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znovuzrození?
Loučení s Loučnou
špinavou

Zasedání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšle se
uskuteční ve čtvrtek 22. září od 16.00 v malém sále
Smetanova domu. 

Dny evropského dědictví (European Heritage
Days) jsou celoevropskou poznávací a spole-
čenskou aktivitou, jejíž cílem je ochrana kul-
turního dědictví. Česká republika se ke Dnům
evropského dědictví připojila v roce 1991
a záštitu nad touto akcí převzalo Sdružení his-
torických sídel Čech, Moravy a Slezska, jejímž

členem je i město Lito-
myšl. Každoročně se
v měsíci září otevírají
veřejnosti brány nejza-
jímavějších památek,
budov, objektů a pro-
stor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo
zcela nepřístupné.
V Litomyšli jsou dny

otevřených dveří vždy druhý víkend v září,
tentokrát tedy o víkendu 10. a 11. září. 
Samozřejmou součástí bývá i bohatý doprovod-
ný program. Letos se můžete těšit například
na představení v zámeckém divadélku „Mile-
nec a sok v jedné osobě aneb hrabě a rytíř
Miloslav“ v podání divadelního spolku Šembe-
ra Vysoké Mýto. Dvacátý ročník oslaví také
v divadélku festival Mladá Praha, který v nedě-
li představí smyčcový kvartet Young Prague
Festival Quartet. Koncertovat se bude také
v sobotu ve Smetanově domě. Zde nás čeká
v rámci cyklu LHV výjimečný koncert Czech
Virtuosi a Esther Yoo (USA).
Speciální program bude připraven také v Regi-
onálním muzeu v Litomyšli. Na děti zde čeká
výtvarná dílna, související s výstavou oblíbe-
ného Krtečka.  
Prohlédnout a prostudovat bude možné také
obří leporelo, související s výstavou „Dějiny
udatného českého národa a pár bezvýznam-
ných světových událostí“. V Rodném bytě Bed-
řicha Smetany si připomeneme 160. výročí
narození spisovatele Aloise Jiráska, který čtr-
náct let působil v Litomyšli jako gymnaziální
profesor dějepisu a zeměpisu. Jiráskova slavná
Filosofská  historie  se  dočkala  řady  vydání
s ilustracemi různých autorů – nepřekonané
však zůstanou ilustrace Adolfa Kašpara, které
jsou k vidění právě v Rodném bytě B. Smeta-
ny. Vstupné do všech expozic a na všechny
výstavy v regionálním muzeu bude v rámci
Dnů evropského dědictví poloviční.
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Brány  památek
se opět otevřou 

Nový kostel a městský bazén
v dokumentech o výjimečné architektuře
Česká televize ve své podzimní programové nabídce
uvádí nový projekt s názvem proStory / made in Czech,
který zachycuje výjimečnou českou architekturu.
Záběry pro některé z cyklů se natáčely také v Litomyš-
li, například v Novém kostele Církve bratrské nebo
v krytém bazénu. 
proStory / made in Czech je cyklus 16 autorských
dokumentů o výjimečných stavbách a kontextech sou-
časné české architektury. „V jednotlivých dílech auto-
rské dokumentární série vystupují nejen architekti,
ale také investoři, uživatelé staveb a rovněž ti, kteří
vedle daných realizací žijí, pracují a procházejí,“ pro-
zrazuje autorka projektu Lucie Králová. Ta společně
s odbornými poradci vybrala z let 1993–2011 výjimeč-
né stavby, často oceňované u nás i v zahraničí, z nichž
mnohé dosud vyvolávají kontroverzní reakce. Zároveň
se jedná o realizace, které svým charakterem pokrýva-
jí různorodé architektonické podoby a funkce: banka,
bazén, stodola, vila, klub, knihovna, kostel, rodinný
dům, most, rozhledna, tiskárna, galerie a další.
Před kamerou i za kamerou projektu proStory / made
in Czech se sešly výrazné autorské osobnosti z řad
architektů - Martin Rajniš, Zdeněk Fránek (Nový kos-

dobou jsem náhodou byla v Ohiu,
kde učí profesor Vítek. Tak jsem mu
zahrála, protože jsem chtěla přijet
a on řekl, že můžu. Nemusela jsem
proto posílat nahrávku,“ řekla
Miranda Liu, která se věnuje hře
na housle od svých 4 let a do Lito-
myšle dorazila z USA, respektive
ze Salcburku, kde poslední čtyři
roky studuje. Ovšem, tak jako ona
to ostatní studenti lehké neměli.
„Pravidla se nezměnila ani letos.

Studenti se museli přihlásit – poslat pásky i DVD. Podle
DVD jsme pak vybírali. Na jejich základě se dá navíc
dobře vyčíst charakter lidí a můžeme pak dávat dohro-
mady kvarteta,“ uvedl Milan Vítek. 
Výuka opět probíhala standardním způsobem, tedy
individuální lekce, lekce smyčcových kvartet a veřejné
koncerty. „Tyto kurzy se mi opravdu líbí. Jsem tu popr-
vé, ale hodně mě to motivuje, abych cvičila. Vyměňu-
jeme si názory a nápady ohledně hudby s mými kolegy.
Učíme se nové věci. Myslím, že se hodně zlepšuji.
Hodně totiž hrajeme a vystupujeme, a to je pro mě
skvělá zkušenost,“ uvedla Miranda Liu.        > strana 4

Jedním z koncertů pro veřejnost byl
skvělý recitál operní divy Akiko Nakaji-
my za klavírního doprovodu jejího
partnera Nielse Muuse. 

tel v Litomyšli), Emil Přikryl, Josef Pleskot, Ivan Krou-
pa, Alena Šrámková, Svatopluk Sládeček, Ladislav
Lábus, Stanislav Fiala, ateliery Projektil, HŠH, A 69,
D.R.N.H. (krytý bazén v Litomyšli) a předních českých
dokumentaristů. 
V Novém kostele v Litomyšli natáčel dokumentarista
Filip Remunda 20. srpna. „Záměrem režiséra bylo roz-
hýbat architekturu Nového kostela uměleckým
vystoupením.                                                     > strana 2

Neuvěřitelných 16 sezón v Litomyšli probíhají Meziná-
rodní smyčcové kurzy profesora Milana Vítka. Letošní
ročník se uskutečnil od 17. července do 7. srpna a opět
s sebou přinesl zajímavé koncerty pro veřejnost, mimo
jiné pěvecký recitál skvělé sopranistky Akiko Nakajimy
nebo varhaníka Karla Paukerta. Samozřejmě se nejen
Litomyšlanům představili také nadějní žáci téměř
ze všech koutů světa.  
Studenti se opět ocitli pod vedením dobré duše kurzů,
profesora Milana Vítka, ale také profesora Nielse Ull-
nera z Dánska, profesora Pera Enokssona ze Švédska či
Milana Řeháka. „O tomto kurzu mi řekl kamarád. Tou
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Krátce
Současnost a perspektiva sociální péče. Od 8.

do 9. září se ve Smetanově domě uskuteční pátý ročník
konference Současnost a perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století, určené nejen sociálním pra-
covníkům. Akci pořádá Město Litomyšl.    

Německá televize o Litomyšli. Ve dnech 13. - 18.
září bude v Litomyšli natáčet německá televize MDR
dokument o Litomyšli a okolí. Tento třicetiminutový
dokument bude odvysílán na programu MDR 15. října
v pořadu „Na cestě za našimi sousedy“. 

Hrajeme si v Litomyšli - poděkování. Děkujeme
všem subjektům, které se zapojily do celoprázdninové-
ho maratónu akcí Hrajeme si v Litomyšli. Výjimečná
návštěvnost akcí i ohlasy podnikatelů nás přesvědčily
o tom, že se takováto spolupráce vyplácí.   

Městská galerie bude mít brzy nového ředitele.
V pondělí 29. srpna se konaly pohovory se zájemci
o místo ředitele v Městské galerii Litomyšl. V řádném
termínu bylo podáno celkem osm přihlášek. Předpo-
kládáme, že konečný výběr provede na doporučení
výběrové komise Rada města Litomyšl dne 6. září.

Přerušení dodávky el. energie na Suché a Pazuše.
22. září od 8.00 do 15.00 bude v obcích Suchá a Pazu-
cha přerušena dodávka elektrické energie z důvodu
opravy a údržby vysokého napětí.

strana 1 >
V tomto případě se jednalo o vystoupení tanečního
souboru Locomotion company, které bylo spolu
s architekturou  zaznamenáno  kamerami,  umístěný-
mi  v minivrtulníku a na speciálním  nosném  rameni,“
prozradil kazatel Církve bratrské Daniel Smetana
a pokračoval: „Mnozí významní architekti a umělci
považují Nový kostel za mimořádné architektonické
dílo. V září z téhož důvodu chce natočit další doku-
mentární pořad o tomto kostelu celostátní německá
televize.“ Naopak Městský bazén v Litomyšli si natáče-
ní České televize odbyl již před dvěma měsíci. „Chtěli
vědět hodně o architektuře, technologii, jak se sem
stavba hodí a zapadá do prostředí, čím je výjimečná
a řadu dalších věcí. Svolali také takovou malou konfe-
renci s architektem, provozovatelem a dodavatelem
stavby a ptali se nás na různé otázky,“ popisuje vedou-
cí Městského bazénu v Litomyšli Zdeněk Kocman. Fil-
maři se na bazénu zdrželi dva dny. 
První díl cyklu proStory / made in Czech bude Česká
televize vysílat na programu ČT2 10. září od 21.45
a pak každou sobotu ve stejném čase. Díl „baZEN“ reži-
séra Lukáše Kokeše o originálních bazénech od atelié-
ru D.R.N.H. (plavání s vyhlídkou v Brně na Kraví Hoře
a bazén jako terénní vlna v Litomyšli) je čtvrtý v řadě.
Zdeněk Fránek a Nový kostel bude Česká televize vysí-
lat v průběhu podzimu. Sledujte proto televizní pro-
gram.                             Jana Bisová, foto Tomáš Čermák

otevřená radnice

Z rady města
RaM jmenuje komisi pro vyhodnocení výběrového

řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové orga-
nizace Městská galerie Litomyšl v tomto složení. Čle-
nové komise: Michal Kortyš, Vojtěch Stříteský,
Ing. Bohuslav Pulgret, Mgr. Jan Kapusta, 1 zástupce
Rady galerií ČR. Poradní hlas: Ing. Michaela Severová,
Mgr. Helena Zemanová, Mgr. Roman Košek.

RaM vzala na vědomí dopis pana Jaromíra Metyše,
kterým se ke dni 31. 10. 2012 vzdává pracovního

místa vedoucího zaměstnance (funkce ředitele) v přís-
pěvkové organizaci města Smetanův dům. 

RaM schvaluje a doporučuje ZaM vydat obecně
závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 08/11, kterou
se mění obecně závazná vyhláška města Litomyšl
č. 01/10, o místním poplatků za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu.

RaM souhlasí s užitím znaku města Litomyšl lilie
v připravovaném projektu pro děti mateřských
a základních škol s názvem „Moje vlast". 

Výběrové řízení na rekonstrukci
čističky zrušeno, město vyhlásí nové

Litomyšlští radní rozhodli o zrušení výběrového řízení
na rekonstrukci čistírny odpadních vod a odkanalizo-
vání městských částí Nedošín a Lány. Řada firem vzne-
sla upřesňující dotazy k projektové dokumentaci
a zadání soutěže. Otázek a následných odpovědí bylo
nakonec tolik, že to vedlo k nejasnostem či nejedno-
značnostem. Podle radních tak celé zadávací řízení
mohlo působit zmatečně. 
„Po otevření obálek jsme zjistili, že některé nabídky
byly řadou uchazečů zpracovány nedostatečně nebo
odpovědi nebyly úplně pochopeny. Nakonec jsme

proto rozhodli, že výběrové řízení zrušíme a na zákla-
dě vznesených dotazů a připomínek necháme projek-
tovou dokumentaci a zadání soutěže dopracovat,“
uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš. Neznamená to
však, že by se plánovaný projekt neuskutečnil. „Dou-
fám, že do měsíce vyhlásíme nové výběrové řízení,“
uvedl starosta. Stavební práce by měly být zahájeny
na jaře příštího roku. 
Rozpočtová cena zakázky bez DPH je 123 milionů
korun. Peníze půjdou z městského rozpočtu a dotace.  

-bj-

K návrhům jízdních
řádů můžete podávat
připomínky
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení silničního
hospodářství a dopravní obslužnosti, oznamuje, že
na internetové adrese www.oredo.cz jsou zveřejněny
návrhy jízdních řádů autobusové linkové dopravy
od 11. prosince 2011. 
Podněty k těmto návrhům je možno podávat  prostřed-
nictvím odboru místního a silničního hospodářství
Městského úřadu Litomyšl nejpozději do 12. září 2011.
Na stejném odboru je možno v úřední dny (pondělí
a středa) získat informace o návrzích jízdních řádů.
Odpovědným pracovníkem odboru za tuto oblast je
Jaromír Drábek, e-mail  jaromir.drabek@litomysl.cz ,
tel. 461 653 326. V době jeho nepřítomnosti je možno
se obrátit na vedoucího odboru Pavla Jiráně,  tel. 461
653 360.               Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

a silničního hospodářství

Druhá etapa opravy ulice
Matěje Kuděje již brzy

V srpnu se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele
druhé etapy opravy a prodloužení ulice Matěje Kuděje.
Původní rozpočtovou cenu 1 milion 200 tisíc korun se
podařilo ve výběrovém řízení snížit na 988 tisíc. Tuto
sumu nabídla firma SaM a.s., Litomyšl, která začne
s pracemi na komunikaci již během září. Vše by mělo
být hotové do konce letošního listopadu. 
Předmětem stavebních úprav je částečně zpevněná
komunikace od čísla popisného 66 v ulici Matěje
Kuděje k čp. 322 a 328 a dále směrem ke staré plovár-
ně, kam již pokračuje opravená polní cesta. „Dnešní
stav a šířka komunikace nevyhovuje stávající dopravě
ani možnosti pro zásah hasičů a příjezd popelářů,“
uvádí František Zachař, vedoucí odboru rozvoje
a investic a dodává: „Nová vozovka bude provedena
jako jednopruhová obousměrná s betonovými obrub-
níky po obou stranách a zpevněnými krajnicemi.“

Rekonstrukcí úseku dlouhého asi 142 metrů tak dojde
k podélnému i příčnému vyrovnání sklonu vozovky.
Komunikace dostane asfaltový povrch s obrubníky,
které budou v místech příjezdů k rodinným domům
a do garáží sníženy. Práce by měly být prováděny
po menších úsecích tak, aby byl umožněn příjezd oby-
vatelům sousedících domů. 
Na vybudované asfaltové komunikaci se nepředpoklá-
dá umístění nových trvalých dopravních značek.   -bj-

Bavte se
a pomáhejte dětem!
Již od roku 2000 se v Litomyšli bavíme a zároveň
pomáháme dětem. Tak zní podtitul známé celostátní
sbírky Pomozte dětem, kterou spravuje Nadace rozvo-
je občanské společnosti.    
Také letos jste na Toulovcových prázdninových pátcích
házeli do kasičky kuřátka Pomocníčka drobné i větší
peníze. Celkem bylo během devíti prázdninových
pátků vybráno 30 017 Kč. Za sebou máme celkem již
neuvěřitelných 114 Toulovcových prázdninových
pátků, během kterých bylo vybráno asi 450 tisíc Kč!  
Minulostí je také dvanácté zastavení maringotky Kine-
matografu bratří Čadíků. V rámci pěti srpnových veče-
rů s filmovými projekcemi bylo na dobrovolném
vstupném vybráno celkem 12 164 Kč. Tyto peníze byly
zaslány v letošním roce opět na Konto Bariéry. Od
roku 2000 bylo na Smetanově náměstí odpromítáno
celkem 66 českých filmů a na nejrůznější dobročinné
účely bylo při této příležitosti vybráno úctyhodných
330 tisíc Kč.      
Děkujeme vám, že i v době, kdy máte někteří tzv.
hlouběji do kapsy, jste ochotni pomáhat těm, kteří se
nemají tak dobře jako vy!  

za organizátory Michaela Severová, Město Litomyšl

Nový kostel
a Městský bazén
v dokumentech...

Přesunutí kanceláře
TyfloCentra z Litomyšle
do Vysokého Mýta
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. si dovoluje oznámit, že
po dohodě s Městským úřadem v Litomyšli přesouvá
provoz pracoviště v Litomyšli do kanceláře ve Vysokém
Mýtě, která byla otevřena v lednu 2011 v budově Cent-
ra sociálních služeb na adrese Plk. B. Kohouta 914.
Pracoviště ve Vysokém Mýtě poskytuje poradenství
každý čtvrtek od 8.30 do 13.00. V případě potřeby
můžete kontaktovat pracovníky TyfloCentra Pardubi-
ce, o.p.s. od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00
na telefonním čísle 466 500 615 nebo 774 415 173.

Mgr. Dana Stoklasová, 
ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
•Klíče od zámeckého návrší předány, akce století

začala
•Umělá tráva na městském stadionu ještě do podzimu
• Effatha kurzy zpěvu duchovní hudby
• 4. zasedání zastupitelstva 2011
• Z tiskové konference města, srpen 2011
• Nezničit Krtka! 

litomyšlská TV na internetu
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Od 1. září najdete redakci Zpravodaje Města
Litomyšle Lilie na jiné adrese. Sídlí v budově
Městského úřadu Litomyšl na ulici Bří Štast-
ných 1000, přízemí proti hlavnímu vchodu.
S adresou se změnilo také telefonní číslo pevné
linky, které nyní je 461 653 307. Všechny ostat-
ní kontaktní údaje zůstávají stejné. 
Někteří přispěvatelé byli zvyklí nechávat své
texty v infocentru, což, prosíme, nedělejte!
Příspěvek se do redakce může dostat pozdě.

redakce Lilie

Redakce Lilie 
změnila adresu

Ředitel regionálního muzea v Litomyšli odchází
Překvapivá zpráva přišla z Regionálního muzea v Lito-
myšli (RML). Ředitel Roman Košek rezignoval
a z muzea odchází. Důvodů pro odchod je prý více.
Pardubický kraj již vyhlásil výběrové řízení s uzávěr-
kou 9. září. Vítěz se stane novým ředitelem RML. 
„Ano, k 30. září 2011 jsem se vzdal funkce ředitele
Regionálního muzea v Litomyšli a zároveň dal výpověď
z pracovního poměru,“ potvrdil Roman Košek. „Je to
škoda. Muzeum pod jeho
vedením dostalo šmrnc, dělal
dobré výstavy a dobře se s ním
spolupracovalo,“ řekl starosta
Litomyšle Michal Kortyš
a dodal: „Chtěl bych mu podě-
kovat, protože toho pro Lito-
myšl udělal hodně.“ Roman
Košek má však své důvodu,
proč po letech odchází. „Jednak jsem ve funkci ředite-
le  téměř 13 let a také v současnosti nemohu  ovlivňo-
vat dynamiku rozvoje RML tak, jak bych si
představoval. Na druhou stranu, to je život. Kapitáni
se mění – loď pluje dál,“ uvedl ředitel. 
Jde o to, že muzeum stále čeká na rekonstrukci, kte-
rou by došlo například k zprůchodnění budovy z obou
stran, tedy i z ulice B. Němcové. Objekt by získal foyer
s muzejním informačním centrem, rozšířily by se
návštěvnické prostory, vznikl by depozitář a obslužný
prostor, pracoviště pro práci s veřejností, vzdělávací

prostory, muzejní klub, studovna, archiv, knihovna,
pracovny, dílny, sklady a depozitáře. Peníze přitom
Pardubický kraj, který je zřizovatelem muzea, má.
„RML bude dál nepochybně plnit funkci kulturně his-
torické instituce v regionu jako doposud bez ohledu,
zda se rekonstrukce muzea uskuteční nebo ne,“ míní
Roman Košek. „Ale v souvislosti se zmíněnou rekon-
strukcí je třeba říci, že projekt pod oficiálním názvem

„Revitalizace Regionálního
muzea v Litomyšli“, jehož nosi-
telem je Pardubický kraj, byl
schválen jako tzv. řízená výzva
k projektu „Zámeckého návrší“
a na jeho realizaci je pro lito-
myšlské muzeum alokováno
cca 75 mil korun. Jenom ho
spustit. Tomu, proč se tak ještě

nestalo ze strany našeho zřizovatele, úplně přesně
nerozumím, ale je jasné, že dalším otálením se může
stát, že se zmíněných 75 milionů korun v Litomyšli
vůbec neproinvestuje,“ vysvětlil ředitel a jedním
dechem dodal: „Tady bych chtěl apelovat na město,
aby se razantněji do celé věci vložilo. Koneckonců
muzeum spravuje kulturně historické dědictví Lito-
myšle a ne Pardubického kraje. A bylo by smutné,
kdyby po rekonstrukci zámeckého návrší, kam muze-
um bezpochyby patří, zůstalo muzeum vzadu jakousi
pomyslnou Popelkou.“ Michal Kortyš zareagoval:

Již patnáct let se na Smetanově
náměstí koná Starodávný jar-
mark. Letošní zářijový se usku-
teční v sobotu 17. září v době
od 8.00 do 17.00. Stánky budou
opět umístěny po obou stranách
horní části náměstí, takže bude vyloučena doprava
v prostoru mezi budovou České spořitelny a Domem
sportu Stratílek. Před Mariánským sloupem bude
umístěno pódium, na kterém se vystřídají hudební
skupiny. 
Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou předvá-
dět stará řemesla a prodávat svoje výrobky (např. bati-
kované výrobky, batůžky, betlémy, bio vína, bižuterii,
brašny, bylinky, cínové předměty, cukrovinky, čepice,

„Projekt je posunutý na jaro příštího roku. To je
poslední zpráva, kterou mám. Kraj spojuje muzeum
s projektem zámku, ale ten musí hledat peníze jinde.“
Tisková mluvčí litomyšlské radnice Michaela Severová
doplnila: „Zatím nebylo schváleno v krajské radě ani
zastupitelstvu že by Pardubický kraj od tohoto projek-
tu odstoupil a o alokované prostředky neměl zájem.“     

-bj-

Chtěl bych touto cestou poděkovat za
svou osobu Městu Litomyšl, všem institu-
cím, spolkům a jednotlivcům za dlouho-
dobou spolupráci a zájem o naše
muzeum. Bylo to fajn.         Roman Košek

Před dvaceti lety došlo k podpisu dohody
o partnerství mezi Litomyšlí a holandským
Rodenem. Tuto významnou událost je jistě
třeba připomenout a oslavit. Stane se tak
v září a těšit se můžeme na výstavu výtvar-
ných prací nizozemských umělců, jejíž ver-
nisáž se uskuteční 16. září od 17.00 v Domě
U Rytířů nebo společný Partnerský večer
v Lidovém domě, který nás čeká o den
později od 19.30. 
„K podpisu dohody o partnerství došlo 29.
května 1991 v Litomyšli a 1. října 1991
v Rodenu. Za tu dobu jsme se vzájemně
poznali. Mnoho skupin i jednotlivců vzájem-
ně navštívilo partnerské město a poznávalo
i jeho okolí. Bydlelo se převážně v rodinách,
a tak původně nesmělé kontakty přerostly
mnohde v přátelství,“ říká jednatel Lito-
myšl-Europe-Clubu Jaroslav Dvořák. Během
dvou desetiletí například v Litomyšli vystavovaly
rodenské patchworkářky i tamní muzeum. Vystupoval
zde jejich soubor Showband, pěvecké sbory Roder Jon-
genskoor, Vrolik, Roden girl choristers a Shantykoor,
koncertovala dechová hudba, symfonický orchestr
i jazzová skupina. „Také jsme mohli ochutnat jejich
sýry, vidět jejich tance, tulipány a výrobu dřeváků.
Holanďané nám přispěli na sanitku, výměnu oken

a schodový výtah v domově důchodců. Daro-
vali nám vozíky pro invalidy a další pomůcky
pro ošetřovatelskou péči,“ vyjmenovává
Jaroslav Dvořák a pokračuje: „Několikrát
přijeli do litomyšlských škol lektoři hudební
výchovy. Často se můžeme s holandskými
posluchači potkávat na operním festivalu
Smetanova Litomyšl. V roce 1997 a 2010
na festivalu dokonce účinkovali i jejich
umělci. V parku za Smetanovým domem
roste společný strom a hasičům slouží požár-
ní automobil, jež nám také darovali.“ Ovšem
ani litomyšlský příspěvek k vzájemnému
poznávání nebyl zanedbatelný. V Rodenu
koncertovaly mnohé místní soubory, sbory
a orchestry. „Vystavovali jsme tam exponáty
našeho muzea, zámku, díla našich umělců,
fotografů a textilní výtvory našich patch-
workářek. Utkala se družstva v kopané,

tenisu, billiardu i šachu - ti se střetávají pravidelně již
20 let. Skauti měli společné tábory, patchworkářky šicí
dílny. Holanďané znají také naše pivo a výrobky čes-
kých řemeslníků,“ upřesňuje jednatel.  
První část oslav 20. výročí od podpisu dohody o part-
nerství se již uskutečnila na podzim minulého roku
v Rodenu. Letos si výročí tedy připomeneme také
v Litomyšli. Z Rodenu přijede vedení města v čele se
starostou Hansem van der Laanem a Partnerského
večera se zúčastní i početná skupina členů partnerské-
ho klubu Oost-West Kontakten. Holanďané se však
také podívají do Nového kostela, Městského bazénu
Litomyšl i na Starodávný jarmark 17. září. „Na Partner-
ský večer bych chtěl pozvat nejen bývalé starosty, ale
všechny osoby, které stály u zrodu partnerství. To, že se
partnerství nadále rozvíjí, je také zásluhou Litomyšl-
Europe-Clubu,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš. 
Nezapomeňte tedy - Městská galerie v Domě U Rytířů
bude hostit výstavu výtvarných prací holandských
umělců. Vernisáž se uskuteční v pátek 16. září
od 17.00. Výstava potrvá do 30. října. V sobotu 17. září
je pak veřejnost zvána na Partnerský večer v Lidovém
domě, který vypukne v 19.30. Vystoupí pěvecký sbor
Vlastimil a hrát bude živá hudba. Všichni jste srdečně
zváni.
Oslavy se konají pod záštitou náměstka hejtmana Par-
dubického kraje Romana Línka.                               -red-

Dvacetileté partnerství s Rodenem
oslavíme na Partnerském večeru

čaje, dečky, dekorační předměty, drahé kameny, dře-
věné výrobky, figurky, formy, hedvábí, hlavolamy,
hrábě, hračky, kabelky, kachle, kaktusy, kapsáře,
keramiku, klobouky, ručně tkané koberce, korálky,
koření, kosiska, košíky, kovové a kožené výrobky,
krajky, krasohledy, květiny, lampy, loutky, malované
obrázky, maňásky, mašle, medovinu, mýdla, násady,
ošatky, ozdoby, patchwork, pečivo, perníky, polštářky,
prostírání, ruční papír, skleněné předměty, smetáky,
spony, staročeské nerezové i dřevěné kuchyňské
potřeby, stuhy, sušené květiny a ovoce, svícny, sýrové
dobroty, šály, šátky, šperky, tácy, textilní výrobky,
trdelník, trička, turecký med, ubrusy, vázy, včelí pro-
dukty, vína, vitráže, výrobky z drátu, dřeva, juty,
kamene, kanafasu, kukuřičného šustí, přírodního
korku, mědi, modrotisku, proutí, rohoviny, slámy
a ovčí vlny, vyšívání, zástěry…). 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí kování
koně, drátování, rytí skla, paličkování, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmětů, zdo-
bení perníků a další, dnes již polozapomenuté způso-
by výroby.  
Doprovodný program na pódiu před Mariánským slou-
pem:
8.00–9.45 – litomyšlská dechová jedenáctka BEKRAS
(vedoucí Josef Král)
10.00–11.30 – Dechový orchestr Smetanova domu
(vedoucí Jiří Tomášek)
11.45–13.00 – folková skupina Náhoda Litomyšl
(vedoucí Josef Fryauf)
13.15–15.00 – country skupina ROSA Litomyšl (vedou-
cí Otto Sládek)
15.15–17.00 – svitavsko-litomyšlská folková skupina
Návrat (vedoucí Jiří Andrlík)

Jaroslav Dvořák, vedoucí odboru vnitřní správy 
a obrany, foto Jana Bisová

Zářijový Starodávný    
jarmark
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Program pro děti je připraven v sobotu i v neděli
v Zámeckém informačním centru. Probíhat zde bude
Zářijové tvoření pro děti. S dětmi si můžete odskočit
do hotelu Zlatá Hvězda, kde bude loutkoherečka Jarka
Holasová vyprávět pohádky Hrnečku vař a O Palečkovi.
Prodej vstupenek na toto představení bude před začát-
kem programu na místě.   
Úplný program naleznete na straně 12, více o Dnech
evropského dědictví na www.ehd.cz.

Michaela Severová, tisková mluvčí 

Brány  památek
se opět otevřou 

Zažije filmový klub po 30 letech 
od prvního promítání znovuzrození?

V září tomu bude rovných třicet let, co se v Litomyšli
uskutečnilo první promítání filmového klubu (FK).
Celých jedenáct sezón měli milovníci filmu možnost
sledovat takové snímky, jako Občan Kane, Řek Zorba,
Na východ od ráje nebo Ostře sledované vlaky, Obchod
na korze, Nebeští jezdci a řadu dalších. Filmový klub,
který běžně čítal kolem 500 členů, patřil k největším
v tehdejším Československu. Promítalo se dvakrát
do měsíce po celý rok s výjimkou prázdnin. FK nikdy
nezanikl. V podstatě existuje dál, pouze před 20 lety
přerušil činnost. 
Na filmový klub zavzpomínali a do budoucna nahlédli
Vojtěch Stříteský, Ing. Zdeněk Gerčák (otcové myšlen-
ky) a Josef Klouda. Podle jejich slov by filmový klub
v Litomyšli mohl a snad i měl být oprášen.
Proč vznikl filmový klub?

Stříteský: Byli jsme dva milovníci filmů – Zdeněk
a já. Já studoval v Pardubicích a Zdeněk ve Svitavách.
On za mnou jednou za čtrnáct dnů, kdy bylo v Pardu-
bicích představení filmového klubu, jezdíval. A říkali
jsme si, proč by nemohl být filmový klub také v Lito-
myšli? Zaznamenali jsme zájem, že by do něj lidé měli
chuť chodit, ale také skepsi, že se to nikdy nepodaří
uskutečnit. Kdo by se o to staral? Tehdejší ředitel kina
nám řekl: „Chlapci, to se nepodaří.“ Nakonec, když to
nikdo nechtěl dělat, začali jsme sami – bylo nám dva-
cet... Rozdělili jsme si funkce předsedy a dramaturga
a sehnali jsme pár dobrých kamarádů, kteří s námi
vytvořili výbor filmového klubu. Nevěděli jsme, co se
stane, až začneme nabízet průkazky. A světe div se,
my jsme jich prodali 488. V malé Litomyšli a blízkém
okolí se téměř 500 lidí stalo členy. V září 1981 jsme
měli první představení - Markétu Lazarovou. 

