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Město ocení
další osobnosti
V neděli 7. září se od 17.00
hod. uskuteční v kongre-
sovém sále zámku slav-
nostní předání Cen
města Litomyšle. Pla-
kety Rady města Lito-
myšle obdrží Ladislav
Péchy a Věra Kuče-
rová, Cenu purkmistra
Laška si odnese Mgr. Vla-
dimír Novotný. Udílení cen je
spojeno s hudebním programem, kdy za-
hraje smyčcové kvarteto Epoque Quartet
ve složení David Pokorný - 1. housle,
Vladimír Klánský - 2. housle, Vladimír
Kroupa - viola a Vít Petrášek - violoncello.
Zazní Pachelbel, Mozart a Dvořák.
Ocenění rady města bylo poprvé uděleno
v roce 2011 a od té doby se pravidelně
v čase Dnů evropského dědictví oceňují
lidé, kteří se nějakým způsobem zasloužili
o rozvoj Litomyšle. „Plakety Rady města
Litomyšle převezmou letos dvě osobnosti.
Paní Věra Kučerová za rozvoj Litomyšle
a celoživotní obětavou práci ve Sboru pro
občanské záležitosti a pan Ladislav Péchy
za zásluhy o rozvoj společnosti a vý-
znamný podíl na spolupráci mezi partner-
skými městy Litomyšl a Levoča,”
informoval místostarosta Litomyšle Voj-
těch Stříteský a pokračoval: „Tím hlavním
oceněným Cenou purkmistra Laška je pan
Mgr. Vladimír Novotný, a to za celoživotní
přínos Litomyšli v oblasti sportu a tělový-
chovy.”
Plaketu Rady města Litomyšle v minu-
losti obdrželi MUDr. Hana Šmákalová,
Mgr. Milan Motl, Ing. Jan Rektořík, Ondrej
Lenárd a Jan Kačer.                              -bj-
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Jindrova zahrada se mění ve veřejný park
Jindrova zahrada se pomalu začíná měnit.
Firma působící v oblasti zahradní a krajinářské
architektury již pracuje na realizaci první etapy
projektu proměny areálu na veřejný park. Do
října letošního roku by tak mělo dojít k vykácení
navržených dřevin, zdravotnímu řezu a vazbám
korun stávajících stromů nebo výsadbě bylin.
Prostor dostane také nový plot a vstupní
bránu. Náklady první etapy ve výši necelého
milionu korun zaplatí z části dotace ze Státního
fondu životního prostředí, resp. přes Operační
program Životní prostředí 400 tisíc korun. Zby-
lých 585 tisíc korun uhradí město. Projektovou
dokumentaci zajistila římskokatolická církev,
která je vlastníkem areálu.

Na první etapě projektu se právě pracuje
Cílem realizovaného projektu „Regenerace ve-
řejné zeleně v areálu Respitní péče Jindra v Li-
tomyšli” od architekta Matouše Jebavého je
obnovit neudržovanou zahradu. Předpokládá
se rovněž její využití pro budoucí výukové
a charitativní účely jako poznávání rostlin a ži-
vočichů, ekologická a estetická výchova, bota-
nické exkurze či jako relaxační místo. Projekt
tak např. zahrnuje výsadbu 1 120 kusů trvalek,
skalniček, travin a kapradin, 85 kusů popína-
vek, 290 kusů cibulovin nebo 1 595 kusů listna-
tých keřů, 65 kusů keřů jehličnatých a 21
stromů. „V první etapě dojde k vykácení někte-
rých dřevin, odstranění pařezů, zdravotnímu,

tvarovacímu a bezpečnostnímu řezu a vazbám
korun stávajících stromů, výsadbě dřevin
a bylin. Areál dostane nový obvodový plot, ko-
vovou vstupní branku a vjezdovou bránu. Nový
plot také oddělí uzavřenou část areálu respitní
péče,” popisuje letošní práce místostarosta
Litomyšle Radomil Kašpar a dodává: „Další
etapa by měla být realizována v příštím roce.
Její součástí budou stavební úpravy např. per-
goly, schodů, jezírka, mobiliáře nebo cest.” Již
o prázdninách tedy začala firma Garden Servis
pracovat na zahradních úpravách. „Budeme se
snažit udělat vše do poloviny září. Potom
budou následovat dodělávky. 
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Prázdninová Litomyšl
byla opět plná akcí
Prázdniny jsou časem, který mnozí využívají
k cestování. Opouští Litomyšl a vydávají se
vstříc novým místům, lidem, akcím… Ovšem i ti,
kteří se zrovna neopalovali u moře, ale zůstali
v Litomyšli, nudou netrpěli. Litomyšl byla
bohatá na různé druhy akcí i v létě. Celé prázd-
niny nás například bavily Toulovcovy prázdni-
nové pátky se svými pohádkami a koncerty,
nechybělo ani letní kino a v srpnu na pár dní
rovněž Kinematograf bratří Čadíků. U Smeta-
nova domu každou středu vystoupila kapela,
své akce měla i Kotelna nebo DC U Kolji. Jen co
v červenci dozněly poslední tóny Smetanovy
Litomyšle, už se divákům hlásilo Setkání přátel
komorní hudby se svými koncerty. Ty vystřídaly
Mezinárodní houslové kurzy, které si podávaly

ruku s Letním orchestrem mladých. K tomu se
přidalo i netradiční představení muzikálu Noc
na Karlštejně, Litomyšlský pivní festiválek, ote-
vření regionálního muzea, Dirty Fest a další
a další koncerty, výstavy, divadla… Ovšem mo-
zaika by nebyla úplná, kdybychom nezmínili
sport. I sportovci potřebují diváky, a ti tak měli
možnost zajít na streetball v kategorii žen
a mužů, stolní fotbálek do Undergroundu, jez-
decké závody v Suché, zúčastnit se litomyšl-
ského triatlonu, zkouknout fotbal, zajít na
letecké modely na letiště do Vlkova nebo na Li-
tomyšlský pohár ve stiga hokeji. Že je to málo?
Pak se příští léto připojte a uspořádejte něja-
kou zajímavou akci také vy. 

Text a foto Jana Bisová
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otevřená radnice

Z rady města
 RaM souhlasí s upraveným řešením sjezdu

z Dukelské ulice k plánovaným parkovacím plo-
chám u objektu Dukelská č.p. 534. Po úpravě
zpevněných ploch bude zachován strom na
okraji pozemku u chodníku. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku „Učebna Ch + Fy – II.
ZŠ Litomyšl". Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-

bídku firmy PERSO International – Ing. Antonín
Sekanina, Moravská Třebová. 

 RaM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlou-
vám o zřízení a vedení bankovních účtů města
u Komerční banky, a.s., kterým se snižuje cena
za zpracování vkladu hotovosti předaného
bance uzavřeným obalem a nočním trezorem na
0 Kč. Týká se vkladů obsahujících více než 50 ks
mincí (např. z parkovacích automatů nebo sbír-
kových pokladniček). 

 RaM schvaluje pořízení defibrilátoru LIFEPAK
1000 bez zobrazení EKG křivky vč. příslušenství

v celkové hodnotě 78 166 Kč. Hrazeno z rozpoč-
tové rezervy kap. 05. Zakoupený přístroj bude
předán do výpůjčky stanici HZS Litomyšl. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanovo
nám. horní část dne 13. 9. 2014 za účelem konání
akce Litomyšlské vinobraní. 

 RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství v prostoru Smetanova
nám., zvýšená střední část, dne 20. 9. 2014 za
účelem prezentace činnosti DDM Litomyšl
v rámci konání starodávného jarmarku. 

Více na www.litomysl.cz

Pozvánka 
na zastupitelstvo 
V úterý 9. 9. 2014 od 16.00 hod. se v malém sále
Smetanova domu uskuteční veřejné jednání Za-
stupitelstva města Litomyšl. Na programu
budou majetkoprávní záležitosti, změny roz-
počtu města na rok 2014, úspory energií meto-
dou EPC, veřejnoprávní smlouvy s obcemi,
založení nadačního fondu a bod různé. 
Podrobný program najdete na www.litomysl.cz.

Město vyhlásilo výběrové řízení
na dodavatele přístavby piaristické koleje
Na začátku září uplynula lhůta pro podávání
nabídek na realizaci přístavby piaristické koleje.
Tu měla původně postavit firma Hochtief CZ
a.s., která vyhrála výběrové řízení na celý pro-
jekt Revitalizace zámeckého návrší. Ovšem
větší množství změn v plánech přístavby již
podle pravidel čerpání evropských dotací ne-
dovolovalo Hochtiefu stavební práce zahájit.
Radnice tak vyhlásila nové výběrové řízení na
dodavatele. Předpokládanou hodnotu zakázky
ve výši necelých 12 milionů korun bez DPH za-
platí dotace. 
První archeologický průzkum lokality neodhalil
žádné nálezy, což mají dokládat i zprávy arche-
ologů. Po odtěžení zeminy se však ukázalo, že
to není až taková pravda. Odkrytí konstrukce
zaniklého Kostkovského města vedlo ke změně
projektu architekta Aleše Buriana. „Po dlou-
hých diskusích a pečlivé obhajobě bylo odsou-
hlaseno kompromisní řešení. Oproti
původnímu plánu musíme jít výš. Knihovna
i obřadní síň zůstává, jak bylo plánováno. Tento
upravený projekt jsme museli obhájit před Aka-
demií věd, protože byl nutný její souhlas s čás-
tečným odstraněním nálezů,” popsal vývoj
starosta Litomyšle Michal Kortyš. Pravidla pro
čerpání evropských dotací však povolují pouze
určité procento změn projektu, na který jsou
peníze poskytovány. U přístavby byla tato hra-

nice 20 % překročena, a město tak muselo vy-
hlásit nové výběrové řízení na dodavatele
stavby. „Ministerstvo nám upravený projekt
schválilo, stejně jako nové výběrové řízení. Pro-
vedené změny už nemůžeme dělat s firmou
Hochtief, která se však mohla přihlásit také,”
vysvětlil starosta Kortyš. 
Přístavba piaristické koleje má být částečně
zapuštěná dvoupodlažní stavba s malým pavi-
lonem v úrovni podkroví, která pomůže urba-
nisticky dořešit a ukončit vztahy v území
a poskytne fakultě restaurování potřebné pro-
story. Dostavba respektuje původní stavební
čáru i stávající výšku sousedních říms. Úroveň
podlahy přízemí objektu (obřadní síně) bude
prodloužena k nároží a výškový rozdíl mezi stá-
vajícím terénem vyrovnán venkovním schodiš-
těm. Vznikne tak komorní nádvoří na klíčovém
místě celého návrší, které může sloužit různým
společenským událostem, relaxaci i k venkov-
ním výstavám.
Přízemí dostavby bude využíváno jako multi-
funkční místnost – nová obřadní síň města
i aula fakulty restaurování. Z tohoto důvodu
bude původně zásobovací vstup do koleje z ná-
roží Jiráskovy a Zámecké upraven bezbariérově
a příležitostně může poskytnout i propojení zá-
meckého návrší s Klášterními zahradami. Soci-
ální zařízení navržené v přízemí historické

záchodové věže bude sloužit jak účastníkům
obřadů, tak i návštěvníkům Klášterních zahrad.
Ve zbývajících prostorách najdeme zázemí ob-
řadní síně a chodby. V patře přístavby budou
prostory pobočky univerzitní knihovny s vlože-
nou galerií, sociálním zařízením, které bude
sloužit jak návštěvníkům knihovny, tak studen-
tům a pracovníkům fakulty. V mezipatře pak
najdeme strojovnu vzduchotechniky s jednot-
kami sloužícími přístavbě. Přístavbu bude tvořit
rovněž střešní pavilon a střešní terasy. V pavi-
lonu bude jedna chodba se schodištěm tvoří-
cím chráněnou únikovou cestu z přístavby
i z krovu kláštera a dále jedna místnost sloužící
fakultě. Může být využívána pro ateliérovou
výuku či jako zasedací či kancelářská místnost.
V rámci realizace dostavby budou dokončeny
i prostory sociálního zařízení, skladu a šatny
uklízeček, které jsou umístěny v krovu zácho-
dové věže a nachází se v rozestavěném stavu.
Na každém sociálním zařízení bude toaleta pro
osoby se sníženou pohyblivostí, a to zvlášť pro
ženy a pro muže. Pro přístup do univerzitní kni-
hovny povede bezbariérová cesta přes pro-
story fakulty restaurování. 
Zahájení stavebních prací je v plánu okamžitě
po podpisu smlouvy. Termín ukončení je stano-
ven na červen 2015, což je i lhůta pro uzavření
celého projektu Revitalizace zámeckého návrší.
Zdroj financování přístavby koleje se nemění.
Peníze budou čerpány z poskytnuté 400 mili-
onové dotace z Integrovaného operačního pro-
gramu.                                                              –bj–

Zpoplatnění parkování v ulici Vodní valy
RaM na svém zasedání dne 24. 6. 2014 schvá-
lila změnu přílohy č. 1 k nařízení města
č. 05/2013, čímž od 1. 1. 2015 dojde k zařazení
části ulice Vodní valy k úsekům komunikací se
zpoplatněným parkováním. Protože je zároveň
ve stavu vyřizování žádost o označení části
této místní komunikace od odbočky ke kinu
Sokol po křižovatku s komunikací v prostoru
Komenského náměstí (u pedagogické školy)

jako obytné zóny bude nově umožněno zpo-
platněně parkovat pouze na dvou místech. 
Jedním bude šikmé stání na ploše před byto-
vými domy čp. 765 až 770. Druhým místem
bude podélné stání na komunikaci za služeb-
nou Policie ČR. V tomto úseku bude tedy zru-
šeno současné časové omezení doby
parkování. Doba bude nově regulována pouze
zpoplatněním. Zároveň bude v tomto úseku
i nadále nutno respektovat zákaz parkování
před výjezdy z jednotlivých nemovitostí, které
jsou po dohodě s jejich vlastníky většinou
označeny žlutou nepřerušenou čarou. 
Třetím místem legálního parkování bude vy-
hrazené kolmé stání před služebnou Policie ČR,
kde se předpokládá zachování stávajícího
stavu. Na jiných místech ulice Vodní valy bude
v souvislosti se základními ustanoveními plat-
nými pro obytnou zónu parkování zakázáno. 
Prozatím se v této ulici nepředpokládá osazo-
vání parkovacího automatu. Řidič si tedy bude
muset zakoupit parkovací lístek v prostoru
hlavního náměstí nebo prokázat zaplacení
zakoupenou nalepovací parkovací známkou.

Zároveň bude samozřejmě majitelům nemovi-
tostí a osobám s trvalým pobytem nebo plat-
nou nájemní smlouvou na bytovou jednotku
v této nově zpoplatněné zóně umožněn nákup
zlevněné „rezidenční” parkovací známky. Nově
tedy také nebudou těmto osobám vydávány
žádné výjimky z časově omezeného stání jako
v roce 2014.
Nová opatření by měla lépe vyhovovat bezpeč-
nosti chodců v úsecích většinou bez chodníků,
průjezdnosti komunikace i regulaci počtu par-
kujících vozidel. Se stejným dopravním řeše-
ním počítá již i projekt na celkovou
rekonstrukci dopravních ploch v této ulici zpra-
covaný v souvislosti s investiční akcí Nadace
Proměny. Realizace této části projektu však
nebude hrazena z dotačních prostředků uve-
dené nadace, proto nelze očekávat její realizaci
již v roce 2015. Také obyvatelé této ulice již
v minulosti navrhovali zavedení zpoplatnění ve
stejném režimu jako v centru města.

Pavel Jiráň, vedoucí 
odboru místního a silničního hospodářství
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Výstavba cyklostezky
do Vysokého Mýta může pokračovat 
Není tomu tak dávno, co se otevřela první ho-
tová část cyklostezky plánované z Litomyšle do
Vysokého Mýta. Spojila Nedošín s Tržkem, kde
na ni navážou další dva úseky. Trasu z Tržku do
osady V Lukách hodlá Litomyšl vybudovat ještě
letos. Na tento úsek totiž město koncem čer-
vence získalo dotaci 3,987 milionu korun ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).
Předpokládané celkové náklady jsou cca 5,8
milionu korun, ovšem obě zmiňované částky se
můžou při výběrovém řízení ještě změnit.
Druhý úsek z Tržku do osady V Lukách v délce
1 224 m se podle předpokladů začne stavět
v září. Radnice totiž rychle vyhlásila výběrové
řízení. „Rozhodli jsme se, že ihned vypíšeme
výběrové řízení, abychom tuto etapu stihli ještě
letos. Z mého pohledu by měla být hotová do
poloviny listopadu,” informoval starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. Druhý úsek je navržen
v šířce 2,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky
0,25 m. Stezka s asfaltovým povrchem určená

pouze cyklistům a bruslařům bude dvoupruhá
a obousměrná. Její trasa povede v těsné blíz-
kosti řeky Loučné v údolní nivě a pro stavbu
budou využity především pozemky, které v mi-
nulosti sloužily jako polní a lesní cesty. V Tržku
se bude cyklostezka napojovat na silnici u ryb-
níku Borec. 
První část cyklostezky z Nedošína do Tržku
byla rovněž hrazena z dotace, která dosáhla
výše 2,4 milionu korun při schválení příspěvku.
Po výběrovém řízení byla tato částka ponížena
vůči celkovým způsobilým výdajům na 1 milion
442 tisíc korun. Město přidalo 1 milion 640 tisíc
korun, což je částka vyšší, než bylo předpoklá-
dáno. Důvodem byl zásah SFDI do technické
části projektu. 
Kromě cyklostezky do Vysokého Mýta se pra-
cuje také na přípravě cyklostezky do Proseče
a na úseku mezi Husovkou a Vertexem, která
by měla být samotným začátkem cyklostezek
ve směru na Vysoké Mýto.                            –bj–

Zámecké návrší: 5x proč?

 Proč se revitalizuje 11 objektů a samotný
zámek nikoli?
Pro odpověď na tuto častou otázku se musíme
vrátit v čase několik let zpět. Práce na přípravě
projektu byly zahájeny již v roce 2006. Město Li-
tomyšl tehdy plánovalo opravit nebo zrestauro-
vat celkem 17 objektů. Nad 11 rekonstruovaných
ještě zámek, francouzskou zahradu, panský
dům, mateřskou školu, plochy podhradí a vybu-
dovat chtělo také nové parkoviště pod zámkem.
Podle pravidel dotačního titulu mohl být příjem-
cem dotace pouze jeden právní subjekt. Z toho
důvodu město požádalo Národní památkový
ústav, aby mu na základě smlouvy o výpůjčce na
dobu realizace a udržitelnosti projektu půjčil tyto
objekty: zámek, francouzskou zahradu, zámecký
park, kočárovnu a chrám Nalezení sv. Kříže.
Správa zhodnocených památek by se podle ná-
vrhu mohla po několika letech opět vrátit zpět
památkářům. Kromě samotné revitalizace bu-
dovy zámku byla v prostorách 3. nadzemního
podlaží zamýšlena interaktivní expozice zamě-
řená na divadlo a hudbu, druhé nádvoří mělo být
vybaveno novým zastřešením apod. V roce
2008 se však tehdejší ředitel NPÚ Pavel Jerie
velmi důrazně ohradil proti výpůjčce zámku
a plán na jeho rekonstrukci, spolu s opravou
francouzské zahrady musel být z projektu od-
straněn. Zajímavé je, že chrám Nalezení sv.
Kříže, kočárovnu a zámecký park jsme do vý-
půjčky získali - díky tomu mohla být provedena
jejich nákladná revitalizace. Dodejme, že NPÚ se
neúspěšně pokoušel podat projekt v další výzvě
Integrovaného operačního programu. Naděje na
obnovu zámku však stále trvá - vypadá to, že
v dalším programovacím období bude na oživení
památek UNESCO vypsán opět dotační titul.  

 Proč jste nechali zlikvidovat amfiteátr?
Zámecká zahrada obklopuje zámek již od konce
16. století. Asi v roce 1803 byla zahrada upra-
vena v anglickém slohu - nacházel se zde malý
chrámek, voliéra, vodní nádržka a umělé vodo-
pády. Po roce 1945 připadl zámek státu a až
v roce 1955 započala stavba přírodního divadla.
„V roce 1998 navštívil Litomyšl profesor Bad-
stübner, který měl přímo na místě zjistit, zda si

zámecký areál zaslouží být zapsán na Seznamu
UNESCO,“ vzpomíná tehdejší starosta Miroslav
Brýdl a pokračuje: „Z důvodu nutnosti kladného
vyjádření pana profesora jsme ještě před zápi-
sem areálu na Seznam UNESCO museli slíbit, že
zámecký amfiteátr tak, jak byl vybudován v še-
desátých letech - tedy s monumentální letní
scénou, betonovým propadlištěm, betonovými
stupni - necháme dožít a v budoucnu se vrátíme
k původnímu charakteru zámeckého parku.“
Podle dostupných historických podkladů byl
park vždy řešen v přírodně krajinářském stylu.
Řešení architektonické kanceláře HŠH tedy od-
stranilo nevhodné úpravy, uvolnilo pohled na
hlavní dominantu parku, kterým je zámek,
a „otevřelo“ potoky, které nově opět vedou po
povrchu. Trasa vody dnes maximálně respektuje
stávající stromy a je zvýrazněna použitým ma-
teriálem. Trasy cest i terén parku vycházejí z his-
torických mapových podkladů. Zámecký park se
stal opět po mnoha letech opravdovým parkem.
Pro pořádání kulturních akcí jsou zde však na-
dále vytvořeny podmínky. 

 Proč je na horním nádvoří postavený stan
a k čemu slouží?
„Objekt letního pavilónu má poskytovat přirozené
zázemí dětským aktivitám,“ vysvětluje funkci ob-
jektu architekt Jan Šépka a pokračuje: „Letní pa-
vilón s dětským programem využívá přirozené
návaznosti na kavárnu situovanou v objektu ko-
čárovny a bude také částečně umožňovat pose-
zení. Objekt je dispozičně dělen do dvou částí a to
především kvůli rozdělení aktivit pro různě staré
děti - od nejmladších s přístupem pouze s rodiči,
po nejstarší, kde se předpokládají náročnější ak-
tivity a také větší samostatnost dětí.“ Dodejme,
že v současné době ještě nejsou realizovány dět-
ské lanové prolézačky. Již dnes však v pavilónu
často potkáte malé horolezce. Cíl těchto aktivit je
jasný - chceme, aby se návštěvníci do zámeckého
areálu rádi vraceli a aby se zde nikdy nikdo nenu-
dil.  

 Proč jste v rámci projektu vydláždili před-
zámčí?
„Předzámčí je veliký veřejný prostor, který v mi-
nulosti nestihl být zarámován do formálně do-

konalého architektonického rámce,“ říká autor
návrhu Josef Pleskot: „Toužili jsme oživit veškeré
prostorové nuance, dát jim nový smysl a vytěžit
pro zámecké návrší a město hodnoty, které jsou
v předzámčí uloženy.“ Silnice vedoucí kolem
zámku byla povýšena na náměstí. Lokalitě byl
novou předlažbou a novou úpravou před mu-
zeem vtištěn zcela originální nezaměnitelný
duch městského prostoru, která dává konečně
naplno vyznít kvalitě barokních staveb v okolí.
Zvýrazněn byl také vstupní prostor do zámku.
„Z jakéhosi rozpačitého rozcestí se tento vele-
důležitý prostor změnil v místo, které nenechává
nikoho na pochybách, že stojí před hlavním zá-
meckým vstupem,“ uzavírá Pleskot.   

 Proč není projekt Revitalizace zámeckého
návrší uzavřen a co ještě chybí?
Hlavním důvodem posunutí termínu ukončení
projektu na červen 2015 jsou archeologické ná-
lezy. „Největší zdržení je u dostavby piaristické
koleje,“ vysvětluje starosta Michal Kortyš: „Ar-
cheologické nálezy spustily řadu náročných jed-
nání o budoucí podobě dostavby a nakonec
vedly k nutnosti stavbu částečně přeprojekto-
vat.“ Zdržení si vyžádá také instalace a ladění
varhan a realizace dětského programu a pro-
gramu Andělé na návrší. „U posledních jmeno-
vaných programů jsou problémem opakovaná
výběrová řízení na dodavatele,“ vysvětluje sta-
rosta Kortyš a dodává: „Andělé na návrší soutě-
žíme podruhé, dětský program dokonce již
potřetí. Je otázkou, zda je na vině příliš velká slo-
žitost zákona o zadávání veřejných zakázek,
komplikované zadání či nezkušenost firem psát
správně nabídky.“ Michaela Severová, 

tisková mluvčí města Litomyšl,
foto Pavel Vopálka 

Městský prostor je živým organismem,
se kterým je čas od času zapotřebí pro-
vést nějaké změny. Naše doba byla tou
nazrálou, ve které bylo vhodné korekce
udělat. Kdyby nebyly udělány, hrozilo
nebezpečí z prodlení a zanedbání. Ne-
chybělo již mnoho, aby zanedbanost
prostoru i budov byla zjevná všem.
Změna, která nastala, bude mít výdrž
zcela určitě jednoho stolení. Za tu dobu
s tímto prostorem a spolu s mladými
stromy vyrostou generace, které k němu
bytostně přilnou, ale jednou i ony budou
muset provést jeho úpravu, aby zase
nové generace mohly sát jeho novou
energii. Co je příjemnější? Žít v době, kdy
změny nejsou potřebné, anebo v době,
kdy je zapotřebí změny dělat? My jsme
se ocitli v době, která měla povinnost
úpravy provést. Udělali jsme to. Zdá se,
že historie v naší době nekončí.

architekt Josef Pleskot

Pět otázek a pět odpovědí
Většina stavebních prací na zámeckém návrší je již hotová. Druhý víkend v září, v rámci Dnů
evropského dědictví, získáme od dodavatelské firmy HOCHTIEF CZ a.s. zpět všech jedenáct
klíčů od revitalizovaných objektů. Největší investice v novodobých dějinách s sebou stále
nese řadu otázek. Na pět nejčastějších dotazů se pokusíme odpovědět v tomto článku. 
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Voda v Litomyšli je pro občany časovanou
bombou
Cena za vodné a stočné se zvýšila od roku 2008
ze 42,50 Kč/m3 na dnešních téměř 60 Kč/ m3.
Ptám se, kde bude strop ceny?!? Vodovodní
a kanalizační síť spravuje firma Vodovody Lito-
myšl s.r.o., kde je jediný majitel Könyü Ladislav
(člen ODS, což může bystrého čtenáře dovést
v úvahách poměrně daleko a k jasnému cíli jed-
noznačné dedukce). Velký problém vidím v tom,
že si nemůžeme sáhnout na dotace EU ani na
žádné jiné... to by vodovodní síťovat musela
správcovat firma, která by byla ve 100% vlast-
nictví města. Nejvíce cena vody skočila nahoru
v roce 2013 (o 6 Kč/m3), protože město si mu-
selo vzít úvěr na investice cca 60 milionů. Zaru-
čuji vám, že tak to půjde stále dál. Opětovná
potřeba nebo havárie = další úvěr a tahání
peněz od občanů. Kde cena za m3 skončí? Obá-
vám se, že to nikdo neví, dokonce ani vedení
města. Navíc dodnes nebyl proveden audit VaK

sítí, který by přesně určil stav opotřebení, a tím
by bylo zřejmé, kolik budeme potřebovat peněz
na investice. Podobně velká města jako Litomyšl
investovala do Vak sítě z dotací za posledních
20 let kolem 850 milionů. Litomyšl vybrala za 20
let od správce sítě cca 180 milionů, z toho cca
50 milionů utratilo jinak než na opravy sítí. Ptám
se: Proč peníze za vodu nešly na protiúčet s ná-
zvem Voda? Řešení je prosté a má ho v ruce za-
stupitelstvo, tedy 23 volený zástupců občanů,
z nichž relevantnost některých kývalů je pouze
úsměvná. Vypovědět nehoráznou a především
nemorální smlouvu, převést správcování vody
například pod Technické služby by vše usnad-
nilo. Ve volebním období 2010–14  provedl kon-
trolní výbor podrobnou kontrolu hospodaření
s vodou ve vztahu město – firma Vodovody
a hlasy 5:2 doporučil smlouvu zastupitelstvu vy-
povědět. Důvody byly jednoznačné: netranspa-
rentní a protizákonné vyúčtování – spolupráce
s firmou KEFR (vlastník opět Könyü) a optimali-

zace nákladů na účet města – nulová ochrana
občanů pro případ krachu (přes účet soukromé
firmy teče 40 milionů z peněz občanů) – podivné
účtování oprav atd. O vypovězení obludné
smlouvy, která z lidí Litomyšle dělá otroky a va-
zaly bez možnosti si vzít dotaci, se 3x hlasovalo.
Smlouvu vždy podržely: ODS (Kortyš, Červin-
ková, Janeček, Bárta, Mrkvička), TOP 09–FOL
(Stříteský, Rotcheinová, Kroužil), KDU–ČSL (Ka-
špar, Šmolíková, Heblt, Štefl), Nezávislí (Vylíčil,
Večeřa), Generace 89 (Benešová,Hájek )…, aby si
i čtenář udělal jasno. Ti byli buď proti, nebo se
zdrželi, což je to samé, k prosazení musí být 12
hlasů. Pro vypovězení hlasovali: ČSSD (Sršeň,
Novohradský, Kmošková), VV (Odstrčil, Zitko),
Patriot (Pulkrábek), KSČM (Hanzl). Co bude dál,
rozhodnou voliči. Chtějí–li drahou vodu pro sebe
a vůbec vedení města, které zavírá oči nad zcela
jasnými věcmi a fakty.   

Ing. Jaromír Odstrčil

Zpátky ve škole
Již několik dní jsou opět otevřeny dveře škol
a začal školní rok. Neúprosný budíček bude
každé ráno po dalších deset měsíců všem
žákům a studentům určovat denní program,
který je vyplněn nejen čekáním na další pře-
stávku nebo sdílením kamarádských zážitků, ale
hlavně dobýváním vědomostí a životních zkuše-
ností. Školní docházka je již od doby Marie Tere-
zie spojená v rodinách s obdobím řešení
každodenních povinností, které jsou naštěstí
přerušovány časem kratších či delších prázdnin.
Stejně je tomu i v našem městě, které je po sta-
letí nositelem historických a kulturních tradic, ke

kterým vzdělání nepochybně rovněž patří. Je
dobře, že žáci, ale i jejich rodiče mají možnost
vybrat si, zda budou navštěvovat tradiční nebo
modernější budovy, ve kterých jsou již od ma-
teřských škol vštěpovány dětem osvědčenými
metodami důležité životní návyky, trivium, ale
zároveň i nové pro život nezbytné aktuální
trendy. V každé z litomyšlských škol jsou u žáků
rozvíjeny kompetence závazně dané, ale záro-
veň je zde kladen velký důraz a prostor pro indi-
viduální profilaci jednotlivých dětí. I když je
každá ze škol samostatnou organizací, jsou ne-
oddělitelnou pospolitou jednotkou a pomáhají
tvořit základní stavební kameny pro budoucí ge-

nerace. Velmi pozitivní je i pestrost nabídky
středního školství a přítomnost vysoké školy,
které, i když nespadají pod místní samosprávu,
jsou nedílnou součástí života. Vždyť jejich stu-
denti přinášejí do města své nezatížené názory,
udržují mladého ducha a společně s menšími
dětmi a žáky přispívají k zachování a rozvoji
velmi rozmanité nabídky aktivit.
Přejeme všem žákům, studentům, ale i rodičům
a také učitelům příjemný školní rok.

Josef Štefl, ředitel DDM 
a kandidát na radního za KDU – ČSL

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Už delší dobu mohou návštěvníci i občané města
„obdivovat” voskové srdce Václava Havla vysta-
vené ve sklepení litomyšlského zámku. Tato
hmota prý vstřebala všechny myšlenky, pro které
byly svíčky zapáleny. Litomyšl pak byla zvolena
jako vhodné místo k prezentaci, protože zde prý
cítíme přirozenou blízkost Havlovým myšlenkám.
Musím říci, že žádné podobné nadšení v Litomyšli
nepozoruji, a myslím, že mohu mluvit i za většinu
obyvatel města. Od převratu uběhlo 25 let a Vác-
lav Havel se mezitím stačil velice nepěkně zapsat
do naší novodobé historie.
Na druhou stranu, pokud máme v Litomyšli po-
třebu oslavovat bývalé prezidenty, nemusí to
být zrovna V. H. Ještě v 80. letech si občané

města upřímně připomínali událost z roku 1932,
kdy Antonín Zápotocký (tehdy odborový předák
a poslanec KSČ) navštívil hostinec U zeleného
věnce. Přestože schůzi úřady předem zakázaly,
tak se Zápotocký přijel informovat o situaci ne-
zaměstnaných. V buržoazní republice se po-
dobná shromáždění dělníků netrpěla, vše se
konalo za asistence četnictva a několikrát došlo
i na střelbu do lidí a oběti na životech. Také hos-
tinec byl okamžitě obsazen četnictvem a vládní
komisař Zápotockého důrazně upozorňoval, že
porušuje zákon. Nakonec nezaměstnaní schů-
zovali „pod bodáky” a Zápotocký musel chodit
od hloučku dělníků k hloučku, aby nedošlo k po-
rušení zákona. V depozitáři muzea je zachována

pamětní deska původně umístěná na hostinci,
snad se v budoucnu vrátí na své původní místo.
Je celá řada dalších osobností majících vztah
k Litomyšli a zapomíná se na ně (na rozdíl od
Václava Havla). Zcela opomíjený je spisovatel
Petr Jilemnický, za druhé světové války působící
na Litomyšlsku. Ale pomalu zapadá i Alois Jirá-
sek. Opomíjíme ty, kteří tvořili pro nejširší vrstvy,
měli blízko k obyčejným lidem, venkovu a zapo-
mínáme na dřívější tradice lidové a sociální. Také
zásluhy prof. Nejedlého jsou často přehlížené,
i když v tomto případě se asi situace lepší (infor-
mační centrum dokonce začalo prodávat od-
znáčky s portrétem ZN).                    Max Olšan, 

místopředseda ZO KSČM Litomyšl

Komunistická strana Čech a Moravy

Nový tržní řád. Ano, litomyšlské podsíně po-
třebují zkulturnit formu prodeje. Týká se to
především nabídky zboží asijských obchodníků.
Naši radní proto vydali nový tržní řád, o kterém
bylo v minulé Lilii psáno, jak byl přijat po dlouhé
diskusi. Vzhledem k tomu, že reguluje prodej na
soukromých podsíních, čekal bych diskusi
s majiteli obchodů a s obchodníky. Bohužel
nikdo s nimi nediskutoval. Také bych čekal, jak
půjde město příkladem, ale z tržního řádu je
patrno, že jsou zregulovány všechny podsíně
mimo podsíň před Městskou policií, která je ve
vlastnictví města. Zde se povinné průchody, zá-

kazy a omezení nevyžadují. Nechci omezování
trhovníků před Městskou policií, protože jejich
nabídka zboží (většinou zeleniny, květin
a sadby) je občany často vyhledávána, je však
na místě spravedlivé nastavení podmínek pro-
deje pro všechny. Požadovaný průchod 2 m
z každého podloubí směrem do náměstí a 2,5 m
podélně po podsíních de facto likviduje tuto
možnost prodeje zboží. Kromě vystavovaného
asijského zboží, které vadí nejvíce (kufry, ka-
belky, textil), budou tímto podle nových pravi-
del obloženy nejenom sloupy podsíní do výšky
1,7 m, ale jak se stalo novým zlozvykem, toto

zboží bude vystaveno i před existujícími vý-
klady. Jak je vidět, nový tržní řád se našemu ve-
dení města smrsknul do zákazu prodeje
ponožek, kdy je ke všemu tento zákaz defino-
ván tak nešťastně, cituji „14) Spodní prádlo je
druh oblečení, které je v přímém kontaktu s po-
kožkou a je obvykle zakryto vrchním oblečením
nebo obuví.”,  že podle tohoto popisu jsou
spodním prádlem i trička, svetry, halenky atd.
Zkulturnit prodej na podsíních určitě potřebu-
jeme, nařízením vrchnosti bez diskuse s těmi,
kterých se to týká, toho však nedosáhneme.

pokračování na straně 5

SNK Patriot

Strana soukromníků ČR
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Naše současnost za L
Opět máme za sebou tradiční festival Smeta-
nova Litomyšl. Že se daří jej pořádat za velkého
zájmu lidí i sdělovacích prostředků je moc dobře
a to nejen pro návštěvníky festivalu, ale i pro
město Litomyšl. Vkrádají se nám však do tohoto
dění prvky, které jednoznačně nejsou dobře.
Jsou to např. vzrůstající aktivity pro VIP, kastov-
nictví viditelné již od příjezdu či příchodu
k zámku nebo megalomanské zbytečně drahé
ohňostroje. Považujme za náhodu, že určité ak-
tivity probíhají v závěru volebního období,
k oslavě a zviditelnění stávajících představitelů
města (což je ostatně již zavedený nešvar ve
většině měst), jako např. otevření opraveného
piaristického kostela po jeho opravě. Za náhodu
ale rozhodně nelze považovat, že piaristický
kostel nebyl představen veřejnosti jako dobře
opravená kulturní památka, ale že jí byl předsta-
ven jako koncertní sál. A to přesto, jak přiznali
veřejně někteří představitelé města Litomyšl, že

v tomto kostele ještě nejsou varhany (to se dá
pochopit), ale že zde chybí jakákoliv akustická
opatření, což každou hudební i slovní produkci
úplně znehodnotí. To prokázaly nakonec po-
slední zde pořádané koncerty, které byly jedno-
značně znevážením nejen hudební veřejnosti
(víra pořadatelů v to, že se nenajde nikdo, kdo
zvolá „ale vždyť ten král je nahý”), ale i podvod-
ným taháním peněz z kapes posluchačů a zne-
užitím všech účinkujících, kdy si organizátoři byli
vědomi, že koncerty zde nelze do doby doplnění
potřebného pořádat. Vše řízeno (parafrázovaně)
starým werichovským předpokladem, že co pos-
luchač, to blbec. Vše vedeno opět snahou o zvi-
ditelnění, i s pochvalným uznáním bývalého
ministra kultury. Tak tohle zviditelnění se
opravdu povedlo, stejně jako řada špatných ře-
šení provedených v rámci úprav „zámeckého
návrší”. Když se na ně lidi podívají, klepou si
s uznáním na čelo (od nebezpečného zábradlí
kolem příjezdové komunikace, k nesmyslnému

a zdraví nebezpečnému přízemnímu zábradlíčku
před muzeem, k prostoru od muzea k zámku se
zadlážděním většiny bývalých zelených ploch,
kdy se setřely chodníky a silnice, až po samo-
účelnou ohyzdnost mezi 1. zámeckým nádvořím
a zámeckou zahradou (nezmiňuji se o diskuta-
bilní úpravě budovy občerstvení s parádním
výhledem na fronty u záchodků – ať žijí Zvono-
kosy).  Je velká škoda, že jsou doslova ničeny,
znehodnocovány, jinak dobré úmysly a dobré
jméno, které Litomyšl mezi lidmi, nejen v České
republice, nesporně má. Celé mi to připomíná
myšlenky vyslovené Janem Kellerem v jedné
z jeho knih: „Organizovaná nezodpovědnost
dává volnou ruku jednou ruce neviditelné, po-
druhé ruce byrokrata. V obou případech bývá
pro zainteresované hračkou dokázat, že i tehdy,
není–li v pořádku prakticky vůbec nic, je vlastně
v pořádku naprosto, ale naprosto všechno.” 
    

