustrasti při
úmrtí naší obětavé a milované ma-
minky, babičky, prababičky a družky
paní Růženky Čejkové z Pohodlí.
Nikdy nezapomeneme.      
jménem zarmoucené rodiny dcery s rodinami a Mirek

Život nás učí, že opuštěním  se uvolňují nové síly

Prožíváme měsíc listopad, který nás vedl na hřbi-
tovy, na vzpomínky na naše předky, rodiče a přá-
tele, dobré lidi, kteří zde žili před námi. Všechny
cesty učitelů duchovního života nás učí umění opus-
tit, rozloučit se, a to i s lidmi blízkými, vzácnými
hodnotami. Rozloučení a ochota „pustit z ruky“ to,
co považujeme za jisté a vzácné. Mnozí to považují
za nácvik umírání. Takovéto chvíle nás provázejí
po všechny dny našeho života, ale zvlášť jsou blízké
v atmosféře podzimní melancholie, když v přírodě
„odchází“ viditelně a téměř hmatatelně z našeho ži-
vota to, co bylo jeho součástí předchozích měsíců
a dnů.
„Přidržujeme se života a hledáme pevný bod a jis-
totu. Tyto důležité a nutné základní hodnoty však
nebudeme mít nikdy s konečnou platností. Para-
doxně je zakoušíme skutečně tehdy, když je dove-
deme pustit, “ to nám připomíná náboženský
spisovatel Pierre Studza a poukazuje na to, že i děti
se stanou sami sebou jen tehdy, když se dovedou
odpoutat od svých rodičů. Partnerství vydrží, když
zůstane volný prostor pro rozvoj sebe samého. Lid-
ská práva se uskuteční jedině ve svobodných demo-
kratických procesech.
Je nám známo, že všeobecně rozšířená mentalita
„mít“ patří k naší lidské existenci, ale v nás žije
i neodvolatelně velká touha „být“. Potřeba jedno-
duše moci být se zvětšuje právě v našem mate-
riálním přebytku.

Potřebujeme svou kulturu, naučit se „opustit“ bez ne-
návisti k životu. Kdo ovládá toto umění – tomu se
otevírá nový volný prostor. Kreativita a nové cesty
nejsou možné bez daru opuštění. Náš vztah k sobě sa-
mému, ke druhým lidem, ke světu a též k Bohu může
zůstat živý a může se obnovit jen tehdy, když se ne-
držíme křečovitě zkušeností, které považujeme za své
vlastnictví, ale tehdy, když zůstaneme otevřeni pro
překvapení života.
Život nás učí, že opuštěním se uvolňují nové síly.
Skutečně opustit či rozloučit se – dovedeme jen
tehdy, když souhlasíme se životem, tedy i se svým
smíchem, ale i s pláčem, svými starostmi i chutí,
i krásou i křehkostí, radostí i smutkem. Obojí v nás
existuje, pokud žijeme.
Jsme smutni a někdy vytušíme, jaké šance růstu se
otevírají tímto rozloučením.
Naše duše potřebuje i rozloučení, ve kterých se může
ještě jednou pravdivě mluvit o síle a ochotě člověka
být svobodný. Rozloučit se znamená naučit se zemřít
a vytušit nový život.
Chalil Gibrián říká: „Někteří z nás mluví: „Radost je
větší než smutek,“ a druzí řeknou, „ne, smutek je
větší než radost.“ Ale já mohu říci, že obě možnosti
nemůžeme odlučovat. Vystupují společně, a když
jedna z těchto hodnot sedí u vašeho stolu, tak ta
druhá leží spící ve vaší posteli.“
Ze zkušenosti víme, že radost i smutek nás potkávají
často. Každý den, především při večerním zamyšlení
nad uplynulým dnem, se pokusme pustit obě dvě: to
pěkné radostné i to namáhavé a těžké. Tím, že to svě-
říme do Božích rukou, kde to bude nejlépe pocho-

k zamyšlení

Slavnostně byli přivítáni noví občánci našeho
města: Daniela Šafářová, Eliška Taberyová,
Marie Jelínková, Michaela Cennerová, Sabina
Antesová, Vendelín Vaňásek
Rodičům přejeme hodně radosti nad dět-
skými úsměvy.

Své významné životní jubileum oslavili naši spo-
luobčané:
80 let – Emilie Flídrová, Miroslav Vorel
85 let – František Kopecký, Vlastimil Štyndl
91 let – Alena Randáková
94 let – Hedvika Mátlová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Zbyněk Palich, Kostelní Lhota – Dana Tomá-
šková, Prostějov, Dušan Doležal, Trstěnice –
Jana Vejrychová, Trstěnice, Lukáš Táfl, Koso-
řín – Barbora Vaňková, Žamberk, Václav Ska-
lický, Letohrad – Dominika Dvořáková, Brno,
Pavel Kotelenský, Litomyšl – Monika Kohou-
tová, Litomyšl, Dries Jozef Willem Froyen,
Belgie – Dagmar Kaplanová, Brno
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvo-
ření krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ing. Petrem Vackem (45 let), Bohumilem Vo-
střelem (77 let) a Annou Maternovou (93 let)
Věra Zelinková (90 let)

Krátce po svých 90. narozeninách zemřela
Věra Zelinková.

Vzpomínáme.                Věra Kučerová, SPOZ

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

Společenská
kronika 

peno. Ano – podzim nás posiluje v této pradůvěře.
„Dušičkové“ dni nám nabízejí, abychom mohli ni-
terně připravovat tajemství života, růstu i umírání,
ale i naděje v nový život s Bohem v jeho plnosti.

František Beneš, Římskokatolická církev

Ruka pro život  zve
Ruka pro život – občanské sdružení zve všechny ob-
čany města Litomyšle a blízkého okolí na v pořadí
již třetí výstavu obrázků Renaty Šplíchalové, tra-
dičně spojenou s prodejní výstavou výrobků uživa-
telů našeho Denního stacionáře a Sociálně
aktivizačních služeb pro seniory, která se uskuteční
21. a 22. listopadu v prostorách Ruky pro život –
občanského sdružení. Vernisáž výstavy proběhne ve
středu 20. listopadu ve 14 hodin. Výstavu můžete
navštívit v uvedené dny od 9 do 16 hod. K vidění
budou výrobky dárkového charakteru, vyrobené
v našich multifunkčních dílnách, všechny výrobky
si návštěvníci výstavy mohou zakoupit třeba jako
malou pozornost pod vánoční stromeček nebo dárek
pro radost.
Další pozvánka je k televizním obrazovkám. 22. října
2013 natáčela Česká televize pro pořad Klíč na ČT2
aktivity Ruky pro život – občanského sdružení v Li-
tomyšli. Pořad bude odvysílán 14. listopadu v od-
poledních hodinách na ČT2. Uvidíte v něm práci
v Denním stacionáři i v Sociálně aktivizačních služ-
bách pro seniory.

Za Ruku pro život – občanské sdružení Ria Slušná
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Pension a hospoda Na Ranči, Poříčí u Litomyšle 96

NOVÁ PIVNICE
– BAR
SE SPORTOVNÍMI
PŘENOSY
každý den po 15.00 v Café U Medvěda

NEFILTROVANÁ PLZEŇ … 35,-
NEPASTERIZOVANÝ GAMBRINUS .. 24,-
ČERNÝ KOZEL ……… 30,-
ŘEZANÉ S GAMBÁČEM ……… 30,-
ŘEZANÉ S PLZNÍ ……… 35,-
chuťovky k pivku

Domácí tlačenka, tataráček,
gulášek, žebírka...
Možnost pořádání firemních akcí,
svateb, pohřbů, rodiných oslav...
až 60 osob (info na tel. 724 228 797)

V době obědů je „Café U Medvěda”
nekuřácké…

Rezervace do PIVNICE („Café”)
na tel. 724 255 905

V první polovině měsíce října proběhl v revitalizo-
vaných prostorách zámeckého pivovaru testovací
provoz nových programů Školy na zámku. Tyto pro-
gramy vznikaly v průběhu roku 2013. Z výběrového
řízení, které bylo vypsáno na počátku roku, vzešel
tým lektorů, kteří pro Školu na zámku vytvořili 8
nových 2 – 4 hodinových programů. Možnost testo-
vání nových programů byla nabídnuta primárně li-
tomyšlským základním školám. Jejich žáci se
zúčastnili hned sedmi. Jednalo se o: Kresli jako re-
nesanční mistr, Architektura renesance a baroka
z jiné perspektivy, Protanči se do minulosti, Po sto-
pách soch, To si piš, Aby nám spolu bylo dobře
a Noční oči. Zatěžkávací zkouškou prošli nejenom
lektoři, ale také vybavení Školy na zámku a prostory
určené k výuce. Se zúčastněnými kantory byl dále
konzultován jejich názor na využitelnost daných
programů ve výuce, přiměřenost časového
rozsahu i programovou skladbu. Programy
dále čeká pilotní provoz, který bude stále
ještě určen primárně litomyšlským školám
a školám z nejbližšího okolí. Na jaře příš-
tího roku by se měl rozjet plný komerční provoz
a zahájit marketingová kampaň propagující aktivity
tohoto projektu.
Škola na zámku je jedinečným projektem propojují-
cím zážitkovou pedagogiku a genius loci lokality zá-
meckého návrší v Litomyšli a historického města
Litomyšl jako celku. Zároveň představuje zcela ori-
ginální variaci na školu v přírodě a nabízí školám
a jejich žákům možnost vyrazit na výlet za vzdělá-
ním do krásného historického města, které je samo
o sobě jakousi učebnicí architektury, historie i lite-
ratury. Kromě programů zaměřených na oblasti by-
tostně spjaté s atmosférou Litomyšle – moderního
historického města - však Škola na zámku nabízí
také programy se sociální či environmentální tema-
tikou.  Využívá potenciál vazby na dobové reálie,
památky kulturního dědictví a významné osobnosti,
které ve městě pobývaly. V aktuální nabídce školy
jsou převážně dvouhodinové programy zaměřené na
hudbu, výtvarné umění, architekturu, historii,
tvůrčí psaní, preventivní zážitkové programy pro
kolektivy nebo například environmentální výchovu.
Portfolio produktů tak nabízí možnost krátkodo-

bých programů i jejich skládání do časově náročněj-
ších modulů umožňujících vícedenní pobyty. Pro-
gramy jsou zaměřeny primárně na žáky základních

a středních škol. Doplňují klasické školní
učivo a vycházejí z Rámcového vzděláva-
cího programu. Programy jsou koncipovány
tak, že studentům přinášejí nejen vhodný
doplněk studia, ale také jedinečný proži-

tek, hru a zábavu. 
Myšlenka Školy na zámku vznikla jako součást roz-
sáhlého projektu Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli, který je financován z prostředků Inte-
grovaného operačního programu, jehož smyslem
a cílem je mimo jiné obnova památek, včetně jejich
oživení a navrácení do života společnosti. V roce 2011
byla městu Litomyšl přidělena dotace ve výši 398 969
000 Kč. Záměrem projektu je oživení historické loka-
lity zámeckého areálu, tzv. Olivetské hory, jehož kul-
turněhistorický význam potvrdil v roce 1999 zápis na
seznam světového dědictví UNESCO. Projekt zahrnuje
nejenom rekonstrukci jedenácti historických objektů,
ale také kulturní a vzdělávací programy. Kromě Školy
na zámku se jedná dále například o Dětský program
v zámecké zahradě nebo expozici Andělé na návrší
v prostorách piaristického chrámu. Hlavním cílem ce-
lého projektu je tedy zejména plnohodnotné zapojení
cenného areálu do organismu města a regionu a jeho
využití jako nadregionálního centra kultury, vzdělá-
vání a společenského života. 

Mgr. Petra Jiráňová, koordinátorka Školy na zámku,
foto Jana Bisová

Zámecké návrší testovalo
programy Školy na zámku

www.facebook.com/
litomysl.lilie
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Tyršova 237, 570 01 Litomyšl
tel. 734 322 314 

e-mail: tradingcentre@lit.cz
www.tradingcentre.cz

ZVEME VÁS NA 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

20. listopadu 2013 a 8. ledna 2014
vždy od 9.00 do 17.00 hodin

Nabízíme 4leté studium
pro absolventy ZŠ zakončené

maturitní zkouškou
OBORY:

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
(ŠVP: Management obchodu,

Management sportu)
EKONOMICKÉ LYCEUM

Po telefonické domluvě můžete
navštívit naši školu kdykoliv

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

Na Veselce otvírají minipivovar
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. O tom ví své na
Veselce, kde 11. listopadu v 11 hodin otvírají mini-
pivovar, který je první svého druhu v Litomyšli. Na
Veselku si tak budeme moci přijít na světlý ležák
s názvem Bedřichova jedenáctka. 
Pomohli kolegové pivovarníci
Nebylo to jednoduché, ale po letech se Jiřímu Ko-
hákovi splnil sen a otvírá svůj vlastní minipivovar.
Neodradily ho ani počáteční komplikace a dnes se
může pochlubit minipivovarem s varnou, která je
vyrobena na zakázku. „První nápad byl tuším v roce
2008. S realizací se počítalo o rok později. V roce
2009 jsem se spojil s firmou Pivo Praha, která mi vy-
pracovala projekt. Měl jsem si koupit menší var-
ničku, ale nedopadlo to. Od toho se začalo odvíjet
všechno ostatní,“ popisuje peripetie Jiří Kohák a do-
dává: „Vloni jsem se domluvil s pivovarníky ze Zlína

– Martinem Velískem a Jirkou Michalovičem, což
jsou majitelé pivovarů, že mi vyrobí varnu. Přenesli
do toho své zkušenosti z výroby jejich pivovárků
a dá se říct, že je to takový protopyp.“ 
Jedenácté dítě
Pivo ponese název Bedřichova jedenáctka. Původně
zamýšleného Bedřicha si totiž zaregistrovala kon-
kurence. „Bedřich Smetana byl syn sládka Františka
Smetany a byl 11 dítě, proto jedenáctka,“ vysvětluje
majitel pivovárku, který bude jedenáctistupňový
světlý ležáček vařit zhruba měsíc. Zatím má v plánu
600 litrů piva, které by chtěl vytočit přímo na Ve-
selce. „Pokud ne, tak by se pivo mohlo prodávat
i dál, ať už v sudech, nebo v PET lahvích i skle,“ in-
formoval Jiří Kohák, ale jedním dechem dodal, že
tato varianta je zatím ve hvězdách. 
S novým minipivovarem nová restaurace
Na Veselce ale není pivovárek jedinou novinkou.
Chystají se změny i v restauraci, která se změní na
nekuřáckou s celodenní kuchyní. Pokud se tedy bu-
dete chtít podívat 11. listopadu do pivovaru, mů-
žete svoji návštěvu spojit se svatomartinskou
husičkou v restauraci. „Pivovar není nic velkého,
takže davy se tady procházet nemohou, navíc chla-
zený prostor by měl být uzavřený, aby nám neutíkal
chlad. S prohlídkami počítám, ale pouze v malých
skupinkách, tak po šesti lidech. Pokud by museli
návštěvníci na prohlídku čekat, mohou si v klidu
posedět v restauraci,“ zve litomyšlský pivovarník
Jiří Kohák na ochutnávku Bedřichovy jedenáctky
a třeba i na povídání o výrobě českého ležáku. 