Gerčák: To ale nebylo tak, že bychom si řekli, že při-
vezeme film, tady si ho pustíme… Filmový klub měl
oficiální statut. Když jsme potom přepočítávali počet
členů FK na počet obyvatel, tak jsme zjistili, že jsme
největším klubem v republice. Průkazka se prodávala
asi za 20 Kč a byla o ně doslova mela. 
Jaké filmy jste promítali?

Gerčák: Vybírali jsme především notoricky filmy
známé od velkých režisérů. Jezdili jsme do Ústřední
půjčovny filmů, tu a tam se objevily filmy, které se
nikde nehrály. Měly nádech zakázaného ovoce. Tím
nechci říci, že by to byly filmy erotické apod. (to taky),
ale bylo tam pár snímků, které nebyly po vůli všem. 
Stříteský: My jsme samozřejmě měli spoustu předpisů
shora. Pětašedesát procent filmů mělo být ze zemí s
lidově-demokratickým zřízením, 35 % mohlo být z
kapitalistické ciziny. Snažili jsme se to různě obchá-
zet. Také jsme začali promítat nikdy neuvedené zaká-
zané filmy s překladem, které k nám nesměly jít.
Uvedu příklad maďarského filmu Svědek. 

Klouda: Filmům jsme dělali propagaci. Protože k nim
obyčejně nebyly žádné materiály, tak jsem je sháněl, kde
se dalo, i vystřihováním z časopisů. Měli jsme skříňku
na náměstí, kde jsme vyvěšovali informace. Třeba i o tom,
jak dopadlo bodování filmu, protože o kvalitě každého
filmu diváci po jeho zhlédnutí hlasovali. 
Ovšem nešlo pouze o to, že lidé přišli do kina, zhléd-
li film a šli domů…

Stříteský: Každý film, ať byl jakýkoli, měl lektorský
úvod. Vystoupil někdo z nás nebo pozvaný host.
Ovšem neskončilo to poslední klapkou a nešlo se
domů. Většinou se zamířilo do Zlaté Hvězdy nebo
do jiných hospůdek, sedlo se ke stolům, vytvořily se
skupinky a o filmu se besedovalo. Jedním z pravidel-
ných návštěvníků byl Ing. Brýdl, s ním byly výborné
diskuze. Navíc jsme každý rok vymýšleli nějakou akci,
a tak začala tradice Večerů osobností. První večer byl
Oty Pavla 14. října 1983. Měli jsme i Večer Bohumila
Hrabala, který osobně přijel a byl to snad jeden z nej-
lepších večerů vůbec. 

Gerčák: Byli tady Jiří Krejčík, Elmar Klos, Ladislav
Pecháček, Vladimír Körner, Pavel Taussig…
Pořádali jste také semináře…

Stříteský: Když jsme byli velkým klubem, že se
o nás mluvilo po celé republice, tak jsme začali pořádat
odborné programovací semináře, kam se sjíždělo

na 200 zástupců FK. Od pátku do soboty jsme promítli
13 filmů. Dnes bych našel paralelu v kongresové turis-
tice, tehdy se ale lidé dívali od rána do hluboké noci
na filmy a diskutovalo se o nich. Obyčejně až do rána
a rovnou se šlo znovu do kina. 
Co vám z těch 11 sezón utkvělo v paměti?

Stříteský: Když jsme uváděli Evangelium podle
Matouše, tak z toho byla bezpečnostní akce. Členy FK
byli i lidé z okolí a samozřejmě to chtěli vidět, a tak
kolem Litomyšle stála Veřejná bezpečnost a zastavova-
la lidi. Pod záminkami se je snažila zdržet, aby nestih-
li začátek. To bylo 25. ledna 1983.

Gerčák: My jsme měli možnost si říci za uspořádání
semináře o jeden archívní film. Jednou jsme si řekli, že
uděláme kasaštyk a stoprocentně jsme věděli, že
narvané bude na Vinnetoua. Ten nám zajistil provoz
FK na celou příští sezónu. Dali jsme tři promítání, a to
byly fronty v celé Kakasce. Kdybychom to hráli 10x,
tak bude vyprodané. (Pozn. red. v polovině 70. let skon-
čila licence na promítání a od té doby v kinech Vinnetou
neběžel. Sice existovaly kopie, ale ty se směly hrát pouze
jedenkrát do roka.)

Klouda: Vzpomínám si na promítání filmu Všichni
dobří rodáci. Každý film má svůj certifikát, kde musí
promítač potvrdit: kdy, kolikrát se hrál, kvalitu
kopie… Já byl tehdy v promítací kabině a ten certifi-
kát byl tak tlustý! Film se hrál v podstatě nepřetržitě,
přesto, že byl v roce 1969 stažený a v kinech se hrál
jen asi měsíc. Všechno to byly tajné produkce. 
Proč filmový klub skončil, respektive přerušil činnost?

Klouda: On to přinesl takový ten porevoluční kvas,
kdy se přestalo chodit do kina. Diváků rapidně ubylo.

Stříteský: Najednou televize uváděla to, co dříve
nesměla. A co si každý přivezl z ciziny? Videorekor-
dér. A začaly videopůjčovny... 
Ovšem filmový klub by se do Litomyšle mohl vrátit…

Stříteský: Já cítím, že se lidé chtějí na dobré filmy vra-
cet do kina. Mají sice doma DVD, 3D televizory, ale poži-
tek ze společného sledování filmu je nenahraditelný.
Každý známe ten pocit, kdy celé kino vybuchne smíchy
nebo jde všem mráz po zádech... Myslím, že je aktuální
diskuze o zavedení filmového klubu v Litomyšli.

Gerčák: Asi si nikdo nemůže dělat iluze, že bude
stále vyprodané (my měli průměr 170 – 180 diváků).
Ovšem dobře vybraný film, s dobrým lektorským úvo-
dem má znovu po 20 letech šanci se tady zabydlet.
Doporučil bych navázat na ten stávající FK. Pokud se
těm, co se do toho pustí, podaří zajímavá dramaturgie
a dostat do kina lidi, kteří tam tenkrát chodili, tak
mají na čem stavět.                        Ptala se Jana Bisová

První seminář Filmového klubu Litomyšl v roce 1987.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: Současnost a perspektiva sociální
péče ve společnosti 21. století - program • O zdraví:
Intimní hygiena • Na Svitavsku přijali více jak desítku
trestních oznámení na falešného exekutora • Galerie
Kabinet Střítež  se chystá ke třetí výstavě • Pátý závod
Mistrovství České republiky v kartingu v Sosnové
s jezdci Orionu Litomyšl • Řádková inzerce nad rámec
Pravidel Lilie 

co se do Lilie nevešlo

Taneční škola Scarlett

Taneční škola Scarlett od září otevírá 4 ročníky
v Litomyšli a 3 ročníky ve Svitavách. Dodatečný
zápis a domluva rozvrhu proběhne 9. 9. 2011
14.00 - 16.00 hod. na Veselce. Předběžný roz-
vrh najdete na našich stránkách www.stsscar-
lett.webnode.cz. Více informací: e-mail
stsscarlett@seznam.cz, tel. 732 608 654,
Šárka Hnátová, DiS.

Mezinárodní smyčcové kurzy
v Litomyšli již jako doma
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Její kolegyně, houslistka z řeckých Atén, Dora Chatzi-
georgiou dodala: „Je tu skvělá atmosféra pro někoho,
kdo chce cvičit a koncentrovat se. Myslím, že to je
i skvělá příležitost potkat nové lidi z jiných zemí, lépe
je poznat a společně vytvořit krásnou hudbu.“ Obě
houslistky potvrdily již několikaletý trend, kterým je
vyšší podíl dívek než chlapců na smyčcových kurzech.
„Vždy říkám, že jak byla dříve Česká a Berlínská filhar-
monie jen pro muže, tak v budoucnu budou orchestry
jenom ženské. Žádného muže tam nevezmou,“ sdělil
s úsměvem Milan Vítek.
Letos na kurzy dorazili studenti z Evropy a Ameriky,
chyběla však tentokrát Asie. „Máme tady jako vždy
USA, skandinávské země, poprvé s Nory, mimo to také
Řecko a samozřejmě Českou republiku. Tento rok ale
chybí účastníci z Asie. Hraje tady roli ekonomika. Ne
všichni studenti mají prostředky na úhradu nákladů,“
míní profesor Vítek. Z již zmiňovaného Norska přijely 3
účastnice. Během kurzů na ně však dolehla smutná
zpráva z domova o výbuchu bomby a vraždění na ost-
rově Utoya. Nikdo z jejich příbuzných nezemřel, ale
některá jména na seznamu obětí dívky znaly. 
Organizátoři Mezinárodních smyčcových kurzů profe-
sora Milana Vítka pro litomyšlskou veřejnost připravili
čtyři koncerty, další pak pro některá města v okolí.
Litomyšlané ale měli tu možnost, vyslechnout si sopra-
nistku Akiko Nakajimu za klavírního doprovodu jejího
partnera Nielse Muuse. „Ten koncert se narodil praz-
vláštně. Za panem profesorem Vítkem přijeli jeho přá-
telé z Vídně, dánsko-americký dirigent a klavírista
Niels Muus a famózní zpěvačka Akiko Nakajima. Chtě-
li se do Litomyšle podívat a řekli si, že si tady střihnou
jeden koncert,“ upřesnil výkonný ředitel kurzů Rado-
mil Kašpar. V sobotu 30. července tedy diváci vyslech-
li díla Giulia Cacciniho, Alessandra Parisotti, Franze
Schuberta, Giuseppe Verdiho, Ludwiga van Beethove-
na, Richarda Strausse či Richarda Wagnera. 

Text a foto Jana Bisová

PLACENÁ INZERCE
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Ptali jste se starosty
Do Starostovy odpovědny na www.litomysl.cz občané
města, ale nejen oni, zasílají své dotazy. Z nich jsme
některé vybrali a společně s odpověďmi přinášíme čtená-
řům Lilie. Plné znění dotazů a odpovědí naleznete
ve Starostově odpovědně.  

Dotaz: Jak to vypadá s výstavbou parkovacích
domů v Litomyšli a s výstavbou bytových domů
U nemocnice (městské vily - B, bytové domy C, D a E)?
Rýsuje se již možnost výstavby administrativní budovy
nadregionálního charakteru uprostřed Bělidel (napro-
ti autobusovému nádraží a Bille)? Můžeme se v ulicích
našeho města těšit na další veřejné hodiny, které by
ukazovaly třeba i aktuální teplotu či datum.

Odpověď: Je kompletně vyprojektován parkovací
dům na Zahájské ulici a je vydáno i stavební povolení.
Teď už jen zbývá obstarat potřebné finance, nejlépe
formou dotačního titulu. 
Dva z bytových domů nabízíme developerům - proza-
tím neúspěšně a přistoupíme ke snížení prodejní ceny
pozemku. Na jednání městské rady bude předložen
návrh na vydání soutěže pro developerskou stavbu
dvou bytových domů v lokalitě U nemocnice. Zbylé dva
domy máme vyprojektovány a promýšlíme formu
financování. 
Na dostavbu Bělidel nijak nespěcháme - je to praktic-
ky asi nejcennější pozemek, který vlastníme, a není
kam spěchat. Buďto se objeví opravdu špičkový inves-
tor, nebo pozemek počká na nějakou vhodnou měst-
skou investici ve vzdálenější budoucnosti - vyloučena
není např. nová knihovna. 
Multifunkční hodiny nejsou levnou záležitostí a je
otázkou, zda neupřednostnit jiné typy mobiliáře. 

Dotaz: Uprostřed Smetanova náměstí je chátrající
klidová zóna - zmizely odtud patníky, lemující celou
silnici, telefonní budky jsou rozbité a není tu vůbec
žádná zeleň. Je v plánu rozhledna ve městě nebo třeba
nad městem (např. na Šibeničním vrchu)? 

Odpověď: Patníky v klidové zóně nejsou schopny
odolat „umění“ tudy projíždějících řidičů, ať už by byly
vyrobeny z čehokoli. V úvaze je použití kovu s dosta-
tečnou výškou patníků. Výraz „chátrající“ je přece jen
poněkud silný a nelze se s ním ztotožnit. S patníky
byla plocha jistě hezčí, ale problém není akutní a před-
nost musejí dostat jiné investiční akce. Zeleň nebýva-
la historicky součástí náměstí a tuto filozofii převzala
i Litomyšl. Budeme se soustředit raději na vyřešení
Vodních valů.
Rozhledna by byla velmi vítanou záležitostí - bohužel
není v tuhle chvíli k dispozici dotační titul a měst-
ských prostředků je tak akorát na údržbu města
a na procentní podíly investičních akcí dotované z EU.

Dotaz: Jak je to s umístěním plastiky na kruhové
objezdy v Litomyšli (u Botany a hotelu Dalibor)? Proč
ještě stále není osvětlený podchodu k autobusovému
nádraží, který by si navíc zasloužil i celkovou opravu
počmáraných zdí a odloupaných kachliček. Stejné je
to i s podchodem u Sokolovny? Proč stále není umístě-
no označení „Čekárna“ či „Dopravní kancelář“ a „WC“
na autobusovém nádraží (u nástupiště č. 1)? Památník
Zd. Kopala na Komenského náměstí stále víc a víc
chátrá… 

Odpověď: Je mnoho plastik v mnoha městech,
pro které by bylo nejlepší, aby tam raději nebyly. Není
možné věc uspěchat. Zapůjčená plastika od Aleše
Veselého byla úžasná, nicméně cenově nedostupná
(cca 2 mil. Kč). Najít adekvátní cenově přijatelnou
náhradu bude vyžadovat čas. 
Problémy v podchodech jsou vizitkou spíše obyvatel,
než radnice a musíme je jistě dát do pořádku. Podchod
u Alberta je v návrhu řešení.
Objekt čekárny je ve vlastnictví dopravce a označení
provozovny by mělo být jeho zájmem. Město nemůže
investovat všechno, nicméně je v této souvislosti oslo-
víme. 
Památník prof. Kopala udržujeme v co nejlepší možné
kondici a jsme i pod dohledem České astronomické
společnosti. Dům je soukromý a majitelé si plakát
na opravené fasádě nepřejí. V r. 2014 (výročí narození)
bude instalována velkoplošná bronzová deska s plasti-
kou Z. Kopala od Jiřího Věnečka.
Dotaz: Proč není semafor naproti bývalému ZTS (Soko-

lovská ulice)? Ostrůvek, který je umístěn uprostřed sil-
nice, nic neřeší, protože auta jsou v neustálém pohybu.  

Odpověď: Na přechodech pro chodce přes silnici
I/35 byly realizovány dvě etapy investičních akcí
s dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V první etapě došlo k jejich nasvětlení a celkovému
zvýraznění. V loňském roce byly vybudovány středové
ochranné ostrůvky a byly upraveny podle všech stáva-
jících platných technických podmínek. Myslíme, že
tímto došlo k několikanásobnému zvýšení bezpečnos-
ti chodců proti původnímu stavu.
U přechodu pro chodce u Penny marketu se v rámci
těchto investičních akcí objevily i názory obyvatel, že
je zcela nevyužívaný a bylo by jej možno zrušit. V bez-
prostřední blízkosti je přechod přímo u okružní křižo-
vatky, kde se podle našeho názoru dá přejít ještě
bezpečněji a dá se využít i časových prodlev při střídá-
ní proudů vozidel v jednotlivých směrech. Také ohle-
duplnost řidičů k chodcům obecně je na zcela jiné
úrovni než v minulosti. Proto si nemyslíme, že by bylo
nutné Vámi zmiňovaný přechod osazovat světelným
signalizačním zařízením. Nový přechod je přímo v blíz-
kosti okružní křižovatky, proto i rychlost jízdy vozidel
se tady výraznou měrou snížila. Město Litomyšl také
provedlo úpravu chodníku po levé straně jízdy
od okružní křižovatky ve směru Vysoké Mýto a bude se
zabývat i úpravou chodníku následného ve směru pří-
chodu do prostoru Husovy čtvrti.
Chápu i to, že jde strach z některých řidičů a asi je zby-
tečné říkat, že máte na přechodu přednost, když toto
někteří řidiči nerespektují. Nicméně předám Váš návrh
dopravní komisi, která posoudí nutnost a Město pošle
dotaz vlastníkovi (ŘSD), jestli by nenastal dopravní
problém.

Dotaz: V Litomyšli jsme odkázáni na pouhé 3 super-
markety. Lidé, kteří navíc bydlí v části Lány, Zaháj nebo
Záhraď, to mají pěkný kus do města. Zajímalo by mě
tedy, zda se v těchto lokalitách počítá s vybudováním
kvalitní občanské vybavenosti či nikoliv? 

Odpověď: Hodně záleží na obchodní politice řetěz-
ců - je důležitějším faktorem, než přáním radnice.
Řetězce chtějí být na exkluzivních místech, které jsou
mnohdy v soukromém vlastnictví, a velké obchody
mají také zájem o větší města. Naše město má bez inte-
grovaných obcí cca 9 000 obyvatel, což není z hlediska
kupní síly a již existující konkurence pro velké řetězce
zajímavé. Pokusím se trochu „zavěštit“ z toho, co jsem
se dočetl v odborných časopisech pro obchodníky.
Velké obchodní řetězce skoro dobyly všechna velká
a větší města v naší republice a na řadu přicházejí
menší obchodní řetězce. 
Při tvorbě nového územního plánu počítáme s rezer-
vou pro obchody a služby – např. sídliště U Nemocnice,
Na Lánech, Na Prokopu atd. Jedna je za sochou sv.
Jána a druhá v lokalitě plánované výstavby za ulicí
Lidická. Litomyšlané byli vždy pracovití a dobří
obchodníci a věřím, že v pravý čas odhadnou ten
správný čas a využijí nabízených lokalit.
Dotaz: Jak to vypadá s odkanalizováním Suché? 

Odpověď: Na základě doporučení investiční porady

vedení města již byla zpracována studie na odkanali-
zování obce Suchá. Předběžný odhad nákladů je 18
mil. Kč. Bohužel pro tyto účely se nám nedaří najít
žádný dotační titul a investování z běžného rozpočtu
města je nereálné. Výběr stočného od obyvatel by byl
jenom zlomkem investičních nákladů, pokud neuva-
žujeme ještě náklady provozní.
Město se proto bude zabývat i možností výstavby
domovních čistíren odpadních vod se vsakováním
recipientu do podloží. Bude zpracována studie mož-
nosti vsakování v této lokalitě. Podle jejich výsledků
by se potom město zabývalo případným nastavením
systému poskytování dotací majitelům nemovitostí
na jejich výstavbu. 
Sledujte naše webové stránky, kde by měly být další
informace, případně se časem znovu doptejte. 
Každopádně jsem si vědom, že situace s kanalizací
na Suché se stává neúnosnou a je potřeba rychlé řešení.

Dotaz: Pro můj spokojený život mi v Litomyšli
chybí: 
1. volná pracovní místa - průmyslová a podnikatelská
zóna Benátská na okraji města je nedostatečně využi-
tá. Na to, kolik peněz se do ní investovalo, mi přijde
její návratnost spíše mizivá a přitom lidí bez práce je
ve městě a okolí poměrně dost
2. hobbymarket nebo pořádný hypermarket
3. poutače, které by přilákaly další turisty, kteří naším
městem jinak pouze projíždějí
4. mobiliář - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola,
květinová výzdoba - místy velice schází
5. pořádná síť cyklostezek a zajištění lepšího pohybu
cyklistů ve městě
6. kvalitní kino (např. jakýsi Filmový klub, kde by se
dalo posedět, podívat se přitom na zajímavý film,
popovídat si s přáteli v klidné atmosféře)
7. kašna na Smetanově náměstí, která sem odjakživa
patřila

Odpověď: 1. O jakékoliv návratnosti nemůže být
vůbec řeč - Město investovalo opravdu relativně dost
finančních prostředků, ale výkupy pozemků a jejich
zainvestování se výrazně zlevnit nedají. Chuť investo-
rů vytvořit pracovní místa je dána spíše ekonomickými
souvislostmi, než aktivitou měst.
2. Hobbymarkety se soustředí na mnohem větší sídel-
ní útvary, než je Litomyšl (okolo 20 tisíc obyvatel).
Otázka hypermarketu je otevřená - Město v tomhle
směru nevyvíjí žádnou aktivitu a spíše bude vyhodno-
covat případnou nabídku. Řetězce doposud neměly
zájem investovat mimo hlavní komunikační tahy
a v rodinné zástavbě. 
3. Poutače jsou připravovány, avšak v blízkosti I/35 se
velmi zpřísnila pravidla pro jejich osazení. 
4. Každý rok investujeme určitou částku do mobiliáře
- prosíme o upřesnění vámi zmíněných lokalit.
5. Cyklostezky jsou připravovány ve spolupráci s Vyso-
kým Mýtem a mezilehlými obcemi. 
6. Je zpracován projekt na realizaci kina vedle klubu
Kotelna, ale nepodařilo se sehnat dotační titul. Zřejmě
bude znovu posouzena možnost opravy stávajícího
kina.
7. Vůči veškerým záborům parkovacích míst velmi
intenzivně vystupuje hnutí Patriot - kašna (byť ne
v původní velikosti) je naším dlouhodobým cílem.

-red-

Koncert česko-japonského festivalu
vážné hudby pro mladé umělce z celé-
ho světa je na zámeckém návrší tradič-
ní součástí Dnů evropského dědictví
a volný vstup je samozřejmostí.
V neděli 11. září od 16.00 tak v zámeckém divadélku
vystoupí speciálně pro 20. ročník sestavený smyčcový
kvartet Young Prague Festival Quartet. Roman Hranič-
ka, Yu Kurokawa, Hinori Nakamura a Tomáš Jamník
zahrají skladby od Masaru Kawasakiho, Bohuslava
Martinů a Leoše Janáčka. 
Myšlenka založit v Evropě hudební festival, který by
zval začínající mladé umělce, vznikla v r. 1991. Pod
záštitou prezidenta Václava Havla se uskutečnil v roce

1992 první ročník festivalu Mladá
Praha. Během tří let bylo hlavní orga-
nizační těžiště definitivně přeneseno
do Prahy, jako významného centra
evropské kultury s tím, že se na organi-

zaci festivalu bude zároveň podílet i japonská strana.
V Praze byl sestaven český a v Tokiu japonský výbor.
Pevnou organizační formu získal festival v r. 1995
nástupem prof. Lubomíra Kosteckého, člena Smetano-
va kvarteta. Díky této skutečnosti a obětavé iniciativě
japonského výboru vedeného Yoshifumi Nakajimou,
profesorem tokijské Univerzity Kunitachi, se festival
dále rozvíjel nejen v Praze, ale i mimo ni.

Barbora Krejčí

20. ročník festivalu Mladá Praha
zavítá i do zámeckého divadélka
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Charitní šatník
prošel rekonstrukcí
Charitní šatník, který se nachází v suterénu Lidového
domu, byl na začátku prázdninových dnů z technic-
kých důvodů uzavřen. Tento šatník, do něhož lidé při-
nášejí použité oblečení, které už ze svých šatníků
vyřadili, prošel rekonstrukcí. Základní úpravou pro-
storu bylo vyrovnání poškozené podlahy a položení
nového linolea. Použití vhodné podlahové krytiny
zajistilo zesvětlení prostoru a lepší možnost udržování
čistoty v šatníku. Po dokončení podlahářských prací
proběhl velký úklid a důkladné roztřídění ošacení.
Pěkné a dále ještě dobře nositelné oblečení zde zůsta-
lo, ostatní bylo odvezeno do Diakonie Broumov k dal-
šímu zpracování. 
Nyní je Charitní šatník znovu otevřen v pravidelném
čase, a to každé pondělí dopoledne od 9.00 do 11.00
a odpoledne od 14.00 do 16.30 a každou středu pouze
v dopoledních hodinách od 9.00 do 11.00. 

Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

Bože, dej nám existenční a duchovní naplnění…!

Zamyšlení nad prosbou z Ježíšovy modlitby „Otče náš“:
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes...“ 
Ježíš nás učí prosit Boha o zajištění denního chleba,
tedy základních životních potřeb. Dějiny lidstva uka-
zují, že nic není samozřejmé. Hospodářské krize,
války, katastrofální sucho a následný hladomor, pří-
rodní katastrofy, neuvážlivý obchod, nemoc, ztráta
zaměstnání atd. odkrývají fakt, jak snadno mohou lidé
upadnout do existenční krize. 
Prosba Boha o dar denního chleba je tedy pokorným
uznáním toho, že navzdory našemu snažení je to
nakonec Bůh, kdo působením mnoha zdánlivých
náhod obdarovává lidstvo „chlebem vezdejším“
a zachovává ho při životě. Prosbou o chléb však podle
Bible vyjadřujeme na Boha širší nárok. Podle středově-
kého  církevního reformátora Martina Luthera je to

prosba za vše, co je třeba k tělesnému životu „pokrm,
nápoj, oděv, obuv, dům, příbytek, pole, dobytek, pení-
ze, majetek, laskavý manžel(ka), zdárné děti, věrná
čeleď, spravedlivá a mírná vrchnost, řádná vláda, příz-
nivé počasí, zdraví, pořádek, počestnost, dobré přáte-
le, spolehliví sousedé a ostatní potřebné věci.“ 
V prosbě o chléb podvědomě vyjadřujeme i předsta-
vu o tom, co je pro nás nezbytné k pokrytí našich
životních potřeb. Někdo bude prosit o „chlebíček“,
jiný o pořádný „krajíc chleba“. Někdo bude prosit
o tryskáč a vilu na Bahamách, jiný pak o splacení
hypotéky na byt v paneláku. Bohatství ani chudoba
nejsou hříchem. V naší prosbě o denní chléb však
musí zaznít touha po tom, abychom si i se svým
majetkem zachovali prioritní vztah s Bohem. Proto
moudrý autor knihy Přísloví v Bibli prosí (30,8 n):
„Nedávej mi chudobu ani bohatství. Opatřuj mě
chlebem podle mé potřeby tak, abych přesycen
neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych

z chudoby nekradl  a nezneuctil jméno svého Boha.“
Prosba o denní chléb je i prosbou o duchovní sycení.
Byla to velká charitativní pracovnice matka Tereza,
která řekla: „…že největší chudobou je samota“. Pros-
ba o denní chléb je tedy i prosbou o sycení přátelstvím,
o které jen  tak nepřijdete.  Ježíš řekl (Janovo evange-
lium 6,35): „Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně,
nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude
nikdy žíznit.“ Prosba o chléb je tedy prosbou o Kristo-
vu naplňující blízkost. Zároveň je i prosbou o aktuální
slovo Boží, které člověka zorientovává a posiluje.
Vždyť Ježíš řekl (Matoušovo evangelium 4,4): „Ne
jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem,
které vychází z Božích úst." 
Nemůže být větší radosti pro duchovního, než když
jsou lidé při kázání naplněni Kristem a vnitřně posíle-
ni jeho slovem. Prosba o denní chléb byla vyslyšena.
Bože, dej chléb těm, kteří  na něj nemají. Pomoz těm,
kteří přestávají splácet účty, hypotéky a dostávají se
do spirály neplatičů. Dej východisko těm, kteří již
dlouhodobě nemohou najít práci a ztrácejí vědomí své
vlastní hodnoty. Naplň ty, kteří navzdory existenční-
mu zajištění vnitřně živoří. Nasyť svým slovem ty, kteří
jsou osamocení a prázdní. Tvá vůle staň se!

Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské

k zamyšlení...

V neděli 2. října 2011 v 10.15 hodin
vystoupí v hudebním doprovodu děkovné

v Kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže
Corvus Quartet, Jiří Hájek – baryton,

Václava Housková Krejčí – mezzosoprán,
Ludmila Bartoníčková – anglický roh, hoboj,

Michal Chmelař, Lubomír Hron – barokní trubky,
Cécile Boiffin – tympány, Petr Jiříček – varhany.

Na programu P. J. Vejvanovský, J. S. Bach,
M. A. Charpentier, A. Dvořák, E. Morricone a další.