Ing. František Pechanec

Česká strana sociálně demokratická

Naše náměstí
Litomyšlské náměstí je dlouhé téměř půl kilome-
tru a nadneseně řečeno je to jeden velký ob-
chodní dům. Naši předkové postavili své domy
s podloubím, které po několik století plní funkci
malých či větších obchůdků. Podloubí sloužilo
nejen  nakupujícím, aby si pohodlně i při nepřízni
počasí mohli vybírat zboží vystavené ve výlo-
hách, ale určitě i majitelům, kteří zde vystavovali
své zboží. V dnešní době, kdy se většina prodej-
ních prostor na náměstí pronajímá, začíná být
neúnosné, jak velkým objemem a jakým způso-

bem se nabízí zboží na podsíních. Všiml jsem si,
že většina obchodníků prodávajících ve svých
nemovitostech dokáže nabízet své zboží na
podloubí decentně, a troufám si říct, i příjemně.
Radnice se snaží už několik let vytvořit univer-
zální vyhlášku tak, aby nebyla diskriminační,
uspokojila potřeby jak prodávajících, tak naku-
pujících a řešila kulturu prodeje na veřejnosti.
Nedávno mě navštívil jeden obchodník a přišel
s nápadem utvořit skupinu lidí, která by se stala
mezičlánkem  mezi  radnicí  a všemi  uživateli
žijícími a působícími na Smetanově náměstí.

Zastoupení by měli mít obchodníci, majitelé
domů, lidé bydlící a pracující na náměstí, archi-
tekt a zástupce města. Za každou skupinu jeden
zástupce. Měli by za úkol přenášet názory a po-
žadavky všech stran formou otevřených diskuzí.
Příkladem může být nabídka města pomoci při
výmalbě podsíní, opravě dlažby, tvorbě vyhlá-
šky, umístění a tvaru reklamních poutačů aj.
Podporuji tento nápad a slibuji si od něho spo-
lečnou cestu při budování nových poměrů a ře-
šení problémů NAŠEHO NÁMĚSTÍ. 

Michal Kortyš, ODS Litomyšl 

Občanská demokratická strana

SNK Patriot – pokračování ze strany 4

Litomyšl potřebuje rozvoj. Chvástání se ve vše-
možných soutěžích a anketách městu nepřineslo
zvýšení počtu obyvatel, pracovních příležitostí
a ani služeb. Na příkladu nemocnice a dopravní
obslužnosti samosprávy je vidět, že Litomyšl
a přidružené obce začínají ztrácet. To je potřeba
zastavit. Základem rozvoje je dobré a transpa-

rentní hospodaření, které v Litomyšli bohužel
stále podléhá zavedeným penězovodům. Zatím
co na milionové projekty z hlav vyvolených peníze
jsou, na podporu aktivit místních občanů, spolků
a klubů se většinou nenajdou. Stejně je to s ma-
lými investicemi, jako jsou drobné opravy majetku
města. Postavit nové často nepotřebné stavby
jako „laminátové návrší” umíme, ale udržovat stá-
vající chodníky, vodní prvky, dětská hřiště atd. je

problém. Za čtyři roky práce v zastupitelstvu jste
se přesvědčili, že změny jenom neslibuji, ale že je
dokážu i prosadit. Na straně Patriotů byli vždy od-
borníci a věcné argumenty. V zastupitelstvu jsem
se mnohokrát zastával občanů. Tuto politiku bude
Patriot SNK i nadále prosazovat. Změna přijde,
pokud do zastupitelstva zvolíte více patriotů.

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

Volební období končí, nové – snad lepší –
je před námi     
Jsem zastupitelem za sdružení nezávislých kandi-
dátů Fórum občanů Litomyšle pravidelně od roku
1998, kdy jsem jej spoluzakládal. Později jsem se
stal radním a v končícím volebním období i místo-
starostou. Dobře tedy vím o tom, co se nám za
oněch 16 let podařilo a snad ještě lépe si jsem
vědom nedostatků, které jdou vylepšit, nebo o je-
jichž nápravu musí zastupitelé – všichni bez vý-
jimky – usilovat. Programy všech volebních strana
sdružení, které jsem četl dříve nebo aktuálně viděl,
jsou obdobné: chceme pro Litomyšl to nejlepší!
Více bytů, pracovních příležitostí, stabilizovanou
nemocnici, obchvat R35, čisté a uklizené město,
cyklostezky kam oko dohlédne a kolo dojede. Lito-
myšl jako opravdový domov, milované místo, na
nějž budou všichni občané právem pyšní a v němž
bude radost žít. Nepřeji si nic jiného! Vždyť jsem
se zde narodil, pracuji, bydlím – prostě tady žiju…

Ale po zkušenostech ze čtyř zastupitelstev – a ze-
jména z toho posledního – jsem přesvědčen, že
kromě nezbytných financí bude k naplnění těchto
společných cílů potřeba jedné docela zásadní
změny: proměnit klima v zastupitelstvu a možná
i ve městě. Aby ti, kteří budou zvoleni do vedení
radnice (ať už to bude kdokoli) dokázali získat dů-
věru – ale i respekt – zastupitelů a občanů, neboť
jen tak se následně můžeme dočkat i potřebné
větší spolupráce. Tu považuji za nezbytnou, neboť
představa, že se nám bude lépe dařit, když se bu-
deme ještě více přít, že tak lépe a snáz uspějeme
s našimi legitimními požadavky třeba při jedná-
ních o nemocnici či pětatřicítce u představitelů
kraje či na centrálních úřadech, je docela určitě
mylná. Někdo se heslu „táhnout za jeden provaz“
vysmívá a považuje jej za relikt dávné Národní
fronty. A já si přece myslím, že v jednotě, která
může vzejít z demokratické a slušné diskuze růz-
ných názorů, je potenciál velké síly!

Americký spisovatel James B. Cabell kdysi pro-
hlásil: „Optimista se domnívá, že žijeme v nej-
lepším možném světě. Pesimista se obává, že je
to pravda“. Pak jsem tedy optimistou. Litomyšl
je totiž pro mnohé z nás osud. Možná nikoli nej-
lepší místo na světě, ale to jediné, v němž
opravdu žít chceme. A protože, jak známo, ži-
jeme jen jednou, měli bychom všichni konat
tak, aby se Litomyšl onomu „nejlepšímu světu“
alespoň přibližovala. Aby nestagnovala, ale krá-
čela vpřed a docela neskromně – tak jako dříve
– dokonce udávala směr.  Protože právě nastává
doba, kdy si od devíti volebních stran přečteme,
že právě to jim leží na srdci, bude záležet již jen
na Vás, vážení čtenáři a voliči. Totiž abyste dali
vaši důvěru těm, kteří budou zárukou, že slova
dokáží proměňovat v konkrétní činy. Přeji Vám
dobrou volbu pro Litomyšl!   

Vojtěch Stříteský

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Litomyšle
V souladu s ustanovením § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, oznamuji, že volby do Zastupitel-
stva města Litomyšle se uskuteční v pátek 10.
října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 11.
října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16
města Litomyšl je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče:
1)   Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) – Du-

kelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařá-
kova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala

2)  Gymnázium (T. G. Masaryka 590) – Fučíkova,
Zelená alej, 17. listopadu, 9. května

3) Střední škola technická (T. G. Masaryka 659)
– Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek

4)  Silnice a mosty (Sokolovská 94) – J. Želiv-
ského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, So-
kolovská, U Sádek, Zahradní                                 

5)  Sokolovna (Moravská 628) – Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská,

K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilem-
nického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Stra-
kovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny

6)  I. základní škola (Zámecká 496) – Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T.
Novákové, Tyršova, Zámecká 

7)  Naděje – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14) –
J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Ku-
děje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem,
Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška,
V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moště-
ním   

8) Dalibor – kongresové centrum (Komenského
nám. 1053) – A. Sautera, Hrnčířská, J. For-
mánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kor-
nická, Lánská, Na Lánech, U Lomu 

9) Střední pedagogická škola (Komenského
nám. 22) – A. Tomíčka, Bernardka, Druž-
stevní, F. Vognera, Havlíčkova, Komenského
nám., Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Vác-
lava Boštíka, Zahájská 

Mým národům!
Generace 89 připravuje spolu s příspěvkovou or-
ganizací Zámecké návrší debatu v rámci mezi-
národní konference Forum 2000, kterou založil
v 90. letech prezident Václav Havel. Konference
se tradičně odehrává v Praze, doprovodný pro-
gram pak v jiných evropských městech. Mezi
nimi bude v letošním roce i Litomyšl. Spolu s or-
ganizátory Fora jsme se domluvili na tématu:
Česká občanská společnost 25 let po pádu že-
lezné opony. Řeč se bude točit nejen kolem
těchto otázek: Máme fungující a aktivní občan-

skou společnost? Lze mít optimistická očekávání
od generace občanů, narozených kolem roku
1989, která teď přichází do veřejného prostoru?
Nakolik je občanská společnost vlivná v dnešní
české politice? V tuto chvíli jsou na debatu do Li-
tomyšle zváni mj. Šimon Pánek, Alexandr
Vondra a další. Akce se uskuteční ve středu 15.
října v zámeckém pivovaru. Chtěli bychom vás
na debatu pozvat, zároveň vás prosíme o
pomoc. Náklady na uspořádání debaty nebudou
vysoké, přesto je třeba několik tisíc korun zajis-
tit. Prosíme vás, abyste laskavě zvážili podpo-

ření debaty (byť sebemenším) finančním pro-
středkem. V takovém případě buď kontaktujte
kohokoli z nás, nebo použijte přímo email
info@generace89.cz. Myšlenka oslovit lidi (a ni-
koli firmy) je právě zjištěním, zda občanská spo-
lečnost funguje, a zda jsme schopni na tuto akci
vybrat sice po menších částkách, ale přímo mezi
sebou. Držme si palce, každému mecenáši ze
srdce děkujeme!

Za Generaci 89 Daniel Brýdl 

Generace 89

Prostor pro názory volebních subjektů v Zastupitelstvu města Litomyšl 2010–2014

Redakce Lilie nebude rozesílat otázky pro lídry politických stran a hnutí kandidujících v říjno-
vých komunálních volbách do Zastupitelstva města Litomyšle. Důvod vysvětluje předseda ob-
čanského sdružení Oživení Martin Kameník. „Z hlediska zákona je zcela v rozporu financování
politických kampaní, protože veřejné prostředky se nesmí používat na jakoukoli propagaci. In-
zerce je naprosto normální, ale ta je za jejich peníze,” říká. Podle jeho slov zmiňovaná propa-
gace zahrnuje i prostor pro lídry.

Veškerá prezentace politických stran, hnutí
a sdružení vyznačená rámečkem je placená in-
zerce. Inzerce je řazena vzestupně dle vylosova-
ných čísel.

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

10) Hotel Zlatá Hvězda – salonek (Smetanovo
náměstí 84) – B. Němcové, Mariánská, Sme-
tanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského,
Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy 

11) kulturní dům (Pohodlí 83) – Pohodlí
12) hasičská zbrojnice (Pazucha 99) – Pazucha
13) hasičská zbrojnice (Suchá 43) – Suchá
14) U Pešků (Nedošín 39) – Nedošín  
15) hasičská zbrojnice (Kornice 59) – Kornice
16) hasičská zbrojnice (Nová Ves u Litomyšle 47)

– Nová Ves u Litomyšle
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České re-
publiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde–li o cizince, průka-
zem o povolení k pobytu. Neprokáže–li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.        
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.    

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Seznamte se s osobnostmi, které převezmou ceny  
V neděli 7. září od 17.00 budou v kongresovém
sále zámku předány ceny města Litomyšle (Cena
Rady města Litomyšl a Cena purkmistra Laška).
Něco málo o osobách, které si ocenění převez-
mou, naleznete na následujících řádcích.

Ladislav Péchy
(Cena Rady města Litomyšl)
Ladislav Péchy se narodil v říjnu 1953 v Levoči.
Po absolvování Střední pedagogické školy v Le-
voči se pedagogice věnoval pouze dva roky. Na-
opak celých 15 let působil v Knihovně pro
nevidomé v Levoči jako zvukový technik a reži-
sér. Odsud odešel, aby byl ještě blíže kultuře
a začal pracovat jako ředitel Kulturního infor-
mačního centra. Během této profesní etapy za-
ložil v Levoči informační kancelář. Od roku 2002
působí ve funkci ředitele Městského kulturního

střediska v Levoči a na kontě má celou řadu
úspěchů. Realizuje dramaturgii klání v Levoči,
organizuje celostátní přehlídky ochotnických
divadel, je spoluautorem myšlenky vzniku
mezinárodního kulturního festivalu Dni
Majstra Pavla v Levoči. 
V roce 2003 ho město Levoča po-
věřilo spoluprací s partnerskými
městy. Této úlohy se ujal velmi
rád, především město Litomyšl si
zamiloval od první chvíle. Našel
v něm také velkého spojence a ka-
maráda Jaroslava Dvořáka a ve spolu-
práci s ním začala aktivnější výměna
kulturních těles, návštěvy plenéristů, v Levoči
byl založen Klub patchworku a do Litomyšle
začala jezdit a nabízet svoje tradiční speciality
Salaš u Franka.

K jeho zálibám patří zejména divadlo, knihy,
sport, dobré české pivo s výbornou českou ku-
chyní a jeho srdeční záležitostí je Praha a po ní

určitě Litomyšl, protože jde o kulturní
města a na pobyt v nich se vždy nesku-

tečně těší a užívá si ho. Jeho nejbližší
spolupracovníci si ho dobírají, že se
na důchod asi přestěhuje do Čech.
Když mu učarovalo ochotnické di-
vadlo, začal se mu aktivně věnovat,

což pro Levoču znamenalo mnoho.
Založil tři neprofesionální divadelní

soubory: Detské divadielko 2, Divadlo na
hradbách a Levočskú divadelnú spoločnosť,

v kterých aktivně působil jako režisér. Všechny
soubory byly velmi úspěšné jak při hostovaní na
Slovensku, tak v zahraničí, kde šířil dobré jméno
Levoči, kterou má tak rád.

Inzerce ke komunálním
volbám v Lilii
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Předání klíčů a komentované prohlídky 
V neděli 14. září dojde ve 14.00 hodin ke slavno-
stnímu předání klíčů od jedenácti objektů od
generálního dodavatele, firmy Hochtief CZ a.s.
zpět městu Litomyšl. K předání staveniště a zá-
roveň symbolických klíčů od jedenácti objektů,
které čekaly na rekonstrukci, došlo 5. července
2011. Obnovou od té doby prošel zámecký pivo-
var, jízdárna, kočárovna, stáj, konírna, piaris-
tická kolej, piaristický kostel, park, první a horní
nádvoří a předzámčí. Většinu objektů jste měli
možnost navštívit i v průběhu rekonstrukce. Ně-
které jsme již vrátili do života v uplynulých mě-
sících. Až v tuto dobu je však čas na
komentované prohlídky všech revitalizovaných
objektů. Prohlídky budou rozděleny do tří bloků
A: chrám Nalezení sv. Kříže a piaristická kolej
(sraz před vstupem do koleje, cca 1,5 hod.) B:
zámecký pivovar, jízdárna, zahrada a hospodář-
ské budovy (sraz u kašny přej jízdárnou, cca 1
hod.) C: Regionální muzeum v Litomyšli (sraz
před vchodem do muzea, cca 1 hod.). Na každý
blok je třeba se v informačním centru přihlásit
zvlášť, kapacity jsou omezené (max. 30 lidí na
jednu prohlídku). Prohlídky jsou zdarma, začínají
v neděli v 9, 12, 15 a 17 hodin a některé z nich
provedou přímo autoři jednotlivých návrhů re-
konstrukcí. 

Celodenní program v předzámčí 
a Velká celodenní hra 
Celodenní program na pódiu mezi chrámem Na-
lezení sv. Kříže a muzeem bude moderovat Vác-
lav Žmolík. Začínáme řemeslným trhem
a písněmi středověké Evropy v podání BraAgas
již v 9.00 hodin ráno. Od 10.15 hodin se pódium
ponoří do ticha a v nedalekém chrámu Nalezení
sv. Kříže se bude sloužit slavnostní mše svatá
jako poděkování za revitalizaci zámeckého ná-
vrší. O půl dvanácté dostane v předzámčí pro-
stor pohádka – nejen nejmenší návštěvníci se
mohou těšit na Králíky z klobouku v podání Di-

vadla Špílberg a hned poté na Pernštejnskou
trilogii – loutkové představení divadla Julie &
spol. Po slavnostním předání klíčů zveme na
koncert české hudební legendy Spirituál Kvintet
a od 17 hodin na folkrockový hudební nášup
z Vizovic, skupinu Fleret. Živo a veselo však ne-
bude pouze v předzámčí. První zámecké ná-
dvoří bude patřit výstavě historických vozidel
a program pro děti bude i v zámecké zahradě.
Navíc bude pro návštěvníky připravena Velká
celodenní hra s možností vyhrát zajímavé ceny.
Hrací karty, start i cíl bude v dětském pavilonu
na horním nádvoří. Vydejte se ve stylu Indiana
Jonese na cestu za zámeckým pokladem. V pří-
padě deště se program z předzámčí přesunuje
do jízdárny – samozřejmě s výjimkou řemesl-
ného trhu. 

Ochutnávka programu Škola na zámku 
Škola na zámku je jedinečným projektem propo-
jujícím zážitkovou pedagogiku a genius loci lo-
kality zámecké návrší v Litomyšli. Využívá vazby
na dobové reálie, památky, kulturní dědictví
a významné osobnosti, které ve městě pobý-
valy. V Regionálním muzeu v Litomyšli máte je-
dinečnou možnost absolvovat jeden kompletní
program, konkrétně Pojďte s námi do muzea –
Zámek muzejní a řemeslný. Láká vás dobro-
družná cesta staletími? Chcete odhalit tajemství

starobylého města a života jeho obyvatel? Nav-
štívit trh nebo řemeslnou dílnu? Pokud ano,
svěřte se do péče lektora a společně s ním pro-
jděte muzeum napříč staletími. Na program je
třeba přihlásit se předem v RML a vyšetřit si čas
od 9 do 11.30 hodin. V dětském pavilónu před
kočárovou budou pouze krátké ukázky dětských
programů, krátké workshopy a výtvarné dílny.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet kresbu ve
stylu renesančních mistrů, vyrobí si vlastní in-
iciál, naučí se zákony perspektivy, odhalí tajem-
ství soch na zámeckém návrší a mnoho dalšího.
Zájemci se také dozvědí více o celém projektu
a jeho programové nabídce. Občerstvení v prů-
běhu celého dne nabídne otevřená kavárna
v zámecké kočárově.

Noc otevřených dveří památek a další akce
Aby vám čekání na ten velký den D rychle uteklo,
zveme vás v sobotu nejen na Den otevřených
dveří památek, ale také na noční prohlídky pa-
mátek. V sobotu budou od 20 do 23 hodin ote-
vřeny tyto památky: Regionální muzeum
v Litomyšli, Zámecké sklepení, Zámecká jíz-
dárna, konírna a kočárovna, Prortomoneum –
Musem Josefa Váchala, v Klášterních zahradách
bude moci pozorovat noční oblohu a v chrámu
Nalezení sv. Kříže budeme promítat fotografie
stavu kostela před rekonstrukcí. V průběhu so-
boty můžete navštívit také Litomyšlské vino-
braní na Smetanově náměstí, Fish Fest
v hospodě Na Kopečku, Medový víkend na Ve-
selce, můžete si prohlédnout Smetanův dům
tak, jako ho neznáte, nebo si zamuzicírovat
v Rodném bytě B. Smetany. Úplné zahájení akce
je naplánováno na čtvrtek 11. září od 18 hodin –
v chrámu Nalezení sv. Kříže se představí vo-
kálně–instrumentální soubor ReBelcanto. Nene-
chte si tento jedinečný zážitek ujít.      

Sbírka na živé zvony
Vstup na většinu akcí je zdarma. Drobné mince
či větší bankovky však doma nenechávejte.
V chrámu Nalezení sv. Kříže bude umístěna kasa
a budeme vybírat na tzv. živé zvony. Připo-
meňme, že sbírku na nové zvony do tohoto kos-
tela vyhlásilo v únoru letošního roku město
Litomyšl. Celkové náklady na pořízení zvonů sv.
Václav, Panna Marie a sv. Josef jsou cca 1,5 mili-
onu Kč. Dodejme, že v tuto chvíli nemá Litomyšl
žádné zvony, které bijí.       

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl 

Zámecké návrší: otvíráme!
Všechno nejlepší popřeje zámeckému návrší Litomyšl
do nového života Spirituál kvintet, Fleret, BraAgas i řada dalších 
Řadu hvězdných sudiček bude mít při svém prvním oficiálním kroku do života zámecké návrší
v Litomyšli. Druhý víkend v září se v rámci Dnů evropského dědictví pravidelně otvírají brány
nejzajímavějších památek, budov a dalších prostor včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo
zcela nepřístupné. Právě v těchto dnech chceme slavnostně vrátit do života všech jedenáct re-
vitalizovaných objektů na zámeckém návrší.  

města
Věra Kučerová (Cena Rady města Litomyšl)
Věra Kučerová se narodila v Litomyšli. Pro místní
městský národní výbor, později městský úřad
pracuje dlouhých 65 let. Pracovala na odboru
sociální péče, péče o děti a na matrice. V sou-
časné době působí jako pracovnice Sboru pro
občanské záležitosti a je kronikářkou města Li-
tomyšl. Je podepsaná také pod rubrikou Spole-
čenská kronika v Lilii. 
Ve volném čase ráda čte, pracuje na zahrádce
a chodí na procházku se svým pejskem.

Mgr. Vladimír Novotný
(Cena purkmistra Laška)
Vladimír Novotný, původem z Horek, se narodil
v únoru 1944. V roce 1962 absolvoval SVVŠ
(dnes Gymnázium v Litomyšli). Již během studií
byl členem atletického oddílu TJ Jiskra Litomyšl

a pro svou všestrannost se začal zaměřovat na
víceboje. Po maturitě vystudoval Pedagogický
institut v Pardubicích, později Pedagogická fa-
kulta v Hradci Králové, obor tělesná výchova–
přírodopis. Pro svou sportovní výkonnost byl
vybrán do Dukly Praha, kde absolvoval základní
vojenskou službu. V té době již byl kvalitním de-
setibojařem a v této disciplíně se stal i mistrem
republiky. Po vojně se vrátil do Litomyšle, kde
začal učit na I. ZŠ (dnes ZŠ Zámecká), kde se-
trval celé své učitelské působení. Osobním pří-
kladem výkonného sportovce ovlivnil řadu svých
žáků, kteří stejně jako on byli úspěšní hlavně
ve vícebojích, ale i v individuálních disciplínách.
Po roce 1990 se stal na této škole i ředitelem.
V letech 1994 až 2010 byl členem městského za-
stupitelstva, v období 1998–2002 radním. V roce
2001 byl zvolen neuvolněným 2. místostarostou
Litomyšle. O rok později se stal 1. místostaros-
tou. Od roku 2006 do roku 2010 byl 2. místosta-
rostou města.  

Celou svou atletickou kariéru zůstal věren
svému mateřskému oddílu TJ Jiskra Litomyšl, ať
již jako výkonný závodník v krajské i druholigové
soutěži, tak jako trenér mladších závodníků
nebo rozhodčí a organizátor atletických soutěží.
Jako trenér byl oceněn v rámci okresu i kraje, po-
dílel se na pořádání nejvýznamnějších podniků
v Litomyšli – olympiáda mládeže, mezistátní
utkání, mistrovství republiky i kraje, tradiční
Velké ceny města apod. Po ukončení aktivní zá-
vodnické činnosti dosáhl úspěchů i v soutěžích
veteránů doma i v zahraničí.
V současné době vykonává funkci předsedy od-
dílu, vedoucího družstva mužů v 1. lize, ale podílí
se i na zajištění žákovských družstev a na organi-
zaci jejich závodů. Stojí v čele trenérsko–meto-
dické komise Pardubického atletického svazu.
Atletika je celoživotní náplní jeho volného času,
ale vzpomeneme si i na jeho působení v hokejo-
vém oddílu, setkáme se s ním ve výtvarných ga-
leriích, rád diskutuje i o knihách a historii. –red–
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Páteční rozjezd 
Program zahájíme v pátek 3. října
od 17 hodin vernisáží výstavy
Josef Pleskot - Cesta (II) před
domem U Rytířů. Poté se v rámci
jedné vernisáže přesuneme do
Regionálního muzea v Litomyšli,
kde je umístěna další část výstavy. Výstava
bude prezentovat tvorbu předního českého ar-
chitekta Josefa Pleskota. „Jádrem výstavy jsou
fotografie a trojrozměrné modely desítek jeho
realizací,“ přibližuje ředitel Regionálního muzea
v Litomyšli René Klimeš a upřesňuje: „K nejzná-
mějším patří ústředí ČSOB v Praze, přírodní
stezka v Jelením příkopu a průchod valem Praš-
ného mostu na Pražském hradě, budova vinař-
ství Sonberk či rekonstrukce industriálních
objektů v Ostravě - Dolních Vítkovicích.“ Připo-
meňme, že řada jeho projektů byla realizována
v Litomyšli, nejnověji rekonstrukce muzea, zá-
meckého pivovaru a předzámčí.            
Večer promítneme v kině Sokol nový dokumen-
tární film Plán režiséra Benjamina Tučka, který
bude mít premiéru až koncem září. Jde o zají-
mavý dokument popisující nové projekty v Praze
z pohledu územního plánování. Snaží se najít
odpověď na tyto otázky: Čí je město? Jakou cenu
má veřejný prostor? Je developer sprosté slovo?
Zastupiteli, koho zastupujete? Ve filmu účinkuje
např. Adam Gebrian, Pavel Bém, Roman Koucký
i Richar Biegl. „Snažíme se získat některého
z účinkujících pro následnou debatu,“ slibuje ře-
ditel Smetanova domu Leoš Krejčí.   

Sobotní program - pro každého něco 
Na komentovanou prohlídku výstavy s procház-
kou po městě Litomyšl můžete vyrazit s archi-
tektem Josefem Pleskotem. Startujeme v 10 hodin

dopoledne v domě U Rytířů.
Na sobotní odpoledne je opět
naplánována oblíbená projížďka
po stavbách moderní architek-
tury v Litomyšli (odjezd ve 13
hodin). Účastníci projížďky si
s odborným komentářem eme-

ritního starosty Miroslava Brýdla a Antonína Do-
koupila prohlédnou dvorek pedagogické školy,
projdou se podél řeky Loučné, nakouknou do
městské sportovní haly, navštíví areál bytových
domů v lokalitě U Nemocnice, Nový kostel,
městský bazén, zimní stadion, sportovní areál
Černá hora i internát pedagogické školy. Kdo
z vás už na projížďce byl, může navštívit od 14
hodin v muzeu přednášku Anny Šubrtové na
téma Litomyšlská architektura v první polovině
20. století aneb Proměna v moderní město. 
Na sobotní projížďku je z kapacitních důvodů
lepší předem se registrovat v informačním cen-
tru. Podrobnější informace naleznete na www.li-
tomysl.cz a plakátech.

Na pivo s architekty aneb Litomyšlská 
druhá renesance   
Setkání s architekty bude předcházet vernisáž
soutěžních návrhů nového Domova pro seniory
v nově opravených prostorách zámecké konírny.  
V sobotu od 18 hodin vás zveme na pivo s archi-
tekty - tentokrát do jízdárny. Hlavním tématem
besedy, kterou bude moderovat novinář Petr
Volf, bude revitalizace zámeckého návrší, soutěž
o návrh na Domov pro seniory nebo Litomyšlská
výzva. Jestli vše dobře dopadne, představíme
zde také novou knihu Petra Volfa s názvem Li-
tomyšl - renesanční město moderní architek-
tury, která mapuje vývoj architektury v období
od roku 1990 do roku 2014.   

Od 20 hodin budeme v jízdárně pokračovat po-
hodovým Jantarovým večírkem ve stylu šansonu
- zpěvem i hudbou doprovodí Petra Boštíková,
občerstvení zajištěno. 

Neděle ve znamení 15. výročí od zápisu 
zámeckého areálu na Seznam UNESCO
V letošním roce to bude již patnáct let od chvíle,
kdy byl zámecký areál v Litomyšli zapsán na Se-
znam světového kulturního a přírodního dědic-
tví, zkráceně Seznam UNESCO. Tímto krokem byl
potvrzen mimořádný kulturní význam památky,
která přesahuje národní hranice. Jeho hodnota
je cenná pro současné, ale i pro budoucí gene-
race a z toho důvodu vyžaduje stálou ochranu.
Odpolední blok zahájíme přednáškou Bohdana
Šedy, který seznámí posluchače s pozoruhod-
ným stavebním vývojem zámeckého návrší v Li-
tomyšli, od jeho počátků v době kláštera přes
biskupství, hrad, renesanční zámek až po ba-
rokní a klasicistní úpravy. Na přednášce bude
prezentována řada doposud neznámých skuteč-
ností, které vyplynuly z nedávno dokončených
rozsáhlých archeologických výzkumů na zámec-
kém návrší. Následovat bude Cesta kolem
zámku - památky UNESCO s Pavlem Waiserem
při které se dozvíte řadu informací především
o sgrafitové výzdobě této renesanční perly. Na
17 hodinu připravujeme besedu Zámecký areál
Litomyšl 15 let na Seznamu UNESCO na které
bychom rádi přivítali Olbrama Zoubka, emerit-
ního starostu Miroslava Brýdla, Michala Beneše
z Ministerstva kultury ČR, který byl u zápisu
všech 12 českých a moravských památek na Se-
znam UNESCO a další zajímavé hosty. Tento
pořad je v tuto chvíli v jednání. Prosím sledujte
webové stránky města Litomyšl, facebook Archi-
Myšle nebo Lilie a také plakátovací plochy.       
Věříme, že i tentokrát si tato akce najde své pu-
blikum a bude zajímavá nejen pro Litomyšlany,
ale i pro mladé architekty, studenty architektury
či designu a další zájemce o tento druh umění
z celé republiky.                    

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Litomyšl bude opět slavit Světový den architektury 
Od roku 1996 patří první říjnové pondělí Světovému dni architektury. Před několika lety si začala
tento den připomínat i některá města v České republice a to díky občanskému sdružení Kruh.
Litomyšl se k oslavě Světového dne architektury připojuje v letošním roce již potřetí. Pro mi-
lovníky moderní architektury a designu je připraven další ročník maratónu akcí pod názvem
ArchiMyšl 2014. Věříme, že se i letos podařilo městu Litomyšl připravit pro vás ve spolupráci
s mnoha dalšími organizacemi zajímavý program.   