Text a foto Jana Bisová

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 27. listopadu od 19.00 / Fabrika
Všechnopartička - zábavná talk show K. Šípa
s hostem J. A. Náhlovským
• 28. listopadu od 20.00 / Klub Tyjátr
Elena Sonenshine Trio - koncert tria, kterému
dominuje hlas české jazzové zpěvačky
• 29. listopadu od 17.00 / Fabrika
Slavnostní koncert k 30. výročí Svitavské dva-
náctky - pořadem provází Karel Hegner

POLIČKA
• 5. listopadu od 19.00 / Tylův dům
Pepa Fousek „Bez náhubku“ pořad písničkáře,
cestovatele, fotografa a lidového filozofa
• 19. listopadu od 19.00 / Tylův dům
Fleret - koncert úspěšné skupiny
• 21. listopadu od 19.00 / Tylův dům
Noel Cowards: Zamilovat se… - hra o snaze ší-
leně se zamilovat i v „seriózním“ věku

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 8. listopadu od 19.00 / kinosál muzea
Z louže pod okap - komedie o tématech, která
nás v posledních letech zvedají ze židlí
• 14. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
Petr Kolář s kapelou - koncert
• 30. listopadu od 19.00 / dvorana muzea
Pěvecký sbor IUVENTUS Svitavy - koncert

VYSOKÉ MÝTO
• 7. listopadu od 19.00 / Šemberovo divadlo
Aljaška – pobřeží Pacifiku - diashow s cestova-
telem L. Šimánkem
• 9. listopadu od 20.00 / klubová scéna
Arakain - Trash Club Tour 2013 – první klubové
turné po 31 letech
• 23. listopadu od 20.00 / klubová scéna
K. Střihavka – K. Kryšpín - Motorband - jedi-
nečný koncert rockových hvězd

Českomoravské
pomezí zve

Amatéři na celosvětové filmové soutěži
V Praze ve dnech 4.-10. října se konal třetí ročník me-
zinárodní filmové soutěže 48 Hour Film Project. Celkem
se zde sjelo 70 týmů, některé pocházely dokonce ze za-
hraničí. Zúčastnil se i tým reprezentující naši Litomyšl.
Když jsem přesně před rokem tuto soutěž objevil,
řekl jsem si, že se jí určitě někdy musím zúčastnit.
Během roku jsme vytvořili tým a natočili pár ama-
térských filmů. Rozhodli jsme se tedy do soutěže
přihlásit. V pátek 4. října jsme se vydali do Prahy
spolu s miliony věcí. Původně jsme měli vyrazit
v mnohem početnějším složení, ale nebylo nám
přáno a my jsme jeli pouze v šesti lidech -  Markéta
Honzíková, Barbora Horáčková, Pavla Nováková,
Vojtěch Toman, Jan Bárta a já. Možná si říkáte, proč
s sebou vezli „miliony“ věcí? A o tom je právě celá
soutěž! Nikdo totiž neví, co bude točit. Každý tým
si vylosoval jiný žánr, ale rekvizita, věta a postava
s určitým charakterem, která se musela ve filmu ob-
jevit, byly pro všechny týmy stejná. Přesně v 19
hodin bylo odstartováno a my jsme měli pouze 48
hodin na natočení 4-7minutového díla. Když si řek-
nete 48 hodin, je to spousta času, ale věřte nám, že
napsat scénář, natočit záběry, složit hudbu, všechno
sestříhat, vyladit barvy, napsat anglické titulky
za tuto krátkou dobu je fakticky dřina. Do toho mu-
síte běhat po hlavním městě, hlídat, aby se neztra-
tila nějaká technika, popřípadě člen týmu. 
Dovolte mi nyní, abych vám popsal poslední „jo-
bovku“.  Export filmu trvá poměrně dlouho, proto

jsme běželi odevzdat film s otevřeným a „pracují-
cím“ notebookem. Největší rána přišla v metru, kdy
notebook napsal, že baterie je vybitá a program uka-
zoval, že film bude vyexportován až za 20 minut.
Nezbývalo nic jiného než začít hodně rychle použí-
vat to, co nosíme celý život na krku. Naštěstí na
jedné stanici v metru byla drogerie, kde měli zá-
suvku i ochotné zaměstnance. Nakonec jsme to
všechno zvládli! Náš film jsme odevzdali přesně 20
sekund před koncem soutěže.
Na zahájení jsme viděli, že všechny týmy jsou slo-
žené alespoň z 15 členů, z nichž všichni překročili
hranici 20 let. Říkali jsme si, jestli jsme na správném
místě, když nám je 16 a méně. Ale shodli jsme se,
že je to výzva soutěžit proti týmům, ve kterých byli
známí čeští herci a herečky jako například Kristýna
Leichtová (Gympl s.r.o.), Jaroslav Šmíd (Doktor od
jezera hrochů), Ondřej Rychlý (syn Petra Rychlého).
Když jsme o týden později jeli na premiéru našeho
vlastního filmu a na vyhlášení výsledků do Lucerny,
zamrzelo nás, když ve většině filmů bylo v titulcích
děkování sponzorům a ateliérům s profesionální
technikou. My jsme si museli poradit s tím, co
máme. A i když jsme oficiálně nevyhráli, sami nad
sebou, časem a technikou jsme vítězové, kteří si do-
vezli nezapomenutelnou zkušenost a mnoho vzpo-
mínek. Náš snímek The Buddy můžete zhlédnout na
YouTube nebo na www.facebook.com/filmbuddy.

Dominik Kalivoda
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Den sv. Václava 
pro Speciální 
ZŠ Litomyšl
Městská sportovní hala ožila basketbalem. Přípravné
utkání zde odehrály celky BK JIP Pardubice a Inter
Bratislava. Autor myšlenky – uskutečnit akci v Li-
tomyšli – Mgr. Martin Šorf je předseda basketbalo-
vého oddílu TJ Jiskra Litomyšl.
Právě Mgr. Martinu Šorfovi a Mgr. Josefu Šteflovi
patří naše velké poděkování, neboť jejich zásluhou
výtěžek ze vstupného obdrželi naši žáci s kombino-
vaným postižením v podobě pomůcek na strukturo-
vané učení. Diváci přispěli překvapivou částkou
8 500 Kč.
Sotva světla ve sportovní hale zhasla, rozsvítil se
Smetanův dům, aby zde přivítal paní Simonu Stašo-
vou, patronku naší školy, s jejími kolegy. Představili
se Litomyšli v divadelní hře Filumena Marturano.
Smetanův dům se naplnil do posledního místa
a mistrovství, nejen paní Simony Stašové, odměnil
neutichajícím potleskem.
Velmi si vážíme vstřícnosti a spolupráce paní Simony
Stašové a už nyní se těšíme na další divadelní před-
stavení, s kterým přislíbila Litomyšl za rok opět nav-
štívit.

Věra Tomanová, učitelka Speciální ZŠ Litomyšl

Dovolujeme si Vás pozvat 
do nově zrekonstruované lékárny
U anděla Strážce na akci 
Eucerin ve čtvrtek 14. 11. 2013,
kdy celý den platí sleva 20% na nákup
této kosmetiky.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Lékárna U anděla Strážce Litomyšl, tel.: 461 615 457

www.umedveda.cz

Otevřeno každý den po 15.00 v Café U Medvěda
Nefiltrovaná Plzeň, Gambrinus, Černý kozel - ŘEZANÉ
Rezervace do PIVNICE na tel. 724 255 905

Nově také hotová jídla a chuťovky k pivku po celý den!
Nejširší nabídka poledního menu včetně víkendů!
Každý den výběr ze 4 polévek a 12 hlavních chodů Po - Pá
V sobotu a neděli výběr ze 3 polévek a min. 4 hlavních chodů
(možno i s sebou)

Každý den v době obědů je Café U Medvěda NEKUŘÁCKÉ
Restaurace U Medvěda je kromě jedné místnosti KUŘÁCKÁ
Prodej stylových dárkových poukazů do Restaurace či Café
u obsluhy na baru.

SNÍDANĚ s kávou za 10,- (možno i s 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. 724 228 797)
Rezervace do restaurace na tel. 461 616 726

PIVNICE – BARU
SE SPORTOVNÍMI PŘENOSY

ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 11. listopadu / Velké náměstí
Martin na bílém koni pod Bílou věží - …zimou
turistická sezóna v Hradci Králové na Hra-
decku nekončí

CHEB
• 22. listopadu – 5. ledna
Vetešnictví?! aneb Kuriozity a rarity ze sbírek
muzea - výstava krajského muzea v Chebu

JINDŘICHŮV HRADEC
• 19. 11. od 19.00 / kaple sv. Maří Magdaleny
Five Star Clarinet Quartet - koncert, Five Star
Clarinet Quartet je sestaven z našich špičko-
vých klarinetistů a osciluje repertoárově
v oblasti klasické i jazzové hudby

KUTNÁ HORA
• 15. října – 24. listopadu
400 let Bible kralické - výstava v Hrádku, sídle
Českého muzea stříbra  

POLIČKA
• do 12. 1. / Centrum B. Martinů v Poličce
Keltové ve východních Čechách - interaktivní
výstava pro všechny, kteří se chtějí seznámit
s keltskými kořeny regionu…

TELČ
• 29. listopadu od 13.00 / na náměstí 
Mikuláš v Telči - vánoční trh, čertování, vy-
stoupení dětí telčských škol u stromečku,
příchod Mikuláše s čertovskou družinou, roz-
svícení vánočního stromu a osvětlení města

TŘEBOŇ
• 13.-16. listopadu / Kino Světozor
Mezinárodní festival outdoorových filmů - sou-
těžní putovní přehlídka dobrodružných a ces-
topisných filmů a snímků o extrémních
a adrenalinových sportech. 

Bližší informace na www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

Prodám byt 2+1
v osobním vlastnicví v Litomyšli.

Dům po revitalizaci, blízko centra. 
Info: 606 751 160.

Vysoké Mýto, ul. v Peklovcích, 5. NP s výtahem,
po celkové rekonstrukci, zasklená lodžie, plast. okna,
nová kuchyň, koupelna, omítky, podlahy, obložkové
a vchod. dveře. Info na tel.: 737 253 524

PRODÁM BYT 2+1
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Potřebujete vylepšit svou češtinu?
Pořádáme pro vás kurz praktické
češtiny pro veřejnost. Kurz je určen
všem, jež se chtějí či potřebují zdoko-
nalit v praktickém užívání češtiny.

Je zaměřen na:
• jazyk psaný i mluvený
• pravopisné a tvaroslovné jevy
• psaní úřední korespondence
(životopis, žádost)

Místo: Městská knihovna Litomyšl
od ledna 2014
Bližší informace na 605 974 159, 604
653 619 (večer). Přihlášky
na cestinavpraxi@seznam.cz

Kurz praktické
češtiny pro veřejnost,

studenty,
cizince

TJ Jiskra Litomyšl pořádá 

tradiční zájezd
za podzimními nákupy
do Polska - Kudowa Zdroj
sobota 23. 11. 2013
odjezd 7.00 hod.
návrat kolem 15.00 hod. 
závazné přihlášky v kanceláři
TJ Jiskra Litomyšl nebo telefonicky
775 913 400, cena 150,- Kč.

Podzimní
nákupy

To nejlepší z Litomyšle aneb
Litomyšlané Litomyšlanům

To je podtitul velkého koncertu litomyšlských těles,
který se uskuteční ve čtvrtek 14. 11. 2013 od 19.30
hod. ve Smetanově domě v rámci Litomyšlských hu-
debních večerů. V první půli koncertu vystoupí Smí-
šený pěvecký sbor KOS se sbormistrem Milanem
Motlem. KOSáci představí výběr ze svého bohatého
repertoáru. Na programu zazní skladby od rene-
sanční vokální polyfonie přes baroko, klasicismus až
po hudbu současných autorů. Chybět nebudou ani
úpravy lidových písní a KOSácké vypalovačky. O in-
terpretaci těchto skladeb se podělí KOS, komorní
sbor KOKOS i sólisté sboru. A že KOSáci umí, netřeba
litomyšlskou veřejnost přesvědčovat. 

Ke KOSu se v druhé půli večera přidají další lito-
myšlské sbory: Paní a dívky, Mužský sbor, Vlasti-
mil. Za doprovodu Litomyšlského symfonického
orchestru společně přednesou Missu brevis Jiřího
Pavlici. Nikterak okázalé, ale krásné a sdělné dílo
provede přes 150 účinkujících. Na pódiu se tak
po dlouhé době sejdou všechna litomyšlská tělesa.
Na chvíli se tak Smetanův dům vrátí do časů, kdy
místní nadšení pěvci plnili pódium a sál svým spo-
lečným zpěvem pravidelně. Věříme, že nadšení
a radost přenesou také na současné publikum. Při-
jďte, Litomyšlané, budou zpívat pro vás!

Daniela Krčmářová

11 světů - současná ilustrace pro děti
Máte rádi českou ilustraci? Chcete tvořit a bavit se
stejně kreativně jako sami ilustrátoři? Zajímá vás
tvorba Petra Nikla, Pavla Čecha nebo Lucie Lomové?
Právě pro vás připravila Městská galerie Li-
tomyšl výstavu s názvem 11
světů - současná ilustrace pro
děti. Vernisáž výstavy proběhne
v pátek 8. listopadu v 17 hodin,
úvodní slovo pronese Radim Kopáč,
autor výstavy, Jana Kroulíková,  ře-
ditelka Městské knihovny Litomyšl,
a Veronika Hudečková. Výstava potrvá
v domě U Rytířů do 2. února 2014.
Výstava 11 světů nebude klasickou výsta-
vou, ale interaktivním projektem, který
vtahuje návštěvníky přímo do tvůrčího pro-
cesu, což umožňuje celkové pojetí výstavy tvořené
sérií autonomních „hnízd“, která jsou zabydlená
různými typy her a kratochvílí. Tyto hry se vztahu-
jící k tvorbě 11 vystavujících autorů, mezi něž patří
výrazný český malíř a muzikant Petr Nikl, malíř
a spisovatel Pavel Čech, autorka podoby Lichožroutů
Galina Miklínová, tvůrce komiksů známý pod pseu-
donymem Vhrsti či ilustrátorka Renáta Fučíková
a další. Vystavující umělci patří k mladší a střední
generaci výtvarníků, přesto mnozí z nich mají na
svém kontě dlouhou řadu úspěšných realizací,
tvorba těchto autorů přirozeně překračuje hranice
ilustrace směrem k volné kresbě, grafice, komiksu
nebo animovanému filmu. Projekt 11 světů nemá
věkové ani jiné omezení, současná ilustrace je sro-
zumitelná jak dětem, tak dospělým. Výstava již pro-
běhla v Praze a v Karlových Varech, kde
zaznamenala úspěch u laické i odborné veřejnosti.
K výstavě je připravený bohatý doprovodný pro-
gram:
V pátek 29. 11. bude od 10 a od 13 hodin probíhat
workshop Himálajské pohádky nejen pro děti, který
je určený školám i široké veřejnosti.