Mše svaté

Kurz zpěvu Effatha 
se v Litomyšli již zabydlel

Slovo Effatha je aramejského původu a znamená
„otevři se“. Pěvecké společenství křesťanů z Církve
bratrské stejného názvu již několik let pořádá v Lito-
myšli prázdninové kurzy zpěvu a otvírá se tak dětem
i mladým lidem s láskou k hudbě. Nejinak tomu bylo
i letos od 4. do 14. srpna, kdy do Smetanova rodiště
dorazilo přes padesát zpěváků ze všech koutů republi-
ky. Vyvrcholením všeho snažení byl koncert pro veřej-
nost, který se uskutečnil v kostele Povýšení sv. Kříže
v sobotu 13. srpna. 
„Hlavním motivem těchto kurzů je podpora zpěvu.
V církvi se vždy zpívalo, ale zpěv v církvi dost upadá.
Především zpěv dětí se moc nepěstuje,“ říká organizá-
torka Petra Toušková. Právě z toho důvodu letos orga-
nizátoři přistoupili ke změně. „V minulosti jsme se
více zaměřovali na úroveň dorostu a mládeže. Letos
jsme přizvali ještě děti a stanovili spodní hranici na 8
let,“ vysvětluje kazatel Roman Toušek, který se zpěvá-
kům věnuje po duchovní stránce, ale zároveň zastupu-
je dirigenta a s účastníky zkouší. Opravdu malých dětí
do 10 let dorazilo asi 12 a pak už věk zpěváků stoupal
až k pětadvaceti rokům. „Pokaždé jsem fascinován
tím, kdo přijede a jak odpovědně to zpívání bere. My
na nich neklečíme, neříkáme jim, jak mají zpívat,
s jakým motivem, ale přímo na nich vidíme, že to chtě-
jí dělat vážně,“ říká kazatel a jeho otec, dirigent Bohu-
mír Toušek jeho slova doplňuje: „Snažíme se každému
v maximální možné míře předat techniku zpěvu
a vůbec, jak to vyjádřit, aby skladba byla posloucha-
telná.“ Repertoár složený z duchovní hudby je pak
pestrý a pojímá maximální množství stylů, ovšem
s ohledem na možnosti mladých zpěváků. „Zpíváme
starou renesanci, něco z romantiky, klasicismu až
po moderní hudbu,“ říká dirigent, který v práci
pro Effathu vidí své poslání. 
A právě duchovní hudba je jedním z důvodů, proč něk-
teří účastníci na litomyšlské kurzy jezdí, třeba i opa-

kovaně. „Letos jsem tu podesáté,“ prozrazuje Jan Malý
z Českých Budějovic a pokračuje: „Na tom prvním
kurzu jsem byl, když mi bylo asi 7 roků, a to mě přihlá-
sili rodiče, tak to jsem nijak neřešil. Prostě jsem jel,
zpíval a bavilo mě to. Získal jsem si k tomu vztah a také
kamarády a kamarádky. Nejen to přátelství, ale i ta
hudba mě baví.“ I Kamila z Prahy se vrací kvůli hudbě.
„Já jezdím na Effatu asi 8 nebo 9 let, a to hlavně kvůli
tomu, že mě vždy zpívání bylo blízké a ráda chválím
Boha zpěvem.“ Naopak pro Táňu Trojáčkovou byl letoš-
ní kurz premiérou. „Jsem tu poprvé a hlavně proto, že
mi mamka říkala, že jde o letní kurzy, na které jezdila,
když byla mladší. Často si doma zpíváme různé písnič-
ky z Effathy, zpívám s ní a baví mě to.“ 
Řada mladých zpěváků však nezůstává pouze u letních
kurzů. Aktivně se zapojuje do velkého, celorepubliko-
vého sboru Effatha. Ten se schází pětkrát do roka, vždy
na víkend. „Zveme zpěváky z tohoto velkého sboru
a především ty, kteří se chtějí učit, na pěvecké kurzy
do Litomyšle,“ potvrzuje kazatel Toušek a dodává:
„Polovina těch, co jezdí v létě do Litomyšle, se pak
účastní práce ve velkém sboru.“ 
Historie sboru je navzdory krátkému trvání poměrně
bohatá. Historicky prvním setkáním sboru, které roz-
hodlo o vzniku Effathy, se uskutečnilo o prázdninách
1990 v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu. Jednalo se
původně o jednorázový kurz zpěvu, kterého se zúčast-
nilo asi 30 mladých lidí z Církve bratrské. Setkání
tehdy svolal současný dirigent Bohumír Toušek, který
si jako hlasového pedagoga pozval Tibora Máhrika
ze Slovenska. Z jednorázové akce se stal pravidelný
pěvecký sbor, který hned od prvopočátku nesl několik
charakteristických rysů, které si Effatha nese až
dodnes: jedná se o křesťanský sbor, zpěváci pocházejí
z celé České republiky a většinou jsou členy Církve bra-
trské, vesměs se jedná o pěvecké amatéry, díky celo-
státnímu pojetí se sbor schází max. pětkrát za rok
na různých místech, po celou dobu působení sboru se
daří udržovat nadprůměrnou kvalitu zpěvu.

Text a foto Jana Bisová 

Pozvánka na Den
charity v Litomyšli
Den Charity je tradičně vyhlášen
na 27. září. Je to den, kdy si církev
připomíná památku sv. Vincence
z Pauly, který je patronem charitní-
ho díla. Farní charita (FCH) Lito-
myšl oslaví svůj svátek děkovnou
mší svatou v úterý 27. září od 17.45
v kapli sv. Markéty na faře. Poté
zveme od 19.00 do Lidového domu zaměstnance
a příznivce FCH Litomyšl i širokou veřejnost na vyprá-
vění s promítáním fotografií ze Světových dnů mláde-
že. Tohoto setkání, které se letos koná ve Španělském
Madridu, se zúčastnili také zaměstnanci naší charity. 
V měsících září a říjnu si můžete přijít prohlédnout
do Lidového domu vítězné snímky fotografické soutě-
že Můj svět. Tuto putovní výstavu organizuje Charita
Opava a u nás potrvá do 27. října.
Na pátek 7. října připravujeme Den otevřených dveří
Respitní péči Jindra, která bude letos slavit sedm let
od svého založení. 
Vstup na všechny uvedené akce je volný.

Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl
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Blahopřání, poděkování a vzpomínky 
Na jaře oslavila 75 let paní Květoslava Mazurová

a v září oslaví její manžel Ladislav Mazura 80 let.
Oběma přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

děti Květa, Laďka a Petr s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata

Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Crho-
vé, MUDr. Piknové a všem sestřičkám na oddělení ARO,
neurologie a neurologické JIP Litomyšlské nemocnice
a.s. za laskavou a vřelou péči o našeho tatínka a man-
žela, který zde byl hospitalizován. Jejich lidský pří-
stup nám byl v těchto těžkých chvílích velkou oporou.
O to větším zklamáním pro nás bylo neprofesionální
a velmi necitlivé jednání MUDr. Juraje Bóny. Jeho aro-
gantní přístup nás zasáhl na těch nejcitlivějších mís-
tech. Toto jednání MUDr. Bóny určitě nepřispívá
k dobrému jménu celé Litomyšlské nemocnice. 

rodina Švecova a Bartasova
S úctou a vděčností chceme poděkovat zdravotnic-

kému personálu nemocnice v Litomyšli za obětavou

a vysoce profesionální péči o naši maminku Marii
Mikešovou. Hluboce smekáme před odborností
MUDr. M. Serbáka z chirurgického oddělení a primáře
neurologického oddělení MUDr. M. Kuchara.
Mnohokrát děkujeme.                       rodina M. Mikešové

S hlubokým smutkem oznamujeme, že dne 23.
srpna 2011 ve věku 66 let zemřela pod dlouhé nemoci
paní Daniela Kopunková, dlouholetá obyvatelka
města Litomyšle a pracovnice Stavebního úřadu v Lito-
myšli. Naše maminka a vaše kamarádka zůstane
v našich srdcích a vzpomínkách jako skvělá, dobrosr-
dečná žena, matka a babička. 
Rodina zároveň velmi děkuje všem litomyšlským, hra-
deckým a svitavským lékařům za mimořádnou péči,
která jí byla poskytnuta. Na paní Kopunkovou vzpomí-
nají rodina Kopunkova, Jiráskova, Lázničkova a další
členové rodiny a přátelé.

za všechny pozůstalé synové Petr a František

125. výročí narození Josefa Páty 
V srpnu letošního roku uplynulo 125 let od narození
Josefa Páty, předního českého vědce, znalce slovan-
ských literatur, který se specializoval na jazyk a litera-
turu Lužických Srbů. Kromě své vědecké práce dovedl
Páta zachytit zvláštní atmosféru své rodné Litomyšle.
Byl bystrým pozorovatelem jejího života v 1. polovině
20. století. Dovedl pohotově a vtipně komentovat udá-
losti v řadě článků, otiskovaných v regionálních časo-
pisech. 
Páta studoval na litomyšlském gymnáziu, kde měl
na něho silný vliv profesor českého jazyka Jan
Voborník. Po maturitě odešel studovat do Prahy slo-
vanskou filologii. V roce 1922 se pro tento obor
habilitoval na Karlově univerzitě (KU), v roce 1933
byl jmenován profesorem lužicko-srbského jazyka
a literatury. Bohužel, bylo to v době, kdy život Luži-
čanů byl ohrožován německým fašismem. Lužici, její
historii, jazyku i literatuře věnoval Páta největší
část své vědecké práce. Syntetickým dílem z zéto
oblasti vědecké činnosti je kniha Lužice, obsáhlý
pohled na historii, kulturu i život Lužických Srbů.
Značnou pozornost věnoval Páta své rodné Litomyšli.

Žádná osobnost, která zde působila, neunikla jeho
pozornosti. V regionálních časopisech najdeme řadu
článků a studií, např. o M. D. Rettigové, B. Němco-
vé, T. Novákové, A. Jiráskovi, B. Smetanovi, J. Mařá-
kovi. Páta byl i spoluorganizátorem výstav k životnímu
jubileu A. Jiráska (1931), B. Němcové (1932), B. Sme-
tany (1934). 
Těžké období v životě J. Páty nastává po německé oku-
paci 15. března 1939. Byl prvním profesorem KU, kte-
rému byly německými úřady zakázány přednášky.
Nevzdává se však. Svědčí o tom řada článků, psaných
často pod pseudonymem, ve kterých se snaží povzbu-
dit národní sebevědomí poukazem na slavnou minu-
lost, nabádá k národní jednotě. Zapojuje se do ilegální
činnosti, v době heydrichiády je zatčen a 26. června
1942 popraven. 
Je málo vědců, kteří vedle své vlastní vědecké práce,
věnovali značnou pozornost místům, ze kterých
pocházeli. Páta to dokázal. Zachytil Litomyšl v její his-
torii i současnosti. Vykonal tím dílo prospěšné nejen
rodnému městu, ale české kulturní historii vůbec.

PhDr. Jiří Podařil 

Vzpomínka na Miladu Šubrtovou 
Dlouholetá sólistka opery Národního divadla Milada
Šubrtová, která ve věku 87 let začátkem srpna zem-
řela, se svými nezapomenutelnými výkony trvale
zapsala i do dějin festivalu Smetanova Litomyšl.
Poprvé zde vystoupila v roce 1956 jako Jitka v Dali-
boru, kdy byla ještě jevištní partnerkou pěvců slav-

né „gardy“ divadla - Blachuta, Podvalové, Bednáře.
V roce 1959 zde zpívala Ludiši v Braniborech a Krasavu
v památné „Řetízkové“ Libuši. Krasavu si po letech
ještě zopakovala již v zámku. V roce obnovení festiva-
lu (1974) měla možnost zde předvést jednu ze svých
parádních rolí, Miladu v Daliboru a o pět let později

v divadelní derniéře titulní
roli Fibichovy Šárky.
Jedenkrát také účinkovala
v koncertu árií z českých
oper. S litomyšlskými jeviš-
ti se rozloučila v r. 1982
úlohou Vokovy choti, zlé
paní Kateřiny, v Pauerově
Zuzaně Vojířové. Celkový
počet osmi litomyšlských
vystoupení se možná
nezdá být mnoho, ale
pokaždé se jednalo o velký divácký zážitek. 
Milada Šubrtová svoji kariéru začínala v r. 1945
v Opeře 5. května (nyní Státní opera), po r. 1948 byl
celý soubor převeden do Národního divadla. Tam jako
jedna z nejpřednějších sólistek zpívala celých třiačty-
řicet sezón. Její hlasový rozsah tří oktáv jí umožnil
zvládnout na vysoké úrovni i tak rozdílné úkoly, jako
byla například Pucciniho koketní Musetta v Bohémě
a na druhé straně dramatická Tosca, či Verdiho Vio-
letta v Traviatě oproti jeho Lady Macbeth. A také třeba
Smetanova Barče, později i Vendulka v Hubičce. Její
životní rolí byla asi Dvořákova Rusalka, kterou oslnila
i Teatro La Fenice v Benátkách, skotský Edinburk či
německý Wiesbaden. Však zazpívat si v Litomyšli Rusal-
ku možnost neměla. Držitelka Ceny Thálie za celoživot-
ní mistrovství Milada Šubrtová byla též mezi těmi
význačnými sólisty festivalu, kteří se zúčastnili jako
čestní hosté slavnostního 40. ročníku v roce 1998.
Jistěže zcela po zásluze.                         Zdeněk Vandas

Foto: Smetanova Litomyšl 1974, Milada Šubrtová v roli Mila-
dy v Daliboru. Archiv Zdeňka Vandase.

Slova moudrých: Chování je zrcadlo, ve kterém
každý ukazuje svou podobu. Goethe

Své významné životní jubileum v srpnu osla-
vili naši spoluobčané:
80 let – Paulina Rybová, Milada Krčmová, Josef
Oplištil
85 let - Milada Pavlišová, Marie Tomanová,
Marie Malinská
90 let – František Kalibán - Nová Ves u Litomyšle
91 let – Anna Wagnerová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Bohdan Musil, Litomyšl a Petra Kmošková,
Litomyšl, Petr Jílek, Chmelík a Marie Naiserová,
Karle, Pavel Hudeček, Vidlatá Seč a Soňa Tašne-
rová, Morašice, Václav Havlas, Pardubice
a Jolana Řezníčková, Pardubice, Michal Jirgl,
Skuteč a Pavla Čecháčková, Skuteč, Roman
Kulka, Litomyšl a Jana Melšová, Litomyšl, Pavel
Blažek, Lubná a Lenka Bubnová, Lubná, Old-
řich Báča, Polička a Drahomíra Sotonová,
Polička, Martin Jasanský, Litomyšl a Lucie Mel-
šová, Litomyšl
V Čisté uzavřeli manželství Michal Penkala,
Hvozdná a Sylva Hájková, Osík.
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Blanka a Josef Bartošovi z Litomyšle – Pohodlí.
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Dagmar Chlebounovou (79 let), Milanem Šve-
cem (73 let), Antonínem Štursou (73 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Navždy odešel  barytonista Jiří Joran 
Ve věku 91 let zemřel dlouholetý sólista
opery Národního divadla Jiří Joran. Jeho
jméno bylo s Litomyšlí spjato již od roku
1942. Tehdy místní soubory s Národním
divadlem nastudovaly Dalibora a ve Sme-
tanově domě byla opera dvakrát provede-
na. Ve druhém představení zpíval jednu
ze stěžejních rolí, krále Vladislava, tehdy
teprve 22letý posluchač konzervatoře
Jiří Joran. Neměl to po legendárním
Zdeňku Otavovi, aktérovi premiéry,
vůbec lehké, ale obstál na výbornou. 
Když pak začal festival Smetanova Litomyšl, často
na něm Joran účinkoval. Ač v Praze zpíval i některé
velké role (např. kníže Jeleckij v Pikové dámě, konzul
Sharpless v Madame Butterfly, otec Germont v Travia-
tě), jeho doménou se staly úlohy menší, v jejichž počtu
se stal přímo přeborníkem. Za čtyřicet roků v angažmá
Národního divadla jich nastudoval přes sto šedesát.
Také v Litomyšli předvedl tyto menší partie, ale ztvár-

nil je vždy brilantně. Začal zde v r. 1952
Žebrákem, který má v Braniborech jediný
krátký výstup. Několikrát zpíval Míchu
i Indiána v „Prodance“, dále pak Budivo-
je v Daliboru, frátera Barnabáše v Tajem-
ství, Hajného v Rusalce. Poslední
litomyšlské vystoupení nese letopočet
1982 - Věrník v Zuzaně Vojířové. 
Věnoval se též překladům operních lib-
ret, v jeho éře se ještě cizí opery hrály
v češtině. Na četných koncertech zpíval
i černošské spirituály. Málokdo dnes už

ví, že dobový hit Červená řeka, kterým se proslavila
Helena Vondráčková, je původně americkou lidovou
písní, kterou dávno před ní pod originálním názvem
Red River Song zpíval právě Jiří Joran.                              

Zdeněk Vandas

Foto: Smetanova Litomyšl 1981, Jiří Joran v roli Hajného
v Rusalce. Archiv Zdeňka Vandase. 
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Vyprávění o litomyšlských domech – 57. část

Dům čp. 170 - Dům v přízemí s prostorným mazhau-
zem s renesanční valenou klenbou byl stavebně upra-
ven v roce 1814 a zvýšen o patro.
Dne 2. února 1879 se zde narodil pozdější jazykově-
dec Kvido Hodura. Na litomyšlském gymnáziu studo-
val v letech 1894-1897. Po studiích v Praze
a na pařížské Sorbonně začal vyučovat v Čechách
na různých školách. S enormním zájmem se stále
věnoval studiu lexikologie a dialektologie. V roce
1904 vydal v tiskárně u Vladimíra Augusty svou práci
Nářečí litomyšlské. Ve třicátých letech byl ředitelem
Kanceláře slovníku jazyka českého. Po 2. světové
válce se stal profesorem bohemistiky na pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy. Kvido Hodura zemřel
18. září 1960 v Praze.
Na jeho rodném domě je zasazena pamětní deska
s bustou, která je dílem akademického sochaře Karla
Lidického. Deska zde byla instalována z iniciativy
Klubu přátel Litomyšle v Praze za předsednictví lito-
myšlské rodačky Zorky Koníčkové - Pátové.
Dům čp. 171 - Je to jednopatrový nárožní dům, půso-
bící jako klasicistní novostavba. Dne 15. května 1878
se zde narodil Jan Hiller, první vzdělavatel Českoslo-
venské obce sokolské. Po studiu na litomyšlském
gymnáziu, kde maturoval v roce 1897, studoval
v Praze. Působil jako profesor v Boskovicích, Brně
a Praze.
Jan Hiller byl stále ve spojení s litomyšlskými sokoly.
Při slavnostním otevření tělocvičny Sokola 16. srpna
1925 byl hlavním řečníkem. Této slavnosti se účastni-
lo na 3 000 sokolů.
Jan Hiller, pokrokový sokolský pracovník, zemřel
v Praze 25. února 1927. Pohřeb byl v Praze 1. března
za účasti členů Sokola Litomyšl. Při desátém výročí
úmrtí Jana Hillera byly z podnětu sokolů odhaleny
na Hillerově rodném domě kovové pamětní desky.
Na jedné je reliéf Hillerovy podoby, na druhé text.
Autorem desek je akademický sochař Josef Šejnost
(1876-1941). Slavnostní odhalení se uskutečnilo 5.
září 1937. O životě Jana Hillera podrobně psal v Lilii
č. 5 a 7/2008 Jaroslav Theimer.

Dům čp. 194.

seriál

Původní čp. 172, dnes je čp. 172 umístěno na Vodní
valy, již nestojí. Dům byl zbourán v sedmdesátých
letech 20. století z důvodu rozšíření ulice zvané Růžo-
vá. Od roku 1871 zde bydlel Roman Nejedlý, učitel
a hudebník. Narodil se roku 1844 v Dětenicích u Jičí-
na. Po studiu na učitelském ústavu a soukromé
hudební škole v Praze, vyučoval v Bělé pod Bezdězem.
Druhým jeho učitelským místem se stala Litomyšl. Již
roku 1872 se stal sbormistrem pěveckého spolku Vlas-
timil, který vedl do roku 1882. Roman Nejedlý vydával
hudební učebnice a složil několik vokálních skladeb.
Zemřel 25. února 1925 v Mnichově Hradišti. Zde se 10.
února 1878 narodil Romanův syn Zdeněk Nejedlý.
Rodina se odtud odstěhovala v roce 1880 na Záhraď,
Zámecká ulice čp. 218. Mylně se někdy uvádí toto
druhé bydliště rodiny jako rodný dům Zdeňka Nejedlé-
ho, historika, hudebního vědce, ale i neslavně proslu-
lého politika a ministra školství.
Dům čp. 194 - Tento objekt je ohraničen ulicí Šmilov-
ského, Rektora Stříteského a Šantovým náměstím.
Nyní v něm sídlí Základní umělecká škola Bedřicha
Smetany.
Po velkém požáru v roce 1814 v rámci výstavby tehdej-
ší Nové ulice zde byla v roce 1820 postavena dívčí
obecná škola, která tady sídlila do roku 1872. Pak se
přestěhovala na Toulovcovo náměstí. Tehdy se sem
nastěhovala chlapecká obecná škola, která měla své
třídy do roku 1870 v budově starého gymnázia a poté
krátce na Toulovcově náměstí. Zde byla chlapecká

škola do roku 1888, kdy se přestěhovala do bývalé
budovy reálky - dnes Základní škola Zámecká. 
Od roku 1891 tady byla Městská knihovna, která
vznikla na doporučení litomyšlského spolku akademi-
ků za předsednictví Antonína Mudrycha. Její vznik byl
podporován širokou veřejností a různými spolky,
veřejnou sbírku provedli zejména členové Sokola.
Po schválení Radou osady města Litomyšle bylo kni-
hovně zajištěno i právní postavení. Knihy se začaly
půjčovat veřejnosti od 22. března 1891. Prvním kni-
hovníkem byl učitel Emil Rác (1853-1900). Po něm
od roku 1900 Antonín Brachtl, kterému knihovna
vděčí za svůj rozkvět. Téhož roku se knihovna přestě-
hovala do staré radnice, kde sídlí dosud. Antonín
Brachtl zemřel v Litomyšli 13. ledna 1921.
Na počátku 20. století byla v budově umístěna mateř-
ská škola. O zřízení školky se zasloužil Spolek paní
a dívek za předsednictví Klotyldy Wižďálkové. Již roku
1883 byla mateřská škola v soukromých domech. Nej-
prve v domě Antonína Karlíka na horním předměstí,
pak v domě p. Filippiho v čp. 199 Šmilovského ulice.
Ulice Rektora Stříteského
Dům čp. 187 - V 19. století patřil dům rodině Františka
Chotěnovského. Jejich dcera Anna, narozená 21. břez-
na 1846, byla pozvána v roce 1870 manžely Svolbový-
mi do Hustopečí, kam se bývalý litomyšlský kapelník
Václav Svolba po smrti své dcery přestěhoval. Zde se
Anna Chotěnovská seznámila se studentem vídeňské-
ho gymnázia dvacetiletým Tomášem Masarykem. Oba
se spolu později sešli ve Vídni. Vzdělaná Anna, mluvící
několika cizími jazyky, byla ve Vídni učitelkou ve šle-
chtických rodinách. Ve Vídni pracoval jako železniční
úředník Annin o pět let mladší bratr, který byl zásadně
proti známosti své sestry se studentem Masarykem.
Postaral se o to, aby se Anna s Masarykem rozešla.
Z této známosti se zachovaly dopisy Anně, na kterých
se tehdy Masaryk podepisoval Vlastimil Masaryk. Tyto
dopisy, pozdějšího prezidenta Tomáše Garriqua Masa-
ryka, jsou prvními, které se z Masarykovy korespon-
dence zachovaly.
Anna se nikdy neprovdala. Zemřela v Litomyšli 5. břez-
na 1931. Pochována je na hřbitově u sv. Anny – číslo
hrobu 149/III.

Připravila Alena Randáková

Královské město Levoča opět přivítalo 
občany z Litomyšle i okolí

Stalo se tradicí, že 2. víkend v srpnu Levoča vítá řeme-
slníky, výtvarníky, fotografy, hudebníky z Litomyšle
i okolí a samozřejmě pana starostu a další představite-
le našeho města. Tak tomu bylo i letos. Kapela Bekras
pod vedením pana Josefa Krále, zpěvačky Monika
Sychrová, Gábina Řeháková a známý zpěvák a konfe-
renciér Radek Klusoň sklízeli úspěch. 
Známí páni učitelé i z Litomyšle Lad. Liszovský a Rado-
van Plačko pozvali 13. srpna odpoledne kapelu, pana
starostu Michala Kortyše i pana Jaroslava Dvořáka,
který se obětavě vždy stará o setkání u nás i v Levoči,
do nádherného horského prostředí nad Levočou.
Osada se jmenuje Oulož, stylové roubenky atd. Zde se
opět uskutečnil koncert a vše doprovázela výborná
atmosféra. Za Městský úřad Levoča vše organizuje pan
Ladislav Péchy. 
V sobotu večer byla v městském divadle Tatra uspořá-
dána oslava 90 roků Dychové hudby Města Levoča.
Tomko kvartet dirigenta a učitele základní umělecké
školy Levoča Vlado Tomka vystupoval 4. 11. 2007
v kongresovém sále na zámku Litomyšl. Při letošní
sobotní oslavě byl předán i pamětní diplom kapele
Bekras při příležitosti 10 roků od založení. Zde byl
vyřčen příslib: Kapela Bekras bude existovat dál!
Při koncertech Bekras nikdy nezapomněl dát do pro-
gramu Jiskrovu Benátskou polku a Becherovku
od téhož autora. Hlavně ale litomyšlský hymnus „Lito-
myšl – město snů“ od Slávy Fialy a Fr. Vršeckého,
reprodukovaný nezapomenutelným Karlem Faltysem!
Perličky ze setkání: Zájezd z Litomyšle byl ubytován

v bývalých kasárnách, dnes Katolické vys. škole. Něk-
teří účastníci zájezdu zde jako vojáci sloužili vlasti. 
Při koncertu navštívil kapelu pan Jozef Gaj nar. 1935
a vravil: „Slůžil jsem v Kujebině (Vysoké Mýto) a jazdil
som lokálkou na pivíčko do Slezáku v Litomyšli. Poz-
nátě? A někedy jsme zašli okolo rjeky do susedné
dědinky. Tam bola v okliku krčma a dobré pivo (Benát-
ky)!“ 
A velkým zážitkem byl pan Jozef Chovanec nar. 1920
(91 roků), který celý život prožil u vojenských hudeb
jako dirigent, muzikant i učitel hudby. Nástroje odebí-
ral u Lidla Brno. Miluje tvorbu Kmocha, Vejvody, Pon-
cara atd. „Mám rád Čechou!“ Když se ho někteří ptali,
jak toho dosáhl, že je zdravý, dobře slyší atd., odpově-
děl: „Celý život hudba, zpěv, dobrá nálada.“ A dodal:
„Mám o 20 roků mladší ženu…“

Celý zájezd se vracel spokojen domů. A ještě doda-
tek. V pátek i v neděli zahrál Bekras jen pro radost
na salaši při silnici u Ružumberoka. Mnoho hostů,
ale hlavně paní majitelka, se ptala „Kedy pojedete
okolo?“
S panem Lad. Péchem se kapela domluvila, že opět
v srpnu 2012 přijede.
A ještě dobrá zpráva pro milovníky slovenské lidové
hudby a cimbálu. Letos v listopadu L. Liczovský
a Rad. Plačko s ostatními přijedou. Bekrasu díky
za dobrou reprezentaci našeho města.
Levoča, toto nádherné historické město založené
ve 13. stol., se nazývá také královské. Stalo se part-
nerským městem Litomyšle již v 50. letech minulého
století. Tehdy to byla hlavně vzájemná tělocvičná
vystoupení v Levoči i Litomyšli. Nezapomenutel-
ným, ale smutným vzpomínáním je rok 1958. Dne
23. 5. t.r., kdy se cvičenky ve Slovenském ráji necha-
ly vyfotografovat na dřevěném můstku, který pras-
kl. Cvičenky si způsobily zranění: Maruška Karlíková
a Eva Pavlišová z Osíku. Makyna, jak se jí říkalo,
smrtelné a Eva velmi vážné. Eva přežila a chodil jsem
ji jako voják do levočské nemocnice navštěvovat….
V roce 1996 jsme v Litomyšli vítali 7 presidentů,
v roce 1997 ve Slovinsku a v roce 1998 byli presiden-
ti v Levoči. Poté díky panu starostovi Ing. Miroslavu
Brýdlovi v roce 2003 byla podepsána smlouva o part-
nerství mezi městy Litomyšl a Levoča.

Jaroslav Jiráček,
foto Luboš Šváb



9

září 2011
kalendárium Litomyšle

125 let - 1. 9. 1886 se narodil BOHUSLAV
PAĎOUR, učitel a ředitel škol ve Sloupnici,
v Litomyšli a v Cerekvici nad Lučnou. Člen
a činovník Sokola, Vlastimilu, Sboru českých
učitelů.
115 let - 20. 9. 1896 se narodila MARIE
KUŽELOVÁ, matka popravených dětí Josefa
a Ludmily Kuželových ze Sloupnice. Zemřela
v roce 1942 v koncentračním táboře Osvětim.
105 let - 1. 9. 1906 se narodil v Desné u Lito-
myšle STANISLAV ROPEK, soudce v Litomyšli
a v Pardubicích. Pro odbojovou činnost byl
popraven v Pardubicích v roce 1942. Po válce
byla Soudní ulice přejmenována jeho jménem.
90 let - 5. 9. 1921 se v Praze narodil
BOHUSLAV FIALA, student gymnázia, pozděj-
ší učitel v Šumperku. Je autorem slov písně
Litomyšl – město snů.
70 let - 30. 9. 1941 byl popraven za odbojovou
činnost VÁCLAV HOLÝ. Pracoval v Praze, ale
bydlel v Litomyšli. Jeho otec byl ředitelem
chlapecké školy.
70 let - 13. 9. 1941 zemřel v Litomyšli
BERNARD BENIŠ, učitel a ředitel školy v Dol-
ním Újezdu. Vlastivědný pracovník, autor tří-
dílného památníku Hospodářského spole-
čenstva okresu Litomyšl. Člen Sokola a mnoha
dalších organizací.
60 let - 5. 9. 1951 zemřela v Praze BOŽENA
JIRÁSKOVÁ, malířka, dcera Aloise Jiráska.
Narodila se v Litomyšli.
...............................................................

150 let - V roce 1861 se konaly první volby
do zemského sněmu. Volební schůze v Lito-
myšli se konaly pro českou národnost na Karlo-
vě, pro německou na Hluchandě.
140 let - Litomyšl často poskytovala nocleh
projíždějícím státníkům. V roce 1871 zde noco-
val císař Josef II., který směřoval do vojenské
pevnosti Josefov.
130 let - V roce 1871 se začala stavět budova
reálné školy v Litomyšli. Dokončena byla
v roce 1873. Na rozdíl od gymnázia byla výuka
vedena k hlubšímu prohloubení technických
a přírodních znalostí. Později byly ve stejné
budově zřízeny chlapecké školy (dnes základní
škola Zámecká ul.).