Na zámecké věži se začala
restaurovat sgrafita
Již několik posledních let je stav zámeckých
sgrafit označován ze strany památkové péče
jako havarijní, a to především na zámecké věži
a severní stěně do anglického parku. Poslední
srpnový týden tedy byla zahájena I. etapa re-
staurování zámeckých sgrafit, právě na oktago-
nální zámecké věži. Tři miliony korun na
restaurování památkáři získali z ministerstva
kultury, další peníze půjdou z výnosu vstupného
festivalu Smetanova Litomyšl. 
„Finanční prostředky byly získány z Ministerstva
kultury ČR v objemu téměř 3 mil. Kč. Další pro-
středky budou věnovány z výnosu vstupného
festivalu Smetanova Litomyšl. Díky užší spolu-

práci Státního zámku Litomyšl a Smetanovy Li-
tomyšle o.p.s. je v každé vstupence na koncert
či operu pořádaným na zámeckém nádvoří za-
členěna drobná částka, která je věnována na
každoroční ošetření sgrafitové výzdoby zámku,”
uvádí Státní zámek Litomyšl na svých facebo-
okových stránkách. V roce 2014 tak návštěvníci
festivalu věnovali na restaurování litomyšlských
sgrafit částku přes 300 tis. Kč. Také již v roce
2012 a 2013 vyšetřil Národní památkový ústav
na fixaci sgrafit na severní stěně a na II. arkádo-
vém zámeckém nádvoří finanční prostředky
v objemu přes 0,5 mil. Kč. 
Litomyšlská sgrafitová výzdoba je unikátní svým
rozsahem a mírou zachování. Na II. zámeckém
nádvoří se nachází velké figurální sgrafito,
z něhož drtivá většina je z doby renesanční.
V jednotlivých pásech se nacházejí motivy ze sta-
rozákonního příběhu o Samsonovi a Dalile, výjevy
z bitev proti Turkům, motivy z antických příběhů
nebo portréty renesančních rytířů.  Vnější plocha
zámeckých stěn je pokryta obdélníkovými sgra-
fity s nejrůznějšími motivy staveb, zvířat, rozvilin,
andělů atp. Jsou nazývána psaníčka. Tisíce psa-
níček pokrývají nejen stěny samotného zámku,
ale také pivovaru nebo III. hospodářského ná-
dvoří. Asi 30 % jich je původních renesančních
nebo z doby baroka, zbytek pochází z doby ob-
novy sgrafitové výzdoby v 70. a 80. letech 20.

století a jsou autorským dílem týmu tvořeného
Olbramem Zoubkem, Václavem Boštíkem, Zdeň-
kem Palcrem a Stanislavem Podhrázským. Ať už
renesanční, nebo z 20. století, ve své celistvosti
zámecká litomyšlská výzdoba představuje jedno
z nejrozsáhlejších uměleckých děl střední Evropy.

–red–, foto archiv zámku

Kornice budou mít
veřejné osvětlení 
i nový rozhlas
Svit hvězd a měsíce je jistě romantický a ocení
ho především zamilovaní, ale už nepostačí na
osvětlení obcí a města. Nestačí ani Kornicím,
které kvůli demontáži sítě a sloupů zůstaly
potmě. Obyvatelům však svítá naděje na osvět-
lené noci. V současné době se totiž v obci insta-
lují sloupy veřejného osvětlení. Stavební práce
by měly být hotové do konce roku a budou stát
necelý milion dvě stě tisíc korun bez DPH. 
Na podzim minulého roku se již začalo s poklád-
kou kabelů a uzemnění, ovšem samotné sloupy
přišly na řadu až nyní. „Postaví se veřejné osvět-
lení po celé obci, a to včetně nového rozhlasu.
Obnoveno bude v plném rozsahu a navíc ještě
dojde k jeho rozšíření,” vysvětluje starosta Lito-
myšle Michal Kortyš a dodává: „Zvažujeme po-
užití LED diodových světel, protože díky nim
bychom mohli uspořit energii.” Postaveno bude
37 nových sloupů a osazeno 39 světelných
bodů.                                                                  –bj–
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oslavy 100. výročí
narození Zdeňka KopalaMezi hvězdami

Pozorování oblohy 
Není snad lepší možnost jak oslavit
výročí narození astronoma než po-
zorování oblohy. V pátek 12. a v so-
botu 13. září budeme vždy od 10 do
16 hodin pozorovat Slunce a od 19.
hodiny noční oblohu. „Při pozoro-
vání budeme zvečera nízko nad
obzorem pozorovat planetu Mars
a Saturn,” říká Martin Cholasta
z Hvězdárny a planetária v Hradci
Králové a láká dál: „Kolem 21. ho-
diny bude vycházet Měsíc, který bude jen několik
dní po úplňku. Bude tedy trochu rušit pozorování
svým svitem, ale přesto se budeme moci podí-
vat pro změnu na jasné objekty letní a podzimní
oblohy. Například na kulové hvězdokupy M5
v souhvězdí Hada nebo M13 v souhvězdí Her-
kula. Dále se budeme moci podívat i na galaxii
M31 v souhvězdí Andromedy. A málem bych za-
pomněl, že budeme moci pozorovat i planetu
Uran,” uzavírá Cholasta. V tuto dobu bude opět
potemněna část Litomyšle tak, aby světelný
smog nebránil výhledu na hvězdnou oblohu. Do-
časná hvězdárna může být v našem městě ote-
vřena pouze díky vstřícnosti Astronomické
společnosti Hradec Králové, Hvězdárny a plane-
tária Hradec Králové a Astronomické společ-
nosti Pardubice. 

Oslavy Mezi hvězdami také pro profesionály
a zapálené amatéry
Nejzásadnější částí podzimních oslav bude mezi-
národní vědecká konference Living Together: Pla-
nets, Host Stars and Binaries, která se bude konat
od 8. do 12. září 2014 v zámeckém pivovaru v Li-

tomyšli. Konferenci pořádá Masary-
kova univerzita ve spolupráci s Uni-
verzitou Karlovou, Astronomickým
ústavem AV ČR a Astronomickým
ústavem SAV. Od 12. do 14. září při-
vítá Litomyšl také konferenci České
astronomické společnosti o vý-
zkumu proměnných hvězd, jejíž sou-
částí bude i přednáška doktora Jiřího
Grygara s názvem Kopalova cesta
z Litomyšle na Měsíc. Přednáška
doktora Grygara se bude konat

v pátek 12. září od 18 hodin a bude zdarma pří-
stupná široké veřejnosti.    

Zdeněk Kopal – Největší český astronom 20.
století 
Regionální muzeum v Litomyšli připravilo ve
spolupráci se Státním okresním archivem Svi-
tavy se sídlem v Litomyšli výstavu věnovanou ži-
votu a dílu Zdeňka Kopala. Bude na ní možné
zhlédnout nejen fotografie dokumentující Kopa-
lův život, ale i řadu předmětů pocházejících
z jeho pozůstalosti, mj. i tak výjimečnou věc, jako
je vlajka USA, která navštívila Měsíc a byla Ko-
palovi předána jako poděkování za účast na ves-
mírném projektu Apollo. 

Krtek astronaut se zastaví v Litomyšli
Unikátní postava Krtečka, kterou s sebou v roce
2011 vzal americký astronaut Andrew Feustel do
vesmíru, se v pondělí 15. září zastaví v Litomyšli.
Dopoledne bude součástí přednášek pro školy,
kterou povede Milan Halousek z České kosmické
kanceláře, a odpoledne od 15 do 18 hodin se na
Krtečka můžete přijít podívat do Regionálního

muzea v Litomyšli. V 15, 16 a v 17 hodin vám
Milan Halousek podá ke Krtečkově cestě do ves-
míru zasvěcený výklad. Přítomen však bude po
celou dobu prezentace a rád vám zodpoví
všechny vaše otázky.          

Soutěž Kopalova sazka
V dubnu byla pro žáky základních a středních
škol vyhlášena vědomostní soutěž s názvem Ko-
palova sazka. Soutěž organizuje Dům dětí a mlá-
deže ve spolupráci s Gymnáziem Litomyšl.
Záštitu převzal starosta Litomyšle Michal Kortyš
a čestný předseda České astronomické společ-
nosti doktor Jiří Grygar. Vítězové se mohou těšit
nejen na knihy o vesmíru, ale i speciální vstu-
penky umožňující volný vstup na hvězdárny
v celé České republice. Předání cen proběhne
v sobotu 13. září od 15 hodin v zámeckém pivo-
varu v rámci konference o výzkumu proměn-
ných hvězd.  

Kniha Můj život
Od dubna je v prodeji kniha Můj život, v níž Zde-
něk Kopal v roce 1933 rekapituloval svůj před-
chozí život. Jde o významné svědectví, ve kterém
lze nalézt pro vývoj Kopalovy osobnosti důležité
skutečnosti, o nichž později v knize O hvězdách
a lidech mlčí. Rukopis připravil k vydání
PhDr. Milan Skřivánek, který ji opatřil podrob-
nými poznámkami a úvodem.
Objednávky vyřizuje Městský úřad v Litomyšli
nebo na mailové adrese michaela.severova@
litomysl.cz nebo tel. 461 653 311. Cena výtisku
je 257 Kč formou dobírky, doporučená cena je
180 Kč.     

Poštovní známka
Ve březnu byla vydána v ediční řadě Osobnosti
poštovní známka v hodnotě 21 Kč s portrétem
Zdeňka Kopala, grafickým ztvárněním dvojh-
vězdy a letopočtem 1914–1993.   

Michaela Severová, 
tisková mluvčí města Litomyšl 

Přínos Zdeňka Kopala pro astronomii je srovnáván s přínosem Václava Havla pro politiku či
Bedřicha Smetany pro hudbu. Město Litomyšl si tohoto významného rodáka velice váží, důka-
zem toho byly oslavy před deseti lety a realizace unikátního sochařského díla, dvojhvězdy, které
připomíná Kopalovu práci přímo v místě jeho rodného domu. Jarní oslavy stého výročí narození
tohoto nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století máme zdárně za sebou. Teď nás čekají
podzimní.  

Jindrova zahrada se mění ve veřejný park
strana 1 >
Již jsme začali s postřiky, likvidací stávajících
trávníků, nastoupí plotaři a přitom ošetříme
stromy,” uvedla koncem července Renata Bře-
ňová ze zmiňované firmy. 

Co můžeme čekat
Nově vysazované rostliny vytvoří spojité partie
lemující zahradu po obvodě a vytvářející vnitřní
samostatné tematické celky. Plochy trávníku
utvoří přirozené spojité prostory, z nichž bude
možno pozorovat jednotlivá zákoutí výsadeb. Ve
výsadbách se uplatní původní druhy dřevin, stá-
vající i nově vysazované stromy, listnaté opa-
davé a stálezelené keře, jehličnaté keře, nízké
a pokryvné keře listnaté, trvalky, další kvetoucí
rostliny i traviny. Zahrada bude celoročně atrak-
tivní. V zimním období se potom uplatní přede-
vším stávající jehličnaté a stálezelené keře,
tvořící rámec výsadbového plánu společně
s tvarovanými živými ploty. 
Nově vysazované partie rostlin budou oboha-
ceny o vrchní kompostovanou vrstvu, která po-
skytne nezbytné živiny novým rostlinám. Ty
budou vysazované v běžné tržní velikosti. Na-
vržené výsadby budou pokryty kůrovým sub-
strátem jemné a střední frakce ve výšce vrstvy
min. 8–10 cm jako ochrana proti zaplevelení
a výparu. Tak bude docíleno minimální potřeby
údržby nově vysazovaných rostlinných partií
v prvním období po výsadbě, do doby zapojení
nových partií rostlin. Vysazovaným vřesovi-

štním druhům bude v dostatečném množství
dodána rašelina. Navržené listnaté stromy
budou po výsadbě stabilizovány třemi dřevě-
nými kůly, jehličnaté stromy jedním šikmo vet-
knutým kůlem.
Stávající plot, který je v dezolátním stavu,
bude nahrazen novým plotem z potahovaného
pletiva zelené barvy. Nově je navrženo vybu-
dování 4 metry široké pojízdné brány technic-
kého vjezdu na zahradu a vybudování nové
vstupní branky pro potřeby přístupu pro veřej-
nost. Materiál brány i branky bude kovový
s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Bude tak odpovídat použitému materiálu stá-
vající hlavní vstupní brány na zahradu, která
bude sloužit pro vstup do části sloužící respitní
péči.

Dřeviny rostoucí na zahradě v souvislých poros-
tech byly poškozeny zápojem a nedostatkem
světla, některé stromy jsou poškozené nedo-
statkem údržby v minulém období. Část z nich
je proto navržena na vykácení – hlavní etapa ká-
cení ve stávajícím prostu proběhla mezi lety
2008 a 2010. Po pokácených stromech je třeba
odstranit zbylé pařezy. 

Chcete vědět více? 
Vzhledem k tomu, že Jindrova zahrada není
v současné době veřejnosti přístupná, lidé si ani
neuvědomují, co se za plotem skrývá za poklady.
Zahrada je hodnotnou plochou uzavřeného
areálu zeleně s výraznými floristickými prvky
odpovídajícími nenarušené přírodní ploše města.
Díky přítomnosti přírodního jezírka je vhodná
pro rozmnožování obojživelníků, vážek i hmyzu
a již nyní zde žijí chráněné druhy netopýrů, sko-
kana hnědého či ropuchy obecné. Zahrada také
skýtá vhodné místo pro život desítkám druhů
ptáků. Další informace o projektu, včetně popisu
jednotlivých etap, město Litomyšl vyvěsilo na
svých webových stránkách www.litomysl.cz
v sekci O městě / Aktivity.
Zahrada je od roku 2003 ve vlastnictví římsko-
katolické církve, od roku 2004 má v Jindrově vile
sídlo Respitní péče Jindra. Město Litomyšl, které
je nositelem projektu a získalo na jeho první
etapu dotaci, má z těchto důvodů uzavřenou
smlouvu o výpůjčce do svého majetku.

Text a foto Jana Bisová
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Konec roku 2010
• Průčelí nového moderního kostela Církve

bratrské v Litomyšli zdobí od 18. listopadu uni-
kátní skleněný kříž. Podle návrhu sklářského
výtvarníka Václava Ciglera jej vytvořil Jan Fry-
drych ve svém ateliéru ve Šluknově. Podobný
křesťanský symbol u protestantských kostelů
je ve světě ojedinělý.

• Mlha na ledové ploše, skapávání vodní páry na
kluziště nebo nepříjemný průvan byly jedněmi
z důvodů, proč radnice přikročila k projektu od-
vlhčení a uzavření Krytého zimního stadionu
v Litomyšli. První fáze projektu byla dokon-
čena začátkem listopadu s finančními náklady
přes pět milionů korun.

• RaM schválila přijetí dotace z Fondu sou-
držnosti a Státního fondu životního prostředí
ČR v celkové výši 1 073 852 Kč na realizaci pro-
jektu „Využití odpadního tepla - Krytý plavecký
bazén v Litomyšli". 

• Dne 9. prosince se ve Smetanově domě usku-
tečnilo veřejné projednání nového územního
plánu, který pro město zpracovával brněnský
ateliér doc. Ing. arch. Petra Hrůši. 

• K slavnostnímu otevření novostavby Nového
kostela Církve bratrské došlo v sobotu 4. pro-
since. 

• RaM souhlasila s uzavřením smlouvy o spolu-
práci při zajištění prostor pro poslední rozlou-
čení se Sborem Církve bratrské v Litomyšli.

Rok 2011
• Třetí a čtvrté nadzemní podlaží městské bu-

dovy na ul. J. E. Purkyně bylo předáno stavební
firmě. Do opravených kanceláří se přestěho-
valy některé odbory města, které doposud síd-
lily na ulici Bří Šťastných. 

• Projekt Revitalizace historické budovy Regi-
onálního muzea v Litomyšli dostal zelenou. Byl
navázán na projekt Revitalizace zámeckého
návrší, autorem projektu je Ing. arch. Josef Ple-
skot.

• Zastupující ředitelkou ZUŠ Bedřicha Smetany
se stala Mgr. Markéta Hegrová, Ph.D. Ředitel
Radomil Kašpar začal pracovat jako uvolněný
1. místostarosta Litomyšle. 

• Na webových stránkách města Litomyšle
(www.litomysl.cz) se objevila sekce s názvem
„Bílou stopou“. Jedná se o informace týkající se
běžeckých stop v okolí města. 

• Tříměsíční zkušební provoz krytého plavec-
kého bazénu skončil. Během této doby měl
provozovatel i návštěvníci možnost „vychytat“
nedostatky a závady. Nejzásadnější a nejčas-
těji se objevující připomínkou se stala podlaha,

která i přes certifikaci klouzala. Provedené
zkoušky neprokázaly, že by dlažba neodpoví-
dala normám či nesplňovala technické poža-
davky. Provozovatel přidal hygienikem
schválené rohože na riziková místa. 

• V průběhu ledna bylo vyhodnoceno výběrové
řízení na dodavatele stavby „Revitalizace ryb-
níků Nový a Střední“ na Budislavi. Cílem pro-
jektu bylo zlepšení kvality vody v těchto
městských vodních plochách a zároveň v celé
kaskádě rybníků. Město získalo dotaci ve výši
přes 4,5 mil. Kč.  

• O litomyšlský orloj se začali starat hned dva
orlojníci. Jiří Červený po stránce mechanické
a Jan Šlégr po stránce astronomické. 

• Revitalizace zámeckého návrší byla hlavním
tématem setkání zástupců samosprávy města
s občany Litomyšle. 

• Blesková kontrola z ministerstva na odboru
dopravy, šetření hospodářské kriminálky na
odboru rozvoje a investic litomyšlské radnice
nebo vyšetřování v Litomyšlské nemocnici, a.s.
To byl výsledek anonymních udání „nespoko-
jeného občana Nováka“. Závěry šetření? Vše je
v pořádku. 

• ZaM schválila smlouvu o spolupráci mezi
městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská
Třebová, Česká Třebová a Vysoké Mýto. Před-
mětem je spolupráce na finančním zajištění
provozování cyklobusu. 

• První únorový den vyhlásilo město Litomyšl
výběrové řízení na dodavatele pro provedení
stavby následujících 11 objektů: I. nádvoří, pi-
vovar, konírna, jízdárna, horní nádvoří, kočá-
rovna, stáj, park, piaristická kolej, piaristický
kostel a předzámčí. 

• Odborný seminář s názvem Města a e-aukce
se uskutečnil 1. března v zámeckém pivovaru
v Litomyšli. Město Litomyšl prostřednictvím
ostré aukce vybralo dodavatele hlasovacího
zařízení pro jednání ZaM. Snížení ceny bylo vý-
razné.  

• V úterý 26. dubna vybrala RaM na základě do-
poručení hodnotící komise nejvýhodnější na-
bídku v rámci VŘ na zhotovitele stavby
Revitalizace zámeckého návrší. 46 firem si vy-
žádalo podklady, 14 firem nabídku v řádném
termínu podalo. Zvítězila firma HOCHTIEF CZ
a.s. 

• Jakub Ďoubal vzešel z VŘ na dodavatele
opravy schodiště kostela Povýšení sv. Kříže
jako vítěz. Zakázka přesahující 1 mil. Kč byla
hrazena z dotace. Celkově bylo opraveno 245
m2 a zaspárováno 1 150 metrů. 

• Město vyhlásilo VŘ na dodavatele „Rekon-

strukce čistírny odpadních vod a odkanalizo-
vání místních částí města Litomyšl – Nedošín,
Lány“. ZaM souhlasila se zajištěním úvěru ze
Státního fondu životního prostředí ve výši 11
mil. Kč zřízením zástavního práva k nemovi-
tostem. Nakonec město od této formy finan-
cování ustoupilo z důvodu požadovaného
vysokého zvýšení ceny vody. Na realizaci si
vzalo bankovní úvěr. 

• V dubnu byl symbolicky předán zrekonstru-
ovaný objekt hasičské zbrojnice Na Lánech
dobrovolným hasičům. Náklady na přístavbu
a rekonstrukci se vyšplhaly na zhruba 3 mili-
ony 400 tisíc korun. 

• RaM schválila tři firmy, které vyhrály VŘ na re-
staurování prvků v piaristickém kostele. Výbě-
rové řízení bylo rozděleno do tří částí A)
Obrazy, oltáře a sochy, B) Truhlářské prvky, C)
Varhany. 

• Město Litomyšl podalo žádost o dotaci na pro-
jekt „Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – dialog
mezi řekou a náměstím“. O finanční prostředky
byla požádána Nadace Proměny. Odhadované
náklady na akci 29 mil. Kč vč. DPH. Město do-
taci získalo a realizace projektu se připravuje.

• Město Litomyšl nechalo opravit horní část
schodiště k nadchodu u polikliniky. 

• RaM souhlasila se záměrem sloučení příspěv-
kové organizace Smetanův dům a organizační
složky kino Sokol do jedné příspěvkové orga-
nizace k 1. 1. 2012. 

• Dva miliony korun dostala od města Litomyšle
TJ Jiskra jako spoluúčast na projektu vybudo-
vání hřiště s umělým trávníkem. Peníze však
sportovci získali až po realizaci projektu za 12
milionů korun. 

• V době prázdnin došlo ke kompletní rekon-
strukci podlahy kuchyně a v nich uložených
rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektroin-
stalace v objektu III. mateřské školy na Li-
dické ulici. Došlo také ke kompletní
rekonstrukci podlah kuchyně školní jídelny při
ZŠ U Školek. 

• V úterý 5. července bylo symbolicky předáno
jedenácti klíčů od objektů na zámeckém návrší
zástupcům firmy, která začala s realizací pro-
jektu Revitalizace zámeckého návrší.  

• Na sedmém ročníku evropského filmového
festivalu filmů o umění Arts&film Telč 2011 zí-
skal Cenu ředitele České centrály cestovního
ruchu – CzechTourism Krátký film o dlouhé
historii Litomyšle. 

• RaM odsouhlasila zpracování projektové doku-
mentace na rekonstrukci zadního traktu domu
U Rytířů. Zpracováním byl pověřen akade-
mický architekt Ladislav Kuba z Brna.

• V Litomyšli byly rozmístěny nové kontejnery na
odkládání nepotřebného ošacení a obuvi z do-
mácností.

• Ředitel ZŠ U Školek v Litomyšli Daniel Janata
podal rezignaci. V podzimním výběrovém ří-
zení zvítězila Mgr. Miroslava Jirečková. 

• RaM každoročně schvaluje poskytnutí dotací
ve výši 800 Kč na nákup zahradních kompos-
térů. 

• Audienční sál zámku se stal místem setkání zá-
stupců Litomyšle a Rodenu. Připomněli si 20
let trvající partnerství obou měst a ocenili také
ty, kteří se o něj nejvíce zasloužili. 

• Z výběrového řízení na ředitele městské gale-
rie vzešla vítězně kunsthistorička Mgr. Dana
Schlaichertová. Ta funkci převzala od odchá-
zející Mgr. Heleny Zemanové 1. listopadu.

• Město Litomyšl v září vyhlásilo výběrové řízení
na zakázku Protipovodňová opatření – Zaháj-
ská. Realizace projektu město stála necelých
400 tisíci korun. 

• V pondělí 3. října vyhlásila Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství výsledky soutěže
Stavba roku 2011. Bez rozlišení pořadí titul

Volební období 2010–2014  
Blíží se říjnové komunální volby a redakce Lilie opět připravila přehled, v němž najdete záleži-
tosti, které se udály ve volebním období 2010–2014 a jistou měrou se na nich podíleli i radní
a zastupitelé Litomyšle. Tak tedy, vraťte se spolu s námi o čtyři roky zpátky...

Do Zastupitelstva města Litomyšle občané zvolili: Miroslava Bártu (ODS), Petru Benešovou (SNK
Generace 89), Alenu Červinkovou (ODS), Mgr. Miroslava Hájka (SNK Generace 89), Ing. Vítězslava
Hanzla (KSČM), MUDr. Víta Heblta (KDU-ČSL), Ing. Josefa Janečka (ODS), Radomila Kašpara (KDU-
ČSL), Danu Kmoškovou (ČSSD), Michala Kortyše (ODS), Mgr. Jaromíra Kroužila (TOP 09 - Fórum ob-
čanů Litomyšle), MUDr. Tomáše Mrkvičku (ODS), Ing. Jaromíra Odstrčila (původně VV, poté SsČR),
Radka Pulkrábka (Patriot - SNK), MUDr. Renatu Rothscheinovou (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle),
Lubomíra Sršně (ČSSD), Vojtěcha Stříteského (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle), Ing. Terezii Šmo-
líkovou (KDU-ČSL), Mgr. Josefa Štefla (KDU-ČSL), MUDr. Davida Večeřu (Nestraníci pro Litomyšl),
Mgr. Petra Zitka (VV, poté SsČR) – ten se vzdal mandátu, který převzala Věra Chaloupková (VV). Zvo-
len byl také MUDr. Libor Vylíčil (Nestraníci pro Litomyšl), i on se vzdal mandátu. Na jeho místo v za-
stupitelstvu nastoupil MUDr. Vladimír Liška, Ph.D., (Nestraníci pro Litomyšl). Rezignoval také Otokar
Karlík (ČSSD), kterého nahradil Ing. Marek Novohradský (ČSSD). 

V Radě města Litomyšle zasedli: Alena Červinková (ODS), Ing. Josef Janeček (ODS), Radomil Kašpar
(KDU-ČSL), Michal Kortyš (ODS), Vojtěch Stříteský (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle), Ing. Terezie
Šmolíková (KDU-ČSL) a MUDr. Libor Vylíčil (Nestraníci pro Litomyšl). Vzhledem k tomu, že doktor Vy-
líčil odstoupil, zvolili zastupitelé do rady Mgr. Jaromíra Kroužila (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle).
Staronovým starostou se stal Michal Kortyš, 1. místostarostou Radomil Kašpar a 2. místostarostou
Vojtěch Stříteský.
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získalo pět staveb - mezi nimi i Krytý plavecký
bazén v Litomyšli. 

• První listopadový den byla zveřejněna nová,
dlouho připravovaná webová prezentace
města Litomyšl. 

• Město Litomyšl přišlo s návrhem na dvě nová
ocenění – Plaketu Rady města Litomyšle
a Cenu purkmistra Laška. 

• Koncem října došlo na hřišti na Vodních valech
k instalaci několika nových herních prvků za
cca půl milionu korun. 

• RaM souhlasila s přípravou centralizovaného
nákupu energií na komoditní burze v roce
2012.  

• Zastupitelé 13. prosince schválili nové znění vy-
hlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností. Vyhláška zahrnuje restaurační
předzahrádky ve vnitřních traktech domů. 

• Radnice nechala zřídit od 20. do 23. prosince
ve foyer Smetanova domu veřejně přístupné
pietní místo, kde mohli občané do kondolenční
knihy zapsat osobní vzpomínky na zesnulého
Václava Havla. 

• Posudek o vlivech záměru „Rychlostní silnice
R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“
na životní prostředí dal městu za pravdu a jako
vhodnější doporučuje trasu vzdálenější.

• ZaM schválilo smlouvu o poskytnutí finanční
dotace na úhradu prokazatelné ztráty mezi
městem Litomyšl a Zlatovánek, spol. s.r.o. Zá-
lohová dotace ztráty provozu byl 2 567 Kč/pro-
vozní den MHD.

Rok 2012
• U kina Sokol a Lidového domu vedou přes

Loučnou lávky pro pěší a ty potřebovaly opra-
vit. Obnova lávky u Lidového domu stála 283
tisíc korun s DPH a mostek u kina necelých 215
tisíc korun s DPH. 

• Pro rok 2012 ponechala rada města úroveň ná-
jemného v základním bytovém fondu města ve
výši 40 Kč/m2/měsíc. Kromě toho ponechala
možnost pro nejnižší příjmové kategorie ná-
jemců do celkového příjmu domácnosti do 1,5
násobku životního minima zažádat o tzv. sní-
žené nájemné ve výši 25 Kč/m2/den. 

• Potřebná rekonstrukce ZUŠ Bedřicha Smetany
donutila město využít výzvy ROP NUTSII Seve-
rovýchod a požádat o dotaci na projekt pře-
stavby půdních prostor objektu na ulici
R. Stříteského. Za 9,9 mil. Kč zde vznikly nové
učebny a prostorný sál.

• Připomínky starostů Litomyšlska k jízdním
řádům řešil 20. února v EŠC náměstek hejt-
mana pro dopravu Jan Tichý společně s tech-
nology společnosti Oredo. 

• ZaM schválilo seznam akcí hrazených z Pro-
gramu regenerace 2012. Hlavní byla rekon-
strukce střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů.
Doplňkovou rekonstrukcí byl objekt MŠ na Ji-
ráskově ulici. 

• Vzácná knihovna řádu piaristů bude bezplatně
převedena do majetku města. 

• Kino Sokol získalo na digitalizaci ze Státního
fondu na podporu české kinematografie
částku 550 tisíc Kč. 

• Novým ředitelem Smetanova domu se stal
v listopadu 2012 Mgr. A. Leoš Krejčí, který ve
funkci vystřídal Jaromíra Metyše.

• Ve dnech 24. dubna – 11. července probíhala
na MěÚ kontrola Nejvyššího kontrolního
úřadu. Kontrola NKÚ žádné pochybení nepro-
kázala.

• Základní kámen nové výrobní haly dánského
holdingu Cimbria byl slavnostně poklepán 7.
června v litomyšlské podnikatelské zóně Be-
nátská. 

• ZaM schválila záměr zřídit novou příspěvkovou
organizaci města Zámecké návrší p.o. 

• V Litomyšli byla 29. září v rámci ArchiMyšle po-
depsána tzv. Litomyšlská výzva. Čeští archi-
tekti vyzvali politiky na všech úrovních, aby se
kvalita architektury stala předmětem jejich
zájmu a byla zařazena do politických pro-
gramů. Politici by se měli zasadit také o to, aby
se zlepšily podmínky pro zadávání veřejných
zakázek.  

• RaM souhlasila s vydáním rukopisu
prof. Zdeňka Kopala „Můj život". Kniha byla
představena v dubnu 2014 při příležitosti 100.
výročí od narození Zdeňka Kopala. 

• Město Litomyšl zahájilo výstavbu 17 nových

bytů v lokalitě naproti nemocnici. Jedná se
o realizaci jednoho ze čtyř objektů z architek-
tonické studie na výstavbu tzv. městských vil.
Nové byty jsou již využívány. 

• V Lilii začal být pravidelně dáván prostor pro
prezentaci názorů a stanovisek všech voleb-
ních subjektů, které mají své zástupce v ZaM.

• Nově zrekonstruovaný hřbitovní kostel sv.
Anny znovu slouží liturgickým účelům. 

• Novým ředitelem Domu dětí a mládeže se stal
Mgr. Josef Štefl. Vystřídal Lubora Urbánka. 

• Litomyšlští zastupitelé se rozhodli podpořit vý-
stavbu rodinných domů. Na Prokopu tak
vzniklo pětačtyřicet stavebních parcel. 

• ZaM rozhodlo o pojmenování nových ulic „Lud-
mily Jandové" v části Litomyšl-Město a „Zelená
alej" v části Litomyšl-Město. 

• Veřejnost ocenila Otevřenou radnici v Litomyšli
za zveřejňování smluv, dotací, veřejných zaká-
zek a zápisů z jednání na internetových strán-
kách města. 

• RaM vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro regeneraci památek a správu památných
hrobů a uložila projednat možnost zvýšení
počtu osazených laviček v areálu hřbitova. 

• RaM jmenovala od 1. 2. 2013 jako vedoucího
zaměstnance do funkce ředitele příspěvkové
organizace Zámecké návrší Ing. Davida Za-
ndlera.  

• Od začátku listopadu stojí v čele Státního
zámku Litomyšl nová kastelánka. Mgr. Zdeňka
Kalová, DiS.

• Do konce listopadu probíhal v domě U Rytířů
restaurátorský průzkum. Restaurátoři odkryli
na stropě v přízemí malovanou rozetu, zřejmě
z poloviny 16. století.  

• V neděli 2. prosince 2012 si Litomyšl připom-
něla 70 let od deportace židovského obyvatel-
stva z Litomyšle. Tuto událost nově připomíná
pamětní stéla v místě bývalé židovské syna-
gogy. 

• Projekt Revitalizace historické budovy Regi-
onálního muzea v Litomyšli se změnil kvůli ar-
cheologickým nálezům. 

• V Litomyšli je možné poplatky a pokuty platit
kartou. 

 v událostech – část 1.

Vyhlášení termínu deratizace města 
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 258/
2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí
celoplošnou deratizaci města jako předcházení
vzniku a šíření infekčních onemocnění (hlava III.
uvedeného zákona). Podle § 96 uvedeného zá-
kona město Litomyšl doporučuje, aby fyzické
a právnické osoby vlastnící nebo užívající nemo-
vitost na území města provedly na vlastní ná-
klady deratizaci, a vyhlašuje termín celoplošné
deratizace města na období září 2014.
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její pro-
vedení v jednotném termínu, celoplošně a dů-
sledně. Z tohoto důvodu žádáme všechny
občany, organizace a podnikatele na území
města Litomyšl o maximální spolupráci a prove-
dení deratizace ve svých objektech. Před vlast-
ním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti
vniknutí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty
od nepotřebných předmětů a zbytků rostlinného
a živočišného původu, aby neskýtaly pro hlo-
davce zdroj potravy.  
Deratizaci v městských objektech, zařízeních, na
veřejných prostranstvích a v městské kanali-
zační síti bude provádět odborná firma
MVDr. Radovan Šindelář – Servis 3xD, J. Glaza-
rové č. 9e, Olomouc, tel. 585418391, 603400300
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 účinnými antikoagulačními látkami, schvále-
nými hlavním hygienikem a projednané s vete-
rinární správou. Nástrahová látka bude
obsahovat bezpečnostní složku BITREX, která by
měla zamezit zneužití jedovaté nástrahy u necí-
lových 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 ve-
řejně přístupných místech nebo při vzniku nena-
dálých událostí je možné toto nahlásit nebo  více
informací o konkrétním složení nástrahových
přípravků zjistit na výše uvedených telefonních
číslech firmy 3xD nebo na MěÚ Litomyšl, Odboru
místního hospodářství (tel. 461 653 360 – 362).
Dále žádáme občany, pokud mají informace
o nadměrném 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 silničního hospodářství MěÚ Lito-
myšl. 