Účastníci se během workshopu dostanou mezi ne-
betyčné himálajské štíty, na rozlehlé tibetské pla-

niny, do Ladaku k řece prýštící ze lví tlamy,
k bhútánským průzračným jezerům a do sik-

kimských bambusových hájů a uvidí, jak
žijí ostatní děti vysoko v horách. Cestou

si budou moci kreslit s ilustrátorkou
Lenkou Jasanskou a povídat se spiso-

vatelem a sběratelem pohádek Miro-
slavem Poštou. Návštěvníci se tak

budou moci setkat s autory
knihy Himálajské pohádky,

knihy, která byla v roce 2013
oceněna Zlatou stuhou za nakladatelský

počin. 
V pátek 29. 11. v 15 hodin se bude v Městské galerii
Litomyšl křtít kniha Jana Vladislava ProPánaKrále!
s ilustracemi Lenky Jasanské.
V pozůstalosti Jana Vladislava, klasika české litera-
tury a jednoho z největších pohádkářů 20. století,
byla nalezena půvabná, dosud nepublikovaná kniha
strašidelných pohádek, která v současné době spatří
světlo světa, text knihy ilustracemi doprovodila
Lenka Jasanská. Jan Vladislav ze své rozsáhlé tvorby
vybral nejpůsobivější strašidelné pohádky z Anglie,
Francie, Itálie a dalších zemí. Vznikla tak půvabná
knížka pro neohrožené děti a jejich rodiče, kteří se
nebojí setkat se s podivuhodnými nadpřirozenými
bytostmi – rarachy, čaroději či železným vlkem.
V pátek 6. 12. proběhne v městské galerii a v kni-
hovně přednáška Renaty Fučíkové, autorky a ilu-
strátorky knihy Ludmila, Václav a Boleslav.
Přemyslovci očima mnicha Kristiána. Přednáška
s názvem Pověsti a skutečné události na úsvitu če-
ských dějin bude doplněná o promítání ilustrací Re-
naty Fučíkové.
V sobotu 14. 12. bude od 9.00 do 12.00 hodin pro-
bíhat v galerijní dílně výroba vánočních ozdob.
V neděli 15. 12. povede Veronika Dvořáková works-
hop s názvem Lichožrouti.          Zuzana Tomanová

KOMINICTVÍ
Doležal Zdeněk • Dolní Újezd
• Kominické práce  • Vymetání 
• Povinné kontroly   • Vložkování
• Výroba komínových napoleonů (stříšek)
Telefon: 737 027 632
http://kominove-strisky-napoleon.eu

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek 8. 11. 2013 od 8.00 do 16.00
sobota 9. 11. 2013 od 8.00 do vyprodání 
Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč / kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

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

NÁVRH A CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA!
720 134 827 • jobotruhlarstvi@seznam.cz

ZAKÁZKOVÉ
TRUHLÁŘSTVÍ JoBo

"poctivá práce z masivu"

Listopadové sobotní
kreativní dílny v Naději
Pokud rádi tvoříte, pozorujete tvůrce při práci nebo
chcete s dětmi strávit zajímavým způsobem spo-
lečný čas, určitě si zapište do kalendáře sobotu 16.
listopadu 2013. V Domě Naděje pro vás totiž budou
od 9 do 13 hodin opět připraveny tradiční kreativní
dílny. Vyrobit si můžete šperky z fimo hmoty, ge-
lové svíčky, originální vánoční dekorace s kovovými
ozdůbkami nebo vyřezávané a malované svícny. Re-
zervace místa není nutná. Počítat musíte jen s in-
vesticí časovou a také drobnou finanční. 
Další informace je možné získat na tel.: 775 868 275
(Bc. Jitka Nádvorníková, DiS).    Martina Soukupová

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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Dechové orchestry
Smetanova domu
a ZUŠ B. Smetany přichází
s podzimním koncertem

Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli sr-
dečně zve příznivce hudby na podzimní koncert,
který se koná ve středu 20. listopadu 2013 od 19.30
hodin ve Smetanově domě. Dechový orchestr pod
vedením pana Jiřího Tomáška představí skladby
nejen v lidovém tónu, ale i populárním. Posluchači
uslyší mimo jiné předehru k opeře G. Bizeta Carmen,
směs melodií Karla Vacka, ve které zazpívají známé
písničky Ludmila Hrodková a Jan Sisr.
V průběhu večera vystoupí se svým programem i De-
chový orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli ve-
dený Janem Kratochvílem. Orchestr má na svém
podzimním repertoáru jak několik skladeb klasických,
tak i skladby lidové či filmové. V programu zazní na-
příklad Elektrovox Karla Svobody, polky a valčíky La-
dislava Kubeše, Josefa Poncara a dalších. Celý večer
bude svým slovem provázet paní Eva Šímová.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že dvě hudební
generace na jednom podiu vás opět potěší a navodí
příjemnou náladu.                   Za vedení orchestru

Šárka Hrubešová, foto archiv orchestru

Cirkus Ponorka v Nekuřácké 
restauraci Lidový dům

„One-man-show“ projekt Circus Ponorka sklízí v po-
slední době úspěchy za hudbu k filmu Alice Nellis
Revival. Právě písničky z Revivalu budou páteří no-

vého alba tohoto jednočlenného „orchestru“. Když
půjdete na koncert projektu Circus Ponorka, asi bu-
dete na první pohled šokováni. Na pódium přijde je-
diný člověk s akustickou kytarou a začnou se dít
věci. Během chvilky za pomoci elektronických „ma-
šinek“ a dvou mikrofonů poskládá zvuk celé kapely,
ve které nechybějí bicí, basa, několik kytarových
partů, a dokonce pěvecký sbor. Tím člověkem je
Honza Ponocný, muzikant s bezmála dvacetiletou
profesionální zkušeností, který se pokusil zkusit to
jinak a stal se tak jednou z nejzajímavějších hudeb-
ních událostí poslední doby. Je neuvěřitelné, jak
může jednočlenná kapela znít. 
V Litomyšli v rámci podzimního turné vystoupí Circus
Ponorka v Nekuřácké restauraci Lidový dům v sobotu
23. 11. 2013. Začátek koncertu je ve 21 hodin.
Vstupné je 100 Kč. Jan Rychtařík, foto promo foto

Zámecké sklepení v moci pekelné
Nestihli jste navštívit peklo v loňském roce? Anebo
stihli, ale určitě si ho chcete užít znovu? Anebo jste
o slávě zámeckého pekla slyšeli? Pak pro vás máme
skvělou zprávu! Zámecké sklepení se opět zaplní pe-
kelnou pakáží! První adventní víkend budou mít hříš-
níci z blízka i daleka možnost navštívit pekelné
království. A budou-li mít velké štěstí, poznají také
království nebeské. Nepropadne-li jejich duše Lucife-
rovi a jeho strašným služebníkům. Návštěvníky čeká

patnáctiminutová prohlídka pekelných slují plných
čertů a zatracených duší. V pekle však čas utíká velmi
pomalu. Pocítíte hrůzu a beznaděj. Pokud ale budete
upřímně litovat svých hříchů, dojdete ke spáse a pro-
žijete radost a štěstí, když dostanete druhou šanci,
abyste na povrchu zemském své chyby napravili.
Pro školní třídy jsme rezervovali návštěvu pekla
v pondělí 2. 12., úterý 3. 12. a středu 4. 12. vždy mezi
8. a 12. hodinou, kdy bude peklo prázdné a bezpečné
a děti peklem svým laskavým povídáním provede
Káča. 
Program je vhodný pro statečné děti od sedmi let či
pro trapiče jakéhokoli věku. Všechny důležité infor-
mace a rezervační formulář naleznete na www.pekel-
nekralovstvi.cz, resp. na tel.: 461 612 575. 
Pořádá Dům dětí a mládeže Litomyšl, Smetanův dům
a Smetanova Litomyšl, o.p.s., ve spolupráci se Stát-
ním zámkem Litomyšl.
Video z loňského pekla najdete www.pekelnekralov-
stvi.cz.                                           Iva Voříšková

Divoká Indonésie
V pátek 29. 11. 2013 se od 18.30 hodin v Bobo Café
na Vodních valech uskuteční společenský potápěč-
sko-cestovatelský večer s promítáním o Komodských
ostrovech a deštných pralesích Indonésie. Uvidíte
unikátní záběry a film Ostrovy draků a dozvíte se
novinky z projektu Green Life! Programem vás pro-
vede Milan Jeglík, přeseda OS prales dětem, instruk-
tor potápění, lektor projektu NEPZ, šéfredaktor
časopisu Green LIFE. Vstupné 100 Kč bude použito
na záchranu zvířat z černého trhu.  Martin Kopecký

Revivalové Vánoce u Jiřího Dudychy
Lidé si už zvykli, že výstavu v ateliéru tradičně do-
plňuje zajímavý program. Ani letošní rok nebude
výjimečný. Pro návštěvníky připravují Dudychovi
překvapení, v ateliéru se vrátí do doby 20. a 30. let
a nasají půvab tohoto krásného období našich dějin.
„Přijede k nám fotografka Marcela Salášková, která
má vlastní doplňky na dobové fotografování dětí.
Když někdo přijde na výstavu s dítětem, tak ho ob-
lékne do šatů z 30. let a vyfotí ho třeba na historic-
kých sáňkách. Kromě toho u nás vystaví také
několik starých fotoaparátů," říká Jiří Dudycha
mladší. Návrat do doby dávno minulé přivedl syna
sochaře ještě k jednomu nápadu. „Máme některé
staré úspěšné návrhy, které jsme opustili kvůli
novým. Z těch vyřazených návrhů chceme udělat
omezenou kolekci, byly totiž staré, ale úspěšné. Jde
o věci, se kterými ateliér začínal a na kterých vy-
růstal. Bude to v duchu revival. Lidé znovu najdou
v nabídce svícny, misky, košíčky, vázy," dodává Jiří
Dudycha. Keramiku i letos doplní aranžované kvě-
tiny, které nachystá litomyšlská zahradnická škola.
I studenti sáhnou pro inspiraci do 20. a 30. let mi-
nulého století.
Vánoční výstava v Ateliéru Duke Bohemia se koná od
15. do 17. listopadu, přístupná bude každý den od 9
do 17 hodin. Dobové fotografování bude možné v so-
botu od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. V neděli
nabídne fotografka služby od 14 do 16 hodin.  

Iveta Nádvorníková

Mikuláš pod Zlatou Hvězdou
Nepřijde k vám letos Mikuláš? Přijďte se na něho
s dětmi podívat 5. prosince od 17.00 hodin k hotelu
Zlatá Hvězda. V podvečer na vás bude před hotelem
čekat Mikuláš i se svým doprovodem. Pro děti budou
přichystány odměny, pro dospělé něco na zahřátí.
V případě nepříznivého počasí proběhne nadílka
v prostorách hotelu. Případné dotazy na telefonním
čísle 461 615 338.                      Veronika Skalická

Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
pořádá v sobotu 

7. PROSINCE 2013 již 

Začátek je ve 13.00 hod, 
registrace od 12.00 hod.

Startovné je 200,- Kč,
v ceně je zahrnuto občerstvení.

Přijďte si zahrát!

2.ROČNÍK 
VÁNOČNÍHO

TURNAJE
V MARIÁŠI

Nevejdeme se již do bytu, proto 
hledáme rodinný domek
s vlastní zahradou. Tel. 734 313 232

Na zdobení stromku a pečení vánočky je ještě dost
času, ale v Ateliéru Duke Bohemia Jiřího Dudychy se
Vánoce uskuteční už v polovině listopadu. Nenechte
si je ujít, budou hodně revivalové.
Sochař Jiří Dudycha otevírá svůj ateliér veřejnosti
jen při výjimečných příležitostech, jako jsou Veliko-
noce a Vánoce. A vždy přináší několik novinek. Ten-
tokrát ateliér otevře o víkendu 15. až 17. listopadu.
„Na výstavě představím své nové 3D reliéfy a další
reliéfy s kombinací kameniny a dřeva. 3D reliéfy
jsou v podstatě nápadem mojí manželky. Jdou
hodně do prostoru, nechci se přetahovat s malíři,
proto jsem reliéfy udělal hodně hluboké, v podstatě
vycházejí ze stěny. Návštěvníci ale uvidí i řadu drob-
nějších věcí," přibližuje výstavu sochař Jiří Dudy-
cha.
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pozvánky 

Hvězdné večery si pozvolna 
získávají své publikum

Hvězdné večery aneb večery ve Hvězdě pokračují
po, pro ctitele Boženy Němcové, objevném divadel-
ním představení a dvou výjimečných jazzových kon-
certech dalšími programy. První z cyklu přednášek
o nenápadných, a přesto zajímavých lidech žijících
kolem nás bude 7. listopadu od 19 hodin povídání
s promítáním pod názvem „JIŽNÍ AMERIKA 3 x
jinak“.  Přivítáme dva mladé lidi, kteří se kromě
svých občanských povolání věnují i objevování pro
nás netradičních koutů světa. Učitel hudby a cesto-
vatel Petr Mazal si přizval svoji přítelkyni Ivu Do-
lečkovou a představí nám Peru. Společně již
několikrát navštívili tuto jihoamerickou zemi
a kromě horolezeckých výstupů na místní šestitisí-
covky ji projeli na kole i v kánoi a podívali se do
džungle, na pouště i do měst. Důležitým momentem
cestovatelského zájmu Petra a Ivy bylo setkávání
s místními lidmi a poznávání jejich způsobu života.
Pro zajímavost i přes svůj mladý věk tito cestovatelé
stihli mimo Jižní Ameriku procestovat i Střední Asii,
konkrétně Kyrgyzstán, Kazachstán a Tádžikistán,
a o svých barvitých a někdy dramatických zážitcích
umí poutavě vyprávět. Přednášku doplní bohatý ob-
razový materiál. 