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Škvárová Věra - 77 výletů s dětmi přes…, Pryor Karen -
Svého psa nestřílejte!, Halík Tomáš - Tomáš Halík,
Kosatík Pavel - Česká inteligence, Zlesák Luděk - Kos-
tička k domovu, Urban Miloš - Boletus arcanus, Swann
Leonie - Garou - ovce znovu…, Forsyth – Kobra, Šulc
Jiří - Operace Stonewall, Stevens Chevy - Stále
nezvěstná, Davis Lindsey - Vidět Delfy a zemřít, Deve-

raux Jude - Vůně jasmínu, Biermann - Léto 1939, Jed-
lička Ivan - Náruč plná milenek, Folsom Allan - Krvavý
rovník, Slanská Klúz - Chci tě zpátky, i když tě…, Pear-
son - Myslím, že tě miluju, Fielding Joy - Nebezpečná
zóna, French Tana – Podoba, Christie - Potíže v zálivu
Pollensa, Koontz Dean R. - Záblesk

Účastníci kurzu pracovali s odbornicí 
na restaurování asijského umění

Po zajímavém kurzu o využití enzymů při restaurování
uměleckých děl přišli litomyšlští restaurátoři začátkem
srpna s další nepříliš obvyklou výukou. Tentokrát se
zaměřili na asijské umění. O tradičních technikách
podlepování papíru přijela přednášet Číňanka, žijící
ve Švédsku, Lin Zhang Freund, která je přední specia-
listkou na restaurování asijského umění na papírové
podložce. Studenty fakulty, ale i absolventy a restaurá-
tory z praxe seznámila nejen s podlepováním papíru,
ale i se samotnou tvorbou díla či výrobou pracovních
nástrojů.  
Hlavním cílem kurzu, nazvaného Karibari a jiné tradič-
ní systémy podlepování papíru, bylo seznámit účastní-
ky s oborem, který není zrovna typický a v České
republice není vyučován. „Snažíme se studentům co
nejvíce přiblížit materiály, se kterými se mohou
do budoucna setkat. Ukázat jim, jakým způsobem tato
díla vznikají, protože většinou čínské umění není příliš
exaktní, ale vzniká tak nějak samovolně bez přesných
popisů. Je proto velmi těžké získat potřebné informace
o tom, jak se postupuje, jakým způsobem se například
připravuje lepidlo, materiály atd.,“ vysvětlila vedoucí
ateliéru restaurování a konzervace uměleckých děl
na papíru a souvisejících materiálů Fakulty restaurová-
ní Univerzity Pardubice Mgr. art. Veronika Kopecká. 
Získané zkušenosti mohou účastníci kurzu dost dobře
uplatnit také u nás, neboť i v České republice najdeme
asijská díla. „V českých sbírkách je celá řada asijského
umění, a to nejen v Národní galerii, ale i v nejrůzněj-
ších archivech a galeriích,“ potvrdila vedoucí ateliéru.
Ovšem restaurování těchto děl je již problém, protože
v Evropě jsou vyučovány pouze základní techniky ske-
letizace a na ty tradiční se poněkud zapomíná. Absenci
výuky restaurování asijských uměleckých děl potvrdila
i lektorka kurzu Lin Zhang Freund: „V Evropě žádná
škola, která by toto vyučovala, není. Jedinou možností
je jet se vzdělávat do Číny nebo Japonska. Získat kon-
takty a tam také praktikovat, aby se celý proces člověk
naučil kompletně.“ A právě celým procesem od vzniku
díla po jeho kompletizaci prošli účastníci litomyšlské-
ho kurzu. „Děláme kompletní svitky, takže žáci se
naučí používat materiály a papíry. Jsou seznámeni

s tím, jaké nástroje k tomu použít… Kromě praktických
procesů se naučí také filozofii, smýšlení, která za těmi-
to procesy je,“ vysvětlila lektorka. „Studenti kurzu mají
velice hluboké znalosti, pokud jde o to, jak se naučit
nové metody, jiný materiál, a proto se učí velice rychle.
Jako konzervátoři mají velice dobrý základ,“ uvedla
na adresu studentů Lin Zhang Freund, která po pěti-
denním kurzu zvažovala, že by i ona sama začala v Lito-
myšli studovat. Jejím snem je totiž studium knižní
vazby, které se amatérsky věnuje. Podle jejich slov jsou
právě znalosti, předávané studentům knižní vazby
na litomyšlské fakultě restaurování, na velmi vysoké
úrovni. Lin sice Litomyšl navštívila již před 16 lety, ale
jak sama poznamenala, město i škola doznaly velkých
změn. „Tady je toho tolik, co se mohu naučit,“ přiznala
restaurátorka. 
Není tedy vyloučeno, že se čínská lektorka do Smeta-
nova rodiště vrátí. Zřejmě by se na kurz Karibari a jiné
tradiční systémy podlepování papíru mohlo v budouc-
nu navázat. „Největším problémem je ale finanční
stránka. Tento kurz je plně hrazen Evropským sociál-
ním fondem, který podpořil náš projekt Restaurátoři
pro evropskou praxi,“ přiznala Veronika Kopecká.
Škola se proto snaží vytvářet další projekty, které by
studentům umožnily vzdělávat se i v netradičních
metodách či oborech, jako je právě restaurování asij-
ských děl.                                      Text a foto Jana Bisová

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.

Prodám pozemek 300 m2

v rekreační oblasti Strakov. 
Na pozemku je chata na zbourání nebo

k rekonstrukci. Cena pozemku 160 000 Kč,
při rychlém jednání sleva. Tel. 722 742 743.
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Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům
Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu

Pardubice – Naši žáci a studenti podle průzkumů
zaostávají za svými vrstevníky z vyspělých zemí přede-
vším ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi.
Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost
oborů v našem středním školství či dlouhodobé
přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy
je třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého
demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň
vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.

Na situaci ve školství se
díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů
pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve
spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv,
zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech
optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol,
podpořit technické školy a učňovské školství, snížit
oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory
provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními
pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pe-
dagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy
změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy
k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomohla ani
média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K opti-
malizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochyb-
nitelných argumentů sáhly všechny kraje a vyzval k ní
rovněž ministr školství.

Změny proběhly také 
na Pardubicku 
a Chrudimsku
V roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a
Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010),
byla sloučena Základní škola při nemocnici Pardu-
bice se Základní školou a Praktickou školou Pardu-
bice (k 31.10. 2010), byl schválen útlum
ekonomic-kých oborů (Ekonomika a podnikání) ve
středních odborných školách od školního roku
2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji
o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve
středních odborných školách od školního roku
2011/2012  (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3).
V letošním roce pak byly sloučeny Střední
průmyslová škola potravinářská Pardubice a Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice -
Polabiny, Poděbradská 94, (k 1.7. 2011), Základní
škola a praktická škola Pardubice se Základní školou
při nemocnici Chrudim (k 1.7. 2011), Gymnázium

Přelouč, Obránců míru 1025 a Střední odborné učiliště
technické Přelouč, Dukelské náměstí 1513, (k 1.8. 2011).

Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli
středních odborných škol a zástupci místních samospráv na
útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných
škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší
spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium
dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou
cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji
a případně pomohli vzniku nových oborů, které si žádá pra-
covní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově
vyhraněné střední školy s optimálním technickým
vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové. 

Rozšiřujeme nabídku 
o nové obory 
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka
o několik nových oborů vzdělání – Mechanik strojů
a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských stro-
jů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodáren-
ských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová ekologie
a Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory
Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory
roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru
s nabídkou oborů, podle kterých mohou děti a jejich
rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání.
Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali
žákům odpovídajícím způsobem poradit.

Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gym-
názií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos
poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími
zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní
ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků
základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky
tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich vý-
stupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-
stup. Na základě zjištěných negativ budou ve školním
roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro druhé
a další kola přijímacích zkoušek.

Investujeme do škol 
a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast
školství byl schválen ve výši 311 812 tis. Kč, z toho výda-
je na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku
dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na
hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny
mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje
majetku (jedná se o nevyužívané nemovitosti uvolněné
z důvodu organizačních změn ve školství). 

Nejvýznamnější investiční
akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardu-
bickým krajem ve školách v tomto roce patří výstavba
sportovního areálu Dašická v Pardubicích, stavební
úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v Pardu-
bicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Par-
dubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na
Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekon-
strukce Domova  mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinan-
cované městem Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního
zařízení na Gymnáziu, Mozartova, Pardubice, rekon-
strukce střech Integrované střední školy Moravská Tře-
bová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném
učilišti a Praktické škole Žamberk. 

Během letošních letních prázdnin kraj investoval
do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další
rekonstrukce cca 120 mil. Kč.  

Ing. Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje

zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči

Více na www.pardubickykraj.cz
www.janapernicova.cz

Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle
až vypjaté životní situace. Mladí lidé nás již 

mnohokrát přesvědčili o tom, že jejich generace
není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností

vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, 
při záchraně životů u těžkých dopravních nehod 

či za jiných, neméně dramatických okolností mladí
lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy

i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě
obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále

rozvíjet a dělat vše pro to, aby jej mladí lidé mohli 
uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních

situacích, ale především o realitě všedních dnů.
Napomáhat by tomu měla celá naše společnost, 

v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit 
k jeho zdravým kořenům.

Chceme zvýšit zájem 
mladých lidí o technické 
obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu
práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém stipendií
v oborech, které si trh práce žádá nejvíce – tedy oborech
blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník
– Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe nej-
větší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednos-
tech.

Soutěž v kategoriích Zedník a Zednické 
práce se připravuje ve spolupráci 
s místní radnicí a Vyšší 
odbornou školou a střední 
školou stavební Vysoké Mýto 
v rámci  podpory a propagace 
technického středního školství Pardubického kraje. 

Záštitu nad ní převzala 
krajská radní Jana  Pernicová, 

starosta Vysokého Mýta a Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Veřejně přístupná mezinárodní soutěž žáků 
v řemeslných dovednostech

ŘEMESLO/SKILL 2011
se uskuteční ve dnech 
20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. 
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Pivní festiválek se osvědčil

Kvalitní pivo a dobrá muzika. Toto spojení se osvědči-
lo mnoha organizátorům akcí, stejně jako Jiřímu
Kohákovi, který již druhým rokem uspořádal Litomyšl-
ský pivní festiválek s podtitulem Litomyšlí napříč
hudebními styly. V sobotu 6. srpna tak na Toulovcově
náměstí opět od dopoledne do večera zněla muzika
osmi kapel a zhruba 25 druhů piv teklo proudem. 
Jiří Kohák si vzal mustr podle Pelinyfestu, pořáda-
ného v nedaleké Chocni. „Tato akce mě zaujala.
Oslovili jsme několik pivovarů, a protože jsme chtěli
být patrioty, tak jsme oslovili pivovary východočes-
ké, tedy s výjimkou dvou z nich,“ řekl organizátor
a dodal: „U hudby jsme zůstali čistě patrioty
a pozvali pouze místní kapely. Chtěli jsme dát pro-
stor novým skupinám, které nemají tolik možností

hrát na veřejnosti.“ Začínalo se tedy dechovkou přes
folk, až se přešlo k rocku. Na pódiu se vystřídal
Bekras, Věneband, ˇXilt, Trilobajt, Maik Brap, Dirty
Way, Willow Lake či Chaos K.Z.R. Vše bylo navíc pro-
loženo soutěžemi. „Většina z nich je stavěna na tom,
kdo nejrychleji vypije pivo. Není ale potřeba lidi
takto rychle napájet, takže my jsme zvolili spíše
dovednostní soutěže, jako je běh výčepního,
pro páry běh s bedýnkami. Taková tradiční a oblíbe-
ná soutěž je lahváč turbobrkem,“ vysvětlil Jiří
Kohák. „Každý si našel to své a mohl přijít v tu svou
dobu,“ dodal organizátor.  
Příští rok tedy s dobrým pivem i muzikou nashleda-
nou.                                        Jana Bisová, foto Petr Šilar

Historické hasičské vozy
na Smetanově náměstí

Ve čtvrtek 25. srpna se Litomyšlanům naskytla zají-
mavá podívaná, když krátce po jedné hodině
do města dorazila skupinka historických hasičských
vozidel. Jednalo se již o třetí propagační jízdu členů
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS),
kteří mířili do Přibyslavi na největší setkání požár-
ních automobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů
v České republice „PyroCar“. Zároveň byla jízda věno-
vána dvacetiletí od vzniku SH ČMS a 120. výročí Zem-
ské ústřední hasičské jednoty království Českého.
Propagační jízdu vedla novopacká Praga AN z roku

1928, která se svojí posádkou vyrazila z Bílých Poličan
24. srpna. V Litomyšli účastníci jízdy vzpomněli
na Miroslava Sobotku, který nás nedávno opustil.
Téměř celý jeho život byl spjat s hasičstvím. 
Na Smetanovo náměstí se však sjeli také hasiči z Lito-
myšlska. Někteří, jako třeba Kornice či Nedošín,
dokonce s historickou technikou. Nechyběla ani jed-
notka JPO II z Litomyšle. Zároveň mladí hasiči
z Pohodlí předváděli některé disciplíny požárního
útoku a podařilo se jim zapojit i veřejnost. 

Text a 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

Svitavy – prodej rod. domu 2+1 po částečné rekon-
strukci s možností nenákladné půdní vestavby v blíz-
kosti centra.
Č.608. Výhodná koupě! Cena: 1 467 000,- Kč
Makov – prodej domu s bytem 5+1 po částečné
rekonstrukci s uzavřeným dvorem. V podkroví 3
nové místnosti, koupelna s WC. 
Č.602. Výrazná sleva! Cena:  Info v RK 
Litomyšl – pronájem nadstandartně vybaveného
prostoru kadeřnictví se sociálním zařízením a men-
ším skladem v přízemí krásné vily na okraji města.
Č.599. Cena: 5 000,- Kč/měs.
Radiměř – prodej hezkého domku s dispozicí 3+1,
s dvorkem, zahradou a garáží, s prostornou půdou,
na klidném místě ve vesnici nedaleko Svitav.
Č.619. Cena: 1.258.000,- Kč
Litomyšl – pronájem novostavby dvoupodlažního
rodin.řadového domu o velikosti 3+kk s příslušen-
stvím. Kryté garáž. stání, 2 sklepy, zahrada, plyn.
kotel s pozdější možností odkoupení.
Č.607. Cena: 10.000 Kč/ měs.
Litomyšl – prodej 11 zainvestovaných staveb. parcel
pro stavbu RD, lokalita Zahájí - Zámecké panoráma.
Inž. sítě budou zainvestované nejpozději do konce
října 2011. Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2

Karle u Svitav – prodej menšího domku 2+1 se
zahradou mírně ve svahu a zděnou garáží poblíž
domu. Č.560. Cena: 650 000,- Kč
Litomyšl – prodej zahrady 3342 m2 se zděnou pod-
skl. chatou. Na pozemku jsou již stromy, založené 3
rybníčky a u chaty krytá terasa s posezením. Chata je
do patra. Č.485. Cena: 1 055 000,- Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaných 23 staveb. parcel
pro stavbu RD v lokalitě U Prokopa-II.etapa. Přípojka
vody, kanalizace do srpna 2011, přípojka elektro
do září 2011. Č.588. Cena: 1 250,- Kč/m2

Vysoké Mýto – prodej nového moderního rodinného
domu se zahradou, pergolou s krbem, bazénem
a garáží. Dům je velmi prostorný, možno využít
i k bydlení s podnikáním. Č. 586. Cena: 5.500.000,- Kč
Litomyšl – prodej družst. zděného bytu 3+1+jídelna
po část. rekonst. v klidné části. Nová kuch.linka,
plast.okna, lodžie, plyn.kotel s ohřevem vody. 
Č.575. SLEVA! Cena: 1 550 000,- Kč
Svitavy – prodej pěkného a slunného družstevního
bytu o velikosti 2+1 se zasklenou lodžií v panelovém
domě na ulici Svitavská. Č. 618. Cena: 742 000,- Kč
Dětřichov – prodej zděné rekreační chaty 3+kk
po celkové rekonstrukci. Okolí vhodné k houbaření,
turistice, cykloturistice a v zimě k lyžování. Výhodná
koupě. Č.302. SLEVA! Cena: 800 000,- Kč
Litomyšl – prodej udržovaného domu 5+1 s menší
zahradou. Dům je do patra, v přízemí je kuchyň
a obývací pokoj a sociální. zař., v patře 4 pokoje, WC,
koupelna. Č.477. Cena k jednání: 2.300.000,- Kč

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech a kompletní realitní servis včetně
obstarání úvěru a pojištění.

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

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

nabízíme k pronájmu plně vybavené
školící centrum (dataprojektor,
audiosoustava, wifi, internet)
vhodné pro školení, předváděcí akce, 
konference firemní a soukromé akce
možnost občerstvení v podobě rautu,
jednotných jídel, nápojů apod. 

Veronika Matoušková, mobil: 732 600 811
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží) 

www.pegas-tour.cz
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SOBOTA 10. ZÁŘÍ

10.00 – 16.00, Zámecké informační centrum
Zářijové tvoření pro děti*

9.00 – 17.00, Regionální muzeum v Litomyšli
Výlet do pohádkového světa Zdeňka Milera
– rozšířeno o výtvarnou dílnu
Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových událostí

15.00, Hotel Zlatá Hvězda 
Hrnečku vař, O Palečkovi 
Pohádky pro nejmenší vypráví loutkoherečka Jarka Holasová 

16.00 a 19.00, Zámecké divadélko
Milenec a sok v jedné osobě aneb hrabě a rytíř Milislav*
– rytířská fraška F. W. Zieglera v podání divadelního spolku
Šembera Vysoké Mýto v režii Ireny Truhlářové  

17.00, Smetanův dům  
509. LHV: Czech Virtuosi + Esther Yoo (USA) – housle
Koncert v rámci Litomyšlských hudebních večerů 
Dirigent: Caspar Richter / Na programu: W. A. Mozart, L. van Beethoween

NEDĚLE 11. ZÁŘÍ

10.00 – 16.00, Zámecké informační centrum
Zářijové tvoření pro děti*

9.00 – 17.00, Regionální muzeum v Litomyšli
Výlet do pohádkového světa Zdeňka Milera
– rozšířeno o výtvarnou dílnu
Dějiny udatného českého národa
a pár bezvýznamných světových událostí

16.00, Zámecké divadélko
20. ročník festivalu Mladá Praha*
Smyčcový kvartet Young Prague Festival Quartet
Roman Hranička – 1. housle, Yu Kurokawa – 2. housle,
Hironori Nakamura – viola, Tomáš Jamník – violoncello
Na programu: Masaru Kawasaki, Bohuslav Martinů a Leoš Janáček

Otevřené památky 
10. – 11. září / Není-li uvedeno jinak, jsou všechny objekty otevřeny
po oba dny od 9 do 17 hodin 

Zdarma nebo za výhodné vstupné můžete navštívit:  
Gymnázium – vyhlídková věž / pouze v sobotu 9.00–17.00*
Kostel Povýšení sv. Kříže, včetně věže*
Červená věž / 15 Kč 
Zámecké sklepení se sochami Olbrama Zoubka*
Rodný byt B. Smetany / dospělí 15 Kč, děti 8 Kč, rodinné 30 Kč 
Regionální muzeum Litomyšl / dospělí 15 Kč, děti 8 Kč, rodinné 30 Kč 
Portmoneum – Muzeum J. Váchala / 9.00–12.00 a 13.00–17.00 / 40 Kč 
Galerie dům U Rytířů / 10.00–12.00 a 13.00–17.00 / dospělí 20 Kč, děti 10 Kč 
Státní zámek Litomyšl / poslední prohlídka v 16.00 / dospělí 120 Kč,
děti a důchodci 70 Kč, rodinné vstupné 310 Kč 

Mimořádné prohlídky 
zákulisí a jevištní techniky zámeckého divadélka, výstava dochovaných artefaktů

Výstava Hračky s příběhem
součástí druhé prohlídkové trasy - pro velký zájem prodlouženo
do konce sezóny

Město Litomyšl, Státní zámek Litomyšl 
a další správci památkových objektů
vás srdečně zvou na tradiční 

Dny 
otevřených 
dveří 
památek
v Litomyšli
2011

* = zdarma
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z dopisů čtenářů

Rušení přechodu
u Litexu
Vážená redakce, nesouhlasím se zrušením přechodu
pro chodce přes silnici E35 u Litexu. Myslím si, že je to
krok zpátky, při stále hustším silničním provozu rušit
přechod pro chodce. Pro celou část města od světelné
křižovatky k čerpací stanici na Svitavy zůstává
pro bezpečné přejití silnice  E35 pouze podchod. Děti
se bojí při krátkých dnech chodit do školy podchodem,
kde je skoro tma. 
Myslím si, že místo rušení přechodu pro chodce by
bylo vhodnější zbudovat další, například ve stoupání
na Svitavy u firmy LB tech. Když se někdo z naší čtvrti
potřebuje dostat na Černou horu, musí slézt z kopce až
k podchodu a zase zpátky nahoru. 
Připadá mi nespravedlivé, že na opačnou stranu
od kruhového objezdu směrem na Vysoké Mýto se sní-
žila rychlost ze 70 km/h na 50 km/h a byly zbudovány
4 přechody pro chodce s ostrůvky pro bezpečnější pře-
cházení. Proč není možné něco podobného vybudovat
i směrem na Svitavy?                              Hana Kučerová

Otevřený dopis zastupiteli
Jaromíru Odstrčilovi
Vážený pane zastupiteli Odstrčile, 
patřím mezi občany, kteří mají k problému Cafebar
Underground také co říct. Jsou to lidé, bydlící v těsné
blízkosti tohoto zařízení, jehož provozovatelé nedodr-
žují vyhlášku města o ochraně nočního klidu a regula-
ci hlučných činností č. 2/2008, porušují Zákon
o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 30,
nerespektují žádná pravidla a dohody. 
Asi jste, pane Odstrčile, špatně pátral. Možná jste mohl
při své návštěvě v Undergroundu pozvednout oči. Zjis-
til byste, že kolem žijí lidé, kteří mají také svoje práva
a budou si je hájit. Měl jste si vyslechnout obě strany
sporu kolem této provozovny. Možná byste si uvědo-
mil, že to, co jste napsal v minulém vydání Lilie, není
zas až tak zcela objektivní. 
Pokud se Vám zdá, že není nutné v tomto státě dodržo-
vat zákony a vyhlášky, protože jsou nesmyslné, tak
potom nechápu, jaká je Vaše úloha v zastupitelstvu
Města Litomyšle.
S pozdravem
Jana Kutová, se souhlasem sousedů Cafebaru Underg-
round M. Pajera, J. Šimkové, manž. Vrabcových, manž.

Košňarových, manž. Škeříkových, manž. Balogových

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá, So:
14.30 – 01.00
Ne:
14.00 – 22.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Přijmeme brigádníky/ce
(dlouhodobě) od 20 do 45 let. Tel. 605 032 434

nebo 608 348 482.

24. 9. 2011
Relaxační den pro seniory
• zvýhodněné ceny 30 % na služby pedikúry,

kosmetiky, kadeřnictví 
• přednáška s předvedením ortopedických

pomůcek a výrobků ze zdravotnické prodejny
Lékárny na Špitálku

• zdarma individuální pohovor s masérkou 
Na den se prosím objednejte předem na tel. čísle
467 771 351

24. 9. 2011
Pravé thajské masáže 
• masírovat vás bude rodilá Thajka
Na masáže se prosím objednejte předem na tel.
čísle 467 771 351

12.10. 2011
Den Proměny pro ženy
Základem Vaší proměny bude návštěva kadeřnic-
tví, kosmetiky - vizážistky a módní návrhářky.
Vaše proměna bude zachycena profesionálním
fotografem.
Proměnu je třeba rezervovat do 3.10.2011

NORDIC WALKING
(doslovně přeloženo severská chůze)
• běžná chůze se speciálními holemi pro všechny

věkové skupiny s minimálním zdravotním ome-
zením

• působí preventivně proti vysokému tlaku,
cholesterolu, cukrovce a proti celé řadě chorob
nebo zdravotních problémů

Od září lekce s instruktorkou.

NOVÉ SLUŽBY: 
• Pro maminky po telefonické domluvě obstaráme

zdarma hlídání a ty následně mohou využít všech
služeb

• Pro zákazníky nad 60let sleva 10% na wellness
a relaxační zónu. Pondělí až pátek 9 - 11 hod.

WELLNESS
BALNEO
KOSMETIKA
PEDIKÚRA - MANIKÚRA
KADEŘNICTVÍ
UBYTOVÁNÍ
CAFÉTÉRIA 202

Braunerovo nám. 202, Litomyšl
E-mail: recepce@savitar.cz

Floristické kurzy na Střední škole zahradnické
a technické Litomyšl

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl nově
připravuje ve školním roce 2011/2012 f loristické
kurzy pro veřejnost. Tyto kurzy jsou určeny pro všech-
ny zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat
květiny i pro ty, kteří by se tomuto umění rádi věnova-
li profesionálně a potřebují splnit dílčí kvalifikaci (viz
stránky školy http:/szas.lit.cz - dílčí kvalifikace). 

Mateřská škola Jarošov
má volnou kapacitu
Mateřská škola Jarošov nabízí pro školní rok
2011/2012 několik volných míst pro vaše děti. Dopra-
va dětí probíhá linkovými autobusy za doprovodu
pedagogických pracovníků (tam i zpět). 
Další informace k organizaci školního roku naleznete
na www.obecjarosov.cz. Případné dotazy směřujte
na Bc. Martina Olbricha, tel. 724 488 212.

Martin Olbrich

Během školního roku 2011/2012 by proběhly čtyři
kurzy, které by byly zaměřeny na: podzimní floristiku,
adventní a vánoční floristiku, velikonoční floristiku
a svatební floristiku. Jednalo by se o jednodenní  8 -
10hodinový blok v sobotu nebo v neděli.
Bližší informace získáte u zástupkyně ředitele Ing. Evy
Klabanové na e-mailové adrese eva.k@tiscali.cz.

Text a foto Eva Klabanová
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„Připraveným štěstí přeje“ ve finále
Projekt „Připraveným štěstí přeje“ skončil s poslední-
mi srpnovými dny. Jeho hlavní realizátor, Rodinné
centrum Litomyšl, na projektu spolupracovalo s part-
nery projektu, kterými byly Město Litomyšl, Základní
škola U Školek v Litomyšli, Mama klub Chrudim,
Rodinné centrum Krůček Svitavy a Přátelé angažova-
ného učení. Projekt byl realizován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky. 
Účastníky projektu byli rodiče s malými dětmi do 15 let
– zejména ženy a muži, vracející se po rodičovské
dovolené do zaměstnání nebo hledající zaměstnání.
Cílem projektu bylo rozvíjet jejich kompetence

a dovednosti v oblastech, které jim pomohou v uplat-
nění na trhu práce a rozvíjet jejich dovednosti potřeb-
né ke slaďování pracovního a rodinného života. 
Projektové aktivity proběhly celkem ve třech pětimě-
síčních kolech. V každém kole projektu absolvovali
účastníci počítačový kurz, pobytová vzdělávání a indi-
viduální konzultace. Počítačový kurz probíhal paralel-
ně v Litomyšli, Svitavách a Chrudimi a jeho obsahové
zaměření lektoři odvíjeli od aktuální úrovně doved-
ností účastníků a jejich potřeb, což bylo ze strany
účastníků velmi oceňováno: „Prošli jsme spoustu věcí,
tabulky, prezentace, weby, z každé lekce jsem si odne-
sla nové zkušenosti. Mile mě překvapilo, jak jednodu-
ché je vytvořit prezentaci a webovou stránku. Byla
jsem velmi spokojena s výkladem a vstřícností lekto-
ra.“ „Kurz se mi velmi líbil. Paní lektorka individuálně
odpovídala na naše dotazy, ačkoli to při počtu účastní-
ků nebylo vždy jednoduché.“ „Kurz vycházel z našich
požadavků a zároveň nám otevřel úplně nové obzory -
naučila jsem se pracovat v prostředí Googlu (Gmail,
kalendář, sdílení dokumentů, koláže v programu
Picassa…), vše určitě využiji v budoucnu.“ „Oceňuji
trpělivost lektora, kdy při tak nerovnoměrné skupině
dokázal přizpůsobit samostatné úkoly potřebám
účastnic. PC kurz formou samostatných úkolů byl fakt
perfektní...“ 
Účastníci ze všech tří měst se pak setkávali při tříden-
ních pobytových vzděláváních v penzionu Na Vysočině
v Hartmanicích u Poličky. Během prvního pobytu se
věnovali tématu osobnostního rozvoje – identifikovali
své silné i slabé stránky, pojmenovávali své potřeby.
Druhému pobytu v Hartmanicích předcházel jedno-
denní kurz, který účastníci absolvovali spolu se svými
partnery na téma slaďování partnerského a rodinného

života, komunikace v rodině. V témže tématu pak
účastníci pokračovali při pobytovém vzdělávání
v Hartmanicích a v závěrečném třetím pobytu se věno-
vali tématu jak se prezentovat, a to jak v rovině komu-
nikačních dovedností, tak v rovině vizáže, tedy toho
co o sobě vypovídáme svým vzhledem. Ke vzdělávání
patřily osobní konzultace, zaměřené na řešení těch
opravdu nejindividuálnějších potřeb každé účastnice.
Během projektových aktivit měli účastníci možnost
využít i služeb péče o děti. Ze zpětných vazeb alespoň
ilustrativně: „Obsah vzdělávání mě velice oslovil, dotkl
se osobních i pracovních věcí. Ačkoliv to nebylo nej-
lehčí – mnohdy jsme se dotýkali velmi interních věcí
každého z nás, bylo to pro mě obrovskou inspirací
do budoucna. Díky!“ „Velmi mě oslovily prezentační
dovednosti – jak se připravit na pohovor, jak pracovat
s tělem, jak pracovat s hlasem, jak zaujmout pozornost
a hlavně to, že jsme měli možnost vidět se na kameře.“
„Práce ve větší skupině mi dala příležitost slyšet názor
a zkušenosti ostatních a úlevu v tom, že i jiní řeší stej-
né problémy“ „Sama na sobě oceňuji, že jsem si díky
projektu dovolila uvědomit si své slabiny i silné strán-
ky, procitnout z dlouhodobé zmatenosti a nasměrovat
se ke konkrétním krokům, které potřebuji jak v rodině,
tak až nastoupím zpátky do práce udělat.“ „Díky
za možnost mít s sebou na pobytovém vzdělávání dítě,
asistentky na hlídání byly naprosto neuvěřitelné.“
Projektem prošlo za dva roky více než 200 účastníků.
Přidanou hodnotou je i fakt, že v souvislosti s projek-
tem byla v Litomyšli založena Litomyšlská otevřená
mužská skupina. Všem partnerům, účastnicím, účast-
níkům, lektorům, asistentkám, pečujícím o děti, a rea-
lizátorům patří veliké poděkování.

