
8 Výjimečný člověk
Vladimír Šauer 13 Smetanova Litomyšl

vydává kuchařku 36 Bohatý kalendář
Kam za sportem

Outdoorové
filmy popáté 
v Kotelně
Ani v letošním 12. ročníku Mezinárodního
festivalu outdoorových filmů nebude
chybět Litomyšl. Připojí se tak k dalším
35 městům České republiky, kde budou
moci diváci navštívit projekce soutěžních
snímků s outdoorovou tématikou. Zvykli
jsme si, že litomyšlské promítání v minu-
losti zahajovala beseda s Radkem Jaro-
šem. Letos tomu bude jinak. Povídání
s Radkem, který si v letošním roce splnil
svůj sen - zdolal poslední 14. himálaj-
skou osmitisícovku a získal tzv. Korunu
Himaláje, se připravuje. Zahájení festi-
valu se však Radek zúčastnit nemůže,
protože bude mimo republiku. O zajíma-
vou besedu na začátek festivalu nepřij-
dete – v neděli 2. listopadu si ve 14 hodin
přijďte do Music Clubu Kotelna poslech-
nout vyprávění Pavla Burdy s názvem
„Pik Korženěvské - léto na Pamíru
z výšky 7105 m“. Přednáška doplněná
řadou fotografií bude popisovat průběh
expedice v horách, samotný výstup na
vrchol a další dojmy z Tádžikistánu. Fes-
tival outdoorových filmů v Litomyšli po-
trvá do úterý 4. listopadu. Každý den
budou připraveny tři série filmů se za-
čátky v 16.00, 18.00 a 20.00 hod. 
Filmy budou mezi sebou soutěžit ve čty-
řech kategoriích: dobrodružný a ex-
trémní sportovní film, horolezecký
a horský film, dobrodružný vodní spor-
tovní film a cestopisný film. Snímky ne-
jsou omezeny rokem vzniku ani délkou
stopáže. Diváci tak mohou vidět 71 sou-
těžních a 24 nesoutěžních filmů. Pro
promítání v Music Clubu Kotelna byly vy-
brány tyto snímky: 
Neděle 2. 11. 2014 od 16.00 hod.
Alone on the River / Kavkaz 2013 /
Odkaz Tóna Dobeša / Stefan Glowacz
a Sedm silných mužů 
Neděle 2. 11. 2014 od 18.00 hod.
The Grand Canyon of the Stikine River /
Mission Steeps / Tuk Tuk Anywhere / Ti-
melapsy v Patagonii / Slepá dôvera /
Skoky do Amazonky 
Neděle 2. 11. 2014 od 20.00 hod. 
Into The Mind / Cave Unicycling / Wild
Steppe / Rock Wall Climbing 
Pondělí 3. 11. 2014 od 16.00 hod.
Guides&Cie / Bavorský splitboarding /
Faktor U - Parkour / Surfing na Antarktidě 
Pondělí 3. 11. 2014 od 18.00 hod. 
Roraima - Climbers of the Lost World /
Postřehy odjinud - Finsko očima Petra
Voldána - Život na polárním kruhu 
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Dva dny (28. a 29. srpna) zasedala v zámeckém
pivovaru porota, aby vybrala nejlepší architek-
tonický návrh Domova pro seniory v Litomyšli.
Posuzováno bylo 26 soutěžních prací, které
hodnotili architekti Michal Fišer, Aleš Burian
a Jan Šépka, starosta Michal Kortyš a Antonín
Dokoupil z Odboru rozvoje a investic. Nakonec
se porota shodla, že nejlépe zadání splnili Pavel
Nasadil, Jan Horký a Jan Bárta z FAM ARCHI-
TEKTI, s.r.o., Praha. Na druhém místě skončili
Lukáš Ehl, Tomáš Koumar a Alena Šrámková
z Šrámková architekti, s.r.o., Praha, třetí nej-
lepší návrh měli architekti Ivan Řezáč, Pavel Le-
senský a Petr Fogl z Prahy.               > strana 3

Jedenáct symbolických klíčů
bylo předáno zpět městu

Po třech letech stavebních prací
se revitalizované zámecké návrší
vrátilo do života. Stalo se tak 14.
září, v rámci Dnů evropského dě-
dictví kdy se na Olivetské hoře
uskutečnila akce Zámecké návrší:
otvíráme. Názory na výsledek se
různí. Jedněm vadí laminát, druhým dlážděný
prostor předzámčí, jiní ovšem pochvalují zá-
chranu kostela Nalezení sv. Kříže nebo opravu
piaristické koleje, která nyní může lépe sloužit
studentům Univerzity Pardubice. Vše má svá
pro a proti a co člověk to názor. Pokusme se
nyní shrnout projekt Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli.
Do projektu bylo zahrnuto jedenáct objektů:
chrám Nalezení sv. Kříže (oprava podle návrhu

Ateliéru Štěpán), zámecký pivo-
var, předzámčí a první nádvoří
(AP Atelier Praha), jízdárna, kočá-
rovna, konírna, stáj, park, horní
nádvoří (HŠH architekti Praha), pi-
aristická kolej (Architektonická
kancelář Burian – Křivinka Brno).

Revitalizace těchto míst byla financovaná
z Integrovaného operačního programu ve výši
412 milionů korun (85 % z EU, 15 % ze SR).
„Hlavním cílem projektu je oživení zámeckého
návrší a jeho plnohodnotné zapojení do orga-
nismu města a regionu.
Plánováno je celoroční využití areálu jako nad-
regionálního centra kultury, vzdělávání a spo-
lečenského života.  
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Domov pro seniory má konkrétní
podobu - zatím jen na papíře
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otevřená radnice

Z rady města

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s bezúplatným převodem

ploch, které jsou zastavěné v rámci projektu
Revitalizace historické budovy Regionálního
muzea v Litomyšli, Pardubickému kraji. Před
zahájením stavby byla uzavřena smlouva
o uzavření budoucích smluv o bezúplatném
převodu. 

 ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
s firmou AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice na
bezplatný převod plochých skel v celkové hod-
notě 195.000 Kč bez DPH Městu Litomyšl na
zhotovení uměleckých děl z plochého skla,
které se stanou výzdobou sakrálního prostoru
kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. 

 ZaM schvaluje založení nadačního fondu
„Nadační fond pro zdravotnictví Litomyšlska”,
se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl. Fond
bude vytvářet podmínky pro spolupráci se
všemi lékaři, obcemi, podnikatelskými subjekty
a veřejností v mikroregionu a podporovat sou-

střeďováním a poskytováním finančních pro-
středků zejména rozvoj Litomyšlské nemoc-
nice, a.s. s důrazem na kvalitní, moderní
a dostupnou zdravotnickou péči pro všechny
občany Litomyšlska. Nadační listina  fondu
s jmenovitým uvedením jednotlivých členů
správní rady a statut fondu budou schváleny
na příštím zasedání ZaM. 

 ZaM schvaluje vložení peněžitého majetko-
vého vkladu zakladatele ve výši 500.000 Kč do
Nadačního fondu pro zdravotnictví Litomyšlska. 

 ZaM schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru
s Českou spořitelnou, a.s. na projekt „Zainves-
tování zóny Na Prokopu - Lidická”. Výše úvěru
je 7.600.000 Kč. Splácení úvěru pravidelnými
měsíčními splátkami bude zahájeno 30. 11. 2015
a ukončeno 31. 8. 2019. 

 ZaM schvaluje na základě výběrového řízení
na poskytovatele energetických služeb (ESCO),
které bylo realizováno formou jednacího řízení

s uveřejněním, uzavření smlouvy o poskytnutí
energetických služeb se zaručeným výsledkem
se společností D-Energy s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou a pověřuje starostu města podpisem
přiložené smlouvy.  

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
50.000 Kč LIKO Svitavy a.s., na nákup kontej-
nerů na tříděný odpad pro území Litomyšle. 

 ZaM souhlasí, že Město Litomyšl bude na-
dále zabezpečovat prostřednictvím Městského
úřadu Litomyšl řádný výkon přenesené působ-
nosti na úseku:
a) projednávání přestupků, a to všech pře-
stupků, které by jinak projednávaly orgány
obcí, které spadají do správního obvodu Města
Litomyšle jako obce s rozšířenou působností.
b) výkonu státní správy svěřené obcím záko-
nem o sociálně právní ochraně dětí a dalšími
právními předpisy, a to pro všechny obce, které
spadají do správního obvodu města Litomyšle
jako obce s rozšířenou působností.

 ZaM vzalo na vědomí petici „Pro vydání
spravedlivého Tržního řádu“. 

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy se Stát-
ním fondem životního prostředí České repu-
bliky na poskytnutí dotace na zakázku
„Regenerace veřejné zeleně v areálu respitní
péče Jindra v Litomyšli” a pověřuje starostu po-
depsáním smlouvy.  

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy Státním
fondem životního prostředí České republiky na
poskytnutí dotace na zakázku „Biotopové tůně
Višňáry - Město Litomyšl” a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.  

 RaM vzala na vědomí návrh Mgr. Dany
Schlaichertové a souhlasí s tím, aby byl od 19.
ledna 2015 jednou měsíčně vstup na výstavy
pořádané Městskou galerií v Litomyšli zdarma.    

 RaM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve-
řejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
s Úřadem práce České republiky. Dodatkem
bude prodloužena platnost dohody na celko-
vou dobu 12 měsíců a navýšen počet pracov-
níků vykonávajících VPP. 

 RaM souhlasí se zadáním výběrového řízení
na „Aktualizaci a zpracování digitálního po-
vodňového plánu ORP Litomyšl” a s uzavře-
ním smlouvy na uspořádání výběrového řízení
s firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad Kně-
žnou. 

 RaM souhlasí s přijetím dotace od minister-
stva životního prostředí na akci „Technické
zhodnocení rybníku Nový k.u. Budislav po po-
vodňových škodách” ve výši 609.859 Kč a po-
věřuje starostu podepsáním smlouvy. 

Více na www.litomysl.cz

Vybíráme ze zápisu z jednání zastupitelstva
V úterý 9. září se uskutečnilo zasedání Zastu-
pitelstva města Litomyšle. Informace z něj vám
přinášíme formou zápisu, který je vždy pořizo-
ván. Vybrány jsou ty body, ke kterým je v zá-
pisu popsána rozprava.
Založení nadačního fondu
Usnesení č. 115/14
Místostarosta pan Kašpar seznámil přítomné
s návrhem na založení nadačního fondu „Na-
dační fond pro zdravotnictví Litomyšlska“.
Usnesení: ZaM schvaluje založení nadačního
fondu „Nadační fond pro zdravotnictví Lito-
myšlska“, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01
Litomyšl. Fond bude vytvářet podmínky pro
spolupráci se všemi lékaři, obcemi, podnikatel-
skými subjekty a veřejností v mikroregionu
a podporovat soustřeďováním a poskytováním
finančních prostředků zejména rozvoj Lito-
myšlské nemocnice, a.s., s důrazem na kvalitní,
moderní a dostupnou zdravotnickou péči pro
všechny občany Litomyšlska. Nadační listina
fondu s jmenovitým uvedením jednotlivých
členů správní rady a statut fondu budou
schváleny na příštím zasedání ZaM. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Pul-
krábek, který řekl, že podporuje nemocnici,
v minulosti zastupitelstvo vždy poskytlo fi-
nanční prostředky. V předložených dokumen-
tech se mu nelíbí funkce revizora, dále že se
počítá s tím, že bude správní rada (dále SR) ho-
norována a že je fond zakládán ve prospěch
subjektu, který de facto neexistuje. Považuje
návrh za předvolební populismus nebo veřej-
nou lumpárnu jak vyvádět peníze z rozpočtu
města a doporučuje fond nezakládat. Pan Ka-
špar odpověděl, že nevidí problém v tom, aby
SR pracovala zadarmo, a také jmenování SR
bude dělat zastupitelstvo. Pan Heblt uvedl, že
vidí výhodu v tom, že nadační fond by mohl

fungovat pružněji než zastupitelstvo. Paní Ro-
thscheinová upřesnila, že impuls k založení na-
dačního fondu nevzešel od zastupitelů, ale od
současného vedení nemocnice, a to, že se
schválí vznik nadace, neznamená, že se ne-
může změnit podle představ dalšího zastupi-
telstva. Pan Hanzl doporučil, aby veškeré
funkce nebyly vykonávány zdarma. Paní Bene-
šová se dotazovala, jaké budou náklady na
režii. Pan Kašpar odpověděl, že režie nadač-
ního fondu půjde za městem. Zdůraznil, že
všichni zastupitelé mohou podat připomínky ke
zřizovací listině a statutu, které bude schvalo-
vat další zastupitelstvo, jak je uvedeno v ná-
vrhu usnesení.
Hlasování: pro – 15, proti – 2, zdržel se – 3
Záležitosti odboru místního a silničního hos-
podářství
Usnesení: ZaM na základě výběrového řízení na
poskytovatele energetických služeb (ESCO),
které bylo realizováno formou jednacího řízení
s uveřejněním dle § 22, zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí energetických služeb se
zaručeným výsledkem se společností D-Energy
s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou,
IĆ 288 08 495 včetně přílohy č. 1 až 9 a pově-
řuje starostu města podpisem přiložené
smlouvy.   
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil předseda-
jící, který komentoval návrh smlouvy. Protože
se jedná o složitou problematiku, bylo uspořá-
dáno pracovní setkání se zastupiteli, kde byl
podrobně celý projekt vysvětlen. V obsáhlé di-
skusi vystoupil pan Pulkrábek s názorem, že
smlouvu považuje za nevýhodnou pro město
a navrhl schválení smlouvy nechat na další
ZaM. Paní Benešová přednesla svůj podrobný
rozbor, kolik bude celá akce stát, kolik ušetří

město a co z toho bude mít firma, a vyjádřila
názor, že vzhledem k tomu, že se podle jejího
názoru jedná pouze o výměnu svítidel a kotlů,
tak nepovažuje smlouvu za výhodnou pro
město. S podobným názorem dále vystoupili
pan Odstrčil a pan Hanzl. Na přednesené při-
pomínky reagovali vysvětlením pan Kortyš, pan
Kašpar a pan Janeček. Pan Pulkrábek předložil
protinávrh smlouvu neschvalovat a odložit na
další zasedání ZaM, kdy bude i předloženo po-
rovnání s tím, kdyby město realizovalo celou
akci samostatně. Následně bylo o protinávrhu
hlasováno. (Hlasování: pro – 4, proti – 6, zdržel
se – 10, Protokol o hlasování – hlasování č. 14).
Protinávrh nebyl přijat. Poté bylo hlasováno
o původním návrhu, který byl schválen.
Hlasování: pro – 13, proti – 3, zdržel se – 4
Návrh zastupitele Ing. Odstrčila  
Zastupitel pan Odstrčil seznámil přítomné
s materiálem č. 10. 
Návrh usnesení: ZaM ukládá radě města, aby
vypověděla smlouvu s firmou Vodovody s.r.o.
na prvním nejbližším zasedání RaM. 
Hlasování: pro – 4, proti – 8, zdržel se – 8, Pro-
tokol o hlasování – hlasování č. 26. Návrh nebyl
přijat. 
V rozpravě k tomuto bodu vystoupil pan Pul-
krábek.
Návrh zastupitele p. Pulkrábka  
Zastupitel pan Pulkrábek seznámil přítomné
s materiálem č. 11. Vysvětlil, proč nesouhlasí
s navrženým tržním řádem.
Usnesení: ZaM vzalo na vědomí petici „Pro vy-
dání spravedlivého tržního řádu“. 
Hlasování: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 5
Návrh usnesení: ZaM ukládá RaM neuvádět
v platnost nový tržní řád do jeho přepracování
do spravedlivé podoby, která bude regulovat
všechny podsíně podle jednotných pravidel pro
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Na 130 týmů si vyžádalo podklady k architekto-
nické soutěži, konečných návrhů dorazilo 26. Po-
rotě tedy trvalo dva dny, než mohla zodpovědně
říci: „Máme vítěze.“  „Úkolem poroty bylo mimo
jiné posoudit, jestli návrhy naplňují zadaný sta-
vební program a jestli přinášejí nějakou nadhod-
notu, nějakou další kvalitu. V podstatě šlo o to,
do jaké míry ten dům, který bude na Litomyšl po-
měrně velký, dobře zapadne do daného pro-
středí a jaký bude vysílat charakter do svého
okolí. Jak bude působit nejen na obyvatele, kteří
v něm budou bydlet, ale i na ostatní obyvatele
čtvrti a Litomyšle jako město,“ vysvětlil před-
seda poroty architekt Michal Fišer.
Navrhovaná řešení byla někdy jednoduchá
a účelná, jindy bychom si nedokázali předsta-
vit, že něco takového vedle současné zástavby
vyroste. „Napřed jsme hodnotili architektonic-
kou tvář objektu, jestli má sociální tvář, jestli se
netváří jako hotel,“ říká starosta Litomyšle Mi-
chal Kortyš. První den tedy porota vybrala 12
projektů, z nich pak druhý den vzešly tři finální.
„První tři vybraní budou vyzváni, aby se zúčast-
nili výběrového řízení. Tedy všichni tři by měli
předložit své cenové nabídky,“ vysvětluje sta-
rosta, podle kterého jsou vybrané projekty vy-
vážené, pragmatické, na základě dobře
připravených podkladů. „Tito architekti zadání
respektovali v nejvyšší míře. Pokud se ve stáří
do tohoto domova dostanu, tak tam budu rád,“
dodal s úsměvem Michal Kortyš. Soutěžní ná-
vrhy tedy obsahují řešení novostavby s mini-
málně 60 jednolůžkovými pokoji včetně
sociálních zařízení. Veškeré obslužné funkce

jsou navrženy na kapacitu nejméně 80 osob.
Součástí pokojů je kuchyňský koutek a základní
nábytek. Pokoje jsou uspořádány do čtyř sa-
mostatných uzavřených „obytných buněk“, kdy
pro každou je navržen společný pobytový pro-
stor se zázemím pro pečující personál.  
Výstavba objektu Domova pro seniory je inves-
ticí pohybující se od 80 až do 100 milionů
korun. Tyto peníze zatím Litomyšli chybí. „Lito-
myšl byla vždy zvyklá dělat projekty tak, aby
byly připravené na dotační výzvy. Ve výzvě

IROPU se například objevilo financování soci-
álních budov,“ sděluje starosta města. V této
chvíli radnice ze své kasy vydá za vítězný návrh
200 tisíc korun, druzí v pořadí získají o padesát
tisíc méně a pro třetí architektonický tým je
stanovena cena 100 tisíc korun. Tři návrhy,
které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a ře-
šení, se podělí o 30 tisíc korun. Jde o: Kuba &
Pilař architekti (Brno), Manna s.r.o. (Praha),
Milan Jančok (Prešov).
Pokud chcete mít představu, jak architekti na-
plnili zadání, můžete během prvního říjnového
víkendu v rámci ArchiMyšle zavítat do zámecké
konírny. Tam budou k vidění vizualizace všech
architektonických návrhů.              Jana Bisová, 

vizualizace FAM ARCHITEKTI, s.r.o.

Nadační fond pro zdravotnictví
Zastupitelstvo na svém zářijovém jednání od-
hlasovalo založení nadačního fondu s názvem
Nadační fond pro zdravotnictví Litomyšlska.
Ten by měl vytvářet podmínky pro spolupráci
s lékaři, obcemi, podnikatelskými subjekty
a veřejností v mikroregionu a podporovat sou-
střeďováním a poskytováním finančních pro-
středků zejména rozvoj Litomyšlské
nemocnice, a.s. O podobě statutu a obsazení
členů správní rady fondu bude hlasovat až
nové zastupitelstvo. 
Litomyšl dlouhodobě podporuje místní nemoc-
nici. Ze svého rozpočtu vyčleňuje finanční pro-
středky, např. na přístrojové vybavení, které by
nově měly jít právě do zakládaného fondu. „Do-
hodli jsme se, že bychom zřídili nadační fond pro
zdravotnictví. Peníze, které jdou do nemocnice,
jsou totiž neadresné. Ve fondu by bylo jasné,
kdo na co dal finanční prostředky. Všichni jistě
chtějí vědět, kam peníze jdou,“ vysvětlil starosta
Michal Kortyš a dodal: „Máme v rozpočtu pro le-
tošní rok připraveno neadresných 500 tisíc
korun.“ Tyto peníze tak půjdou do fondu, což za-
stupitelé odhlasovali. „ Přijali bychom model

Ústeckoorlické nemocnice. Umožnilo by to shá-
nění peněz pro nemocnici celému regionu, insti-
tucím a firmám,“ vysvětlil k fungování fondu
místostarosta Radomil Kašpar. 
Pochyby však v některých zastupitelích vzbudil
statut fondu a správní rada. Dokonce padlo po-
dezření z „vyvádění peněz“ do číchsi kapes.
„Nesměli bychom mít s vámi čtyřletou zkuše-
nost. Nezazněl tady jediný důvod, že to bude
výhodnější. Je to špatný model,“ prohlásil za-
stupitel Radek Pulkrábek. „Zřizujeme nadační
fond pro nemocnici, která fúzí nebude existo-
vat. Je zde spousta nejasností v zakládací lis-
tině. Nevíme, jakou bude mít finální podobu,“
reagovala zastupitelka Petra Benešová. Z re-
akcí se však přítomní dozvěděli, že jde pouze
o hlasování o zřízení nadačního fondu. O ostat-
ních náležitostech již budou rozhodovat noví
zastupitelé. 
Město v minulosti financovalo provozní záleži-
tosti nemocnice nebo zakoupilo CTčko. Penězi
Litomyšl přispěla na nákup nových přístrojů.
Nedávno radnice přidělila stabilizační byt dvo-
jici lékařů.                                                         -bj-

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 

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

všechny a především zamezí nekulturnímu vy-
stavování asijského zboží v centru města. 
Hlasování: pro – 3, proti – 4, zdržel se – 12, Pro-
tokol o hlasování – hlasování č. 28. Návrh nebyl
přijat. 
V rozpravě k tomuto bodu se pan Stříteský
ohradil proti xenofobnímu vyjadřování pana
zastupitele Pulkrábka. Pan Kortyš řekl, že
město poslalo zastupitelům návrh tržního řádu,
aby k němu mohli poslat připomínky. Nerozumí
tomu, proč se dělá petice  za spravedlivý tržní
řád, to je přece i zájem města. Co se týká řešení
prostoru před městskou policií, ten se řídí vni-
třním předpisem, kterým je stanoveno, že se
bude i městská policie řídit tržním řádem. Ale
vzhledem k dostatku jiných prostor nemusí být
nutně tento prostor pronajímán jako tržnice.
Pan Jiráň vysvětlil na fotografiích stávající
návrh způsobu vystavování zboží na podsíních. 
Diskuse – Informace o žádosti TJ Jiskra
Pan Kortyš informoval zastupitele o tom, že TJ
Jiskra podala na ministerstvo životního pro-
středí žádost o dotaci na zateplení budovy
haly a získala dotaci ve výši 5.162 tis. Kč, vlastní
zdroje jsou ve výši 3.900 tis. Kč. Město přislí-
bilo již v minulosti dotaci ze strany města ve
výši max. 1 mil. Kč. V současné době je na TJ
Jiskra, aby hledali finanční prostředky na spo-
luúčast a jednali o tom s dalším zastupitel-
stvem. Paní Kmošková toto podpořila, protože
se jedná o sportovní zařízení, které slouží pro
sport a v současném stavu již dlouho nevydrží.
TJ Jiskra ovšem nemá prostředky na to, aby si
vzala úvěr a opravu zafinancovala sama. Pan
Stříteský řekl, že již v minulosti město vyzvalo
TJ Jiskru k jednání o převzetí některých zařízení
a o jejich rekonstrukci, ale tato řešení vždy TJ
Jiskra odmítla.