V rámci celorepublikového turné vystoupí 27. listo-
padu od 19 hodin v Litomyšli kapela Bran. Slovo
bran znamená v bretonštině havran a v keltských
legendách je havran uváděn jako posel zpráv. V pří-
padě této kapely je havran poslem zpráv těch navý-
sost nejlepších. Bran, to je profesionální pojetí
hudby vycházející ze starých bretaňských lidových
motivů, dávných tanců a zpěvů moře. Moderní in-
strumentace je podpořena dynamickou a pulsující
rytmikou. Osobitě zpracované tradiční tance a písně,
doplněné vlastními skladbami členů kapely, vytvá-
řejí zvláštní svět, ve kterém mají rozhodující slovo
sny. Takové je i zatím poslední album „Le carnet
noir“, které skupina nyní na svém turné propaguje.
Mystický zážitek vám nabízí Robert Fischmann –
zpěv, příčná flétna, whistle, Vojtěch Jindra – akus-
tická kytara, perkuse, zpěv, Tomáš Görtler – akor-
deon, zpěv, Michal Wroblewski – soprán saxofon, alt
saxofon, Petr Tichý – kontrabas a Jan Chalupa –
bicí. Se zájemci o keltskou hudbu se sejdeme v sále
hotelu Zlatá Hvězda. Vstupenky na obě představení
budou v prodeji dva týdny před představením na re-
cepci.                  Za organizátory Milena Šnajdrová 

a Renata Pechancová

Výstava betlémů
Betlemáři Litomyšlska srdečně zvou na tradiční vý-
stavu historických i současných betlémů, která se
bude konat v kostele Rozeslání sv. Apoštolů na
Toulovcově náměstí v Litomyšli. Výstava bude za-

hájena vernisáží v pátek 6. prosince 2013 v 17.00
hod.
Na výstavě se budou svými betlémy podílet i děti
a mladí z keramického kroužku při Domě dětí a mlá-
deže v Litomyšli. „Betlemáři nás oslovili, protože se
jim líbily naše výrobky. Na výstavu každé z dětí vy-
tvořilo svého darovníčka a samozřejmě Marii, Josefa
a malého Ježíška. Figurky jsou od autorů pětiletých
až po 23leté,“ prozradila vedoucí kroužku Hana Plí-
halová, která se dopočítala úctyhodného počtu 40
figurek. „Další tři děti z kroužku se rozhodly vytvo-
řit dokonce ještě jeden betlém.“ 
Výstava potrvá do neděle 15. prosince 2013 a bude
otevřena veřejnosti ve všedních dnech od 12.00
do17.00 hod. a v sobotu a v neděli od 9.00 do 17.00
hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

Za Betlemáře Litomyšlska Vojtěch Hurych,
člen pobočky, foto Jana Bisová

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 Újezd – prodej novostavby přízemního RD 3+1 ve
vyhledávané klidné lokalitě, nízké náklady na bydlení,
kolaudace 2010. Č.932. Cena: 3 000 000,- Kč
Zderaz – prodej rekreační chalupy 2+kk ve vyhledávané
turistické oblasti s 2 vnitřními dvory, udržovanou zahra-
dou s ovocnými stromy. 
Č.929. Cena: 880 000,- Kč
Nyklovice – prodej většího rod. domu 4+1 v centru
obce se stodolou, chlévy a vnitřním dvorem. Napojeno
na elektro, vodu i plyn, v kuchyni nová linka.
Č.925. Cena: 1 150 000,- Kč
České Heřmanice – prodej zachovalé zeměd. usedlosti
s vnitřním dvorem, okrasnou, ovocnou i zeleninovou za-
hradou. Možnost koupě polností.
Č.919. Cena: 1 190 000,- Kč
Bystré u Poličky – prodej rodinného domu 6+2 v dob-
rém stavu s garáží a menší upravenou zahradou. ÚT ply-
nové, připojen na vodovod, kanalizaci, elektro.
Č.908. Cena: 1 050 000,- Kč
Dolní Libchavy – prodej zrekonstruovaného rod. domu
6+1 s garáží a zahradou cca 2 km od Ústí nad Orlicí.
Nadstandart. kuch. linka, plyn. kotel i krb. kamna. 
Č.895. SLEVA! Cena: 3 400 000,- 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

Strakov – prodej  staršího domku 4+1 na klidném místě
blízko centra obce, částečně podsklepený. ÚT na tuhá
paliva, napojen na vodu a elektro. 
Č.889. Cena: 1 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytu 2+1 (66 m2) po rekonstrukci,
upraven na 3+1, ve 4.NP v revitalizovaném domě s vý-
tahem. Zasklená lodžie, bytové jádro zděné, nová plas-
tová okna. Č.931. Cena: 1 560 000,- Kč
Rybník u ČT – prodej rod. domu 4+1 s menší zahradou,
garáží a terasou. Rekonstrukce domu v roce 2006. Nád-
herný výhled do krajiny, klidné místo blízko města.
Č.886. Cena: 2 000 000,- Kč
Polička – prodej staršího řadového domu se zahradou
v centru města. Dům je v původním stavu na výhodném
místě vhodný k větší rekonstrukci. 
Č.792. SLEVA! Cena: 845 000,- Kč
Hluboká – prodej starší chalupy 2+1 se zahradou cca
3000 m2 na okraji menší obce s krásným okolím. Vhodné
k trvalému bydlení i k rekreaci.
Č.743. SLEVA! Cena: 590 000,- Kč
Litomyšl – pronájem prodejny 86 m2 se 2 výlohami
uprostřed hl. náměstí, po kompletní rekonstrukci. Lu-
xusní provedení, zavěšené podhledy, bezbariér. vstup.
Č.927. Cena: info v RK
Svitavy – prodej nebo pronájem provozní haly – dílny
u hlavní silnice při výjezdu směr Brno. Vhodná pro ma-
lovýrobu, skladování, dílnu, sklenářství. Celková plocha
pozemku 213 m2.
Č.752. Výrazná sleva! Cena: 980 000,- Kč

Naši kompletní nabídku najdete na
www.consultvk.cz

Chinaski a Parkoviště pro velbloudy
zahrají na pomoc Erikovi

Letošní sedmý ročník festivalu Hudba pomáhá sli-
buje opravdu velkou hudební událost, která již tra-
dičně poslouží dobré věci. Skupina Chinaski
v letošním roce vystupuje minimálně, nicméně
jeden velký klubový koncert je připraven na sobotu
30. 11. v M-klubu ve Vysokém Mýtě. Celý výtěžek
ze vstupného bude věnován na léčebné výlohy pro
tříletého Erika Pecháčka, který má diagnózu dětské
mozkové obrny. Výtěžek bude navíc zdvojnásoben
až do výše 60 000 Kč díky získanému grantu od Na-
dace Divoké husy. 
Celkovou částku z festivalu Hudba pomáhá letos
navíc doplní i výtěžek série vánočních benefičních
koncertů s názvem Ježíšek pro Erika, kterou ode-
hraje folk-rocková skupina Parkoviště pro velbloudy
se svými hosty. První z nich se uskuteční v neděli
1. 12. v Morašicích u Litomyšle, následující 15. 12.
v nových prostorách Zámecké jízdárny v Litomyšli
a závěrečný pak 25. 12. ve vysokomýtském Šembe-
rově divadle. Příjemné hudební večery plné zná-
mých vánočních melodií i autorských písní
připravují s „Velbloudy“ a jejich sympatizanty také
děti z místních základních škol. Projekt je realizo-
ván za podpory programu Think Big. 

Hudba pomáhá je benefiční festival, který za 6 let
fungování podpořil 6 handicapovaných dětí a orga-
nizaci Berenika, a to celkovou částkou převyšující
350 000 Kč. Na festivalu Hudba pomáhá v minulosti
vystoupily takové kapely jako Vypsaná fiXa, -
123minut, Xindl X, Čankišou nebo Skyline. Získané
finance vždy putují na pořízení potřebné věci pro
handicapované dítě z Pardubického kraje. V roce
2008 jsme například pořídili z výtěžku pianino pro
nevidomou Michalku Moravcovou, v roce 2011 bylo
ze vstupného zakoupeno elektrokolo pro Michala Di-
više, který má tzv. nemoc motýlích křídel, a v mi-
nulém roce jsme zakoupili zvedák pro vozíčkáře
za bezmála 110 000 Kč. Ten byl poté věnován nezi-
skové organizaci Berenika z Vysokého Mýta. 
Festival pořádá Vojtěch Sedláček ve spolupráci s Kar-
lem Teleckým a Vysokomýtskou kulturní,
o. p. s. Akce se koná za podpory města Vysoké Mýto
a za podpory Nadace Divoké husy. Velký dík patří
skupině Chinaski, která koncert odehraje pouze
za minimální náklady na vystoupení. Projekt Ježíšek
pro Erika je realizován za podpory programu Think
Big. Veškeré informace naleznete na našem webu
www.hudbapomaha.cz Karel Telecký

SVATOMARTINSKÉ
HODOVÁNÍ

Hotel Zlatá Hvězda 
Vás zve na tradiční

Pečená husa a první letošní víno 
konané ve dnech 15. – 17. 11. 2013

ZABIJAČKOVÉ
HODY

Pochoutky domácí výroby
konané ve dnech 21. – 24. 11. 2013
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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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Debata se
Šimonem Pánkem
Zámecké návrší Litomyšl a poličské občanské sdru-
žení Pontopolis vás zvou na veřejnou debatu se Ši-
monem Pánkem, ředitelem spol. Člověk v tísni,
největší humanitární organizace ve Střední Evropě.
Hlavním tématem debaty je humanitární a rozvo-
jová pomoc zemím třetího světa, projekty spol. Člo-
věk v tísni v zahraničí, porušování lidských práv ve
světě a mnohem více. Debata je otevřená všem hos-
tům, kteří se tak mohou ptát na vše, co je zajímá. 
Šimon Pánek je: jedním ze zakladatelů organizace
Člověk v tísni; jedním z nejznámějších studentských
vůdců Sametové revoluce v roce 1989; prezident
Václav Havel jej vyznamenal medailí Za zásluhy;
v letech 2002 a 2003 získal cenu Evropan roku; roku
2010 mu občanské sdružení Post Bellum udělilo
Cenu Paměti národa. 
V Litomyšli se s ním setkáte 13. listopadu v 19.30
hod. v klenutém sále zámeckého pivovaru. Akce je
podpořena Českou rozvojovou agenturou. Vstupné
dobrovolné.                                 Markéta Tauerová

Kurz fotografie pro začátečníky
Koupili jste si nový digitální fotoaparát a nechtějí
se vám číst složité návody? Přesto chcete, aby vaše
fotografie byly skvělé, zajímavé a ostré. Přesně pro
vás jsme připravili kurz pod vedením Alice Skřiva-
nové. Předpokladem je vlastní digitální fotoaparát.
Seznámíte se příjemnou formou s tím, co váš foto-
aparát nabízí, poznáte základy kompozice, vyzkou-
šíte si vyfotit zátiší a portrét. Proberete teoreticky
i prakticky fotografování krajiny a makro.  Účastníci
obdrží zpracovaný manuál.  Část programu bude
probíhat ve venkovním prostředí. Kurz se uskuteční
v sobotu 9. listopadu od 9 do 16 hod. v DDM. Cena
kurzu je 300 Kč a je nutné se přihlásit do čtvrtka
7. 11. 2013.
Artechvilka s myšLENKOU 
Máte příležitost „ochutnávky“ z dílny výtvarnice
Lenky Feldsteinové z ateliéru V poli kámen nedaleko
Příbrami, při které se dotknete sami sebe. Najděte
si chvíle pro tvoření a malování s artefiletickým pří-
stupem. Jde o využívání uměleckých výtvarných
prostředků k odhalování a objevování  vlastního po-
tenciálu a hranic, o možnosti rozvíjet svoji invenci
a využívat ji následně ve vlastním běžném žití
i v lidském společenství. Tato technika vám umožní
stávat se a býti empatickým k sobě i k druhým, roz-
poznávat své kvality a dávat jim jejich hodnoty.
Podstatou není být tím nejnadanějším malířem,
nýbrž najít v sobě to, co nám bylo dáno, spojit to
s radostí a smyslem, mít kresbu jako svoji zálibu.
Prožijte chvilku, kdy jste sami se sebou a nepotře-
bujete hodnocení druhých, kdy to činíte z radosti
a pro potěchu, hledáte si v tom svůj vnitřní klid,
své chtění a své hodnoty. Poté vám kresba otevírá
nové dveře, nové světy a posiluje vaši sebehodnotu.
Vaši nezaměnitelnou, typickou, bohatou, silnou,
úžasnou … jen ji objevit… hýčkat a mít.
Akce proběhne v neděli 17. listopadu v budově DDM,
v rozsahu 4 hodin a čas začátku bude upřesněn.
Cena kurzu je 400 Kč a je nutné se přihlásit do
čtvrtka 14. 11. 2013. S sebou si vezměte pohodlné
oblečení a svačinku.

Hana Plíhalová, plihalova@ddm.litomysl.cz

pozvánky 

So  9. 11. 20.00 Svatohubertská zábava – hraje skupina Qwalt, myslivecká kuchyně, vstupné 50 Kč, všechny • Sokolovna Bystré
So  16. 11. 20.00 Pouťová zábava - hraje Rytmik • Sokolovna Dolní Újezd
St   20. 11. Nový občanský zákoník - seminář s lektorkou JUDr. Evou Vaňkovou • MC Fabrika Svitavy (www.khkpce.cz) tel. 724 613 968
Čt  21. 11. Energetická psychologie EFT - seminář • MC Fabrika (www.khkpce.cz) tel. 724 613 968
So  23. 11. Adventní výstava – prodejní výstava adventních vazeb a věnečků • jídelna Základní školy Sebranice
So  23. 11. Kateřinská zábava – pořádá TJ Sokol Sebranice • Kulturní dům Sebranice
Pá  29. 11. 20.00 Závěrečný ples Základního tanečního kurzu pro dospělé páry - živá hudba • Kulturní dům Čistá
So  30. 11. 9.00 Výroba postaviček z kukuřičného šustí - cena kurzu 200 Kč, vede Terezie Uherková • Světnice čp. 8, Sebranice
    Ježíšek pro Erika: Chinaski - koncert v rámci festivalu Hudba pomáhá na podporu tříletého Erika • M-klub Vysoké Mýto
Ne 1. 12. Ježíšek pro Erika: Parkoviště pro velbroudy a hosté - koncert v rámci festivalu Hudba pomáhá na podporu tříletého Erika • Morašice 

KAM DO OKOLÍ

Dům dětí
a mládeže zve

Beseda s herci
Beseda s herci bývalého dětského divadelního sou-
boru Vitamín „S“ – s Tomášem Lněničkou (Klicpe-
rovo divadlo Hradec Králové) a Radkem Vávrou
(Divadlo DRAK Hradec Králové) se uskuteční v so-
botu 30. listopadu ve 14 hodin v jídelně ZŠ U Ško-
lek. Besedy se dále zúčastní jeden z nejoblíbenějších
dětských herců Karel Ondruška a další.
Oba královéhradečtí herci odehráli ve Vitamínu „S“
více jak 220 představení. Tomáš Lněnička je znám
jako představitel Nikoly Šohaje (tuto roli hraje ve
třech divadlech). Radek Vávra s představením
Všechno lítá, co má peří účinkoval snad ve všech
světadílech (několik týdnů i v budově opery v Syd-
ney). V průběhu besedy zazní i několik písní.