Jana Černochová

MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a omítky za super ceny

- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády
• Tónované malířské barvy dle moderních trendů
• Velký výběr lazurovacích laků 
• Každý měsíc slevové akce

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od českých, španělských a polských výrobců

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

Smetanovo nám. 85, 86
Litomyšl
tel.: 461 612 509

Co se chystá na Základní škole U Školek
Skončil srpen, což znamená, že jsou prázdniny za námi
a platí ono známé: „Škola volá!“ Na Základní škole
U Školek připravujeme několik novinek, o kterých
stojí za to se zmínit. 
Pracujeme na nových webových stránkách školy.
Slibujeme, že tentokrát jsou jednoduché a pře-
hledné, takže se v nich bude lehko orientovat
i počítačově méně zdatný jedinec. 
Protože považujeme za důležité bezpečné chování dětí

ve stále rostoucím silničním provozu, posílíme ve 3.
a 4. třídách výuku dopravní výchovy.
Kromě běžné výuky se škola plánuje otevřít dětem
i pro jejich volný čas. Učitelé chystají celou řadu
kroužků. Protože mají naši žáci rádi pohyb, z nabídky
sportovních aktivit jmenujme alespoň Hýbejme se
s hudbou pod vedením paní učitelky Andrey Stejskalo-
vé, kroužek vybíjené pod vedením paní učitelky Aleny
Bartošové nebo sportovní kroužek, zahrnující dle
zájmu florbal, fotbal a volejbal pod vedením pana uči-
tele Vítězslava Vícha.
Pro ty, kteří rádi fotografují nebo se to chtějí naučit,
nabízíme kroužek fotografování. Děti, které inklinují
spíše k uměleckým aktivitám, mohou navštěvovat
kroužek Šikovné ruce, kde se budou věnovat nejen
malířským, ale i jiným výtvarným technikám. Mnozí
z rodičů jistě s nostalgií vzpomínají na svoje dětství,
kdy sklízel velký úspěch divadelní spolek Vitamin
S. Rádi bychom na jeho tradici navázali a pod patroná-
tem pana učitele Vladimíra Šauera a za asistence Mirky
Jirečkové znovu založili divadelní kroužek. Připravu-
jeme také zcela novou tvář našeho školního časopisu,
jehož redigování se bude věnovat paní učitelka Dalena
Beníšková za asistence Lenky Lesákové a samozřejmě
především redakční rady složené z žáků naší školy.
Pokud by děti měly chuť i ve volném čase trošku stu-
dovat, tentokrát ale volnější a zábavnější formou, bez
známek, nabízíme možnost navštěvovat kroužky
cizích jazyků, např. francouzštiny, němčiny či ruštiny.
Věříme, že se nám podaří alespoň na chvilku odlákat
děti od videí a facebooků, u nichž tráví tolik času,
a rozvíjet jejich vlohy a nadání. To, že se při tom
navzájem lépe poznají, utuží přátelství a nasbírají zku-
šenosti jiného druhu, než jsou ty ze školních lavic,
bude jistě také přínosem. 
Tak dětičky, těšíme se na viděnou! Vaši učitelé.

Mirka Jirečková
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Safari s angličtinou 

Litomyšlská miniškolka 
funguje již půl roku

Již více než půl roku uběhlo od otevření Miniškolky
Rodinného centra Litomyšl, která si dala za cíl nabíd-
nout rodičům možnost hlídání nejmenších dětí
a nahradit tak chybějící jesle. Jak plní své poslání a co
vše nabízí navíc?  
Naplňujeme model miniškolky, která nabízí dětem pří-
ležitost pobývat v malém kolektivu, který jsou svým
chápáním schopny obsáhnout a cítí se v něm bezpeč-
ně. Brzy znají všechny přítomné děti a tety, suplující
roli maminek, vychovatelek i kamarádek. Miniškolka
je skvělou variantou, jak navazovat první sociální
kontakty mimo rodinu. Miniškolka je místem, kam
chodí děti za tetou a kamarády, pohrát si, než si rodi-
če zařídí, co potřebují.
Ačkoliv jsme zpočátku počítali především s dětmi
ve věku 1 - 3 roky, ukázalo se, že miniškolku rádi vyu-
žívají i rodiče starších dětí, které se do školky nedo-
staly, jejich školka má prázdniny nebo starší dítě
doprovází mladšího sourozence, aby si v novém pro-
středí lépe zvykl. Naše služby využívají maminky, které

jdou k lékaři, na úřady, studují nebo si prostě jen
potřebují v klidu nakoupit či odpočinout. Výhodou
miniškolky je, že zde děti nemusí být od rána do oběda
nebo celý den, ale rodiče je mohou přivést jen na hodi-
nu. Vyhovíme i v případě, že je třeba dítě pohlídat již
od půl sedmé ráno či v šest večer a nabízíme také
možnost večerního a víkendového hlídání.
Nemusíte mít strach, že vaše dítě něco neumí, dětem
pomůžeme jíst, přebalíme je i pomáháme v učení cho-
dit na nočník. Pokud má někdo hlad v jinou dobu než
ostatní děti, dáme mu najíst podle jeho potřeb. Zkrát-
ka vše záleží na domluvě s rodiči.
Srdečně zveme všechny rodiče a jejich děti na dny
otevřených dveří, které se uskuteční od 19. do 24.
září – denně od 8.00 do 16.00. Uvidíte miniškolku
za běžného provozu a budete mít možnost vyzkoušet si
zde pobyt se svými dětmi. Miniškolku Rodinného
centra Litomyšl najdete na Dukelské ulici 534 v budo-
vě Ortoptiky. 

Jana Brokešová

KAJMÁNEK - plavání 
kojenců, batolat a dětí
předškolního věku 

Kurzy plavání kojen-
ců, batolat a dětí
předškolního věku
v Městském bazénu
Litomyšl zajišťuje
Kajmánek – plavání
(nejen) pro nejmenší,
který se od září opět
do bazénu vrací.

Pro nové plaváčky máme v září slevu 10 %.
Plavání s Kajmánkem se dělí do dvou skupinek
– plavání kojenců a batolat a plavání pro děti
od 3 do 6 let. Kurzy jsou vždy děleny dle věku
a zkušenosti dětí. Ty se ve vodě baví a záro-
veň cvičí koordinaci pohybů a rovnováhu.
Naučí se splývat v poloze na zádech i bříšku,
vydechovat do vody, skákat, potápět a orien-
tovat pod vodou. Ze všech předností, které
kojenecké „plavání“ má, je nejhodnotnější
psychický a citový dopad tohoto zájmu
na členy rodiny. 
Bližší informace na www.kajmanek.cz nebo
tel. číslech 737 389 797, 773 189 797.

Pavlína Šmerdová – KAJMÁNEK
PLACENÁ INZERCE

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

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

pokročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, příprava

na FCE
• kurz AJ pro ženy na mateřské dovolené
• kurzy pro děti s rodilým mluvčím
• kvalitní výuka, nízké ceny, malé skupiny,

kvalifikovaní lektoři

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

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
7. 9. a 14. 9. 8.30 - 12.30 a 14.00 - 17.30
ZÁPIS: 5. 9 - 16. 9., 8.30 - 12.30 a 14.00 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 19. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ:
Benátská 1078, Litomyšl 

Třetí z letošních příměstských táborů v Domě dětí
a mládeže Litomyšl se jmenoval Safari s angličtinou,
kterou se děti učily, ale hlavně si s ní hrály. 
Na začátku jsme si všichni včetně lektorky Veroniky
Švecové vylosovali jména zvířat a do těch jsme se
na pět dní převtělili. Zvířata se spolu seznamovala,
povídala si a hrála, pokud možno v angličtině. Také při
splétání náramků, potiskování triček a dalších činnos-
tech se angličtina uplatňovala. Poslední den se zvířecí
turisté vydali do města, podívat se, jaké zajímavosti
jim Litomyšl nabídne. Hledali zobrazení zvířat
ve městě i na zámku, možnosti sehnat něco k jídlu
a objevili i živá zvířata u řeky a ve vodě. Za tyto infor-
mace dostávali různá písmenka. A když byla vyluštěna
šifra, našla zvířata poklad, o který se spravedlivě roz-
dělila.                                   Text a foto Eva Pecháčková 

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

Využijte akční nabídky na zimní pneu!!!

Kpt. Jaroše 405, Litomyšl
Tel. 777 339 009

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

2000 ks skladem
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 10. 9. - MUDr. Kašparová
Ne 11. 9. - MUDr. Tišlerová
So 17. 9. - MUDr. Sláma
Ne 18. 9. - MUDr. Jindrová
So 24. 9. - MUDr. Fenclová
Ne 25. 9. - MUDr. Sláma
St 28. 9. - MUDr. Hrouzek
So 1. 10. - MUDr. Sláma
Ne 2. 10. - MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 10. 9. - MUDr. Mareš
Ne 11. 9. – MUDr. Jílková
So 17. 9. - MUDr. Švábová
Ne 18. 9. - MUDr. Hájková
So 24. 9. - MUDr. Beňová
Ne 25. 9. - MUDr. Filová
St 28. 9. - MUDr. Reifová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 10. 9. - Lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 11. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 17. 9. - Lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 18. 9. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 24. 9. - Lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 25. 9. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
St 28. 9. - lékárna Sanatio
Tel.: 461 311 909
So 1. 10. - Lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 2. 10. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
10. - 11. 9. - MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
17. - 18. 9. - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
24. - 25. 9. - MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
28. 9. - MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
1. - 2. 10. - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Rozpis služeb

Ve dnech 21. – 22. 9. 2011 se 
v lékárně U Slunce uskuteční

Jedná se o vyšetření, při kterém se
dozvíte, jestli Vaše cévy (tepny dolních
končetin) jsou dostatečně průchodné,
zda-li netrpíte ischemickou chorobou
dolních končetin (ICHDK). Vzhledem
k časové náročnosti měření (cca 15 min)
se doporučujeme předem objednat. Tel.
461 612 678, 603 367 058, nebo email:
info@lekarnacz.cz

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461 612 678, 603 367 058

bezplatné stanovení
AB indexu

19. 9. 2011 od 10 do 16 hodin
Vás srdečně zveme na oblíbené

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

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461 612 678, 603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti

Kurzy trénování paměti 
pro seniory v městské knihovně 

Ve středu 14. září otvírá městská knihovna další z kurzů
trénování paměti. Je věnován seniorům. Během deseti
lekcí si ukážeme, že je možné si zapamatovat téměř
cokoliv, když víte jak na to. Ve stručnosti se seznámíte
s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat
základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncent-
rační cvičení, dozvíte se, jak faktory našeho životního
stylu mohou zasahovat do kvality paměti, naučíte se
kreativnímu přístupu k věci a v neposlední řadě pozná-
te nové lidi, z kterých se možná stanou vaši známí nebo
i přátelé. Kurz probíhá vždy ve středu od 9.30 do 11.00
v přednáškovém sále knihovny.
Ve středu 19. září zahajujeme kurz „Paměť a kreativi-
ta“, který je určen těm, kteří absolvovali základní kurz

trénování paměti. Prohloubíte znalosti z prvního
kurzu, naučíte se používat náročnější mnemotechnic-
ké pomůcky. Řekneme si, jak k životu přistupoval
jeden z největších géniů všech dob Leonardo da Vinci,
provázet nás tedy bude výtvarné umění, hudba, poe-
zie… Kurz bude probíhat ve středu v odpoledních
hodinách od 13.30 do 15.00 v přednáškovém sále kni-
hovny.
Cena kurzu je 250 Kč a přihlásit se můžete v Městské
knihovně Litomyšl, Smetanovo nám. 50, na telefon-
ním čísle 461 612 068 nebo na e-mailové adrese:
peknikova@knihovna.litomysl.cz.        Iva Pekníková

UŽ VÁM NEVYHOVUJE AEROBIK, ZUMBA, POSILOVNA?
Pak ORIENTÁLNÍ TANEC je přesně to, co potřebujete.

Tanec je nepřirozenější a nejzdravější pohyb pro každou ženu bez rozdílu věku. Je doporučován
gynekology, ortopedy, neurology i psychology. Přij�te si vyzkoušet

ve ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ do tanečního sálu ZUŠ Tunel Litomyšl. Zahájení v 18.00 hodin.
Bližší informace a přihlášky: A. Moravkova@quick.cz • tel. 728 684 634 • www.amor-orient.com

Prodám zděný byt v OV 3+1
(67 m2, ve 3. patře) v České Třebové (Na Jelenici).

V případě rychlého jednání sleva. Bez RK.
Tel. 604 530 122.

Prodám 1+kk
ul. Z. Kopala, Litomyšl. Vlastní topení, balkón,

zděný sklep. K nastěhování září, říjen 2011.
Tel. 739 569 174.



2. 9. Pá 20.00 Music mix - dj Milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
3. 9. So 17.00 Hradozámecká noc - projížďky s Bílou paní v kočáře, promítání filmu Bílá paní a jiná zábava, 50 Kč • zámek www.zamek-litomysl.cz

19.00 Improliga - divadlo jako hokej aneb Paleťáci versus hosté • Cafebar Underground tel. 725 846 248
20.00 Hrajeme v Litomyšli - v některých hospodách a barech bude znít živá muzika různých stylů www.litomysl.cz
20.00 Lady I and The Blues Birds - koncert, vstupné dobrovolné • nekuřácká restaurace Lidový dům www.bclit.org
20.00 Hashberry a Willow Lake - koncert v rámci akce Hrajeme v Litomyšli, poté Oldies party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

6. 9. Út 17.30 Jak zlepšit svůj život, vztahy a zdraví - přednáška Ivany Arnoldové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
7. 9. St 15.30 Informační setkání pro uživatele Sociálně aktivizačních služeb i pro nové zájemce • Denní stacionář www.rukaprozivot.cz
8. 9. Čt 19.00 Sunplugged Open Air & Andy Warhol & Renata Edlmanová - koncert, zdarma • Na Máchadle v Mariánské ul. • www.zdeneksklenar.cz, www.smetanovalitomysl.cz
9. 9. Pá 8.00-10.00 Agresivita dětí jako ohrožení socializace dítěte... - seminář s PhDr. L. Pekařovou, zdarma, pro předem přihlášené • Smetan. dům tel. 461 653 350

11.00-12.30 Klauniáda - zdravotní klauni s veselými doktorskými kostýmy, hudebními nástroji a dárky pro děti • Smetanovo nám. www.zdravotni-klaun.cz
15.00-18.00 Zábavné soutěžní odpoledne s Nadějí - různé disciplíny, horolezecká stěna, pavoučí síť apod. • dětské hřišti na Záhradi tel. 461 618 305
20.00 Deset očí - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

10. 9. So 8.00-11.00 Bleší trhy - každý má doma věci, které nepoužívá. Co s nimi? Přineste je na „blešák"! • Toulovcovo náměstí tel. 773 484 300
13.00-20.00 Škola tarotu - první část semináře, lektorka Emilie Didi • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13.30 6. litomyšlský Fish fest - rybí pokrmy a další bohaté občerstvení, živá hudba, vstup zdarma • hospoda Na Kopečku hanus02@email.cz
15.00 O Palečkovi a Hrnečku vař! - pohádky zahraje J. Holasová, vstup 50 Kč pro děti, 60 Kč dospělí • hotel Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz
16.00 a 19.00 F. W. Ziegler: Milenec a sok v jedné osobě aneb hrabě a rytíř Milislav - Divadelní spolek Šembera V. Mýto • zámecké divadélko tel. 461 613 239
17.00 509. LHV: Czech Virtuosi + Esther Yoo (USA) - housle - koncert v rámci Lit. hudeb. večerů, předprodej v IC • Smet. dům tel. 461 613 239
17.00 Základní taneční kurz pro mládež (1. lekce) • Lidový dům tel. 461 619 183
17.00 Tetjana Mjalkovskaja: Bylinky - vernisáž výstavy obrazů • Galerie - Antik hotel Sofia www.hotelsofia.cz

11. 9. Ne 9.00-17.00 Škola tarotu - druhá část semináře, lektorka Emilie Didi • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
16.00 Young Prague Festival Quartet - koncert, na programu Kawasaki, Martinů, Janáček, vstup volný • zámecké divadélko tel. 461 612 575

13. 9. Út 15.30 Tereza Nováková: život a dílo - přednáška Mgr. Kroulíkové z cyklu „Spisovatelé Litomyšle" • Denní stacionář www.rukaprozivot.cz
17.00 Setkání tradiční čínské medicíny - povídání o zajímavě propojených věcech, spojených se zdravím • hotel Dalibor tel. 776 584 265

15. 9. Čt 10.00 MSL´11: Doremifa Sůl nad zlato - pohádku pro nejmenší uvádí divadlo Drak • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
16.00 Květinová show - přehlídka květinových modelů a svatebních kytic studentů zahradnické školy • Klášter. zahrady http://szas.lit.cz
17.00 KJČ: Josef Páta - přednáška Miroslava Škrdly • salónek restaurace U Slunce Kroužek Jihočechů

16. 9. Pá 10.00 MSL´11: Miloš Vacík: V zajetí rytmů - představení pro střední školy • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
13.00 MSL´11: Hledej B. S. aneb Smetana je nejlepší - interaktivní soutěž pro tříčlenná družstva žáků ZŠ www.hudebnimladez.cz
16.00 Zpíváme s Míšou - veselé odpoledne s písničkami a tanečky s Míšou Růžičkovou, předprodej v RC • areál za Sokolovnou www.rc.litomysl.cz
17.00 Výtvarné práce holandských umělců - vernisáž výstavy k 20. výročí partnerství Litomyšle a Rodenu • městská galerie tel. 461 653 330
19.30 MSL´11: Slavnostní zahájení festivalu - houslový recitál Pavla Šporcla • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
20.00 Music mix - dj Shaun the Sheep • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.15 MSL´11: Hold B. Smetanovi - pěvecká, taneční a hudební vystoupení k poctě B. Smetany • Smetanovo nám. www.hudebnimladez.cz
22.00 a 23.00 MSL´11: Camický furgon - divadlo Stopa z Liberce • zámecké divadélko www.hudebnimladez.cz
22.00 a 23.00 MSL´11: Jazzový PR úlet - Jam Session s mladými jazzovými hudebníky • zámek - kongresový sál www.hudebnimladez.cz

17. 9. So 7.30 Loučení s Loučnou špinavou - čištění Loučné, sraz v 7.30 za Daliborem nebo před Lidovým domem, anebo v 10.00 pod tenisovou halou
8.00-17.00 Starodávný jarmark - řemeslný jarmark, doprovodný hudební program • Smetanovo náměstí tel. 461 653 330
10.30 MSL´11: 40 let Hudební mládeže ČR hudbou a obrazem - vernisáž • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
14.00 Merkur - legendární stavebnice - vernisáž výstavy • Regionální muzeum Litomyšl www.rml.cz
14.00 MSL´11: Zahradní slavnost - hudební a taneční vystoupení sólistů a pěveckých sborů • Klášterní zahrady www.hudebnimladez.cz
15.00 Základní taneční kurz pro mládež (2. lekce) • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Partnerský večer - k 20. výročí partnerství Litomyšle a Rodenu • Lidový dům tel. 461 653 330
20.00 Vladimír Mišík + Etc. - koncert + oldies party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 MSL´11: Jiřinkový ples • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz

18. 9. Ne 10.00 MSL´11: Ježek v kleci DADA - česká poezie a hudba J. Ježka, účinkují A. Strejček a J. M. Rak • Smetanův dům www.hudebnimladez.cz
20. 9. Út 15.30 Josef Páta - přednáška PhDr. J. Podařila, k 125.výročí narození vědce, znalce slovanských literatur • městská knihovna tel. 461 612 068

15.30 Nemoci pohybového aparátu - přednáška MUDr. Lubomíra Bláhy • Denní stacionář www.rukaprozivot.cz
17.30 Magie domova - přednáška Naděždy Iždinské • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

21. 9. St 13.00-16.00 Den otevřených dveří Integrovaného záchranného systému • služebny hasičů, městské policie, záchranky a PČR v Litomyšli pcr@litomysl.cz
16.30 Interní večírek • základní umělecká škola - sál tel. 461 619 006
9.00 Výklad z karet (dle objednání) - vede Ivana Arnoldová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

22. 9. Čt 14.30 Muzeum řemesel Letohrad a pevnost Orlice - přednáška P. Tacla v rámci Univerzity 3. věku • Lidový dům tel. 461 612 068
19.00 Richard Pachman: Mistr Jan Hus - scénické provedení oratoria, vstupné 100 a 160 Kč, předprodej v IC • Nový kostel tel. 721 248 789
19.30 Kouzelná flétna - autorská módní přehlídka atelieru Habir (Kalouda, Moravcová), ochutnávka vín • zámecké sklepení tel. 605 830 092

23. 9. Pá 20.00 Jablkoň - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
24. 9. So 13.00-18.00 Kurz automatické kresby • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

16.00 Základní taneční kurz pro mládež (3. lekce - prodloužená) • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00-6.00 Od soumraku do svítání - noční hra pro tří až pětičlenné týmy starší 18 let • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

25. 9. Ne 14.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - k poslechu a tanci hraje MTO Česká Třebová • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Piosenki - koncert slavné folkové skupiny, občerstvení a stolová úprava zajištěna • hotel Zlatá Hvězda www.dobredivadlo.cz

27. 9. Út 10.00 Povídání nad knížkou - pro účastníky Denního stacionáře Ruka pro život o.s. • Denní stacionář tel. 461 612 068
19.00 Den Charity - vyprávění a promítání fotografií ze Světových dnů mládeže • Lidový dům tel. 461 619 183

28. 9. St 9.00-17.00 Škola tarotu - třetí část semináře, lektorka Emilie Didi • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.30 Rychlé šípy z Oltecu aneb Opereta třetího věku - vlastní hru uvede Ořechovské divadlo • Lidový dům tel. 461 619 183

30. 9. Pá 19.30 Zločin v Posázavském Pacifiku - abonentní představení, divadlo Kalich Praha a Městské divadlo M. Boleslav • Smet. dům tel. 461 613 239
20.00 Taneční pro dospělé (1. lekce) • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Jaksi taksi - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

1. 10. So 8.00-11.00 Bleší trhy - každý má doma věci, které nepoužívá. Co s nimi? Přineste je na „blešák"! • Toulovcovo náměstí tel. 773 484 300
4. 10. Út 19.00 Televarieté 2011 - zábavný pořad travesti skupiny Hanky Panky, vstupné 230 Kč, předprodej v IC • Smetanův dům tel. 774 657 774
5. 10. St 19.30 Houslový recitál Josefa Špačka - vstupné dobrovolné • zámek - kongresový sál www.glit.cz

V LITOMYŠLI V ZÁŘÍ 2011 



2. 9. Pá Transformers 3 - Film USA. Hrají: S. LaBeouf, J. Turturro, J. Malkovich, F. McDormand. 110 min., vstupné 65 
4. 9. Ne Jana Eyrová - Film UK. Hrají Mia Wasikowska a Michael Fassbender. 115 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
6., 7. , 8., 9. 11. 9. Út, St, Čt, Pá, Ne            Muži v naději - Nová česká komedie se S. Stašovou, J. Macháčkem a B. Polívkou. 110 min., vstupné 80 Kč
13., 14., 15., 16., 18. 9. Út, St, Čt, Pá, Ne   Lidice - Film ČR. Hrají: K. Roden, Z. Fialová, R. Luknár aj. 120 min., vstupné 75 Kč • od 12 let
18. 9. Ne 17.00 Čertova nevěsta - Film ČR. Nová pohádka Z. Trošky. Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec aj. 100 min., vstupné 65 Kč
20., 21. 9. Út, St Harry Potter a Relikvie smrti - část 2 - Film USA. Poslední dobrodružství ságy o H. Potterovi. Režie: David Yates. 120 min., vstupné 80 Kč
22. 9. Čt Ženy sobě - Film USA. Hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne aj. Režie: Paul Feig. T., 120 min., vstupné 60 Kč • od 15 let 
23. 9. Pá 15.00 Litomyšlská Lilie - Memoriál Emila Slona - 33. ročník soutěže medailonů, vlastivědných a historických 
24. 9. So 8.30 amatérských filmů a videoprogramů.
25. 9. Ne 17.00 Auta 2 - Animovaná komedie USA. Hrdinové filmu se vydávají na závodní okruhy. 110 min., vstupné 70 Kč
25. 9. Ne Mechanik zabíják - Film USA. Hrají: Jason Statham, Donald Sutherland, Ben Foster aj. T., 90 min., vstupné 75 Kč 
26. 9. Po 9.30 Krtek a víkend - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. Vstupné 20 Kč
27. 9. Út 19.30 a 28. 9. St 17.00, 19.30         V peřině - Film ČR. Hrají: L. Bílá, K. Roden, E. Balzerová, B. Polívka, J. Mádl aj. 100 min., vstupné 70 Kč
29., 30. 9. Čt, Pá Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna - Film USA. Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz. 130 min., vstupné 70 Kč
2. 10. Ne Cigán - Film ČR/SR. Hrají: J. Mižigár, M. Hangurbadžo, M. Kotlárová aj. T., 105 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
4., 5. 10. Út, St Šéfové na zabití - Film USA. Hrají: J. Bateman, Ch. Day, J. Aniston aj. T., 100 min., vstupné 65 Kč • od 15 let

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: Zámecké informační centrum otevřeno:
Po - Pá: 8.30-18.00  Po: 9.00-16.00 
So - Ne: 9.00-15.00 Út - Ne: 9.00-17.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal,
Eventim a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek Student Agency a rezervace letenek.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

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

Sobota 3. září: 
od 20.00 - Y-Trompa - na keyboard, saxofon a perkuse účinkují Leoš Marek a Honza Kasal • Vinárna U Mydláře
od 20.00 - Lady I & The Blues Birds • nekuřácká restaurace Lidový dům
od 20.00 - Willow Lake - rock, Hashberry - rock s prvky grunge a folku • Music Club Kotelna
od 20.00 - Pepa Čečil z Prahy hraje na fňuknu - heligonku • Na Sklípku
od 20.00 - Zastávka Mileč Revival - punk/rock z Lubné • Restaurace Veselka
od 20.00 - W.A.F. - rock z Vysokého Mýta • Restaurace Karlov
od 20.00 - Lucie Kratochvílová a Jiřina Macháčková - příčná flétna, kytara • hotel Zlatá Hvězda
od 20.00 - Omega duo z Trstěnice - klávesy, kytara • Garage Bar
od 20.00 - Ponny Expres - country, bluegrass • Restaurace U Medvěda
od 17.00 - Trilobajt tak trochu jinak • předzahrádka Sun bar nebo Restaurace U Slunce
od 20.00 - Iuventus Survival - sbor, kytary • Restaurace U Slunce
od 19.00 - Improliga - divadlo jako hokej aneb Paleťáci versus hosté • Cafébar Unederground

HRAJEME V LITOMYŠLI

do 9. 9. Odkud vychází slunce / výstava obrazů Lucie Staňkové a keramiky Ireny Hirai / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
od 11. 9. do 3. 12. Tetjana Mjalkovskaja: Bylinky / výstava obrazů / Galerie - Antik hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
do 4. 9. Zdeněk Miler dětem! / interaktivní výstava nejen o Krtečkovi / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
do 18. 9. Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
od 18. 9. do 27. 11. Merkur - legendární stavebnice / výstava / Regionál.muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17 (od 18. 9. Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne beze změny) 
do 2. 10. Hračky s příběhem / výstava / Státní zámek Litomyšl / Út - Ne 9-17
do 30. 10. Keramické setkání „SOCHA A PROSTOR" / výběr z 8. ročníku bienále Keramické setkání 2010 v Kolíně / zámecké sklepení / 9-17
do 1. 10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí / každou sobotu od 8 do 11 (s vyjímkou 17. 9.) 
od 19. 9. do 24. 9.  Dny otevřených dveří v miniškolce / Dukelská 534 - budova Ortoptiky / denně 8-16
od 10. 9. do 11. 9. Dny otevřených dveří památek / zdarma nebo za výhodné vstupné budou otevřeny památky v Litomyšli / 9-17
od 20. 8. do 26. 8. Výstava květů pozdního léta / tradiční výstava, vstup zdarma, parkoviště v areálu, občerstvení / Ovocné a okrasné školky / denně 8-17
již od srpna do 10. 9. 49. ročník Českobudějovického okruhu / výstava fotografií / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 
od 17. 9. do 30. 10. Výtvarné práce holandských umělců / výstava k 20. výročí partnerství Litomyšle a Rodenu / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
od 2. 9. do 30. 9. New York: září 2001 / výstava fotografií Vandy Peroutkové / zámecké infocentrum / denně 9-17
od 16. 9. do 25. 9. Farmářské dny / speciality z farem, bio produkty a domácí výrobky / hotel Aplaus 
od 10. 9. do 11. 9. Zářijové tvoření pro děti / výtvarná dílna / zámecké informační centrum / 10-16
od 8. 9. do 9. 9. Současnost a perspektiva sociální péče 2011 / seminář / Smetanův dům / více info na www.litomysl.cz nebo tel. 775 653 322, 461 653 350
do 14. 9. Alois Jirásek / výstava k 160. výročí narození tohoto spisovatele / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době 
od 15. 9. do 29. 9.  Agatha Christie, královna detektivek / výstava / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době 
od 3. 10. do 8. 10.  Týden knihoven / celostátní akce, besedy, přednášky atd. / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době 
od 5. 9. do 27. 10. „Můj svět" / výstava prací fotografické soutěže / Lidový dům / pouze v pracovní dny 8-16
do 25. 9. Martin Janecký: Herbarium / skleněné plastiky na motivy děl J. Váchala / Portmoneum / Út–Ne 9-12 a 13-17 
do 30. 10. Adolf Kašpar - Filosofská historie / výstava /Rodný byt B. Smetany / Út–Ne 9-12 a 13-17
do 10. 9. Andy Warhol / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / Čt až Ne 10-18 
od 9. 9. do 10. 9. Medový víkend / medoviny, medové produkty, medové pivo, medové jídlo, grilování / restaurace Veselka / po oba dny od 11.00

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

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

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané
na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je
znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz
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Pronajmu byt 3+1
v Litomyšli, nová KL, sprch. box, internet –

10 200,- Kč/měsíc vč. inkasa. Vhodné pro studenty.
Volné ihned. Tel. 739 573 422. 

pozvánky

Již 38. ročník Mladé Smetanovy Litomyšle, festivalu
otevřeného návštěvníkům každého věku, se uskuteční
od čtvrtka 15. září do neděle 18. září. Letos nese pod-
titul „Radost z umění“. Na programu je: 
Čtvrtek 15. září:
10.00 - „Doremifa Sůl nad zlato“ -
pohádka divadla Drak pro nejmenší
• Smetanův dům
Pátek 16. září:
10.00 - Miloš Vacík – v zajetí rytmů -
představení pro střední školy •
Smetanův dům
13.00 - „Hledej B. S. aneb Smetana je nejlepší“ - inter-
aktivní soutěž pro tříčlenná družstva žáků základních škol
19.30 - Slavnostní zahájení festivalu - Pavel Šporcl,
houslový recitál • Smetanův dům
21.15 - Hold Bedřichu Smetanovi - série krátkých
pěveckých, tanečních a hudebních vystoupení

k poctě Bedřicha Smetany • Smetanovo náměstí
22.00 a 23.00 - Camický furgon - Divadlo Stopa, Libe-
rec • zámecké divadélko
22.00 a 23.00 - Jazzový PR úlet - Jam Sesion s mladý-

mi jazzovými hudebníky • kongre-
sový sál na zámku 
Sobota 17. září:
10.30 - 40 let Hudební mládeže ČR
hudbou a obrazem - vernisáž •
Smetanův dům
14.00 - Zahradní slavnost - hudební

a taneční vystoupení sólistů a pěveckých sborů • Kláš-
terní zahrady
20.00 - Jiřinkový ples • Smetanův dům
Neděle 18. září: 
10.00 - Ježek v kleci DADA - Alfréd Strejček, Jan Matěj
Rak - česká poezie a hudba Jaroslava Ježka • Smeta-
nův dům.                                                                      -red-

Program Mladé Smetanovy Litomyšle 2011 Toulovcův pochod
poslední 
zářijovou sobotu 

V sobotu 24. září pořádá Klub turistů Litomyšl další
ročník tradičního podzimního Pochodu rytíře Toulov-
ce. Start a cíl je opět u chaty TJ Jiskra ve Vranicích.
Každý účastník si může vybrat jednu ze tří možných
tras, které měří 8, 16 či 30 kilometrů. Trasy vedou
turisticky přitažlivými místy Budislavských skal a Tou-
lovcových maštalí, ty dvě delší třeba i romantickou
Pivnickou roklí u obce Dolany. 
Pořadatelé připravují jednu menší změnu trasy -  kon-
trola na autobusové zastávce Borek u Budislavi bude
přesunuta buď k blízké hájovně Městských lesů Lito-
myšl (žlutá značka), nebo odbočkou z červené značky
k Toulovcově rozhledně při silnici Budislav - Jarošov.
Podrobnosti se účastníci dozvědí na startu. Ten je prů-
běžný od půl deváté, zakončení pochodu bude odpo-
ledne do 15.00. Po absolvování pochodu každý
účastník obdrží medaili a pamětní list z rukou samot-
ného, dosud žijícího a nesmrtelného rytíře Toulovce.
Pro zájemce o dopravu do Vranic bude přistaven
zvláštní autokar v Litomyšli na náměstí u hotelu Zlatá
Hvězda. V 7.30 pojede k místu startu přes Dolní Újezd
a v 8.30 pak přes Morašice. Autobus zpět do Litomyšle
odjede o půl třetí, případně pak dle zájmu ještě jed-
nou.
Drobné občerstvení bude zajištěno na kontrolách,
využít možno též restaurace na chatě Polanka, v Budi-
slavi Na Skalách či hospody U Toulovce poblíž místa
startu. V provozu budou samozřejmě i stánky přímo
u chaty Jiskry, jejichž provoz zajistí personál litomyšl-
ské restaurace Veselka. 
Na akci srdečně zvou pořadatelé!  