-red-

Domov pro seniory má konkrétní
podobu - zatím jen na papíře
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Prostor pro názory volebních subjektů v  

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

Napadlo Vás, kolik zastupitelů bude kandidovat
do místního zastupitelstva opakovaně? A poko-
likáté už? Kolik z nich potřetí, počtvrté, popáté,
nebo dokonce pošesté? Myslíte si, že po těch le-
tech mohou ještě přinést něco nového? Že mají
potřebné nápady, sílu a nadšení pro práci? Ne,
nekritizujeme. Vážíme si práce všech, kdo pro
město něco udělali – a uděláno toho bylo dost.
Přesto si myslíme, že po dvaceti letech v zastu-
pitelstvu či radě lze potřebný nadhled sotva zí-
skat. A jako už v tomto smyslu nečekáme velkou
změnu, stejně tak nevěříme, že potřebná změna
spočívá v nově vznikajících stranách. Ne, změna
je v nových lidech, v novém myšlení, v nových
zkušenostech. Je nás dost. Umíme se dívat, nas-
louchat, komunikovat, jednat. Nebojíme se. Ne-
chceme lakovat věci narůžovo, trávu nazeleno,
dělat se lepšími a už vůbec ne na úkor ostatních.
Víme, že většina z toho, co se za uplynulé roky
ve městě udělalo, je dobré, jsme přece pyšní na
Litomyšl! Stejně tak je ale třeba říct, že při po-
hledu na poslední projekty a množství vynalo-

žené energie se ne vždy všechno povedlo. Úsilí
neodpovídá výsledku, jaký bychom si přáli nebo
bychom očekávali. A z toho vycházíme: dosud to
šlo dobře, ale leccos může jít lépe. Jdeme do
toho. Nováčci. S nápady, chutí, energií, zkuše-
nostmi. S Vámi. Vaším hlasem. Vaší podporou,
pomocí. Jde nám přece o totéž – o Litomyšl.
Především. Především pro Vás! 

Mgr. Marcela Boštíková a Milena Švábová,
TOP 09 Litomyšl

Vážení spoluobčané,
jen několik málo dní zbývá do komunálních
voleb, k nimž by v Litomyšli a integrovaných
obcích mohlo přijít na osm tisíc oprávněných
voličů. V posledních letech však svého práva
využívá jen asi polovina z nás (2002 – 47%,
2006 – 49%, 2010 – 57%). Přestože je ten-
dence vzrůstající a k volebním urnám nás
chodí více, než v obdobně velkých městech
v regionu, je – alespoň myslím – škoda, že se

do výběru zastupitelů nezapojuje více občanů.
Asi v každém obecním společenství nejspíš je
a zůstane určitá část lidí, kteří k volbám z růz-
ných důvodů prostě nechodí – a mají na to
právo. Domnívám se však, že větší volební
účast by následně zvoleným zastupitelům
mohla dát větší a pevnější mandát, jejich roz-
hodování by tím určitě získalo na váze. Proto
se na Vás obracím s výzvou, abyste si, milí spo-
luobčané, udělali 10. nebo 11. října čas a přišli
vybrat ty volební strany a ty kandidáty, v něž
máte důvěru a jejichž názory, program a životní
postoje Vás oslovují. 
Často v posledních dnech naslouchám disku-
zím, kdo se do Zastupitelstva hodí/nehodí, kdo
je „na to“ ještě moc mladý a kdo už příliš starý.
Myslím si, že věk zastupitele rozhodující není.
Za každého kandidáta přeci mluví hlavně jeho
práce, osobnost a vlastnosti a cíle, o nichž se
zmiňuji výše. Přeji nám všem šťastnou volbu
pro Litomyšl! Vojtěch Stříteský,

Fórum občanů Litomyšle

TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle

Komunální politika je především služba spo-
luobčanům!
Vážení spoluobčané,
jsme na konci našeho funkčního období a je
čas skládat účty. Zažili jsme čtyři roky, kdy
u nás v Litomyšli poprvé reálně fungovala
„vládnoucí“ koalice a „kritizující“ opozice. Situ-
ace pro naše město nevídaná.  Přiznám se, že
to někdy nebylo vůbec jednoduché. Střetávali
jsme se „věcně“, ale někdy bohužel i „lidsky“.
Mrzí mne, že to v některých případech nepro-
spívalo Litomyšli jako celku. Na druhou stranu

z každé kritiky plynou určitá poučení. Co je ale
povzbudivé, je skutečnost, že Litomyšl nestag-
novala. Realizovali jsme celou řadu významných
projektů. U některých můžeme být pyšní, jinde
máme své pochybnosti. Ale to s sebou nese re-
álný život. Jsem velice rád, že se také rozvíjela
občanská společnost. Z jejich aktivit se zrodila
celá řada akcí, které svým ohlasem přesáhly hra-
nice našeho regionu (Lázně ducha, Magdaléna
Dobromila a další). Řešili jsme také celou řadu
problémů a poměrně často jsme naráželi i na ne-
dostatek vlastních kompetencí (viz nemocnice).

Zkrátka, tak proběhly čtyři roky a Vy nám teď
svým hlasem vystavíte vysvědčení.
Vážení spoluobčané,
úspěchy či prohry nepadají jenom na naše
hlavy, a proto bych chtěl poděkovat všem poli-
tickým partnerům, se kterými jsme mohli spo-
lupracovat. Rád bych jim upřímně popřál hodně
volebních úspěchů a nově zvolenému zastupi-
telstvu přeji, aby dokázalo naše město vést ku
prospěchu nás všech.

Radomil Kašpar, lídr kandidátky č. 1
KDU-ČSL a nezávislí pro Litomyšl

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

S volebními lístky si můžete užít spoustu zá-
bavy. Dá se na ně malovat, skládat z nich lo-
dičky či vlaštovky, máte-li krb, hodí se i na
podpal… Mnohem lepší využití je ovšem zodpo-
vědný výběr strany či kandidátů, kteří zased-
nou na další čtyři roky do zastupitelstva města

Litomyšle, a budou tak hájit i vaše zájmy. Kte-
rou z možností si 10. nebo 11. října 2014 vybe-
rete? 
V dnešním světě, který je plný radikálních
změn, lidé čelí vysokým nárokům společnosti,
je proto třeba volit pečlivě zástupce našeho

města. Volit takové osobnosti, které dokážou
provést naše město dobami dobrými i zlými.
Přejeme vám šťastnou volbu.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Občanská demokratická strana

Máme za sebou čtyři roky práce pro Litomyšl.
Pravidelně se scházíme, organizujeme Farmář-
ské trhy, Bleší trhy, Prima odpoledne, kulaté
stoly, čištění Loučné a mnoho dalšího. Celou
tuto dobu pracujeme v komisích rady a výbo-
rech zastupitelstva i v zastupitelstvu samot-
ném. Všechny tyto aktivity nás baví, máme z
nich radost a chceme v nich pokračovat. 
O zhodnocení dosavadní práce Generace 89
jsme požádali několik litomyšlských osobností:
„Před čtyřmi lety jsem sdružení Generace 89
podporoval. Nemám důvod, abych teď nepo-
kračoval. Naopak. Volební program se plní, do-
konce něco navíc. A k tomu žádná ostuda.
Tak pokračujte, držím palce.“ Olbram Zoubek

„Generace 89 – sympatické společenství mla-
dých lidí, které na rozdíl od některých subjektů
šířících zlobu nežvaní, ale dělá mimo jiné zdán-
livě drobné, ale užitečné akce.“

Lubomír Švehelka
„V Litomyšli jsem se narodila a záleží mi na
tom, jak toto město  vypadá a jak se v něm žije.
Jsem proto ráda, když vidím aktivní přístup lidí
z Generace 89, kteří se snaží o konkrétní zlep-
šení.  Některé z nich znám osobně, a proto jim
věřím a doufám, že budou mít příležitost své
vize a nápady realizovat.“  Miroslava Kubíková

„Letos uplyne 25 let od „plyšáku” 89 a ne vše
dopadlo, jak jsme si tenkrát přáli. Od té doby

vyrostla mladá generace, které jde podle mne
o dobré věci. Když bude mít Generace89 dost
hlasů, bude mít i šanci v našem městě leccos
vylepšit. Můj hlas dostane.“

MUDr. František Zeman
„Generace 89 je pro  mne konkrétní pozitivní
plod sametové revoluce. Ač sám v důchodovém
věku, jejich pozitivní program a práce jsou mi
blízké. Podporuji je a vážím si jejich elánu, roz-
hledu a ochoty jít s kůží na trh.“ Jiří Látal
Budeme rádi, když se k nám přidáte nebo nás
podpoříte ve volbách. Více info na www.gene-
race89.cz nebo na Facebooku. Děkujeme!!

Petra Benešová a Daniel Brýdl, 
Generace 89

SNK Generace 89
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MOTTO JEDNATELŮ f. VODOVODY s.r.o. a MĚST-
SKÉHO ÚŘADU: „STÁLE LŽEME O VODĚ A DĚ-
LÁME SI BLÁZNY Z OBČANŮ LITOMYŠLE!“
(rekce na podlé a lživé články v Lilii 9/2014, „re-
akce jednatelů firmy Vodovody, Stanovisko
městského úřadu“ (p. Jiráň )
Způsob správcování vody byl a stále je největší
legální lumpárnou a zlodějinou v novodobých
dějinách města. Článek jednatelů i pana Jiráně
je plný jasných lží a nesmyslů s cílem oblbnout
občany města.
1.  lež: „Máme nejlevnější vodu“ je holý ne-
smysl vytržený z kontextu. Cena vody se
zvedla od roku 2001 z 22 Kč/m3 na dnešních
59 Kč/m3 (o 168 %) a poroste dál. Proč? Ne-
můžeme si vzít díky nehorázné smlouvě na
správcování žádné dotace, a tak to budeme
platit ze svého a cena vody dál poroste. VaK
síť vyžaduje investice.
Vzhledem ke kvalitě vody z našich vrtů na
úrovni kojenecké vody  tato voda nepotřebuje

žádnou úpravu, takže naše voda je velmi
drahá. Komu to slouží?
2.  lež: „Kontrolní výbor revokoval své usne-
sení o vypovězení vody pod dohledem sta-
rosty, je opravdu za hranicí toho, co si může
úředník p. Jiráň dovolit (i když plní příkazy),
Kontrolní výbor je zcela nezávislý orgán, pro-
vedl v souladu se zákonem kontrolu a hlasoval
o vypovězení smlouvy na správcování vody
5 : 2, starosta porušil zákon tím že tlačil na
předsedu KV, aby s tím něco udělal, podali jsme
stížnost na Ministerstvo vnitra a to konstato-
valo, že starosta skutečně zákon hrubým
způsobem porušil. V jiných zemích by sta-
rosta odstoupil, ne však v české kotlině, natož
člen ODS.
Usnesení Kontrolního výboru o vypovězení
vody je stále platné.
3.  Trestní oznámení jsem skutečně podal na
základě  podrobného právního rozboru práv-
níků Transparency international. Byla to moje

zákonná povinnost. Ti napsali i text trestního
oznámení pro porušení pravidel při správě ci-
zího majetku, ale upozornili mě, že podle jejich
zkušeností se podobné kauzy zametají na
místní úrovni pod stůl. Tak se i stalo, ale kauza
je stále živá a věřím, že bude brzy otevřena
a třeba cvaknou i želízka.
4.  Pan Jiráň i jednatelé jaksi zapomněli sdělit
veřejnosti, že od roku 2001-2012 předkládal
radě města protizákonné vyúčtování 30-40
milionů  korun, které vybírala f Vodovody s.r.o.
od občanů města, na 5 řádcích a zákon jim
nařizoval jasnou účetní osnovu cca na 100
řádcích, která umožňuje lepší kontrolu. Dnes
se, díky mým intervencím, správnému účtování
podle zákona naše vypečená parta naučila. 
Občané Litomyšle – nenechte se dál vodit za
nos a dejte hlas těm stranám, které zajistí
vypovězení otřesné smlouvy. 

Jaromír Odstrčil, zastupitel

Strana soukromníků ČR

Vážení spoluobčané,
do voleb zbývá jen několik dní a většina z nás
již začala přemýšlet, kterému volebnímu sub-
jektu či konkrétnímu kandidátovi dá svůj hlas.
Rozhodovat se budeme především podle toho,
co ze svého pohledu považujeme pro Litomyšl
a její občany za důležité a čemu by měla být
v následujících letech věnována hlavní pozor-
nost. Sociální demokracie vám v těchto volbách
nabízí program zaměřený zejména na zlepšo-
vání kvality každodenního života občanů Lito-
myšle všech generací. 
V Litomyšli dnes nepochybně žijeme bohatým
kulturním a společenským životem, máme
dobré podmínky pro sport a nejrůznější jiné
volnočasové aktivity. Jedinečnost našeho
města, jeho historie a unikátní památky, spolu
s profesionálním marketingem, právem poutají

pozornost turistů z domova i ze zahraničí. Na
druhé straně kontroverzní projekt známý pod
názvem Revitalizace zámeckého návrší za-
městnával v průběhu posledních čtyř let vedení
města natolik, že jsme se studií nového do-
mova pro seniory byli seznámeni teprve před
několika týdny. V podobě pouhých plánů zů-
stala také výstavba nového parkovacího domu.
S ohledem na rostoucí intenzitu provozu na
hlavním silničním tahu městem bude nutné i po
volbách jednat ve věci urychleného vybudování
obchvatu Litomyšle. Trvale aktivní jednání si
v budoucnu jistě vyžádá i náš společný zájem
na dostupné, moderní a kvalitní zdravotní péči. 
Považujeme za důležité věnovat zvýšenou po-
zornost vytváření podmínek pro vznik nových
pracovních příležitostí a pro cenově přijatelné
bydlení. Jednou z našich hlavních priorit je za-

jistit seniorům respektované stáří. Chceme
také, aby každé dítě mělo možnost plně rozví-
jet své schopnosti, podpoříme všechny smys-
luplné aktivity mládeže, včetně vedoucích
osobností, které se dětem a mládeži věnují.
Naším cílem je rovněž zlepšit způsob komuni-
kace vedení města s občanem a umožnit vám
všem aktivně se podílet na rozhodování o dění
ve městě. 
Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že so-
ciální demokracie má v těchto volbách dobrý
program a silný tým, který je schopen své pro-
gramové závazky naplnit. Získáme-li vaši dů-
věru, budeme vám chtít dokázat, že to byla
dobrá volba.  

Ing. Marek Novohradský,
lídr kandidátky ČSSD

Česká strana sociálně demokratická

EPC nebo pouze předražená výměna žáro-
vek veřejného osvětlení a výměna plynových
kotlů Na posledním jednání zastupitelstva 9. 9.
jsme hlasovali o projektu EPC, který má v bu-
doucích 10 letech přinést městu úsporu energií.
Vznešeně a odborně prezentovaný projekt
města a soukromé firmy je však ve skutečnosti
pouhou výměnou světelných zdrojů ve veřej-
ném osvětlení a obměnou několika plynových
kotlů v objektech města. Celá akce je soukro-
mou firmou zatížena úrokem o 400% větším,
nežli má město u svých bankovních domů. Zde
v prvním roce zaplatíme úrok ve výši cca
1,4 mil. Kč. Za 10 let zaplatíme za management
projektu 900 tis. Kč. Pokud bychom tuto akci
realizovali bez účasti soukromé firmy, byla by
úspora o cca 8 -10 mil. Kč vyšší. Další nevýho-
dou je, že v příštích 10 letech budeme topit
a svítit dle nastavení norem soukromou firmou.
Nevíme, zda to bude více, či méně, to projekt
nezjišťoval. Může se stát, že bude dětem ve

škole zima a na ulicích šero. Přitopíme-li si
a přisvítíme, úspora se konat nebude a jediný,
kdo bude mít z celé akce prospěch, je sou-
kromá firma. Nepochopitelné je, že si na „vý-
měnu žárovek“ najímáme firmu, když máme
starostu, který by měl umět vybrat a vysoutěžit
dodávku těch nejlepších a nejlevnějších světel-
ných zdrojů do veřejného osvětlení? Předvo-
lební populismus Na jednání zastupitelstva
jsme dále na návrh Radomila Kašpara hlasovali
o založení nadačního fondu pro Nemocnici Li-
tomyšl, jež díky fúzi krajských nemocnic
v jeden subjekt de facto neexistuje. Vidím
v tom předvolební populismus našeho místo-
starosty a také pěknou lumpárnu. Vysvětlím
proč. V době rušení dvou oddělení nemocnic
jsem nezaznamenal, že by se Radomil Kašpar
(člen krajské koalice) ozval a nemocnici bránil.
Slyšet bylo jenom jeho přitakávání vedení kraje
a omílání pohádky o tom, jak nejsou doktoři.
Nyní se snaží dohnat ztracené politické body.

A proč je to dobře vymyšlená lumpárna? Dopo-
sud město poskytlo nemocnici pomoc po-
každé, dle potřeby. Potřebovala 500 tis. Kč na
přístrojové vybavení a zastupitelé (23 osob)
tuto pomoc z rozpočtu města rádi poskytli,
měli jistotu, že celá částka doputuje na nákup
tohoto vybavení. Nyní se budou peníze posílat
nadačnímu fondu, a ten potom již bez vědomí
zastupitelů bude peníze používat, jak uzná za
vhodné. O složení správní rady nadačního
fondu bude rozhodovat úzké politické vedení
města (3-7 osob) a správní rada bude za svoji
„práci“ pobírat odměnu, což zase ukrojí část
z poskytnutých peněz. Ano! Tato možnost byla
uvedena v návrhu zakládacích listin. Stejně tak
tam bylo uvedeno, že hospodaření fondu bude
kontrolovat revizor, kterého si vybere správní
rada, a jako třešnička na dortu u této lumpárny
je závazek revizora k mlčenlivosti. Vážení ob-
čané, pokud chcete změnu, přijďte k volbám. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

Veškerá prezentace politických stran, hnutí a sdružení vyznačená rámečkem je placená inzerce. Inzerce je řazena vzestupně dle vylosovaných čísel.

Inzerce ke komunálním volbám v Lilii



6

2013
• Téměř po sedmi letech příprav dostal projekt

na obnovu Jindrovy zahrady zelenou. Na za-
čátku února získalo město od Státního fondu
životního prostředí příslib získání dotace.
V současné době se realizuje 1. etapa pro-
jektu. Cílem je obnovit zahradu (5 000 m2)
areálu Respitní péče Jindra a zpřístupnit tento
prostor nejen jejím klientům, ale také široké
veřejnosti. 

• ZaM schválilo rozpočet města Litomyšl pro
rok 2013 takto: celkové příjmy 432 050 700
Kč, z toho předpokládané úvěry 0,00 Kč,
schválené úvěry 4 500 000 Kč, financování
ze zdrojů předchozího roku 12 552 700 Kč.
Celkové zdroje 449 103,40 Kč, běžné výdaje
164 245 400 Kč, kapitálové výdaje 274 924
000 Kč, splátky úvěrů 9 934 000 Kč. Celkové
výdaje 449 103 400 Kč.

• RaM souhlasila s přijetím finančního daru  ve
výši 25 000 Kč od Okresního soudu ve Svita-
vách s určením ve prospěch Centra sociální
pomoci města Litomyšl  – Domovu pro seni-
ory trpící Alzheimerovou nemocí.

• RaM souhlasila s uzavřením smlouvy o pod-
mínkách provedení stavby „Rekonstrukce WC
na skladové prostory” s Českomoravskou
provincií Řádu zbožných škol – piaristů. Jed-
nalo se o úpravu stávajícího WC na skladové
prostory u kočárovny v Klášterních zahra-
dách. 

• V pondělí 18. března se v malém sále Smeta-
nova domu uskutečnilo veřejné projednání
projektu Zvýšení protipovodňové ochrany
města Litomyšle. Plánovaná opatření se tý-
kají řeky Loučné a Primátorské hráze.

• Přístavba piaristické koleje, která je součástí
projektu Revitalizace zámeckého návrší, musí
být řešena částečně jinak. Důvodem byly ar-
cheologické nálezy. V úterý 26. března se
v Praze sešla Vědecká rada Národního pa-
mátkového ústavu (NPÚ), které předcházela
řada náročných jednání o podobě tohoto ob-
jektu. Nakonec však došlo ke konsensu, byla
nalezena varianta schůdná jak pro památ-
káře, tak pro město Litomyšl. V září 2014 byly
vyhodnoceny nabídky na dodavatele stavby,
protože vzhledem k množství změn již nebylo
možné výstavbu realizovat s dodavatelem
projektu Revitalizace zámeckého návrší. 

• Poslední dubnový den se zavřely dveře dět-
ského oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.
Stalo se tak z personálních důvodů, které
měly později za následek také uzavření novo-
rozeneckého oddělení a s ním porodnice.

• Rada města Litomyšle odsouhlasila vypraco-
vání projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci Bytový dům Zahájská. Ten
má stát vedle tzv. Kábrtplacu a kromě šesti
bytů by měl nabízet i prostory k podnikání.

• Ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.,
MUDr. Libor Vylíčil a člen zastupitelstva se
k 6. květnu vzdal svého mandátu zastupitele
a funkce radního. Později odstoupil i z funkce
ředitele nemocnice. 

• Radnice musela řešit co s hájenkami ve Stra-
kově, Kozlově a na Budislavi a rozhodla se
nabídnout jejich prostory i pro rekreační
účely. První dvě již slouží k ubytování. 

• V pátek 17. května se na litomyšlské radnici
sešla porota, aby vyhodnotila první kolo ar-
chitektonické soutěže na dotvoření veřejných
prostor Vodních valů a parku u Smetanova
domu. Na projekt s názvem Nábřeží řeky
Loučné – Dialog mezi řekou a městem získala

radnice grant z Nadace Proměny až do výše
25 milionů korun. Zvítězili architekti Martin
Frei a Martin Rusina. 