Pavel Jiráň, vedoucí
odboru místního a silničního hospodářství

Mobilní svoz 
nebezpečného 
odpadu
Mobilní svoz nebezpečného odpadu se v Lito-
myšli a integrovaných obcích uskuteční od 22.
do 23. září 2014. Odebírány budou akumulátory
(včetně elektrolytu), monočlánky, upotřebené
oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla, spo-
třební chemie z domácností, vyřazené léky, zne-
čištěné textilie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu:
Pondělí 22. 9.:
15.00–15.15 Nedošín
15.25–15.40 Kornice
16.00–16.15 Pazucha (Keralit)
16.20–16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45–17.10 Litomyšl – parkoviště u koupaliště
Úterý 23. 9.:
15.00–15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20–15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45–16.00 Litomyšl – parkoviště u nemocnice
16.05–16.20 Litomyšl – u výkupu
16.25–16.40 Litomyšl – Lány (Hášova pila)

J. Gestinger



12

Slova moudrých: Mluv méně s jinými,
a více se sebou.                         Čelakovský

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Marie Eva Bydžovská, Jan Myška,
Miloslav Pečinka
85 let – Stanislav Broulík, Lidmila Valen-
tová, Jarmila Broulíková, Bohuslav Lim-
berský – Kornice
90 let – Miroslava Kheralová
91 let – Věra Řemínková
92 let – Růžena Kalinová
93 let – František Kalibán – Nová Ves 
u Litomyšle
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Zdeněk Vítek, Vysoké Mýto – Kateřina Tr-
halová, Vysoké Mýto, Milan Břeň, Litomyšl
– Božena Rutková, Sezemice, David
Vávra, Široký Důl – Tereza Kalinová, Sta-
šov, Tomáš Vrátil, Vysoké Mýto – Šárka
Kubešová, Vysoké Mýto, Michal Novák,
Žacléř – Tereza Tichá, Třebechovice p. Or.,
Petr Sedlák, Česká Třebová – Hana Suchá,
Praha, Jiří Daňsa, Litomyšl – Lucie Ludvíč-
ková, Benátky, Jan Kumhala, Kamenná
Horka – Kateřina Hávová, Hradec n. Svi-
tavou, Tomáš Suchý, Litomyšl – Eva Pi-
skačová, Litomyšl, Donáto Giuseppe
Tinelli – Miroslava Ludvíková, Litomyšl,
David Kicukis, Litomyšl – Gabriela Radi-
měřská, Janov, Vladimír Hušák, Zálší – Eli-
ška Koudelková, Podlesí, Zbyněk Doležal,
Jehnědí – Kateřina Stránská, Sudislav,
Aleš Stavjaňa, Zlín – Jana Moravcová, Svi-
tavy, Milan Švihla, Praha – Lenka Fialová,
Praha, Pavel Červenka, Praha – Karolína
Hartmannová, Praha, Martin Liška, Nové
Bránice – Marie Pohorská, Lubná, Tomáš
Wangler, Praha – Dana Jáňová, Praha,
Lukáš Vomočil, Litomyšl – Ivana Trávníč-
ková, Morašice, Petr Kašpar, Litomyšl –
Markéta Zrůbková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky
k vytvoření krásného a šťastného do-
mova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Marie a František Jáchimovi z Lito-
myšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Evou Štikovou (86 let), Ivanem Píčem (69
let), Jarmilou Andrlovou (75 let), Ambro-
žem Koukolou (69 let), Zdeňkem Jiroutem
(42 let), Marií Stříteskou (84 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 

Společenská
kronika 

Ovoce Božího Ducha: Sebeovládání

V závěru páté kapitoly listu svatého Pavla Ga-
latským křesťanům, kde Pavel vypočítává ovoce
Ducha svatého je slovo sebeovládání. V řečtině
egkrateia. Můžeme také překládat jako mírnost,
zdrženlivost. Můžeme zde použít i termín kázeň.
Je to rozhodnutí kapitulovat před pokušením od-
platit zlo zlem. Je to slovo vnitřního zklidnění
a zkrocení rozpálených emocí a rozhodnutí se
pro dobro. Možná v češtině bychom našli další
výrazy jako ústupnost, poddajnost. Je jisté, že ve
slovníku většiny dnešních lidí nic z toho nemá
místo. Když se zahledíme na situace na našich
silnicích, reakce řidičů, kteří si nedají přednost.
Reakce v obchodech, na ulicích a nebo i doma
v rodinách i jiných vztazích, které jsou výsled-
kem zpočátku malé emociální jiskřičky, která
není včas uhašena. Dnešní člověk má tendenci
ústupnost pokládat za slabost a nebo projev ne-
dokonalé odvahy. A je škoda, že tato vlastnost
sebeovládání se nachází mezi nejméně oceňo-
vanými ctnostmi.
Tomáš Akvinský píše, že člověk, který se ovládá,
vlastní sám sebe. Nevlastní ho jeho emoce
a touhy po pomstě či jiné vrtochy. Ale on sám se
rozhodne, co udělá – to je vlastnění sebe.
Sebeovládání je ve skutečnosti pravým opa-
kem slabosti. Je to moc. Uvědomění si své
vnitřní moci. To znamená mít kontrolu, pomocí
které člověk vlastní sebe samého.
Lidé se s uznáním vyjadřují o člověku, který se

rozzuří i pro malou urážku. Řeknou o něm, že
není slaboch nebo že si nenechá skákat po
hlavě. A tak to považují za správné. Pokud jim
někdo nerozbije nos. No, spuštění hněvu z ře-
tězu není vlastněním sebe a nebo kontaktem se
svoji vnitřní silou. Hněv, který vedl k odplatě,
může být neúčinný. Kdyby touha po odplatě ne-
byla usměrňována, potom by výkon spravedl-
nosti byl pouhou odplatou zlem za zlo. A odplata
takovéhoto typu má sklon ještě víc konflikt vy-
stupňovat. Jeden výbuch vyburcuje další výbuch.
Jestliže chceme, aby pocit naší vnitřní moci
a vlastnění sebe samého byl účinný, pak je
nutné, abychom se oddali mírnosti. Ta člověka
uschopní, aby na zlo odpověděl dobrem. Mírnost
není zbabělostí, bázlivostí, jak si to někteří myslí.
Je to moc, která výbuch hněvu usměrní a podřídí
ho úsudku a vládě rozumu. Samozřejmě nemů-
žeme dovolit, aby si druzí dělali s námi, co chtějí,
a my budeme odevzdaně snášet jejich vrtochy.
To by nebyl asi křesťanský ani lidský zralý po-
stoj.
Mírnost sebeovládání je vnitřní síla, která umož-
ňuje člověku snášet zlo bez znechucení. Je to
ctnost, která člověku pomůže spoutat své
prchavé vášně, aby na jejich místo nastoupila
moudrost a láska a tyto dvě aby vykonaly to, co
je třeba vykonat.
Jak to řekla Matka Tereza: „Je lepší konat dobro
než bojovat proti zlu.”
Skutečnou zkouškou sebeovládání je reálný,
všední, každodenní život.        

František Beneš, Církev římskokatolická

zamyšlení

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
Chtěla bych opět poděkovat slečně Tereze

Jandáčkové a celé skupince mladých pedagogů
za krásně strávený první měsíc prázdnin v Kří-
žem krážem prázdninami.
Opět skvělý promyšlený program, pěkné výlety
a klasicky páteční pečení dobrot.

Monika Krummerová s dcerou Eliškou
Vážený pane starosto, vážní zastupitelé

města Litomyšle,
dovoluji si poděkovat za Vaši podporu projektu
Křížem krážem prázdninami, který byl o letoš-
ních prázdninách organizován v Rodinném cen-
tru na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Náš syn
se účastnil a každý den měl mnoho příjemných
zážitků, na Křížem krážem prázdninami rád
vzpomíná. Tým pedagogů pod vedením slečny
Jandáčkové byl vždy vstřícný a ochotný. Předpo-
kládáme, že se budeme hlásit i příští rok. 
Jsme moc rádi, že takové projekty existují a děti
mohou smysluplně využít prázdninový čas
v době, kdy jsou rodiče zaměstnaní. 
Za Vaši podporu tábora Vám náleží ocenění
alespoň poděkováním.
S úctou                                                Jindřich Pich

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat
všem lékařům, sestřičkám a ošetřujícímu perso-
nálu Litomyšlské nemocnice za jejich lidský, cit-
livý a obětavý přístup při péči o naši maminku
a vyjádřit jim současně naše hluboké uznání
a obdiv! Vím, že jejich práce není vůbec lehká.
Proto si velice vážíme jejich naprosto kvalitní
péče, vlídného a pečlivého přístupu, schopnosti
naslouchat a ochotně i srozumitelně nás vždy
informovat o průběhu léčby. Při častých návště-
vách jsme viděli, že se o pacienty starají napro-

sto vzorně. Personál Litomyšlské nemocnice
prokázal jasnou profesionalitu, laskavost a lid-
skost a za to jim všem srdečně za celou naši ro-
dinu ještě jednou ze srdce upřímně děkujeme.
Kéž by takových kvalitních nemocnic bylo více!
Přejeme tímto celému kolektivu zaměstnanců
Litomyšlské nemocnice mnoho úspěchů jak
v osobním, tak i náročném pracovním životě.

S úctou rodina Veselých
V září letošního roku se dožívá

významného životního výročí
naše bývalá kolegyně paní Cecílie
Tajstrová. Do dalších let života ju-
bilantce přejí pevné zdraví,
mnoho štěstí a stálou osobní po-
hodu litomyšlští archiváři.

Oldřich Pakosta
Dne 29. srpna uplynul pro nás

smutný dlouhý rok, kdy odešel
ode všeho, co měl rád, Jan Hantl
z Pohodlí. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.                                            

bratr s rodinou

Poděkování chirurgickému 
oddělení Litomyšlské nemocnice
Děkuji tímto panu primáři chirurgického oddě-
lení Litomyšlské nemocnice MUDr. Serbákovi
a celému jeho týmu lékařů, sestřiček i pečova-
telek za profesionální a velice lidský přístup
k pacientům. Jejich péče je poskytována na vy-
soké úrovni v příjemném a čistém prostředí. 

Jana Kalivodová

 Regionální muzeum Litomyšl připravilo malý
dárek pro seniory. Ve středu 1. října, kdy slaví se-
nioři svůj mezinárodní den, mají do celého muzea
volný vstup.

 Nejznámějším památkám v Pardubickém kraji
v prvních šesti měsících meziročně vzrostla náv-

štěvnost. Někde byl nárůst velmi výrazný, napří-
klad do známého skanzenu na Veselém Kopci
u Hlinska přišel dvojnásobek lidí.  Vyšší čísla hlásí
i zámek Litomyšl. „K 5. srpnu 2014 jsme již o 2 000
návštěvníků překonali celoroční loňskou návštěv-
nost. Za celý loňský rok expozicemi litomyšlského
zámku prošlo zhruba 36 600 návštěvníků,
k 5. srpnu 2014 už je to přes 38 000 návštěv-

níků. Ke stejnému datu loňského roku, tedy
k 5. srpnu 2013, bylo na zámku o 10 000 návštěv-
níků méně. Týká se to ale i ostatních hradů
a zámků,” uvedla kastelánka Státního zámku Li-
tomyšl Zdeňka Kalová, která to kromě počasí, jež
přálo zájmu o památky, přičítá také také tomu, že
mnoho lidí volí spíše tuzemskou dovolenou a na-
bídku zkrácených prohlídek pro děti a rodiny.

Krátce



13

Nové knižní tituly v městské knihovně
Kapusta Jan – Neuvěřitelná kauza, Lepilová –
Cesty ke čtenářství, Zákony 2014 II., Fenomén
Boštík, Mandausová – Slunečnice, McDermid
Val – Spálené vzpomínky, Granhus Frode – Vír,
Clayton Alice – Zrzka se odhaluje, Sparks – Nej-
delší jízda, Francis Felix – Odmítnutí posluš-
nosti, Harper Tom – Orfeus v podsvětí, Sánchez
Clara – Co skrývá tvé jméno, DeMille – Noční
pád, Läckberg – Andělíčkářka, Reynard – Gabri-
elův Ráj, Matson Morgan – Léto na druhý

pokus, Wallant Edward – Nájemníci pana Moon-
blooma, Sniegoski Tom – Padlí andělé, Sepetys
Ruta – Potrhaná křídla, Neomillnerová – Psí
zima, Livesey – Rozlet Gemmy Hardyové, Steel
– Do skonání času, Schneidt – Uvězněna
v rodné zemi, Barron – Jane a nepříjemnost
na..., Reichs Kathy – Kosti zmizelých, Skrytá
vášeň, Kratochvíl – Případ znásilněných žen,
Körnerová Hana – Třetí přístav, Mankell – Us-
měvavý muž

září 2014
kalendárium Litomyšle

V Roce české hudby si v září připomínáme tato
kulatá výročí skladatelů, hudebníků a pěvců:
Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK (80.výr.za-
ložení), František Xaver Richter(+225), Miloslav
Kabeláč(+35).
130 let – 23. 9. 1884 se narodil v Milavčicích
u Domažlic Josef VÁCHAL, malíř, grafik, spiso-
vatel. Při návštěvách v Litomyšli u Josefa Port-
mana vyzdobil stěny jeho bytu malbami
a vytvořil vyřezávaný nábytek. Dnes tato umě-
lecká díla můžeme obdivovat po zdařilé rekon-
strukci v tak zvaném Portmoneu.
130 let – 29. 9. 1884 se narodil v Praze Antonín
KOLÁŘ, profesor, děkan i rektor Komenského
univerzity v Bratislavě, historik, filozof, překla-
datel. Po odchodu ze Slovenska žil a zemřel
v Benátkách u Litomyšle.
120 let – 14. 9. 1894 se narodil Václav KLEMT,
uzenář, člen Sokola. Byl zatčen v době heydri-
chiády a v červnu 1942 v Pardubicích popraven.
110 let – 19. 9. 1904 se narodil v Praze Dr. Karel
ŠORM, hudební skladatel, ředitel Hudebného
fondu. Pochází z rodu Hradeckých na litomyšl-
ské Záhradi.
70 let – v září 1944 byli popraveni v koncentrač-
ních táborech tito naši spoluobčané: František
FAMFULÍK, Oldřich VAVŘÍN, členové odbojové
skupiny, a Stanislav ZACHAŘ, taktéž odbojový
pracovník v době II. světové války.
55 let – 9. 9. 1959 zemřel v Praze Jarmil KRE-
CAR, profesor na gymnáziu v Litomyšli, básník,
spisovatel a bibliotékář Národního muzea.
50 let – 3. 9. 1964 zemřel v Litomyšli Václav
MARTÍNEK, profesor na gymnáziu v Litomyšli,
malíř a hudebník.

375 let – V září 1639 přitáhla k Litomyšli švéd-
ská armáda, vyloupila město a navíc požado-
vala vysoké výpalné. Litomyšl zaplatila jen
malou část, a tak Švédové zajali tři městské
radní v čele s purkmistrem Janem Práškem a od-
vedli je jako rukojmí do Hradce Králové.
175 let – Koncem srpna 1839 se přistěhovala
z Josefova do Litomyšle mladičká Božena Něm-
cová a pobývala v našem městě asi jeden rok.
Další pobyt rodiny Němcových byl v Polné. Bydlela
na dolní části náměstí a zde se jí narodil syn Karel.
120 let – V roce 1894 koupil bývalý pivovarský
sládek Karel SEDLÁK pozemek v blízkosti zámku
a dal zde postavit rozsáhlou činžovní vilu
(později útulek sv. Kláry a dnes Léčebna dlou-
hodobě nemocných v ulici Zámecké).
15 let – V roce 1999 byl litomyšlský zámecký
areál zapsán na Seznam světového dědictví
UNESCO. Objekt představuje stavbu zámku
s arkádami, ve svém základu podle italské archi-
tektury přizpůsobené českému prostředí. 

Připravil Vladimír Šauer

Vychází kniha o architektuře v Litomyšli
Petr Volf, novinář a spisovatel, se ve své publi-
cistické a kritické tvorbě zabývá architekturou,
výtvarným uměním a designem. Rovněž jeho
připravovaná kniha je o architektuře, přesněji
o architektuře Litomyšle. Samozřejmě, když je
kniha o Litomyšli, pak jsme se autora nemohli
nezeptat na podrobnosti: 

 Přibližte připravovanou knihu – co čtenáře
čeká?
Knížku jsem pojmenoval Litomyšl – renesanční
město moderní architektury. Chci v ní upozor-
nit na výjimečný úkaz, k němuž v Litomyšli došlo
v po roce 1990. Kvalitní architektura se v ní za-
bydlela nepoměrně více než v jiných městech. Je
to až nesrovnatelné. Došlo k promyšlenému
prosazování stavění ve spolupráci s předními ar-
chitekty, které se projevuje jak ve stavbách pla-
cených z veřejných financí, jako jsou školy nebo
sportoviště, ale také ve stavbách vznikajících
z privátních prostředků. Za uplynulé čtvrtstoletí
se můžeme obdivovat architektonickému sou-
boru, který lze využít jako svého druhu učebnici
současné architektury. 

 Čemu věnujete největší pozornost? Je to ve-
řejný prostor? V knize bude např. opomíjené
podloubí u pošty. Najdeme i další podobné věci? 
Snažil jsem se představit novou architekturu
v celé její šíři. V Litomyšli se nepostavilo několik
budov, které by na sebe strhávaly pozornost, ale
nové stavby jsou uměřené a byly realizovány
tak, aby se lidem v městě dobře žilo. Všímám si
rekonstrukcí stejně jako bydlení, dopravních
a obchodních staveb, škol, sportovišť, církevních
staveb i uměleckých děl, které se ve městě ob-
jevily. Veřejnému prostoru – ulicím, náměstím,
průchodům, parkům, stejně jako lavičkám, pat-
níkům… dlažbě – je věnována samostatná kapi-
tola. Od něj se kultivace všech měst odvíjí, jenže
jenom málokde si to uvědomují. Podloubí pošty
je příklad, kdy se povedlo chodcům zpříjemnit,
a především zbezpečnit jejich pohyb. Je to archi-
tektonický zásah málo viditelný, ale o to více po-
třebný: takové věci jsou podle mě zásadní. Právě
byla dokončena revitalizace předzámčí, což je
jedinečný počin, který zámecké návrší sjedno-
cuje, zklidňuje a přibližuje městu, nabízejí se zde
nové pohledy, odhalila se monumentalita piaris-
tického kostela Nalezení sv. Kříže.

 Co osobnosti Litomyšle, které do architek-
tury ve městě „zasáhly"?
Bez lidí by se nic nepostavilo. Proto tato knížka
vypráví stejnou měrou o lidech, kteří město vy-
tvářejí, jako o domech. Chtěl jsem upozornit na
to, že výjimečnost Litomyšle spočívá v tom, že
všichni polistopadoví starostové pochopili hod-
notu kvalitní architektury. To nikde jinde není.
Praha by se mohla učit… Klíčovou roli sehrál Mi-
roslav Brýdl, podle mě je to nejvýznamnější
český starosta posledních pětadvaceti let. Niko-
liv náhodou se o něm už dlouho píše jako o osví-
ceném. Umí lidi kolem sebe nadchnout
a pohnout s nimi, protože má vizi, zápal – a ob-
rovské charisma. Skvělým tahounem je také
Michal Kortyš, což dokázal – mimo jiné – při ná-
ročném projektu revitalizace zámeckého návrší.
A nesmíme zapomenout na městskou archi-
tektku Zdeňku Vydrovou, jež dbá na to, aby Li-
tomyšl nepřišla o svůj autentický výraz.

Proč právě Litomyšl? Jistě, píše se o ní v sou-
vislosti s architekturou hodně, ale skutečně to
vydá na knihu?
Už v roce 2001 byla uspořádána výstava Lito-
myšl a soudobá architektura, byl k ní vydán ka-
talog, kde historik architektury Rostislav Švácha
přichází s termínem „Litomyšlský zázrak”. Od té
doby přibyla spousta vynikajících staveb, na-
mátkou: internát pedagogické školy, rekon-
strukce zámeckého pivovaru, zimní stadion,
autobusové nádraží, krytý bazén, zámecká jíz-
dárna… to jsou špičkové stavby, které jsou srov-
natelné s architektonickou produkcí v Rakousku
nebo Švýcarsku. Zatímco Česko jako celek
v úrovni stavění za těmito zeměmi pořád ještě
zaostává, tak Litomyšl se s nimi – vezmeme–li
města odpovídající velikosti – může sebevě-
domě měřit. Čeští architekti si toho jsou vědomi
a považují za výraz uznání, když můžou v Lito-
myšli něco navrhnout. Knížka je toho ostatně
důkazem. Povinně by si ji měli koupit starostové
všech českých měst, včetně Prahy, Brna, Os-
travy nebo Pardubic a Hradce Králové, aby si
uvědomili, čeho se dá dosáhnout – když se chce.

 Čtenáři si rádi prohlížejí fotografie, co tedy
obrazová část knihy?
V knížce, která se zabývá architekturou, jsou
kvalitní fotografie podmínkou, každou stavbu
představují minimálně dva snímky od renomo-
vaných fotografů, k orientaci čtenářů přispívají
také řezy, půdorysy a situační nákres. Chtěl
jsem, aby byla slova s obrazem v rovnováze.
Vedle českého textu „běží” souběžně anglická
verze, protože předpokládáme, že knížku budou
hodně kupovat cizinci.

 Vy jste v souvislosti s architekturou v Lito-
myšli použil spojení „druhá renesance". Proč?
Co vás k tomu vedlo?
Už jsem se o tom zmínil na začátku našeho roz-
hovoru. Po renesanci v období šestnáctého sto-
letí došlo po roce 1990 k rozmachu, s nímž přišla
do Litomyšle nová energie. Je to město, které
nežije jen z odkazu minulosti jako jiná historická
města, ale navazuje na ni svou přítomností. Není
to prostě jenom město kulis. A pak jsou tu kon-
certy, výstavy, festivaly. Lázně ducha! 

 Kdy bude kniha poprvé představena?
Předpokládám, že na ArchiMyšli. To je akce,
která je pro takovou příležitost jako stvořená.

Ptala se Jana Bisová

Petr Volf pracoval
v deníku Mladá
fronta a MF Dnes,
časopisu Reflex
a v Hospodářských
novinách. Kromě
stovek kritik, re-
cenzí, úvah a člán-
ků o současném
umění vydal něko-

lik knih rozhovorů s umělci a architekty.
Napsal a sestavil šest komorních mono-
grafií současných výtvarných umělců
(2004–2006): Michal Cihlář, František
Skála, Antonín Sládek, Jiří David, Tomáš
Císařovský, Ivan Komárek. V roce 2013
vydal portrét Karla Malicha Přišedší odji-
nud. Věnuje se rovněž beletrii, dosud mu
vyšly tři knížky povídek (Nech kozy mečet,
1998; Kolik stojí miluji tě, 2002; Poslední
akční hrdinka, 2003). Je autorem kon-
ceptu a odborným garantem Letních škol
architektury: Beskydské vize 2012, Vize
pro Plasy 2013 a Kopřivnický brownfield
2014. Od roku 2005 je členem umělecké
a vědecké rady Fakulty umění a architek-
tury Technické univerzity Liberec.

Vlastimil zahajuje
Jako každý rok bych chtěla na začátku sezóny po-
zvat nové zájemce o sborový zpěv do Vlastimilu.
Zkoušky jsou v letošním roce v úterý v ZUŠ – TUNEL
od 19 hod. Těšíme se na vás. Hana Černá
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Reakce jednatelů společnosti Vodovody 
Vážení spoluobčané,
dostal se nám do ruky pamflet napsaný Ing. Od-
strčilem, na který už musíme reagovat. V rámci
ČR i v rámci našeho regionu je v Litomyšli jedna
z nejnižších cen vodného a stočného (V+S),
přesto se znovu objevily ohlasy, že cena za V+S
v Litomyšli nepřiměřeně roste a provozovatel
vodovodu a kanalizace jako firma nedělá svoji
práci tak, jak by měl.  Smutné je, že je to kritika,
která se zakládá na nepřesných, chybných nebo
zkreslených údajích, plná urážek a nesmyslných
přirovnání. Firma Vodovody spol. s r.o. provozuje
vodovod v Litomyšli a přidružených obcích a ka-
nalizaci v Litomyšli – majetek ve vlastnictví
města Litomyšle – na základě řádné nájemní
smlouvy uzavřené v souladu s platnými práv-
ními předpisy a na základě povolení k provozo-
vání od Krajského úřadu Pardubického kraje.
Část tohoto majetku – městskou čistírnu odpad-
ních vod, na kterou jsou odpadní vody před-
ávány k čištění, provozuje firma Saint–Gobain
Adfors CZ s.r.o. Cena V+S je zařazena mezi zá-
konem regulované ceny, oprávněnost jednotli-
vých nákladových položek kontroluje příslušný
cenový úřad. Konečnou cenu V+S v Litomyšli
stanovuje město Litomyšl na základě podkladů
z kalkulace provozovatele a schvaluje ji rada
města. 
Pro Vaši informaci 46,82 % z této ceny činí ná-
jemné, které odvádíme na účet města Litomyšle,

zbytek jsou provozní náklady. Vše, co se týká
kvality vody, ztrát, které jsou opět jedny z nej-
nižších v ČR, provozních nákladů atd., je možné
zjistit na našich webových stránkách (www.vo-
dovody.lit.cz). Naše organizace byla v minulých
čtyřech letech podrobena 32 kontrolám. Jed-
nalo se o kontroly pravidelné, namátkové i kon-
troly na udání včetně šetření Policie ČR na
podnět Ing. Odstrčila. Ani v jednom případě ne-
bylo zjištěno pochybení naší firmy. Jako doda-
vatel pitné vody a odvádění odpadních vod si
vážíme svých zákazníků a snažíme se jim vy-
cházet vstříc. 

Jednatelé společnosti Ladislav Könyü 
a Lenka Severová

Vývoj ceny V+S v Kč/m3 (bez DPH/vč. DPH)

Voda v Litomyšli je pro občany
časovanou bombou: 
Na politické dvoustraně si můžete přečíst článek Voda v Litomyšli je pro občany časovanou bombou od
Ing. Jaromíra Odstrčila. Text obsahuje několik nepřesností, a proto redakce Lilie oslovila jak provozovatele
vodovodní sítě v Litomyšli Vodovody spol. s r.o., tak i radnici, aby poskytli svá vyjádření. –red–

Reakce Městského úřadu Litomyšl
Veřejnost byla nejen prostřednictvím zpravo-
daje LILIE informována, že městu Litomyšl byla
v roce 2012 přidělena dotace na výstavbu ka-
nalizačních sítí a rekonstrukci ČOV. Protože se
však dotační smlouvou nařízený vývoj cen
stočného v budoucnosti jevil jako nadbytečný
(na cca 2 násobek během dalších 10 let), roz-
hodlo zastupitelstvo města naprostou většinou
hlasů (při hlasování nebyl nikdo proti) dotaci
nepřijmout. Veřejnost i zastupitelstvo byly před
tímto krokem jednoznačně informovány o tom,
že nutné investice budou kryty úvěrem a ten
bude splácen zvýšeným výběrem stočného. Je
třeba upozornit také na fakt, že na každém zvý-
šení ceny profituje stát prostřednictvím zvýše-
ného odvodu DPH. Výše sazby DPH se během
posledních let vyvíjela v neprospěch ceny vůči
občanům. 
Do obou sítí je prokazatelně každoročně inves-
továno jak městem Litomyšl (rozvoj a opravy
sítí), tak nájemcem (provozní opravy i rekon-
strukce sítí). Současný rozdíl mezi příjmy z ná-

jemného a evidovanými investicemi (jiná výše
než uvádí článek) bude postupně vyrovnáván
současnou výstavbou kanalizace a rekonstrukcí
ČOV, ale také např. nutností zainvestovat nová
rozvojová území a řešit problematiku odkana-
lizování v dalších integrovaných obcích.
Jednoznačně a jednoduše se nedá předem
určit, že by provozování městskou organizací
bylo pro město výhodnější (např. personální
a technické vybavení). Žádný subjekt o tom
dosud nepředložil nějakou studii nebo alespoň
ekonomickou kalkulaci. Zkušenosti z ostatních
měst hovoří také o tom, že ne vždy se výběro-
vým řízením, které by nutně muselo proběh-
nout podle koncesního zákona, dají nastavit
lepší podmínky především v následujících le-
tech. V každém případě se takovýmto řízením
město připraví o část rozhodovacích pravomocí
(doba určitá, přesně stanovený vývoj cen podle
složitých výpočtů) bez možnosti pružně reago-
vat na aktuální situace. V současné době jsou
sítě v majetku města Litomyšle a nájemní
smlouva má samozřejmě zakotvenu možnost
výpovědi. 
Článek Ing. Odstrčila obsahuje také další mylné
a nepřesné údaje. Nesprávný je například závěr
o možnosti získávání dotací a v neposlední řadě
od roku 2010 neexistuje organizace Technické
služby. Text rovněž neuvádí, že na dalším za-
sedání kontrolního výboru dne 18. 3. 2013 za
účasti starosty města a vedoucího odboru mí-
stního a silničního hospodářství kontrolní výbor
přijal opravné usnesení k původnímu, které ne-
navrhuje vypovězení současné nájemní
smlouvy.
Současným nájemním vztahem se na základě
trestního oznámení zabývala také Policie ČR,
která případ odložila.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 
a silničního hospodářství

Jak je to v Litomyšli
s veřejně prospěš-
nými pracemi

Město Litomyšl uzavřelo smlouvu s Úřadem
práce ČR, na jejímž základě zaměstnává šest
pracovníků v režimu veřejně prospěšných prací.
Na bližší informace jsme se zeptali tajemníka
Městského úřadu Litomyšl Bohuslava Pulgreta,
který má veřejně prospěšné práce organizačně
a administrativně na starosti. 
Bohuslav Pulgret: Veřejně prospěšné práce jsou
v Litomyšli vykonávány od 1. června loňského
roku. V období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 bylo
zaměstnáno 5 pracovníků na základě „dohody
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve-
řejně prospěšných prací" uzavřené s Úřadem
práce ČR. Úřad práce poskytoval příspěvek na
výši vynaložených prostředků na platy. To zna-
mená, že plat byl hrazen z příspěvku úřadu
práce, pracovní prostředky hradilo město. Od le-
tošního 1. července uzavřelo město Litomyšl
novou dohodu s Úřadem práce ČR, na základě
které může radnice čerpat příspěvek ze státního
fondu a Evropského sociálního fondu na 6 pra-
covníků. Jejich pracovní náplň se nemění. 
Zaměstnáváme osoby evidované úřadem práce
na dobu určitou do 31. 10. 2014 s tím, že se bu-
deme snažit prodloužit dohodu do příštího roku.
Pracovníci vykonávají podle pracovní náplně po-
mocné práce při úklidu veřejných prostranství,
zeleně, komunikací a dalších objektů v majetku
města (zajišťují čistotu města v jeho centru, na
Komenského nám., autobusovém nádraží).
Organizačně a administrativně mám veřejně
prospěšné práce na starosti já ve spolupráci
s odborem školství a sociální péče. Přímým říze-
ním je pak pověřen pan Václav Černý. 
V současnosti se město snaží zapojit i do dalších
programů Úřadu práce a hledá uplatnění v or-
ganizacích zřízených městem. Celkem objem fi-
nančních prostředků, které se podařilo zajistit
do této oblasti, činí ke konci srpna 560 tisíc
korun.

zeptali jsme se za vás

V období od 8. do 28. září 2014 dojde k doprav-
ním omezením na světelné křižovatce v Lito-
myšli. Důvodem je odstranění následků
nedávných dopravních nehod, které například
poškodily sloupy veřejného osvětlení. Řidiči
budou muset počítat i s tím, že v některých
dnech bude doprava řízena policií. 
„V rámci provedení výměny dvou sloupů veřej-
ného osvětlení dojde na zhruba 4 dny k nutné
demontáži světelného signalizačního zařízení.
Po tuto dobu bude provoz na křižovatce, přede-
vším v dopravních špičkách, řízen příslušníky
Policie ČR a Městské policie Litomyšl,“ upřesňuje
vedoucí Odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl Pavel Jiráň. Podle
slov pracovníka radnice se dají předpokládat
problémy především při výjezdu z vedlejších ko-
munikací (od autobusového nádraží a od centra
města). „Dále je nutno očekávat v době uskuteč-
nění demontáže a montáže sloupů uzavření od-
bočovacích směrů „autobusové nádraží –
Svitavy“ a „centrum - Vysoké Mýto“,“ dodává
Pavel Jiráň a pokračuje: „Omlouváme se za způ-
sobené dopravní komplikace a žádáme hlavně
místní řidiče, aby v tomto období věnovali zvý-
šenou pozornost dopravní situaci v tomto pro-
storu a případně přizpůsobili trasu jízdy
zjištěným skutečnostem.“Od centra města bude
vhodnější využít objízdné trasy přes Smetanovo
náměstí a Havlíčkovu ulici nebo kolem krytého
bazénu do ulice U Plovárny.                          -red-

Dopravní omezení
na světelné křižovatce 

Reportáže litomyšlské televize můžete zhléd-
nout také na internetových stránkách
www.cms–tv.cz. Podívejte se například na: 
• Zařídí tržní řád pořádek v podloubí?
• Toulovcovy prázdninové pátky a pohádky jsou

zpátky
• Tisková konference města
• I was born in your bed – v zámecké jízdárně
• Kurzy 3D animace Anomalia 2014
• Mezinárodní houslové kurzy Milan Vítek Master

Class 2014
• Fenomén Boštík i Retrogaming v regionálním

muzeu

litomyšlská TV na internetu
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Houslové kurzy dávají studentům inspiraci a energii
Prázdninové dny od 20. července do 10. srpna
využilo 13 studentů z různých koutů světa k zdo-
konalení své hry na housle. V Litomyšli absolvo-
vali Mezinárodní houslové kurzy profesora
Milana Vítka, které se letos uskutečnily již pode-
vatenácté. K intenzivní výuce, kterou zúročili při
koncertech pro veřejnost, jim posloužili nově
zrekonstruované prostory Základní umělecké
školy (ZUŠ) Bedřicha Smetany. Opět zůstalo
pouze u kurzů houslových, protože se nepoda-
řilo na celé tři týdny získat dvojici dalších profe-
sorů. 
Letošní kurzy opět vedl jejich zakladatel profesor
Milan Vítek z Oberlin College Conservatory of
Music v USA a profesor Per Enoksson z Edsberg
Royal Academy of Music ve Stockholmu. Tito dva
lektoři jsou již roky zárukou kvality a studenti se
pak rádi vracejí. Touhu účastníků se zdokonalit
a získat něco více než při běžném školním vy-
učování na konzervatořích potvrzují slova někte-
rých mladých houslistů. Například Thomas
Cooper z USA přijel již podruhé. „Poprvé jsem
o tomto programu slyšel od Milana Vítka, který

je mým profesorem na Oberlinské univerzitě. Byl
jsem tady minulý rok a letos jsem se vrátil,” řekl
sympatický student, který si cestu k houslím
klestil poněkud delší dobu. „Poprvé jsem začal
hrát, když mi bylo pět, ale nelíbilo se mi to.
K hraní jsem se vrátil v deseti letech, když jsem
se díval na nahrávky od profesionálů, a to se mi
moc líbilo. Rozhodl jsem se, že chci hrát profe-
sionálně.” Rovněž Alžběta Küchlerová z České

republiky neměla doma zázemí rodičů hudeb-
níků, ale její láska k vážně hudbě zvítězila.
„Často jsem s rodiči jezdila na koncerty a zalíbilo
se mi to. Chtěla jsem hrát na housle, a tak jsem
si to ,vydupala´,” sdělila studentka hudebního
gymnázia v Praze a pokračovala: „Jsem tu,
abych získala nové zkušenosti, poznala nové lidi
a něco nového se naučila.”
Kdo ví, možná i Alžběta se v příštích letech opět
vrátí jako Thomas Cooper nebo Carl Vallin ze
Švédska. Podle profesora Milan Vítka je totiž
u takovýchto studentů znát zlepšení. „U těch, co
přijdou podruhé, potřetí, tak je vidět jejich po-
krok,” potvrdil Vítek a dodal: „Nemůžeme ale
dávat zásluhu jen kurzům. My je můžeme je in-
spirovat, aby jejich práce byla smysluplnější
a efektivnější, aby dostali energii zdokonalovat
se co možná nejvíce.”
Účastníci letošních kurzů dorazili tradičně ze
zemí jako je Švédsko, Dánsko či USA, ale jak
upřesnil výkonný ředitel Mezinárodních houslo-
vých kurzů Radomil Kašpar, jde o státy různo-
rodé: „Máme tu studenty od Jižní Koreje až po
USA. Je tady například houslistka z Estonska.”
Studenti pak měli možnost využít zrekonstru-
ovaných prostor základní umělecké školy, které
si pochvaloval i profesor Vítek. „Letos máme tu
výhodu, že už je zrealizovaná rekonstrukce ZUŠ,
a tak máme k dispozici třeba sál. Jsme s ním
spokojeni, i když naše koncerty děláme ve Sme-
tanově domě,” prohlásil Radomil Kašpar. Kromě
výuky tak mladí houslisté věnovali čas třem kon-
certům ve zmiňovaném Smetanově domě, ale
zavítali také do Heřmanova Městce, Letohradu,
Poličky, Brandýsa nad Orlicí nebo na Potštejn. 