Zdeněk Vandas, foto Karel Česar   

Divadelní podzim v Lidovém domě
Na podzim letošního roku, od září do prosince, pořádá
Farní charita Litomyšl v Lidovém domě přehlídku ama-
térských divadelních souborů. Představí se kvalitní
soubory převážně z našeho okolí. 
Při prvním představení ve středu 28. září od 19.30, si
můžete vychutnat Ořechovské divadlo. Je to proslulý
vesnický soubor, který svojí divadelní poetikou udivu-
je diváky nejen po celé České republice, ale i na čet-
ných zahraničních zájezdech. Vznikl před 100 lety
ve vesnici Ořechov nedaleko Brna. V jeho čele stojí již
28 let profesionální režisér, hudební skladatel, scéno-
graf a dramatik Vlastimil Peška.
Soubor uvede jeho hru Rychlé šípy z Oltecu aneb Ope-
reta třetího věku. Víte, kde se nachází Oltec? Je to část
Brna v brněnském „hantecu“, který se stal jednou
z hlavních linií Peškova scénáře. Slovní hříčky brněn-
ského slangu a pevná víra v to, že slavné Rychlé šípy
pocházejí z Oltecu a ne z Prahy, a také pevná víra
v plně aktivní stáří dokreslují veseloherní linku této
komedie. Vše je doplněno mnoha melodickými písně-
mi z dílny Vlastimila Pešky.
Přehlídka bude pokračovat dalšími představeními

vždy jeden čtvrtek v měsíci. Dále se představí Divadel-
ní spolek Šembera z Vysokého Mýta, Divadelní jednota
Jaroslav z Luže a Divadlo EXIL z Pardubic. Přesné ter-
míny dalších představení budou zveřejněny v Lilii
a na plakátech.
Těšíme se na setkávání s vámi na divadelních čtvrtcích
v Lidovém domě.

za Lidový dům Hana Šauerová, foto Jef Kratochvíl  

Sunplugged Open Air
& Andy Warhol 
& Renata Edlmanová
Zveme všechny milovníky hudby a výtvarného umění
na koncert skupiny Sunplugged, při kterém dojde
k unikátnímu spojení hudby, filmové projekce a uká-
zek tvorby Andyho Warhola. Výjimečná akce se usku-
teční 8. září od 19.00 Na Máchadle v Mariánské ulici
v Litomyšli. 
Koncert, který pořádá Galerie Zdeněk Sklenář a Smeta-
nova Litomyšl o.p.s., se koná při příležitosti ukončení
výstavy A. Warhola v Galerii Zdeněk Sklenář, a také
k ukončení letošního ročníku Smetanovy výtvarné
Litomyšle.
Nenechte si ujít jedinečný zážitek! Vstup je volný,
občerstvení zajištěno.                    Markéta Smetanová

Den otevřených dveří
Integrovaného 
záchranného systému
Další Den otevřených dveří Integrovaného záchranné-
ho systému se v Litomyšli uskuteční ve středu 21. září.
Obvodní oddělení Police České republiky společně
s hasičským záchranným sborem, Městskou policií
a Rychlou lékařskou pomocí v Litomyšli opět zvou
na prohlídku svých pracovišť. Čas od 8.00 do 12.00
bude vyhrazen školkám a školám a od 13.00 do 16.00
se pak otevřou dveře služeben veřejnosti.             -red- 

Litomyšlská univerzita třetího
věku - podzim 2011

Na podzim letošního roku se uskuteční již 12. ročník
Litomyšlské univerzity třetího věku Téma zní „Muzea
tajemství zbavená“. 
Program: 
Čt 22. září od 14.30
Muzeum řemesel Letohrad a tvrz Orlice - přednáší pan
Pavel Tacl, místo konání – Lidový dům 
Čt 6. října od 14.30
Vojenské muzeum Králíky - přednáší pan Marek Bar-
toš, místo konání – Lidový dům 
Čt 20. října od 14.30
Slezské zemské muzeum Opava – naše nejstarší muze-
um - přednáší Mgr. Antonín Šimčík, místo konání –
Lidový dům 
Čt 3. listopadu od 14.30
Moravské zemské muzeum Brno – pavilon Antrophos -
přednáší Mgr. Petr Kostrhun, místo konání – Lidový
dům 
Čt 10. listopadu od 14.30 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur - přednáší PhDr. Milena Secká, CSc., místo
konání – Lidový dům
Čt 1. prosince od 14.30
Slavnostní zakončení 12. ročníku
Doprovodný program:
St 12. října
Zájezd Králíky a okolí 

Školné činí asi 200 Kč za semestr. Přihlášky a placení
školného - od 1. září v čítárně Městské knihovny
v Litomyšli, Smetanovo nám. 50, pondělí, úterý, čtvr-
tek a pátek od 8.00 do 16.00.
Změna programu vyhrazena.
Bližší  informace,  odpovědi  na dotazy:  Ing. Iva
Pekníková, hlavní organizátor LU3V, Městská knihovna
Litomyšl, Smetanovo nám. 50, e-mail: peknikova-
@knihovna.litomysl.cz, tel.: 461 612 068, mob.:
603 140 109.                                               Iva Pekníková
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pozvánky

Fish Fest pošesté
Opět se blíží druhý zářijový víkend a s ním přichází tra-
diční rybí speciality z grilu. Rybářství Litomyšl zve
na 6. Fish Fest, konaný v sobotu 10. září od 13.30
na zahradě hospody Na Kopečku. 
Místní grily se zaplní umně připravenými rybami
a rybičkami všemožných velikostí i druhů, které
pro vás naši kuchaři připraví. Doufáme, že počasí nám
bude přát a útulné a klidné posezení si vám dovolí

zpříjemnit několik místních i přespolních kapel. Svou
účast přislíbila tato hudební uskupení: Věneband
(Litomyšl), Trilobajt (Litomyšl), W.A.F. (Vysoké Mýto),
Rufus (Litomyšl) a Che.cz (Osík). 
Asi již netřeba zmiňovat cenami nabitou tombolu nebo
vstup zdarma. Tak tedy - přijďte, poseďte, ochutnejte,
bavte se… Těšíme se na vaši návštěvu.

Petr Hanus

Květinová show 
v Klášterních zahradách

Ve čtvrtek 15. září v 16.00 vás zve Střední škola
zahradnická a technická Litomyšl do Klášterních
zahrad. Uskuteční se tam přehlídka květinových
modelů a klasických i extravagantních svatebních
kytic, které vytvoří studenti školy. 
Svatební kytice si budou předvádět samy studentky
ve svatebních šatech, zapůjčených ze salonu ve Vyso-
kém Mýtě. Součástí přehlídky budou i květinové šper-
ky a slavnostně nazdobená svatební tabule.

Text a foto Eva Klabanová 

S medem a o medu 
aneb Medový víkend na Veselce

Ve dnech 9. a 10. září se na Veselce uskuteční Medový
víkend. Rádi na něm přivítáme odborníky z řad včela-
řů, milovníky či příznivce medu, kteří třeba již dříve
navštívili naši restauraci a diskutovali o svém koníč-
ku. V pátek či sobotu si budou návštěvníci moci nejen
prohlédnout medoviny různých příchutí, medy
s bylinkami, oříšky či sušeným ovocem, propolisové
tinktury, svíčky ze včelího vosku, to vše z produkce
odborníků z oboru včelařství.
Jste-li současně gurmány a rádi ochutnáváte různé
speciality, jako např. vepřová žebírka na medu, grilo-

vaný steak či jiné medové speciality, přijďte na ně.
V pátek i sobotu pro vás totiž budou připraveny dobro-
ty z tohoto nejznámějšího včelího produktu. Chybět
nebude ani medové pivo, medoviny různých příchutí,
melomely, míchané nápoje z piva, medu či medovin
a samozřejmě vařené a grilované pochoutky z medu.
Kuřecí křidélka na medu, medová žebírka, palačinky
s medoládou a další medové pochoutky sladké či slané. 
V pátek či v sobotu je na Veselce otevřeno od 11.00!
Páteční grilování začíná v 18.00, v sobotu grilujeme již
od 11.00!                                                    Lenka Seklová

Sdružení Ruka
pro život zve seniory
z Litomyšle a okolí
Občanské sdružení Ruka pro život, které zahájilo svoji
činnost v Litomyšli otevřením Denního stacionáře
v červnu roku 2010, rozšířilo svoje aktivity v únoru
roku 2011 o Sociálně aktivizační služby pro seniory.
Jelikož sídlíme v přízemí domu na ulici J. E. Purkyně
1150, v němž bydlí většinou obyvatelé v seniorském
věku, jsou tyto služby určeny především pro ně, ale
vítáni jsou i ostatní senioři z Litomyšle a okolí.
Posláním našich setkání je především nabídnout příle-
žitost k navazování nových společenských kontaktů
a aktivní prožití volného času. Při našich odpoledních
aktivitách si mohou senioři zlepšovat fyzickou kondi-
ci jednoduchým relaxačním cvičením, podporovat
mentální schopnosti trénováním paměti, pomocí
rukodělných prací podporovat tvořivost a seberealiza-
ci, seznamovat se s počítačem, anebo si přijít jen tak
zazpívat a najít si třeba nové přátele.
Zveme všechny, kdo mají o naše aktivity zájem,
na informativní setkání po prázdninách, které se
uskuteční ve středu 7. září v 15.30 v prostorách Denní-
ho stacionáře pro seniory na ulici J. E. Purkyně 1150
(přízemí domu se žlutými balkóny naproti nemocnici).
Těšíme se na vás!       za o.s. Ruka pro život Ria Slušná

Od září opět zájmové kroužky 
v domě dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže (DDM) v Litomyšli v září opět ote-
vírá zájmové kroužky pro děti i dospělé. Nabízí novou
sérii dílniček pro všechny věkové kategorie a výukové
programy pro třídy mateřských i základních škol. 
Přihlášky najdete v DDM, ve školách, infocentru nebo
na všech našich zářijových akcích. Tou první je Staro-
dávný jarmark na Smetanově náměstí, který se koná
v sobotu 17. září. Zde se s námi můžete setkat a zájmo-
vý kroužek pro vaše dítě si vybrat. Předvedeme vám
ukázky z naší celoroční činnosti a nabídneme ochut-
návku z výtvarných dílniček. Můžete si vyzkoušet
vyrobit svoje smalty, vinuté perly, šperčík z fimohmo-
ty, výrobu náramků z netradičního materiálu a další
zajímavé techniky. Můžete si pohrát s kostkami
a vyzvat soupeře k boji v qvqrtu a koridoru anebo

v piškvorkách 3D. Budou na vás čekat i lektoři Stiga
hokeje. Uvidíte prezentaci kroužku Fotománie. 
V týdnu od 19. do 22. září vás zveme na týden otevře-
ných dveří do DDM. Otevřeno bude vždy od 9.00
do 17.00 a v této době se vám budou věnovat zaměst-
nanci DDM. Ti vám poradí, jaký kroužek bude nejvhod-
nější právě pro vaše dítě. Akce je vhodná pro školní
třídy i pro jednotlivce a rodiny. Ukážeme vám prostory
našeho domečku a nabídneme naše činnosti. 
V noci z 24. na 25. září jsme pro vás připravili noční hru
Od soumraku do svítání. Začátek je v sobotu v 18.00
a konec v neděli v 6.00. Hra je určena pro tří až pětičlen-
né týmy starší osmnácti let (mohou se zúčastnit i lidič-
ky nad 15 let s písemným povolením rodičů). Přihláška
je podmíněna vyluštěním vstupní šifry. -red-

Travesti skupina
Hanky Panky uvádí
pořad Televarieté 2011
Televarieté 2011 je název nového zábavného pořadu
české travesti skupiny Hanky Panky, která opět přije-
de do Litomyšle. Na diváky čeká 4. října od 19.00
ve Smetanově domě show plná nápaditých kostýmů,
vtipných scének a především hudebních melodií. 
Slečny Dolores, Stefany, Sofia a mistr Alex zavzpomí-
nají na oblíbený televizní pořad 80. let, který v jejich
podání přenesli do současnosti. Kromě známé moderá-
torské dvojice Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové
přijali pozvání do Televarieté skupiny Hanky Panky
i zpěvačky a zpěváci jako jsou například Naďa Urbán-
ková, Karel Zich, Jiří Korn spolu s Helenou Vondráčko-
vou, Věra Špinarová, Ilona Csáková, Helena Vrtichová
s nezapomenutelným hitem Diridonda, ale i hvězdy
ze zahraničí jako Bonnie  Tyler, Shakira, Kylie Minoque
a další.  Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v Infocentru na Smetanově náměstí za 230 Kč nebo
na místě před představením za 250 Kč.                     -red-

Desáté Sloupenské 
vinobraní
Divadelní spolek Doveda a Sbor dobrovolných hasičů
Horní Sloupnice s podporou Obecního úřadu Sloupni-
ce vás zvou na X. ročník Sloupenského vinobraní,
které se koná v sobotu 17. září v areálu „Na Mlejnici“
v Horní Sloupnici. 
Od 16.00 začíná koncert skupiny Druhá tráva s Rober-
tem Křesťanem, kdy bude slavnostně pokřtěno CD,
vydané k 20tiletému výročí jejich tvorby, za účasti
amerického hosta Petera Rowana. Ve 20.00 následuje
taneční zábava s hudebním doprovodem kapely Betle
Band Vysoké Mýto. 
Předprodej vstupenek na Obecním úřadu Sloupnice
a v Informačním centru Litomyšl.              Lenka Černá

Výstava hub v Chocni
Mykologický klub Choceň pořádá ve dnech 16.-18. září
Výstavu podzimních hub, bylin a fotografií, která
bude k vidění na choceňském zámku. Výstava bude
v pátek a sobotu přístupná od 10.00 do 17.00 a v neděli
od 10.00 do 16.00. Školy mohou v pátek přijít již od
8.00. Přítomní mykologové rádi určí donesené houby. 

Rozvoz obědů
Výběr 2 – 3 jídla
Restaurace
U Labutě 
Sloupnice
Zdeněk Javůrek
Tel. 604 849 978

CHLAPCI POZOR!
pro vás ještě volná místa

základní
taneční kurz

pro mládež
od soboty 10. 9. 2011 v 17 hod
přihlášky na tel. 461 619 183,

731 460 663

LIDOVÝ DŮM V LITOMYŠLI
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Koupím rodinný dům 
se zahradou v Litomyšli. Platba hotově.

Tel. 776 028 438  po 14. hodině

Archanděl Gabriel se zjeví v Litomyšli
Folková skupina Piosenki vystoupí v neděli 25. září
od 19.00 v hotelu Zlatá Hvězda. Na koncertě zazní
zejména tyto písně: Archanděl Gabriel, Bárka nebo
Černobílý svět, které připomínají keltskou nebo židov-
skou hudbu. „Já do Litomyšle ráda jezdím. Byla jsem
tu dvakrát v Klášterních zahradách na divadle a líbilo
se nám to. Je to sranda v hezkém prostředí. V hotelu
Zlatá Hvězda jsem ještě nebyla. Koncert keltské
a židovské hudby mě láká, takže opět přijedu. Dou-
fám, že se tam bude tančit,“ říká s úsměvem Marie Sto-
klasová z České Třebové. 
Pražská folková skupina Piosenki čerpá inspiraci
v evropském a asijském folklóru. Vystupuje na světo-
vých i domácích festivalech. Umělci píší hlavně vlastní
písně a hrají v divadlech i hospodách. Jejich deska Pís-
ničky proti trudomyslnosti je ceněna hudebními kriti-
ky i fajnšmekry, kteří hledají více, než pop. „Jsem si
jist, že posluchače zvedne ze židle živelná hra na akor-
deon Václava Drábka. Tančí při hře a zpěvu. Na svůdné
housle hraje Lenka Plchová, do rytmu šlape a skály
láme kontrabas Jana Matouše a na kytaru a bouzouki

hraje mistr španělských rytmů Zdeněk Hrášek,“ pro-
zrazuje ředitel Dobrého divadla Tomáš Langr. 
Výtěžek z koncertu bude financovat pohádky pro děti.
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem.
Stolová úprava a občerstvení je zajištěné. Více infor-
mací je na www.dobredivadlo.cz                              -red-

Na Hrnečku vař 
a O Palečkovi 
do Zlaté Hvězdy

Pohádky Hrnečku vař a O Palečkovi zahraje loutkohe-
rečka Jarka Holasová v sobotu 10. září od 15.00
v hotelu Zlatá Hvězda. Herečka dokáže do hry zapojit
i malé děti. Ty mají větší zážitek, protože se prokousá-
vají kaší nebo ořou pole jako Paleček. Pohádky Karla
Jaromíra Erbena a Boženy Němcové herečka Jarka
Holasová nepřetváří. Ctí originál. 
Právě v hotelu Zlatá Hvězda prožila Božena Němcová
poslední část svého života. Uvedení její pohádky by ji
jistě potěšilo.
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu a občerstvení je zajištěné. Více informací je
na www.dobredivadlo.cz. -red-, foto promo foto 

Nová sezóna v rodinném centru
Rodinné centrum v Litomyšli zahajuje po prázdninách
svoji činnost pravidelným týdenním programem od 12.
září:
PONDĚLÍ
8.30–13.00 - Baby club – dopoledne pro děti od 6.
měsíců do2 let
14.00–16.00 - Dramaťáček – tvořivostní hraní a dra-
matické a divadelní aktivity pro děti (7–12 let)
16.00–18.00 (lichý týden) - Keramika pro rodiče
s dětmi
ÚTERÝ
8.30–13.00 - Šikulka – výtvarné dopoledne
pro nejmenší 
15.00–17.00 (lichý týden) - Parkinson klub Litomyšl
17.00-19.00 - „Vracím se rád“ - centrum otevřené
pro rodiče s dětmi, které centru již odrostly
19.00–21.00 (každé 1. úterý v měsíci) - Litomyšlská
otevřená skupina mužů
STŘEDA
8.30-13.00 - Vyměňování rodičovských zkušeností
a herna pro děti
16.00–17.00 - Baby Music – angličtina pro děti, lektor
Zuzka Maršálková  
ČTVRTEK
8.30–13.00 - Malý neposeda – české zpívánky

12.00–17.00 - Společnost pro lidi s mentálním postiže-
ním 
16.00–17.30 - Dramatická školička pro děti (4 - 7 let)
18.30–20.30 - STOB – správné stravovací návyky
a redukce váhy
PÁTEK
8.30-13.00 - Hrátky pro rodiče s dětmi – zacvičíme si
a protáhneme se
13.00–16.00 - Psychoterapie a speciálně pedagogické
a výchovné poradenství – nutné se předem objednat
na tel. 731 586 556, Mgr. Martina Švadlenková
První větší akcí, kterou chceme zpříjemnit našim
dětem končící léto, bude hudební pořad Zpíváme
s Míšou Růžičkovou – zvesela do nového školního
roku. Pokud vaše děti rady zpívají a tančí, určitě s nimi
zajděte v pátek 16. září v 16.00 do Sportovního areálu
za sokolovnou v Litomyšli, v případě nepřízně počasí
pak přímo do sokolovny. Na pozdně-letní odpoledne
s oblíbenou dětskou zpěvačkou a cvičitelkou vás zve
nejen Rodinné centrum v Litomyšli, ale také partneři
tohoto programu: Papírnictví Bohuněk, Jazyková
agentura Akaia, Vinařství Cenek a restaurace Sportov-
ní areál za sokolovnou. Těšíme se na setkání s vámi.

za Rodinné centrum Litomyšl
Petra Benešová a Ivana Candráková

Loučení s Loučnou
špinavou
Naše město protíná sice malý, ale hezký vodní tok. Je
dobrým lakmusovým papírkem vztahu nás Litomyšla-
nů k prostředí, ve kterém žijeme. V jakém stavu se
Loučná nachází? Inu, k mání je v ní ledacos. Často
bývají k vidění takové věci, jako dětský kočárek,
nákupní vozík nebo třeba vánoční stromek. Běžnou
„ozdobou“ je pak plast všeho druhu a ani o pivní lahve
není nouze.
Pokud si stejně jako my myslíte, že podobné věci
do naší řeky nepatří, pak jste srdečně zváni na „Louče-
ní s Loučnou špinavou“, které se uskuteční v sobotu
17. září. Chystáme se uklidit řečiště Loučné od Dalibo-
ra ke světelné křižovatce a její přítok „Drahošku“
od pramene až ke hřbitovu. Každý si může vybrat stu-
peň náročnosti a vyrazit do terénu. Spíše pro rodiny
s dětmi je trasa od pramene Drahošky na Černé hoře
směrem do města (sraz v 10.00 pod tenisovou halou).
Pramen je zavalen klacky, sklem, PET lahvemi. Druhý
stupeň je obchůzka břehů Loučné od Dalibora k hos-
tinci „Za Vodou“. Odvážlivci holínky s sebou (sraz
v 7.30 za hotelem Dalibor). A na „trojku“ si může trouf-
nout ten, kdo je ochoten vyrazit na lodi na širou Louč-
nou a utkat se s démony, žijícími na dně řeky, přímo
z paluby (sraz v 7.30 před Lidovým domem). Některým
se možná povede unaveným lodivodům ukořistit jejich
plavidlo a na chvíli se plavit s dětmi po Loučné. Kdo
tohle zažil? 
Vylovený a nasbíraný nepořádek bude navršen na hro-
mady a poté odvezen do sběrného dvora. Pokud poča-
sí dovolí, sejdeme se nakonec všichni před Lidovým
domem, kde bude připraveno drobné pohoštění
pro účastníky „Loučení“ s doprovodným programem
pro děti. Těšit se můžete na informační panel o podi-
vuhodných vlastnostech vody a další infostánky. 
Organizátoři zajišťují dostatek rukavic, pytlů, bidel
i lodí. Pro všechny případy je domluvena možnost
ošetření u MUDr. Josefa Šťáska na Vodních valech. 
Takže nezapomeňte, že v sobotu 17. září se o půl osmé
(resp. v deset) začínáme loučit s Loučnou špinavou!
Těšíme se na vás!

Kamil Novotný a Helena Hendrych

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

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

AKCE PRO PODZIMNÍ KURZY:
Školné skupina B /osobní automobil / 7500 Kč

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

pozvánky

Prodám udržovanou zahradu
o výměře 400 m2 v zahrádkářské kolonii Řetízek.

Cena dohodou. Tel. 732 680 913. 
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pozvánky

Zábavné akce pro děti 
prázdninami nekončí

Stihli jste o prázdninách navštívit interaktivní výstavu
s Krtečkem či Hry a klamy na zámku? Líbilo se? Chtěli
byste se pobavit ještě než začnou zase školní starosti
a povinnosti? Pak vám jistě přijde vhod pozvání
na zábavné soutěžní odpoledne. V pátek 9. září
od 15.00 do 18.00 pořádá Naděje o.s. Dětské soutěžní
odpoledne na dětském hřišti na Záhradi (pod ulicí
Okružní). Soutěžní odpoledne s různými disciplínami
je určeno především dětem školou povinným, ale
některé úkoly zvládnou i předškoláci a na některých
stanovištích si přijdou na své i dospělí.
Budete moci zkusit zdolat horolezeckou stěnu, prolézt
bez dotyku pavoučí sítí nebo postavit věž z kostek,
aniž byste se jich dotkli rukou. Při plnění těchto
a ještě dalších disciplín se nejen pobavíte, zasoutěžíte
si, zkusíte něco nového, ale i překonáte sami sebe. 
Na závěr nebude chybět ani malá odměna za stateč-
nost. Následně si budete moci prohlédnout prostory
a seznámit se s provozem Nízkoprahového zařízení

Litomyšl přivítá 
15 fotografických klubů

Fotografové si již před druhou světovou válkou posíla-
li kolekce snímků, které si vzájemně hodnotili. Tato
tradice se koná dosud. Fotoklub Litomyšl je zapojen
do třech takovýchto soutěží. Jednu z nich - tak zvaný
Českobudějovický okruh má letos na starost již od září
minulého roku fotoklub „1840“ Litomyšl. Dnes již
pořadatelé sestavili tabulky pořadí a pozvali zástupce
patnácti klubů do našeho města.
Přijedou kluby české i slovenské, takže tato soutěž je
již řadu let mezinárodní. Náš klub je pořadatelem 49.

ročníku, a je to již osmé setkání tohoto okruhu v Lito-
myšli. Litomyšlský fotoklub se v této soutěži účastní
již od třetího ročníku. 
Vyhodnocení se bude konat v sobotu 10. září a jeho
součástí bude také výstava vybraných a vítězných
fotografií v domě U Rytířů, a to právě do 10. září
(výstava byla zahájena již 30. srpna). Když někde uvi-
díte nápis ČBMO, tak to je právě toto setkání. Na výsta-
vu se přijďte podívat, srdečně vás zveme.

Miroslav Škrdla, Fotoklub Litomyšl

domu Naděje, kde přes týden a někdy i o víkendech
probíhají aktivity pro děti. 
Za nepříznivého počasí se uskuteční odpoledne
v domě Naděje v omezeném počtu stanovišť.

Jitka Nádvorníková, foto Filip Marek

Od 18. září do 27. listopadu bude v Regionálním muzeu
Litomyšl (RML) k vidění výstava s názvem Merkur –
legendární stavebnice, která bude prezentovat celou
historii stavebnice, dobové fotografie, prospekty
a plány. Výstava bude zahájena vernisáží
v sobotu 17. září v 14.00.
Každý z nás se bezpochyby v dětství s touto
stavebnicí seznámil a výstava v RML dokazu-
je, že Merkur, který přežil celá desetiletí, je
nadčasový. „Z děrovaných dílů Merkuru se
dá postavit opravdu všechno. Zatím jsem nenarazil
na nic, co by Merkur nedokázal.“ říká autor výstavy
Jiří Mládek. Při prohlídce výstavy nám tak Jiří Mlá-
dek umožní obdivovat celou řadu sestavených mode-
lů - např. Eiffelovu věž, obrovské ruské kolo,
merkurovský vláček s kolejištěm, lodě, auta, rypadla,
dokonce i věrné modely známých staveb. Jiří Mládek

stavebnici Merkur zasvětil třicet let svého života.
Stavebnice Merkur vznikla v Polici nad Metují roku
1920, kdy Jaroslav Vancl založil firmu Inventor, nechal
si patentovat originální konstrukci dětské kovové sta-

vebnice pod názvem Inventor. Původně byly
kovové díly navzájem spojovány háčky, v roce
1925 přechází výrobce na nový systém, který se
zachoval až dodnes. Části stavebnice jsou již
spojovány šroubky a matičkami. S přechodem
na nový systém byla pro stavebnici registrována

nová ochranná známka – Merkur, pod kterou byla pro-
dávána. První řada stavebnic zaujímala rozpětí od č. 1
do č. 3. Na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého
století se řada rozrostla až po velkou stavebnici č. 7. V té
době vznikla dnes už zapomenutá stavebnice budov
Metropol a doplňující stavebnice Popular, kde byly pou-
žité zcela nové dílce. V roce 1933 se začala vyrábět sta-

Pronajmu slunný byt 3+1
v Litomyšli. Tel. 608 419 490.

Merkur - legendární stavebnice

Prodám pozemek 1725 m2

zainvestovaný, pro výstavbu RD,
v blízkosti centra Litomyšle. Tel. 736 246 264. 

vebnice s možností stavby některých elektrických
modelů Merkur elektrus. Vývoj pokračoval až do počát-
ku druhé světové války již jen drobnými úpravami kra-
bic, návodů a součástek. Po válce v roce 1947 byla
výroba obnovena. Od 60. let byla stavebnice Merkur
Kovopodnikem Broumov exportována přes Pragoexport
do celé Evropy. Po revoluci v roce 1989 dochází k priva-
tizaci. Bývalými zaměstnanci byla založena firma
Komeb. Ta nějaký čas pokračovala ve výrobě stavebnic,
ale v roce 1993 skončila. Další kapitolou historie firmy
Merkur se stal vstup Ing. Jaromíra Kříže. Začal podnikat
v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém
dědovi. Po zdlouhavých jednáních se mu podařilo
odkoupit stroje z likvidované firmy a během tří let výro-
bu v Polici nad Metují plně obnovit.
Součástí výstavy v RML bude velká herna pro děti
i dospělé, kde si návštěvníci budou moci vybrat z dva-
ceti stavebnic a sami si sestavit merkurovský model
podle svých představ. Prohlídka výstavy a návštěva
herny pro školy a skupiny: skupiny (10 osob a více),
které mají zájem si přijít pohrát, sestavit si merkurov-
ský model či se něco více dozvědět o historii stavebni-
ce, prosíme, aby se objednaly předem. V pracovní dny
s lektorem v časech od 8.00, 9.30, 11.00 a 13.00,
o víkendu kdykoli.
Rezervace prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287
nebo na: info@rml.cz, kmoskova@rml.cz.            -red-
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Bezdomovec
Na začátku září, přesněji 8. a 9. září, se v Litomyšli
uskuteční seminář Současnost a perspektiva sociální
péče ve společnosti 21. století. Mezi řadou erudova-
ných odborníků, kteří přijedou přednášet o otázkách
spojených se sociální péčí, nebude chybět PhDr. Lid-
mila Pekařová, primářka rehabilitačního oddělení
Hamzovy léčebny Košumberk. Ta přednese téma Agre-
sivita dětí jako ohrožení socializace dítěte v naší spo-
lečnosti. Ovšem jako předzvěst přinášíme její fejeton
o tom, jak se může zamotat život normálního člověka.   