• Zastupitelé odhlasovali poskytnutí investiční
dotace ve výši 780 tisíc korun na pokrytí části
nákladů spojených s výstavbou kanalizačních
stok, vodovodního řadu, veřejného osvětlení
a komunikace, které budou vybudovány dle
projektové dokumentace Zainvestování zóny
pro 16 RD – 1. etapa 6 RD. Město se tak vrátilo
k poskytování peněz na stavební záměry,
které v roce 2013 zastupitelstvo pozastavilo.

• Mezi litomyšlskými zastupiteli se objevila
nová tvář. Byl jí primář očního oddělení Lito-
myšlské nemocnice, a.s., MUDr. Vladimír
Liška (Nestraníci pro Litomyšl). Stal se členem
zastupitelstva města po odstoupení doktora
Vylíčila a potom i Ing. Brýdla. Zastupitelé zvo-
lili na volné místo radního Mgr. Jaromíra Krou-
žila (TOP 09 – Fórum občanů Litomyšle).

• Druhá etapa projektu modernizace lesních
cest ve vlastnictví města Litomyšle se usku-
tečnila během prázdninových měsíců. Druhá
etapa navázala na modernizaci lesních ko-
munikací uskutečněnou v roce 2010. Cesty
dostaly asfaltový povrch. 

• Na Černé hoře a v Nedošínském háji došlo
k hromadnému odumírání mladých jasanů
a prosychání korun starých jedinců. Příčinou
byla kombinace napadení těchto dřevin lýko-
huby a houbou (Chalara fraxinea). Město mu-
selo přistoupit ke kácení. 

• Dne 18. 6. 2013 schválila Rada města Lito-
myšle novou podobu směrnice města, která
se týkala hospodaření s bytovým fondem
města. 

• Litomyšl nakupovala elektrickou energii
a plyn pro své úřadovny a zřizované organi-
zace na komoditní burze. Zprostředkovala
proto občanům možnost ušetřit za energie
prostřednictvím elektronických dražeb. 

• RaM vzala na vědomí zápis z jednání komise
pro rodinu a komunitní plánování a vyhlásila
projekt „Místo přátelské rodinám”. Mezi místa
přátelská rodinám nakonec v Litomyšli patří
Bobo café, Kavárna Mandala, prodejna potra-
vin firmy Kubík, restaurace U Kolji, restaurace
Veselka, Rodinné centrum Litomyšl, Spor-
tovní areál za sokolovnou, Dům dětí a mlá-
deže Litomyšl a zvláštní ocenění patří Petře
Sýkorové. Samolepku subjekty získaly na tři
roky, za které bude kampaň vyhlášena znovu. 

• Sdružení firem Profistav Litomyšl a.s. a PKS
stavby a.s., Žďar nad Sázavou, které zvítězilo
ve výběrovém řízení na projekt Rekonstrukce
ČOV a odkanalizování časti města Litomyšl –
Nedošín, Lany, převzalo od města 24. čer-
vence staveniště. Kanalizace by měla být
v nejbližší době hotová, rekonstrukce čističky
se zřejmě protáhne do příštího roku. 

• Začátkem září vydala Rada města Litomyšle
nařízení o zpoplatnění parkovaní ve vybra-
ných částech města a ceník pro rok 2014.
Mezi největší změny patřilo zavedení nové
parkovací permanentky pro potřeby krátko-
dobého stání ve zpoplatněných a zavedení
nové zóny zpoplatněného parkovaní v ulici Ji-
ráskova. Stanovena byla také místa s nezpo-
platněným, ale časově omezeným stáním
v nezpoplatněných zónách. 

• Město podepsalo smlouvu o spolupráci s akci-
ovou společností Seznam.cz. Díky této smlouvě
nabízí město Litomyšl možnost zviditelnění
podnikatelům a partnerům v katalogu Firmy.cz,
na Mapy.cz a na mobilní verzi Seznam.cz.

• V první polovině měsíce října proběhl v revita-
lizovaných prostorách zámeckého pivovaru
testovací provoz nových programů Školy na
zámku. 

• Rada města odsouhlasila podání žádosti o po-
skytnutí podpory v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt Biotopové
tůně Višňáry. Cílem projektu je efektivnější za-
chycení vody v krajině a zvýšení biodiverzity
v krajině. Projekt se právě realizuje. 

• Nejmagičtějším místem České republiky se stala
díky lázním ducha Litomyšl. Rozhodla o tom ve-
řejnost v rámci soutěže DestinaCZe 2013. 

• Zastupitelstvo se zabývalo otevřeným dopi-
sem, ve kterém signatáři nesouhlasí s výstav-
bou obchodních center v Litomyšli. Domnívají
se, že současná podoba územního plánu
může vést k vylidnění centra města. Byla za-
dána analýza zpracovateli územního plánu. 

• Zastupitel Zdeněk Zitko (Strana soukromníků
ČR) se vzdal mandátu zastupitele. Vystřídala
ho Věra Chaloupková (VV). 

• Ve středu 27. listopadu byly v Pardubicích vy-
hlášeny výsledky krajského kola 6. ročníku
srovnávacího výzkumu Město pro byznys.
Zvláštní uznání získala i Litomyšl za celkový
přístup radnice k podnikatelům. Cena týde-
níku Ekonom za přínosnou spolupráci firem
s radnicí pak putovala do litomyšlské společ-
nosti Saint-Gobain-Adfors. 

• Na základě obdržení finančních prostředků
v celkové hodnotě 80 611 Kč z Programu péče
o krajinu, opatření pro zlepšování dochova-
ného přírodního a krajinného prostředí byla
vysazena alej Na Vrších.

• Městu se přihlásil developer, který projevil
zájem o koupi parcely v sousedství již posta-
vené městské vily. Vzniknout by tak mělo mi-
nimálně 17 nových bytů. Výstavba by měla
začít na podzim 2014. 

• V neděli 15. prosince začal platit nový jízdní
řád pro rok 2014. Rozsah objednávané vla-
kové dopravy v Pardubickém kraji zůstal na
stejné úrovni jako v předchozím grafikonu.
Mezi novinky však patří rozšíření počtu spojů
z Chocně do Litomyšle. 

• Na sklonku roku 2013 požádala Českomorav-
ská provincie Řádu zbožných škol – piaristů
o navrácení kostela Nalezení sv. Kříže. 

• RaM souhlasila s konáním veřejné sbírky na
pořízení tří zvonů do kostela Nalezení sva-
tého Kříže v Litomyšli. Sbírka byla spuštěna
v únoru 2014. 

2014
• Od začátku roku 2014 byla litomyšlská rychlá

lékařská pomoc bez lékaře. Situací se zabý-
valo město, zastupitelstvo a uskutečnila se
i veřejná debata s ředitelem krajské zá-
chranky a zástupcem Pardubického kraje. Na-
konec se díky jednání radnice a vedení
nemocnice podařilo lékaře zajistit. 

• ZaM schválilo rozpočet města Litomyšl na rok
2014 takto: Celkové příjmy 304 618 600 Kč,
z toho předpokládané úvěry 7 600 000 Kč,
schválené úvěry 0,00 Kč, financování ze
zdrojů předchozího roku 20 468 500 Kč. Cel-
kové zdroje 325 087 100 Kč, běžné výdaje 169
325 100 Kč, kapitálové výdaje 144 703 000
Kč, splátky úvěrů 11 059 000 Kč. Celkové vý-
daje 325 087 100 Kč. 

• Radnice vytvořila novou sociální službu, která
se zabývá prací s neorganizovanou mládeží.
Prostředky na tuto službu jdou z tzv. miniten-
dru Pardubického kraje. 

• Občane Litomyšle a integrovaných obcí starší
70 let si mohou od 1. března 2014 zakoupit
výhodnou roční permanentku na městskou
hromadnou dopravu. 

Volební období 2010–2014  

Komunální volby jsou za dveřmi a redakce Lilie pro vás připravila přehled nejdůležitějších udá-
lostí právě končícího volebního období. V zářijovém čísle jsme vám připomněli události z let
2010-2012, nyní jsou na řadě roky 2013 a 2014.
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• V České Třebové funguje velký terminál kom-
binované dopravy METRANS. Pro Litomyšl,
ale také třeba pro Němčice to znamenalo
velký počet nákladních automobilů, které
přes ně projížděly. K tématu bylo svoláno ně-
kolik jednání. Nakonec přišel METRANS s ná-
vrhem, který byl pro všechny akceptovatelný. 

• Městské lesy na přelomu února a března vyká-
cely vzrostlé stromy na břehu řeky Loučné za
Nedošínem. Jednalo se o tzv. „mýtní úmyslnou
těžbu“. Vzniklá holina bude na jaře opět zales-
něna stanovištně vhodnými dřevinami.

• Bylo rozhodnuto o fúzi nemocnic Pardubic-
kého kraje. 

• Město Litomyšl začalo koncem března s ká-
cením zhruba 22 kusů stromů v Nedošíně.
Důvodem byla výstavba kanalizace, ale i sa-
motný zdravotní stav některých jedinců.
Těžbu radnice konzultovala s Osadním výbo-
rem Nedošín.

• Ve středu 26. března se Jiráskovou ulicí roze-
zněly motorové pily. Začalo kácení tzv. Aleje
filozofů. Za pokácené kaštany byly vysazeny
stromy nové. 

• Jednáním starostů měst České Třebové, Ústí
nad Orlicí, Litomyšle a starostů okolních obcí
10. března 2014 startoval projekt Orlicko –
Třebovského bike resortu. Starostové se spo-
lečně dohodli na pořízení úvodní podrobné
studie v letošním roce, kterou zastřeší svazek
obcí Region Orlicko – Třebovsko.

• Radnice přistoupila k novému systému zápisu
dětí do mateřských škol. Nově bylo možné ra-
tolesti zapsat na jednom místě, kde již čekaly
ředitelky všech tří školek. 

• Od 31. března do 2. dubna docházelo na Vod-
ních valech ke krátkodobým uzavírkám ulice.
Důvodem byla demontáž lávky přes řeku
Loučnou u restaurace Za Vodou. Mostek byl
opraven a vrácen zpět. 

• ZaM vydalo Obecně závaznou vyhlášku
města Litomyšl č. 1/2014, o zákazu provozo-
vání loterií a jiných podobných her na území
města. 

• RaM se seznámila se záměrem skupiny ro-
dičů zřídit v Litomyšli od 1. 9. 2014 věkově
smíšenou třídu základní školy formou odlou-
čeného pracoviště mimolitomyšlské základní
školy. RaM vyjadřuje tomuto záměru pod-
poru. Třídu se rodičům podařilo k uvedenému
datu otevřít. 

• Koncem května byl zkolaudován piaristický
kostel Nalezení sv. Kříže. V neděli 15. června
se uskutečnil obřad žehnání kostela. Celeb-
roval kardinál Miroslav Vlk

• Čtyři sta tisíc korun přislíbených z Programu

regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón Minister-
stva kultury použila Litomyšl na restaurování
sgrafitové výzdoby západní fasády zámec-
kého pivovaru a na opravu kamenného os-
tění. 

• Autobusové nádraží, Klášterní zahrady, zá-
mecký areál a koupaliště, tam všude je k dis-
pozici městské wifi připojení. 

• Vedení Zdravotnické záchranné služby Par-
dubického kraje oznámilo, že od 1. 7. 2014 je
plně obnoven provoz lékařské posádky (RLP)
v Litomyšli.

• Město požádalo Pardubický kraj o bezúplatný
převod sv. Kláry. po případném přestěhování
léčebny dlouhodobě nemocných do areálu
nemocnice. 

•Rada města Litomyšli začátkem července
schválila věcný návrh nového tržního řádu. Je
v něm několik úprav, které se tykají například
podomního prodeje nebo vystavování zboží.

• Více než rok připravuje město Litomyšl ve
spolupráci s výtvarníkem Václavem Ciglerem
instalaci souboru nových skleněných výtvar-
ných děl do kostela Nalezení sv. Kříže. Během
podzimu by se díla mohla v kostele objevit. 

• V červenci se otevřelo nově zrekonstruované,
modernizované a interaktivnější Regionální
muzeum v Litomyšli. 

• Město Litomyšl v červenci vyhlásilo architek-
tonickou soutěž na návrh novostavby Do-
mova pro seniory, který by měl stát v lokalitě
U Nemocnice. Uděleny byly tři řádné ceny a tři
odměny. 1. místo získala kancelář FAM AR-
CHITEKTI, s.r.o., 

• Smetanovo náměstí, Špitálek či náměstí
Braunerovo jsou místa, kde se často konají
různé akce. Ty však ke svému plynulému
chodu potřebují elektřinu. V minulosti ale do-
cházelo k výpadkům proudu. To by se ovšem
mělo změnit, protože město má v plánu osa-
dit pět výsuvných zásuvkových sloupků. Na
řešení problému se mimo jiných podíleli
i sami organizátoři akci. 

• Jindrova zahrada se pomalu začala měnit.
Firma působící v oblasti zahradní a krajinář-
ské architektury začala o prázdninách praco-
vat na realizaci první etapy projektu proměny
areálu na veřejný park. Do října letošního roku
by tak mělo dojít k vykácení navržených dře-
vin, zdravotnímu řezu a vazbám korun stáva-
jících stromů nebo výsadbě bylin.

• Na začátku září uplynula lhůta pro podávání
nabídek na realizaci přístavby piaristické ko-
leje. Tu měla původně postavit firma Hoch-
tief CZ a.s., která vyhrála výběrové řízení

na celý projekt Revitalizace zámeckého ná-
vrší. Ovšem větší množství změn v plánech
přístavby již podle pravidel čerpání evrop-
ských dotací nedovolovalo Hochtiefu sta-
vební práce zahájit. Předpokládanou
hodnotu zakázky ve výši necelých 12 milionů
korun bez DPH zaplatí dotace.

• Byla vydána kniha s názvem Litomyšl – re-
nesanční město moderní architektury od
Petra Volfa. 

• Veřejně prospěšné práce jsou v Litomyšli vy-
konávány od 1. června 2013. V období od 1.
6. 2013 do 31. 5. 2014 bylo zaměstnáno 5
pracovníků na základě „dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací” uzavřené s Úřadem práce
ČR. Úřad práce poskytoval příspěvek na výši
vynaložených prostředků na platy. Od 1. čer-
vence 2014 uzavřelo město Litomyšl novou
dohodu, na základě které může radnice čer-
pat příspěvek ze státního fondu a Evrop-
ského sociálního fondu na 6 pracovníků.

• V Kornicích se instalují sloupy veřejného
osvětlení a nový rozhlas. Stavební práce by
měly být hotové do konce roku a budou stát
necelý milion dvě stě tisíc korun bez DPH.

 v událostech – část 2.

Hlavním marketingovým heslem pro rok
2015 bude Litomyšl stojí za to ochutnat. Na
svém posledním zasedání se na tom shodla
komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový
život. Téma bylo zvoleno především v souvi-
slosti s výročím narození M. D. Rettigové,
v roce 2015 si budeme připomínat již 230 let
od této události. Nezanedbatelné nejsou
však ani jiné roviny ochutnávání - ochutná-
vat můžete nejen dobré jídlo či pití, ale také
historii, kulturu, atmosféru místa…prostě
téměř cokoli.  
Také na rok 2015 připravuje město ve spolu-
práci s informačním centrem kalendář akcí.
Dejte nám prosím vědět, jaké akce a kdy plánu-
jete. Je dokázáno, že kulturní, sportovní či spo-

lečenské akce jsou významným motivátorem
k návštěvě našeho města. Distribuci kalendáře
akcí na rok 2015, ve kterém uveřejníme
všechny akce, o kterých budeme v daném ter-
mínu informováni, bychom rádi zahájili již kon-
cem tohoto roku. Proto prosíme o zaslání
vašich akcí do konce října na adresu ic@lito-
mysl.cz. Během listopadu proběhne sazba
a tisk tak, aby se v prosinci mohl již leták roze-
běhnout do světa.
Všechny nahlášené akce zveřejníme samo-
zřejmě také v kalendáři akcí na webu města Li-
tomyšl. Děkujeme vám za spolupráci a těšíme
se, jak si v roce 2015 pochutnáme!

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Máte v plánu pořádat v roce 2015
nějakou akci? Dejte o ní vědět!

Kolik stojí voda
v Litomyšli?

Cena vody v Litomyšli je jednosložková. Odbě-
ratelé hradí vodné a stočné. Vodné je úplata
za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj.
za výrobu a distribuci pitné vody. Stočné je
úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací,
tj. za odvádění odpadní vody a její čištění.
Řada obcí zavádí dvousložkovou cenu vody,
kromě vodného a stočného navíc zahrnuje
pevnou složku (pevná složka je stanovena buď
podle kapacity vodoměru, nebo profilu přípojky,
nebo ročního množství odebrané vody).
I když se cena za stočné v roce 2013 zvýšila,
stále zůstává cena vody v Litomyšli jedna z nej-
nižších v regionu.
V posledních čtyřech letech byly v rámci oprav
vyměněny vodovodní řady v ulicích J. Žižky, Ja-
selské, Nové, Fügnerově, Sluneční, P. Jilemnic-
kého a ulici Míru. V součastné době probíhá
výměna vodovodního řadu na Jiráskově ná-
městí. 
Nejen na vodovodní síti, ale i na kanalizační
jsou každoročně opravovány nevyhovující
úseky. Kanalizace v Litomyšli je pravidelně čiš-
těna a monitorována, čímž se snažíme před-
cházet problémům při odvádění odpadních
vod.
V sídle firmy Vodovody spol. s r.o., Na Lánech
3 v Litomyšli je možné hradit faktury bez po-
platků za zpracování. Je zde možnost si sjednat
zasílání faktur elektronicky. Více informací
o naší firmě naleznete na www.vodovody.lit.cz.

Helena Karlíková, 
vedoucí technického odd., Vodovody spol. s r.o.

město ceny v Kč. vč. DPH
vodné stočné celkem

Č. Třebová 31,05 27,60 58,65
Litomyšl 26,38 32,88 59,26
Vysoké Mýto 32,32 33,43 65,75
Svitavy 32,80 36,57 69,37
Ústí nad Orlicí 29,67 41,40 71,07
Polička 30,00 48,25 78,25
M. Třebová 37,80 46,40 84,20

Porovnání cen vodného a stočného 2014



 Není snadné zachytit, čím vším byl pro nás
a naši školu pan učitel Vladimír Šauer. Dvacet
pět let s námi sedával v jedné sborovně a pat-
náct let nesl velkou spoluzodpovědnost za ří-
zení školy. Čas, který jsme společně prožívali,
je najednou nenávratně pryč. V dlaních nám
zůstává stisk jeho rukou, v uších nám zní jeho
laskavý sametový hlas a v očích lesk jeho ná-
padů protknutých humorem, pohodou a la-
škovným pousmáním. 
Žáci naší školy v něm našli výborného učitele,
který dokázal probudit zájem o matematiku
a fyziku, kterému se podařilo, že se děti těchto
exaktních předmětů vůbec nebály. Stal se duší
všech kulturních akcí, které školní život přiná-
šel. Tam se cítil jako ryba ve vodě, jako by roz-
kvetl, nabral radost, smích a plnými hrstmi nám
je rozdával. Těch nápadů, které se snažil zre-
alizovat, bylo bezpočet. Jak vzácný to byl člo-
věk. Svůj talent projevoval v mnoha směrech.
Fotografoval, skládal hudbu, vymýšlel kouzelné

 Vladimír Šauer byl člověk mnoha tváří. Pro
jedny byl hercem, pro druhé učitelem a pro třetí
zase moderátorem. Stál třeba u zrodu Lilie či
Majálesu, spolupracoval s kabelovou televizí,
slýchali jsme ho z litomyšlského rozhlasu, byl
členem redakční rady Lilie a zastupitelem. Na
svém kontě měl přes tisíc oddaných párů. Byl
to však především laskavý člověk, jehož životní
láskou se stalo divadlo. 
Na divadelní prkna se dostal už v sedmé třídě,
kdy s partou spolužáků připravil pořad písniček
a scének. Děti si ho samy napsaly, zrežírovaly
a hrál se v Lidovém domě. Později, když byl
Vladimír Šauer studentem gymnázia, založil se
spolužáky studentskou skupinu. Po maturitě se
absolventi rozprchli po celé republice, ale chtěli
se o víkendech scházet. Vzniklo tak Miniaturní
divadlo, které uvedlo věc o Osvobozeném di-
vadle Voskovce a Wericha. Studium na vysoké
škole v Pardubicích Vladimír opět vyplňoval di-
vadlem. Ve Východočeském divadle nastoupil
jako osvětlovač, současně při knihovně recito-
val v divadle PoDiUm, byl členem studentského
kabaretu… Ve chvíli, kdy byl vyhlášen konkurz
do nově otvíraného STOP divadla, neváhal ani
chvíli. Na konkurzu se setkal s Martou Kubišo-
vou – oba byli přijati.  
Po vojně přišel čas návratu do Litomyšle, kde
obnovil činnost Miniaturního divadla. Když na-
stoupil na první učitelské místo ve Svitavách,
přišly za ním děti, jestli by jim nedělal vedou-
cího divadelního kroužku. Souhlasil, jak jinak,
to byl prostě Vláďa. Napsal pro ně divadelní hru
Strašidla a detektivové a zhruba 15 písniček.
Vladimírovi i dětem se dostalo příznivého
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Odešel laskavý a velmi výjimečný

ohlasu publika a různých porot. Pak přišla
slavná éra litomyšlského Dětského divadelního
souboru Vitamínu „S“. Název vymysleli děti
samy. Psaly si různá pojmenování na tabuli
a ten Vitamín „S“ se Vláďovi líbil nejvíc. S totiž
znamená smích! Pro Vitamín „S“ psal texty di-
vadelních her, dětských muzikálů a kabaretů,
skládal písničky, režíroval, účastnil se s ním
soutěží, pořádal školení a letní soustředění. Vý-
znamných úspěchů dosáhl na Šrámkově Písku,
Šrámkově Sobotce, účastnil se Hronovského
dětského jara, přehlídky Erbenův Miletín, Ka-
plického divadelního jara, Mezinárodního festi-
valu v Karviné atd. Za 31 let uvedl ve Vitamínu
„S“ kolem 40 divadelních premiér, z toho asi 36
napsal on sám. Vitamínem prošlo na 500 dětí
– některé tam chodily, aby vyplnily volný čas,
ale jiným nechybělo nadšení. Ti pomáhali vy-
tvářet a dotvářet divadlo. S dětmi odehrál přes
560 představení, které vidělo asi 120 000 di-
váků. V dětském divadle odchoval i několik
pozdějších profesionálních herců a zpěváků:

Tomáš Lněnička, Radek Vávra, Petr Lněnička,
zpěvačka Eva Piknová, Jaroslav Bílý a Jiří Bílý… 
V roce 1996 přijal nabídku a stal se členem
(konferenciérem) Divadelní společnosti Jožina
Janouška. Uvedena byla i Vláďova hra O dva-
nácti měsíčkách. U příležitosti 200. výročí ote-
vření zámeckého divadélka v Litomyšli
spoluzakládal Zámecký divadelní soubor Mili-
slav a podílel se na uvedení hry, kterou bylo di-
vadélko v roce 1798 otevřeno: „Milenec a sok
v jedné osobě“. V roce 2000 s MUDr. Vladimí-
rem Žákem obnovil v Litomyšli Miniaturní di-
vadlo. S několika nadšenci uvedl legendární hru
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Jonáš a tingl tangl,
v níž si zahrál roli Jonáše. Ke stému výročí na-
rození protagonistů Osvobozeného divadla (V
W J) nacvičil, hrál a zpíval v pásmu scének, pís-
niček a vyprávění nazvaném Tmavomodrý svět
Jaroslava Ježka. 
Od roku 2006 vyučoval v Literárně dramatic-
kém oddělení Základní umělecké školy v Lito-
myšli. Na Základní škole U Školek vedl divadlo
Šmrnc, ale také vyučoval matematiku a fyziku.
Neváhal skládat písničky, jen aby žákům zají-
mavým způsobem přiblížil látku. 
V roce 2006 byl tehdejší ministryní školství
oceněn za celoživotní angažovanost ve veřej-
ném životě města, za práci s dětmi a mládeží,
dále za autorskou tvorbu a za vynikající peda-
gogickou činnost. O rok později se za celoži-
votní autorskou, hereckou, režisérskou
a pedagogickou činnost především v oblasti
dětského a mládežnického divadla stal nosite-
lem Zlatého odznaku J. K. Tyla.
Vladimír Šauer psal 2 až 3 divadelní hry ročně.
Nutilo ho to hodně číst a přemýšlet. Kvůli di-
vadlu se naučil hrát na klavír a kytaru. Pro di-
vadlo, kolegy herce i publikum by udělal vše.
Protože to vše miloval, stejně jako svoji rodinu.

redakce Lilie

Umlkl krásný hlas, osiřelo jeviště, utichl klavír, posmutněla škola… Navždy odešel skvělý člověk,
který přinášel radost a pohodu. Vladimír Šauer nás opustil náhle 7. září ve věku 71 let.
Naše vzpomínky na něj ale zůstávají a uchováme si ho také v srdci. Vláďo, děkujeme ti za vše,
co jsi pro nás udělal. 

divadelní hry pro děti, obohacoval kulturní vy-
stoupení originálními scénáři, konferoval. Byl
mistrem slova, neotřele, vtipně si pohrával s ja-
zykem českým a pro svou činnost získal mnoho
ctitelů. Naší školou často zněly jeho písničky,
které si zpívá už několik generací a které nikdy

nezestárnou. Když se naskytla příležitost a pan
učitel vstoupil do třídy malých dětí, odkryl víko
klavíru a jeho prsty se rozeběhly po klávesách,
děti se okamžitě přidaly se zpěvem. Pak
i operní árie Prodané nevěsty se staly malič-
kostí.
Za práci s dětmi získal četná ocenění, ale pro
něho bylo největší odměnou, když děti rády
chodily na zkoušky Vitamínu S, nebály se před
lidmi vystupovat, hrály, tančily a zpívaly, prostě
veselily se. Děti mu nabídnutou příležitost
oplácely tím, že ho zbožňovaly, těšily se, až pan
učitel přijde, až jim zase společně bude dobře.
Velmi nás bolí, že vše už jsou jenom vzpomínky,
že nemůžeme vrátit čas a zase slyšet povzbu-
divá a optimismem prodchnutá slova našeho
milého kolegy. Byl nám vzácným přítelem,
který bude stále s námi.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ U Školek 
Jaroslava Kršková, 

Ilona Krejbychová a Miroslava Jirečková
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člověk
 Pokaždé, když uchopím do ruky mikrofon,

půjdu do divadla nebo vejdu na pódium, když
začnu dělat jakoukoliv „uměleckou“ činnost,
vzpomenu si na Vás. Na elegantního „getle-
mana“ s brašničkou přes rameno a s úsmě-
vem na tváři. 
Jste to právě Vy, pane Šauere, kdo jste mi ote-
vřel oči a navedl na cestu, o které jsem do té
doby neměl tušení. Nečekal jsem, že by mě
mohla do té míry nadchnout, abych se po ní
rozhodl jít svým celým životem. Když jsem
k Vám dorazil na první hodinu divadla a zkou-
šeli jsme si říkat různé jazykolamy, nenapadlo
mě, že za pár měsíců na to mě budete učit za-
cházet s kamerou, za rok budu mít hlavní roli
ve Vaší hře a za dva roky budu stát na prknech
Národního divadla. Jsem strašně rád, že jsem
s Vámi zažil spousty vtipných, ale i napjatých
okamžiků, které mě v každé minutě posouvaly
dál a dál. Třeba tehdy, když jste mě nutil,
abych jako zlý vlk zpíval, i přesto, že zpívat ne-
umím. Nakonec jsme to vyřešili tak, že ten vlk
„schválně“ zpíval falešně. Nebo když jste
s námi vyrazil na setkání školních televizí do
Příbrami, sedl jste v aule k pianu a najednou
celé město oněmělo úžasem. 

Blažené byly společné večery na arkádách při
Smetanově Litomyšli, kdy jsme nejenom nad-
šeně poslouchali a sledovali celé dění, ale zá-
roveň jsme u toho rozvíjeli spoustu dalších
našich nápadů- vymýšleli nové divadelní hry,
filmy, nebo jen prostě přemýšleli, jaké je doo-
pravdy naše město. Je to až neuvěřitelné, ale
po celou dobu nás provázel optimismus a ne-
ustálý úsměv na tváři. Vaše nadšení téměř pro
vše bylo tak nakažlivé, že kdokoliv se okolo jen
mihnul, nezůstal neposkvrněn.    
Za ty tři roky, co jsem Vás poznával, jsem zjis-
til, že není potřeba být nejlepší, ale vždy o krů-
ček lepší a nebát se pro to něco udělat. I když
dílko nebylo úplně dokonalé, dokázal jste na
tom vždy najít něco dobrého a chvályhod-
ného. Byl jste člověk milující, akční, nápaditý,
ale především hodný. Skromnost a smích byl
u Vás nadevše. Bohužel, možná až teď teprve
některým dochází, jaká obětavost Vás prová-
zela činnostmi, které jste pro nás, pro
všechny, dělal.  
Váš odchod mě neuvěřitelně zasáhl a vím, že
nejsem jediný. Slibuji Vám, že naše společné
plány nenechám jen tak ležet v „šuplíku“, ale
postupně se je budu snažit úspěšně dotáh-
nout do zdárného konce.  
Na závěr bych se rád rozloučil částí jedné
z Vašich písní, která vlastně popisuje nás, ty
„menší“:
„My nemáme nic, my nemáme nic, 
my nemáme sto tisíc a zlata hromadu.  
My nemáme nic, a přesto máme víc,  
rozjásanou líc a stále dobrou náladu.“ 
Byl jste, jste a budete pro mě ten největší Lito-
myšlan s velkým L. 

Dominik Kalivoda 

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Během letošního léta mě můj zdravotní

stav dovedl až na operační sál litomyšlské gy-
nekologie. Do nemocnice jsem nastupovala se
značnou nedůvěrou a to i přesto, že mým
ošetřujícím lékařem je již téměř třicet let
MUDr. Mach a mám k němu velkou důvěru.
Hlavou se mi honily všechny ty protichůdné
informace o stavu péče na zdejší gynekologii.
Dnes musím říci, že mé obavy byly zbytečné.
MUDr. Mach i MUDr. Vylíčil mi vysvětlili vše
potřebné k provedení operace. Ta proběhla
bez sebemenší komplikace. Všechen personál
se choval naprosto profesionálně a hlavně lid-
sky. Moc děkuji za jejich péči a doufám, že
o naše zdraví budou pečovat i v dalších le-
tech. Vděčná pacientka Lenka Jiroušková

 Současná veřejnost již není lhostejná
a v případě, že pojme podezření ze spáchání
možného protiprávního jednání, nenechá si
poznatek pro sebe a okamžitě kontaktuje po-
licii ať již státní, či městskou.
Přesně toto se odehrálo v pondělí 25. srpna
krátce po půlnoci. Díky včasnému oznámení
svědka se strážníkům MP a hlídce litomyšl-
ských policistů podařilo dopadnout osoby po-
dezřelé ze sérií vloupání do sklepních prostor
pěti panelových a bytových domů v Litomyšli.
V průběhu vyšetřování policisté zjistili, že za-
držená dvojice nemá čistý trestní rejstřík
a není vyloučeno, že spáchala obdobnou tre-
stnou činnost i na Orlickoústecku.
Před nedávnem jsem chválila spolupráci
státní a městské policie a dnes se znovu opa-
kuji. Slova díků si ovšem zaslouží i samotná
veřejnost. Díky včas poskytnutým informacím
se nám společně daří trestnou činnost objas-
ňovat.    nprap. Anna Štegnerová, 

vrchní inspektor PČR

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Zděňku Hanusovi za práci na litomyšlské plo-
várně, za rady a zkušenosti, o které se s námi
podělil, za bezpečí a pořádek, který zajišťoval
po mnoho let. Zároveň panu Hanusovi přejeme
pevné zdraví, hodně pěkných cestovních zá-
žitků a těšíme se, že mezi nás ještě občas za-
vítá.                                 Za litomyšlské plavčíky

a kolegy Dagmar Marková
Děkuji panu primáři MUDr. Vlachovi a MUDr.

Hebltovi za krásný a lidský přístup k nemoc-
ným. Děkuji i všem sestřičkám a pomocnému
personálu za vzorné ošetření. Jsem starší
a o to více si cením Vaší obsluhy. Díky za
všechno. Děkuji i za to, že jsem mohl použit re-
habilitační oddělení zde v Litomyšli. Je zde
krásně. Děkuji paní primářce i kolegům a všem
sestřičkám. Velké díky a Bůh žehnej Vaší práci.     

K. Neudert
Ruka pro život o.p.s. v letošním roce dovrší

šest let svého působení v oblasti poskytování
sociálních služeb pro potřebné spoluobčany.
Od roku 2010 poskytuje sociální službu Den-
ního stacionáře pro spoluobčany s mentálním
a kombinovaným postižením v Litomyšli a od
roku 2011 také sociálně aktivizační služby pro
seniory. V dnešní době, která není příliš naklo-
něna štědrosti a solidaritě k těmto cílovým
skupinám, jsme si vědomi, že bez významné fi-
nanční pomoci státu a místních orgánů by-
chom nebyli schopni tyto služby nabízet. Rádi
bychom proto využili příležitosti a na tomto
místě poděkovali městu Litomyšl, zejména pak
zastupitelům města, za dlouhodobou finanční
podporu naší organizace. Bez jejich pomoci
bychom nemohli v letošním roce poskytovat
službu denního stacionáře prozatím 24 oso-
bám a dalším 28 v sociálně aktivizačních služ-
bách.                                Mgr. Lenka Janištinová, 

ředitelka Ruky pro život o.p.s.
Členové komise Sboru pro občanské záleži-

tosti gratulují své dlouholeté člence paní Věře
Kučerové k udělení významného ocenění na-
šeho města a přejí další životní i pracovní elán
a pevné zdraví.           Za SPOZ Dana Kmošková

V srpnu tohoto roku jsem byla operována
v Litomyšlské nemocnici. Chtěla bych poděko-
vat všem na chirurgickém oddělení i na ope-
račním sále. Zvláště panu MUDr. Michalu
Vlachovi  a vrchní  sestřičce Marušce Šaue-
rové. Díky moc a držíme palce celé nemocnici!            

Jiráčková

Vzpomínka na 
Jarmilu Pavlíkovou
V důvěře v Boží odpuštění, jehož znamením je
Kristův kříž, i v naději, kterou nám otevírá Ježí-
šovo vzkříšení, jsme v neděli 14. září 2014 při
dopolední bohoslužbě Církve československé
husitské v Husově sboru na Toulovcově ná-
městí vzpomněli na zesnulou členku naší lito-
myšlské náboženské obce – na sestru Jarmilu
Pavlíkovou, jejíž pozemská pouť se uzavřela

Kroužek Jihočechů
se rozloučil s dlou-
holetou členkou
Kroužek Jihočechů se v uplynulém měsíci roz-
loučil se svojí dlouholetou členkou Jarmilou Pa-
vlíkovou. Ta vstoupila do kroužku rok po jeho
založení a patřila tak mezi „služebně“ nejstarší.
Od roku 1986 až do roku 2004 vykonávala
funkci pokladní. O činnost kroužku Jihočechů
projevovala stálý zájem, a pokud jí to zdravotní
stav dovolil, účastnila se i našich schůzek.

J. Kroulíková

Občánky vítáme
stále
Přesto, že v rodných listech narozených dětí
v posledních měsících již není místem narození
uvedena Litomyšl, tradiční slavnosti vítání ob-
čánků Sbor pro občanské záležitosti stále po-
řádá. O nejbližších termínech „vítání občánků“
se maminky a tatínkové mohou informovat
v podatelně Městského úřadu Litomyšl.

Dana Kmošková

25. srpna ve věku nedožitých 92 let. Vedle na-
šeho církevního společenství byla i dlouholetou
členkou Sokola, o jehož činnost se stále zají-
mala a také na ni štědře přispívala. V únoru 1967
patřila k zakládajícím členům Klubu spřízněných
duší divadla Semafor, který se později přejme-
noval na Jonášklub, a pravidelně se účastnila
jeho akcí, naposledy ještě letos v dubnu. Byla
aktivní v Jihočeších i v místní politice po listo-
padu 1989. I ve vysokém věku se živě zajímala
o dění ve městě a ve světě. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí, prosím, tichou vzpomínku.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
Štěpán Klásek, farář, foto Miroslav Škrdla
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Koncert „Symfonické tance českých klasiků”,
který na Smetanově Litomyšli dirigoval Libor
Pešek v den svých 81. narozenin bude na ČT Art
odvysílán ve sváteční den 28. října ve 20.20
hodin. Ve 22.00 hod. bude následovat doku-
ment pořízený na letošním ročníku festivalu
„Proměny zámeckého nádvoří”.   Eva Piknová

Smetanova
Litomyšl na ČT art

Těsné trojhvězdy jsou jako manželský trojúhelník
Konference s názvem Living
Together: Planets, Stellar Bina-
ries and Stars with Planets,
která se uskutečnila od 8. do 12.
září v rodném městě astro-

noma Zdeňka Kopala v roce stého výročí jeho
narození, svedla dohromady komunity bada-
telů v oblasti dvojhvězd a exoplanet. Ti spo-
lečně diskutovali o metodách a vědeckých
výsledcích těchto dvou spřízněných oborů. Se-
tkání, které se v menším měřítku v Litomyšli
konalo již před deseti lety, rovněž zdůraznilo
podobnosti i odlišnosti v metodice pozorování,
jejich zpracování a následné analýze s cílem
obohatit obě oblasti a vytyčit nové směry vý-
zkumu.
„Konference byla svolána pro všechny zá-
jemce, kteří pracují v astrofyzice na problému
toho, že tělesa ve vesmíru nebývají samotná.
Vždy máme nějakou soustavu – hvězdu s pla-
netou nebo přímo s planetární soustavou nebo
dvě hvězdy. Život těchto nebeských těles je od-
lišný od toho, kdyby toto těleso bylo v prostoru
úplně samotné, vyvíjelo se samo…, proto název
setkání Living Together – žít pohromadě…,“ vy-
světlil docent Zdeněk Mikulášek z Ústavu te-
oretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Program
konference samozřejmě nemohl pominout to,
že se konal v rodišti světově uznávaného as-
tronoma Zdeňka Kopala, který se věnoval těs-
ným dvojhvězdám. „Uskutečnily se dva
specializované vstupy lidí, kteří profesora Ko-
pala buď osobně znali, nebo o něm hodně četli.
Na konferenci tak proběhl celý jeho životopis
včetně jeho počáteční éry, již prožil v Litomyšli.
Veškerá práce lidí, kteří na konferenci přijeli, se
tak či onak dotkla Kopalova odkazu,“ upřesnil
docent Mikulášek. Největší význam Kopalova
díla tkví ve studiu základních vlastností těsných
dvojhvězd. Jeho práce z čtyřicátých a padesá-

tých let jsou průkopnické, umožňují pochopit
vývoj nejen dvojhvězdných systémů, ale hvězd
vůbec. Rychlý vývoj pozorovací a zejména pak
výpočetní techniky značně rozšířil poznatky
o těchto systémech a mnohé z původních ná-
zorů a teorií byly překonány. Avšak základní
myšlenky formulované Kopalem mají trvalou
platnost. „Můj příspěvek se týkal právě dvojh-
vězd s velmi krátkou periodou blízko limitu pro
oběžné periody těch složek pro dvojhvězdy.
Dvojhvězdy jsou zajímavé proto, že podle na-

šich předpokladů se většina hvězd ve vesmíru
vyskytuje právě ve dvojhvězdách a kolem jak
samostatných hvězd, tak dvojhvězd, obíhají
další planety a může tam být život,“ reagovala
účastnice konference Liying ZHU z Číny. Život
ve dvojici je prý daleko zajímavější a bohatší.
Najdeme zde daleko více astrofyzikálních pří-
běhů – věcí, které by se jinak stát nemohly.
Ovšem existují i těsné trojhvězdy, ale v jejich
případě se hodí srovnání s manželským troj-
úhelník. Dlouho to nevydrží a za čas musí jeden
z kola ven. 
Od 12. do 14. září přivítala Litomyšl také konfe-
renci České astronomické společnosti o vý-
zkumu proměnných hvězd, jejíž součástí byla
i přednáška doktora Jiřího Grygara s názvem
Kopalova cesta z Litomyšle na Měsíc. V Kláš-
terních zahradách pak 12. a 13. září čekali as-
tronomové s dalekohledy. Připraveno bylo totiž
pozorování Slunce a noční oblohy, které ovšem
trochu hatilo počasí.                        Jana Bisová

foto Jana Macková a Tomáš Čermák

Ocenění města předána 
V neděli 7. září převzaly v zámeckém kongre-
sovém sále ocenění za přínos Litomyšli hned tři
osobnosti. Držiteli Plakety Rady města Lito-
myšle jsou Věru Kučerová a Ladislav Péchy.
Laureátem Ceny purkmistra Laška se stal
Mgr. Vladimír Novotný. 
„Rada města Litomyšle oslovila také letos veřej-
nost s žádostí o podání návrhu na udělení cen
pro rok 2014 a také na jejich základě se rozhodla
ocenit tři osobnosti,“ vysvětlil místostarosta Li-
tomyšle Vojtěch Stříteský. Jednu z cen – Plaketu
Rady města Litomyšle – převzala Věra Kučerová
za rozvoj Litomyšle a celoživotní obětavou práci
ve Sboru pro občanské záležitosti. „Je to krásný
pocit,“ svěřila se Věra Kučerová a pokračovala:
„Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi v mé
práci pomáhali a pomáhají. Ráda bych se zmínila
alespoň o jedné z nich, se kterou jsem před 40
lety začínala u místního národního výboru. Paní
Maruška Bártová mě vlastně vedla celých 40

let.“ Druhou plaketu si odvážel na Slovensko La-
dislav Péchy za zásluhy o rozvoj společnosti
a významný podíl na spolupráci mezi partner-
skými městy Litomyšl a Levoča. „Velmi mě to
těší. Myslím si ale, že je to ocenění také mých ko-
legů v Levoči, kteří se věnují rozvíjení spolupráce
mezi našimi městy,“ reagoval Ladislav Péchy.
Hlavní ocenění, Cenu purkmistra Laška, převzal
Mgr. Vladimír Novotný za celoživotní přínos Li-
tomyšli v oblasti sportu a tělovýchovy. „Musím
především říct, že ocenění mě překvapilo. Do-
konce tak, že když jsem tu zprávu četl, musel
jsem si k tomu sednout,“ prohlásil Vladimír No-
votný a dodal: „Očekával jsem, že ho obdrží
někdo z kultury. Ocenění jsem získal celou řadu,
ale upřímně musím říct, že tohoto si cením nej-
víc.“  Vladimír Novotný je totiž po MUDr. Haně
Šmákalové teprve druhým držitelem Ceny purk-
mistra Laška. 

Text a foto Jana Bisová

Ladislav Péchy, Věra Kučerová Vladimír Novotný 

Co je seriál 
Lovci zážitků?

Televize Prima a agentura CzechTurism natáčely
v Litomyšli jeden z dílů seriálu Lovci zážitků. O co
se vlastně jedná, jsme se zeptali tiskové mluvčí
litomyšlské radnice Michaely Severové.
Michaela Severová: Lovci zážitků je osmidílný
seriál věnovaný cestování po České republice.
Diváky po zajímavých místech provází zpě-
vačka Tonya Graves s kamarády: fotografem
a náruživým sběratelem Tomášem Třeštíkem,
muzikantem a fanouškem herních konzolí Ada-
mem Vopičkou a Pavlem Kappelem, historikem
umění a vášnivým turistou. V šestém dílu vě-
novanému Litomyšli a okolí nás zavedou třeba
na zámek, do Portmonea, Klášterních zahrad,
zámeckého pivovaru, ale také do Hotelu
Aplaus, restaurace Malý svět nebo Chocco
Caffé. O litomyšlských pokladech bude hovořit
nejen kastelánka Zdeňka Kalová, ale také Petr
Jiříček, doktorka Lucie Olivová a s Jiřinou Kube-
šovou si Tonya vyzkouší upéct bábovku. 
Lovci pokladů se podívají rovněž do White Gal-
lery v Osíku, kde se setkají s Ondřejem Chrobá-
kem, kurátorem aktuální výstavy a Petrem
Kvíčalou, autorem děl. Cesta je zavede i na ne-
daleký Kozlov. 
V úvodním klipu divák uvidí kromě zmiňova-
ných míst také záběry Smetanova náměstí
a střešní vyhlídku hotelu Zlatá Hvězda, pod-
loubí s obchůdky, Smetanův pomník, starou
radnici, dům U Rytířů, Smetanův dům, kostel
Povýšení sv. Kříže, piaristický kostel Nalezení
sv. Kříže, odpočinkovou zónu u Loučné, plas-
tiku věnovanou prof. Zdeňku Kopalovi, krytý
plavecký bazén, Nový kostel. Dále pak Marián-
skou ulici s máchadlem a 1art s parkem, Vácha-
lovu ulici a hospodu Na Sklípku, sgrafita na
domech, hostinec U Černého orla a seznámení
s Litomyšlí zakončí pohled na Nedošínský háj
a Růžový palouček.

zeptali jsme se za vás
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Rekonstrukce 
Vodních valů zahájí
až napřesrok
Na zahájení revitalizace Vodních valů a parku
za Smetanovým domem v Litomyšli se inten-
zivně pracuje již několik měsíců. S přípravou
projektové dokumentace se začalo na jaře le-
tošního roku a v nejbližší době bude zahájeno
územní řízení. S realizací projektu se začne v
příštím roce.
Řešení prostoru, které vzešlo vítězně ze sou-
těže Cena Nadace Proměny 2013, navrhli ar-
chitekti Martin Rusina a Martin Frei. Výrobu
herních prvků se zvukovými motivy autoři
svěřili sochařské dvojici Pavla Sceranková
a Dušan Zahoranský. Ti zatím na výrobě ob-
jektů určených malým i větším dětem inten-
zivně pracují. Vegetační úpravy bude mít na
starosti zahradní atelier Partero. 
V obnoveném prostoru nábřeží naleznou své
místo také originální informační prvky, které
mají mít pro obyvatele Litomyšle více osobní
povahu. S jejich ztvárněním se architekti ob-
rátili na grafické studio Colmo. Jeho snahou
je nechat spoluutvářet tyto drobné poetické
„vzkazy“ v prostoru nábřeží přímo těmi, kdo
sem chodí, a dodat jim tak požadovanou au-
tentičnost. Zapojit se může kdokoli prostřed-
nictvím krátké anonymní ankety, která je
a během podzimu stále bude k dispozici v ka-
várně Bobo Café na Vodních valech.
Dokončení rekonstrukce, již město realizuje
s podporou Nadace Proměny, se předpokládá
v roce 2016.

Jana Říhová, Nadace Proměny

Podobenství o rozsévači

„Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla
některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezo-
bali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde ne-
měla dost země, a hned vzešla, protože nebyla
hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo
je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas
padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná
zrna padla do dobré země a dala užitek, ně-
které sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.“

Mt 13.3-8
Tentokrát se zamyslíme nad podobenstvím
o rozsévači. Ježíš se v obrazech ze všedního ži-
vota pokoušel vyjádřit jaký je Bůh a jaká je jeho
vůle. Podobenství o rozsévači je vlastně podo-
benství o zvěstování. Křesťané zvěstují, káží
Slovo Boží. Ale přináší to nějaký užitek? Promě-
ňuje toto zvěstované Slovo srdce lidí, promě-
ňuje církev, proměňuje společnost? Má Boží
Slovo vůbec nějakou sílu? A nebo je to všechno
marné? Zdá se, že takto se ptali už Ježíšovi
učedníci. Neboť viděli, že mnozí lidé Ježíše
a jeho slovo odmítali.
Hlavní postavou podobenství je rozsévač. Mů-
žeme si jej představit, jak kráčí po poli. V levé
ruce nádobu s osivem a pravou rukou rozha-
zuje zrno pravidelnými rozmachy. Jeho práce je
založena na víře a naději. Na víře a naději, že
zrno, které rozsévá, v půdě vzklíčí, vyroste
a přinese úrodu. Někomu by se rozsévač mohl
jevit jako blázen. Chodí po poli a rozhazuje
zrno. Vždyť by z něj mohl umlít mouku a z ní
upéci chléb. Rozsévač však věří, že jeho práce
má smysl. Je to investice do budoucnosti a ta
se vyplatí. Rozsévač totiž seje s nadějí na žeň.
Zrno, které rozsévá je kvalitní osivo. Sice ne

každé přinese užitek, ale to není jeho vina. Zda
se urodí, či ne, je dáno ještě jinými okolnostmi
než samotným osivem. Zrno potřebuje pro svůj
růst také příznivé podmínky. Především dobrou
půdu, slunce, správnou teplotu, vláhu a dosta-
tek prostoru. Když to nemá, zahyne a žádnou
úrodu nepřinese. V podobenství máme tři
různé možnosti, jak může zrno přijít na zmar:
Jednou se do půdy ani nedostane. Než je za-
oráno, sezobou je ptáci. Podruhé se dostane na
místo, kde je jen tenká vrstva půdy na skále,
a i když rychle vzejde, slunce jej nakonec spálí,
protože zde nemůže mít hluboký kořen. A po-
třetí padne do trní. I zde vzejde, ale trní jen na-
konec udusí. Že zaseté zrno nepřinese užitek,
je vcelku obecná zkušenost a mnozí ji známe
ze svých zahrádek.
Nyní přichází vrchol podobenství. Zrno, které
rozsévač rozséval, padlo také do dobré země.
Vzešlo, vyrostlo a přineslo úrodu. Někde sto-
násobnou, jinde šedesáti nebo třicetinásobnou.
Naděje a víra, s kterou rozsévač pracoval, ne-
byla marná. Vyplatilo se mu to. Přineslo mu to
velký zisk. A tak je to i se Slovem Božím. Má
smysl ho zvěstovat. Má smysl rozsévat Ježí-
šovo evangelium. Má smysl chodit na kázání do
kostela, má smysl číst Bibli. Ježíš totiž přinesl
dobré slovo vynikající jakosti. To, že Ježíšova
láska neoslovila, neproměnila všechny lidí na
tomto světě, není jeho vina. Ani Ježíš, ani Bůh
sám nechce člověka do ničeho nutit. Záleží
také na dalších věcech. Třeba na kultuře, vzdě-
lání, dějinách, ideálech apod. Ale nejvíce záleží
na lidském srdci. Zda je otevřené k Bohu i k bli-
žnímu a zda je naplněné láskou. Ježíšovo evan-
gelium zcela jistě padne také do dobré půdy.
A při žni Božího království přinese veliký užitek.  

Václav Hurt, evangelický farář

zamyšlení
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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 Líška, Jiří Drábek a Petr Pešina

• Konstruktivní spolupráce ve prospěch občanů našeho města
• Údržba a rozvoj stávajícího městského majetku
• Efektivní hospodaření města a snaha o transparentní

informovanost občanů o činnosti města 
• Dobudování průmyslové zóny v návaznosti na změnu

územního plánu
• Hledání zdrojů pro výstavbu startovacích bytů a finančně

dostupného bydlení 
• Navýšení počtu parkovacích míst
• Podpora spolkového a kulturního života v Litomyšli
• Zachování dostupné zdravotní péče ve stávajícím rozsahu

včetně rychlé lékařské pomoci
• Další výstavba a propojení litomyšlských cyklo-inline stezek
• Zlepšení dopravních podmínek pro hendikepované a cyklisty 
• Podpora sportující mládeže a jejích trenérů
• Propagace Litomyšle a podpora cestovního ruchu
• Řešení potřeb mateřských a základních škol ve spolupráci

s jejich vedením
• Rozšíření sociálních služeb a péče o seniory
• Podpora domácí péče a mobilní hospicové služby
• Zajištění vyšší bezpečnosti ve městě 
• Úzká spolupráce s osadními výbory přidružených obcí

VOLTE Č.

2

Život v Litomyšli nám není lhostejnýNestraníci

My to ale vidíme úplně jinak

V minulé Lilii na straně 4 je otištěn článek místo-
předsedy ZO KSČM, ke kterému bychom chtěli
vyjádřit svůj názor i my jako občané a voliči.
Ano, i my, členové Konfederace politických
vězňů ČR, souhlasíme s úvahou, že Václav
Havel se občas stačil ne zrovna nejlépe zapsat
do naší historie, a to třeba tím, že současně
s vydáním zákona 198/93 Sb. O protiprávnosti
komunistického režimu nedokázal (nebo ne-
chtěl?) prosadit zákaz této strany a uzákonit
stejně přísné postihy za propagaci komunismu
a popírání jeho zločinů, jaké platí v případě na-
cismu, když obě ideologie jsou stejně zločinné.
Potom by už naši občané nemuseli číst plačtivé
stížnosti, jak toto město málo oceňuje zásluhy
obou představitelů této éry, kteří nepochybně
měli svůj neopomenutelný podíl na nezákon-
nostech padesátých let.
Hospodský agitátor Antonín Zápotocký a spo-
lupracovník Klementa Gottwalda připravoval
únorový puč a jako představitel odborového
hnutí jej také ve dnech 21. a 22. 2. 1948 náležitě
podpořil. Jako předseda vlády jen o pár měsíců
později, v říjnu 1948, podepsal zákon 231/48/
Sb., na jehož základě byly v politických proce-
sech nespravedlivě odsuzovány statisíce lidí
k dlouhodobým trestům a stovky jich byly po-
praveny a to i v době, kdy jako prezident měl
možnost těmto nezákonnostem zabránit. Ale
co jiného lze očekávat od představitele, který
ještě v předvečer 1. června 1953 v rozhlasovém
projevu občany ujišťoval, že naše měna je
pevná a druhý den tu ožebračující reformu ne-
chal vyhlásit s tím, že co včera stálo korunu,
dnes stojí padesát.

Pan Zdeněk Nejedlý jako litomyšlský rodák se
opravdu do paměti spoluobčanů nesmazatelně
zapsal, a to zejména u těch, kteří jej ve jménu
dlouholetého přátelství přišli požádat o milost
pro své děti odsouzené Státním soudem ve
Smetanově domě v říjnu 1950 k nesmyslně vy-
sokým trestům, jak nakonec usoudili sami ko-
munisté (viz kniha Martin Boštík –
„Monstrproces – Stříteský a spol.“), a které on
odmítl oficiálně přijmout s tím, že „ta reakce
musí být zničena jako klubko zmijí“. O jeho
opravdových zásluhách o společnost a kulturu
nejlépe svědčí známý studentský slogan
z oněch let, kdy jako ministr patřil k mocenské
špičce vládnoucí strany: „Českým školám tři-
krát běda, když jim vládne rudý děda.“ Proto je
zcela na místě se veřejně ptát, proč informační
centrum zajistilo a prodává odznáčky s jeho
portrétem, jak nám tak nadšeně pisatel ozna-
muje. Ano, je celá řada osobností, které v Lito-
myšli působily a na které se zapomíná – co
třeba poslední litomyšlský rektor řádu piaristů
František Stříteský, který v poválečné době
svou dobrovolnou prací v Junáku, kultuře i na
škole nebo ubytováváním na církevní koleji ne-
majetných či jinak potřebných mladých lidí,
převážně studentů, představoval významný
duchovní, kulturní i sociální fenomén celé teh-
dejší společnosti. Za tuto snahu byl vládnoucím
režimem opravdu královsky odměněn – 25 lety
kriminálu. Proč jeho hrob na čestném místě
u kostelní zdi hřbitova nebyl už po provede-
ných úpravách obnoven, aby sloužil jako místo
veřejného připomínání osudu čestného člověka
a kněze té smutné doby, i na tuto otázku by
naši občané chtěli znát odpověď.

Za Konfederaci politických vězňů ČR –
pobočka 73 Jiří Kopřiva, předseda

z dopisů čtenářů

Piáno na 
autobusovém 
nádraží? Ano!
Čekání na autobus teď může být pro cestující
příjemnější. Do Litomyšle totiž dorazil projekt
Piána na ulici. Hudební nástroj stojí na prvním
nástupišti autobusového nádraží. Tedy pěkně
pod střechou. 
„V půlce května 2014 nám napsal pan M.
Beneš, že by bylo vhodné, kdyby se „piáno na
ulici” objevilo po mnoha českých městech i ve
Smetanově rodišti. Hozenou rukavici jsme
zvedli, a tak si můžete zpestřit čekání na auto-
bus v Litomyšli trochou hudby,“ vysvětluje na
svém facebookovém profilu občanské sdru-
žení. „Doufáme, že si piáno zamilujete a auto-
busovým nádražím budou znít (nejen)
Smetanovy symfonie,“ vzkazují cestujícím z o.s.
Generace 89, která již má k dispozici také druhé
piáno, ale klade si nerudovskou otázku: Kam
s ním? 
S projektem Piána na ulici přišel kavárník On-
dřej Kobza, který chtěl najít způsob, jak moti-
vovat a inspirovat lidi k prožívání radosti. „Jsem
přesvědčen, že zážitek něčeho nevšedního
osloví téměř každého. Přinést tento prvek
přímo do ulic, mezi každodenní život, v tak po-
zitivní formě, jako je hudba, je pak myslím to,
co může nečekaně zkvalitnit život každému
z nás. Celkově jde tedy o moment oživování ve-
řejného prostoru, ale také o ozdravování života
v něm,“ říká Ondřej Kobza.
Občanské sdružení Piána na ulici se věnuje in-
stalování pián, šachových stolků, poetry juke-
boxů a dalším aktivitám ve veřejném prostoru.

-red-
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Když vaří múzy
Napadlo vás někdy, když jste seděli v hledišti
festivalu Smetanova Litomyšl a naslouchali
krásnému hlasu Dagmar Peckové, čarovným
tónům harfy Kateřiny Englichové nebo obdivo-
vali dirigentské nasazení Radka Baboráka či
Ondreje Lenárda, jestli jsou tito lidé v soukro-
mém životě alespoň trochu praktičtí? Umí třeba
vařit? Představte si, že umí! Přesvědčí vás
o tom zbrusu nová kniha Smetanovy Litomyšle
„Když vaří múzy“. Jedná se samozřejmě o ku-
chařku, i když trochu netradiční, kterou ve spo-
lupráci s 16 umělci sepsala Jitka
Novotná, moderátorka a členka
štábu České televize připravující
každoročně zpravodajství a do-
kumenty ze Smetanovy Lito-
myšle. 
„Asi před čtyřmi lety jsme seděli
po koncertu s dirigentem Ondre-
jem Lenárdem, a jak šla zábava,
tak jsme se dostali k vaření. Pan
dirigent nám sdělil svůj tajný re-
cept na hrušky ve sladkokyse-
lém nálevu. Ostatní přítomní se
přidávali se svými kulinářskými
počiny. To mě a Jitku Novotnou zaujalo natolik,
že jsme si řekly, co kdybychom vydaly „festiva-
lovou kuchařku“. Oslovily bychom umělce, kteří
na Smetanovu Litomyšl jezdí, mají rádi Lito-
myšl i festival, zkusily si s nimi povídat na téma
vaření, cestování a jejich vztahu k jídlu. Dostaly
se k nim blíž jako k lidem, aby to pro nás nebyly
nedostupné osobnosti, které na pódiu vypadají
jako z jiného světa,“ vzpomíná na první impuls
Eva Piknová, ředitelka komunikace Smetanovy
Litomyšle, o.p.s. Vznikla tak kniha plná zajíma-
vých rozhovorů a receptů šestnácti umělců na-
zvaná Když vaří múzy. „Skrze jídlo, pití, vaření
a hodování se v rozhovorech dostáváme
k dosud neznámým příhodám, netušeným pe-
ripetiím i k osobnostním rysům, které až pře-
kvapivě korespondují s charakterem
jednotlivých umělců i s jejich přístupem
k hudbě a životu jako takovému. Z postav
pódia, tolik obdivovaných, leckdy ovšem i vzdá-
leně neskutečných, se nad prostřeným stolem
a s rozkrytím nových témat stávají bytosti
sympaticky blízké,“ uvádí autorka Jitka No-
votná, která ovšem skromně mlčí o tom, že
i ona přispěla do knihy několika recepty. 

Na téměř 260 stranách tedy najdeme povídání
s mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, diri-
gentem Liborem Peškem, harfenistkou Kateři-
nou Englichovou, tenoristou Štefanem
Margitou, dirigentem Ondrejem Lenárdem,
operní režisérkou a houslistkou Magdalenou
Švecovou, dirigentem Leošem Svárovským,
houslistou Ivanem Ženatým, violistkou Jitkou
Hosprovou, barytonistou Romanem Janálem,
dirigentem Jakubem Hrůšou, sopranistkou Si-
monou Houda Šaturovou, dirigentem Jiřím Bě-

lohlávkem, sopranistkou Marií
Fajtovou, dirigentem Markem Iva-
novićem a hornistou i dirigentem
Radkem Baborákem. Rozhovory
s nimi doplňuje celá řada zajíma-
vých a osobitě pojatých receptů.
Ukuchtit si můžete kuskus s gra-
nátovým jablkem podle Dagmar
Peckové, Jiří Bělohlávek poradí
jak na hráškovou polévku s noky,
připravíte si citronový koláč Kate-
řiny Englichové a řadu dalších
jídel. Vše doplňují fotografie
umělců – kuchařů i snímky z fes-

tivalu Smetanova Litomyšl. „Každá kapitola
toho či ono umělce je uvedena pilotní fotografií
ze scény festivalové,“ potvrzuje Eva Piknová
a dodává: „Všechny aktéry tak spojuje jedna
věc, a to účast na Smetanově Litomyšli. Jezdí
sem často a rádi již dlouhé roky.“ Zároveň pro-
zradila, že už nyní se chystá druhý díl kuchařky,
neboť umělců, kteří prošli festivalem, je celá
řada a jedna kniha tedy nestačí. 
Křest knihy se uskuteční 30. října v prostorách
Českého rozhlasu v Praze za účasti Dagmar
Peckové. A protože Praha je daleko a akce je
pouze pro zvané, mohou si Litomyšlané 20. lis-
topadu poslechnout vyprávění o vzniku knihy
v rozhlasovém pořadu Českého rozhlasu Tobo-
ganu, kde spolu s autorkou budou hosty Libor
Pešek, Štefan Margita a Kateřina Englichová.
Kuchařka se dostane na pulty knihkupectví
20. října, již před jejím vydáním je však možné
knihu předobjednat na www.kdyzvarimuzy.cz.
V Litomyšli bude kuchařka k zakoupení také
v informačních centrech. Prodejní cena je
399 Kč.
Knihu vydalo nakladatelství Verzone a tiskla se
v H.R. G. Litomyšl.                                          -bj-

Slova moudrých: Neúspěch je jen příleži-
tost začít znovu a lépe.                H. Ford

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Drahoslav Matějka, Marie Seve-
rová, Věra Matějková
85 let – Bohumil Švanda, Jana Blažková,
Anna Glänznerová – Nová Ves u Lito-
myšle
90 let – Jan Doubrava, Miroslav Broulík,
Věra Bobková
92 let – MUDr. Marie Bromová
Všem blahopřejeme a do dalších let pře-
jeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jiří Hladík, Litomyšl – Michaela Jungrová,
Litomyšl, Lukáš Petr, Polička – Alexandra
Pammerová, Dol. Hbity, Lukáš Hejduk, Li-
tomyšl – Zuzana Meszárošová, Litomyšl,
David Hlušička, Vračovice-Orlov – Pavla
Černíková, Újezdec, Oldřich Kopecký,
Čistá – Lucie Kutová, Čistá, Marián Práza,
Vysoké Mýto – Lucie Voženílková, Vy-
soké Mýto, Jaroslav Doseděl, Litomyšl –
Kamila Matějková, Brandýs n. Orl., Václav
Kalina, Česká Třebová – Petra Moště-
ková, Žamberk, Stanislav Motyčka, Dolní
Újezd – Kateřina Lorencová, Litomyšl,
Josef Tošovský, Trutnov – Marcela Neu-
bauerová, Moravská Třebová, Roman
Vomáčka, Litomyšl – Markéta Findová,
Benátky, Jan Štochl, Hradec Králové –
Zuzana Macková, Litomyšl, Martin Kusý,
Litomyšl – Zuzana Jílková, Cerekvice n. L.,
P. M. Nirmalendran, Spoj. království –
Marie Kratochvílová, Horní Jelení, Jiří Do-
ležal, Praha – Vendula Černá, Polička, Ja-
roslav Pražák, Dolní Újezd – Renata
Machová, Litomyšl, Michal Malý, Pardu-
bice – Martina Kubešová, Dětřichov, Sul-
tan Hamid Qasim Al-Hammadi, Omán –
Simona Ošťádalová, Moravská Třebová,
Filip Urban, Damníkov – Michaela Kalá-
bová, Radiměř, Jakub Hospůdka, Lito-
myšl – Zuzana Minářová, Praha, Jaromír
Jukl, Lubná – Hana Vimrová, Lubná, Vác-
lav Knechtl, Uherský Brod – Diana Rama-
danová, Litomyšl, Martin Vašíček, Praha
– Ilona Lázničková, Litomyšl, Karel Rich-
ter, Jevíčko – Hana Líšková, Litomyšl,
Adam Pšurný, Uherský Ostroh – Blanka
Groulíková, Osík, Jakub Motl, Brno – Pa-
vlína Šteflová, Vysoké Mýto
Novomanželům přejeme hodně lásky k
vytvoření krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili man-
želé Libuše a Vladimír Žroutovi z Lito-
myšle – Suchá, DIAMANTOVOU SVATBU
oslavili manželé Bohumila a Lubomír Pe-
likovský z Litomyšle.
Do dalších společných let přejeme hodně
zdraví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho
města:
Annou Paťavovou (78 let), Annou Hořín-
kovou (58 let), Danuškou Novotnou (79
let), Annou Bednářovou (71 let), Janem
Dosedělem (86 let), Vladimírem Šauerem
(71 let).                                    Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ
pouze jména osob, které daly ke zveřej-
nění písemný souhlas. 

Společenská
kronika 
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Výstava historických vozidel na zámku
Nedělní ráno 14. 9. bylo pošmourné, pršelo,
bylo docela chladno. Ale ani to neodradilo řadu
majitelů historických vozidel, aby přijeli ukázat
své miláčky do nově otvíraného revitalizova-
ného zámeckého návrší v Litomyšli.  Už krátce
po osmé hodině ranní přijely první posádky z
města Solnice. Déšť postupně ustával a pro-
story před zámkem se začaly plnit převážně
předválečnými stroji. K vidění byly od kopřiv-
nické firmy Tatra typ 11 přes cabrio 75, poštovní
12 a další až po aerodynamickou 603. Modrý
dým dvoutaktu reprezentovaly vozy Aero všech
typů a Jawa s karoserií Sodomka. Byly zde zá-
stupci Škoda i Walter. Z cizích značek domino-
val americký Chevrolet z konce 20. let.
Samozřejmě nechyběly ani motocykly, avšak
jejich účast byla poznamenána počasím, takže
se jich nakonec sjela asi jen desítka. Ale i to je

určitá odvaha v takovémto počasí vyjet. Na
druhé straně zámeckého nádvoří stály vozy po-
válečné všech možných značek, typů a prove-
dení. Regionální muzeum Vysoké Mýto
zapůjčilo dva vzácné exponáty, unikátní vůz
Aero 50 Dynamik a jeho funkční model – malé
dětské autíčko s vlastním pohonem. Výstavu
vozidel doplňovala v prostorách pivovaru ex-
pozice obrazů historických vozidel paní Věry
Hejdové.
První překvapení čekalo diváky i účastníky vý-
stavy již před zámkem, kde byl umístěn prvo-
republikový ovál, ve kterém stál četník řídící
dopravu. Tím nebyl nikdo jiný než čerstvý pě-
tašedesátník Stanislav Pavlišta, známý svoji
červenou aerovkou. Členové Veterán klub Lito-
myšl mu k jeho jubileu pořídili uniformu stráž-
mistra prvorepublikového četnictva a on si

mohl splnit sen, řídit dopravu a směrovat his-
torická vozidla na zámecké nádvoří. Do dalších
let přejeme Standovi hodně zdraví a stále tolik
energie věnované nejen svému velkému hobby.