Text a foto Jana Bisová

Rozšíření nabídky zvukových knih
Městská knihovna v letošním roce rozšíří svoji na-
bídku půjčování zvukových knih nevidomým
a slabozrakým. Díky úspěšnému projektu, poda-
nému na Ministerstvo kultury, jsme získali 10 tisíc
korun. Ty nám zajistí přístup k celé digitální sbírce
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
a možnost stahovat a vypalovat jakákoliv CD
i podle požadavků našich registrovaných čtenářů.
Podmínkou využívání této služby je potvrzení oč-

ního lékaře, Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR nebo Tyflocentra.
Věříme, že této novinky využije ještě více zá-
jemců než dosud a do knihovny se přihlásí i ti,
kteří půjčování zvukových knih zatím nevyuží-
vali. Těm se, stejně jako už registrovaným čte-
nářům, nabízí i možnost využívat náš fond
zvukových knih, který čítá 88 magnetofonových
kazet a 634 CD.                          Jana Kroulíková

12 let Parkinson klubu
Smyslem jeho činnosti je pomáhat lidem z našeho
regionu, kteří se musí vyrovnávat s příznaky Par-
kinsonovy choroby.
Klub se schází každé liché úterý od 15 do 17 hod.
v Rodinném centru na Toulovcově náměstí v Lito-
myšli. Po prázdninách začínáme 9. září v 15 hodin.
Rádi si zacvičíme pod vedením zkušené fyziote-
rapeutky, cvičení není náročné, většinou sedíme
na židlích. Také navštěvujeme rehabilitační bazén
v nemocnici. Jednou měsíčně procvičíme paměť
a věnujeme se i dalším aktivitám – výtvarné dílně
(barvení šál a triček apod.). Občas vyslechneme
zajímavé přednášky. Každý rok pořádáme zájezd.
Kdo máte zájem, přijďte se podívat (vítaný je i váš
doprovod). Jsme otevřený klub pro všechny, kteří
mají zájem jednou za čtrnáct dní se sejít, trochu
se protáhnout a popovídat si při kávě. V klubu na-
lézáme nové přátele a na chvíli zapomínáme na
své trápení. 
Společnost Parkinson každoročně připravuje pro
své členy rekondiční pobyty pro parkinsoniky a je-
jich doprovod. Společnost vydává také časopis
s mnoha praktickými informacemi a radami.
Více na telefonu 720561180, případně v čítárně
městské knihovny.

Za Regionální klub Parkinson Litomyšl
Milada Štursová, foto Ilona Sejkorová
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Naši kandidáti
Zleva nahoře Jan Kabrhel, Jiří Coufal, Leoš Krejčí, Ivana Voříšková, František Renza,
zleva stojící Karel Kalousek, Ondřej Sychra, Jaroslav Chadima, Magda Preclíková, Petr Hanus, Milan Kašpar,
Věra Janečková, Josef Janoušek, Markéta Prokešová, Emil Vávra, Veronika Stratílková, David Večeřa,
zleva sedící Josef Karlík, Pavel Vopálka, Josef Černý, na fotu chybí Vladimír Liška, Jiří Drábek a Petr Pešina

již ve čtvrté předvolební kampani se
Vám představují Nestraníci. Jak
název hnutí napovídá, na chodu
města nemusí mít zájem pouze lidé
hlásící se k některé politické straně,
ale i další, kterým není lhostejný život
v Litomyšli. Cílem hnutí Nestraníci je
spokojený život všech obyvatel na-
šeho města. Rádi bychom realizací
našeho programu navázali na úspěš-

nou práci našich zastupitelů, zvole-
ných ve všech  předchozích volbách.
Z našich kandidátů působí v součas-
ném zastupitelstvu David Večeřa
a Vladimír Liška. 
Jako  hnutí  chceme  také  přispět
ke  zlepšení  mezilidských  vztahů
ve všech sférách života.  Každodenní
problémy i strategická rozhodnutí
chceme řešit  věcným a konstruktiv-

ním jednáním, nikoliv negováním
a zpochybňováním, jak se dnes bo-
hužel čím dál častěji děje. Dáte-li
nám svůj hlas, budeme spolupraco-
vat s těmi zástupci politických stran
a hnutí vzešlých z nadcházejících
komunálních voleb, kteří budou spo-
lečně s námi usilovat o věci sloužící
především prospěchu všech občanů
našeho města.

Vážení spoluobčané,

Nestraníci
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Po stopách let minulých – díl 33.
Litomyšl na obrazech

seriál

Průčelí zámku

Pohled na náměstí z hotelu Hvězda

Podkostelí a cesta 
na Toulovcovo náměstí

Bohdan Kopecký – grafický pohled na město

Pohled z dolního 
náměstí k zámku

Zámecké návrší Oblastní pouť 
v Litomyšli

Ulička pod Tomíčkovou ulicí

Slavnost veselých „Kosáků”

Pozvánka na studentský majáles

Litomyšlské náměstí s věží

Nákres staré pošty, jak si ji pamatovali pamětníci

Starší pohled na spořitelnu a dům U Rytířů.

Město Litomyšl není jenom fotogenické, ale také malíři často litomyšlské náměty zobrazují na svých kresbách. Dokladem byla nedávná výstava na
zámku, kde jsme měli příležitost zhlédnout sbírku obrazů a kreseb z Litomyšle. Tady je jen malá ukázka, jak vypadá náměstí a další místa na obrazech.  

Připravil Miroslav Škrdla

Krátce
 Přímo v centru Litomyšle se každý den dle

vaší chuti, jednorázově či pravidelně, můžete
zapojit do dárcovské akce na podporu dobré
věci. Stačí si v kavárně Café Kafíčko (Braune-
rovo nám. 202) objednat Cappuccino „Amalthea
Café” o pár korun dražší než obvykle. Deseti ko-
runami z každého vypitého šálku podpoříte so-
ciální, vzdělávací a terapeutické služby
neziskové organizace Amalthea, která v Pardu-
bickém kraji podporuje rodiny v obtížné životní
situaci a rodiny, které pečují o děti v pěstounské
či adoptivní péči.

 Veřejné hlasování do Burzy filantropie v Li-
tomyšli poslalo dál hned tři litomyšlské nezi-
skové organizace. Farní charita Litomyšl bojuje
o peníze pro projekt Dobrá vůle ať je vidět!,
jehož cílem je udržení, rozšíření a propagace
služeb Dobrovolnického centra. Školamyšl, z.s.,
shání finance na projekt První (k)rok pro Škola-
myšl, kdy jde o úspěšnou realizaci prvního roku
vzdělávání v litomyšlské pobočce ZŠ Mozaika se
vzdělávacím programem „Začít spolu” ve vě-
kově smíšené třídě. Dostatečný počet hlasů
získala také organizace Komuniké, o.p.s., s pro-
jektem Svačiny s radostí. Cílem je, aby handica-
povaní lidé měli možnost zapojit se do
pracovního procesu tím, že budou školákům

připravovat zdravé svačiny, a naučí se tak i čin-
nosti s tím spojené. 
V burze filantropie mají investoři z řad podnika-
telů a zástupců veřejné správy možnost ohod-
notit vybrané projekty a přispět na jejich
realizaci finančním či věcným darem nebo služ-
bou. Burza filantropie se v Litomyšli uskuteční
15. října 2014.

 Ministerstvo pro místní rozvoj v srpnu vyhlá-
silo výzvu programu podpory nestátních nezi-
skových organizací. Ty mohou předkládat pro
rok 2015  žádosti v pěti oblastech: podpora
a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbari-
érového užívání staveb; ochrana spotřebitele
a ochrana nájemních vztahů; udržitelný rozvoj
cestovního ruchu na celostátní úrovni; udrži-
telný rozvoj na místní a regionální úrovni a pod-
pora činnosti Horské služby ČR. „Chceme
podpořit zajímavé projekty z pěti oblastí pod-
pory, které svým zaměřením odpovídají působ-
nosti ministerstva. Maximální výše dotace může
dosáhnout sedmdesáti procent celkových ná-
kladů schváleného projektu,” řekla ministryně
Věra Jourová. Hlásit se mohou nestátní nezi-
skové organizace se sídlem v České republice –
občanské sdružení, zájmové sdružení právnic-
kých osob, obecně prospěšná společnost, na-
dace a nadační fondy. 
Žádosti budou přijímány do 30. září 2014. Více
informací naleznou zájemci na www.mmr.cz.
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Události ve fotografiích

Kinematograf bratří Čadíků opět v Litomyšli:
Na pět prázdninových večerů od 15. do 19. srpna
zaparkovala na Smetanově náměstí tradiční ma-
ringotka Kinematografu bratří Čadíků. Diváci mohli
vidět české filmy Revival, Příběh kmotra, Kandidát,
Postřižiny a Donšajni. Dobrovolné vstupné opět
poputuje na dobročinné účely, tentokrát na Konto
Bariéry. Letos se vybralo 9 544 Kč. 

Na zdraví!: Již V. ročník Litomyšlského pivního
festiválku se na Toulovcově náměstí uskutečnil
v sobotu 9. srpna. Nechybělo dobré pivo z růz-
ných pivovarů a kapely z Litomyšle a okolí. Sou-
těživí návštěvníci se pak mohli zapojit do klání
v několika „pivních” kategoriích. 

Foto Klaus Müller

4 Politické strany a hnutí znají svá volební
čísla: V pátek 22. srpna se na radnici losovala
volební čísla volebních stran přihlášených do
říjnových komunálních voleb v Litomyšli. Číslo
1 připadlo KDU – ČSL, dvojku mají Nestraníci,
s trojkou odcházela ČSSD, čtyřka byla vyloso-
vána pro SNK Generace 89, pětku získala ODS,
s šestkou jde do voleb TOP 09, sedmička náleží
Fóru občanů Litomyšle, předposlední osmičku
má KSČM a číslo devět patří Patriotu SNK.
Volby do Zastupitelstva města Litomyšle se
uskuteční 10. a 11. října 2014.

Letní orchestr mladých uzavřel soustředění
koncertem: Pod vedením Radka Baboráka se
vloni ve Smetanově domě konalo soustředění
Letního orchestru mladých. Letos se dirigentské
taktovky chopil významný český dirigent Vojtěch
Spurný za asistence mladého talentu Chuheie
Iwasakiho. Intenzivní příprava, která trvala od
10. do 17. srpna, v Litomyšli vyvrcholila koncer-
tem 16. srpna v kostele Povýšení sv. Kříže. Sva-
tostánkem zněla hudba Leoše Janáčka, Františka
Škroupa a Antonína Dvořáka. 

Kapela Dirty Way uspořádala Dirty Fest:
První multižánrový hudební festival Dirty Fest
ovládl areál za sokolovnou 23. srpna. Zahrála
formace Volant z Pardubic, Willow Lake z Lito-
myšle, Stopangin z České Třebové, W. x. P. ze
Sebranic, Last Time z Moravské Třebové a samo-
zřejmě i sami organizátoři, kapela Dirty Way.                      

Foto Tomáš Čermák

Na Veselce bylo houbařsky veselo: Kdo v so-
botu 23. srpna zavítal na Veselku, mohl se zde
setkat s houbaři a milovníky přírody. Akce s ná-
zvem Houbařská veselka na Veselce příchozí
seznámila nejen s našimi houbami, prohléd-
nout si mohli atlasy hub i několik desítek let
staré nebo vydané kalendáříky. Vše pak provo-
něl houbový guláš. 
Návštěvníci měli rovněž možnost pohovořit si
s mykology, vyslechnout odborný výklad nebo
přinést vlastní úlovek, se kterým si nevěděli
rady. Ovšem Mykologický klub Litomyšl bezrad-
ným houbařům pomůže i mimo tuto akci. Kaž-
dou neděli až do konce října se od 17 do 19 hod.
v restauraci Veselka konají pravidelné poradny. 

Letecké modely ve Vlkově: V sobotu 26. 7. se
na letišti ve Vlkově intenzivně létalo. Spolek le-
teckých modelářů Litomyšl a řada hostí tam
předvedla množství hezkých modelů. Přesto, že
byla vyšší teplota, den se vydařil.

Text a foto M. Hýbl



6. 9. So 11.00 Loučení s Loučnou špinavou - čištění Loučné • 11.00 u řeky za hotelem Dalibor, 12.00 pro rodiny za tenisovou halou, 14.00 oslava před Lidovým domem
21.00 Oldies párty 60.–90. - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Oldies 90s - hity 90. let, dj Mike, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

7. 9. Ne 11.00 a 14.00 Za příběhem zámku - stavebně-historické prohlídky, fyzicky náročná, rezervace nutná • zámek tel. 461 615 067
17.00 Ceny města Litomyšle - slavnostní předání cen, hudební program: Epoque Quartet • zámek - kogresový sál tel. 461 653 333

9. 9. Út 18.00 Esoterika v praktickém životě - beseda s panem Šlimarem • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667
10. 9. St 17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 

20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 
11. 9. Čt 14.00 Zážitky z prázdnin - čtení babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068

18.00 Rebelcanto - koncert komorního vokálně-instrumentálního souboru • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 333
12. 9. Pá 18.00 Kopalova cesta z Litomyšle na Měsíc - přednáška dr. Jiřího Grygara ke 100. výročí narození Z. Kopala • zámecký pivovar tel. 461 653 333

18.00 X̌ilt pro Matýska - II. benefiční koncert ve prospěch malého Matýska Loučky • Sportovní areál za sokolovnou  tel. 777 947 718
21.00 Music párty - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Hity na přání - plníme Vaše hudební přání, djs Lukáš Mercl & Mio, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

13. 9. So 8.00-11.30 Bleší trhy a větrání šatníků • Toulovcovo náměstí tel. 737 111 507
9-12 a 13-17 Oko do vesmíru - výtvarná dílna • regionální muzeum    tel. 461 615 287

10.00 Muzicírování s Bedříškem - vystoupení žáků ZUŠ B. Smetany • Rodný byt Bedřicha Smetany tel. 461 615 287
10.00, 11.00, 14.00 Smetanův dům jak ho neznáte - komentované prohlídky • Smetanův dům tel. 461 613 239 

10.00-17.00 Litomyšlské pivní putování - po litomyšlských hospůdkách a restauracích, večer jaming a grilovačka • restaurace Veselka   tel. 776 887 719
10.00-22.00 Litomyšlské vinobraní - cimbál. muzika Donava, Vepřo knedlo s Dádou, atrakce pro děti, víno, burčák • Smetanovo náměstí  tel. 777 846 907

13.00 9. Fish Fest - různé ryby na grilu a živá hudba (Rufus, Pendl, Andrew Sychra), vstup zdarma • zahrada hospody Na Kopečku   tel. 728 338 949
14.00 Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi • budova Sklenářství Sedláček, Mařákova ul. tel. 739 627 214
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 Mladá Praha - externí koncert festivalu Mladá Praha, vstup zdarma • zámecká jízdárna tel. 461 653 333

20.00-23.00 Noc otevřených dveří památek • zámecké návrší a Portomoneum tel. 461 653 333
21.00 Retro párty 80.–90. - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Houseland: Kart Arena Warm Up - rezidentní house mejdan, gogo, djs Rio, Mikolas V, Y. Parrot, aj., vstup 100 Kč • DC U Kolji tel. 774 450 221 

14. 9. Ne 9.00 Pojďte s námi do muzea: Zámek muzejní a řemeslný - program zaměřený na tradiční řemesla, rezervace RML • region. muzeum tel. 461 615 287
9.00 Zámecké návrší: otvíráme! aneb Vracíme památky do života - řemeslný trh, komentované prohlídky, kulturní program • zámecké návrší

9.00-16.00 Výstava historických vozidel - vozidla a motocykly do r. v. 1960, dobové oblečení vítáno • I. zámecké nádvoří tel. 777 841 860
15. 9. Po 15.00-18.00 Krtek astronaut z vesmíru do Litomyšle - každou celou hodinu výklad M. Halouska • regionální muzeum tel. 461 615 287
17. 9. St 16.00 Férový piknik v Klášterních zahradách - s sebou deku a nějaké dobroty, ideálně vlastnoručně připravené • Klášterní zahrady tel. 607 605 720

17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

18. 9. Čt celý den Den otevřených dveří s mottem: „Nemocnice barevná a přátelská“ - prohlídky, program v parku • Litomyšlská nemocnice
16.00 Květinová show - květinové modely a tradiční svatební vazba, extravagantní svatební kytice • Klášterní zahrady  tel. 461 313 611
17.00 KJČ: Spisovatelé jižních Čech - přednáška předsedkyně Kroužku Jihočehů • restaurace U Slunce - salonek tel. 461 612 068

17.00-18.00 Rehabilitační cvičení s prvky jógy - ukázková hodina • rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 9. Pá 16.00-18.00 Baby Signs seminář pro rodiče o znakování - komunikace s batoletem ve znacích • budova Sklenářství Sedláček, Mařákova ul. tel. 739 627 214

17.00 Tapisérie z Bayeux - vernisáž výstavy za účasti Věry Mičkové, autorky vystaveného díla • regionální muzeum tel. 461 615 287
18.00 V širém poli hruška - koncert lidových písní v podání H. a J. Vedralových s kresleným divadlem H. Voříškové • Husův sbor  tel. 724 704 977
21.00 Diskotéka roku 1994 - slavíme 20 let, dj Milhaus, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Commercial With Patrik Hezucký & Martin Hovorka - taneční hity, známá dvojice z rádia, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

20. 9. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - řemeslné trhy, prezentace DDM Litomyšl, hudební doprovodný program • Smetanovo náměstí tel. 461 653 330
8.00-17.00 Místní výstava drobného zvířectva • chovatelský areál za bývalou aukční halou

17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé začátečníky - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 612 068
21.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Rodrigův Grande Comeback - dj Rodrigo, gogo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

21. 9. Ne 10.00 Medvědí pohádka - pohádku pro děti uvádí Divadlo Rolnička z Liberce, vstupné 50 Kč • zámecký pivovar  tel. 777 637 888
23. 9. Út 17.00 Putování Katalánskem - vyprávění bratrů Kmoškových a J. Kláska doprovázené promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977

17.30 Základní chyby v našem životě – přednáška Naděždy Iždinské • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
24. 9. St 9.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví   tel. 461 612 667

10.00 Léto, vrať se - pořad pro maminky a děti z Rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
15.30 Spisovatelé v Litomyšli - úvodní přednáška z cyklu Jany Kroulíkové • denní stacionář   tel. 461 312 412  
17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 

20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
25. 9. Čt 14.30 LU3V: Egyptské hieroglyfy - přednáší Mgr. Renata Landgráfová, PhD., přednáška • Lidový dům  tel. 461 619 183

18.00 Mařákova Litomyšl: Historie národa českého - předsvatováclavské čtení a povídání, občerstvení • Antikhotel Sofia  tel. 461 613 191
19.30 531. LHV: Něco málo na dobrou noc - koncert Ensemble Martinů, básně přednese Saša Rašilov  • Smetanův dům tel. 461 613 239 

26. 9. Pá odpoledne 10. narozeniny Respitní péče Jindra - oslava desátých narozenin v zahradě Jindrovy vily tel. 461 616 106
20.00 Žlutý pes – slavíme 20 let, koncert + afterpárty, vstupné 200/250 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 Oldies 80s & 90s - nesmrtelné hity, dj Xavier J, gogo, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

27. 9. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 3. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé začátečníky - 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Tak do tance, mládeži! - dj Saurus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
21.00 DCUK Talent 2014, round 4 - taneční hity, dj Pegas, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

28. 9. Ne 14.00 Svatováclavské odpolední čaje - k tanci a k poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
30. 9. Út 17.30 Zvládání negativních emocí pomocí metody EFT • rodinné centrum tel. 607 605 720
1. 10. St 17.00 Return of The Legend – dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 

19.30 Pohleď a budeš udiven - abonentní divadelní představení, uvádí Divadlo Palace Praha, doprodej od 25. 9. • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Na stojáka live! - oblíbená Stand Up Comedy (Matonoha, Tuček, Pavlásek), rezervace na tel. 774 450 221 • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221 

2. 10. Čt 14.30 LU3V: Křeslo pro hosta Vojtěcha Stříteského - V. Stříteský uvede zajímavého hosta • Lidový dům tel. 461 612 068
3. 10. Pá 20.00 Dan Bárta + Balzar Trio - koncert + afterpárty s dj Saurusem, vstupné 240/280 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663 
4. 10. So 11.00 Houby na talíři a výstava hub - houbové hody • restaurace Veselka tel. 776 887 719

v Litomyšli v září 2014?



DIGITÁLNÍ KINO SOKOL Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kino.litomysl.cz

do 5. 9. Daniel Pešta: I was born in your bed - výstava multimediálního umělce, kterou vytvořil pro Benátské bienále 2013 • zámecká jízdárna • denně 10-18
do 30. 9. Muzicírování s Bedříškem - možnost zahrát si na klavír přímo v rodném bytě slavného skladatele • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 9. Proč bychom se netěšili... - interaktivní program • Rodný byt B. Smetany • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 14. 9. Karel Malich 90 - výstava grafických prací z let 1993-2014 •  Galerie Zdeněk Sklenář • Čt-Ne 10-17
do 14. 9. Retrogaming aneb Počátky osobních počítačů u nás - interaktivní výstava • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
do 25. 10. Farmářské trhy- zelenina, ovoce, masné výrobky, sazenice, produkty z medu… • Toulovcovo nám.  • So 8-12     ww.generace89.cz. nebo tel. 737 941 829
do 30. 12. Šárka Hrouzková: Obrazy - prodejní výstava obrazů • Galerie v Antikhotelu Sofia • denně  
do 30. 9. Lenka Řemínková: (Z) hlavy (se) měním - výstava obrazů • Kavárna Mandala 
od 6. 9. do 28. 9. Výtvarná Litomyšl ´14 - výstava, každoroční salon umělců propojených s Litomyšlí • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 30. 9. 15 let Litomyšlské univerzity 3. věku - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 9. 9. do 28. 9. Zdeněk Kopal: Největší český astronom 20. století - výstava ke 100. výročí narození světově proslulého astronoma • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 13. 9. do 14. 9. Medový víkend - speciality na medu, medové pivo, medovina, medový drink aj. • restaurace a minipivovar Veselka • od 11:00  
od 13. 9. do 14. 9. Dny otevřených dveří památek - zdarma nebo za zvýhodněné vstupné budou otevřeny vybrané památky v Litomyšli • So a  Ne 9.00 - 17.00
od 18. 9. do 21. 9. Mladá Smetanova Litomyšl - festival klasické hudby, divadla a jazzu pro mladé publikum, program na www.hudebnimladez.cz
od 20. 9. do 16. 11. Tapisérie z Bayeux - výstava repliky, kterou technikou gobelínu zhotovila Věra Mičková • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 22. 9. do 26. 9. Týden schůzek v DDM - první informativní schůzky jednotlivých kroužků • dům dětí a mládeže • odpoledne
od 3. 10. do 23. 11. Josef Pleskot: Cesta (II) - výstava prezentující tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 4. 10. do 5. 10. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou - Tužka • rodinné centrum • 9.00-17.00 
od 4. 10. do 5. 10. Škola výkladu karet Mystická Lenormand – vede Emilie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví • So 13-18, Ne 9-17
od 16. 9. do 18. 9. Zastaveníčka - hádanky a rébusy, přiblížení práce Naději • 16. 9. 15-17 u dětského hřiště u Smet. domu, 17. 9. 14-17 na autobusovém nádraží, 18. 9. 15-17 ve čtvrti Zd. Kopala

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)

St 3. 9.  Želvy Ninja - český dabing, 120 Kč So   6. 9.  Letadla 2: Hasiči a záchranáři ve 3D - dabing, 130 Kč
Čt, Pá 4., 5. 9.  Lucy - české titulky, 120 Kč Ne  7. 9.  Letadla 2: Hasiči a záchranáři - český dabing, 80 Kč
So  6. 9.  Let´s Dance All In - fčeské titulky, 110 Kč So, Ne 13., 14. 9.  Pošťák Pat - český dabing, 100 Kč
Ne  7. 9.  Fakjů pane učiteli - český dabing, 110 Kč So 20. 9.  Útěk z planety Země ve 3D - český dabing, 120 Kč
Út, St  9., 10. 9.  Pod zemí - české titulky, 110 Kč Ne 21. 9.  Útěk z planety Země - český dabing, 100 Kč
Čt 11. 9.  Dokument: Století Miroslava Zikmunda - 90 Kč So, Ne 27., 28. 9.  Tři bratři - 110 Kč
Pá 12. 9.  Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil - české titulky, 110 Kč
Pá 13. 9.  Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil ve 3D - české titulky, 130 Kč
Ne 14. 9.  Nejhledanější muž - české titulky, 110 Kč
Út, St 16., 17. 9.  Dárce - české titulky, 120 Kč
Čt 18. 9.  Filmový klub: Chlapectví - české titulky, 100 Kč
Pá 19. 9.  Hercules - české titulky, 100 Kč
So 20. 9.  Hercules ve 3D - české titulky, 130 Kč
Ne 21. 9.  Dámský večer: Kouzlo měsíčního svitu - české titulky, 100 Kč
Út 23. 9.  G. Puccini: Turandot - opera v kině, 250 Kč
St, Čt 24., 25. 9.  Lepší teď než nikdy - české titulky, 110 Kč
Pá, So   26., 27. 9. Litomyšlská lilie – 35. ročník soutěže medailonů, amatérských filmů a videoprogramů (Pá od 15.00, So od 8.00)
So 27. 9.  Strážci galaxie ve 3D - český dabing, 130 Kč
Ne 28. 9.  Díra u Hanušovic – 100 Kč
Út, St 30. 9., 1. 10. Zůstaň se mnou – české titulky, 120 Kč
Čt 2. 10.  Sex Tape – film USA, komedie / drama, 95 min., české titulky, 80 Kč

do 28. 9. Josef Matička: Dar Litomyšli • Městská obrazárna, II. patro Státního zámku Litomyšl • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 28. 9. Petr Kvíčala – Zig Zag • White Gallery, Osík u Litomyšle • denně 13-17
do 30. 9. Anna Macková – Jiný pohled • Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 14. 9. Litomyšl včera a předevčírem • Červená věž, areál fakulty restaurování • Po-Pá 8-15.30, So-Ne 10-17
do 14. 9. Fenomén Boštík • regionální muzeum Litomyšl • Út-Ne 9-12 a 13-17
stálá expozice Srdce pro Václava Havla • zámecké sklepení, Státní zámek Litomyšl • Út-Ne 10-18 

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

4. 10. So 19.30 Prodaná nevěsta - opera, ve které ženich prodá nevěstu sám sobě, Divadelní soubor z Pyšel, vstupné 100 Kč • Smetanův dům tel. 777 637 888
21.00 Oldies párty 60.–90. - dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 461 615 287

5. 10. Ne 10.00 Cukrové tintilimintili - pohádka pro děti od tří let, vstupné 50 Kč • zámecký pivovar  tel. 777 637 888
14.00 Tapisérie z Bayeux - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum tel. 461 615 287
14.00 Stavební vývoj zámeckého návrší ve světle nejnovějších poznatků - přednáška Mgr. B. Šedy, 50 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 18. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu 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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá  8.30-18.00 So-Ne 9.00-14.00 
Zámecké informační centrum otevřeno:        Po  10.00-15.00      Út-Ne 9.00-16.00

Nabídka infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal
a Eventim. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.



19

Zajistíme dotaci na opravu sgrafit 
Je čas navrátit zámku zašlou krásu. Dejte nám hlas – víme jak na to. ODS

pozvánky 

Na zámeckém návrší zavoní benzín
Ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného zá-
meckého návrší se v neděli 14. září připojí také
sběratelé historických automobilů, motocyklů, bi-
cyklů i šlapacích autíček. Perlou mezi motoro-
vými skvosty bude jistě Aero 50 Dynamik, které
zapůjčí Regionální muzeum z Vysokého Mýta.
„Požádal nás starosta Michal Kortyš, abychom se
zapojili do programu slavnosti a uspořádali na
zámeckém nádvoří výstavu veteránů. Lidem

předvedeme auta a motorky vyrobené do roku
1960," uvedl Jiří Flídr z Veterán klubu Litomyšl.
U zámku zavoní nejen benzín, ale návštěvníci
budou moci obdivovat také historické bicykly
a děti potěší šlapací autíčka, která jsou napodo-
beninami velkých vozů. „Počítáme, že na pře-
hlídce bude více než šedesát automobilů. Přijede
celkem určitě na sto posádek. Máme mimo jiné
přislíbené, že z Brna dorazí i historický Rolls

Royce. Populární jsou malá autíčka pro děti, která
byla k vidění i na Lázních ducha," dodal Jiří Flídr.
Velkým lákadlem neděle bude rozhodně krasa-
vec z muzea ve Vysokém Mýtě, a to Aero 50 Dy-
namik. „Na nádvoří zaparkuje i zmenšenina
tohoto unikátu. Malé autíčko vyrobil Josef So-
domka pro svého syna," podotkl Jiří Flídr. Aero
50 Dynamik je jedním ze dvou dochovaných
kusů na celém světě. Jeden vůz se nachází
v muzeu ve Vysokém Mýtě a druhý v Kalifornii.
Přehlídka historických strojů se uskuteční na zá-
meckém nádvoří v neděli 14. září od 8 hodin ráno
až do pozdního odpoledne. Pořadatelé slibují, že
se bude na co dívat!                                        –red–

Stavebně–historické prohlídky zámku
Zámek v Litomyšli zve na další stavebně histo-
rické prohlídky Za příběhem zámku v neděli 7. 9.
2014 v 11 a ve 14 hodin. Oslavte návštěvou
zámku Dny evropského dědictví 2014 (European
Heritage Days 2014).

Netradiční stavebně–historické prohlídky s ná-
zvem Za příběhem zámku provedou zájemce sta-
vebními úpravami od dob pozdně gotických přes
slavnou epochu renesance za Pernštejnů až po
barokní přestavby. V doprovodu památkové spe-
cialistky Ing. arch. Elišky Rackové mají návštěvníci
možnost dopodrobna poznat vývoj zámeckých
sgrafit a kromě zámeckého divadla z konce 18.
století také projít běžně nepřístupnými, avšak mi-
mořádně autentickými prostorami zámku v Lito-
myšli – tzv. zámeckým mezipatrem, které je
nestarší dochovanou částí zámku, vedlejším re-
nesančním schodištěm, kongresovými sály, ale
především pod nádhernými zámeckými krovy. 
Maximální počet návštěvníků ve skupině je
z bezpečnostních důvodů 15 osob a prohlídky
jsou fyzicky náročné! Prohlídku je nutné předem
rezervovat na tel. 461 615 067 ve všední dny od
10 do 15 hodin.          Text a foto Zdeňka Kalová

Výstava Zdeněk Kopal. Největší český
astronom 20. století a kniha Můj život
V rámci oslav stého výročí narození světově pro-
slulého astronoma Zdeňka Kopala připravilo Re-
gionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se
Státním okresním archivem Svitavy se sídlem
v Litomyšli výstavu věnovanou jeho životu
a dílu. Ve dnech 9. až 28. září na ní bude možné
zhlédnout nejen fotografie dokumentující Kopa-
lův život, ale i řadu předmětů pocházejících
z jeho pozůstalosti, mj. i tak výjimečnou věc jako
je vlajka USA, která navštívila Měsíc a byla Ko-
palovi předána jako poděkování za účast na ves-
mírném projektu Apollo. 
V muzeu si též můžete zakoupit knihu Můj život,
v níž Kopal v roce 1933 rekapituloval svůj před-

chozí život. Jde o významné svědectví, v němž
lze nalézt pro vývoj Kopalovy osobnosti důležité
skutečnosti, o nichž později v knize O hvězdách
a lidech mlčí. Rukopis k vydání velmi pečlivě při-
pravil astronomův přítel a náš milý kolega
PhDr. Milan Skřivánek, který ji opatřil podrob-
nými poznámkami a úvodem, v němž se vedle
jiného zabývá Kopalovým vztahem k Litomyšli.
Mj. v něm uvádí, že líčení některých úseků mládí
„je doprovázeno zajímavými psychologickými
a filozofickými postřehy, které napovídají, že za-
čínající vysokoškolák byl vyspělou osobnosti
s rysy geniality.”  Publikaci vydal litomyšlský
městský úřad.                                  Martin Boštík

Stavební vývoj zámeckého návrší 
ve světle nejnovějších poznatků
Přednáška Stavební vývoj zámeckého návrší ve
světle nejnovějších poznatků seznámí v neděli
5. října od 14 hodin posluchače s pozoruhodným
stavebním vývojem zámeckého návrší v Lito-
myšli, od jeho počátků v době kláštera přes bi-
skupství, hrad, renesanční zámek až po barokní
a klasicistní úpravy. Na přednášce bude prezen-
tována celá řada doposud neznámých skuteč-
ností, které vyplynuly z nedávno dokončených
rozsáhlých archeologických výzkumů na zámec-
kém návrší. Přednášet bude Mgr. Bohdan Šeda,
specialista na stavební historii, který se podílel
na vyhodnocování zmíněných archeologických

nálezů z pohledu stavebního vývoje. Přednáše-
jící je také spoluautorem pěti architektonických
modelů zámeckého návrší v jeho různých vývo-
jových etapách, které jsou prezentovány ve stálé
expozici v litomyšlském muzeu.
Vstupné je 50 Kč na osobu. Přednáška se usku-
teční v rámci oslav Mezinárodního dne architek-
tury ArchiMyšl 2014. Zároveň je zahajovací akcí
přednáškového cyklu, který se bude podrobně
věnovat nedávným archeologickým výzkumům
na zámeckém návrší v Litomyšli.   

René Klimeš, 
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Květinová show 
v Klášterních zahradách
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
si vás dovoluje pozvat na již tradiční Květinovou
show, která se bude konat dne 18. 9. 2014
v Klášterních zahradách od 16 hodin (při nepřízni
počasí na druhém zámeckém nádvoří). K vidění
budou nejen květinové modely a tradiční sva-
tební vazba, ale také extravagantní svatební ky-
tice podle nejnovějších trendů. 
Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne plné
krásných květin. Budeme se těšit!

Ing. Zuzana Siwková

Krtek astronaut
v Litomyšli
V pondělí 15. září bude v Regionálním muzeu
v Litomyšli od 15 do 18 hodin představena po-
stava Krtečka, kterou s sebou v roce 2011 vzal
americký astronaut Andrew Feustel, jehož man-
želka má české kořeny, na vesmírnou misi rake-
toplánu Endeavour.
Postavu „druhého českého kosmonauta”
s sebou do Litomyšle přiveze pracovník České
kosmické kanceláře Milan Halousek, který ke Kr-
tečkově cestě do vesmíru podá vždy v celou ho-
dinu, tedy v 15, 16 a 17 hodin, výklad. Bude však
přítomen po celou dobu prezentace a rád náv-
štěvníkům odpoví všechny jejich otázky. Na tuto
akci je stanoveno základní snížené vstupné
20 Kč.                                              Martin Boštík

Férový piknik 
v Klášterkách
Chcete strávit příjemné odpoledne, něco nového
se dozvědět a ještě u toho prospět lidem na dru-
hém konci světa? Pak je Férový piknik v Klášter-
ních zahradách určen právě vám! Přesněji vám
a vašim dětem. Základní škola Zámecká ve spo-
lupráci s Rodinným centrem Litomyšl a organi-
zací Rettigovka připravila na středu 17. září od
16.00 hodin piknik, jehož smyslem je propagace
myšlenky fair trade a podpora místních země-
dělských producentů. Řadu fairtradových vý-
robků si budete moci přímo zakoupit, vaše děti
si mezitím zahrají některou z připravených her,
případně ochutnají svačinu z Rettigovky.
A chcete–li, pak můžete svou oblíbenou lahůdku
připravit a přinést i vy sami. 
Takže 17. září se těšíme v Klášterkách! PS: Deky
s sebou.              Stanislav Švejcar, ZŠ Zámecká
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Nemeleme páté přes deváté
Máme zkušenosti, důležité kontakty, připravené projekty a víme jak pokračovat dále ODS

pozvánky 

Pojďte s námi do muzea
– Zámek muzejní a řemeslný
Chtěli byste se vydat na dobrodružnou cestu
staletími? Odhalit tajemství starobylého města
a života jeho obyvatel? Navštívit trh nebo ře-
meslnou dílnu? Pokud ano, svěřte se v neděli 14.
září od 9.00 hod. do péče lektora a společně
s ním projděte muzeum napříč staletími.
Program zaměřený na tradiční řemesla trvá 3
hodiny včetně přestávek a je primárně určen
školním dětem a je zařazen v projektu Škola na
zámku. V neděli 14. září však máte příležitost náš

program vyzkoušet i vy dospělí, rodiny s dětmi
od cca osmi let, studenti a zkrátka všichni, kteří
chcete zažít něco netradičního.
Program se uskuteční v rámci oslav Dnů evrop-
ského dědictví. Je potřeba se na něj objednat
předem na kmoskova@rml.cz, telefon: 461 611
162, 461 615 287 nebo na recepci muzea. Cena
programu je 40 Kč na osobu (pomůcky a mate-
riál na dílnu). Maximální počet je 25 osob.