-red-

Sluníčko, sucho, připravené klestí na ohýnky, život
u rybníka jako sen. Přijíždějí další a další obytné pří-
věsy, přibývají stany, v hospůdce je rušno. Po navi-
gaci občas projde muž s hluboce předkloněnou
hlavou, s pohledem upřeným na chodník před
sebou, jako by v životě sledoval jen svůj vlastní krok.
Přejde jednou, od nikudy nikam. Přejde podruhé,
potřetí, ale nechodí stále nikam. Nic nekupuje,
nikde nepije, nikde nebydlí. Vypadá podezřele
a vyvolá zájem nás, kteří bydlíme přímo u vody.
Působí, jako by se chtěl ukrývat. Jeho cesta končí
vždy tam vzadu, v hluboké trávě.
Voláme policii, aby prověřila totožnost zvláštního
muže. V registru není, nikdo ho nehledá, občanský
průkaz má v pořádku a není evidován pro žádnou
trestnou činnost. Jen neplatí ubytovací poplatky –
je prý bezdomovec. Byl lidsky upozorněn, že jeho
bezplatný pobyt není dál reálný. Případ tedy končí
s pocitem splněné občanské povinnosti. Nic by se
nemělo špatného přihodit, „je to pod kontrolou“.
Další dny jako několik předtím. Jen počasí se změni-
lo. Prší... Ze dveří svého přívěsu pozoruji mraky nad
rybníkem, vodu stoupající v ohništi a zapomenuté
boty napité deštěm na prahu přívěsu. Všude pusto,
jen zbytky po chvatných odjezdech, udupaná tráva
po stanech, které se už suší někde v domovech
a odhozené odpadky všude, jak je u nás v česku

běžné. Nostalgicky působí už namočené klacky
původně připravené na večerní ohníčky a nálada je
jasná. Smutno, mokro, prázdno. Tak vypadá tábořiš-
tě u rybníka po pěti slunných dnech.
Tráva byla nedávno posečena, jen vzadu u lesa je
stále vysoká a nepřístupná, jen stonky travin se klátí
ve větru – tam už nikdo stany nestaví. Oblast je při-
tažlivá, ale jen pro klíšťata. Hluboko v porostu se
krčí něco namodralého. Možná jen přelud. S kapucí
vraženou do čela jdu na „průzkum“. Je to stan. Ne,
to je moc silný výraz. Je to miniaturka, tak dobrá
pro trpaslíka. Ke stanu je rovně
vydupaná cestička jako v pohádce
a před zataženým zipem stojí
vzorně opřené pantof le. Tam
bydlí ON.
Vracím se proti větru a chystáme
se i my z vytopeného přívěsu
k odjezdu. Co tady. Televize je i doma a ven by psa
nevyhnal. Zamykám a dívám se do studené trávy,
kde se nic nehýbe, jen ve mně se pohne svědomí.
Bezdomovec. A co jí? Igelitka do sebe hltá láhev
vína, kus chleba, 3 konzervy a čokoládu, ještě sýr
a froté hadr, ten se může hodit vždycky. Co dál?
Balím dvoustokorunu kolem hrdla lahve, stahuji
gumičkou a vydávám se na humanitární pouť. „Jste
tam,“ volám u stanu. Ozývá se slušně a jemně „ano“.
„Otevřete zip, něco Vám tam podám, my jsme před-
zásobeni, třeba se Vám z toho bude něco hodit.“
Taška zmizela v boudičce a bylo ticho, jen za mnou
zašumělo „děkuji“. 
Za dva dny přidávám další tašku a nabízím práci.
„Pokud chcete peníze, práci u mne najdete. Nasekat
dřevo, uklidit...“ Byl to test. Pokud je na tom oprav-
du špatně, bude pracovat. Je tady ale i druhá mož-
nost. Ta ale nenastala. 
Vděčně přijal polévku z pytlíku, kus chleba i kafe ke
špalku se dřevem... Pracoval systematicky, klidně,
s velkým smyslem pro pořádek a preciznost. „Co
umíte,“ povídám po umytí auta, přívěsu a úklidu

ohniště. Rozpačitě se optal: „Jak to myslíte?“ „Mys-
lím to zcela selsky, umíte vařit nebo uklízet, rozumí-
te něčemu?“ Skromně hlesl: „Jsem matematik, tedy
doktor přírodních věd a život se mi vymknul
z rukou.“
Vrátil se po své práci umytý a s prosbou, že by vše
vysvětlil, aby se nechoval anonymně. „Nejsem sku-
tečný bezdomovec, bydlím s kamarádem v malém
podnájmu, kde mám postel a skříň“. Doma žije roz-
vedená manželka se svým druhem a náš syn, ale tam
to nejde dýchat, tam překážím. Mám stan, v kapse

jsem měl při příjezdu posledních
280 Kč a chtěl jsem tady ukončit
život. Tedy chtěl, ale jen do nedě-
le. Lidem nevěřím, všecko jsem
rozdával a zažil jen podvody
a podvody... Udělal jsem mnoho
chyb, utekl z práce v Holandsku,

zkusil pronajmout opuštěný hotel a stát se podnika-
telem, ztratil jsem manželku, která se zamilovala
do finančníka, syn obdivuje matku s jejím součas-
ným bohatstvím a mne zatratil... Jsem sám, nemám
žádnou cenu pro nikoho, jsem tady úplně zbytečný
a neumím se postarat ani o sebe. Ta Vaše taška to
bylo něco jako nebeský zázrak. Já ještě nikdy neza-
žil, že by někdo udělal něco pro mne a ještě k tomu
cizí člověk.“
Nevěděl, že vše začalo strachem z ukrývaného člově-
ka, nevěděl nic o policii, ale začínal se dívat na svět
jinýma očima... Něco se v něm zlomilo...
Kampaň hledání práce mezi přáteli byla úspěšná.
Bezdomovec už pracuje. Už se zase hledá, už zase
věří, že na světě není jen svinstvo a podvod. Už věří,
že každý se nedívá jen na sebe, ale i kolem sebe.
Nejde o peníze, nejde o dobrotu, jde o ZÁJEM -
o zájem o člověka. Kdyby někdo organizoval sbírku
i tady, v tábořišti, něco by určitě nasbíral. Ale kdyby
nesbíral, neoslovoval lidi kolem sebe, nikdo by nic
neviděl... Možná jen odjezd pohřebního vozu.
A to je náš problém.                 PhDr. Lidmila Pekařová

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

Soutěž stavba roku 2011
Pardubického kraje jde do finále

Dvoudenním posuzováním šesti finalistů přímo
na místě vrcholila na sklonku srpna soutěž Stavba
roku Pardubického kraje. Jedenáctičlennou porotu,
složenou ze zástupců kraje, České komory autorizova-
ných inženýrů a techniků, Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví ČR a představitelů České komory architektů,
vedl náměstek hejtmana Roman Línek. Jejím členem
byl například i spoluautor Tančícího domu v Praze
architekt Vlado Milunič.
„Soutěž podporuje stavby, jejichž předností jsou vyso-
ká stavebně technická, uživatelská a estetická úroveň.
Zviditelňuje stavební kulturu a výsledky práce archi-
tektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem
v Pardubickém kraji. A my chceme, aby v kraji vznika-
ly kvalitní a pozoruhodné stavby,“ shrnul přínos sou-
těže náměstek Roman Línek. Výjimečné stavby vznikly
i v době nynějšího stavebního útlumu. „Naštěstí právě
v tomto období vrcholí využívání evropských fondů,
a tak je letošní posuzovaná šestice financována
z velké části právě z těchto zdrojů,“ dodal Línek.
Porota musí nyní vybrat vítěze dvou kategorií -  občan-
ská vybavenost a dopravní stavby. Na výběr je novo-
stavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli,
multifunkční dopravní terminál v České Třebové,
rekonstrukce centra volnočasových aktivit v Nekoři,
Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec v Pardu-
bicích, rekonstrukce kostela na Muzeum barokních
soch v Chrudimi a modernizace silnice II/340 ze Seče
do Běstviny.“
„Jedná se o soutěž stavařskou,“ vysvětlil Jiří Požár,

předseda Svazu podnikatelů ve stavebnictví a pokra-
čuje: „Proto posuzujeme provedení stavby, čas, dodr-
žení financí a pak zejména kvalitu a účelnost využití.
Architektura je jen jeden z ukazatelů, architekti mají
svoji vlastní soutěž.“ Posuzovaná šestice je letos podle
něj velmi zajímavá a ty stavby, které dostanou titul,
budou určitě dělat dobré jméno Pardubickému kraji
a možná mohou uspět i v celostátní soutěži.

Architekt Vlado Milunič a jeho kolegové David Mareš
a Jaromír Kročák z České komory architektů si spolu
s ostatními podrobně prostudovali všechny stavby
přímo na místě. Vlado Milunič například oceňoval,
pokud se podařilo zachovat a obnovit historickou
architekturu a propojovat ji s dalšími moderními styly.
Hlavní pořadatelské břímě leží na České komoře auto-
rizovaných inženýrů a techniků. Tato organizace si
klade za cíl zviditelnit práci projektantů, kteří rozpra-
covávají náměty architektů. Ocenění za Stavbu roku se
ale dostane i zhotovitelům díla a investorům. Zástup-
ce komory Radim Loukota je letos už u pátého ročníku
soutěže. „Tentokrát jsme uspořádali soutěž po roce,
ale zřejmě se zase vrátíme k dvouletému intervalu,“
říká v době, kdy je i stavebnictví v útlumu způsobeném
hospodářskou krizí.
Výsledky soutěže budou zveřejněny 15. září. „Vítězné
stavby označíme cedulkou, aby bylo na první pohled
zřejmé, kdo je autorem architektonického díla, které
se významně zapisuje do tváře našeho kraje,“ řekl
náměstek Jan Tichý.
Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického

kraje, foto archiv PK

Pozvánka na zájezd 
České sdružení přátel betlémů - Betlemáři
Litomyšlska pořádá v sobotu 1. října 2011
zájezd do Králík, kde navštívíme  poutní areál
Hedeč, který je spojený s městem kapličkami.
Dalším místem, kde se v průběhu zájezdu
zastavíme, bude Pastvinská přehrada. 
Odjezd v 7 hodin z autobusového nádraží,
návrat kolem 19 hodin. Informace na kon-
taktním čísle 608 941 503. 

Nabídka dobrého přivýdělku 
volejte 606 230 867

PLACENÁ INZERCE
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V Litomyšli je Psina
Předposlední červencová sobota byla ve znamení
našich chlupatých kamarádů. Účastnili jsme se s naší
smečkou akce „Kdo si hraje, nezlobí“ v litomyšlském
Psina centru, který vede paní Věra Fryaufová.
V úvodu jsme se seznámili s ostatními příchozími.
Sešla se tu směsice různých plemen i velikostí.
Od howavarta, přes basenjiho až po hnědé miminko
flat coated retrievera. Dále tu byli adopťáčci a příz-
nivci sdružení Chrti v nouzi – i paní Fryaufová má
adoptovanou překrásnou fenku galga. A křížence
zastupovala naše tříčlenná smečka. Program byl roz-
vržen do několika bloků, šlo o prvky poslušnosti, hry,
překážky a „sranda závod“.

Při první hře „Minové pole“ jsme si měli možnost
vyzkoušet, jak dobré máme přivolání navzdory pohá-
zeným pamlskům. O té se radši nebudu rozepisovat.
Druhou hrou, která mě opravdu nadchla (myslím si,
že je báječnou přípravou i testem pro canisterapeu-
tické psy) byl „Autobus“. Psovodi se psy vytvořili dvě
řady imitující přeplněný autobus. Vybraný majitel se
psem nastoupí do „autobusu“, kde jsou hluční cestu-
jící, kývají se a případně povykují na majitele, kde má
pes náhubek. Hra se samozřejmě přizpůsobovala
povaze jednotlivých pejsků, ale většina sotva zare-
gistrovala, že se děje něco mimořádného. Mezi jedno-
tlivými hrami se psi mohli vyběhat v druhé části
areálu. Pro jistotu byli rozděleni do dvou skupin,
podle velikosti a toho, jak se znali. Volnost si náleži-
tě užili, naše Terezka (adoptovaná z karanténní sta-
nice Zvolen) se trošku ostýchala, a tak si našla dobrý
výhled pod autem a vysloužila si přezdívku Autome-
chanik.
Další výbornou hrou byla „Opičí dráha“, která se sklá-
dala z různých povrchů a překážek. Byly tu například
balonky, štěrk, zmačkané PET lahve, překážky známé
z agility, ale i ze všedního života. Aby se trošku
zahřáli a pobavily děti i dospělí, nechybělo pár vese-
lých disciplín, jako například skoky v pytlích a dobré
občerstvení. V Psině je prostě psina.

Text a foto Jana Vokálová

Vyhlášení termínu deratizace
města Litomyšle

Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 268/ 2000
Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí celoplošnou
deratizaci města jako předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění (hlava III. uvedeného záko-
na). Podle § 96 uvedeného zákona Město Litomyšl
doporučuje, aby fyzické a právnické osoby, vlastnící
nebo užívající nemovitost na území města, provedli
na vlastní náklad deratizaci a vyhlašuje termín celop-
lošné deratizace města na období 10. září – 10. října.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z tohoto
důvodu žádáme všechny občany, organizace a podni-
katele na území města Litomyšl o maximální spoluprá-
ci a provedení deratizace ve svých objektech. Před
vlastním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti vniknu-

tí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepotřeb-
ných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného
původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy.  
Deratizaci v městských objektech, zařízeních,
na veřejných prostranstvích a v městské kanalizační
síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan Šin-
delář – Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olomouc,
tel. 585 418 391, 603 400 300 nebo email
servis3xD@servis3xd.cz. V případě  zájmu má firma
dostatek kapacit k provedení deratizace i v jiných
objektech.
Uvedená firma použije k deratizaci preparáty s účinný-
mi antikoagulačními látkami, schválenými hlavním
hygienikem a projednané s veterinární správou. Nást-
rahová látka bude obsahovat bezpečnostní složku Bit-
rex, která by měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy
u necílových organismů dle EU. Přesto z preventivních
důvodů doporučujeme občanům zvýšenou opatrnost.
Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedovaté, mohou
však poškodit zdraví. V případě zjištěných závad
v zabezpečení nástrah na veřejně přístupných místech
nebo při vzniku nenadálých událostí je možné toto
nahlásit nebo  více informací o konkrétním složení
nástrahových přípravků zjistit na výše uvedených tele-
fonních číslech firmy 3xD nebo na Městském úřadu
(MěÚ) Litomyšl, odboru místního a silničního hospo-
dářství (tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany, pokud mají informace o nadměr-
ném výskytu hlodavců v okolí budov ve vlastnictví
města, městské kanalizační sítě nebo na veřejných
prostranstvích, aby  tyto poznatky nahlásili v co
možná nekratším termínu odboru místního a silniční-
ho hospodářství MěÚ Litomyšl. 

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Velkoobchod
se sudovým pivem
RReessttaauurraaccee  UU  LLaabbuuttěě  SSlloouuppnniiccee
- Prodej a rozvoz sudového piva
- Možnost odvozu na určené místo
- Možnost zapůjčení skla zdarma
- Možnost zapůjčení chladící

a výčepní soustavy
Ceník a bližší info na tel.:
604 849 978, Zdeněk Javůrek

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

CHEB
• 10. září  
Babí léto na Chebském hradě - populární fol-
kový festival se opět vrací do Chebu (Fajnbeat,
Bokomara, Slávek Janoušek a Luboš Vodrák, Žal-
man a spol. a další)

JINDŘICHŮV HRADEC 
• 23.-25. září 
Hudební slavnosti Adama Michny z Otrado-
vic - 17. ročník, série koncertů, slavnostní boho-
služba, procházka městem s hudebním
doprovodem, „michnovské taneční“

KUTNÁ HORA
• 16.–18. září
Kutnohorský varhanní festival na konci léta
- nultý ročník festivalu, doprovodný program:
přednáška na téma „historie kutnohorského var-
hanářství“ a komentovaná prohlídka varhan
v kostele sv. Jana Nepomuckého

POLIČKA
• 24.–25. září 
Slavnosti lovu na hradě Svojanově - zcela
nová akce s loveckou tématikou připomene oblí-
benou tradici majitelů hradu Svojanova nejen
v 19. století - šerm, trubači, sokolníci, lovčí se
psy, ohnivé večerní vystoupení

TELČ
• 24. září 
Svatováclavské časy v Telči - náměstí Zachari-
áše z Hradce, dopoledne pohádka pro děti a sku-
pina historických tanců Calyculus. Odpoledne
přijede sv. Václav s družinou, opět skupina histo-
rických tanců Calyculus, společenstvo Libertas
Třebíč a cimbálová muzika Rathan. Po celý den
řemeslný trh, večer „telčské vinobraní“ v máz-
hausu ZUŠ.

Mnohem více tipů na výlet naleznete na webo-
vých stránkách www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 
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Tomáš Kabrhel míří 
na mistrovství světa
do Pekingu
Po bronzové příčce v závodě Evropského poháru juni-
orů ve Varně startoval Tomáš Kabrhel v dalších závo-
dech seriálu. Na domácích tratích v Táboře navázal
na výborný výkon z Varny a vybojoval umístění v elitní
desítce. Plaveckou část dokončil čtvrtý a na kole jezdil
ve skupině mezi čtvrtým až patnáctým místem. Takto
také dojeli závodníci do depa před závěrečným během.
Pětikilometrový běh zvládl Tomáš za 16:04 a obsadil
konečné desáté místo. Vítězem závodu se stal zlatý
a bronzový z loňské Olympiády mládeže v Singapuru
Rakušan Knabl. 
Další závod v maďarském Tiszaujvárosi se konal for-
mou kratších kvalifikačních závodů a následným finá-
lovým závodem, obdobným způsobem jako se jezdí
např. lyžařské sprinty ve světovém poháru lyžařů
běžců. Tomáš v tomto závodě obsadil celkové 21.
místo. Těchto závodů se zúčastnila i celá řada mimoev-
ropských závodníků, např. z Austrálie, Nového Zélan-
du či Kanady.
Svými výkony si Tomáš vybojoval nominaci na mistrov-
ství světa, které se uskuteční druhý zářijový víkend
v čínském Pekingu, kde se představí osmdesátka nej-
lepších světových juniorů. Závod se koná na totožných
tratích, na kterých se před třemi lety konal triatlonový
závod na olympijských hrách.               Zdeněk Kabrhel

Setkání s Karlem
Abrahamem
Fanklub Karla Abrahama si vás dovoluje pozvat na set-
kání s tímto závodníkem, jediným zástupcem České
republiky v mistrovství světa silničních motocyklů
ve třídě MotoGP. Setkání se uskuteční 10. září v 16.00
v restauraci Na Sídlišti. Celé setkání bude pojato jako
beseda s autogramiádou. Připravena bude projekce
ze závodů, kde „Abája“ uspěl, ale i kde se nedařilo. 
Srdečně zveme všechny motocyklové fandy.

za litomyšlskou odnož fanklubu 
Honza Chleboun a Honza Abraham

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00 • Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00 • Ne 8.00-22.00 
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný září:
Fitbox - Po a Čt 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
Jóga - Út 18.00-19.00
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-
17.00
Zumba - St 18.30-19.30 - rezervace na tel. 608 227
706 - Zita Košnarová, Pá 19.00-20.00 - rezervace
na tel. 721 124 087 (cvičí se jednou za čtrnáct dní),  
Ne 17.00-18.00 - rezervace na tel. 721 124 087 -
Lenka Kubíková 
Kickbox - Petr Gregor - St a Pá 19.30-20.30
Kurz sebeobrany - od 12. 9. do 13. 10 vždy Po a Čt
19.00-20.30 
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po - 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út - 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St - 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt - 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá - 17.30 - 120 minut 
Sobota - 10.00, 17.00 • Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková
ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
K2 HIKING:
Po 16.30, 18.00, 19.30
Út 16.30 (senioři), 18.00, 19.30 
St 8.30, 16.30, 18.00, 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30 • Pá 8.30, 18.00 • Ne 18.30
Rezervace na tel. 776 288 774
JUMPING®:
Po 18.00, 19.30 • St 18.00, 19.30
Pá 18.00 • Ne 18.30
Rezervace na tel. 773 288 001

ZUMBA:
Út 18.00, 19.30 (jen lichý týden) • Čt 16.30
Rezervace: zumba.litomysl@jandikova.cz
ZUMBATOMIC – Zumba pro děti:
Po 15.15 (děti 5 – 8 let) • St 15.15 (děti 9 – 13 let)
Informace: lucie.jandikova@tiscali.cz
JÓGA:
Po 8.30 • Čt 18.00 • Info na tel. 608 834 129
MIX PRO ŽENY:
St 16.30 (od 7. 10. 2011)
Info: lucie.jandikova@tiscali.cz, tel. 777 288 770
v tělocvičně II.ZŠ na ulici T.G.Masaryka:
AEROBIK + BODYSTYLING:
Po 19.00 • Info na tel. 777 288 770
BODYLATES: 
St 19.00 • Info na tel. 608 229 159
ZUMBA: 
Čt 19.00 • Info: zumba.litomysl@jandikova.cz
• více info na www.jandikova.cz
Venkovní koupaliště Litomyšl, tel. 461 612 915
- otevřeno do 4. 9. denně 8.00-20.00 - bazén 50 m,
bazén 25 m, tobogán, plážový volejbal
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
Antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal. Hřiště
na petangue. Občerstvení. 
Po - Pá 15.00-21.00 • So - Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718.
Zumba + posilování, tel. 732 985 603
Po a St 18.00-19.00 - tělocvična Gymnázia
Litomyšl, Mgr. Adriana Vítková, začínáme 5. 9.
• více na www.zumbasadrianou.wz.cz
Cvičení Karate-do, info na www.karatelitomysl.cz
nebo Petr Janda (tel. 604 521 864 )
dvě kategorie – děti (9 - 14 let – mladší po dohodě
s trenérem), 15 let a více 
St 17.00–19.00 • Pá 17.30–19.30
Sportovní hala TJ Jiskra (vedle zimního stadionu)
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal a hřiště
na petangue. Občerstvení.
Po - Pá 15.00-21.00 • So-Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718.

Sport, cvičení

Nábor do oddílu karate
Litomyšlský oddíl karate v září opět otevírá nábor
nových členů. Tréninky jsou vhodné pro děti i dospělé
a jsou uzpůsobeny fyzickým možnostem nováčků.
Nemusíte se tedy bát, že byste vy či vaše dítě tréninky
nezvládli.
Děti se při tréninku karate naučí disciplíně, která je ke
zvládnutí tradičního japonského bojového umění
nezbytná. Karate rozvíjí pohybové a koordinační
schopnosti dětí a zrychluje jejich reakce při nenadá-
lých situacích. Zkušenější členové oddílu se mohou
zúčastnit soutěží v karate, kde poměří své schopnosti
se svými vrstevníky. Členové litomyšlského oddílu
karate pravidelně dosahují úspěchů na republikových
i mezinárodních soutěžích. Účast na soutěžích není
povinná, ale pomáhá s dalším rozvojem cvičence
a zlepšuje šance na úspěšnou sebeobranu.
Karate je sice bojové umění, ale zranění se obávat
nemusíte. Při tréninku klademe velký důraz na bez-
pečnost všech zúčastněných. Nácvik sportovního
zápasu probíhá s chrániči, které maximálně snižují
možnost zranění.
Některé sporty nechvalně prosluly agresivními trené-
ry, kteří se na své svěřence rozčilují a zuřivě křičí.
Toho se u nás bát nemusíte. Tréninky karate v Litomyš-
li vedou kvalitní trenéři s pedagogickým vzděláním
a mnoha lety trenérské praxe s dětmi i dospělými.
Na trénincích se věnujeme také problematice sebeo-
brany. Naučíte se bránit proti nejčastějším útokům, se
kterými se můžete na ulici setkat. Součástí tréninku je
i zlepšování fyzické kondice a výklad psychologických
aspektů sebeobrany, které dále zlepší vaše šance.

V průběhu celého záři si můžete karate nezávazně
vyzkoušet. Tréninky probíhají každou středu od 17.00
do 19.00 a pátek od 17.30 do 19.30 ve sportovní hale
TJ Jiskra u zimního stadionu. Přijďte se podívat, jak

cvičení karate probíhá. Máte-li jakékoliv dotazy, tre-
néři vám rádi vše vysvětlí a pomohou vám či vašemu
dítěti začít s tímto krásným bojovým uměním a moder-
ním sportem.
Další informace vám rád poskytne trenér Petr Janda
na telefonním čísle 604 521 864 nebo nás navštivte
na adrese www.karate-litomysl.cz.

Martin Šauer, oddíl karate
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•2. září od 20.00 / náměstí Míru
Anna K & band - koncert, v rámci Svitavských
letních slavností
•3. září od 13.00 / dolní část náměstí Míru
19. Slavnost dechových hudeb
- v rámci Svitavských letních slavností
•3. září od 18.00 / Svitavský stadion
Vernisáž 2. ročníku Řezbářského memoriálu
A. Petruse - v rámci Svitavských letních slav-
ností
•3. září od 16.00 / zahrada Farního úřadu
ve Školní ulici
Jiřinkový ples - v rámci Svitavských letních
slavností
•3. září od 20.00 / Lánská zahrada
Pouťová česko-slovenská diskotéka
- v rámci Svitavských letních slavností
•4. září od 9.00 / náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí – historický program s jarmar-
kem - v rámci Svitavských letních slavností
•4. září od 19.00 / kostel sv. Jiljí na hřbitově
Slavnostní koncert k Pouti ke sv. Jiljí
- v rámci Svitavských letních slavností
•9. září od 19.00 / Fabrika
Czech virtuosi - koncert, Brněnský komorní
orchestr s mladou americkou houslistkou Est-
her Yoo. Diriguje Caspar Richter.
•28. září od 14.00 / náměstí Míru (u školy)
Slavnosti vína
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•3. září od 20.00 / Centrum B. Martinů
Xavier Baumaxa - koncert, showman,
performer i provokatér, jeden z nejvýraznějších
českých písničkárů současnosti.
•do 24. září  út – ne / Centrum B. Martinů
Divadlo žije - dotyková výstava, kostýmové
návrhy, prostorové modely scén, fotografie
atd.
•20. září od 19.00 / velký sál Tylova domu 
Evžen Oněgin - román A. S. Puškina ve verších,
Divadlo Anfas Praha. 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•16.–20. září / různá místa ve městě
Dny česko-německé kultury - festival kultury,
vystoupení kapel, tanečních souborů atd.
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•10. září / náměstí Přemysla Otakara II.
Mezinárodní partnerské dny - 14.00 koncert
J. Ledeckého, 18.00 koncert Spirituál kvintetu,
20.00 koncert Petry Janů
•24. září od 20.00 / městský klub
Charlie Straight a Mother´s Angels
- koncerty kapel v klubové scéně
•od 9. září / Městská galerie Vysoké Mýto
Salon malířů Vysokomýtska

Českomoravské
pomezí zve

Hokejbalová mládež 
trénovala v Litomyšli

Ačkoliv se hokejbal v Litomyšli nehraje, sešli se zde
špičkoví trenéři tohoto sportu, aby pomohli zlepšit
dovednosti mladým sportovcům.  V pořadí pátý
„Hokejbalový camp mládeže“ se konal od 24. do 30.
července a do Litomyšle se na něj sjelo 49 hráčů z celé
republiky ve věku 12 – 15 let. 
Celý pobyt byl zaměřen na zlepšování herních doved-
ností mladých hokejbalistů, kteří po celou dobu využí-
vali sportoviště na Černé hoře. Zejména hokejová hala
skýtala možnost trénovat na in-line ploše. Navíc
dostupnost sportovišť od internátu pedagogické
školy, kde byli sportovci ubytováni, byla účastníky
hodnocena kladně.
Kromě in-line plochy využívali mladí borci spolu s tre-
néry (tréninku se zúčastnil metodik a trenér mistrů
světa 2011 v kategorii mužů Rostislav Kurfürst) pře-
vážně blízkou tělocvičnu a podle organizátora campu
a předsedy TMK MSHb Jaroslava Badzika z České Tře-
bové jim za špatného počasí ke spokojenosti chyběla

jen možnost využít ve volném odpoledni místní koupa-
liště.
Celá akce se nekonala v Litomyšli poprvé.  Mladí spor-
tovci se zde sešli již před pěti lety.