Vladimír Šauer

Pozvánka na Den medu

Farní charita a Základní organizace Českého svazu
včelařů v Litomyšli vás zve na IV. den medu v neděli
24. listopadu do Lidového domu.
Přijďte nasát předvánoční atmosféru provoněnou
medem, horkou medovinou, cukrovím i zabíjačko-

vými pochoutkami a vybrat si vánoční dárky pro své
milé z výrobků tradičních řemesel a chráněných
dílen. Také si spolu s dětmi můžete vyrobit vlastní
dárek v tvořivých dílnách DDM Litomyšl.
Místní včelaři vám nabízejí ochutnávku různých
druhů medu a budete hlasovat, které z nich vám
nejvíc chutnají. Chcete-li se dozvědět něco více
o včelařství, můžete zhlédnout filmy s včelařskou
tematikou nebo navštívit přednášku doc. RNDr.
Vlastimila Ptáčka, vhodnou i pro laiky a zájemce
o včelařství, ekologii a přírodu.
Tak jako v minulých letech doprovodí Den medu
svým vystoupením dětské sbory. Od 10.00 hod. ze
ZUŠ Litomyšl, od 13.00 hod. ze ZUŠ Dolní Újezd
a v 15.00 hod. Sbor paní a dívek společně se Sbo-
rečkem ze ZŠ Zámecká.
Těšíme se na vás.

Hana Šauerová, Farní charita Litomyšl 
a Jindřich Petr, ZO ČSV Litomyšl, 

foto archiv FCH Litomyšl

Swingový večer 
v Restauraci 
Pod Klášterem
„A máme tady opět advent, je čas se zastavit a užít
trochu klidu a dobré muziky.“ Proto si vás dovolu-
jeme pozvat na večer plný hudby, kde vás potěší
skupina „ ORIGINELNÍ SWING BARREL BAND“ z České
Třebové. Hraní se koná 30. 11. 2013 v nově zrekon-
struovaných, originálních prostorách v Restauraci
Pod Klášterem v Litomyšli. Začátek v 19.00 hod.
Rezervace na telefonu 461615901 nebo osobně v Re-
stauraci Pod Klášterem.
Srdečně zvou                     Líba a Jindřich Částkovi

Pozvání na Silvestra
do Restaurace 
Pod Klášterem
Zveme všechny příznivce dobré zábavy na Silve-
strovské posezení do nově rekonstruovaných, origi-
nálních prostorů Restaurace Pod Klášterem
v Litomyšli dne 31. 12. 2013 od 19.00 hod. Čeká vás
dobré jídlo, pěkné prostředí, hudba, tanec a dobrá
zábava. Všechny chmury roku 2013 nechte doma,
vezměte s sebou dobrou náladu a přijďte se pobavit.
Rezervace na telefonu 461 615 901 nebo osobně
v Restauraci Pod Klášterem.
Srdečně zvou Líba a Jindřich Částkovi

PLACENÁ INZERCE

Stejně jako vloni se v čase
předvánočním schováme
do zámeckého sklepení do
lesa vánočních stromků
ozdobených pestrými skle-
něnými ozdobami. Vá-
noční ozdoby, které vás
svou krásou potěší a za-
hřejí na duši, pochází od
tradičního východoče-
ského výrobce s mnohale-

tou tradicí OzdobaCZ (www.ozdobacz.cz).
Výstava bude otevřena o víkendech mezi 16. listo-
padem a 28. prosincem vždy od 13.00 do 16.00
hodin, pro vánoční návštěvníky bude výstava pří-
stupná také 26. a 27. prosince.

Iva Voříšková, foto promo foto

Vánoční výstava
skleněných ozdob
v zámeckém sklepení
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Nádobí z Orionu – kvalita za dobrou cenu
Hlavní snahou Orionu je nabídnout za dobrou
cenu kvalitu spojenou s atraktivním a moderním
designem. Nízkou cenu výrobků garantuje díky

zmiňovanému přímému do-
vozu. Zboží z Velkoobchodu
Orion je v prodejnách pod ob-
chodními značkami Morreti,
Hobby Life, Bio Xeramic, Max-
star, Česká soda, Silinie a dal-
šími. „Nejvíce se u nás
historicky prodávají tlakové

hrnce, těch se již prodalo několik set tisíc, dále
pak pánve a základní sortiment do kuchyně,“
říká Jiří Doubek. Zkušenosti s kuchyňským nádo-
bím z Velkoobchodu Orion má i známých kuchař
Zdeněk Pohlreich, který byl první tváří této
firmy. „Myslím, že se z vaření nemá dělat věda.
Má být přímočaré, zábavné a v neposlední řadě

dobré vybavení
pomůže lidem
odstranit strach
z toho, že se to
nepovede. Je za-
potřebí dobře na-
koupit, a pak už
vařit co nejsnáze
a nejjednodu-
šeji,“ míní ku-
chař a pokračuje:

„Výrobky nabízené společností Orion zabírají
celou škálu toho, co lidé doma mohou potřebo-
vat. Jsou kvalitní a funkční. Co by si člověk mohl
přát více.“ Další tváří, kterou je v poslední době
vidět jak v katalozích, e-shopu, ale i na propa-
gačních materiálech, je kuchař pocházející z Li-
tomyšle Dalibor Kovář. Jeho mnohaleté
zkušenosti z řady cizích zemí využívá Velkoob-
chod Orion k propagaci kuchyňského zboží. „Ná-
dobí z Orionu je výjimečné tím, že je to kvalita
za rozumnou cenu. V dnešní době není třeba
za nádobí utrácet desetitisíce. Kvalitní pánev
v Orionu pořídíte za relativně nízkou cenu od 300
do 600 korun, což je cenově únosné,“ uvádí Da-
libor Kovář.

Devatenáctým lednovým dnem roku 1993 se začala
psát historie litomyšlské společnosti Velkoobchod
Orion spol. s r.o. Z jednoho malého obchodu s do-
mácími potřebami se postupem času stala firma,
která kromě velkoobchodu
sdružuje i zásilkový obchod s e-
shopem, síť maloobchodních
prodejen – český obchod pro
domácnost a její zájmy směřují
rovněž k podpoře motokroso-
vého a motokárového sportu.
Firma sídlí na okraji Litomyšle –
v městské části Nedošín – v novém moderním kom-
plexu skladového a logistického centra. Letošní dva-
cáté výročí se zároveň stalo startem novinky:
franchisového konceptu Orion – český obchod pro
domácnost. 
Orion - ryze česká společnost
Za 20 let existence se podařilo vybudovat prosperu-
jící ryze českou
společnost, která
dbá na perma-
nentní růst a roz-
voj kvalitních
služeb pro své zá-
kazníky. Hlavní
oblastí činnosti je
export a import
domácích potřeb.
Z velkoskladu
Orion je nabízeno několik tisíc druhů výrobků
především se specifikací: domácí, kuchyňské a za-
hrádkářské potřeby, koupelnové doplňky, úklidové
pomůcky a drobné elektrospotřebiče. Zboží je dodá-
váno do prodejen a firem po celém území České re-
publiky, Slovenska a Polska. „Začínali jsme jednou
malou prodejnou a dnes již máme vybudovanou síť
zhruba 50 vlastních prodejen po celé republice
a jednu na Slovensku. Zásobujeme také některé ře-
tězce, jako jsou třeba Globus nebo Tesco, a k tomu
dalších asi 200 prodejen,“ říká majitel firmy Velko-
obchod Orion spol. s r.o. Jiří Doubek a dodává:
„Zboží nakupujeme ze třiceti zemí světa, a to jak
z Dálného východu, tak z Evropy. Obsluhuje nás přes
30 firem, a dokonce máme kancelář v Hong-Kongu.“ 

Nový koncept Velkoobchodu Orion 
Dvacetileté zkušenosti se Velkoobchod Orion roz-
hodl zúročit ve franchisovém systému. „Od letoš-
ního roku jsme začali budovat franchisový koncept
„Orion – český obchod pro domácnost“ pod naší
značkou, kde poskytujeme našim franchisantům ve-
škerý obchodní záměr a snažíme se je vést. Franchi-
sové prodejny jsou složené z širokého sortimentu
zboží, který čítá asi 4 000 položek od základních po-
třeb pro domácnost, kuchyň přes volný čas a za-
hradu,“ vysvětluje Jiří Doubek. Koncept je založen
na mnohaletých zkušenostech s prodejem potřeb
pro domácnost po celé České republice. Prodejny
Orion jsou totiž největší maloobchodní sítí v tomto
segmentu v ČR a snahou firmy je její další dlouho-
dobý rozvoj. Jako vhodný nástroj pro trvalý růst
a posilování pozice na trhu proto firma využívá
franchising, který je založen na férovém partnerství
franchisové centrály a jednotlivých franchisantů –
samostatných podnikatelů. 

Velkoobchod Orion Litomyšl oslavil 20 let 

Motokros a motokáry pod vlajkou Orionu
Velkoobchod Orion to ale není pouze široký sorti-
ment zboží pro domácnost, ale také motokrosový
a motokárový tým. Za ten první jezdí Petr Bartoš
a František Smola, s podporou družstva soutěží i On-
dřej Šimek, Jiří Vávra, Filip Žrout, Tomáš Voženílek,
Marek a Petr Rathouský. Za motokáry bojuje Martin
Doubek. „S motokrosem jsme u Orionu od roku 1997,
což takto dlouho v České republice žádný motokro-
sový tým není,“ vysvětluje manažer týnu Petr Kovář
a dodává: „Letošní sezóna je ovlivněna odchodem
Martina Michka, ale vzali jsme mladšího Františka
Smolu. V zahraničí se František drží na páté pozici,
doma bojuje o třetí místo. Petr Bartoš se letos zranil,
takže nemohl jet některé závody. Na mistrovství
světa se ale umístil v elitní desítce MX3. Na
mistrovství republiky doufáme v šesté sedmé místo.
Před Petrem Bartošem musím smeknout. Na to, že mu
je 34 let, tak je srdcem bojovník a maká. U Františka
Smoly uvidíme, co příští rok pojedeme, protože
mistrovství světa MX3 zrušili. Věřím, že vypíší něco
nového.“ Motokárový tým, jehož manažerem je Mar-
tin Slavík, jezdí v barvách Orionu o nějaký rok méně,
ale i jeho úspěchy jsou nezanedbatelné. Čerstvě se
Martin Doubek může chlubit titulem vicemistra ČR
v kategorii NKZ2. Společně se svým týmem má dále
v plánu účast ve finálovém závodu světové série WSK
v Itálii a v závěru roku prestižní motokárový závod
v americkém Las Vegas. „Musím poděkovat Orionu,
protože vím, že se o něj můžeme vždy opřít,“ říká zá-
věrem Petr Kovář. PLACENÁ INZERCE 
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Úspěch Českomoravského pomezí
na jubilejním Tour Region Filmu

Již podvacáté se od 3. do 5. října uskutečnil v Kar-
lových Varech národní festival filmů s turistickou
tematikou Tour Region Film. Tradiční soutěžní pře-
hlídky, v rámci které jsou každoročně vybírány nej-
lepší české filmy, spoty a multimédia z oblasti
cestovního ruchu, se i letos zúčastnila řada krajů,
regionů, měst a turistických atraktivit. Celkem bylo
do dvacátého ročníku soutěže přihlášeno rekordních
143 snímků a multimediálních prezentací. Turistická
oblast Českomoravské pomezí soutěžila s produktem
„Známé i neznámé osobnosti Českomoravského po-
mezí“, který zahrnuje nové animované spoty před-
stavující věhlasné i dosud nepoznané postavy
spojené s městy Litomyšl, Polička, Moravská Tře-
bová, Svitavy a Vysoké Mýto, speciální internetovou
prezentaci i další výstupy, jako jsou rozhlasové pří-

běhy, omalovánky, pohlednice či krátké komiksy.
Součástí je také unikátní hra Geofun, určená pro
všechny majitele iPhonů a mobilních telefonů se sy-
stémem Android. Hra spuštěná v průběhu letošních
prázdnin si získala už řadu příznivců, kteří společně
se zmiňovanými osobnostmi poznávají zajímavá
místa Českomoravského pomezí a soutěží o mnoho
atraktivních cen.
Myšlenkou festivalu Tour Region Film je uvést a oce-
nit filmy a multimédia, které svou náplní a umělec-
kou úrovní přispívají k rozvoji domácího cestovního
ruchu. Festivalový program vyplnily projekce sou-
těžních snímků, prezentace zaměřené na cestování
i multimediální fórum. Ve čtvrtek večer pak byla ve
velkém sále Grandhotelu Pupp pod moderátorským
vedením herce Tomáše Hanáka slavnostně předána
ocenění vítězům Tour Region Filmu. 
Netradiční prezentace osobností Českomoravského
pomezí zaujala odbornou porotu karlovarského fes-
tivalu natolik, že ji ohodnotila jako třetí nejlepší.
V silné konkurenci rekordního počtu soutěžících
z celé České republiky je zisk třetího místa pro re-
gion na pomezí Čech a Moravy významným úspě-
chem.
Oceněnou prezentaci „Známé i neznámé osobnosti
Českomoravského pomezí“ najdete na www.cesko-
moravskepomezi.cz pod odkazy „Osobnosti“ a „Geo-
fun“.

Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer,
foto archiv Tour Region Filmu 

Již 20 let „U Školek, U Školek je
kluků a holek ráj…“

Tak začíná hymna Základní školy
U Školek, jejíž červená budova slaví
letos 20 let své existence. K tomuto
výročí připravujeme pro rodiče a ve-
řejnost dvoudenní oslavy, které se
budou konat v závěru listopadu.
V pátek dne 29. 11. 2013 od 9 a od
17 hodin předvedou žáci školy svá
taneční, pěvecká, divadelní či spor-
tovní vystoupení ve Smetanově domě na tradiční
Školní akademii, která by však tentokrát měla mít
trošku nádech retra, takže si při ní budou moci di-
váci zavzpomínat na časy minulé. A hned následu-
jící den, tedy v sobotu 30. listopadu bude od 10 do
16.30 hod. pro veřejnost otevřena školní budova,
v níž si budou moci návštěvníci prohlédnout vý-
stavu fotografií, zalistovat kronikami, zavzpomínat
na staré školní pomůcky a porovnat je se součas-
nými. K tomu všemu bude hrát kapela, zatančí děti
z kroužku Hýbeme se s hudbou, školní divadlo

Šmrnc předvede veřejnosti své vy-
stoupení My se vlka nebojíme. Svoji
účast na besedě nám přislíbili také
Radek Vávra a Tomáš Lněnička, bý-
valí absolventi školy, kteří se živí he-
rectvím. Zazní zde i skladba z pera
Petra Jiříčka, též bývalého absol-
venta školy. Promítat se bude také
film o škole, který jsme k této příle-

žitosti vytvořili. Můžete se v něm seznámit s his-
torií i se současností školy, zhlédnout rozhovory
s mnoha bývalými učiteli či absolventy. K mání
bude i na DVD. Ke koupi nabídneme také malý
školní almanach, fotoknihu o škole a spoustu ji-
ných drobných dárkových předmětů. Samozřejmě
si přijdou na své i mlsné jazýčky, takže neváhejte,
zablokujte si ve svém diáři termín 29. a 30. listo-
padu a přijďte nás navštívit.
Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ U Školek.

Miroslava Jirečková
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Triatlonista Tomáš Kabrhel si prodloužil sezónu star-
tem v Mezinárodním půlmaratonu v Hradci Králové.
Pro Tomáše to byl první absolvovaný půlmaraton.
Na startu se sešlo 750 závodníků a Tomášova pre-

miéra dopadla na výbornou. Závod rozběhl kolem
desátého místa a postupně se propracovával do-
předu. Na desátém kilometru již běžel čtvrtý a tato
pozice mu patřila i v cíli po 21 kilometrech a 90 me-
trech. Ve své věkové kategorii skončil dokonce třetí.
Tímto výsledkem zakončil letošní svoji velice vyda-
řenou triatlonovou sezónu, ve které se zařadil do
české špičky. Skončil třetí na MČR do 23 let, třetí
na akademickém MČR, třetí v celkovém hodnocení
Českého poháru do 23 let, šestý v absolutním pořadí
na MČR a stejná příčka mu patří i v absolutním hod-
nocení Českého poháru. Velice dobře si vedl i v za-
hraničí, kde za zmínku stojí třetí místo na
prestižním triatlonu v rakouském Kremsu či vyda-
řená vystoupení v závodech Evropského poháru. Bo-
hužel kvůli zranění žeber přišel o start na
Mistrovství světa v triatlonu v Londýně. 
Nyní následuje krátký odpočinek po sezóně a poté
již příprava na sezónu příští, na kterou byl zařazen
do reprezentačního výběru ČR. 

Zdeněk Kabrhel

Plavání a cvičení 
ve vodě pro seniory
Městský bazén Litomyšl opět nabízí seniorům každý
týden ve čtvrtek v 11.30 hod. šetrné cvičení ve vodě
s využitím speciálních pomůcek. Cvičíme v teplejší
vodě, čímž lze předejít prochladnutí. Vodní pro-
středí umožňuje odlehčení kloubům a páteři a záro-
veň poskytuje možnost intenzivního posilování
ochablých svalů. Hodinová lekce zahrnuje přibližně
40 min cvičení a 20 min plavání s možností využití
vířivky a páry. Přijďte naproti dobrému pocitu
z kroku ke zdraví a k dobré náladě. Těšíme se na
vás.         Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Triatlonista Kabrhel čtvrtý 
v půlmaratonu v Hradci Králové

Šachisté Litomyšle úspěšně
zahájili sezónu 

Jiskra Litomyšl A : Štefanides Polička B (5 : 3)
Po letní přestávce se nám opět rozběhly soutěže
družstev. Po složitých vzájemných jednáních se nám
podařilo personálně obsadit obě krajské soutěže KP1
a KP 2. Obě soutěže hraje 8 šachistů a 16 aktivních
členů + minimálně 4 náhradníci je na hranici našich
možností. Nakonec jsme se solidárně dohodli, že si
vzájemně budou vypomáhat hráči A i B týmu a s ur-
čitými potížemi to zvládneme. Na lepší časy se nám
začalo blýskat během tohoto měsíce, kdy jsme zí-
skali tři  „nové pušky“, tedy hráče mezi 20-30 lety,
kteří od 1. ledna výrazně posílí B tým.
Dne 20. 10. 2013 jsme se utkali v pěkně opravených
prostorách sokolovny s naším tradičním soupeřem:
kamarády z Poličky. Je mezi námi podobná rivalita
jako mezi pražskými S, my většinou taháme
za kratší provaz, protože Polička disponuje nesku-
tečnou základnou žáků a dorostu, kterou se nemo-
hou pochlubit ani naše krajská města. A tým Poličky
letos suverénně postoupil do II. ligy, B tým vybojo-
val postup do kraje. B tým tvoří 5 zkušených hráčů

z A týmu s ELEM přes 2100 bodů, doplněných třemi
mladými dorostenci, kteří atakují hranici 2000 b.
a patří k nejlepším ve své věkové kategorii v repub-
lice. Zápas zahájila fantastickou výhrou naše tra-
diční, nestárnoucí opora Láďa Zeman, který jednoho
z mladíků deklasoval ve 20 tazích, následovala re-
míza Vaška Pekaře s jejich jedničkou. Další z mla-
díků Poličky získal můj skalp díky mé nerozhodnosti
a nevyhranosti, moji chybu napravil vzápětí Lukáš
Jirsa, který spolehlivě přehrál nejlepšího u mladíků,
a když vzápětí bodoval ve věžové koncovce Martin
Daniel, vedli jsem již 3,5 : 1,5. Další ze Zemanů (jen
příjmením), Martin, předvedl skvělé taktické a kom-
binační šachy a jednoho z nejlepších šachistů Po-
ličky za poslední dvacetiletí přinutil ke kapitulaci
několik tahů před matem. Jirka Doseděl podržel
zkušeně remízu, a tak Karla Škeříka nemusela mrzet
zbytečná prohra ve zdánlivě vyhrané koncovce. Je
to skvělý začátek do náročné soutěže.

Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Na hřišti TJ Jiskra Litomyšl proběhlo už 8. kolo mi-
nikopané v Litomyšli v nové sezóně 2013/2014.
Tento rok se liga nese v duchu velmi vyrovnaných
výkonů většiny zúčastněných mužstev. Oproti loň-
ským ročníkům začínají vystrkovat růžky nové
a omlazené staronové týmy. Pro kvalitu minikopané
v Litomyšli to znamená výrazné zlepšení a zatrak-
tivnění tohoto sportu v našem městě. Po 8. kole se
v čele tabulky stále drží nováček soutěže SK Slavia,
který následují SK Litomyšl na druhém místě
a Sokol Tokyjo na třetím místě. Další týmy v pořadí
tabulky se drží na dostřel těchto tří mužstev.
Zkrátka tento rok slibuje vývoj tabulky napínavý
průběh ligy až do konečných zápasů, které se budou
dohrávat až na jaře 2014.  Kompletní výsledky na-
jdete na www.minikopana-litomysl.cz.

Jiří Gult

Minikopaná
Litomyšl

Martin Doubek vicemistr ČR
v kategorii NKZ2 

Letošní domácí šampionát v kartingu se o posledním
zářijovém víkendu uzavřel na Autodromu ve Vyso-
kém Mýtě. V rámci mistrovství České republiky bylo
pro rok 2013 vypsáno 5 mistrovských kategorií.
V hlavní kategorii Národní KZ2 bylo sice o titulu
„Mistra“ rozhodnuto již před posledním závodem ve
Vysokém Mýtě, ale přesto se v této kategorii sváděly
souboje o další body do konečného hodnocení
mistrovství. O celkově druhé místo v šampionátu
přijel do Vysokého Mýta bojovat i Martin Doubek
z Orionu Litomyšl. Litomyšlský jezdec sice z počátku
víkendu bojoval nejvíc s nachlazením, ale v dalším
průběhu závodu dával jasně najevo, že příležitosti
bojovat o celkové druhé místo se jen tak nevzdá.
Společně s manažerem týmu Martinem Slavíkem byli
rozhodnuti také využít téměř domácího prostředí
a právě na této trati skvěle fungující závodní tech-
niky (podvozek ART GP – motor TM). V první bodo-
vací jízdě Martin Doubek dojel na druhém místě,
a to si k tomuto pěknému výsledku ještě připsal nej-
rychlejší kolo závodu. V druhé bodovací jízdě skon-
čil třetí, čímž si v konečném hodnocení závodu ve
Vysokém Mýtě zajistil třetí místo na stupních vítězů

a v rámci mistrovství České republiky celkově druhé
místo. Titul vicemistra ČR v kategorii NKZ2 tedy pu-
tuje pro letošní rok do Orionu Litomyšl. Pro Martina
Doubka ovšem letošní sezona ještě nekončí. Spo-
lečně se svým týmem mají v plánu účast ve finálo-
vém závodu světové série WSK v Itálii a v závěru
roku účast na prestižním motokárovém závodu
v americkém Las Vegas.

Text a foto Vráťa Ondráček 

Náplň práce:
• nastavování parametrů výrobních

linek z pohledu kvality i výkonu
• přestavování linky v závislosti

na výrobku
• pravidelná údržba svěřeného zařízení
• kontrola parametrů produktu

na výstupu z linky
• výroba na 2 směny
• výroba domácí chemie a kosmetiky
• práce v týmu

Požadujeme:
• vzdělání SŠ nebo vyučen ve strojíren-

ském oboru
• praxe v obdobné pozici výhodou
• odpovědný přístup
• spolehlivost, komunikativnost

Nabízíme:
• finanční ohodnocení odpovídající

odváděnému výkonu
• zázemí stabilní firmy
• věrnostní program
• možnost růstu

Pokud hledáte novou profesní výzvu 
v dynamicky se rozvíjející a úspěšné
firmě a naše nabídka Vás oslovila,
zašlete nám Váš životopis
s kontaktními údaji na adresu 
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IV,
566 01 Vysoké Mýto nebo na e-mail:
petra.richterova@tomil.cz

Společnost TOMIL s.r.o. Vysoké Mýto,
výrobce kosmetiky a domácí chemie, 
hledá zaměstnance na pozici

SEŘIZOVAČ
VÝROBNÍ LINKY

Cykloservis
Stejskal
Po letní sezóně si nechte
seřídit kolo. Přes zimu
vás čeká 10% sleva.

Kontakt: 605 442 383



29

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky
ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.Info:
tel.: 724 22 92 92. • Prodám plynový kotel Destila
31. Tel.: 737 555 565. • Prodám 3 ks zánovních skříní
imitace buk světle lesklé barvy. Výška 178 cm, šířka
120 cm a hloubka 58 cm. Cena dohodou. Tel.: 737
555 565. • Prodám nepromokavou plachtu na auto,
lehká, pevná, odolná proti slunci i mrazu, na všechny
typy os. aut, zesílený okraj s kovovými oky, nová
v orig. balení, cena jen 390 Kč. Zašlu i na dobírku.T:
776 168 887. • Prodám asi 200 různých mincí, Evropa
a svět 20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na do-
bírku. Tel.: 776 168 887. • PRODÁM novou nepouži-
tou postel Ikea MALM, 160x200, dýha dub, cena 2
900 Kč (pův. cena 3 490Kč), info na tel.: 732 441
137. • Prodám plotové rámy 20 ks + sloupky +
úchytky, cihly, bitagit (asfaltová lepenka), latění.
Tel.: 607 744 568. Prodám velmi pěkný manažerský
notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Pro-
fessional, jako nový, jen 3 900 Kč. I na dobírku. T:
604 961 269. • Hvězdářský dalekohled - teleskop pro
začínající astronomy, kompletní souprava včetně hle-
dáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena
pouze 800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. T: 604 961
269. • Nabízím výběr z cca 100 ks malých i velkých
gramofonových desek populární hudba 60.–90. léta,
5-10 Kč/1 ks. Dále nabízím velkou krabici knih pře-
vážně K. May, jiné, vše za 300 Kč. Kompletní jídelní
servis motiv růže pro šest osob, levně za 600 Kč. T.:
739 307 646. • Sháním do sbírky staré spony, brože,
vějíře, korálkové kabelky a jiné z dob našich babiček,
každá potěší. Nabídněte za rozumnou cenu maličký
skleníček, vitrínu z 50. či 60. let. T.: 739 307 646. •
Nabízím k prodeji litinová sálavá kamna JOTUL F 100
CB (s dvojitým spalováním). Kamna jsou pouze rok
stará (ještě v záruce). Výborný stav. Cena 20 000 Kč.
Tvrzené sklo pod kamna zdarma. Tel.: 605 912 973

Úspěšný konec sezóny pro modeláře LMK
Stejně jako vloni uspořádal LMK
Litomyšl 14. - 15. září na zatrav-
něných plochách pod letištěm
v Poličce soutěž rádiem řízených

modelů kategorie F3J. Výsledky této soutěže jsou za-
počítány jako nominace reprezentantů pro
Mistrovství světa na rok 2014 v Martině. Sjelo se 41
účastníků včetně skupiny pilotů ze Slovenské repu-
bliky. Přestože nám opět nepřálo počasí a celou so-
botu jsme přežili v restauraci na koupališti, neděle
vše vynahradila. Ve zkráceném programu, pouze 4
základní kola + 3 finálové lety, docházelo ve vzduchu
k velmi zajímavým soubojům i výsledkům. Po čtyřech
základních kolech postoupilo do finále 7 soutěžících.
Tříkolové finále nakonec stanovilo tyto výsledky: 1.
Jano Littva ml. SVK, 2. Jaroslav Vostřel LMK Lito-
myšl, 3. Luboš Pospíšil LMK Česká Třebová. LMK Li-
tomyšl i obec Sebranice se zapsaly do modelářského
povědomí velice dobře. Důkaz toho je, že nám bylo
přiděleno mistrovství republiky pro rok 2014.
Touto cestou bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu
Sebranice, AGRO družstvu Sebranice, Městskému
úřadu Litomyšl i panu Kopeckému za pomoc při za-
jišťování této soutěže. Děkuji i personálu restaurace.
Tam se nám všem líbilo, a přesto, že se nelétalo,
budou jistě všichni na tuto sobotu ještě dlouho
vzpomínat.
Ještě jednu maličkost nakonec. Jaroslav Vostřel se
tímto výborným výsledkem s předstihem nominoval
na Mistrovství světa v Martině v roce 2014 již před
poslední soutěží, která se konala v Podhořanech. Na
této soutěži si odbyl svůj soutěžní křest Jaroslav Vo-
střel ml., žák 2. třídy základní školy. Absolvoval sou-
těž ve velmi těžkých podmínkách (silný vítr). Přes
to vše dobře dopadlo, skončil mezi dospělými sice po-
slední, ale pohár za odvahu od pořadatele si jistě za-
sloužil.
Na závěr si dovolím zhodnotit ve výsledcích úspěš-
nou sezónu 2013. Naši mladí modeláři v kategoriích
volných modelů se zúčastnili nejen veřejných sou-
těží, ale i krajského přeboru, kde se nominovali na