Za Veterán klub Litomyšl Vojtěch Vomočil, 
foto Dominika Hudíková

Jedenáct symbolických klíčů
bylo předáno zpět městu

Návštěvníci měli možnost nahlédnout do zrevita-
lizovaných prostor buď sami, nebo v rámci komen-
tovaných prohlídek. V chrámu Nalezení sv. Kříže
byla opět umístěna sbírková pokladnička na ob-
novu zvonů, do které se podařilo vybrat 15 330 Kč. 

Zajímavým zpestřením dne se staly historické
automobily a motocykly. 

Pro děti byly připravené tvořivé dílny nebo sou-
těžní hra, která je provedla celým zámeckým ná-
vrším. 

V rámci programu Zámecké návrší: otvíráme! se
také křtilo, a to drobná knížečka Velký příběh zá-
meckého návrší aneb kdy končí historie? a druhé
doplněné vydání knihy Litomyšl na prahu třetího
tisíciletí.

Nechyběl ani řemeslný jarmark… …nebo hudební vystoupení či pohádky pro děti. 

strana 1 >
Některé aktivity jsou zapojeny nově a souvisejí
s celkovou obnovou a dovybavením jednotli-
vých objektů. V neposlední řadě je cílem pro-
jektu aktivní a bezprostřední kontakt dětí jak
s jedinečným historickým prostředím, tak se
špičkovými badatelskými aktivitami. Součástí
projektu je i několik celostátně ojedinělých pro-
gramů – např. Škola na zámku či Centrum pro
restaurování. Velmi významným počinem je
i navrácení piaristického kostela Nalezení sv.
Kříže do života města,“ uvedla tisková mluvčí
litomyšlské radnice Michaela Severová. 
Revitalizaci zámeckého návrší realizovala firma
Hochtief CZ a.s. „Projekt s sebou nesl řadu
výzev a specifických požadavků, mezi nejzají-
mavější ale určitě patří vyzvednutí ocelové
lávky, která v chrámu Nalezení sv. Kříže spojuje
přechod mezi kúrem a presbytářem. Pro insta-
laci bylo totiž nutné, aby dovnitř do chrámu
vjely dva osmitunové jeřáby,“ prohlásil Michal
Talián, tiskový mluvčí firmy Hochtief CZ a.s. „Při
zahajovacích pracích byly nalezeny lidské os-
tatky, zbytky opevnění i části staré baziliky. Ve
spolupráci s archeology jsme se snažili o co
nejšetrnější přístup k těmto vzácným vykopáv-
kám,“ zavzpomínal vedoucí projektového týmu
společnosti Hochtief Jan Křístek. Právě arche-
ologický průzkum prodloužil původně pláno-
vaný termín dokončení revitalizace ze dvou na
tři roky. 
Zámecké návrší bylo tedy oficiálně otevřeno.
Lidé v neděli 14. září nahlédli do opravených
prostorů, nechali se jimi provést architekty.
Děti soutěžily a vyráběly. Projekt jako takový
však ještě není uzavřený. Tento okamžik by měl
přijít v červnu 2015, kdy bude hotová i knihovna
s obřadní síní vedle piaristické koleje. 
Na závěr dodejme, že projekt Revitalizace zá-
meckého návrší má úzkou vazbu na projekt
Národního památkového ústavu, týkající se ob-
novy vlastního zámku a francouzské zahrady
(zatím nezískal podporu). Velmi významná byla
i realizace obnovy Regionálního muzea v Lito-
myšli, jejímž nositelem byl Pardubický kraj (v
rámci projektu ROP – speciální výzva, přidru-
žené k IOPu).                                     Jana Bisová,

foto František Renza a Jana Bisová

Na fotografiích se můžete podívat, co
všechno se dělo na zámeckém návrší v ne-
děli 14. září. A to rozhodně neukazujeme vše.
(Fotogalerii a video z akce najdete na www.fa-
cebook.com/litomysl.lilie.)
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Zasadíme se o Litomyšl s 5P
Pěknou, poctivou, pracovitou, pohostinnou a pečující o své občany. ODS

Po stopách let minulých – díl 34.
Zapomenuté pohledy – část 1.

seriál

Cihelna u Osíku, dnes sídlo městských služeb Domy na předměstí, později provozní budovy Bo-
tany

Budovy Juranových závodů, po zbourání super-
market Penny

Bourání kapličky na křižovatce U Wagnerů

Cesta přes Smutný most k nádraží

Závod Vertex začínal u Nedošína nenápadněPo povodni se hráz Loučné na Bernardce zvýšila

Nákres masných krámů na Toulovcově náměstíLetecký pohled na Litomyšl, asi 1923

Budova  bývalého městského národního výboru
na náměstí

Starý dům na cestě z Bělidel skončil v sutinách

Městská cihelna u nádraží před zbořením

Litomyšl se nám mění před očima každý den.
Pozorujeme to při jízdě městským autobusem,
stále jsou některé budovy v zajetí lešení a zá-

bran. Vyrůstají nové rodinné domy tam, kde
byla pole a ti, kteří se vracejí po letech do
města, se nestačí divit, co je zde nového a co

již není na svém místě. To je také smyslem této
části starých fotografií – připomenout, kolem
jakých míst a budov jsme chodili a znali.

Připravil Miroslav Škrdla

č.5



Nemeleme páté přes deváté
Máme zkušenosti, důležité kontakty, připravené projekty a víme jak pokračovat dále. ODS
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Ulč Ota – 1930 – Škvorečtí, Haich – Sport a jóga,
Šporková Sylva – Tvoříme ve vintage stylu, Ro-
drigues – Auschwitz, Auschwitz, Scholler – Můj
pradědeček František, Naish Natalia – Kokain,
Báča Milan – Literární toulky po…, Dujková –
Vzpomínání, Kriseová Eda – Duši, tělo opatruj,
Wagnerová – Příběhy zámků v Čechách a…, Vo-
dička Milan – Co s námi bude?, Bode Thilo –
Podvody na talíři, Čapek Chod – Větrník, Kluka-
nová – Pozdní čas nastal nám, Kohout Pavel –
Zánik trilobitů v Čechách, Dicks Matthew – Pa-
měti imaginárního, Ključareva – Rusko – vagon
třetí třídy, Hanibal Jiří – Kat lidumil, Mařík Jakub
– Kladivo na čaroděje, Clayton Alice – Nabíječ,

Jones Lisa – Sama sebou, Coben Harlan – Šest
let, Smith L. J. – Upíří deníky, V cizích zemích,
dalekých, Eden Jasmin – Odstíny vášně. Spou-
taná, Tremayne – Symbol smrti, Ana M. – De-
satero přikázání pro…, Denková – Jitka
Lucemburská, Cubeca Karel – Kdo probudí
hvězdy, Weber David – Sílící bouře, Miller Raine
– Aféra Blackstone. Vzácná – Zuckermann –
Pohřbeni v oblacích, Garwood Julie – Borec,
Sington – Einsteinova krev, Kadlečková – My-
celium, Hayes Sophie – Odvlečená, Enoch Su-
zanne – Pravidla důvěrných vztahů, Vražda bez
oběti a další, Spěch do nenávratna a…, Šindelář
– To ona nosí kalhoty

říjen 2014
kalendárium Litomyšle

50 let – 8. 10. 1964 zemřel v Turnově Karel
VIK, malíř, grafik. Do Litomyšle jezdil k příbu-
zným a město jej inspirovalo k zachycení zají-
mavých budov a zákoutí. Je autorem knihy
Litomyšl v kresbách Karla Vika s textem
PhDr. Jindřicha Růžičky.
175 let – 16. 10. 1839 se v Litomyšli narodil
Karel NĚMEC, syn spisovatelky Boženy NĚM-
COVÉ. Stal se zahradníkem, později učitelem
zahradnictví v Táboře a pomologem v Praze
v Tróji.
115 let – 8. 10. 1899 zemřel v Praze Julius
Edvard MAŘÁK, významný český malíř a kra-
jinář. Jeho díla jsou v Národní galerii v Praze,
ale také v Městské galerii v Litomyšli. Na jeho
rodném domě v Litomyšli na Smetanově ná-
městí je umístěna pamětní deska.
90 let – 20. 10. 1924 zemřel v Praze Gustav
ZÁBA, filozof, spisovatel, profesor litomyšl-
ského gymnázia. Vědec a profesor na pražské
univerzitě, spolupracovník T. G. Masaryka.
75 let – 5. 10. 1939 se v Pardubicích narodil
PhDr. Milan Skřivánek. Od roku 1971 až do
roku 2000 byl ředitelem Státního okresního
archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Jeho
velký podíl je na přípravě a vydání dějin Lito-
myšle. Dosud patří k nejaktivnějším osobnos-
tem města.
70 let – 9. 10. 1944 padl u Dunkerque desátník
Otakar GABRIEL, příslušník čs. obrněné jed-
notky v Anglii. Narodil se v Litomyšli a byl stu-
dentem zdejšího gymnázia.
70 let – V koncentračních táborech byli za od-
bojovou činnost v říjnu 1944 popraveni lito-
myšlští občané: Jan BISKUP, ředitel
městského finančního odboru, Josef BŘE-
ZINA, podplukovník, občan našeho města.,
Jan VAŇATA, ředitel Hospodářské školy v Li-
tomyšli, Jan KUBÁT zemřel v koncentračním
táboře, místní krejčí.

365 let – V roce 1649 zakoupil litomyšlské
panství včetně zámku Maxmilián hrabě
z Trautsmannsdorfu. V držení tohoto rodu
byl zámek až do roku 1753.
85 let – Spisovatel Alois Jirásek přijel po
dlouhé nemoci do Vysokého Mýta. Navštívil
vojenský 30. pěší pluk, pojmenovaný jeho
jménem.
40 let – Proti dnešnímu hotelu Aplaus byla na
domě čp. 170 umístěna pamětní deska
s bustou jazykovědce Quido HODURY, který
se zde narodil. Ve své práci z roku 1904 popsal
litomyšlské nářečí.

Připravil Miroslav Škrdla

Týden knihoven
Ve dnech 6.-11. října se koná celostátní akce
Týden knihoven. Program akcí Městské kni-
hovny Litomyšl je následující: :
• Po 6. 10. – nonstop čtení od 9 do 17 hodin
• Út 7. 10. – dopoledne 2x beseda s Eliškou Po-
laneckou, autorkou knih pro děti i dospělé– ho-
dina bude upřesněna. Místo konání – sálek MěK 
• Út 7. 10 – od 16.00 hod. beseda s nakladatel-
kou a autorkou (např. knih o J. Sovákovi) Sláv-
kou Kopeckou, odpoledne na dětském oddělení
soutěže „Co rádi četli vaše maminky a tatín-
kové“
• St 8. 10. – od 9.00 hod. průvod masek. Letošní
téma průvodu: „Literární hrdinové z dětských
knížek 70. let“. Poté divadelní představení  dra-
mat. kroužku ZUŠ a hrátky v knihovně
• Čt 9. 10. – dopoledne 2x beseda s Petrou Dvo-
řákovou na téma knih „Julie mezi slovy“ a „Já
jsem hlad“ 

• Čt 9. 10. – odpoledne pro děti, rodiče a praro-
diče – vzpomínání „Co rádi četli, co a s čím si
hráli vaše maminky a tatínkové“ (v sálku kni-
hovny)
• Čt 9. 10. – od 15.00 hod. „Deset nej“ – deset
nejoblíbenějších zvukových knih z našeho
fondu
• Pá 10. 10. – od 17.00 hod. „Čtení a zpívání Jiřího
Dědečka“ (dospělé oddělení MěK), vstupné 50
Kč
• So 11. 10. – 8.00-11.00 hod. mimořádně ote-
vřeno i dětské oddělení, na dětském oddělení
retro výstava „Horké knižní tipy zlatých 70. let“;
výroba šperků – zájemci si přinesou 20 korun
na materiál
V Týdnu knihoven od 6. října do 11. října zaplatí
čtenáři roční registrační poplatek jen 30 nebo
60 Kč.

Jana Kroulíková

Jiří Dědeček 
s recitálem v knihovně
Písničkář, básník, spisovatel a předseda české
sekce PEN klubu Jiří Dědeček vystoupí v pátek
10. října v 17 hodin v městské knihovně se svým
recitálem. Věřím, že svými písničkami i básnič-
kami vnese nadhled a vtip do volebního ví-
kendu, který nás potom čeká.

Jana Kroulíková

Literární obtýdeník Tvar před
časem vyhlásil veřejnou sou-
těž o nejlepší povídku roku
2014 na téma Chudoba. Sou-
těžit bylo možné v jediné ka-

tegorii, bez věkového omezení, debutanti se
tak mohli utkat s autory již zkušenými. V září
se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů.
Jednu z cen, přesněji ocenění za třetí místo, si
odnášel Litomyšlan Jan Odstrčil. I on zkusil své
štěstí a povídku zaslal, přestože konkurence
byla veliká. O čem jeho literární dílo je? Jak dů-
ležité je pro něj ocenění? Na to jsme se ho zep-
tali: 

 Umístil jste se na medailové pozici. Čekal jste
to? Je to váš první podobný úspěch?
V den, kdy jsem do redakce Tvaru posílal svoji
povídku, která má název Blahoslavení chudí
duchem, byla uzávěrka. Ptal jsem se redaktora
po telefonu, jestli jim můj text přišel. Chvíli bylo
ve sluchátku ticho a pak mi dotyčný řekl, že mi
neodpoví, protože soutěžních textů přišlo ně-
kolik desítek. Napadlo mě, že těch povídek
bude maximálně třicet. Nakonec se ukázalo, že
se přihlásilo se svými povídkami neuvěřitel-
ných sto autorů, což jsem se dozvěděl z ema-
ilu, který mi spolu s vyhodnocením soutěže
poslal šéfredaktor časopisu. Umístění na třetím
místě si proto velice vážím. Navíc je pro ne-
známé autory těžké každé publikování, takže
díky za každou takovou soutěž.

Třetí nejlepší povídku obtýdeníku Tvar
napsal Jan Odstrčil

 O čem je vaše povídka?
Má povídka reflektuje duchovní chudobu. Je v ní
i začátek dospělosti, kdy se hlavní postava sice
stále dívá na svět očima čtrnáctiletého chlapce,
zároveň se ten svět začíná ztrácet a on vnímá,
co může znamenat dospělost a jaké jsou její
projevy v určitých mezních situacích. Text,
který vznikl, reprezentuje určité platné skuteč-
nosti a zkušenost, která by měla mít univerzál-
nější podtext. Tím neříkám, že je má povídka
jakkoli schématická.

 Pracoval jste jako novinář, dal jste se nyní na
psaní povídek? Můžeme čekat i něco dalšího?
Jako občasný novinář, i když externista, pracuji
dodnes. Psaní povídek je po stránce strukturo-
vání textu, stylistiky a práce s dramatickou zá-
pletkou naprosto odlišné od novinařiny, nelze
to srovnávat ani v rovině publicistiky. Psaní je
už dlouho má vášeň, takže ji hodlám zušlech-
ťovat a rozvíjet i nadále.
Záběr Jana Odstrčila je velmi široký. Začátkem
roku představil na výstavě své fotografie, píše
jako externí novinář, nejčerstvěji se nám
možná vybaví jeho propagační video k lito-
myšlské výstavě Daniela Pešty I was born in
your bed. 
Třetí nejlepší povídka vyšla v časopise Tvar 11.
září a o několik týdnů později bude publikována
v Deníku Referendum.

Ptala se Jana Bisová

č.5
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Nechceme být páté kolo u vozu
Litomyšl musí mít vliv na zásadní rozhodování na kraji i jinde - víme jak na to. ODS

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
a.s., tel. 461 655 397
So 4. 10. MUDr. Paseková
Ne 5. 10. MUDr. Paseková 
So 11. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 12. 10. MUDr. Mikulecká 
So 18. 10. MUDr. Sláma
Ne 19. 10. MUDr. Sláma 
So 25. 10. MUDr. Sláma 
Ne 26. 10. MUDr. Sláma 
Út 28. 10. MUDr. Tišlerová 
So 1. 11. MUDr. Paseková
Ne 2.11. MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt bývalého dětského od-
dělení, tel. 461 655 269
So 4. 10. MUDr. Beňová
Ne 5. 10. MUDr. Sadílková 
So 11. 10. MUDr. Švábová 
Ne 12. 10. MUDr. Papoušková 
So 18. 10. MUDr. Kopecká
Ne 19. 10. MUDr. Pecinová 
So 25. 10. MUDr. Filová 
Ne 26. 10. MUDr. Filová 
Út 28. 10. MUDr. Jung  
So 1. 11. MUDr. Kopecká
Ne 2.11. MUDr. Papoušková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 10. lékárna Na Špitálku 461 615 034
Ne 5. 10. Ústavní lékárna  461 655 530
So 11. 10. U Nemocnice 461 615 617
Ne 12. 10. Ústavní lékárna 461 655 530
So 18. 10. U Slunce 461 612 678
Ne 19. 10. Ústavní lékárna 461 655 530
So 25. 10. U Anděla strážce 461 615 457
Ne 26. 10. Ústavní lékárna 461 655 530
Út 28. 10. Ústavní lékárna 461 655 530
So 1. 11. Na Špitálku 461 615 034
Ne 2. 11. Ústavní lékárna 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4.-5. 10. MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
11.-12. 10. MUDr. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
18.-19. 10. MUDr. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, tel. 461 100 497
25.-26. 10. MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Nerudova 207, tel. 461 619 670
28. 10. MDDr. Novák Peter
Sloupnice 188, tel. 465 549 236
1.-2. 11. MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel. 461 614 614

Rozpis služeb

Nemocnice barevná a přátelská
Ve čtvrtek 18. září uspořádala Litomyšlská ne-
mocnice, a.s., den otevřených dveří s mottem
„Nemocnice barevná a přátelská.“ V rámci
akce vidělo zhruba 800 návštěvníků nemoc-
nici i z jiného pohledu než jen jako pacienti.
K prohlídce byla přístupná vybraná lůžková
oddělení, radiologie, lékárna včetně zázemí,
v parku byly připraveny ukázky preventivních
vyšetření. 
V rámci doprovodného programu, do kterého
se zapojily litomyšlské základní a střední
školy, proběhlo malování na chodníku, ve fo-
tografické soutěži „Nemocnice očima stu-
dentů“ bylo vystavováno 22 fotografií, v rámci
soutěžní výstavy kreseb na téma „Nabarvěte
si naši nemocnici“ mohli návštěvníci hodnotit

36 kreseb. Tyto kresby budou následně inspi-
rací při tvorbě barevnostního konceptu pro
budovy nemocnice, které budou procházet re-
konstrukcí. Ve fotografické soutěži se z 285
hlasujících nejvíce líbila fotka Matěje Doležala,
3. ročník SZaT Litomyšl, jako nejhezčí kresbu
vyhodnotilo 173 respondentů kresbu žáků VI.
B ze Základní školy Zámecká. Fotografie
i kresby budou vystaveny v prosklené spojo-
vací chodbě monobloku. 
K poslechu a dobré náladě hráli žáci i stu-
denti místních škol, závěr patřil swingovému
orchestru Black Band při ZUŠ Ústí nad Orlicí.
O občerstvení se staral stravovací úsek ne-
mocnice. Fotografie z akce si můžete pro-
hlédnout na našem webu www.litnem.cz.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem náv-
štěvníkům i školám za účast na dnu otevře-
ných dveří. Zvláštní poděkování pak patří
Gymnáziu Aloise Jiráska za inspiraci a VOŠP
a SPgŠ Litomyšl za výzdobu a pomoc při or-
ganizaci. Adrián Nemšovský

Gynekologové se znovu sešli v Litomyšli
Ve středu 17. 9. se opět po roce konalo v Lito-
myšli tzv. Podzimní setkání gynekologů. Jed-
nalo se již o 9. ročník. Akce, kterou založil dnes
již bývalý primář litomyšlského gynekologicko
porodnického oddělení MUDr. Harald Čadílek,
si získává stále větší oblíbenost. Letošní účast
70 hostů z východních Čech byla rekordní.
Roste rovněž zájem přednášejících o tuto akci
a již nyní se někteří zajímali o možnost předná-
šet v roce příštím. Litomyšl si tak udržuje na-
stavenou laťku z předchozích let. Účast
ozdobili i přednostové několika klinik a i host ze
zahraničí. Když se účastníci v pozdních večer-
ních hodinách rozjížděli do svých měst, vyjádřili
přesvědčení, že se za rok opět sejdou na této
stále oblíbenější vzdělávací akci lékařů. Nyní
stojí před primářem Čadílkem úkol připravit

opět kvalitní program a oslavit tak s kolegy ju-
bilejní 10. ročník ve „Hvězdě“. Na viděnou za
rok.                   -red-, foto MUDr. Harald Čadílek

V pátek 26. září předala litomyšlská radnice
defibrilátor LIFEPAK 1000 bez zobrazení EKG
křivky včetně příslušenství Hasičské zá-
chranné stanici (HZS) v Litomyšli. Město za
přístroj zaplatilo necelých 80 tisíc korun a ha-
siči ho budou používat na základě smlouvy
o výpůjčce. Litomyšl tak patří k dalším měs-
tům, která již hasičům defibrilátory zakoupila. 
Impuls pořizovat hasičům tyto přístroje vze-
šel od starostů obcí. Sami hasiči tuto inici-
ativu vítají, protože v řadě případů jsou
u nehody dříve jak záchranka. „My tyto pří-
stroje nemáme v základní výbavě, ale pokud
by se k nám touto cestou dostaly, tak jsme
schopni je fundovaně obsluhovat,“ reagoval
ředitel HZS územního odboru Svitavy plk.
Ing. Oldřich Jedlička. Rozhodně však hasiči

nechtějí suplovat práci záchranky. „To nikdo
nechce, ale je to další možnost. Kolikrát jsme
u zásahu dřív než lékař,“ uvedl Jedlička
a dodal: „Je to terénní medicína, která není
špatná. Hodně nám s tím pomáhá záchranka
ve Svitavách.“ 
V současné době již nepřevažují výjezdy ha-
sičů k požárům. „Máme 250 výjezdů za rok
a nehody jsou nejčastější,“ upřesnil npor. Bc.
Lukáš Faltys, velitel stanice Litomyšl. Defibri-
látor tak může pomoci zachránit lidské životy.
Hasiči se ovšem shodují, že čím méně ho
bude nutné použít, tím lépe. 
Defibrilátor LIFEPAK 1000 má všechny vlast-
nosti v oblasti odolnosti a spolehlivosti (ba-
terie dává kapacitu až na 400 výbojů), avšak
disponuje novými parametry, které ho po-
souvají do blízkosti profesionálních přístrojů.
Jednoduchým a rychlým způsobem lze přejít
z režimu automatizovaného externího defi-
brilátoru do manuálního režimu. To dává to-
muto přístroji velké šance všude tam, kde je
zachráncem školený profesionál - ambu-
lantní lékař, zdravotní sestra, hasič –, který se
nechce spoléhat pouze na techniku a ocení
vlastní kontrolu nad procesem oživování.
Defibrilátor by měla dostat také jednotka
dobrovolných hasičů v Budislavi. Litomyšlští
radní odsouhlasili finanční dar ve výši 10
000 Kč na jeho pořízení. 