–red–

Respitní péče Jindra
slaví 10. narozeniny

Bude to již 10 let, kdy Farní charita Litomyšl ote-
vřela 8. října 2004 novou sociální službu s ná-
zvem Respitní péče Jindra v prostorách tzv.
Jindrovy vily na Dukelské ulici v Litomyšli. 
Za dobu svého působení využilo možnost krát-
kodobého pobytu u nás mnoho seniorů, kteří
jsou jinak odkázáni na péči svých rodinných pří-
slušníků. Našim klientům poskytujeme již deset
let podporu a pomoc, která respektuje jejich in-
dividuální potřeby. Pečujícím rodinám nabízíme
zasloužený odpočinek a regeneraci sil za jejich
mnohdy nesnadnou, ale obětavou péči o své
blízké. 
Respitní péče Jindra se dostala do povědomí
obyvatel Litomyšle i okolních obcí, kteří se stá-
vají našimi pravidelnými klienty. Přebíráme je do
péče ve chvíli, kdy pečující rodinní příslušníci od-
jíždějí mimo domov, potřebují si odpočinout
nebo řeší vlastní zdravotní problémy. Senioři
stráví v nepřetržité péči našich pečovatelů, pe-
čovatelek, aktivizačních a sociálních pracovnic
několik dnů nebo týdnů a po té se opět vrací do
svého domova. Mají možnost si u nás popovídat
s vrstevníky, trénovat paměť, chodit s doprovo-
dem pracovníka nebo dobrovolníka na pro-
cházky, zacvičit si i zazpívat. V přízemí rodinné
vily se snažíme vytvořit pro devět klientů rodin-
nou atmosféru.
Přijměte srdečné pozvání na oslavu, která se
bude konat u příležitosti 10. výročí založení naší
služby v pátek 26. září 2014 v odpoledních hodi-
nách v prostorách zahrady u Jindrovy vily. Tě-
šíme se na vaši návštěvu!

D. Štanclová a M. Šplíchalová, 
sociální pracovnice, foto Ludmila Chadimová

Josef Pleskot – Cesta (II)
Výstava Josef Pleskot – Cesta (II) bude od 3. října
do 23. listopadu prezentovat tvorbu předního če-
ského architekta. Jádrem výstavy jsou fotografie
a trojrozměrné modely desítek jeho realizací. K nej-
známějším patří ústředí ČSOB v Praze, přírodní
stezka v Jelením příkopu a průchod valem Praš-
ného mostu na Pražském hradě, budova vinařství
Sonberk či rekonstrukce industriálních objektů
v Ostravě – Dolních Vítkovicích. Řada jeho projektů
byla realizována v Litomyšli, nejnověji rekonstrukce
muzea, zámeckého pivovaru a předzámčí.
Výstava bude reprízou výstavního projektu,
který se uskutečnil v minulém roce v Ostravě.

Vzhledem k rozsahu celé expozice se odehraje
zároveň v prostorách Regionálního muzea v Li-
tomyšli a Městské galerie Litomyšl. Tyto insti-
tuce jsou jejími spolupořadateli. Vernisáž
výstavy, jejímž kurátorem je Pavel Brunclík, pro-
běhne v domě U Rytířů v pátek 3. října jako
zahajovací akce oslav Mezinárodního dne archi-
tektury v Litomyšli, již tradičně zvaných Archi-
Myšl. Druhý den, v sobotu dopoledne, se
uskuteční procházka po městě a prohlídka vý-
stavy s osobním komentářem Josefa Pleskota.

René Klimeš, 
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

Starodávný jarmark nabídne přes 100 řemeslníků
Již sedmnáct let se v Litomyšli koná Starodávný
jarmark. Stánky budou opět umístěny po obou
stranách horní části Smetanova náměstí v so-
botu 20. září od 8.00 do 17.00 hodin. Je pozváno
přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět
stará řemesla a prodávat svoje výrobky.
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí dráto-
vání, rytí skla, košíkářské a řezbářské práce, sou-
stružení dřeva, výrobu keramiky a korálků,
ručního papíru, skleněných předmětů, tkaní, zdo-
bení perníků a další, dnes již polozapomenuté
způsoby výroby. Součástí jarmarku bude tvořivá

dílnička pro děti všech věkových kategorií. Ochut-
nat můžete domácí limonádu, mandle v čokoládě,
karamelu a jogurtu, ořechy, pražená dýňová a slu-
nečnicová semena i pekařské výrobky, mimo jiné
např. valašské frgály, štramberské uši, oplatky,
medovníky, koblihy, dalamánky, trubičky a ko-
láčky, ale také tradiční placky na slaný i sladký
způsob, staročeské trdelníky a klobásky. Občer-
stvení bude tentokráte zajišťovat restaurace Ve-
selka, která k výbornému vlastnímu pivu
Bedřichově jedenáctce bude nabízet i výborný
houbový guláš a jiné dobroty.

Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny
a orchestry:
8.00–9.45 hod. – hudební skupina Věneband Li-
tomyšl 
10.00–11.30 hod. – dechová hudba Dolnovanka
Dolní Újezd
11.45–13.15 hod. – hudební skupina Náhoda Lito-
myšl
13.30–15.00 hod. – dechový orchestr a Big Band
ZUŠ Litomyšl
15.15–17.00 hod. – folková skupina X̌ILT Litomyšl
Horní část Smetanova náměstí mezi budovou
České spořitelny a Domem sportu Stratílek bude
opět uzavřena pro dopravu.                        –red–

Vážení přátelé, připravili jsme pro vás novou
sezónu Litomyšlských hudebních večerů.
Ve čtvrtek 25. září můžete strávit  ve Smeta-
nově domě  příjemný večer s názvem „Něco
málo na dobrou noc“ ve  společnosti Saši Raši-
lova, který přednese úryvky z díla Ch. Morgen-
sterna a F.G.Lorcy. Melodramatické pojetí
koncertu umocní hudba A. Piazzolly,  J. Ježka, L.
Sluky, L. Bernsteina v podání Ensemble Mar-
tinů. Ve čtvrtek 16. října vás jistě potěší černo-
bílé písničky v podání Blue Star Václava Marka
s názvem „Jen pro ten dnešní den stojí za to
žít“. Koncertní program je složený z více než
dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let. Průvod-
cem večera ve Smetanově domě bude Aleš Ci-
bulka. 70. výročí narození a 20. výročí úmrtí
Karla Kryla si připomeneme pásmem jeho písní
v unikátním projektu pěti mladých umělců pro
zpěv, harfu, klarinet a kytaru. Tento koncert se
bude konat v pátek 7. listopadu ve Smetanově
domě. Kaple zámeckého pivovaru se v úterý 16.
prosince rozezní vánočními písněmi a koledami
v podání vokálně – instrumentálního souboru

dobových nástrojů Chairé z Příbrami. Po novém
roce se můžete těšit na klavírní recitál Karla
Košárka – vynikajícího klavírního virtuosa s mi-
mořádným rozsahem koncertních aktivit.
V jeho podání uslyšíte skladby G. Gershwina
a B. Martinů. Koncert se bude konat 4. února ve
Smetanově domě. Den narození Bedřicha Sme-
tany – 2. března oslavíme koncertem Smeta-
nova tria, které patří k nejprestižnějším českým
souborům současnosti. Na koncertě zazní
skladby B. Smetany, J. Haydna a B. Martinů.
Tradiční jarní koncert Litomyšlského symfonic-
kého orchestru se bude konat 13. května ve
Smetanově domě. V programu uslyšíme díla L.
van Beethovena a B. Smetany. Závěr sezóny Li-
tomyšlských hudebních večerů bude patřit
mladému hudebnímu skladateli z Litomyšle
Petru Jiříčkovi. Na koncertě 28. května ve Sme-
tanově domě zazní skladby z jeho komorní
a sborové tvorby v podání sólistů a ansámblů.
Milí přátelé, doufám, že vás tato pestrá nabídka
koncertů potěší a obohatí váš kulturní život.

Jiřina Macháčková

Litomyšlské hudební večery 2014/2015
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Podzim ve Smetanově domě: Škola základ 
života, Želary i beseda se Zdeňkem Troškou
Ve středu 1. října začne ve Smetanově domě
podzimní divadelní sezóna, která stejně jako
v minulém roce přinese čtveřici činoherních
představení. Divadelní program letos okoření
moderovaná beseda s režisérem Zdeňkem Tro-
škou.
Litomyšlský divadelní podzim zahájí 1. října
v 19.30 hodin divadlo Palace Theatre Praha hrou
Pohleď a budeš udiven. V duchařské komedii
Johna Patricka uvidí diváci Jiří Langmajera, Mášu
Málkovou, Lukáše Langmajera, Miluši Bittnero-
vou a Davida Suchařípu. Režie Petr Hruška.
Východočeské divadlo Pardubice přijede do Li-
tomyšle ve čtvrtek 6. listopadu se hrou brit-
ského scénáristy David Seidlera Králova řeč.
Původní divadelní hra z prostředí britské králov-
ské rodiny se stala předlohou pro stejnojmenný
nejúspěšnější snímek roku 2010. V režii Petra
Novotného se představí Martin Mejzlík, Jiří Ka-
lužný, Petra Janečková a další.
Osvědčené a divácky velmi úspěšné představení
Škola základ života, které vzniklo na motivy
prózy Jaroslava Žáka, přiveze do Litomyšle ve
čtvrtek 20. listopadu činoherní soubor Měst-
ského divadla Brno. V komedii ze života prvore-
publikového studentstva hrají Petr Štěpán, Milan
Němec, Viktor Skála, Igor Ondříček a další. Režie
a dramatizace Hana Burešová.
Cyklus podzimních divadelních představení
uzavře v úterý 2. prosince drama Květy Legátové
Želary v podání souboru pražského divadla Ro-
koko. V režii Pavla Kheka účinkují Evellyn Paco-
láková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, Oldřich
Vízner a další.
Beseda se Zdeňkem Troškou
Ve čtvrtek 23. října se v 19.30 hod. uskuteční be-
seda s filmovým a divadelním režisérem Zdeň-
kem Troškou. Diskusi nazvanou Zeptejme se
Zdenka Trošky aneb z Hoštic do Babovřesk mo-
deruje redaktor Jaroslav Suchánek. Beseda není
součástí abonentního cyklu představení.
Vstupné 250–290 korun.
Podzimní divadelní představení ve Smetanově
domě jsou součástí pravidelného abonentního
cyklu. Představení můžete navštívit, i když ne-
jste majiteli abonentky. Pokud se rozhodnete
pro zakoupení předplatného, budete moci nav-
štívit všechna čtyři představení za příznivou
cenu 750–790 korun. Abonentní divadelní se-
zona jaro 2014: 1. pořadí 790,– / 2. pořadí 750,–.
Vstupné na jednotlivá představení: 1. pořadí
300,– / 2. pořadí 340,–.

„ V jarní sezóně počet abonentů nám opět mírně
vzrostl. V současné době máme asi čtyři sta tři-
cet abonentů, zbytek vstupenek jde do volného
prodeje. Na každém divadelním představení a na
koncertech je tedy nejméně padesát volně pro-
dejných vstupenek,” vysvětluje ředitel Smeta-
nova domu Leoš Krejčí.
Abonentní průkazky pro stávající abonenty
budou v prodeji od 9. září 2014 v budově Sme-
tanova domu Litomyšl. Nevyzvednuté a nové di-
vadelní abonentky budou v prodeji v kanceláři
Smetanova domu od 16. září 2014.
Od 23. září budou vstupenky na jednotlivá před-
stavení v prodeji v Informačním centru na Sme-
tanově náměstí tel.: 461 612 161 a hodinu před
představením v pokladně Smetanova domu.

Prokop Souček

Škola základ života, foto Jef Kratochvil

Rádi budeme dále pracovat pro Litomyšl
Váš současný starosta Michal Kortyš spolu s kandidáty ODS ODS

pozvánky 

počtem navštívených restaurací, Pivní gurmán
Litomyšlska a Poutník s nejvyšším počtem vypi-
tých různých pivních značek. 
V každé „občerstvovně” se započítává jedno
pivo, které musíte vypít v jejich prostorách. Je
zakázáno pít mezi restauracemi, nedopít nebo
pivo „nedej bože” vylívat! Každý další kousek je
pro vaše potěšení a do pivního pasu se nezapi-
suje! Útratu v jednotlivých restauracích si platí
každý účastník sám, popř. se klidně může vetřít
a nechat se od někoho pozvat. 
Poutník musí dorazit do cíle, který je opět na Ve-

Litomyšlské pivní putování
Pivní poutníci na start! Léto bude sice již za svou
druhou polovinou, ale pořád je dost času na po-
řádnou zábavu. O co půjde? O pohodově strá-
vený den s přáteli a osvěžujícím pivním mokem.
V sobotu 13. září 2014 po desáté hodině obdržíte
na startovní čáře, která je na Veselce, pivní pas
se svým jménem či přezdívkou. Poté vyrazíte po
vašich oblíbených hospůdkách, kde budete za
vypitá piva sbírat razítka. Putovní disciplíny jsou:
Nejrychlejší pivař Litomyšlska, Poutník s nej-
rychlejším časem a daným počtem piv, Nejzdat-
nější pivař Litomyšlska, Poutník s nejvyšším

V širém poli hruška
To je název hudebně divadelního představení,
anebo hudebního koncertu s divadlem. V pátek
19. září v 18.00 hod. zavítá do Husova sboru v Li-
tomyšli na Toulovcově náměstí opět výtvarnice
a herečka Hana Voříšková z Chocně – tentokrát
s manželskou dvojicí hudebníků Helenou a Jiřím
Vedralovými z Vysokého Mýta. V jejich podání se
můžeme těšit na krásný koncert originálně zpra-
covaných lidových písní doprovázený kresleným
divadlem Hanky Voříškové, jejích jedinečných
loutek i kulis. Představení je určeno všem gene-
racím, a tak na ně srdečně zveme nejen jednot-
livce všech věkových kategorií, ale také celé
rodiny. Vstupné je jako obvykle v Husově sboru
dobrovolné. Na shledanou s vámi se těší

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
Štěpán Klásek, farář

Benefiční koncert
pro Matýska
V pátek 12. září se uskuteční již druhý benefiční
koncert hudební skupiny X̌ilt ve prospěch ma-
lého Matýska Loučky. Matýsek se úspěšně
uzdravuje, ale jeho léčba je stále velmi finančně
náročná. Přijďte a pomozte, koncert se usku-
teční od 18 hod. v Sportovním areálu za Soko-
lovnou. A možná Vám přijde zamávat
a poděkovat i malý Matýsek.     Hana Honzíková

IX. Fish Fest 2014
Rok s rokem se sešel, letní dny pomalu míjí, voda
v rybnících chladne a rybky jsou zase o něco
starší a větší. Nadešel tedy čas zakončit prázd-
niny a potěšit se babím létem. Každoroční gur-
mánský festiválek připadl opět na druhou
sobotu v září. 
Pro pravidelné návštěvníky netřeba nic zdůraz-
ňovat. Novým snad jen zlehka naznačit – chutně
připravené ryby (rozličných druhů) na grilu, pří-
jemné posezení na zahrádce kryté stany pro pří-
pad deště (určitě nepřijde), pivo a občerstvení
dle nabídky či chutí, poklábosení se sousedy
a kamarády, příjemná atmosféra od oběda až do
večera, vstupné zdarma… To vše za doprovodu
několika hudebních formací, které tentokrát vy-
stoupí v nečekaném pořadí. Svou účast letos při-
slíbili RUFUSáci, PENDLáci a Andrew Sychra. 
No a kdy to vše vypukne? V sobotu 13. září 2014
od 13 hodin na zahradě Hospody Na Kopečku.
Všechny srdečně zve a těší se na vás Rybářství
Litomyšl s. r. o.                                     Petr Hanus

selce, nejpozději do 17.00 hod, aby bylo možné
jeho výsledky zapsat a vyhodnotit. 
A jak zakončit skvěle nakousnutý den? S přáteli,
dobrou hudbou a grilováním na Veselce. Rádi
bychom pozvali muzikanty z Litomyšle a okolí,
aby si k nám přišli zahrát a zazpívat. Chtěli by-
chom, aby se z tohoto setkání stala tradice a vy-
tvořili jsme tak litomyšlský rekord v koncentraci
hudebníků na jednom místě. Zveme proto
všechny hudebníky a milovníky pohodové mu-
ziky a zpěvu k nám na Veselku.
Podrobnější informace a pravidla k soutěži
budou zveřejněny na www.veselka.lit.cz.

Lenka Seklová

Pochod rytíře
Toulovce
Letošní Pochod rytíře Toulovce se uskuteční 27.
září. Start a registrace účastníků začíná v 8.00
hodin v areálu TJ Jiskra ve Vranicích. Cíl  a ukon-
čení je do 16 hodin na stejném místě. Každý
účastník pochodu obdrží diplom a medaili
z rukou rytíře Toulovce.
Doprava je zajištěna zdarma s odjezdy od hotelu
Zlatá Hvězda v 7.30 hodin přes Dolní Újezd
a druhý autobus odjede v 8.30 hod. od hotelu
Zlatá Hvězda přes Morašice do místa konání.
Občerstvení  je zajištěno panem Kohákem – re-
staurace Veselka. Doprovodným programem je
tradičně poradna a prodej hub.                  –red–
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Umíme počítat víc než do pěti 
Během starostování Michala Kortyše byly realizovány stavby v hodnotě 1,2 miliardy. ODS

Něco málo na dobrou noc
Srdečně vás zveme na literárně – hudební večer
Něco málo na dobrou noc, který se bude konat
ve čtvrtek 25. září 2014 v 19.30 hodin ve Smeta-
nově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. Na koncertě vystoupí klavírní
kvarteto Ensemble Martinů a herec Saša Rašilov,
v jehož podání uslyšíme básně německého bás-
níka Christiana Morgensterna a španělského
dramatika a básníka Frederica Garcia Lorcy. 
Ensemble Martinů je klavírní kvarteto ve složení:
Miroslav Matějka – flétna, umělecký vedoucí,
Radka Preislerová – housle, Simona Hečová – vi-
oloncello, Štěpán Kos – klavír. Soubor v roce
1978 založili bratři Jan a Josef Riedlbauchové.
V roce 1993 se stal vedoucím souboru Miroslav
Matějka, někdejší absolvent Jana Riedlbaucha.
Kvarteto spolupracovalo s legendami českého
herectví, jako byli Boris Rösner, Věra Galatíková
či Radovan Lukavský a samozřejmě spolupra-
cuje s řadou žijících předních českých herců ve
svých literárně hudebních projektech. Od po-
čátku existence souboru v jeho repertoáru do-
minovala – kromě velkých mistrů hudby 18.–20.
století (Dvořáka, Beethovena, Haydna a jiných)
– hudba českých soudobých autorů a díla veli-
kána české hudby Bohuslava Martinů. Ensemble

Martinů uvádí klavírní kvartety a klavírní tria
s flétnou, ve střední Evropě definitivně etabloval
a obohatil sestavu klavírního kvarteta žánru ko-
morní hudby, kde je místo violy flétna. Soubor
nahrál 9 CD pro renomované vydavatele, desítky
snímků pro Český rozhlas, vystoupil na největ-
ších českých i světových festivalech a v České
televizi. Svým projevem a zvukovostí je En-
semble Martinů jedním z nejvýraznějších soubo-
rových uskupení v České republice. Na koncertě
v Litomyšli zazní v podání Ensemble Martinů
hudba Luboše Sluky, Alexeje Frieda, Astora Pi-
azzolly.
Saša Rašilov studoval na hudebně – dramatic-
kém oddělení Pražské konzervatoře a herectví
na DAMU. Působil ve Studiu GAG Borise Hyb-
nera, byl členem pražského Divadla Komedie,
hostoval v Divadle E. F. Buriana a ve Spolku Ka-
špar. V současnosti hraje v Divadle Na zábradlí.
Po hostování na prknech Národního divadla se
stal stálým členem jeho souboru. Ztvárnil také
role v mnoha filmech. Saša Rašilov propůjčuje
svůj zajímavý hlas mnoha zahraničním hercům,
za své umění byl oceněn cenou Františka Fili-
povského za dabing.

Jiřina Macháčková

Tapisérie z Bayeux
Tapisérie z Bayeux patří k nejcennějším památ-
kám středověkého umění. Zobrazuje ovládnutí
Anglie normanským vévodou Vilémem Dobyva-
telem včetně slavné bitvu u Hastingsu v roce
1066. Podle originálu zhotovila olomoucká tex-
tilní výtvarnice Věra Mičková repliku provedenou
technikou gobelínu. Původní dílo totiž není navz-
dory názvu tkaný koberec, ale výšivka na pru-
zích lněného plátna. Replika je k vidění
v Regionálním muzeu Litomyšl od 20. září do 16.
listopadu. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. září
od 17 hodin za účasti autorky vystaveného díla.
Dílo představuje jedinečný obrazový dokument
středověkých zbraní, oděvů a dalších předmětů,
které se do současné doby nedochovaly a téměř
komiksovým charakterem vypráví celý příběh
významného válečného konfliktu. Gobelín dosa-
huje úctyhodné délky takřka 70 metrů a je roz-
dělený do 27 nestejně dlouhých logických celků.
Najdete zde na 623 lidí, 55 psů, 202 koní, 41 lodí,
49 stromů, přes 500 mytických a jiných stvoření
a téměř 2000 latinských slov.
K výstavě je připraven doprovodný program,
v rámci výstavy si návštěvníci mohou sami vy-
zkoušet techniku tkaní gobelínu nebo se mohou
přihlásit na kurz pro veřejnost, konaný 18. října.
Během trvání výstavy budete mít několikrát mož-
nost projít výstavu v rámci komentované prohlídky
s kurátorkou výstavy. Komentované prohlídky se
uskuteční: 5. 10. od 14.00, 15. 10. od 15.30, 1. 11. od
10.00 a 12. 11. od 15.30 hod. Prohlídky jsou bez ob-
jednání, cena v rámci běžného vstupného.
K výstavě je připraven také lektorovaný program
„Jak vzniká tapiserie”, který je naplánován na so-
botu 18. října od 14.00 hodin. V úvodu kurzu pro-
jdeme společně výstavu, kde vám přiblížíme
historii a zajímavosti Tapisérie z Bayeux i její re-
pliky. Poté se přesuneme do muzejního Atelieru,
kde se seznámíte s materiálem a pomůckami
pro tkaní na rámu, naučíte se správně navést
osnovu a základy tkaní na příručních stavech.
Cílem je také dokončení vlastního díla. 
Kurz je vhodný pro dospělé a děti asi od 8 let
a všechny s chutí vyzkoušet si něco nového. Na
program je potřeba se objednat minimálně 3
dny předem. Cena programu 40 Kč na osobu
(pomůcky a materiál na dílnu). Maximální počet
osob na dílně je 25 osob. Kontakt:
kmoskova@rml.cz, 461 611 162, 461 615 287.

Hana Klimešová a Renata Kmošková

Kroužek Jihočechů
Sedmá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2014
se koná ve čtvrtek 18. 9. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu je přednáška
předsedkyně kroužku o spisovatelích jižních
Čech.                                            Jana Kroulíková

Prožijte svůj volný čas s DDM
Nabídka volnočasových činností Domu dětí
a mládeže Litomyšl zahrnuje přes 40 zájmových
útvarů. Pro děti, studenty i dospělé otevíráme
kroužky a kurzy, které jsou dlouhodobě oblí-
bené, ale také ty, které jsme v loňském roce na-
bídli poprvé (Airsoft, Holčičí klub, Gymnastika,
Stolní fotbal, Tai–chi pro dospělé). Nabízíme též
programy připravené podle přání klientů na zá-
kladě individuální domluvy se zaměřením na tý-
movou spolupráci.
Snažíme se reagovat na poptávku po aktivitách,
které v našem městě nejsou nabízeny, a proto
jsme připravili několik novinek. Pod vedením
Marie Pelánové nabízíme kroužek Mažoretky,
který je určen dívkám, které se chtějí věnovat
základům mažoretkového sportu. Zájemce od 10
let bude Martin Gross vyučovat Umění šermíř-
ské, při kterém je na prvním místě dbáno o za-
jištění bezpečnosti. Děti budou začínat
s molitanovým mečem, dozvědí se mnoho zají-
mavostí o rytířské době a budou si vyrábět
vlastní kostým. Základy znakového jazyka po-
vede lektorka Lenka Jandová, která praktickou
formou připraví účastníky na komunikaci s ne-
slyšícími. Výlety po okolí, orientaci na mapě
nebo geocaching  nabízí Turistický kroužek,
který bude organizačně vést Šárka Kličková.
Chlapci od 11 let, kteří mají zájem o techniku, se
mohou přihlásit do kroužku Klub mladých elek-
trotechniků, který má svoji zařízenou klubovnu
a vedou jej zkušení vedoucí Václav Kuře a Ondřej

Sirový. Připravujeme též otevření kroužků Mladý
záchranář, ve kterém děti budou rozvíjet svoje
znalosti a dovednosti v oblastech první pomoci,
dopravní výchovy nebo chování při mimořád-
ných situacích, a Sebeobrana pro děti od 13 let
a dospělé. První schůzky jsou nezávazné
a zdarma, ale realizace zájmového kroužku zá-
visí vždy na počtu přihlášených. Třídní kolektivy
a větší skupiny prosíme, aby se telefonicky ob-
jednaly. Přihlášky do zájmové činnosti si můžete
vyzvednout v DDM, ve školách, v IC nebo na
městském úřadě. Aktualizované informace jsou
na www.litomysl.cz/ddm.
V sobotu 13. září od 15 hodin v zámeckém pivo-
varu budou v rámci odborné astronomické kon-
ference odměněni úspěšní řešitelé soutěže
Kopalova sazka, která byla organizována pro
žáky II. stupně ZŠ a studenty středních škol.
V sobotu 20. 9. budeme již tradičně v okolí věže
na Smetanově náměstí při Starodávném jar-
marku. V týdnu od 22.–26. září budou probíhat
informativní schůzky jednotlivých kroužků, kde
budou přítomni jejich vedoucí a budou řešeny
časové možnosti a individuální potřeby klientů. 
Připravujeme také mnoho příležitostných akcí –
tvořivých dílen, výukových programů, soutěží
a výstav. Za všechny si dovolím jmenovat Kar-
neval v Lidovém domě, který se na jaře setkal
s velkým ohlasem a byl velmi úspěšný. Naše
činnost by ale nebyla možná bez možnosti vy-
užívat výukové a cvičební prostory škol a vstříc-
ného uvolňování žáků a studentů, kteří nám
pomáhají při organizačním zajištění akcí.  Děku-
jeme tedy tímto vedení a zaměstnancům part-
nerských organizací, ředitelům všech typů škol,
kteří s námi spolupracují a především externím
vedoucím kroužků, kteří se ve svém volném
čase věnují našim klientům od těch nejmenších
až po „dospěláky”.                   Josef Štefl, ředitel 

Dvoumetrový 
medvěd v pivovaře!
Medvědí pohádku uvede Dobré divadlo v neděli
21. září od 10 hodin v zámeckém pivovaře v Li-
tomyšli. Liberecká umělkyně Jarmila Enochová
slaví úspěch po celé Evropě s velkými nafukova-
cími loutkami. Je to její nápad. Tak se stane, že
z jejího kufru se pomalu zvedá velký medvěd, jen
pomocí malého ventilátoru. S nafukovacími lout-
kami umí pohybovat a nad tím děti i dospělí ža-
snou. S medvědem Barnabášem se diváci vydají
do světa hledat štěstí. Herečka v průběhu po-
hádky hraje na kytaru a zpívá – umí děti zapojit
do hry.
Pohádka je určená dětem od tří let. Délka před-
stavení je 40 minut. Vstupenka stojí 50 Kč, ale
držitelé rodinných pasů mají vstup v Hradci bez-
platný.                           Tomáš Langr, ředitel DD
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Mladí umělci přijedou
okouzlit litomyšlské 
publikum
Druhý zářijový víkend bude v Litomyšli k prask-
nutí nabitý kulturou. Se svou nabídkou přispěl
také festival Mladá Praha, jehož externí lito-
myšlský koncert se uskuteční v sobotu 13. září
od 18 hodin v zámecké jízdárně. Přijďte podpořit
mladé umělce s velkou budoucností, patnáctile-
tého Matouše Kopáčka, který na klarinet hraje
teprve šest let a už vítězí na mezinárodních sou-
těžích, sedmnáctiletého izraelského klavíristu
Ariela Lanyiho, který už ve svých patnácti letech
nahrál vlastní CD a čtyřiadvacetiletou japonskou
trombonistku Riyo Soejimu, která hostuje u vě-
hlasných orchestrů po celém světě. Vstup
zdarma.                                          Barbora Krejčí

Naše srdce patří Litomyšli 
Program kandidátů ODS již brzy ve vašich schránkách ODS

č.5

Umění improvizace… i extravagance, 
to je letošní Mladá Smetanova Litomyšl
Každý rok přijíždí několik set mla-
dých lidí do Litomyšle, aby se v nád-
herných kulisách architektury
jednoho z nejkulturnějších měst
střední Evropy nechalo překvapit,
nebo dokonce uchvátit programem
festivalu Mladá Smetanova Litomyšl. Letošní 41.
ročník, který se koná od 18. do 21. září, nese
v podtitulu „Umění improvizace” nabídku kon-
certů dvou skutečných mistrů okamžité hudební
invence formované rytmem a harmonií. 
Jazzman Jiří Stivín se svými flétnami a saxofony
se rozkračuje mezi barokem a nejmodernějším
fusion jazzem a dokáže pobavit publikum drob-
nými hudebními vtípky i trefnými proklamacemi
na zahajovacím koncertu festivalu. Hudební
skladatel Jiří Pazour je prvním mezi mistry im-
provizace klavírní hry a svými interaktivními
koncerty přinese mezi posluchače závěrečného
nedělního matiné vzrušení z neočekávaného
okamžiku humorným pojetím známých témat
klasické hudby.
Šansoniérka a jazzová zpěvačka Hana Robinson
se svým triem předá během sobotního vystou-
pení mladým posluchačům i dospělému publiku
radost z improvizace v tradičním pojetí jazzo-
vých standardů. A extravagance? Pro nadšence
objevující neobvyklé umělecké zážitky je připra-
vena divadelní performance Opera Fashion II,
která impozantním způsobem odkrývá nový po-
hled na vnímání světa operních tvůrců v sati-
rické podobě famózní módní přehlídky
designérských salonů Amadeus, Verdi, Tony, Ri-
chard Wagner, Giacomo a Bizet. Přes třicet mla-
dých umělců přenáší svou hravou a nápaditou
vizi na přehlídkové molo a jeviště Smetanova
domu. Neobvyklé kostýmy a smysl pro recesi se
přelijí do extravagantní podoby Jiřinkového
plesu, kde mladí účastníci festivalu budou tančit
na jazzové evergreeny v podání svých vrstev-
níků. 
Mladým hudebníkům ostatně bude patřit i Za-
hradní slavnost, kde se pět sborů a orchestrů

postupně představí v celém pro-
storu Klášterních zahrad v brzkém
sobotním popoledni.
Během festivalu určitě nezapo-
mene Hudební mládež na nejmenší
děti Litomyšle, na které čeká hu-

dební pohádka Cesta do Morriconie. Zkrátka
nepřijdou ani studenti středních škol, kteří se
setkají v pátek dopoledne s Jiřím Stivínem
a jeho populárním pořadem o jazzu a improvi-
zaci. Všechny programy se letos budou odehrá-
vat ve Smetanově domě, kde se v pátek také
uskuteční vernisáž fotografií a autorské čtení
projektu virtuální galerie mladých tvůrců
Face2Art.cz a divadelní nokturno hudebně ta-
nečního představení Red Mind.
Kompletní program festivalu najdete na webu
www.hudebnimladez.cz a na plakátech. Hudební
mládež ČR vás srdečně zve na 41. ročník festi-
valu Mladá Smetanova Litomyšl.

Eva Matušková

Dětská zastaveníčka 
na „zastávce” a hřištích

Zastaveníčka o radosti a překvapení připravuje
pro děti v „ulicích” města Naděje spolu s dobro-
volníky ve třetím zářijovém týdnu. Nabídneme
různé hádanky a rébusy, na kterých si děti
mohou vyzkoušet postřeh, rychlý úsudek nebo
manuální zručnost. Pokud bude hezké počasí,
můžete se s námi setkat v úterý 16. 9. od 15 do
17 hodin u dětského hřiště u Smetanova domu,
ve středu na autobusovém nádraží od 14 do 17
hodin a ve čtvrtek ve čtvrti  Zd. Kopala od 15 do
17 hodin. 
Cílem celého tohoto snažení je přiblížit práci Na-
děje rodinám, nabídnout možnosti a služby
v novém školním roce. Přijďte se s námi zastavit
na kus řeči a trochu her.  Budeme se těšit. 

Text a foto Jitka Nádvorníková

Senioři, přijďte
mezi nás
Ruka pro život o.p.s. zve všechny spoluobčany
v seniorském věku z Litomyšle i blízkého okolí
na společná setkání v rámci Sociálně aktivizač-
ních služeb pro seniory. Setkáváme se každý
týden od pondělí do čtvrtka vždy od 15.30 hod.,
v pátek od 14 hod. v prostorách denního staci-
onáře v přízemí žlutého a zeleného domu na-
proti nemocnici, konkrétně na adrese J. E.
Purkyně č.p. 1150 a 1126.
A na co se můžete těšit? Při společných setká-
ních hrajeme stolní hry, vyrábíme předměty dár-
kového charakteru, pracujeme s keramickou
hlínou, anebo se učíme základům práce s PC
a internetem. Jednou měsíčně u nás probíhají, ve
spolupráci s Městskou knihovnou, „Hrátky s pa-
mětí” a také půjčování knížek.
Kromě těchto pravidelných aktivit se u nás pořá-
dají přednášky z oblasti kultury, literatury, historie
i na téma zdraví. Setkáváme se také u příležitosti
významných událostí v roce, jako je například Ma-
sopustní posezení s tradičními koláčky či vánoční
setkání s ochutnávkou cukroví.
Na podzimní měsíce plánujeme, kromě pravidel-
ných aktivit, cyklus přednášek „Spisovatelé Li-
tomyšle” s paní Mgr. Janou Kroulíkovou nebo
setkání s panem Miroslavem Havranem a poví-
dání o jeho nové knížce.
Zveme všechny, kteří mají o naše aktivity zájem,
na informační setkání po prázdninách, které se
uskuteční ve středu 3. září 2014 tradičně v 15.30
hod. ve žluté budově.
Těšíme se na vás!