• 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

mistrovství republiky žáků. Tam obstáli velice
dobře, bratři Cimburkové se podělili o třetí, čtvrté
a páté místo. V kategorii rádiem řízených modelů se
naši modeláři věnují hlavně těmto dvěma katego-
riím: svahové rychlostní modely F3F a termické vět-
roně F3J. V kategorii svahových větroňů je naším
nejúspěšnějším členem Radovan Plch, který se
zúčastnil mistrovství Evropy, kde obsadil 4. místo
a družstvo České republiky skončilo na místě třetím.
Zvítězil v evropském poháru a stal se potřetí
mistrem České republiky. V kategorii termických
větroňů dosahuje z našeho klubu nejlepších vý-
sledku Ing. Jaroslav Vostřel. Na Mistrovství Evropy
v Turecku obsadil 7. místo a družstvo České repu-
bliky obsadilo místo druhé. Stal se opět mistrem
České republiky na letišti v Sázavě u Lanškrouna.
Někteří členové si létají pouze pro radost, pan Flídr
se zúčastnil i leteckého dne na letišti v Litomyšli.
O tom, že jsme dobrá parta, svědčí výsledky, kte-
rými se mnoho sportovních klubů v Litomyšli chlu-
bit nemůže. Že jsou tyto výsledky podloženy
svědomitostí, spoustou času i jiných prostředků,
není snad třeba zdůrazňovat.
Nakonec ještě jednou děkuji všem, kteří se podílí na
naší práci a zvláště MěÚ Litomyšl za spolupráci,
která nám napomáhá k dosažení těchto výsledků.

Text a foto Jaroslav Vostřel

Masáže Michaela Litomyšl
Toulovcovo nám. 151, tel. 607 533 237

www.masaze58.webnode.cz

Více než 600 účastníků
na Pochodu rytíře 
Toulovce 
I letos 28. září předával
více než šestistovce za-
registrovaných účast-
níků Pochodu rytíře
Toulovce v areálu uby-
toven TJ Jiskra Litomyšl
ve Vranicích pamětní di-
plomy s vyznačením
zdárně dokončené trasy
8 – 16 - 30 km sám rytíř
Toulovec (Jaroslav Sodomka). Pro malé turisty našel
ve svých kapsách i část čokoládového pokladu.
Všem účastníkům navíc předal pro letošní rok úplně
novou medaili, jejímž autorem je akademický sochař
Jiří Věneček.
Krásné slunečné počasí, množství hub, příjemné,
více či méně náročné trasy lesními cestami v pískov-
cových skalách, odměny a bohatá nabídka občer-
stvení v cíli, zajímavá výstava hub – to byl
„TOULOVEC 2013“.
Letošní statistika: 602 zaregistrovaných účastníků
s uhrazeným startovným; nejmladší účastníci: Ma-
touš Beňa a Veronika Dvořáková; nejstarší účastníci:
30 km - Antonín Heiker (1939), 16 km - MUDr. Vl.
Bílý (1935), 8 km - B. Maixner (1930), L. Eliášová
a B. Müllerová (obě 1942); nejvzdálenější místo byd-
liště účastníků – České Budějovice, Praha, Prostějov,
Jihlava…
Dana Kmošková, Klub turistů Litomyšl, foto medaile
Pochodu rytíře Toulovce od medailéra Jiřího Věnečka
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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
Plavecká škola Ráček:
• Po dopoledne - plavání batolátek (p. Stránská)
• Po 17.00 - cvičení pro těhotné (p. Neugebauerová)
• 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 info najdete na www.bazen-litomysl.cz, pří-
padně na tel. 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.

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
45minutové 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
Út 17.30-21.30 společná
St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 společná
Čt 16.00-18.30 ženy, 18.30- 22.00 společná
Pá 16.00-18.30 muži, 18.30- 22.00 společná
Ne 15.00-21.00 společná

AE-ZU free dance + posilování
Tělocvična Gymnázia A. Jiráska (vchod zezadu)
St 18.00-19.00 
Adriana Vítková, adrianavit@seznam.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) 

ZUŠ - budova „TUNEL", tel. 461 612 195
do 12. 12. každý čtvrtek od 19.30 - Orientální
břišní tanec (tel. 728 684 634, 
www.amor-orient.com)

II. ZŠ Litomyšl
do 13. 3. 2014 každý čtvrtek od 17.45-18.45 -
Pilates s Jarkou Voleskou - cvičení na protažení
celého těla (info na tel. 777 118 220)  

Sport, cvičení

Hráči Stigy HC 
Benátky bojovali 
v České poháru 
V sobotu 28. 9. začal v Petroupimi na Benešovsku
Český pohár 2013/2014 ve stolním táhlovém hokeji.
Za klub Stiga HC Benátky bojovalo 6 zástupců, kteří
se v poli 62 hráček a hráčů z ČR, Ukrajiny a Velké
Británie neztratili. 
Z 1. základní skupiny David Hejnoch (13.) a Jiří
Malík st. (14.) postoupili do Céčka, stejně jako z 2.
skupiny Jindřich Petr (12.) a ze 3. skupiny Jiří
Junek (13.); nejlépe si vedli naši zástupci ve 4. sku-
pině, kde Michal Boštík (7.) a Zdeněk Lopaur (8.)
zaostali 3 body za postupem do Áčka. V odpoledních
výkonnostních skupinách nás proto nejvíce zajímalo
Béčko, kde M. Boštík ze 3. příčky postoupil do play-
off, ale ve čtvrtfinále vypadl s Honzou Sládkem (THC
Stiga Elites) 2:3 na zápasy a skončil 29. Z. Lopaur
nedokázal zopakovat dopolední výsledky a ve sku-
pině obsadil 14. příčku (38.). V Céčku si to naše
čtyřka rozdala o poslední body pro klub. Nakonec je
trochu překvapivě přidal nováček J. Malík st., který
to ve velmi vyrovnané skupině, kde i vítěz ztratil 8
bodů, dotáhl až na 4. místo (49.), za ním se seřadili
52. J. Petr, 56. D. Hejnoch a 61. J. Junek. V soutěži
klubů jsme zatím na 8. místě. Celkově zvítězil Lukáš
Turoň (THC Třinec) před Michalem Hvižděm (THC
Stiga Elites) a Janem Dryákem (Big Band), brambo-
rovou medaili získal litomyšlský Patrik Petr (THC
Stiga Elites).
Stav domácích soutěží po 9 měsících: Litomyšlský
pohár - 1. Robert Jež (bez klubové příslušnosti)
285b., 2. Michal Boštík 275, 3. Zdeněk Lopaur 236,
4. Jindřich Petr 164, 5. Patrik Petr (THC Stiga Elites)
160, 6. Jiří Junek 124, 7. Ladislav Cafourek 122, 8.
Tomáš Halama 90, 9. Barbora Petrová 90, 10. Petr
Vohralík 78 (všichni Stiga HC Benátky) a dalších 11
účastníků. Litomyšlská Stiga liga - 1. Zdeněk Lopaur
340 b., 2. Michal Boštík 330, 3. Jindřich Petr 267,
4. Josef Sedláček 180, 5. Barbora Petrová 178 (cel-
kem 28 účastníků). Za cenu do soutěže děkujeme
Hodinářství – Klenotnictví Miroslav Němec z Lito-
myšle!                               Text a foto Jindřich Petr

Žák 3.ZŠ třetí na Mistrovství ČR
volně létajících modelů

Na Mistrovství republiky volně lé-
tajících modelů, které se konalo
21. 9. 2013 v Senici u Olomouce,
reprezentoval Litomyšl žák 3.
třídy 3. základní školy T. G. Ma-
saryka Honzík Cimburek.  Byl no-
minován na základě letošních
výsledků v krajských kolech
v Ústí nad Orlicí a Jihlavě, kde
obsadil vždy třetí místa ve dvou
různých kategoriích. Další dvě
nominace získali Václav Cimburek
(Gymnázium Litomyšl) a Jaroslav
Halouska (ZŠ Cerekvice), také
členové klubu. Jára však pro bolavé koleno na po-
slední chvíli odřekl účast. 
Vlastní mistrovství, na kterém startovalo 105 žáků
v pěti kategoriích, bylo provázeno silným větrem
a několika přeháňkami. Výstřelem ze startovní pis-
tole v 9.00 hod. začalo první z pěti soutěžních kol.
V těžkém zoraném poli se obtížně chodilo a modely
často nebyly dobře viditelné. Honzíkovi se 3x poda-
řilo získat maximum 120 sec., až při 4. letu zakopl
a letěl pouze 70 sec. Čtyři sekundy ho dělily od ti-
tulu vicemistra republiky! Honzík měl ještě smůlu
při druhém startu v kategorii F1A s rozpětím křídel

2 metry a více, kdy silným pory-
vem větru model neustálil a ten
se při střetu se zemí poškodil. 
Václav Cimburek postupoval také
dobře, ale při pátém startu se
model dostal do studeného vzdu-
chu a letěl pouze polovinu času, ale
i tak vybojoval pěknou 5. příčku.
Honzík zde dosáhl nakonec vyni-
kajícího úspěchu a přivezl si
pohár, diplom a bronzovou me-
daili za 3. místo v České repub-
lice.
Honzík se této činnosti začal vě-

novat před třemi lety. Začal stavět házela s rozpětím
křídel 30 cm, poté 50 cm. Získal dobré umístění
hlavně v zimní svitavské lize. Tam stanul dvakrát na
druhém, jednou na třetím místě. O rok později začal
létat větší modely rozpětí 110 cm vlečené šňůrou
25 m a i tam mu na veřejných soutěžích soupeři po-
dávali ruce. Další rok rozšířil své modely na rozpětí
150 cm, které létají pomocí vlečné šňůry do výše 50
metrů. V loňském roce slavil svůj úspěch v moravské
Litovli, kde vyhrál ve dvou kategoriích,  a kromě di-
plomů přivezl i sklenice medu. V minulém roce začal
létat modely s dvoumetrovým rozpětím a v Hořicích

obsadil 1. místo v kategorii žáků. V celorepubliko-
vém hodnocení výkonů získal v modelech F1H
150 cm chvályhodné 2. místo. Úspěchy doplnil Vašík
1x 3. místem, 1x pátým a 1x 17. místem, Jarda získal
1x 2. místo, 1x 6. místo a 1x 14. místo. 
Svými výkony jsme získali účast ve světovém po-
háru v Táboře. Tam v mezinárodní účasti dospělých
soutěžilo 100 sportovců z 12 evropských států. Vy-
hlášeno bylo sedm startů dle mezinárodních pravi-
del. Modely s rozpětím 2 m a více létaly v letech
trvajících tři minuty opět více než 500 metrů da-
leko. Honzík se tentokrát nestačil v limitu vrátit
a obsadil 82. místo. Ale i tak reprezentoval školu,
město i naši republiku. Doma má vystaveno 5 po-
hárů a asi dvacet diplomů. 
Za povšimnutí stojí i pochopení otce, který si vždy
udělá čas a vede jej ve funkci řidiče a pomocníka
v této mimoškolní činnosti.
Modelářský kroužek bude pokračovat, zájemci se
mohou hlásit prostřednictvím svých základních
škol.             Jindřich Krčmář, vedoucí kroužku LMK, 

foto Pavel Jirsa
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Dětský šampionát
vrcholem dětské 
jezdecké sezóny
Vrcholem dětské jezdecké sezóny na Suché je již tra-
dičně říjnový Dětský šampionát 2013. Jedná se
o kombinovanou soutěž, kdy jezdci nejprve předvádí
svého koně v drezurní úloze a poté i ve skokové
soutěži. Jezdcům se pak sčítají jednotlivá umístění.
Šampionát má vždy dvě kategorie: první je určená
pro pony - PONY ŠAMPIONÁT a druhá pro velké koně
- DĚTSKÝ ŠAMPIONÁT.
Drezuru PONY 4 ovládla dle očekávání domácí Eliška
Skřivanová - Monty, bronzová dvojice z MČR v dre-
zuře pony (JK hřebčín Suchá). Stříbrnou dvojicí byla
Anička Slušná - Nikita (Stáj Slušný), bronzovou pak
Eva Divácká a Lorys (Stáj Černohorský). Čtvrtá skon-
čila Nikolka Tivodarová - Indián (JK hřebčín Suchá).
Drezura pod názvem Z2, pro velké koně a starší děti,
měla 14 horkých kandidátů na vítězství. Nejlépe si
s nástrahami úlohy poradila Terezka Lipavská a Roz-
árka (JK Sloupnice). Druhé a třetí místo bylo v režii
jezdkyň jezdeckého klubu hřebčín Suchá - pro
stříbro si dojela Denisa Menšíková s Eliotem, pro
bronz pak Eliška Jíšová a Primus.
Než došlo na druhá - skoková kola, mohli diváci fan-
dit jezdcům v soutěži Cena Nadějí 2013. Jedinou zá-
stupkyni  JK hřebčín Suchá byla Nikolka Tivodarová
s Indiánem a k velké radosti domácích tato dvojice
obsadila stříbrnou příčku. Lepšího výsledku dosáhla
pouze Anežka Mikešová s Karlen Amadeus (Hřebčín
Karlen). Bronzové místo získala Lucka Procházková
a Lama (Stáj Černohorský). 
Parkur 60 cm se jel nejen jako samostatná soutěž,
ale také jako druhé kolo PONY Šampionátu 2013.
Nejlepší dvojicí této soutěže byla Eva Divácká
a Lorys, která za sebou nechala Anežku Mikešovou
s Karlen Amadeus a Marianu Michalíčkovou s Liken
1/JK Sentice).
Po součtu pořadí byli slavnostně dekorovaní tři nej-
lepší jezdci PONY ŠAMPIONÁTU 2013: Eva Divácká -
Lorys (Stáj Černohorský), 2. Eliška Skřivanová -
Monty (JKHS), 3. Mariana Michalíčková - Liken 1/JK
Sentice).
Konečné pořadí v DĚTSKÉM šampionátu 2013 vý-
razně ovlivnilo umístění jezdců ve skokové soutěži
do 85 cm. Vítězství i druhé umístění získala Anička
Slušná. Prvenství získala s Adiže, druhá se umístila
s Nikitou. Třetí místo patřilo po pěkném výkonu De-
nise Menšíkové s Eliotem (JK hřebčín Suchá).
Nejlepší jezdci DĚTSKÉHO ŠAMPIONÁTU 2013: Te-
rezka Lipavská - Rozárka (JK Sloupnice), 2. Denisa
Menšíková - Eliot (JK hřebčín Suchá), 3. Anička
Slušná - Nikita (Stáj Slušný).        Mirka Skřivanová

• 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.