Text a foto Jana Bisová

Hasiči mají nový defibrilátor
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Události ve fotografiích

Kvalitnější výuka fyziky a chemie: Na Zá-
kladní škole U Školek slavnostně otevřeli
v úterý 9. září novou odbornou učebnu chemie
a fyziky. „Věřím, že když si žáci mohou v prak-
tických experimentech vyzkoušet své teore-
tické poznatky, vede to ke zvýšení zájmu
o předmět a probíranou látku,“ uvedla ředitelka
školy Miroslava Jirečková a dodala: „Jsem pře-
svědčena, že otevření těchto prostor pomůže
k tomu, aby výuka chemie a fyziky byla na naší
škole kvalitnější.“ 
Realizaci financovalo město Litomyšl ve výši
půl milionu korun. 

Jak vychovat pejska se učily děti z družiny:
Ve středu 17. září měly děti z družiny Základní
školy U Školek zajímavě zpestřené odpoledne.
Přijela za nimi Milada Žváčková se svými třemi
psími kamarády, která dětem vykládala, jak
pejska zvládnout, jak rozumět jeho „řeči“, ale
také jak se zachovat, když se setkají s cizím
psem. Sami školáci si mohli vyzkoušet, zda jsou
rychlejší než pes ženoucí se za „kořistí“ nebo
jak správně vést psa na vodítku.  

Noc otevřených dveří památek: Procházka
noční Litomyšlí jistě stojí za to, ale co takhle po
setmění nahlédnout třeba do muzea nebo do
kostela! A právě taková příležitost se naskytla
v sobotu 13. září, kdy se uskutečnila Noc ote-
vřených dveří památek. Přístupný byl chrám
Nalezení sv. Kříže, kde se promítaly fotografie
před rekonstrukcí, zámecká jízdárna, konírna
a kočárovna, zámecké sklepení, Portmoneum
a Regionální muzeum v Litomyšli. 

Leteční modeláři se loučili s prázdninami:
Jako rozloučení s prázdninami uspořádal spo-
lek leteckých modelářů na letišti ve Vlkově le-
tecký den. Na letišti se sešlo přes 30 pilotů
z východních Čech a Moravy s dokonalými ma-
ketami skutečných letadel. Velký počet ovlivnila
nejen známá kvalita litomyšlského letiště, ale
i příznivé počasí. Podrobná prohlídka modelů
vystavených na zemi i letové ukázky se zdařily.
Děti nejvíce ocenily honičku za bonbony, které
na závěr shazoval ze svého modelu p. Češka.
Z různých vystoupení, která pořádal spolek
modelářů za podpory města Litomyšl v letoš-
ním roce, byl tento letecký den asi nejzdařilejší.

Text a foto M. Hýbl

Krteček – kosmonaut v regionálním muzeu:
Unikátní příležitost měli v pondělí 15. září náv-
štěvníci Regionálního muzea v Litomyšli. Mohli
si totiž prohlédnout plyšovou postavičku Kr-
tečka, který se v roce 2011 vydal do vesmíru
s misí Endeavour STS-134. „Je to skutečně ten
Krteček, který byl ve vesmíru,“ potvrdil Milan
Halousek z České kosmické kanceláře, který ne-
jenže postavičku dovezl, ale zároveň k ní podá-
val zajímavý výklad a odpovídal na otázky. 
Krtečka vzal do vesmíru astronaut Andrew
Feustel, jehož manželka má české kořeny. Kr-
teček byl součástí jeho osobního balíčku a jako
takový musel splňovat všechna bezpečnostní
kritéria na jakýkoliv náklad na palubě raketop-
lánu (nehořlavost, netoxičnost, bezpečnost
proti poranění kosmonauta). Jeho let musela
schválit NASA.

Chcete, aby se fotografie z vaší akce objevila
v Událostech ve fotografiích? Pošlete nám sní-
mek společně s krátkým textovým popisem akce
na e-mail: lilie@litomysl.cz. Fotografie budou za-
řazovány do naplnění jedné strany v Lilii. 
Že jedna fotka je málo? Pak vám nabízíme zve-
řejnění fotografií z akcí v galeriích na facebo-
oku Lilie. Zašlete max. 30 snímků/1 akce (pokud
možno již zmenšených pro web) s krátkým tex-
tovým úvodem, který popíše uskutečněnou
akci. Použijte, prosím, www.uschovna.cz , pro-
tože větší objem dat e-mail Lilie nepřijme. 

vaše redakce Lilie

Současnost a perspektiva v Litomyšli již po-
osmé: Ve dnech 4. a 5. září se již poosmé ko-
nala v Litomyšli konference Současnost
a perspektiva sociální péče ve společnosti 21.
století. Tento kongres, určený především soci-
álním pracovníkům, byl opět lektorsky kvalitně
zajištěn. Například docent Ladislav Průša z Vý-
zkumného ústavu práce a sociálních věcí přijel
s přednáškou na téma Ekonomie sociálních
služeb, doktorka Zdenka Dohnalová z Masary-
kovy univerzity v Brně informovala o roli nefor-
málních pečovatelů v systému sociální
a zdravotní péče v ČR. Nechyběla ani doktorka
Lidmila Pekařová, klinický psycholog, poradce
v mezilidských vztazích a řada dalších. „Myslím,
že se podařilo vytvořit a udržovat tradici se-
tkání, na nichž se odborníci mohou seznamovat
s novinkami na poli sociální práce a péče for-
mou osobního kontaktu s vybranými experty.
Taková setkání nemají v ČR obdobu. Oceňuji
i doprovodné programy, propagující vaše
krásné město,“ reagoval docent Oldřich Matou-
šek z katedry sociální práce Filosofické fakulty
University Karlovy v Praze.

Opravdu Dobrá Spolupráce
To je to, co Litomyšl potřebuje a my víme jak na to. ODS

Lilie pomohla k setkání dávných spolužaček:
Nedávno Lilie zveřejnila článek o dívčím pěvec-
kém sboru v Litomyšli za protektorátu, který
napsala Milada Kocourková (na snímku
vpravo). V závěru textu zaznělo přání, aby se
členky sboru sešly a společně zavzpomínaly.
A skutečně se tak stalo. Redakci se ozvala
dcera Marie Duškové. Abychom to zkrátili. Sku-
tečně se dávné spolužačky a členky dívčího pě-
veckého sboru sešly. Stalo se tak 7. září a paní
Dušková (na snímku vlevo) toto setkání navíc
dostala jako dárek ke svým narozeninám. 
Jsme rádi, že jsme alespoň trochu mohli přispět
k této milé události.        Foto Lenka Neškudlová
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Myslíme na Litomyšl 
Nechceme politický boj, ale spolupráci všech ve prospěch města.

pozvánky 

Janáčkovo kvarteto
v Litomyšli
Janáčkovo kvarteto, které má svoje pevné
místo v našem hudebním prostoru už přes še-
desát let, přijede do Litomyšle na pozvání
Gymnázia A. Jiráska a Soukromé houslové
školy A. Rychnovské koncem října.
Jeho současní členové Miloš Vacek (1. housle),
Vítězslav Zavadilík (2. housle), Jan Řezníček
(viola) a Břetislav Vybíral (violoncello) vybrali na
litomyšlský koncert ze svého bohatého reper-
toáru Smyčcový kvartet e moll „Z mého ži-
vota“, jehož autorem není nikdo jiný než náš
nejslavnější rodák Bedřich Smetana, a II. smyč-
cový kvartet „Listy důvěrné“ z pera Leoše Ja-
náčka. Komorní večer s českou hudbou doplní
Meditací na staročeský chorál „Svatý Václave“
od Josefa Suka.
Milovníci komorní hudby z Litomyšle si pro za-
vršení oslav Roku české hudby 2014 snad ani
lepší program nemůžou přát.
Koncert se koná 23. října 2014 v 19.00 hodin
v zámecké jízdárně. Vstupné je dobrovolné.         

Ivana Pulgretová

Pozvání na přednášky
České křesťanské 
akademie
Místní sdružení České křesťanské akademie
v Litomyšli vás srdečně zve na přednášku
doc. Zdeňka Vojtíška, předního českého religi-
onisty, s názvem „Co bychom měli vědět o ná-
boženských potřebách našich současníků“.
Přednáška s následnou debatou se bude konat
ve středu 8. října v 19 hodin v aule Gymnázia
A. Jiráska. 
V říjnu chystá ČKA ještě jednu akci: v pondělí
20. října v 19 hodin slíbil přednášku RNDr. Jiří
Grygar. Téma i místo konání budou ještě upřes-
něny, sledujte bližší informace na plakátech. 

Za ČKA Věra Pleskotová

Jak vzniká
tapiserie
V úvodu kurzu v sobotu 18. října ve 14.00 hodin
si projdete výstavu, kde vám bude přiblížena
historie a zajímavosti Tapisérie z Bayeux i její
repliky. Poté se přesunete do muzejního ateli-
éru, kde se seznámíte s materiálem a pomůc-
kami 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.

-red-

Proměny zámeckého návrší v čase
Téměř tři roky probíhaly v prostoru zámeckého
návrší rozsáhlé archeologické výzkumy, a to
v rámci revitalizace zámeckého návrší a revita-
lizace Regionálního muzea v Litomyšli. Vý-
zkumy spojené s revitalizací zámeckého návrší,
konkrétně na nádvoří zámku, v bývalé stáji
a kočárovně, v zámeckém parku, předzámčí,
piaristické koleji i v kostele Nalezení sv. Kříže,
realizovala firma Labrys, o.p.s. Na revitalizaci
muzea spolupracovalo Východočeské muzeum
v Pardubicích a Regionální muzeum v Lito-
myšli. Tyto archeologické výzkumy přispívají
novými poznatky k dosavadním znalostem
o historii tohoto prostoru. Některé poznatky
jsou překvapivé – např. objev kostela sv. Kli-
menta či rozsah a množství zachovaných ar-
cheologických situací (relikty Horního města,
komunikace a pohřebiště). Překvapivé je i stáří
nálezů, podařilo se zachytit situace nejen z ob-
dobí baroka, renesance, středověku a doby
hradištní, ale i stopy pravěkého osídlení. Vý-
zkumy si vyžádaly i mezioborovou spolupráci –
stavebně historický průzkum, antropologický
rozbor, dendrochronologické datování, arche-
obotanické analýzy, 3D scanování apod.
Regionální muzeum proto připravilo cyklus ar-
cheologických přednášek. První z nich se usku-
teční v neděli 5. 10. 2014 od 14.00 hod. na téma
Stavební vývoj zámeckého návrší v Litomyšli.
Mgr. Bohdan Šeda vás seznámí se stavebně
historickým vývojem a rekonstrukcí podoby zá-
stavby v daném prostoru v době románské,
vrcholně gotické, renesanční a barokní. 
Další dvě přednášky, Poodhalená tajemství zá-
meckého návrší I. a II., budou prezentovat vý-

sledky rozsáhlých výzkumů firmy Labrys, o.p.s.,
v zámeckém areálu, v předzámčí, piaristické
koleji a přilehlém kostele. Přednášky povede
Mgr. Milan Kuchařík a uskuteční se 8. 10. 2014
v 17.30 hod. a 15. 10. 2014 v 17.30 hod.
Od barokních záchodků přes renesanční hal-
týře, středověkou komunikaci až po stopy pra-
věkého osídlení je téma Mgr. Jany Němcové,
která o něm pohovoří ve středu 22. 10. 2014
v 17.30 hod. Přinese informace o zkoumaných
situacích v prostoru bývalého dvorku čajovny
a v ulicích pod RML. Tady se podařilo odkrýt si-
tuace z období pravěku (jordanovská kultura),
relikty středověké komunikace, renesanční hal-
týře (unikátní dochování organického materi-
álu) a soustavu septiků související
s piaristickým gymnáziem.
Mgr. Petra Spěváčková a Mgr. Marcela Horá-
ková budou ve středa 29. 10. 2014 v 17.30 hod.
prezentovat téma „Středověký hřbitov kolem
kostela sv. Klimenta. Výsledky antropologic-
kého výzkumu“. Představí soubory kosterních
pozůstatků ze středověkého hřbitova kolem sv.
Klimenta. Posluchači se seznámí s průběhem
terénní exkavace kosterních nálezů i s výsledky
následného laboratorního zkoumání.
Cyklus zakončí přednáška Záchranný archeolo-
gický výzkum před budovou Regionálního
muzea v Litomyšli (v prostoru Horního města
a středověkého pohřebiště) týkající se výzkumu
v prostoru před budovou muzea, kde byly
v unikátním rozsahu odkryty relikty zástavby
z pozdně středověkého Horního města, středo-
věká komunikace a část pohřebiště. Přednáška
vás seznámí i s některými laboratorně zpraco-

Fotografické setkání v Litomyšli
Fotoklub Litomyšl je účastníkem několika sou-
těžních okruhů. Od září minulého roku byl or-
ganizátorem 53. ročníku okruhu NEKÁZANKA.
To znamená, že se klub po celý podzim a jaro
staral o pravidelné hodnocení v klubech a na
říjen připravuje celkové vyhodnocení ročníkové
soutěže. Zve na slavnostní setkání a vyhodno-
cení v Litomyšli 12 klubů, mezi které patří klub
Nekázanka Praha a klub KFK Praha, dále kluby
Český Krumlov, Domažlice, Rakovník, Klatovy,
Sokolov, Karlovy Vary, Písek, Olomouc, Lito-

myšl a ze Slovenska Ružomberok. Náš lito-
myšlský fotoklub připravil kolekci 15 snímků od
9 autorů.
Setkání se uskuteční 18. října 2014 ve školícím
centru nemocnice. Jsme rádi, že můžeme naše
hosty uvítat ve městě, kde v roce 1840 vznikla
první  fotografie na českém venkově.
Vítáme účastníky setkání a přejeme jim pěkné
chvíle při pobytu v Litomyšli.

Miroslav Škrdla, člen fotoklubu 

vanými archeologickými nálezy. Těžiště před-
nášky bude v popisu plochy, která byla v rámci
stavebních prací zcela odtěžená. Ve středu 5.
11. 2014 od 17.30 hod. bude hovořit Mgr. Miro-
slava Cejpová.                                              -red-

Umělecké turné litomyšlské rodačky
Během podzimního uměleckého turné můžete
slyšet litomyšlskou rodačku, varhanici a cem-
balistku Lucii Guerra Žákovou na koncertech

v blízkém okolí. Její program začíná na X. roč-
níku Mezinárodního varhanního festivalu
Zdeňka Pololáníka 3. 10. 2014 v 19.00 hodin
v České Třebové, kde bude účinkovat se svým
španělským manželem Carlosem Arturo
Guerra Parra na „Koncertě pro čtyři ruce a čtyři
nohy”. Na festivalu v Tišnově zazní stejný pro-
gram 5. 10. 2014 v 15 hodin. Zajímavý projekt
s názvem Fandango vám představí 14. října
2014 v 19.30 v Roškotově divadle v Ústí nad Or-
licí. Je určen pro dvě cembala (Lucie Guerra Žá-
ková a Petra Žďárská), tanec a kastaněty
(španělská tanečnice Ludovica Mosca). Další
koncerty se uskuteční v Praze (Clam-Gallasův
palác – 17. 10. 2014) a na Mezinárodním festi-
valu Lípa Musica na zámku v Doksech (20. 10.
2014).

Magda Žáková, foto archiv Lucie G. ŽákovéFandango

ODS
č.5
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• získat dotace na opravu zámku
• zajistit finance na nový domov pro seniory
• přestěhovat LDN do důstojného prostředí
• zrealizovat větší a vybavenější knihovnu
• postavit nové byty
• vybudovat nové chodníky a parkovací plochy
• opravit podchody
• zrealizovat nové toalety na Smetanově náměstí 
• vybudovat nové osvětlení a toalety na hřbitově
• zrealizovat vodní osvěžení na Smetanové náměstí
• rozšířit průmyslovou zónu
• postavit cyklo a inline stezky
• přednostně vybudovat úsek R35 kolem Litomyšle

• zachovat nemocnici a RLP
• jednat o návratu porodnice a dětského oddělení
• pomáhat seniorům, handicapovaným a sociálně slabým
• podporovat kulturu, sport a spolkovou činnost
• podporovat školy a mimoškolní aktivity

víme, jak na to!

Čím více hlasů od vás
získáme, tím více
pro vás dokážeme
prosadit. Umíme tvrdě 
pracovat a víme jak
pro Litomyšl získat 
potřebné finance.

Vážíme si vaší podpory.

váš Michal Kortyš
a kandidáti za ODS

?

Černobílé písničky: Aleš Cibulka
a Blue Star Václava Marka
Další podzimní koncert v rámci Litomyšlských
hudebních večerů se bude konat 16. října 2014
v 19.30 hodin ve velkém sále Smetanova
domu v Litomyšli. Nenechte si ujít zcela nový
koncertní program Černobílé písničky, slo-
žený z více než dvaceti filmových šlágrů 30.
a 40. let, které vám zahraje ansámbl Blue Star
Václava Marka. Tento ansámbl, který Václav
Marek založil v září 1999, interpretuje taneční
a swingovou hudbu 30. a 40. let 20. století.
Za dobu svého působení má za sebou řadu
vystoupení a spolupráce s Klicperovým divad-
lem v Hradci Králové, Východočeským divad-
lem v Pardubicích, palácem Žofín a Divadlem
Semafor v Praze, Týnišťským swingovým fes-
tivalem a dalšími. Blue Star také hostoval

v zahraničí, např. v Norimberku, Lipsku, Dráž-
ďanech a Bruselu. Hostiteli mu byli např.
Pražský hrad, Česká televize, Český rozhlas
a TV Prima. S Blue Star spolupracovala či spo-
lupracuje řada osobností jako Jiří Suchý, Jitka
Molavcová, Aleš Cibulka, Jan Rosák, členové
Divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem
Svěrákem a další. 
Průvodcem večera bude milovník starých če-
ských filmů, autor knih o Nataše Gollové
i o dalších hvězdách stříbrného plátna, mode-
rátor a spisovatel Aleš Cibulka. Právě ten vám
během programu prozradí desítky zajímavostí
spojených s kinematografií té doby.  

Jiřina Macháčková

pozvánky 

Jedenáctka Bedřich chutná štamgastům i pivním turistům
Zlatavý mok ve sklenici, pěna na rtu… Je to rok,
co Jiří Kohák ve svém minipivovaru na Veselce
načepoval prvního jedenáctistupňového Bedří-
ška. Od té doby vytočil mnoho litrů litomyšl-
ského piva, přidal na čep další druh a chystá
oslavu výroční první uvařené várky. 
První rok byl hlavně o práci a vylepšování. „Na-
výšili jsme výstav, přikoupili jsme jeden tank,
protože už nestačila kapacita, ale tím jsme na
stropě další kapacity, nemáme totiž prostory,“
uvedl Jiří Kohák, majitel a sládek pivovaru. Přes
léto jel minipivovar na téměř plnou kapacitu,
což je skoro 440 hektolitrů piva ročně. Recep-
tura jedenáctky Bedřicha se od začátku změ-
nila. „První várka byla naostro. Netušili jsme,
jaké pivo bude. S recepturou jsme dost praco-
vali a ta výsledná je úplně jiná než první. Na za-
čátku to nebyla úplná hitparáda, ale pivo bylo
pitelné. Nebyl to průšvih, ale udělali jsme zá-
sadní kroky, abychom pivo vylepšili. Navíc jsme
přidali na čep jedenáctku polotmavou,“ vysvět-
lil Jiří Kohák. 
Litomyšlské pivo se čepuje na Veselce, ale pro
lahve sem jezdí i zájemci ze širokého okolí.
Zájem o pivo je velký. „Pochutnají si na něm
stálí štamgasti, ale existuje i spousta pivních
turistů, kteří k nám za pivem dojíždějí. A někdy
se zdá, že je větší zájem od lidí mimo Litomyšl.
Chtějí udělat exkurzi, ochutnat,“ dodal sládek.
Do dalšího roku už Jiří Kohák zásadní změny
piva neplánuje. „Myslím si, že jsme světlou je-
denáctku i tu polotmavou vyladili do finální po-
doby. Každý rok je ale jiný slad, chmel, ale to už
není taková práce jako na začátku,“ dodal ma-
jitel minipivovaru. 