Za Ruku pro život o.p.s. Ria Slušná

Divadelní „Pohádkové neděle” ve Sme-
tanově domě potěší hlavně ty nejmenší
Smetanův dům připravil na podzimní sezónu pro
své malé diváky čtveřici pohádkových předsta-
vení.
První Pohádková neděle, která připadá na 14.
září, zavede děti na Zámecké návrší. Od 11.00
hodin se zde před piaristickým kostelem ode-
hraje představení Králíci z klobouku brněnského
Divadla Špílberg. Podle námětu Pavla Šruta
a scénáře Martina Kudličky režíroval Ludvík Fa-
ruga. Hudbu složil Petr Skoumal. Vstup zdarma.
Představení se koná v rámci slavnostního ote-
vření Zámeckého návrší.
V neděli 19. října od 15.00 se mohou děti těšit na
výlet do světa dinosaurů – pohádku O pračlovíč-
kovi. Tu zahraje od 15.00 hodin ve velkém sále
Smetanova domu soubor olomouckého divadla
Tramtárie. Představení režiséra Vladislava Kra-
cíka v roce 2010 vyhrálo celostátní přehlídku di-
vadla pro děti Popelka Rakovník a v roce 2011

získalo cenu diváků na prestižním festivalu di-
vadel pro děti Dítě v Dlouhé. Vstupné 70 korun.
V neděli 30. listopadu od 15.00 se mohou děti
těšit na Příhody včelích medvídků v podání Di-
vadla KRAPET Praha. Populární večerníček s ob-
líbenými písněmi dvojice Petr Skoumal, Zdeněk
Svěrák ožije ve velkém sále Smetanova domu.
Dle předlohy Jiřího Kahouna režíroval Zdeněk
Tomeš. Vstupné 70 Kč.
Sérii nedělních dětských představení uzavře 14.
prosince v 15.00 hodin ve velkém sále Smeta-
nova domu Hravé divadlo Brno a pohádka s ná-
zvem Pinókio – nosáčova dobrodružství. Na
motivy známé knihy italského spisovatele Carla
Collodiho příběh upravil a režíroval Zdeněk
Turba. Vstupné: 70,–.
Vstupenky na jednotlivé pohádky v prodeji ho-
dinu před představením v pokladně Smetanova
domu.                                            Prokop Souček
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15. ročník Litomyšlské univerzity třetího věku – podzim 2014
Nabízíme vám podzimní část patnáctého roč-
níku LU3V. Je to vlastně takové malé „Ohléd-
nutí”. Pozvali jsme přednášející, kteří se našim
posluchačům v uplynulých letech nejvíce líbili,
a myslíme si, že mají stále co říci. Každý z nich
si zvolil téma, které je mu blízké. Litomyšlská
univerzita třetího věku se koná v Lidovém domě,
pokud není uvedeno jinak. 
• Čt 25. 9. 2014 od 14.30 hod. – Egyptské hiero-
glyfy: vývoj, rozkvět a posmrtný život egypt-
ského písma v okultní tradici západního světa
(přednáší Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.) 

• Čt 2. 10. 2014 od 14.30 hod. – Křeslo pro hosta
Vojtěcha Stříteského – pan Vojtěch Stříteský
uvádí vynikajícího hornistu a dirigenta pana
Radka Baboráka
• Po 20. 10. 2014 od 14.30 hod. – Okna vesmíru
dokořán po třiceti letech (přednáší RNDr. Jiří Gry-
gar, CSc.)
• Čt 13. 11. 2014 od 14.30 hod. – Tradice a sou-
časný život Země vycházejícího slunce (přednáší
Ing. Jiří Prokop, MSc.)
• Čt 27. 11. 2014 od 14.30 hod. – Hudba piaristic-
kých skladatelů 17. a 18. století (přednáší

Mgr. Tomáš Hanzlík, Ph.D.)
• Čt 4. 12. 2014 od 14.30 hod. – Slavnostní zakon-
čení ročníku
Doprovodný program:
• St 15. 10. 2014 – zájezd do Heřmanova Městce
a okolí
Změna programu vyhrazena
Školné činí 200 Kč za semestr. Jednotlivých
přednášek v rámci LU3V se mohou po úhradě
50 Kč a po ústní domluvě s organizátorkou LU3V
zúčastnit i ostatní zájemci z řad široké veřej-
nosti. Přihlášky a placení školného: V čítárně
Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám.
50, pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do
11.30 a od 12.00 do 16.00 hod. 
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.            

Iva Pekníková, foto Miroslav Škrdla

1. Vojtěch Stříteský • 2. MUDr. Renata Rothscheinová • 3. Mgr. Karel Štarman • 4. Ing. Iva Pekníková •  5. MVDr. Jiří Poláček •
6. Alena Nonnová • 7. Ing. Josef Osecký • 8. Mgr. Anna Vrchotová • 9. Petr Voříšek • 10. Mgr. Jaromír Kroužil • 11. Ria Slušná •
12. Vladimír Pala • 13. Mgr. Romana Kicukisová • 14. Josef Vanžura, 15. Miloš Menc • 16. Jiří Dudycha • 17. Mgr. Marcela Nývltová •
18. Josef Kopecký • 19. Jana Valdhansová Kroužilová, DiS. • 20. Jiří Mikyska • 21. Jaroslav Patočka • 22. Lenka Vacková • 23. Jaroslav Sodomka

Fórum občanů Litomyšle
LITOMYŠL PRO OBČANY – OBČANÉ PRO LITOMYŠL

Správná karta ve vašich rukou

www.forumobcanu.cz
info@forumobcanu.cz

Metropolitní opera v kině Sokol
Dobrá zpráva pro všechny příznivce nevšedních
operních zážitků. Stejně jako v loňském roce
také letos se diváci mohou těšit na záznamy
představení z Metropolitní opery v New Yorku

v HD kvalitě. V úterý 23. září 2014 začneme Zef-
firelliho opulentní inscenací Pucciniho poslední
opery Turandot, jednou z nejoblíbenějších divác-
kých kusů na repertoáru MET. Maria Guleghina
se představí v titulní roli kruté čínské princezny,
jejíž nenávist vůči mužům je tak silná, že
všechny nápadníky, kteří neuhodnou její há-
danku, nechává bez milosti popravit. Nezná-
mého prince Calafa, který si nakonec získá její
srdce a mezi jehož slavné árie patří i úchvatná
„Nessun dorma", zpívá Marcello Giordani.
Záznamy operních představení budou promí-
tány od září, každý druhý měsíc, do května 2015.
V současné době dále jednáme o těchto titulech:
A. Dvořák: Rusalka, G. Verdi: Rigoletto, Ch. Gou-
nod: Romeo a Julie, G. Verdi: Trubadúr. Více in-
formací naleznete na stránkách kina
www.kinolitomysl.cz

Leoš Krejčí, foto promo foto
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Ženich prodal nevěstu sám sobě!

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 6. 9. MUDr. Sláma
Ne 7. 9. MUDr. Sláma  
So 13. 9. MUDr. Paseková
Ne 14. 9. MUDr. Paseková
So 20. 9. MUDr. Sláma
Ne 21. 9. MUDr. Sláma
So 27. 9. MUDr. Mikulecká
Ne 28. 9. MUDr. Jindrová
So 4. 10. MUDr. Paseková
Ne 5. 10. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského oddě-
lení, tel. 461 655 269
So 6. 9. MUDr. Hájková
Ne 7. 9. MUDr. Filová  
So 13. 9. MUDr. Kopecká
Ne 14. 9. MUDr. Pecinová
So 20. 9. MUDr. Pešková
Ne 21. 9. MUDr. Jílková
So 27. 9. MUDr. Filová
Ne 28. 9. MUDr. Filová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 6. 9. Na Špitálku 461 615 034
Ne 7. 9. Ústavní lékárna 461 655 530
So 13. 9. U Nemocnice 461 615 617
Ne 14. 9. Ústavní lékárna 461 655 530
So 20. 9. U Slunce 461 612 678
Ne 21. 9. Ústavní lékárna 461 655 530
So 27. 9. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 28. 9. Ústavní lékárna 461 655 530
So 4. 10. Na Špitálku 461 615 034
Ne 5. 10. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
6.–7. 9. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
13.–14. 9. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel. 775 724 524
20.–21. 9. MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel. 461 631 126
27.–28. 9. MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel. 606 182 715
4.–5. 10. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369

Rozpis služeb

Loučení s Loučnou špinavou potřetí
Po jednoroční odmlce se letos v sobotu 6. září
opět uskuteční Loučení s Loučnou špinavou,
tedy environmentální happening, při kterém si
Litomyšlané vyčistí svou řeku Loučnou a koryto
potoka Drahošky. Co se vlastně bude dít? V 11.00
hod. se u řeky za hotelem Dalibor sejdou odváž-
livci ve vysokých kolínkách, kteří projdou řeku až
k jezu u hostince „Za vodou” a vytáhnou
všechno, co do vody nepatří. Všichni zdatní vod-
níci jsou vítáni! Ve 12.00 hod. se zase sejdou ro-
diny s dětmi pod tenisovou halou a vypraví se

uklidit koryto potoka Drahošky až k prameni. Pro
děti nachystáme rukavice, nezapomeňte je
ovšem obout do holínek! Ve 13.00 hod. se spustí
na vodu u Lidového domu zdatní gondoliéři, kteří
se poperou s nepořádkem ve větší hloubce.
Každý rádce s bystrým okem se bude na břehu
hodit! Ve 14.00 hod. se potom sejdeme na
plácku před Lidovým domem a dobrý skutek pa-
třičně oslavíme. Na tuhle část už holínky nepo-
třebujete, vezměte s sebou raději něco dobrého!

Za o.s. Generace 89 srdečně zve Jeník Pikna

Den otevřených dveří
v Litomyšlské nemocnici
Ve čtvrtek 18. září 2014 pořádá Litomyšlská ne-
mocnice Den otevřených dveří s mottem: „Ne-
mocnice barevná a přátelská”. Pro zájemce je
připravena prohlídka lékárny a jejího zázemí, ra-
diologie, lůžkové rehabilitace, gynekologie a or-
topedie. Dále na vás v parku čeká široké
spektrum preventivních vyšetření a specializova-
ných poraden, jako například měření krevního
tlaku, preventivní vyšetření nádoru tlustého
střeva a konečníku, měření hladiny krevního
cukru, vyšetření omamných látek v moči, ale také
dárcovství krve a plazmy – co o něm potřebujete
vědět, laická první pomoc – KPR, obezitologie,
nutriční výživa, edukace diet a řada dalších. 
V doprovodném programu proběhne dopolední
malování na chodníky 2–3členných školních
týmů, celodenní soutěžní výstava kreseb na

téma „Nabarvěte si naši nemocnici” a fotografií
na téma „Nemocnice očima studentů”. V prů-
běhu celého dne zahrají skupiny a orchestry li-
tomyšlských škol – od 10.00 do 11.00 Orchestr
Big Band (ZUŠ Litomyšl), ten vystřídá Dechový
orchestr při ZUŠ Litomyšl, od 12.00 do 13.00 vy-
stoupí Rock Dawn (gymnázium Litomyšl), násle-
dovat bude studentské trio (gymnázium
Litomyšl), od 14.00 zazpívá pěvecký sbor KOS
(VOŠP a SPgŠ Litomyšl) a na závěr vystoupí
swingový orchestr Black Band (ZUŠ Ústí nad Or-
licí). 
Po celý den bude připraveno občerstvení a další
drobná překvapení. Těší se na vás kolektiv Lito-
myšlské nemocnice.
Podrobný program najdete na plakátech a we-
bových stránkách www.litnem.cz. –red–

Osteopatie v Litomyšli
Osteopatie je specifická léčebná metoda (zalo-
žena roku 1874 americkým lékařem A.T. Stillem),
která ctí uznávaný a osvědčený systém klinické
diagnózy. Základem metody je tzv. holistický
přístup (tj. celostní pohled na zdravotní obtíže
pacienta). Nezabývá se pouze příznaky onemoc-
nění, nýbrž možnými příčinami, které tomuto
stavu předcházely.
Osteopatická péče je zaměřena na obnovu a pod-
poru struktury a funkce celého těla. Vede k léčbě
stávajících zdravotních potíží i k účinné prevenci.
Osteopatická léčebná metoda je postavena pouze
na bezpečné, přirozené, manuální medicíně bez
použití léčiv a poskytuje šetrný přístup k individu-
álním potřebám každého pacienta ve všech fázích
života – od narození až po stáří. Osteopat používá
převážně jemné manipulativní techniky, které jsou
zaměřeny na korekci „nerovnováhy”, a to na
úrovni tkání, kloubů i kostí, umožňující obnovení
harmonie v těle pacienta. Současně osteopatie
nevylučuje, nýbrž spolupracuje s klasickou medi-
cínou.
Nová osteopatická ordinace se nachází v Lito-
myšli, na adrese Smetanovo nám. 87 (vstup je
z Nerudovy ulice). Nachází se v domě, který na
počátku 20. století poskytl zázemí první benzí-

nové pumpě na náměstí v Litomyšli, v 90. letech
první bio–prodejně v ČR a nyní prvnímu plně
kvalifikovanému a MŠMT v ČR uznanému oste-
opatovi. 
Aaron Husby vystudoval a praktikoval osteopatii
ve Velké Británii, kde získal titul Magistr Oste-
opatie (M.Ost), udělený Univerzitou Greenwich
v Londýně, a kvalifikaci Diplomovaného Oste-
opata (D.O.) udělenou Evropskou Školou Oste-
opatie (ESO) v Maidstone. Aaron Husby je
hostujícím profesorem osteopatie na Evropském
Institutu Osteopatické Medicíny v Nemocnici
San Martino v Janově v Itálii. V současné době
pečuje o svou stávající klientelu v Litomyšli, kde
jsou noví zájemci vítáni. 

Aaron Husby. M.Ost, D.O. 

Od 1. září 2014 je
plicní ambulance 

MUDr. Dvořákové přestěhovaná
na Smetanovo náměstí č. 122 
(v prvním patře nad Lékárnou 

U anděla Strážce)

Dobré divadlo uvádí operu Prodaná nevěsta
v sobotu 4. října od 17 hodin ve Smetanově
domě v Litomyšli. 
Nezisková organizace pořádá oslavu 190. naro-
zenin autora Bedřicha Smetany. Na podiu vy-
stoupí 60 liboherců z Pyšel. Zpěvohru s tanci
doprovodí živý orcestr. Velkolepou oslavu lito-
myšlského rodáka uskuteční místní spolek bez
dotací, což je v dnešní době výjimečné. Z vý-

těžku dobročinné akce zaplatí dětem pohádky. 
Komická opera o lásce dvou milenců se na če-
ských jevištích hraje s úspěchem již téměř 150
let. Toto vystoupení režíroval Bohumil Gondík
a do hry obsadil 4 soubory. Slova kdysi napsal
Karel Sabina a hudbu složil Bedřich Smetana.
„Politik František Rieger se přel se Smetanou, že
nedokáže složit všemu lidu srozumitelnou
operu, že skládá na těžká témata. Dotčený Sme-

tana mu říká, že takovou operu by složil přes
noc, že je to pod jeho úroveň. Pustil se ale do
skládání. Poté se na jednom večírku ptá Sme-
tana Sabiny: 
„Tak co, Sabina, mají už slova na tu operu? Stále
jen pijou a neskládají!”
Sabina si přihnul z lahve řka: 
„Co bychom se netěšili, když nám Pán Bůh
zdraví dá!”
„To je dobré, zapíšou si to!”
Tak nějak mohl vzniknout příběh Mařenky a Je-
níka, který prodá svou nevěstu sám sobě, aniž
by o tom ostatní věděli,” vypráví historku Tomáš
Langr, ředitel Dobrého divadla.  
V sále je možnost občerstvení. Vstupenky je
možné zakoupit na místě před pořadem a v ob-
vyklých předprodejích. Cena je od 100 Kč podle
kvality místa.                Tomáš Langr, ředitel DD

PLACENÁ INZERCE
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LITOMYŠL – viz. kalendář akcí

SVITAVY
• 1.–6. září / Svitavský stadion
V. Řezbářský memoriál Aloise Petruse – pod ru-
kama řezbářů budou již popáté ožívat kmeny stromů 
• 7. září od 9.00 / náměstí Míru
Pouť ke sv. Jiljí – historický program s jarmarkem,
který připomene „švejkovskou” formou 100. výročí za-
čátku 1. světové války
• 13. září od 10.00 / areál rybníka Rosnička
Den s Lesy ČR – program pro děti i dospělé, otevření
nové vozíčkářské stezky, exhibice mistra ČR v práci
s motorovou pilou Jiřího Vorlíčka
• 27. září od 14.00 / náměstí Míru
Svatováclavský košt – tradiční slavnost vína a dobré
nálady. Ochutnávky moravských i českých vín, dopro-
vodný program.
Více na www.kultura–svitavy.cz

POLIČKA
• 1.–5. září / městská knihovna
Love is illusion – výstava fotografií věnovaná skate-
boardu
• 3. září od 19.00 / Tylův dům
JOE – drsný příběh o přátelství (film USA, 2D)
• 23. září od 19.00 / Tylův dům
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková: 
FURTLUFTDURCHTOUR

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 23. září od 14.00 / Knížecí louka
Slavnostní otevření in–line stezky 
na Knížecí louce
• 29. září od 19.00 / kinosál muzea
Philippe Claudel: O lásce čili Parle moi d´amour –
francouzská konverzační komedie, kde se v manžel-
ském duelu utkají J. Krausová a K. Roden

VYSOKÉ MÝTO
• 5.–6. září / amfiteátr a nám. Přemysla Otakara II.
Městské slavnosti Vysoké Mýto – slavnostní ote-
vření Muzea českého karosářství. A. Langerová, Xindl
X, Inflagranti, Voxel, Symfonický orchestr Litomyšl
Více na www.vysoke–myto nebo www.mklub.cz.
• 20. září od 20.00 / klubová scéna M–klubu
Lake Malawi & Andrew Sychra – koncert v čele se
zpěvákem A. Černým
• 5.–28. září / Zvonice
Pavel Matuška – Usmívání – výstava

Českomoravské
pomezí zve

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA

Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844 • E-mail: kamenictvi@policka.cz

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

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: levné pečící kameny, panelové hrobky,

plotové desky včetně sloupků, skruže, dlažby, meliorační žlaby

Nesprávná elektrická instalace
Elektrická energie je naším všestranným po-
mocníkem, který převzal většinu prací v našich
domácnostech. Přijměte několik otázek našeho
malého testu jako návod, jak se nezařadit mezi
ty, jimž elektrický proud posloužil v negativním
smyslu.
První otázka je určena majitelům rodinných
domků či bytů. Kdy jste naposledy za přítom-
nosti odborníka kontrolovali stav elektroinsta-
lace? Preventivní prohlídka pomůže zabránit
vzniku požáru.
Další otázka patří všem, kdo má elektrické ob-
vody ještě jištěny tavnými pojistkami. Používáte
vždy jen správně dimenzované pojistky? Nebo
je sami opravujete? Většina samozvaných od-
borníků postupuje tak, že tavný element nahradí
z jakési snahy po trvanlivosti průřezem silněj-
ším. Zapomíná přitom na původní účel pojistky,
chránit obvod proti přetížení sítě. Nepřeruší pří-
vod proudu a může dojít mimo jiné i k požáru.
Proto pojistky nikdy opravujte, ale nahraďte je
novými, předepsané hodnoty.
A co přívodní šňůry ke spotřebičům? Zacházejí
s nimi i vaše děti? Podcenění zdánlivé maličkosti

může mít účinek elektrického křesla, na které se
odsuzujeme vlastní nedbalostí. To platí i pro nej-
různější provizória při stavebních úpravách, pro
zapojení spotřebičů na motorový proud nebo
nouzové osvětlení.
Podmínkou účinné ochrany před bleskem je ne-
porušený svod hromosvodu a správně prove-
dené zemnění. Jestliže hromosvod svede
atmosférický výboj o napětí dosahujícím miliónu
voltů, je třeba zajistit odbornou revizi a případ-
nou opravu, abychom při další bouřce nebyli od-
kázáni už jen na zásah hasičů. Navzdory dobré
víře zde totiž hromnička mnoho nepomůže.
Těm, kteří si nemohou na položené otázky od-
povědět bez začervenání, chceme závěrem po-
přát, aby stačili odhalené závady odstranit dříve,
než dojde k neštěstí. Vždyť víte, že špatný stav
elektroinstalace, neodborné zásahy a nedodr-
žení standardů nechává dokořán otevřené dveře
nejen velkým hmotným škodám, ale především
ohrožuje lidské zdraví a životy.

Karel Zeman
(text je zveřejněn v rámci plnění

plánu preventivně výchovné činnosti)

Univerzita Pardubice pořádala pro 
zvídavou mládež tři letní školy najednou
V pondělí 18. srpna přivítala Univerzita Pardu-
bice šedesátku nových studentů, pro které při-
pravila hned tři různé letní školy najednou. Nešlo
však o vysokoškolské studenty, ale o žáky zá-
kladních a středních škol. Ti absolvovali speciální
odborný program na jednotlivých fakultách,
včetně té litomyšlské.
Vysoká škola nachystala hned tři různé letní
školy najednou: univerzitní vědecký denní kemp
pro žáky základních škol a dvě specializované
letní školy pro středoškoláky: letní školu techno-
logie a řízení železniční dopravy na Dopravní fa-
kultě Jana Pernera a letní kurz chemie pro
restaurování na fakultě restaurování v Litomyšli.
„Univerzitní letní škola proběhla formou denního
kempu od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Pro
žáky byl každý den na jedné fakultě připraven
zajímavý zážitkový program, během něhož si vy-
zkoušeli práci vědců a celou řadu zajímavých
úloh a pokusů z mnoha oborů. Za své „bádání"
sbírali razítka do speciálních prázdninových in-
dexů,” popisuje průběh univerzitní letní školy její
hlavní organizátorka Ing. arch. Iva Svobodová
z oddělení propagace a vnějších vztahů Univer-
zity Pardubice. „Odpoledne si děti užily zábavu
při sportovních aktivitách a soutěžních hrách
třeba s GPS. V úterý vyrazily na výpravu do Li-
tomyšle na fakultu restaurování a ze čtvrtka na
pátek strávili účastníci jednu noc také na vyso-
koškolských kolejích, aby byl vysokoškolský
život na zkoušku kompletní,” doplnila program
univerzitní letní školy Iva Svobodová.
A co připravila fakulta restaurování v Litomyšli?
Kurz chemie pro restaurování, který se věnoval

využití přírodovědného oboru chemie v oblasti
péče o kulturní dědictví. Uskutečnil se formou
teoretické přípravy a praktické výuky, která za-
hrnovala práci v laboratoři a byla zaměřena na
odzkoušení vybraných technik, materiálů
a představení vybraných výsledků vědy a vý-
zkumu z oblasti chemie. „V kurzu se desítka stu-
dentů seznámila s obecným uplatněním
anorganické a organické chemie v rámci obnovy
kulturního dědictví. Lektoři jim také představili
vybrané poznatky současné vědy a výzkumu
z oblasti chemie, které byly v uplynulých letech
řešeny na naší fakultě a nyní jsou běžnou praxí
při restaurování uměleckých děl,” řekla k progra-
mové skladbě kurzu Bc. Pavla Nováková z fa-
kulty restaurování, jedna z organizátorek letní
školy. „Během pěti dnů byly po chemické
stránce představeny materiály památkových
objektů, jako jsou kámen, nástěnná malba,
omítka, papír a barevné povrchové úpravy. Stu-
denti poznali mechanismus jejich degradace
v různých podmínkách a postup při jejich zá-
chraně a restaurování. V rámci jednotlivých
kroků restaurování jim lektoři přiblížili nejnovější
poznatky z oblasti čištění památek, odsolování,
zpevňování a jejich povrchové úpravy. Nedílnou
součástí bylo seznámení se s chemickou pod-
statou používaných látek a mechanismu jejich
účinku,” uzavřela Nováková. 
Univerzita Pardubice pořádala letní škol v rámci
projektu Brána vědě/ní otevřená II.
(CZ.1.07/2.3.00/45.0013), který je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem České republiky.                              –red–

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Kraj Smetany a Mar-
tinů představí slavné osobnosti • Slavnost na
Růžovém paloučku • SOS: Falešné průzkumy •
Hledáme dědice, zn. spěchá! • Den otevřených
dveří v Tyflocentru Pardubice • Nová pomoc by-
tovým družstvům s povinným zveřejněním in-
formací • Program Panel 2013+ představuje
řadu novinek • Ústecký autosalon – Ekomobilita
2014 • Lesní klub pro děti Brlenka se stěhuje •
Ústecký autosalon – Ekomobilita 2014 • Po-
hádka • Na sladké řeči se nachytala •

co se do Lilie nevešlo 

www.facebook.com/litomysl.lilie
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Možnost zasílání Menu či Akcí na mail: hanc.martin@centrum.cz
Restaurace a Café U Medvěda

POUZE PRO STARŠÍ 18 LET
www.napivosrozumem.cz

www.umedveda.cz

Anomalia se zaměřila na animátory – profesionály
Páté narozeniny letos slaví kurzy 3D animace
Anomalia, které našly „útočiště” v litomyšlském
zámeckém pivovaru. Organizátoři ovšem letos
přišli s novinkou. Od července do září se v Lito-
myšli zdokonalují pouze pokročilí profesioná-
lové. Nový program je postaven tak, aby pomohl
již pracujícím animátorům posunout své doved-
nosti o stupeň dál díky přítomnosti předních od-
borníků ze studia Valve, Pixar a Dreamworks.
Třináct účastníků ze Švédska, Belgie, Nizozem-
ska, Španělska, Polska, Slovenska, Velké Británie
a České republiky je podle organizátora z 3BO-
HEMIANS Davida Touška spíše menší počet, ale
o to prý v novém schématu jde. „Účastníci mají
větší prostor, aby se mohli soustředit na osobní
vzdělávání s lektorem,” vysvětlil. Prvních šest
týdnů se animátoři soustředili na vlastní doved-
nosti a zlepšování svého portfolia. Každý tak pra-
coval na vlastních záběrech. „V osmém a devátém
týdnu se věnujeme animování krátkého filmu,
což bude náš už třetí animovaný film. Přijede
dlouholetý lektor Keith Lango z Valve a pokusíme
se udělat záměrně nízkorozpočtový film. Poslední
dva týdny se budeme věnovat animaci zvířat,
což jsme tady ještě neměli,” upřesnil Toušek.
K výuce jsou každý rok přizváni nejlepší lektoři
– profesionálové ze studií zvučných jmen. Letos
jde, kromě zmiňovaného Keitha Langa, o Ken-
nyho Roye, Jasona Schleifera, Mika Belzera
a Neila Helma. Už jen možnost setkat se tváří
v tvář s takovými animátory, za kterými stojí
studia jako Pixar či Dreamworks, je pro účast-

níky kurzu lákadlem. Rady odborníků jsou ne-
ocenitelné. „Mě animace a vizuální efekty zají-
maly od malička, takže tento kurz je přirozený
vývoj k možnostem, které zde jsou. Chci se učit
od špiček v oboru, protože takováto možnost
v České republice není. Doufám, že mi to po-
může prosadit se někde v zahraničí. Pracoval
jsem v animačním studiu a teď budu shánět
nové zaměstnání,” prohlásil účastník Anomalie
Patrik Duda. Zájem o prázdninové kurzy tedy ze
strany animátorů je a slibují si od nich mnohé.
Organizátoři proto zvažují, že se mimo léto usadí
v Litomyšli ještě v květnu. „Ještě uvidíme, jestli
nám potvrdí financování, ale vytvořili jsme
takový program, který by se měl soustředit
na vývoj projektu a posunout tu příležitost
pro animátory ze zahraničí i u nás, aby se dali

dohromady jako tým,” informuje David Toušek.
Anomalia není škola, ale profesionální a vzdělá-
vací platforma, která je zaměřena na ty, již chtějí
nejen zlepšit svou práci, ale také lépe pochopit
animační průmysl. Ovšem i když nejde o školu,
zařadil ji server Animation Career na prestižní
seznam TOP 100 nejlepších animátorských škol
na světě. V žebříčku je na krásném 15. místě. 

Text a foto Jana Bisová

MĚSTSKÁ GALERIE LITOMYŠL 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

ASISTENT/KA.
Nástup 3. 11. 2014.

Více na: www.cz-museums.cz (Dění v oboru 
- Volná místa) či na FB: Městská galerie Litomyšl.

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

Budislav – prodej starší chalupy 3+1 v původním stavu v cen-
tru obce. Větší stodola, zachovalý sklep z pískovce, zahrada
505 m2, napojeno na elektřinu a obecní vodovod.
Č.1047. Cena: 580 000,- Kč
Opatov u Svitav – prodej RD s dispozicí 3+1 a 2+1, s krytým
bazénem, prostornou půdou, 3 garážemi a zahradou. Nová
kuch.linka, topení kotlem na dřevoplyn, dům má novou
omítku. Č.1053. Cena: 2 190 000,- Kč
Litomyšl – prodej moderního RD 4+1 s obytnou plochou
150 m2 v klidné lokalitě Záhraď. Dům je nízkoenergetický,
zděný, dvoupodlažní, napojený na veškeré inž.sítě. Dokon-
čení podzim 2014, pozemek 802 m2. 
Č.1031. Cena: 3 600 000,- Kč vč.pozemku
Budislav – prodej menší chalupy 1+1 v centru obce v oblíbené
turistické oblasti. Napojeno na elektřinu, veřejný vodovod,
odpady do žumpy, plyn na pozemku.
Č.1032. Cena: 775 000,- Kč
Němčice – Člupek – prodej staršího rodinného domu 2+1
s velkou zahradou na trase Litomyšl-Česká Třebová. Napojen
na vodovod, elektřinu, odpady do jímky.
Č.1036. cena 550 000,- Kč, rychlé jednání-sleva
České Libchavy-Paseky – prodej RD 3+1 se stodolou, garáží
a zahradou o výměře 1692 m2. Dům je průběžně rekonstru-
ovaný, nové izolace, plast. okna s protihlukovou úpravou,
nová přípojka kanalizace.  Č.1034. Cena: 1 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej bytového domu s možností komerčního
využití v centru města u hlavní silnice. Dvoupodlažní objekt
a půda. V současné době 3 byty a nebyt.prostory, parkování
ve dvoře, veškeré sítě, st.plocha 282 m2.  
Č.1001. Cena: info v kanceláři
Litomyšl – prodej několika posledních zainvestovaných sta-
vebních pozemků pro stavbu rodinných domů v lokalitě
U Prokopa. Inž.sítě jsou kompletně zainvestované. Možno
okamžitě stavět. Č.997. Cena: 1250,- Kč/m2

Střemošice – prodej částečně zrekonstruovaného rodinného
domu s 2 byty v malé obci v oblíbené rekreační oblasti s nád-
herným výhledem do okolí. Č.982. Cena: 600 000,- Kč
Hnátnice – prodej zděného podkrovního bytu 2+kk v OV
ve III. NP v klidném prostředí nedaleko lesa, nová koupelna,
vytápění krbovými kamny, nízké platby do společného
fondu. Č.978. Cena: 250 000,- Kč
Lezník u Poličky – prodej RD 4+1 s větší garáží, navazující ze-
mědělskou částí a zahradou, napojeno na obecní vodovod,
elektřinu, topení ústřední na tuhá paliva.
Č.975. Cena: 990 000,- Kč
České Heřmanice – prodej udržovaného hospodářství s vni-
třním dvorem, zahradami, stájemi a stodolami, obytná část
3+1. Vhodné k rekreaci i k trvalému bydlení s chovem domá-
cích zvířat, možno přikoupit polnosti o výměře 8 ha.
Č.919. Výrazná sleva!. Cena: 990 000,- Kč
Lubná u Poličky – prodej ojedinělého citlivě zrekonstruova-
ného venkovského sídla s obytnou plochou 300 m2 a s po-
zemky o velikosti 3913 m2 v malebné klidné obci v blízkosti
Litomyšle a Poličky. Č.841. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej areálu, který se skládá z administrativní bu-
dovy, sklad.objektu, přízemního skladu s rampou, garážemi
pro osob. i nákladní auta, včetně manipulačních ploch o vý-
měře 2827 m2. Č.877. Cena: info v RK
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Prázdniny 
ve stacionáři
Letošní léto v Denním stacionáři Ruky pro život
o.p.s. bylo  pro uživatele opravdu velmi pestré.
Zahrnovalo nejenom sportovní aktivity – bow-
ling, petangue, koupání a pěší turistiku, ale také
výletování po okolí Litomyšle – do Poličky do
muzea Bohuslava Martinů, do Svitav k rybníku
Rosnička, do Chocně, na Kozlov,  do Pazuchy,
Benátek aj..  Něco nového se také dozvěděli při
návštěvě pobočky Policie ČR, litomyšlského
zámku a nově otevřeného muzea. Ti nejodvá-
žnější spali ve stacionáři a navštítvili koncert
v Kotelně. Trénovali se ale i praktické věci – na-
kupování surovin na svačinu, snídani, na vaření
oběda. S velkým zájmem si užívali canisterapii.
Přínosem nejen pro ně byla také skutečnost, že
mohli mezi sebe přijmout o prázdninách kama-
rády ze ZŠ speciální, kteří sem docházejí ve škol-
ním roce na odpolední aktivity.
My jako rodiče jsme velmi spokojeni, protože si
uvědomujeme, na základě vlastní zkušenosti, že
je potřeba osoby s handicapem aktivizovat a že
vedle pracovních terapií je důležitou oblastí pro
ně zážitková a prožitková aktivizace. 
Poloha stacionáře umožňuje také, mimo jiné,
maximálně využívat pestrou nabídku aktivit
přímo v Litomyšli.
Tímto děkujeme městu, že umožnilo provozovat
tuto sociální službu přímo ve městě, a vedení
stacionáře, že připravilo našim dětem opravdu
zážitkové prázdniny. 

Za rodiče uživatelů Denního stacionáře Ruky
pro život o.p.s. Romana Boháčová,

foto Ria Slušná

Příležitost pro vás
– radost pro druhé
Rodinné centrum Litomyšl nabízí prostor pro
sdílení vašich zkušeností. Prostor pro vaši reali-
zaci, vaše vědomosti, dovednosti, možnost na-
učit to ostatní. Příležitost prožít čas s lidmi
obdobně naladěnými a posunu se zase o kousek
dál. Umíte něco speciálního? Chcete to naučit
ostatní? Kreslíte? Vyrábíte věci k potěšení
i užitku? Bylinkaříte? Umíte péct? Běháte po
lese? Relaxujete? Rozumíte si s počítačovou
grafikou? Zkoumáte přírodu? Navrhujete kos-
týmy? Děláte něco, co by zajímalo ostatní?
Chcete „cokoli” sdílet s ostatními? Ozvěte se
nám na e–mail pbenesova@centrum.cz.