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

Nohejbalový klub Litomyšl hodnotí uplynulý ročník
V letošním roce se tým mužů představil opět
v okresním přeboru. Zvolen byl systém soutěže, kde
se střetávala mužstva ve 2 skupinách (Svitavská
a Ústeckoorlická). Z každé skupiny postupovaly 4
nejlepší týmy do play off.
Základní část zahájil náš tým těžko uvěřitelným de-
baklem (1:7) na půdě nováčka soutěže z Moravské
Třebové. Poté se ale hráči postupně rozehrávali a bi-
lance 3 výher, 3 remíz a 3 proher je v posledním
kole postavila před nelehký úkol. Museli jsme doma
uhrát minimálně remízu s velmi silným týmem ze
Skrchova. V hodině dvanácté dokázali hráči vybojo-
vat ten zlatý bod za remízu, který je posunul na
čtvrté místo a postup do play off soutěže. 
Přes prázdniny se k týmu přidali dva nováčci. Zvý-
šená konkurence v mužstvu prospěla všem a boj
o místo v sestavě připravil všechny hráče na nejtěžší
část sezóny. Ve čtvrtfinále na Litomyšl čekal vítěz
druhé skupiny – Vysoké Mýto. Soupeř měl problém
s hřištěm,  a tak se utkání odehrálo v Litomyšli
za sokolovnou. Domácí prostředí náš tým využil do-
konale a všechny překvapil zaslouženou výhrou 5:3
a postupem do semifinále.  
V semifinále nás čekal neporažený vítěz naší sku-
piny - tým Lezníku. V základní části jsme s tímto
soupeřem sehráli dva velmi vyrovnané zápasy, kdy
oba skončily remízou 4:4. Někteří hráči soupeře
dříve oblékali dres našeho týmu,  a také možná
proto si Litomyšl na soupeře věřila. I tento zápas
skončil spravedlivou remízou, ale postoupit mohl
pouze jeden tým. Na řadu tedy přišlo pravidlo o do-
datečném utkání. Do něho oba týmy postaví své tři
nejlepší hráče a vítěz tohoto střetnutí TOP trojic po-
stoupí do finále. V tomto dodatečném klání byli
úspěšnější hráči z litomyšlského týmu a hurá do fi-
nále!!

Finálové utkání mělo jednoznačného favorita – do-
mácí tým Skrchova, kterému střídavě v sezóně vy-
pomáhali dva ligoví hráči: L. Novotný (Modřice –
extraliga/1. liga) a M. Konupka (Holubice – 2. liga)!
Jelikož tým Skrchova přišel v průběhu sezóny tra-
gicky o jednoho svého hráče a kamaráda, musel do
utkání nasadit oba své ligové borce. Zápasy prvních
trojic začaly překvapením, kdy naši hráči dokázali
porazit trojice modřického Novotného. Druhé pře-
kvapení přinesla hned následující trojice, ve které
Litomyšl dokázala porazit i formaci druhého ligo-
vého zástupce Konupky. Po nečekaném průběhu za-
čátku utkání nasadili domácí do prvních dvojic svoje
elitní duo společně, čímž snížili stav utkání na 1:2
z pohledu domácího Skrchova. Do druhé dvojice
však museli jít výrazně slabší hráči domácích, a Li-
tomyšl tak vrátila na své konto dvoubodové vedení
3:1. V odvetných trojicích naši borci opět dokázali
porazit Novotného trio a zvýšili na 4:1. Domácí však
neskládali zbraně a nejdříve Konupkova trojice
a poté i elitní domácí dvojka snížily na 3:4… Do po-

sledního utkání však nastupovala slabší dvojice
Skrchova a Litomyšl měla zápasový matchbol. Nervy
hráčů pracovaly na obou stranách, ale veledůležitý
bod nakonec urvala naše dvojice a mohly vypuknout
oslavy pro mistry okresu. 
Sestava okresních přeborníků pro rok 2013: J. Ha-
vran, M. Radiměřský, V. Svoboda, T. Bican, M. Še-
včík, P. Plšek, M. Šedý, J. Beránek, M. Vomočil
a hrající trenér M. Vrbka
„Trenér Vrbka dokázal přes prázdniny připravit svůj
tým velmi dobře a mnoho hráčů zahrálo na hranici
svých možností. Vůle po vítězství byla mnohem zna-
telnější než v základní části a přeskupení sestav
také vyšlo na jedničku. Tuto sezónu musíme hod-
notit jako velmi úspěšnou, protože byla korunována
titulem okresního přeborníka. Pro trenéra musela
být tato sezóna jako z říše snů, protože k titulu
v dlouhodobé soutěži přidal již na jaře titul za výhru
na suprově obsazeném turnaji trojic v Letovicích,
kde svým zaujetím a přístupem strhl své spolu-
hráče,“ hodnotí sezónu Miloš Vomočil. 

Miloš Vomočil, foto Josef Havran



So  4. 11. 15.00-17.00 Turnaj ve foukání šipek - přijďte si zastřílet jako domorodí křováci nebo indiáni • DDM Litomyšl tel. 461 615 270
So  9. 11. 9.15 Litex aerobic show - podzim s módou, pohybem, tancem a dobrou náladou • městská sportovní hala  tel. 800 150 550
    13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
    14.00 11. kolo Litomyšlského poháru 2013 - stiga • DDM Litomyšl (každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM Litomyšl)
    14.00 Jiskra Litomyšl x Svitavy „B" - utkání Krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
St 13. 11. 18.30 HC Litomyšl x HC Chrudim - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So 16. 11. 10.00 Český pohár ve Stiga hokeji - 3. kolo • Lidový dům tel. 608 821 605
    11.00 Drezurní veřejný trénink - Z-L + pony • Jízdárna Suchá 
St 20. 11. 18.30 HC Litomyšl x HC Chotěboř - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So 23. 11. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá -jezdecká hala
Ne  1. 12. 11.00 Mikulášský rej v maskách - JZ, 40-80 cm • Jízdárna Suchá -jezdecká hala 
St  4. 12. 18.30 HC Litomyšl x HC Skuteč - Krajská liga mužů v ledním hokeji • krytý zimní stadion
So  7. 12. 13.00 Veřejný trénink a Hobby soutěže - pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá - jezdecká hala
    13.00 2. ročník Vánočního turnaje v mariáši - registrace od 12.00 • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338

KAM ZA SPORTEM

Mimořádný úspěch mladších žáků
V současnosti nejúspěšnější litomyšlský sportovní
kolektiv oddíl atletiky opět znásobil své úspěchy.
Historicky nejlepší umístění mužů – 2. místo v 1.
lize již bylo v tisku prezentováno, proto připomínám
pouze konečné pořadí: 1. Liberec, 2. Litomyšl, 3.
Hradec Králové, 4. Bílina, 5. Jablonec nad Nisou, 6.
Turnov, 7. Ústí nad Labem, 8. Mladá Boleslav.
Mimořádným úspěchem je ale i vystoupení mladších
žáků, kteří vyhráli všechna utkání ve své skupině
s celky z Ústí nad Orlicí, Poličky, Chocně, M. Třebové,
Žamberka a nakonec vyhráli i krajské finále před spor-
tovními školami z Chrudimi a Pardubic. Kádr družstva
tvořili žáci ZŠ Zámecká, dále chlapci ze ZŠ Masarykova
a ZŠ Habrmanova Č. Třebová. Bláha, Blažek, Driml,
Kadidlo, Kostlán, Nešpor, Pakosta, Siegl, Švec, Vostřel,

Zítko, Trpkoš, Večeřa, Voříšek, Metyš, Půlkrábek, Rů-
žička, Švíř, Viščák, Fohl, Vágner a Klejch.
Na úspěchu družstva se podíleli vedoucí i trenéři,
učitelé Tv, ale i rodiče, mnohdy v roli řidičů. Podě-
kování patří i trenérům jiných sportů, kteří umožnili
svým svěřencům zapojení v atletickém družstvu (ko-
paná, badminton, plavání, hokej). Na základě vý-
sledků v družstvu byli naši žáci nominováni i do
krajského výběru v rámci mezikrajového utkání
v Jablonci, kde krajský přeborník Vostřel i nad sou-
peři z ostatních českých krajů a Kadidlo si vytvořil
zajímavé osobní rekordy na 60 a 300 m. 
Vzhledem k tomu, že i v loňském roce ml. žáci byli
v krajském finále druzí, výsledky nás opravňují
k tomu, abychom pro příští rok sestavili z úspěšných

Plavecká soutěž měst 2013
Ve středu 2. října 2013 proběhl v Městském bazénu
v Litomyšli 22. ročník celorepublikové „Plavecké
soutěže měst“. Za Litomyšl přišlo plavat 314 plavců,
město získalo celkem 3971 bodů a v celkovém po-
řadí 5. místo v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel.
Soutěž probíhala od 6 do 21 h. a plavalo se zdarma.
Odměnou byl diplom, pro děti sladkost, pro dospě-
láky čepice a odpolední veřejnost měla možnost vy-
užít bazén i s atrakcemi a tradiční dobou pobytu

(1,5 h). Od 8 do 15 h. byl bazén vyhrazen pro školy.
V tomto čase odplavalo 230 plavců z 11školních za-
řízení. První školáky přivítal krátkým proslovem pan
starosta Michal Kortyš a soutěž tak oficiálně zahájil.
Velkou radost jsme měli z premiérové účasti dětí
z mateřských škol – MŠ Sedliště a I. MŠ Jiráskova
Litomyšl. Z I. ZŠ Zámecká závodilo 23 žáků, z II. ZŠ
U školek 66 žáků a z III. ZŠ T. G. M. 33 žáků. Za Spe-
ciální ZŠ a MŠ plavalo 14 plavců včetně 3 kantorů.
Střední školy se zúčastnily pouze dvě, a to  VOŠP
a SPGŠ Litomyšl (45 plavců včetně kantorů) a SSOŠ
Trading Centre. Velmi si vážíme i účasti dojíždějících
škol z okolí – ZŠ Nové Hrady, ZŠ Čistá a ZŠ Trstěnice.
Nejmladším účastníkem byla Dorotka Motlová (1,5
roku), nejstarší plavkyní se stala p. Hana Václavková
(73 let) a nejlepší čas na 100 m VZ měla Anežka No-
váčková (12 let) – 1:14,59. Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali všem, kteří se soutěže zúčastnili
nebo ji jakkoliv podpořili. Děkujeme vedení Měst-
ských služeb Litomyšl s.r.o. za podporu a firmě VČE
– montáže a.s. za sponzorský dar. Těšíme se opět
příští rok první říjnovou středu na plavání za Lito-
myšl.      Za kolektiv zaměstnanců Městského bazénu

Dagmar Marková, foto Jana Bisová

Aqua dance v Litomyšli
Městský bazén Litomyšl a zkušená lektorka aqua ae-
robiku Zuzana Vomočilová zvou všechny příznivce
pohybu ve vodě, ženy i muže, mladší i starší, v so-
botu 9. listopadu 2013 v 10.30 hod. na hodinu zá-
bavného cvičení. Lekce zahrnuje cvičení v mělké
i hluboké vodě, jednoduché taneční prvky i posilo-

vání. Přijďte zažít hezkou atmosféru a zároveň
dobrý pocit, že jste učinili něco pro zdraví. Vstu-
penky budou v předprodeji na recepci krytého ba-
zénu od pátku 25. října 2013. Neváhejte, kapacita
omezena. Informace získáte též na www.bazen-lito-
mysl.cz nebo na tel. č. 606 051 995.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

mladších žaků družstvo žáků starších, abychom jim
umožnili další výkonnostní růst a kvalitní závody
v následujících sezonách.
Na závěr bych ještě připomněl individuální výkony
našich nejlepších. Nejzkušenější P. Baar byl nejlepší
z českých desetibojařů na evropském poháru ve švý-
carském Nottwillu, T. Kozák přehodil v nových od-
dílových rekordech 19 metrů v kouli a 50 m v disku,
jeho bratr V. Kozák 60 m v oštěpu, dorostenec J.
Kovář vyhrál řadu přespolních běhů, získal medaile
na mistrovstvích republiky, na závěr sezony obsadil
2. místo v kategorii juniorů na populárních Běcho-
vicích a vyhrál 5 km na celostátním finále družstev
v Brně.   Petr Jonáš, vedoucí družstva mladších žáků
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Vyprodaná hala 
sledovala výhru 
Interu Bratislava

Zcela vyprodaná městská sportovní hala sledovala
v sobotu 28. září špičkový mezinárodní basketbal.
BK JIP Pardubice podlehl v přípravném utkání ak-
tuálnímu slovenskému šampiónovi Interu Bratislava
v poměru 60:81. Téměř 500 diváků vytvořilo skvělou
atmosféru, ve které si kromě profesionálních basket-
balistů mohli zahrát o poločase hlavního utkání
v ukázkovém duelu i minižáci a starší přípravka
z místního basketbalového oddílu TJ Jiskra. Dopro-
vodný program čítal i několik tanečních vystoupení
a soutěž pro diváky. Celý výtěžek ze vstupného, který
činil 8 500 Kč, věnovali organizátoři občanskému
sdružení Společně dětem, konkrétně na rehabilitační
pomůcky pro děti na vozíku. Všem divákům, kteří se
na této částce podíleli, patří velký dík. Poděkování
patří i všem partnerům celé akce, bez kterých by se
toto utkání jen stěží mohlo uskutečnit. Konkrétně jde
o město Litomyšl a společnosti Profistav, Auto Hla-
váček, restauraci U Medvěda, Dance Club U Kolji, A-
kart arénu, restauraci Na Výsluní a CMS-TV. 

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu, 
foto Jana Bisová