Text a foto Petr Šilar

Zpráva o činnosti 
letecko-modelářského klubu

Mladí členové letecko-modelářského klubu, létající
bezmotorové modely, započali soutěžní sezónu již 8.
ledna ve Svitavách. „Zimní liga házedel“ se tam létá
každoročně a je rozdělena na 5 kol po deseti star-
tech. Končí asi v polovině března.Do letošních sou-
těží žáků se zapojil Jarda Halouska, Základní škola
(ZŠ) Cerekvice nad Loučnou (12 roků), létající již
pátý ročník. Vašík Cimburek, Gymnázium Litomyšl
(13 roků), létal první ročník. První ročník létal také
jeho mladší bráška, předškolák Honzík. V této sesta-
vě se mladí modeláři zúčastnili do konce školního
roku celkem 14 soutěží. Svitavy 5x, Choceň 2x, Ústí
nad Orlicí 2x, Polička 1x, Chrudim 1x, Sezimovo Ústí
1x a Jihlava 1x.
„Házedla“, se kterými mladí modeláři soutěžili, jsou
malé lehké modely, vážící 20 - 60 gramů s rozpětím
30 - 50 cm. Startují se odhodem z ruky a létající
do rychlosti větru až 5 m/sec. Soutěžící nachodili
hodně metrů i ve sněhu. Po třech nejlépe hodnoce-
ných kolech Jarda Halouska získal 753 vteřin a stal
se vítězem. Vašík Cimburek nalétal 582 vteřin a sta-
nul na třetím místě. Honzík pro nemoc odlétal pouze
dvě kola se ziskem 320 vteřin.
Vrcholnou soutěží pro naše žáky Jardu, Vašíka a Hon-
zíka byl „Krajský přebor žáků v Ústí nad Orlicí, který se
konal 14. května. Nominaci na mistrovství České
republiky žáků 10. září v Hořicích si zajistil V. Cimbu-
rek v kategorii F1H (A1) a v kategorii F1A (A2). Jarda
Halouska v F1A (A2). Honzík Cimburek tolik štěstí
neměl. Nominace v kategorii A3 menších modelů mu
utekla o pouhých 20 sec. Snad příští rok jako školák.
Nejvyšší naší soutěží byl „světový pohár“ volně létají-
cích modelů 20. - 22. května na bývalém vojenském
letišti Všechov u Sezimova Ústí. Mezi 162 soutěžícími
seniory ze šestnácti evropských států bylo zváno 34
juniorů. Na „Svazu modelářů České republiky“ zohled-
nili výkony žáků našeho klubu z minulého období
a klub oslovili účastí.
V kategorii F1A (A2) odjel J. Halouska a V. Cimburek.
Tito dva reprezentovali bez lvíčka na prsou svoji školu,
svou obec a město a v neposlední řadě i modelářský
klub. V kategorii F1A (A2) soutěžilo 88 startujících,
létajících sedm startů. Naši dva v této náročné soutěži
obstáli v poslední desítce. Modely, se kterými létali, jsou
už technicky zastaralé a tím i laciné. Žáci si odnesli nová
poznání a soutěžní zkušenosti na mezinárodní úrovni.
Snad toto příští rok zúročí.
Náš modelářský klub zorganizoval třetí ročník „Memori-
álu bratří Klejchů“ 7. května na letišti Polička. Soutěžilo
se v kategoriích H, A3, F1H, P3O, F1G. Za slunného poča-
sí soutěžilo 24 modelářů, z toho šest žáků. Z místního
klubu soutěžili dva senioři a tři žáci. Soutěž byla dobře
zabezpečena a nechybělo ani občerstvení, které zabez-

pečil p.Valenta s manželkou z nedalekého Svratouchu.
Naši soutěžící získali třetí místo dvakrát a druhé místo
jedenkrát. Honzík, nejmladší soutěžící, získal
v házedlech třetí místo a v kategorii A3 místo druhé.
Dekorování provedla pí. Karalová, starostka Sebranic
a pí. Klejchová, manželka V. Klejcha. Vítězové obdrže-
li věcné ceny ve formě modelářského materiálu.
Klub děkuje za finanční podporu Městu Litomyšl.
Děkujeme též sponzorům za věcné dary. Hlavním
mecenášem soutěže se stal pan Tomáš Janecký, díky.
Díky také panu Milanu Dvořákovi za profesionálně pro-
vedenou fotodokumentaci, též bývalý modelář a člen
tehdejšího klubu Litomyšl. Poděkování si zaslouží
také pan Cimburek, který jezdil jako řidič a staral se
o „proviant“.
Kdo by měl zájem o toto létaní, může se přihlásit nebo
získat bližší informace na tel. čísle 732 58 44 15 (Jind-
řich Krčmář).

za letecko-modelářský klub Litomyšl Jindřich Krčmář,
foto Milan Dvořák

Polička 7. května: Na druhém místě Jan Cimburek, na třetím
Václav Cimburek. 

Polička 7. května: Na třetím místě Jaroslav Halouska. 
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Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny.Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92. • Prodám červenočerný trojkombiné
kočárek s autosedačkou, po 1 dítěti, v dobrém stavu.
Celková cena 2 500 Kč. Tel. číslo 605 810 270. • Pro-
dám auto Opel Astra HATCHBACK z r. 1999, koupeno
v ČR, tmavomodré barvy, posilovač řízení, tónová skla,
zařízení na upevnění nosiče, akumulátor v 10/2010,
obsah motoru 1,4, tech. prohlídka do 2. 6. 2013,
zachovalé, první majitel, garážované, málo najeto,
benzín, invalidní důchodce. Tel. č. 607 744 568. •
Hokejová liga Litomyšlska přijímá nová družstva, jed-
notlivce, rozhodčí. Místo konání: Sportovní areál Osík
(hrajeme 3+1). Veškeré info: facebook - Aflu Florbal,
e-mail - AFLU@seznam.cz. • Amatérská florbalová
liga přijímá pro svůj druhý ročník nové členy, druž-
stva, jednotlivce, rozhodčí. Místo konání: Tělocvična
při ZŠ Dolní Újezd. Veškeré info: facebook - Aflu Flor-
bal, e-mail - AFLU@seznam.cz. • Prodám dvě víceúče-
lové komba ROLAND KC-150. Lze vsunout do stojanu,
výkon 65 W, 12" dvoupásm. repro + Tweeter, 3 pásmo-
vý EQ, Subwoofer OUT, stereo link In/Out, 4 vstupy,
mikrofon vstup, Phones OUT, 100% stav, cena 5 500
Kč/ks. Kontakt 734 353 652. • Prodám aktivní 12" 25-
30W monitor Vermona Regent 310 - kombo trojúh.
tvaru, rozměr 47x37x28 cm, základní korekce, vstupy
in-out, plně funkční. Cena 900 Kč. Kontakt 734 353
652. • Nabízím z důvodu stěhování různé věci.
Na chalupu poličku masiv 50 Kč, garnyž masiv borovi-
ce 150 Kč, postýlku chrom. 100 Kč, postýlku bílou
masiv jako pro princeznu za 100 Kč, komodu masiv
smrk za 500 Kč, různé retro doplňky, sifón + šejkr
za 100 Kč, krabice různých retro drobností za 100 Kč,
retro lampu za 150 Kč, starož. servírovací stolečky zla-
cená mosaz – sklo – 1 500 Kč. Tel.: 739 307 646. (Celé
znění inzerátu na www.litomysl.cz v Co se nevešlo) •
Koupím mini Romku v dobrém stavu a za rozumnou

cenu. Tel.: 739 307 646. • Prodám mobilní telefon
Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100%
stavu, jednoduché ovládání, velká písmena – vhodný
pro seniory, jen 500 Kč. Dále nový dalekohled, 30 x 60
mm, barva černá, s brašnou, Russia, výborný stav,
cena jen 450 Kč. Oboje mohu zaslat i na dobírku. Tel.:

731 342 476. • Prodám 2 nepromok. plachty 3 x 4 m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty,
univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové
v orig. balení, 290 Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.
• Prodám koberec 3 m x 2,5 m, světle hnědý se vzo-
rem. Tel.: 461 032 388.

Je tu opět kurz sebeobrany 
„Umíte se bránit,“ ptá se trenér II. třídy karate a cviči-
tel II. třídy sebeobrany Jiří Kohák a zároveň hned říká:
„My víme, jak na to.“ A jak tedy na to? Možností je
účast na kurzu sebeobrany, který je již řadu let pořá-
dán v rámci programu prevence kriminality. Stojí
za ním Město Litomyšl společně se Samurai klubem
bojových umění a sportů. Letošní kurz začíná 12. září
a končí 13. října a povede jej právě Jiří Kohák.  
Účastníci absolvují deset lekcí, z nichž každá bude
zaměřena na určitou problematiku. Seznámí se nejen
se základními principy sebeobrany beze zbraně i se

zbraní, ale zjistí také, že k sebeobraně lze použít tak-
řka cokoli. Součástí bude rovněž sebeobrana ve speci-
fickém prostředí. 
Nečekejte však žádnou výuku bojových sportů. Pouze
jasné a účinné rady, které mohou pomoci při napadení
útočníkem. Kurz je určen pro každého, kdo se chce
naučit bránit.
Kurz bude probíhat vždy v pondělí a čtvrtek od 19.00
do 20.30 v Cvičebním sále Veselka, T. Novákové 64.
Přihlášky a podrobné informace na tel.: 775 99 88 69.

-red-

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

• školení řidičů profesionálů
i referentů

V září pro každého dárek!
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731508282
Zdeněk Škacha, mobil: 605215707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

www.autoskolalitomysl.cz
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Tým Toshiba servis obhájil 
na streetballovém turnaji loňské prvenství

V sobotu 23. července se odehrál již 6. ročník street-
ballového turnaje v Litomyšli. Stalo se tradicí, že nás
obavy z rozmarů počasí vedly pod střechu, skvělou
atmosféru to však nijak nekazilo. Prostory moderní
městské sportovní haly poskytly příjemné prostředí
pro hráče a přilákaly více diváků než v loňských
letech. Někteří hráči nadto vítají možnost hrát na kla-
sické palubovce, namísto tvrdého betonu či asfaltu
a jiných podobných venkovních povrchů.
Na letošní ročník, jehož termín se, bohužel, překrýval
s velkými turnaji, se z různých koutů České republiky
sjelo 10 týmů. K vidění byli hráči z Prahy, ze Svitav,
Pardubic, České Třebové, Ústí nad Orlicí, Znojma,
Rychnova a v neposlední řadě i týmy z Litomyšle. Seč-
teno a podtrženo, turnaje se zúčastnilo 52 hráčů.
Kapacita však nebyla zcela naplněna, a proto došlo
k posunutí časového programu. 
Úroveň hry a celková kvalita turnaje se každým rokem
zvyšuje. Diváci mohou zhlédnout nádherné zápasy,
které nepostrádají nasazení, efektní zakončení
a pěkné řešení basketbalových situací. Vše se odehrá-
vá v rámci fair-play a ke konfliktům nedochází. Perlič-
kou turnaje byla účast dvou hráčů z Mattoni NBL
(Luboš Moravec – USK Praha, Jindra Nohal - Quanto Svi-
tavy). Další výborní hráči se pohybovali nebo se ještě
aktivně pohybují v našich nejvyšších soutěžích. Jsme
rádi, že někteří z nich potvrdili účast i v příštím roce!
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se

a Radek Ulehla) a My 3kB z Ústí nad Orlicí (Jan Novák,
Lukáš Habrman a Robin Štěrba). X-Stream Ballers zís-
kali vedení v začátku zápasu a přes velkou snahu týmu
z Ústí nedopustili obrat a také postoupili. Tým My 3kB
byl ovšem velikým překvapením, protože jako jediný
hrál pouze ve 3 hráčích, bez náhradníků, a přesto
porazil spoustu kvalitních soupeřů.
Finálový zápas týmů Toshiba servis a X-Stream Ballers
byl velmi napínavý. Nechyběla přesná střelba a rozma-
nitá zakončení. Aleš Dědek předvedl efektní smeče
a Jindra Nohal přidal několik důležitých a těžkých tro-
jek. Toshiba servis získal mírné vedení ke konci hrací
doby a dokázal je udržet! Hráčům týmu se tak podaři-
lo obhájit loňské prvenství. Třetí místo vybojovali
Sokolíci, tým nadějných nováčků, se kterými je třeba
v budoucnu počítat.
V programu turnaje nechyběly atraktivní soutěže
ve smečování a trojkových hodech. Smečování, které
tříčlenná porota hodnotila známkami jako ve školních
lavicích, ovládl Vašek Hrstka (M.I.L.F) se 48 body
ve dvou kolech po dvou smečích. Na druhém místě se
umístil Aleš Dědek (X-Stream Ballers) až v rozstřelu
bodů a třetí místo vybojoval Marcel Faul (X-Stream
Ballers). Ve střelbě z trojkového území se umístil jako
první Luboš Moravec (No Name) 5:4, stříbrný byl
Roman Kroka (Růžovky) 5:3 a rozstřel 3:3 a třetím byl
Drahoš (Fitness Izo Menu) 5:3 a 3:2.
Zahrát si mohly i děti v soutěži pro nejmenší. Velká
favoritka Míša Prosecká porazila pět soupeřů, když
spolu s Alešem Dědkem vstřelila všech pět košů z pěti.
Atmosféru zpříjemnilo také vystoupení skupiny Apo-
kalypsa z tanečního studia Éra Nikoly Půlkrábkové.
Následovalo vyhlášení vítězů a předání cen. Celý tur-
naj byl slavnostně zakončen v restauraci s bohatým
občerstvením. 
V příštích letech bychom rádi přivítali více týmů, více
soutěžechtivých dětí a samozřejmě i více diváků. Dou-
fáme, že se turnaj Streetball Litomyšl stane tradiční
součástí sportovního a kulturního života našeho nád-
herného městečka a doplní tak řadu litomyšlských
prázdninových akcí.

Martin Kopecký, foto Marek Votroubek

utkaly „každý s každým“. Čtyři postupující se rozepsa-
ly podle umístění do systému play-off a soutěžily
o přímý postup. Hra trvala 12 minut čistého času.
Do semifinále se probojovaly týmy Toshiba servis
z Litomyšle (Martin Kopecký, Jindřich Nohal, David
Jiruše a Petr Čermák) a Sokolíci z Prahy (Ondřej Gabaš,
Antonín Komárek, Jakub Kološ a Adam Kroy). Jejich
střetnutí představilo zajímavou konfrontaci mladé
generace se zkušenějšími hráči. Týmy na sebe narazily
v základní skupině, kde mládí dokázalo zvítězit, nicmé-
ně v postupových bojích Toshiba servis hráčům týmu
Sokolíci nic nedaroval a celkem kontrolovaně zvítězil.
Druhou semifinálovou dvojici tvořily týmy X-Stream
Ballers z Prahy (Aleš Dědek, Jan Kefurt, Marcel Faul

Velkou cenu Ptýrova
ovládl Skřivan s Kallisto
Do posledního okamžiku napínavý průběh měla Velká
cena Ptýrova, která byla 8. kvalifikačním kolem Sko-
kového poháru České pojišťovny. Prvenství v ní vybo-
joval až poslední startující Jiří Skřivan s klisnou
Kallisto. Jako jediný účastník dokončil základní kolo
i finále bez penalizace. Během Velké ceně Ptýrova
postavené na stupni T** (150 cm) mohli diváci sledo-
vat výkony 33 soutěžících. 
Bez poboření překážky v základní i finálové části
absolvoval soutěž také Josef Kincl s Cascarem, přesto-
že o den dříve na překážkách o 10 centimetrů nižších
chyboval hned pětkrát. Inkasoval však jeden trestný
bod za lehké překročení časového limitu. Poslední
startující Jiří Skřivan s Kallisto tak již měl jistotu, že
pokud dokončí bez shození a v čase kratším než 65
sekund, vítězství mu nikdo nevezme. To se mu podaři-
lo, i když zejména na oxeru s číslem 8 neměl k chybě
daleko. Radost z 1. příčky mu nezkazil ani nevydařený
start s jeho druhou klisnou Mercedes 1. Přestože
v sobotní hlavní soutěži předvedla precizní výkon,
v neděli shodila čtyři z osmi překážek, a proto jezdec
další pokračování vzdal. „Mercedes vždy na konci více-
denních závodů podává o něco horší výkony než
na začátku. I proto jsem dnes opět raději věřil pro sbí-
rání bodů do poháru Kallisto, i když včera podala horší
výkon,“ konstatoval Jiří Skřivan.                            -red-

Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga v DDM
Litomyšl 
So 10. 9. od 14.00 - 9. kolo Litomyšlského poháru
2011 v DDM Litomyšl
Více na: www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov
každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí se
návštěvníci mohou podívat na lety mnoha modelá-
řů. Scházíme se obyčejně odpoledne po 13. hodi-
ně. Tato informace platí celoročně pro víkendy
a svátky.
Štafetový běh - fotbalové hřiště na Lánech
Pá 30. 9. - So 1. 10. od 16.00 do 16.00 - Lánská
hučka, 18. ročník štafetového běhu 
Více na: www.litomysl.skauting.cz

Karate - sportovní hala TJ Jiskra
St 7. 9. od 17.00 - ukázkový trénink Karatedo
Parkur - Jízdárna Suchá
So 17. 9. od 11.00 – Jezdecké hry pro děti, jízdy
zručnosti, parkury 40 - 90 cm. 
So 24. 9. od 11.00 –  Drezurní závody
So 1. 10. od 10.30 – Podzimní jezdecké závody,
bohatý program. 
Více na www. stajmanon.cz
Broková střelba - střelnice Černá hora
Ne 11. 9. od 9.00 - Memoriál Pavla Coufala v broko-
vé střelbě - 14. ročník
Setkání s motocyklovým závodníkem Karlem
Abrahamem - restaurace Na Sídlišti
So 10. 9. od 16.00 - beseda s Karlem Abrahamem
spojená s autogramiádou a projekcí záběrů
ze závodů.

Kam za sportem

Prodám garáž v Litomyšli - Cihelně
Cena dohodou. Tel.: 605 147 805
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Michek z Orionu Litomyšl dovezl bronz z mistrovství světa 
Na sklonku července a během srpna na motokrosaře
Orionu Litomyšl – RS Petrol týmu čekaly další důležité
závody. 
V pořadí čtvrtý závod republikového mistrovství se jel
ve Vranově. Dopolední kvalifikace se jely na blátě,
postupem času se z dráhy ale stala jednokolejka a bylo
jasné, že kdo chce uspět, musí dobře odstartovat.
V královské třídě MX - OPEN měl ráno nejlepší čas
na jedno kolo lídr šampionátu Martin Michek ze stáje
Orion Litomyšl - RS Petrol, druhý byl překvapivě „blá-
ťák“ Michal Kadleček, Petr Bartoš byl pátý s nepodaře-
ným startem. V první jízdě měl raketový start Michek,
tím pádem získal holeshot a postupně všem svým sou-
peřům odjížděl. Navíc jeho největší rival Maďar Kornél
Németh měl technické problémy se svým strojem
a rundu nedokončil. V následující rozjížďce měl opět
výbornou reakci na startu Michek, za ním se jako stín
objevil Bartoš a Németh. Asi ve čtvrtém okruhu zaúto-
čil razantním stylem maďarský borec na naše jezdce,
po krátkém boji se dostal do vedení a tuto pozici již
nepustil. Michek tedy dojel druhý, třetí po dobrém
výkonu Žerava, Bartoš byl čtvrtý a Kadleček pátý. Cel-
kově tak ve Vranově zvítězil Michek a potvrdil svou
dobrou připravenost, kterou si sem přivezl z mistrov-
ství světa. Na bednu ho ještě doprovodili Kadleček
a Žerava, úřadující mistr Čepelák byl celkově čtvrtý,
Bartoš pátý. 
Ve Veteránech zase „řádil“ v dresu Orion Litomyšl - RS
Petrol týmu Honza Mrázek, když suverénně obě jízdy
vyhrál. 
Na Petra Bartoše z Orionu Litomyšl - RS Petrol týmu
poté čekal pátý díl mistrovství Evropy třídy Open
na závodní dráze v polském Olsztyně. Bartoš navázal
na svoji dobrou formu, jel v pohodě, spolehl se
na dobré starty (dvakrát holeshot) a závod vyhrál způ-
sobem start - cíl. Druhý skončil jeho největší soupeř
Bělorus Tyletski a bronz bral Ukrajinec Pashchynskyy.
Bartoš, jedoucí na motocyklu KTM, se tak již probojo-
val na čelo šampionátu.
Naopak Petrův stájový kolega Martin Michek bojoval
zase na Slovensku při tamním mistrovství. Na okruhu
ve Vislanke u Prešova Michek ovládl první jízdu, když
z počátku svedl pěkný souboj s Maďarem Némethem,
Čepelák dojel třetí. V následující rundě zase odstarto-
val nejlépe Michek, ale v jedné koleji upadl a musel
proto dohánět. Toho pochopitelně využil zkušený

mistrem  se stal Potisek a po dlouhých pětatřiceti
letech putuje z mistrovství světa bronzová medaile
zásluhou Michka do České republiky. Michek později
prohlásil: „Z medaile mám ohromnou radost, děkuji
týmu a všem fanouškům za podporu, že se to nakonec
podařilo. Teď vše podřídím tomu, abych i doma dotáhl
do zdárného konce boj o prvenství a získal tím i svůj
první primát.“
Petr Bartoš naopak bojoval v Rusku v seriálu mistrov-
ství Evropy ve třídě Open, kam se přesunul z Polska.
Nedělní závody ovládli domácí „hrdinové“ Ivanutin,
Macuks a Pashchynskyy. Skutečným hrdinou se ale
stal náš Bartoš. Po nekonečně vyčerpávající cestě
a nervech na hranicích se otřepal a bral celkově čtvr-
tou pozici (první kolo druhý, ve druhém šestý). Důle-
žité nakonec bylo, že velký Bartošův rival Bělorus
Tylecki dojel vždy po pádech až za Petrem, protože jak
řekl Bartoš „ Já si hlídal Tyleckého, ale on zde chtěl
za každou cenu vyhrát, a proto dělal chyby.“ 
Předposlední podnik mistrovství Evropy kubatury
Open se jel na dráze v Chorvatsku a ani zde si Petr Bar-
toš nevedl vůbec špatně. První jízdu vyhrál po skvělém
výkonu a vše vypadalo pro Petra dobře. V následujícím
závodě ale upadl hned v prvním okruhu, naštěstí
posbíral svoji KTMku a začal dohánět čelo ze zadních
pozic. Nakonec to dalo v cíli ještě šesté místo a celko-
vou bronzovou medaili. Z vítězství se radoval překva-
pivě Ukrajinec Pashchynskyy, druhý dojel domácí
borec Šipek.                            -red-, foto Miroslav Jireček

maďarský zástupce a jízdu vyhrál. Martin nakonec
dojel druhý a třetí opět Čepelák. Nakonec tedy první
Németh, druhý Michek a třetí Čepelák.
Na Martina Michka čekal po Slovensku poslední závod
letošního mistrovství světa ve třídě MX3 ve Francii.
Zde chtěl Michek udržet své postavení. To se nakonec
podařilo, když Martin bral body za třetí a druhé místo.
Ve druhé jízdě dokonce několik kol vedl celé startovní
pole, ale potom nastoupil švýcarský rychlík Julien Bill
a bylo rozhodnuto. Celkově tak ve Francii dominoval
Bill. Druhý skončil Michek z Orion Litomyšl - RS Petrol
týmu a bronz putuje do Finska zásluhou Pyrhonena.
Z titulu světového šampiona se tak raduje Bill, vice-

Mistrovství republiky ve Vranově. 

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 576 600 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové desky včetně sloupků, skruže,

dlažby, meliorační žlaby.
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Litomyšlský triatlon
se uskutečnil již
posedmnácté
V tradičním termínu, tedy 2. srpnovou sobotu, se
v Litomyšli - Nedošíně konal již 17. ročník Litomyšlské-
ho triatlonu. I přes dopolední zamračenou oblohu
a přeháňky se na start závodu postavilo celkem 19
startujících s mezinárodní účastí z USA, rozdělených
do kategorií dle věku. Hlavní mužské kategorie
a družstva absolvovala 1,2 km plavání, 50 km jízdy
na kole a 10 km běhu. Ženy startovaly na poloviční
trati. 
Vítězem se stal Josef Šutera z Poličky časem 2:21:12.
Druhý v celkovém pořadí Jan Jarinkovič z Rokytna
do cíle doběhl se ztrátou 5 minut. Nejlepší žena byla
Lenka Hájková z Litomyšle časem 1:46:37. 
Všem, kteří pomáhali závod organizovat, tímto děku-
jeme a se závodníky se těšíme na shledání při příštím
ročníku 11. srpna. 2012.
Kompletní výsledky a fotografie ze závodu naleznou
zájemci na internetové adrese http://www.triatlonli-
tomysl.cz/
Celkově – muži: Šutera Josef 2:21:12, Jarinkovič Jan
2:26:22, Hájek Miroslav 2:29:43, Trkal Jaroslav
2:32:04, Kabrhel Martin 2:32:48, Tláskal Martin
2:38:34, Havran Jiří 2:47:43, Seidl Přemysl 2:52:05,
Renza Martin 2:56:49, Seidl Jaroslav 2:57:49, Nepraš
Vladimír 2:59:47, Fryauf Petr 3:10:27
Celkově – ženy: Hájková Lenka 1:46:37
Družstva – muži: Bulant, Ostrolucký, Bulant 2:23:35
Družstva – smíšená: Alison, Igor, Annamaria Lukes
2:37:49.                                                       Přemysl Seidl

Sportovní příprava nejen pro malé děti
Samurai klub bojových umění a sportů se před dvěma
lety rozhodl věnovat přípravě našich nejmenších rato-
lestí (od 5 do 9 let) v oblasti rozvoje koordinančích
a pohybových schopností. Pro velký zájem dětí a rodi-
čů bude od září oddíl znovu otevřen.
Cílovou skupinou jsou malé děti právě proto, že není
snadné se dostatečně věnovat jejich rozvoji ve věko-
vě rozmanité skupině. Děti vyžadují osobní a speci-

ální přístup instruktora. Budeme se věnovat rozvoji
jejich obratnosti, pohyblivosti a fyzické kondice for-
mou pestrých cvičení a her. Cvičení není jednostran-
né. Klade se důraz na rozvoj ohebnosti, koordinace
pohybu těla a rozvoj reakcí. Vzhledem k poměrně
nízkému věku cvičících bude obsah hodin spíše
směřován k všeobecnému rozvoji těla, kdy nedochá-
zí k jednostrannému přetěžování dětského organis-
mu. Přípravou, kterou dítě projde, získá všestranné
schopnosti a bude připraveno na všechny druhy
sportů.
Po absolvování kurzu budou u dětí již rozpoznatelné
vlohy pro různá bojová umění. Proto jim nabízíme
i po překročení věkové hranice 9 let další možnost
zapojit se do různých oddílů, které u nás cvičí.
Karate - Toto bojové umění, při kterém jsou do obrany
a útoku nasazovány v podstatě veškeré úderové plo-
chy lidského těla, uvedl do Japonska Gichin Funakos-
hi, obyvatel Okinawy a s Japonci je následně rozvinul
a rozpracoval do základních úderových technik
a krytů. Existuje mnoho různých škol, které se liší
nejen tvrdostí a intenzitou, ale i stylem organizování

soutěží. U nás se cvičí styl Shotokan-ryu. Díky své
popularitě a efektivnosti se karate stalo nejrozšířeněj-
ším druhem bojového umění na světě. Nábor probíhá
od 10 let.
Aikido - Ve stylu aikido neexistují sportovní disciplí-
ny, ve kterých by se cvičenci mohli poměřit. A tak cvi-
čení v aikido se přenáší na řízené nácviky, ve kterých
si cvičenci vylepšují pohybové a pádové prvky systé-
mu, nejrůznější pákové chvaty, které využívají mini-
mální potřebné energie k maximálnímu účinku.
Cvičenci aikida se však zaměřují na posilování vlastní
vnitřní energie a využívají energie soupeře ke zmaření
jeho útoku. Nábor probíhá od 10 let.
Fitbox - Starší zájemci mohou zlepšovat svoji kondici
při aktivitě jako je fitbox – zábavné cvičení na hudbu.
V případě velkého zájmu budou otevřeny lekce fitbox
pro juniory od 10 do 15 let.
Vedení lekcí se budou věnovat instruktoři s dlouhole-
tou praxí v různých oblastech bojových umění a fit-
ness. Podrobnější informace o jednotlivých časech
cvičení naleznete na www.samuraiklub.cz nebo na tel.
775 99 88 69.                  Jiří Kohák, Cvičební sál Veselka

Hučka je zpět!
Všem příznivcům běhání a zábavy pro všechny genera-
ce se dává na vědomost, že se vrací Lánská Hučka.
Po roční prodlevě se 30. září - 1.října opět můžete
zapojit do 24hodinového štafetového běhu na fotbalo-
vém hřišti Na Lánech. 
Osmnáctiletá slečna Hučka se rozhlédla po světě
a vybavená starými zkušenostmi a novými nápady
vstupuje do dospělosti. Vezměte své děti, rodiče,
kamarády, psy a přijďte si vyzkoušet, jak vám to běhá
nebo okusit z hromady překvapení a doprovodných
akcí, které pro vás chystají litomyšlští skauti. Startu-
jeme v pátek v 16.00.                             Jana Dvořáková

Motokáristé Orionu o sobě dali 
v seriálu WSK Euro Series 2011 vědět

O posledním červencovém víkendu se ve španělské
Zueře odjel poslední a čtvrtý závod nejvýznamnějšího
motokárového seriálu na světě WSK Euro Series 2011.
Společně s mistrovstvím světa a mistrovstvím Evropy
se tohoto seriálu zúčastňují nejlepší motokáristé.
Na startu letošního seriálu tak nechyběli dva jezdci
z Orion Racing Teamu z Litomyšle. Patrik Hájek starto-
val v prestižní kategorii nejlepších pilotů kategorie
KZ1 a Martin Doubek v kategorii KZ2. Oba jezdci výbor-
ně reprezentovali svůj litomyšlský závodní tým a český
karting vůbec. 
Patrik Hájek ve velmi silné konkurenci továrních jezd-
ců představil svoji letošní výbornou formu. Za podpo-
ry italské firmy Tony Kart bojoval v každém závodě
o přední umístění. V konečném hodnocení seriálu WSK
Euro Series obsadil Patrik Hájek pěkné 12. místo. Mar-
tin Doubek měl fantastický vstup do tohoto seriálu,
když si v prvních dvou závodech vybojoval dokonce
dvakrát místo na stupních vítězů kategorie KZ2.
V závěru seriálu bojoval o celkové třetí místo.
V posledním závodu ve Španělsku se ale Martinu

Doubkovi nevyhnuly kolize a hromadné havárie. V cel-
kovém hodnocení se nepodařilo udržet třetí příčku
a klesnul na konečné páté místo. I tak se jedná o velmi
hodnotný výsledek, ve kterém se odráží kvalitní práce
celého závodního Orion Racing Teamu.

Vráťa Ondráček

Nábor atletické 
mládeže
Vážení sportovní přátelé, stejně jako každý rok zahaju-
je Atletický oddíl při TJ Jiskra Litomyšl se začátkem
školního roku kurz atletické přípravy mládeže. Kurz
probíhá pod dohledem zkušených trenérů a bývalých
reprezentantů Zuzany a Věroslava Valentových. Přípra-
va je zaměřena na všestranný rozvoj pohybových
schopností (gymnastika, míčové hry, základy atletické
pohybové kultury), základní rozvoj fyzických paramet-
rů (rozvoj rychlosti, odrazových schopností, švihové
síly), základní nácvik techniky atletických disciplín
a rozvoj tělesné pružnosti. Touto univerzální a vše-
strannou sportovní přípravou si dítě vytvoří dobré
předpoklady pro další případnou výkonnostní atletic-
kou specializaci ve výběrové skupině, ale samozřejmě
i pro jiná sportovní odvětví. Tréninky probíhají
ve výborných podmínkách, které nabízí areál Černá
hora (atletický stadion, lesní cesty) a v zimním období
v zázemí přilehlé sportovní haly. Tréninky probíhají
vždy v pondělí a ve čtvrtek v 16.30 na stadionu. Mini-
mální věková hranice zájemců je devět let. Kontakt -
Zuzana Valentová, 603 115 452.  Budeme rádi, když
využijete této možnosti a vaše děti rozšíří řady sportu-
jící mládeže v našem městě.               Zuzana Valentová

GRILOVÁNÍ
O VÍKENDECH

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ