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl

Pozvánka na výstavu
drobného zvířectva
ČSCH ZO 1 Litomyšl pořádá v sobotu 20. září
Místní výstavu drůbeže, holubů, králíků a exotic-
kého ptactva s tombolou pro děti. Akce se usku-
teční od 8 do 17 hodin v chovatelském areálu za
bývalou aukční halou. 
Srdečně  zvou pořadatelé.             Václav Černý 
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LITOMYŠL – viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ
• 6.–7. září / letiště Hradec Králové
Czech International Air Fest – CIAF – 21. ročník pre-
stižní mezinárodní letecké přehlídky, které se zúčastní
letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří 

CHEB
• 6. září 
Babí léto – festival folkové hudby, Chebský hrad
12.–14. září
Mistrovství ČR v lukostřelbě, Cheb–Krajinka
– atletický stadion

JINDŘICHŮV HRADEC
• 26.–28. září / centrum města
Slavnosti Adama Michny – koncerty, výstavy 

KUTNÁ HORA
• 12.–20. září / Arciděkanský chrám sv. Jakuba, chrám
sv. Barbory
Kutnohorský varhanní festival – účinkují Marek
Vrábel, Michal Bártek, Luboš Ihring, vítězové soutěže
Organum regium

POLIČKA
• 15.–20. září
Mime Fest – 3. ročník mezinárodního festivalu pan-
tomimy, úspěšný a jedinečný festival se již potřetí
vrací do Poličky. Divadelní představení, mimové v uli-
cích města, workshopy. Bolek Polívka, Radim Vizváry…

TELČ
• 6. září
Dny evropského kulturního dědictví, Den otevře-
ných dveří památek – telčské památky na náměstí
Zachariáše z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty,
zhlédnout pohádku, prohlédnout si výstavy

TŘEBOŇ
• 19.–20. září
Jihočeský festival zdraví – s podtitulem dárcovství
v nejširší podobě, Zdravý trh, měření tělesných hod-
not, hudba, tanec, přednášky, soutěže

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

Inspirace
z České inspirace 

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
• angličtina, francouzština, španělština,

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

kročilí, pokročilí
• konverzace s rodilým mluvčím, příprava

na cambridgeské zkoušky
• kurz AJ pro ženy na mateřské dovolené
• kurzy AJ s rodilým mluvčím pro děti 

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

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

kvalifikovaní lektoři
• cena od 3 300 Kč/školní rok

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

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

ZÁPIS: 1.9 - 12. 9., 8.30 - 12.30, 14.00 - 17.30
ZAHÁJENÍ KURZŮ: 15. 9.
MÍSTO KONÁNÍ KURZŮ: 
Benátská 1078, Litomyšl

Inzerce
Prodám nový nepoužitý notebook IdeaPad S 110
za 4 000 Kč, Lenovo CPU Intel 1,6 GHz, RAM
1024M, HDD 320 G, display 10,1" W LED, WIN 7,
záruka 3 roky, odběr v Litomyšli, nechtěný
dar. Tel. 737 192 236 nebo e–mail: kati.kala-
skova@gmail.com • Prodám kombinovaný spo-
rák Mora KS 100 MW, jako nový za 3 500 Kč. Tel.
737 192 236 nebo e–mail: kati.kalaskova
@gmail.com •  Hledám přechodné ubytování na
období „září 2014 – květen 2015” v Litomyšli
nebo blízkém okolí. Mám zájem o nocleh v týdnu
od pondělí do čtvrtka, bez kuchyňky, pouze
s přístupem do sociálního zázemí. Zn.: Nená-
ročný muž, nekuřák, solidní jednání. Volejte: 604
802 612. • Prodám hudební skříň Humoreska –
rádio, gramofon, cep z r. 1940, starožitný ply-
šový koberec s modrými květy, mušelínový pře-
hoz přes manž. postele, bílé kvalitní nepoužité
damaškové povlečení + bavl. prostěradla, dře-
věné žebříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé –
délka 40cm + sifon, páková nerez baterie – roz-
teč 10 cm + šroubení, 2 moždíře s paličkou z mo-
sazi – výška10,5 cm a 9,5 cm, kratinu, asfaltovou
lepenku – bitagit, český sadbový česnek. Tel.:
607 744 568. • Nabízím vysokou stolní lampu –
2 ramena + malou lampičku za 275 Kč, 3 menší
obrazy Alfons Mucha – reprodukce, za 175 Kč.
Tel.: 739 307 646. • Nabízím gramofonové desky
malé i velké, populární hudba 60.–80. léta, kus
za 10 Kč, mohu i vyměnit za staré spony či brože,
které sbírám. Tel.: 739 307 646. • Je mi 60 let,
chtěla bych najít kamaráda nebo kamarádku pro
volné chvíle, přiměřeného věku. Procházky, vý-
lety, nebo jen posezení u kávy. Litomyšlsko. Tel.:
776 759 655.

Prodám nadstandardní byt 
ve starší vile v Litomyšli
150 m2, 1. patro, zahrada cca 700 m2. 

Krásná lokalita. Cena dohodou. Tel.: 604 958 876.

Vlak do stanice
Prima odpoledne
Začíná škola! Je září! Sbalit kufry a jedeme na
výlet! Vlak do stanice Prima odpoledne právě vy-
jíždí. Studentky místního „pajdáku” vezou kytary,
kufry s korálky, pastelkami, těstem na cukroví,
knížkami a mnohým dalším. Stojí na nádraží tro-
chu nejistě. Čekají na své malé kamarády z první
„základky”. Už se s nimi potkávaly před prázdni-
nami, seznámili se, ale na dlouhém výletě spolu
ještě nebyli. V minulých letech totiž do stanice
Prima odpoledne jezdily studentky jiné. V červnu
složily na pedagogické škole závěrečnou zkoušku,
zamávaly a odjely ranním vlakem. „Zvládneme to?
Bude to s námi děti bavit?” To vše se děvčatům
stojícím na nástupišti honí v hlavách. Ale to už
s kufrem dobíhá na nádraží jejich paní učitelka. Co
veze ve svém zavazadle ona? Moudré a praktické
rady, pochopení, nabídku pomoci. Slyšíte ten
smích, to švitoření a nebojím se říct ten hlahol? To
už jsou oni – hlavní pasažéři výpravy – holky
a kluci, na které Prima odpoledne čeká.
„Koupit jízdenky, něco dobrého na cestu a je-
deme!” Z Blešího fondu, kde jsou uloženy peníze
od dárců oblečení z Větrání šatníků, a od prodejců
z Bleších trhů dostává každá dvojice stokorunu.
A další budou dostávat v každé zastávce, aby
mohli jít do kina, do bazénu nebo do cukrárny. Na-
sedat! Vlak je připraven k odjezdu! Děti sedí na
svých místech – pochopitelně u oken, aby viděly
na cestu. Co se to ale děje? Na koho volají? Komu
mávají? Koho to z oken zdraví? Verču a Nikču!
Studentky, které s nimi cestovaly Prima vláčkem
v minulých letech. Přece jen neodjely svými vlaky
tak daleko – nesou dětem na cestu palačinky
a bramboráky. Stejně dobré jako ty, které prodá-
valy na „Blešácích” v létě.
Výpravčí s logem Generace 89 na tričku zvedá
k ústům píšťalku. Vlak ve stanici houká a rozjíždí
se vstříc novým zážitkům. Šťastnou cestu všem!

Text a foto Olga Radimecká
Prima odpoledne je projekt Generace 89. Děti ze
Základní školy Zámecká tráví jedno odpoledne
v týdnu ve společnosti studentky pedagogické
školy. Učí smysluplnému trávení volného času,
hospodaření s penězi, mají velkého kamaráda,
kterému se mohou svěřovat. Na každou schůzku
dostávají 100 Kč z Blešího fondu.
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- výcvik všech skupin 
řidičských oprávnění

- speciální příprava 
na zkoušku pro cizince

- akreditované školící 
středisko řidičů

- autobusová doprava
- pronájem školících

prostor

www.autoskolapegas.cz

Žádosti a informace 
v autoškole nebo na webu.
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731 508 282
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

Naučíme Vás řídit i ve velkém městě!!!

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek  26. 9. 2014  od 8.00 do 16.00
Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433
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Zkušená chůva nabízí služby 
rodinám v Litomyšli a okolí. 

Jencikova.B@seznam.cz, tel. 776 614 686.

FCH Litomyšl pořádá

TANEČNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ 2014

V LIDOVÉM DOMĚ
začátečníci: od 20. září

mírně pokročilí: od 25. října

SLEVA KURZOVNÉHO
pro účastníky obou kurzů

učitel tance Ing. Jan Lexman

přihlášky: lidovydum@lit.cz
tel. 461 619 183, 731 460 663

www.litomysl.charita.cz

Rozlety „pajdáckých” KOSáků
a jejich spolupráce s Litomyšlskými
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy
Litomyšl je velmi aktivním mládežnickým sbo-
rem, který své sborové umění prezentuje nejen
posluchačům v Litomyšli, ale i v jinde ČR a v za-
hraničí. Jeho letošní koncertní sezóna byla do-
slova nabitá. Pro jejich četnost uvádíme ty
významnější. 
Koncertní sezónu zahájili KOSáci doma v Lito-
myšli podzimním koncertem To nejlepší z Lito-
myšle. V listopadu v sídle Krajského úřadu
Pardubického kraje převzali zvláštní ocenění
Mladý talent za dlouhodobě vynikající výsledky
v oboru. Tomuto ocenění předcházela cena Pla-
keta rady města Litomyšle pro sbormistra KOSu
za zásluhy o rozvoj města Litomyšle v oblasti
vzdělávání a kultury. Nejvýznamnější celostátní
akcí KOSáků byla účast na listopadovém festi-
valu středoškolských a akademických sborů
Festa academica Praha 2014, kde spolu s dalšími
středoškolskými sbory a Litomyšlským symfo-
nickým orchestrem na slavnostním koncertu
Studenti sametu pod taktovkou svého sbor-
mistra přednesli Missu brevis Jiřího Pavlici.
V prosinci KOS okouzlil posluchače v Litomyšli,
na Vysočině a v Praze na svých adventních kon-
certech nazvaných Vánoční vinšování. 
V březnu sbor odcestoval do země galského ko-
houta na pozvání mládežnického orchestru Da-
vidova Lycea Angers – OLDA. Svůj um předvedl
francouzskému publiku KOS, ale také menší se-
skupení sboru – komorní sbor KOKOS, pěvecké
trio i sólisté sboru. Hned po návratu sbor vy-
stoupil ve Smetanově domě na Mezinárodním
koncertě dobré vůle společně s Youg Exchange
Choir and Orchestra, složeným především z hu-
debníků z ČR, Jižní Koreje a Japonska. V dubnu
do Litomyšle zavítal sbor St John´s Choir z Velké
Británie, který do ČR přicestoval na pozvání
pražského gymnaziálního sboru Vocalissimo.
Společný koncert KOSu a sboru z Anglie tak po-
skytl zajímavé srovnání dvou středoškolských
těles. Třetí mezinárodní koncert KOSu, který se
uskutečnil v kapli sv. Moniky zámku Litomyšl,
nabídl posluchačům hosty zaoceánské – St
Louis Univerzity Baptist Choire z USA, který na

svém evropském turné prezentoval především
hudbu americké provenience: gospely a muzi-
kály.  
Závěr sezóny KOS věnoval litomyšlskému rodáku
a dvojnásobnému jubilantu Bedřichu Smetanovi.
KOSáci se aktivně zapojili do oslav tohoto zakla-
datele české hudby účinkováním v doprovodném
programu 56. ročníku Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl.  Na vlnách Če-
ského rozhlasu Dvojka v pořadu Tobogan vedle
operní pěvkyně Soni Červené a sólisty opery ND
Luďka Veleho vystoupila také část pěveckého
sboru KOS – jeho pěvecké duo a trio. Krásným za-
končením KOSácké sezóny byl zcela netradiční
hold největšímu litomyšlskému rodákovi. Ke KO-
Sákům se přidali pěvci litomyšlských sborů Paní
a dívky a Mužský sbor, společně tak vytvořili do-
konalou iluzi venkovského veselí. 
Nezanedbatelnou kapitolou minulé koncertní
sezóny byla pro KOS právě spolupráce s domá-
cími litomyšlskými tělesy, zejména s Litomyšl-
ským symfonickým orchestrem. Spojila je Missa
brevis Jiřího Pavlici, kterou společně provedli
v Praze, v Novém Jičíně, ve Svitavách a dvakrát
na velkých koncertech v Litomyšli: koncert To
nejlepší z Litomyšle ve Smetanově domě a kon-
cert v piaristickém chrámu v rámci akce Lázně
ducha. Při litomyšlských provedeních však účin-
kovali také pěvci z Vlastimilu, Paní a dívek
a Mužského sboru.

Milan Motl, foto archiv sboru KOS

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

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

ZAHÁJENÍ PODZIMNÍHO KURZU SKUPINA B - OSOBNÍ 
AUTOMOBIL VE ČTVRTEK 25. 9. 2014 V 16.30 HODIN

Seriozní odpovědná autoškola s dobrými výsledky

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

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

PODPORA V RODIČOVSTVÍ
Nabízíme kurzy správné manipulace 
a stimulace novorozenců a kojenců dle
metodiky Evy Kiedroňové, poradnu 
psychomotorického vývoje, semináře 
a kurzy znakové řeči pro batolata Baby Signs.
Více na www.vyvojditete-litomysl.cz, 
tel: 739 627 214

Regresní terapie Svitavy 
(HAP dle A. Dragomireckého)

tel. 605 519 943 • www.regresni-terapie-svitavy.cz
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Jsme rodina (já a manžel) s 16měsíční holčičkou a
hledáme dlouhodobý podnájem

či pronájem v Litomyšli,
ideálně pak část rodinného domu s přístupem

na zahradu. Není pro nás problém si prostor 
dovybavit, případně částečně zrekonstruovat. 

Vše záleží na dohodě. Volejte prosím 
na tel: 602 46 56 47, nebo manželův: 603 859 331.

Děkujeme, Voříškovi.

hledá zaměstnance na pobočku stavebnin v Litomyšli 
na pozici

ŘIDIČ nákladního vozidla / SKLADNÍK
Více informací na www.stavebninyprima.com

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
na prazanova@stavebninyprima.com

Litomyšlský triatlon
opět vyhrál David Jílek
Za slunečného počasí se 9. srpna při jubilejním
20. ročníku sešlo 56 startujících (s věkovým roz-
dílem 65 let), kteří byli rozděleni do kategorií dle
věku. Čekala na ně tradiční trať s kratším plavá-
ním a vynechání průjezdu Nedošínem z přírod-
ních důvodů. S těmito úpravami se nejlépe
vypořádal Jílek David ze Zábřeha časem 2:09:30
a tím obhájil loňské vítězství. Necelou minutu na
vítěze ztratil Doleček Josef z Přívratu a na třetím
místě se ztrátou šesti minut doběhl Růžička
Martin z Brandýsa nad Orlicí. Nejlepší ženou byla
časem 1:22:19 Jaroslava Hurychová z Litomyšle.
Druhá v pořadí Pospíšilová Nikola ze Šumperka
ztratila sedm minut a o minutu později doběhla
třetí Kašparová Bohumila opět domácí závod-
nice.
Rád bych poděkoval všem startujícím za ohle-
duplnost a opatrnost při zdolávání těžšího te-
rénu. Velké DÍKY patří tradiční časoměřičské
dvojici Jandíkových a všem, kteří se podíleli a na-
pomohli k úspěšnému 20. ročníku. A musím zmí-
nit jméno Petr Popelka, který vše začal a stále je
nápomocen, aby se tradice prodlužovala. Tímto
se můžeme těšit na příští 21. ročník, který se

bude konat tradičně druhou sobotu v srpnu, tj.
8. srpna 2015 od 13.00 hod., kdy už bychom měli
jet po cyklostezce a lepším asfaltu po Nedošíně.
Zároveň jestli bude lepší hladina vody, tak Pavel
Saqua z jachetního oddílu Litomyšl připraví do-
provodný program. Vstříc ročníku číslo 21.
Výsledky a bližší info na www.triatlonlitomysl.cz.

Přemysl Seidl, foto Pavlína Jindrová

Staňte se členy plaveckého
oddílu v Litomyšli!
V krytém plaveckém bazénu funguje Plavecký
oddíl Sports Team Litomyšl, za kterým stojí or-
ganizace Sports Team CZ specializující se na pla-
vání. Jejím zakladatelem a garantem je
olympionik a nejlepší plavec ČR Jiří Jedlička. Pla-
vecký oddíl zahájí svoji činnost 15. září 2014 a vy
se již nyní můžete stát jeho členy. Počet míst je
omezen, proto neváhejte!
Tréninky budou probíhat každé pondělí a středu:
plavecká přípravka – 15 až 16 hod., zdokonalo-

vací plavání – 16 až 17 hod., sportovní plavání –
17 až 18 hod. Přihlášky a info na www.sport-
steam.cz nebo info@sportsteam.cz a na tel.
+420 731 434 758.
Plavání představuje pro člověka trvalou životní
hodnotu jak z hlediska ochranného, tak zdravot-
ního. Všechny tyto skutečnosti vystihuje výrok
ze starého Řecka – „neumí číst ani plavat”, proto
se naučte plavat od opravdových profesionálů!                           

Jakub Procházka

Atletické okénko
I druhý prázdninový měsíc je plný závodů a pří-
ležitostí si kvalitně zazávodit, dosáhnout zlep-
šených výkonů i získat hodnotné ceny. Nejdále
závodil koulař Tomáš Kozák, když vyhrál na se-
veru Řecka v Nikiti svou disciplinu výkonem
17,43, odskočil si do bližšího německého Emme-
ringenu a vyhrál i Velkou cenu Opavy. Jeho bratr,
oštěpař Vojtěch Kozák, kromě 3. místa v Opavě,
závodil na Mistrovství republiky v Ostravě – Vít-
kovicích (11. 57,76), nejlepšího výkonu dosáhl  ve
Dvoře Králové (60,11). Pavel Baar v posledním
červencovém víkendu startoval na VC Pacova
v desetiboji. I když většinu disciplin vyhrál, na-
konec desetiboj nedokončil. Nejlepšími výkony
byla výška (192) a 110 m překážek (15,29). Pavel

dále opět vyhrál již 62. ročník Jandíkova šesti-
boje u nás v Litomyšli. Mirek Zeman rád závodí
na večerních závodech v Brně – Žabovřeskách,
tentokrát v kladivu, disku a hodu břemenem –
11,34 kg vrhnul do vzdálenosti 18,76 m.
Jáchym Kovář vyhrál prestižní Český pohár
v běhu do vrchu z Dolní Moravy na Kralický Sně-
žník, 13 km s převýšením 963 m zdolal v čase 1
hodina, 2 minuty, 26 sekund. Dokonce o 3 mi-
nuty porazil reprezentanta v lyžování J. Magála.
Mezi muži 19. J. Kubíček zaběhl 1:14,16. Jáchym
běžel i do dalšího známého kopce z lázní Lipová
na Šerák v Jeseníkách. Tam na mistrovství repu-
bliky v kategorii juniorů obsadil 2. místo za 47
minut a 48 sekund.                             Petr Jonáš

Plavecká soutěž
měst 2014
Již po třetí první říjnovou středu – tedy 1. října
2014 – proběhne i v Litomyšli opět celorepubli-
ková plavecká akce určená široké veřejnosti.
Děti do 6 let a senioři nad 60 let zvláště vítáni,
neboť jejich výkon – uplavání 100 m –  je pro
město Litomyšl ohodnocen plným počtem bodů!
Ostatní plavci jsou obodováni dle daných tabu-
lek v závislosti na věku a zaplavaném času. Vá-
žíme si vás všech, kteří máte chuť podpořit tuto
sportovní akci a zabojovat spolu s námi o hezké
umístění města Litomyšle. Plavání bude zdarma,
odměnou hezký pocit a diplom. 
Více informací najdete na www.info–
sport.cz a www.bazen–litomysl.cz.

Dagmar Marková
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
– info o otevírací době na www.bazen–litomysl.cz nebo na
tel. 461 315 011
• Rozpis kurzů v Městském bazénu Litomyšl: od 15. 9. 2014
Po 8.15–10.45 – Plavání batolat PŠ Ráček (D. Stránská)
Po 17.00–18.00 – Plavání pro těhotné (S. Neugebauerová)
Út 16.00–17.00 – Plavání „Rodiče s dětmi”
Út 16.00–17.00 – „Plavání hrou” 
Út 17.15–18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro děti
a mládež” 
Út 17.15–18.15 – „Zdokonalovací kurz plavání pro dospělé” 
Út 18.45–19.45 – Aqua Fitness (D. Marková)
Čt 12.00–13.00 – „Cvičení a plavání pro seniory” 
(D. Marková)
• Kajmánek – plavání nejen pro nejmenší
Bližší informace na www.kajmanek.cz
nebo tel. čísle 737 389 797.
• Plavecký oddíl Sports Team Litomyšl od 15. 9. 2014
Po a St 15.00–16.00 – plavecká přípravka
Po a St 16.00–17.00 – zdokonalovací plavání
Po a St 17.00–18.00 – sportovní plavání
Přihlášky a info na www.sportsteam.cz nebo info@sport-
steam.cz a na tel. 731 434 758.

 Koupaliště, tel. 461 315 011  
v provozu do 14. 9. 
– bazén 25 m se solárním příhřevem vody, 50metrový
bazén a tobogán. Otevřeno denně od 9.00 do 20.00
hodin za příznivého počasí. V případě nepříznivého po-
časí je provozovatel oprávněn plovárnu uzavřít.
www.mslit.cz

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

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO – Spin Flex, 19.00, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00 – Spin Flex, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00 – Spin Flex, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut
• So 10.00, 17.00 • Ne 10.00, 18.00
– Možnost změření fyziologické hodnoty v těle, např.
poměr tuku, vody a svaloviny, index BMI apod. a následné
poradenství. Lze využít na každé spinning lekci. 
www.stratilek.cz

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

 Sportovní areál za sokolovnou, tel.: 777 947 718
– volejbal, nohejbal, tenis, petanque
www.areal–sokolovna.cz

 ZUŠ – Tunel – sál
Taneční škola Amor otevírá v září kurz Orientálního tance.
Datum zahájení kurzu bude upřesněno na stránkách:
www.amor–orient.com
Orientální tanec je doporučován pro ženy každého věku
i postavy ortopedy, neurology i gynekology. Je to nejpři-
rozenější pohyb pro ženy a prospívá zdraví. 
Bližší informace: 728 684 634 nebo  A.Moravkova@quick.cz

 Gymnázium
St 18.00–19.00 – AE–ZU (taneční hodina s posilováním),
60 Kč, Kontakt: adrianavit@seznam.cz. Začíná se 17. 9. 

 ZUŠ – Tunel
Cvičení pilates od 1. října 2014 St 18.00 
Kontakt: Jaroslava Voleská, tel. 777 118 220

Sport, cvičení

v Litomyšli
Zájemci o atraktivní bankovní 

a pojistné produkty finanční skupiny
působící v Evropě desítky let mohou
nyní využít nově otevřené kanceláře

na Toulovcově náměstí.

Porovnejte si naše finanční služby
s konkurencí - hypoteční úvěry, 
spořicí účty, stavební spoření, 
spotřebitelské úvěry, pojištění 

nemovitostí, domácností, odpověd-
nosti, cestovní, úrazové, kapitálové

a investiční životní pojištění.

Finanční servis pod jednou střechou!
Tel.: 737 485 984, 774 445 566

Zveme Vás do nově otevřené prodejny

PRAKTIK • DŮM–BYT
• DÍLNA • ZAHRADA

Najdete zde sortiment zboží,
který v Litomyšli marně hledáte.

Prodejna se nachází 50 m nad poštou 
v uličce pod školkou. 

Provoz zahájen od 8. 9. 2014. 
Otevírací doba: Po-Pá: 8.00-12.00 / 12.30-17.00

So: 8.00-11.00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Stříbrná premiéra Martina Doubka

O víkendu 9.–10. srpna se na mosteckém auto-
dromu odjel v pořadí pátý závod Eset V4 cup, –
Mistrovství střední zóny Evropy, jako první český
závod této série. Tohoto závodu se také zúčast-
nil motokárový závodník týmu Orion Racing Li-
tomyšl Martin Doubek, jako druhý jezdec pro
dvouhodinový vytrvalostní závod D4 a D5 Endu-
rance v rakouském týmu Renauer Motorsport.
Společně s Doubkem do závodního automobilu
Ginetta G50 GT4 usedl i rakouský závodník, vítěz
Ginetta Cupu 2013 Florian Renauer.  
Renauer Motorsport s oběma závodníky dorazil
na autodrom již ve středu odpoledne, aby si zá-
vodníci mohli ve čtvrtečních trénincích vyzkou-
šet trať a nastavit auto. Ve čtvrtek se vystřídal
Renauer s Doubkem celkem v šesti trénincích.
Překvapivě se Doubek okamžitě přizpůsobil zá-
vodnímu autu a zajížděl v trénincích rychlé časy
srovnatelné s Renauerem. Na páteční program
byla již naplánovaná kvalifikace. V kvalifikačním

tréninku obsadila česko–rakouská stáj celkové
sedmé místo. 
Na start nastoupil Martin Doubek a hned po
úvodním kole se ukázalo, že Martinovy mnoha-
leté zkušenosti z motokárových závodů se vy-
platily. Doubek se probojoval po startu na čtvrté
místo, kdy následoval v těsné blízkosti BMW M3
Marcela Kusína a Petra Válka. Při předjížděcím
manévru se opět ukázala Martinova vyspělost
závodníka. Doubek odjel dohromady 37 kol a po
hodinové jízdě, kdy začínající závodník zajížděl
rychlé a stabilní časy celý závod, přišlo střídání.
Střídání jezdců proběhlo bez jediné chyby
v krásném čase 20 vteřin i s tankováním. Za vo-
lant závodního stroje usedl Florian Renauer,
který již závod ukončil na krásném druhém
místě. „Z mého pohledu je to velice dobrý výsle-
dek, přeci jen to byly moje první závody s okru-
hovým autem,” přiznal motokárový závodník
Martin Doubek a slíbil, že ho budeme moci
znovu vidět na závodech 3.–4. října 2014 v Brně,
kde se pojede šestihodinový vytrvalostní závod
Epilog. 

–red–, foto archiv Orion Racing Litomyšl
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Od září opět začínají
kurzy plavání nejen
pro nejmenší
Od září se do krytého plaveckého bazénu v Li-
tomyšli opět vrací plavání (nejen) pro nejmenší,
které zajišťuje Kajmánek o. s. Lekce jsou určené
kojencům, batolatům i dětem předškolního
věku. Nově budou všechny omluvené lekce na-
hrazeny. 
Děti mají od přírody pozitivní vztah k vodě. Pod
správným vedením instruktora v kurzu plavání
kojenců a batolat může být tento vztah ještě
více upevněn. Na kurzech jde především o to,
aby děti získaly základní návyky při styku
s vodou a aby se vody nebály. Kurzy jsou vždy
děleny dle věku a zkušenosti dětí. Plaváním do-
chází k pozitivnímu ovlivnění motorického i cito-
vého vývoje. Děti se ve vodě baví a zároveň cvičí
koordinaci pohybů a rovnováhu. Přirozenou
a hravou formou postupně získávají základní

plavecké dovednosti, které musí zvládnout
každý, kdo se chce naučit plavat. Naučí se splý-
vat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat
do vody, skákat, potápět a orientovat pod
vodou. Při plavání v kurzech je dítě v těsném
kontaktu s rodičem, který s ním kurz navštěvuje.
Ze všech předností, které tedy kojenecké „pla-
vání” má, je nejhodnotnější právě psychický a ci-
tový dopad tohoto zájmu na členy rodiny. 
Rádi mezi sebou přivítáme nové plaváčky. Bližší
informace na www.kajmanek.cz nebo tel. čísle
737 389 797.         Pavlína Šmerdová, Kajmánek

Koupím byt 1+1 s výtahem  
v Litomyšli. Tel. 608 27 72 27

Mladá architektka koupí rodinný dům
k rekonstrukci. Tel: 734 255 150
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So 6. 9. 17.00 Jiskra Litomyšl B vs. TJ Jaroměřice – mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • městský stadion Černá hora
Po  8. 9. 17.30 Mlaďáci vs. Slavoj Ahoj / SK Litomyšl vs. SK Slavia – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.10 Restaurace U Kolji vs. VH Tržek / Gambrinus vs. Sedliště – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.50 Sokol Tokyjo vs. AC Dárečci / T&T trade vs. Combo – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
So 13. 9. 9.00, 10.45 Jiskra Litomyšl vs. FK OEZ Letohrad – mistrovské utkání krajského přeboru starších a mladších žáků stadion • Černá hora
      13.00 Jedničky – turnaj ve stolním fotbálku • Cafebar Underground
      14.15 Jiskra Litomyšl vs. FC Hlinsko – mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • městský stadion Černá hora
      17.00 Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany – mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • městský stadion Černá hora
Po  15. 9. 17.30 Combo vs. Sokol Tokyjo / SK Litomyšl vs. Mlaďáci – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.10 T&T trade vs. Gambrinus / VH Tržek vs. Slavoj Ahoj – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.50 SK Slavia vs. Sedliště / AC Dárečci vs. Taurus Trans – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
Út  16. 9. 16.00 Fotbálek grátis – po celý den, v 19.00 turnaj losovaných dvojic o věcné ceny • Cafebar Underground
Ne 21. 9. 16.30 Jiskra Litomyšl B vs. TJ Mladějov na Moravě – mistrovské utkání okresního přeboru dospělých • stadion Černá hora
Po  22. 9. 17.30 AC Dárečci vs. VH Tržek / Slavoj Ahoj vs. Gambrinus – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.10 Taurus Trans vs. Mlaďáci / Combo vs. SK Litomyšl – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.50 SK Slavia vs. Restaurace U Kolji / Sedliště vs. T&T trade – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
Pá–So  26.–27. 9. 16.00–16.00 Lánská hučka – 24hodinový štafetový běh, podpora sbírky Postavme školu v Africe, doprovodný program • hřiště na Lánech
So 27. 9. 16.30 Litomyšl vs. Třemošnice – mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • městský stadion Černá hora
Ne 28. 9. 13.45 Jiskra Litomyšl vs. Jiskra Hořice – mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • městský stadion Černá hora
Po  29. 9. 17.30 Gambrinus vs. Mlaďáci / AC Dárečci vs. Sedliště – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.10 Sokol Tokyjo vs. SK Slavia / SK Litomyšl vs. Taurus Trans – litomyšlská liga v minikopané • měst. stadion Černá hora
      18.50 VH Tržek vs. Combo / Restaurace U Kolji vs. Slavoj Ahoj – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
So 4. 10. 9.00 Kurz přístrojového potápění – nutno se objednat přes email: pisces@pdw.cz nebo tel. 776 887 543 • krytý bazén 
Po  6. 10. 17.30 Taurus Trans vs Sokol Tokyjo / Sedliště vs. Mlaďáci – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.10 AC Dárečci vs. Rest. U Kolji / SK Slavia vs. T&T trade – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora
      18.50 VH Tržek vs. SK Litomyšl / Combo vs. Gambrinus – litomyšlská liga v minikopané • městský stadion Černá hora

KAM ZA SPORTEM

Cesta malého bojovníka
Litomyšlský oddíl karate přijímá v září do svých
řad nové členy. Jsou vítáni zájemci každého věku
– od dětí až po dospělé. Pro nejmenší děti ve
věku od 6 do 8 a od 9 do 12 let je letos poprvé
připraven speciální pohybový program nazvaný
Cesta malého bojovníka. Cesta malého bojov-
níka uvede děti zábavnou formou do světa
pohybu a sportu. Formou skupinových her a růz-

ných průpravných cvičení budou děti rozvíjet
své pohybové a motorické schopnosti. Také se
naučí základům bojového umění karate a etice,
která upevňuje v dětech kázeň a naučí je vážit si
svých přátel i soupeřů. Karate zatěžuje celé tělo
rovnoměrně a nepřetěžuje jen některé partie.
Děti se zároveň naučí správnému držení těla
a dozví se, jak bezpečně cvičit bez zbytečných
zranění. Cesta malého bojovníka pomůže us-
měrnit přebytečnou energii dětí a umožní jim se
pod odborným dohledem vybít například do bo-
xovacího pytle. Jeden trénink za měsíc budeme
věnovat také reálné sebeobraně, kde se děti se
naučí, jak předcházet nebezpečným situacím.
Děti budou v rámci Cesty malého bojovníka pro-
cvičovat nejenom své tělo, ale poznají také nové
kamarády, se kterými budou cvičit, běhat a sou-
těžit. Budou se jeden od druhého učit a komu-
nikovat spolu v reálném světě bez přítomnosti
počítačů, mobilů nebo facebooku.
Pro děti starší 12 let a dospělé zajímající se o ka-
rate připravil litomyšlský oddíl tréninky pro začá-
tečníky, kde budou cvičenci postupně poznávat

tajemství tohoto okinawského bojového umění.
Ze začátku se budou učit především základní
techniky a na konci prvního roku je čeká zkouška
na bílý pás. Po ovládnutí základních technik se
budou cvičenci učit i složitější techniky a kombi-
nace. Zároveň se naučí aplikaci technik v reálné
sebeobraně. Děti, které projeví zájem o sportovní
karate a chuť soutěžit, budou mít možnost jezdit
na turnaje po celé České republice. Na turnajích
si děti vyzkouší své nabyté schopnosti a poměří
síly se svými vrstevníky. Odměnou jsou jim me-
daile a poháry. Dospělí po osvojení základů mají
možnost účastnit se tréninků zaměřených na se-
beobranu, kde se naučí reálné aplikace nejenom
technik karate, ale zároveň i teorii sebeobrany
včetně právního hlediska.
Pokud chcete sami začít cvičit karate nebo
chcete dát své dítě na Cestu malého bojovníka,
přijďte kdykoliv v průběhu celého září ve středu
či v pátek od 17.30 hod. do sportovní haly TJ Jis-
kra Litomyšl u zimního stadionu. Zde se dozvíte
časy tréninků jednotlivých skupin a trenéři zod-
poví jakékoliv vaše dotazy. Více se dozvíte na
www.karate–litomysl.cz. Nebojte se za námi při-
jít nebo zavolat pro více informací.

Martin Šauer a Jiří Smékal, 
foto Jiří Smékal

Kurzy a cvičení
v městském bazénu
Školní rok 2014/2015 zahájíme v městském ba-
zénu po odstávce v pondělí 15. 9. ráno plaváním
batolátek a odpoledne plaváním pro těhotné.
V úterý 16. září dopoledne proběhne 1. lekce pla-
veckého výcviku dětí ze Speciální školy Litomyšl
a ZŠ a MŠ Trstěnice. V úterý odpoledne v 16
hodin začínají kurzy plavání pro rodiče s dětmi
a pro menší děti plavání hrou, o hodinu později
v 17.15 hod. kurzy pro starší děti a dospělé.
V úterý 16. 9. večer v 18,45 hod.  bude první Aqua
Fitness. Cvičení a plavání pro seniory začíná ve
čtvrtek 18. 9. 2014 ve 12 hodin. Bližší informace
získáte na www.bazen–litomysl.cz , na telefonu
461 315 011 nebo mobilu: 606 051 995. Těšíme
se na setkání s vámi. 

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

DDM a basketbalový klub otvírají
sportovní přípravku i pro předškoláky

Bylo ti, nebo letos bude 5 let
a baví tě pohyb? Chceš po-
znat nové kamarády a za-
sportovat si s nimi? Chceš si
užít spoustu zábavy na tré-
nincích i zápasech?

Pokud jste si alespoň na jednu otázku odpově-
děli s rodiči ano, pak vás bude určitě zajímat, že
basketbalový klub ve spolupráci s DDM přijímá
nové členy do sportovní přípravky, která je za-
měřena především na rozvoj pohybových
schopností a obratnosti dítěte. Na trénincích vě-
nujeme dostatek času také různým hrám, pro-
tože sport by měl děti především bavit
a zaujmout a o to se v maximální možné míře
snažíme.

Na trénincích je vždy přítomen dostatečný počet
trenérů, díky čemuž se můžeme malým sportov-
cům věnovat individuálně. Navíc nám to v kom-
binaci s velkým prostorem městské sportovní
haly umožňuje rozdělit děti do více skupin dle
věku a fyzické zdatnosti. To výrazně zvyšuje
efektivitu a pomáhá dětem se co nejvíce rozví-
jet. Celá skupina pracuje pod dohledem zkuše-
ného šéftrenéra přípravek Josefa Štefla.
Pokud bys chtěl/a s námi sportovat, tak není nic
jednoduššího, než si vše přijít během září nezá-
vazně vyzkoušet. Děti ve věku 5–9 let (ročníky
2005–2009) trénují každý čtvrtek od 15.30 do
17.00 hod. v městské sportovní hale. Pro více in-
formací volejte 602 33 55 13.

Martin Šorf a Josef Štefl