Jedenáctka Bedřich za první rok své existence
nasbírala několik ocenění. Jedno z těch hlav-
ních je vítězství v Regionální potravině Pardu-
bického kraje v kategorii alkoholických
a nealkoholických nápojů. Na Pivní pečeti v Tá-
boře se navíc dostala do třetího kola mezi po-
sledních 21 vzorků, což je pro nové pivo veliký
úspěch. A pivaři na Slavnostech piva ve Svita-
vách udělili Bedřichovi krásné třetí místo. 
Ještě jste Bedřicha neochutnali? Tak máte šanci
to napravit. K výročí uvaření první várky totiž
chystají na Veselce na sobotu 11. října od 11.00

hod. zvláštní program. „Začneme vysazením
pivovarského stromu na terase. Představíme
nový půllitr, který jsme si nechali udělat. Navíc
nabídneme lidem výroční ležák – dvanáctku,
uvařenou pouze pro tuto příležitost. Sehnal
jsem také piva, která se točí na Oktoberfestu.
Budou tupláky, čtyři mnichovská piva, hudba,“
zve na Veselku Jiří Kohák.  Narozeninová oslava
se uskuteční téměř přesně na den, kdy uvařil
první pivo. Jedenáctku Bedřich ochutnal ve
svém minipivovaru 12. října 2013.                -red-

ODSNedostali jste náš program? Stáhněte si ho prosím na www.facebook.com/ods.litomysl

co pro vás chceme udělat
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Halloweenský
karneval na Veselce
Máte rádi karnevaly? Výborně, jeden takový
jsme pro vás připravili. Srdečně vás všechny
zveme na Halloweenský karneval plný her, sou-
těží, zábavného odpoledne s žáky taneční školy
Scarlett. Mimo jiné žáci zatančí některé ze
svých choreografií. Překvapení je také přichys-
táno pro nejednu maminku. Přijďte v sobotu 1.
listopadu 2014 v 14.00 hodin do zrcadlového
sálu na Veselce a užijte si s námi krásné odpo-
ledne.                 Za Scarletťáky Šárka Hnátová

(www.scarlett-dance.cz)

Koncert k poctě 
Antonína Dvořáka 
v Husově sboru
Letošní rok je spojen nejen s dvojitým kulatým
výročím Bedřicha Smetany, ale také se 110. vý-
ročím úmrtí Antonína Dvořáka, jehož hudební
dílo si připomeneme koncertem v Husově
sboru v Litomyšli na Toulovcově náměstí
v úterý 14. října v 18.00 hod.
Na koncertě zazní výběr z jeho známých písňo-
vých cyklů – z Biblických písní a z Cigánských
melodií v podání Lenky Kláskové za hudebního
doprovodu Jiřiny Dvořákové Marešové, která
písně ještě doplní a proloží méně známými
Dvořákovými ranými díly – jeho preludii a fug-
hettami. K účasti na koncertě vás srdečně zve

za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
Štěpán Klásek, farář

Víťa Marčík starší 
i mladší v Husově sboru
V měsíci říjnu budeme mít možnost v rozmezí
dvou týdnů nejen porovnat komediantství Víti
Marčíka-otce  a Víti Marčíka-syna, ale také se
radovat z dobrého poselství, které svým herec-
tvím nesou. 
Nejprve do Husova sboru v Litomyšli na Tou-
lovcově náměstí v úterý 7. října v 18.00 hod. za-
vítá Víťa Marčík starší s představením
„Mystéria buffa“. Tato inscenace vznikla na mo-
tivy knihy Mystéro buffo, jejímž autorem je ital-
ský spisovatel a dramatik Dario Fo. Navazuje
na tradici lidových středověkých frašek a mo-
rálií a využívá v ní všechny avantgardní diva-
delní formy včetně divadla jednoho herce.
Povídky „Zrození potulného pěvce“, „Moralita
o slepci a kulhavém“ a „Svatba v kádi“ mají li-
dovou, humornou formu, a přece zároveň
nesou hlubší poselství a výzvu k zamyšlení. Eva
Stehlíková o tomto představení napsala, že
Dario Fo by s ním byl jistě spokojen. Jeho nej-
větší sílu vidí v komunikaci s divákem a ve
schopnosti přimět publikum, aby se podílelo na
vzniku příběhu.
Ve čtvrtek 23. října v 18.00 hod. pak v Husově
sboru bude hrát divadlo „Já to jsem“ Víti Marčíka
mladšího, kterého jsme tu již zažili v originálním
zpracování „Malého prince“ a společně s Ada-
mem Bergerem také v „Kolotoči pohádek“. Ten-
tokrát přijedou s pohádkou na motivy známé
knihy Carla Collodiho „Pinocchio“. Autorem scé-
náře i hudby je V. Marčík mladší, a tak i v této
oblasti bude zajímavé srovnání, nakolik se syn
potatil a kde už kráčí svou vlastní cestou. 
Vstupné na obě představení je jako obvykle
v Husově sboru dobrovolné (i když sponzor-
ských darů od movitějších se nezříkáme). Sr-
dečně Vás (a na to druhé představení
samozřejmě i Vaše děti) zveme a věříme, že
přijdete-li, nebudete litovat.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Z bříška po batole – 
„Na dobrém začátku závisí všechno“
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost  či nespo-
kojenost miminka v poloze na bříšku? Nechce
se vašemu miminku přetáčet na obě strany
nebo se mu nechce lézt? Nevíte si rady, jak své
miminko správně uchopit a nosit v různých ob-
dobích věku od narození do jednoho roku?
Nyní nově v Rodinném centru Litomyšl oteví-
ráme poradnu psychomotorického vývoje a vý-
ukové kurzy správné manipulace s novorozenci

a malými dětmi dle metodiky Evy Kiedroňové
„Něžná náruč rodičů“. Cílem je informovat ro-
diče o tom, co, kdy a jakým způsobem by se
mělo dítě naučit a proč. Naučit rodiče motivo-
vat dítě k aktivnímu pohybu, sledovat kvalitu
jeho projevů a stimulovat je k postupnému roz-
voji jeho dovedností s ohledem na principy psy-
chomotorického vývoje. Vaše dítě bude pod
pravidelným dohledem odborníka v oblasti dia-
gnostiky, správné manipulace a stimulačních
postupů psychomotorického vývoje a vy sami
jej budete umět vhodně podpořit a přispět tak
ke kvalitnímu vývoji. 
Pro rodiče batolátek nabízíme také semináře
a kurzy znakové řeči pro batolata. Používání
znaků je překvapivě jednoduchá cesta ke zlep-
šení porozumění a přináší radost z přirozené
komunikace. Nečekejte až na slova…
Chcete se dozvědět více?  Přijďte na ochut-
návku nabízených programů s psycholožkou
Mgr. Ivou Sedláčkovou do Rodinného centra
v Litomyšli dne 20. října v 17 hodin. Beseda je
určena pro těhotné, rodiče s malými dětmi od
narození do 2-3 let, pro prarodiče a pro kaž-
dého, kdo pečuje o vaše dítě.
Více informací o nabízených programech na
www.vyvojditete-litomysl.cz nebo www.rc.lito-
mysl.cz , kontakt: iva.sedlackova1@seznam.cz,
739 627 214.                              Petra Benešová,

Rodinné centrum Litomyšl

Zámeckou sezónu uzavře prodloužený
víkend a kastelánské prohlídky 
Zámek v Litomyšli uzavře návštěvnickou se-
zónu 2014 prodlouženým víkendem od 25.–28.
října. Mimořádně bude otevřeno také v pondělí
27. října. O státním svátku 28. října  jsou připra-
veny kastelánské prohlídky. 
Od 25.–28. října budou mít individuální náv-
štěvníci poslední možnost projít v tomto roce
klasické prohlídkové trasy litomyšlského
zámku. Poté se budou jeho brány otevírat až
v době adventní na speciální akce. V tyto čtyři
říjnové dny bude zámek přístupný od 10 do 16
hodin. Poslední prohlídka klasického zámec-
kého okruhu začíná v 15 hodin. Zámek bude vý-
jimečně otevřený také v pondělí 27. října. 

Návštěvníci, kteří doma ještě opatrují vstu-
penky ze zámeckých pořadů festivalu Smeta-
nova Litomyšl 2014, mají v tomto víkendu
poslední možnost je vyměnit za klasickou pro-
hlídku litomyšlského zámku.
Ve státní svátek 28. října jsou pro návštěvníky
připraveny také kastelánské prohlídky. Začínají
v 10 a ve 14 hodin. Kastelánské prohlídky nabí-
zejí možnost nejen dozvědět se více z historic-
kých souvislostí a k zámeckému vybavení, ale
také zeptat se na aktuální dění okolo památky
zapsané na Seznam světového dědictví
UNESCO. Těšíme se na vás. Více www.zamek-
litomysl.cz Zdeňka Kalová

pozvánky 

Českomoravské
pomezí zve

LITOMYŠL – viz. kalendář akcí

SVITAVY
• 11. října od 18.00 / Fabrika
The Tap Tap – Načerno – celostátní turné černého
humoru + výstava kreslených vtipů o lidech s han-
dicapem.
• 15. října od 19.30 / Fabrika
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková: Furtluftdurchtour
• 29. října od 19.30 / Fabrika
Screamers – skupina Screamers vystoupí v novém
pořadu „Tyjátr“.
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 9. října od 19.00 / Tylův dům
Vztahy na úrovni – divadelní komedie
• 14. října od 19.00 / Tylův dům
Daniel Hůlka s klavírním doprovodem – koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 15. října od 19.00 / kinosál muzea
Mafie a city – francouzská komedie L. Chaumara.
Hrají: I. Vyskočil, L. Langmajer, V. Nová a K. Zima
• 24. října od 19.00 / dvorana muzea
Pavlína Jíšová a přátelé – recitál, křest nového alba
„To já, písnička“

VYSOKÉ MÝTO
• do 11. ledna 2015 / Muzeum českého karosářství
Josef Václav Myslbek – výstava
• 18. října od 20.00 / klubová scéna M-klubu
Sto zvířat: „TLUSTÝ TURNÉ“ – koncert v rámci
turné k aktuálnímu albu „Tlustej chlapeček se včelou
v kalhotách“
• 25. října od 13.00 / M-klub
4. bubenický festival Vysoké Mýto – tradiční pře-
hlídka nejlepších tuzemských a zahraničních bube-
níků. Více na www.mklub.cz

• Udílení Plaket a Ceny města Litomyšl
• Loučení s Loučnou špinavou potřetí
• Vladimír Šauer – medailon z roku 2003
• Udělej si linoryt podle Josefa Váchala
• Dirtyfest • Fotbal Litomyšl vs. Žamberk
• Houbařská poradna
• Sraz vozů Škoda 110R a 130RS 2014
Sledujte na www.cms-tv.cz.

litomyšlská TV na internetu

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: Nominujte dobro-
volníky• Nominujte osobnosti na ocenění kraje
• Služby oblastní kanceláře Krajské hospodář-
ské komory • O Křížem krážem prázdninami byl
velký zájem • Pro triatlonistu Tomáše Kabrhela
sezóna nekončí • Kraj Smetany a Martinů před-
stavuje slavné osobnosti: obec Borová • SOS:
Prodejci se vydávají za spotřebitelské organi-
zace, nabízejí pomoc • Panel 2013+: Zateplo-
vání bytových domů pomocí státní podpory

co se do Lilie nevešlo 
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Volební program TOP 09  
  Porodnici
  Dětské oddělení nemocnice
  Bezbariérové přístupy
  Odpočinkovou zónu na Vodních Valech

  Mimoškolní projekty a aktivity
  Spolupráci škol s místními podnikateli 
  Výměnné studijní pobyty
  Vybavená hřiště

  Výstavbu nového domova
  LDN v areálu nemocnice
  Podporu dobrovolníkům
  Modernizaci stávajících domovů
  Podporu neziskovým organizacím

  Udržení a rozvoj nemocnice
  Revizi ceny svozu odpadu
  Městské policisty v ulicích
  Plynulou dopravu městem
  Nákupy a služby v centru města
  Mobilní protipovodňové bariéry
  Péči o kulturní dědictví
  Podporu sportování

 
  Hospodaření bez dalšího zadlužování
  Otevřený přístup k informacím
  Architekturu pro lidi
  Efektivní Městské služby
  Politickou kulturu v zastupitelstvu 
  Nezávislou Lilii

Sousedé,

Jiří Lammel, kandidát na starostu

Krátce

Nová škola otevřena
Prvního září 2014 bylo v Litomyšli otevřeno od-
loučené pracoviště Základní školy Mozaika,
o.p.s., Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o spo-
lečnou třídu čtyř ročníků 1. stupně základní
školy, kde se děti vzdělávají podle metodiky
vzdělávacího programu „Začít spolu”. Ten klade
důraz na přijetí a podporu dětí v jejich jedineč-
nosti, na spolupráci, vlastní odpovědnost za
své učení a sebehodnocení. V praxi to dále zna-
mená projektovou výuku probíhající v blocích,
která podporuje učení se v souvislostech, pod-
nětné prostředí třídy rozčleněné do center ak-
tivit (učebních pracovišť), v nichž činnosti dětí
probíhají, slovní hodnocení namísto známek
a možnost aktivního zapojení rodičů do vzdě-
lávání svých dětí. Průvodci učení momentálně
11 dětí jsou dva pedagogové – kvalifikované
učitelky i samotní rodiče v roli asistentů peda-
goga.
Třída vznikla z iniciativy rodičů, kteří nejenže
měli o vzdělávání svých dětí poměrně jasnou
představu, ale zároveň dokázali učinit po-

třebné kroky k tomu, aby ve spolupráci s rych-
novskou školou a na základě souhlasu Rady
města Litomyšle uvedli tuto představu do ži-
vota. Založili spolek na podporu vzdělávání
„Školamyšl, z.s.“, pod jehož hlavičkou rodičov-
ská iniciativa funguje a školu podporuje. Ro-
diče školáčků současných, ale i budoucích
odvedli obrovský kus práce a díky jejich pod-

poře se podařilo otevřít tuto novou třídu
opravdu v rekordním čase.
Slavnostní otevření třídy spojené s prohlídkou
prostor proběhlo v pondělí 8. 9. 2014 za pří-
tomnosti zástupců města, vedení rychnovské
školy a litomyšlského spolku. Pro velký zájem
o zhlédnutí těchto prostor třídy v budově
České pošty se plánují další termíny otevření
pro veřejnost. Více informací se dozvíte na
www.skolamysl.cz či na www.facebook.com/
skolamysl. 

Hana Baňouchová, foto Jana Bisová

Burza škol 2014
Již tradičně Úřad práce ČR – Informační a po-
radenské středisko ve Svitavách pořádá „Pře-
hlídku středních škol“. Akce se koná v úterý 4.
11. 2014 od 9 do 18 hodin v prostorách multi-
funkčního centra Fabrika Svitavy (Wolkerova
alej 92/18, 568 02 Svitavy).
Burza nabídne prezentaci středních škol okresu
Svitavy, tedy i středních škol litomyšlských
a dalších regionů, podrobné informace o vzdě-
lávací nabídce, vyučovaných studijních a učeb-
ních oborech, ukázky náplně a činnosti

jednotlivých oborů, informační a propagační
materiály. Součástí burzy budou nově také pre-
zentace významných zaměstnavatelů a jejich
profesních požadavků. Seznámíte se také se
službami Informačního a poradenského středi-
ska pro volbu a změnu povolání ÚP ČR. 
„Přehlídka středních škol“ je určena pro žáky zá-
kladních škol a jejich rodiče, výchovné poradce,
pedagogickou i širokou veřejnost, zaměstnava-
tele. Využijte jedinečné příležitosti získat přehled
před důležitým životním krokem.                 -red-

 Cenu Architekt roku dostal ve středu 17. září
Josef Pleskot za návrh centra Svět techniky
v Ostravě, jež je součástí projektu revitalizace
areálu Vítkovických železáren. Ocenění hodnotí
mimořádný přínos architektuře v posledních
pěti letech a udílí se v rámci stavebního vele-
trhu FOR ARCH. Josef Pleskot je známý také
v Litomyšli. Jeho posledními počiny ve Smeta-
nově rodišti jsou rekonstrukce regionálního
muzea a revitalizace předzámčí. 

Hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický navštívil před zahájením školního roku
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli. Po se-
známení se se situací jim přislíbil okamžité ře-
šení havarijního stavu oken ve škole. Investice
se gymnázium dočká ještě letos. „S paní ředi-
telkou jsem si prošel celou školu a musím říci,
že okna jsou skutečně v havarijním stavu. Na
řadě z nich chybějí kličky, rámy oken netěsní,
některá z nich jsou již nefunkční. Jedná se o le-
titý problém, škola na jejich výměnu z provoz-
ních nákladů ušetřit nemůže,“ řekl hejtman
Martin Netolický a pokračoval: „Rozhodl jsem
se proto, že z rozpočtu kraje na výměnu oken
ještě letos uvolníme jeden milion korun.“ 
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 13.-18. října
XX. ročník Mezinárodního jazzového festivalu –
Jazz Goes To Town 2014 – Divadlo Drak, Adalberti-
num, Kongresové centrum Aldis, kluby, ulice města.
Týden trvající přehlídka jazzové hudby, která je před-
stavena v širokém spektru od blues přes fusion,
mainstream, funky jazz, be-bop, free jazz až po jaz-
zovou tradici.  

CHEB
• 10.-11. října
Jazz Jam Cheb 2014 – jazzový festival
• 28. října / Západočeské divadlo 
Město Cheb zve na slavnostní koncert k 96. výročí
založení samostatného státu, Západočeský symfo-
nický orchestr hraje díla Antonína Dvořáka, od 19
hod. 

JINDŘICHŮV HRADEC
• 5. října / centrum města
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký
pedál – Oficiální ukončení letní turistické sezóny
spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým dopro-
vodným programem. 

KUTNÁ HORA
• 31. října
Kytarová noc – exkluzivní koncert klasické kytary
ve Vlašském dvoře. „Kytarová noc“ se střídá s „Me-
zinárodním bienále v interpretační kytarové soutěži“
v rámci společného projektu Kytara Kutná Hora.

POLIČKA
• 4.- 25. října / velký sál Tylova domu v Poličce
Zákrejsova Polička 2014 – 4. ročník nesoutěžní pře-
hlídky divadelních ochotnických souborů. 

TELČ
• 11. října
Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hod. Na Baště
– výlov rybníka z hráze před vstupem do historic-
kého centra, prodej živých ryb a rybích specialit,
hudba, občerstvení. 

TŘEBOŇ
• 23.-26. října
Pohádková Třeboň – loutkářská přehlídka k 90. vý-
ročí založení Spolku třeboňského loutkového di-
vadla, představení pro děti i dospělé, profesionální
i amatérské soubory z celé ČR. 

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

Inspirace
z České inspirace 

Chovatelé opět uspořádali výstavu
V sobotu 20. září se uskutečnila již tradiční
výstava drobného zvířectva Českého svazu
chovatelů (ČSCH) ZO 1 Litomyšl. K vidění byla
drůbež, králíci i holubi, především děti obdi-
vovaly exotické ptactvo nebo pískomily.
Letos navíc pořadatelé připravili novinku – ví-
těze ocenili Poháry starosty města. Ty si pře-
vzali Stanislav Lusk v oboru holubi, Jaroslav
Beneš za obor chovu králíků a Tomáš Andrle
za drůbež. Ocenění se dostalo i těm nejmlad-
ším chovatelům, kteří domů odcházeli s di-
plomy. 
„Vystavujeme základní tři obory naší činnosti –
holuby, králíky a drůbež. Každý obor byl letos
zastoupený zhruba 100 zvířaty,“ uvedl jednatel
ČSCH ZO 1 Litomyšl Václav Černý. Ovšem nešlo
jen o to pochlubit se návštěvníkům třeba
s novým králíkem či slepicí, ale zkusit zabodo-
vat také u posuzovatelů. A nároky jsou sku-
tečně přísné. „Ocenění probíhá školenými
posuzovateli z Českého svazu chovatelů. Podle
ocenění přidělených posuzovatelem jsou pak
udělovány čestné ceny. Na základě posudku
komise pak byly určeny nejlepší kolekce pro
udělení Poháru starosty města,“ vysvětlil Vác-
lav Černý. O možnosti ocenit své kolegy právě
pohárem starosty hovořili chovatelé již dlouhé

roky, a tak nyní doufají, že se to stane tradicí,
stejně jako termín výstavy pořádané vždy
v druhé polovině září. 
Na výstavě však nevystavovali jen zkušení cho-
vatelé. „Dlouhodobě se zaměřujeme na práci
s mladými a několik roků trvalo, než přišli do
našich řad. Je to živá voda pro pokračování
chovatelství, členská základna stárne, mladých
lidí je skutečně potřeba,“ reagoval Václav
Černý. Štěpán Šmíd, Kateřina Kysilková, Petra
Jakoubková a Jakub Uma, čtveřice mladých
chovatelů si za svoji zálibu odnášela diplomy.
„Volíme to jako motivaci pro jejich setrvání
u chovatelství. Každý takový impuls je starté-
rem pro zájem o tuto zálibu,“ řekl závěrem Vác-
lav Černý.                       Text a foto Jana Bisová

Z důvodů nutnosti odstranění následků nedáv-
ných dopravních nehod v prostoru světelné kři-
žovatky v Litomyšli a na základě jednání
s Krajským úřadem Pardubického kraje a Do-
pravním inspektorátem Svitavy dojde ve dnech
11. a 12. 10. 2014 k dopravním omezením na této
křižovatce. Náhradním termínem je 18. a 19. 10.
2014.
V rámci provedení výměny dvou sloupů veřej-
ného osvětlení dojde v těchto víkendových
dnech k nutné demontáži světelného signali-
začního zařízení. Po tuto dobu bude provoz na
křižovatce, především v dopravních špičkách,
řízen příslušníky Policie ČR a Městské policie Li-
tomyšl. Jsou však předpokládány problémy
především při výjezdu z vedlejších komunikací
(od autobusového nádraží a centra města).

Dále je nutno očekávat v době uskutečnění de-
montáže a montáže sloupů krátkodobé uza-
vření odbočovacích směrů „autobusové
nádraží – Svitavy“ a „centrum - Vysoké Mýto“.
Omlouváme se za způsobené dopravní komp-
likace a žádáme hlavně místní řidiče, aby
v tomto období věnovali zvýšenou pozornost
dopravní situaci v tomto prostoru a případně
přizpůsobili trasu jízdy zjištěným skutečnos-
tem. Především od centra města je možné vy-
užívat objízdné trasy prostorem náměstí na ul.
Havlíčkovu, nebo kolem krytého bazénu do
ulice U Plovárny. Chodcům doporučujeme
v době omezení na světelné křižovatce použít
podchod pod I/35 mezi Albertem a Billou.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství

Omezení na světelné křižovatce

Doupné stromy
v blízkosti hřbitova
V blízkosti městského hřbitova vedle spojovací
komunikace do ulice Lidická byly asi před
rokem z důvodů havarijního stavu odstraněny
koruny dvou bříz. Na základě doporučení ko-
mise pro životní prostředí byla ponechána je-
jich torza jako tzv. doupné stromy. Jejich
stávající dutiny skýtají totiž ukryt pro život růz-
ných živočichů a ptactva včetně chráněného
druhu netopýrů. Odbor místního a silničního
hospodářství se neúspěšně opakovaně pokusil
o zajištění obrostu ponechaných kmenů
stromů popínavými rostlinami.
V současné době dochází vlivem klimatických
podmínek k dalšímu narušení ponechaných
kmenů. Proto dojde v období dalšího odletu ne-
topýrů k vyhodnocení stavu kmenů i jejich
osídlení a bude rozhodnuto o jejich případném
odstranění.                         Martina Červinková, 

odbor místního a silničního hospodářství

V Loučné jsme našli
mikrovlnku 
i hospodský stojan
Obyvatelé Litomyšle v sobotu 6. září sbírali
odpad z řeky Loučné. Dobrovolníci prošli řekou
v úseku od hotelu Dalibor až po světlenou kři-
žovatku a posbírali z vody vše, co do ní nepatří.
Mezi nejzajímavější nálezy patřila keramická
fajfka, dveře od mikrovlnky, poklice na kolo
značky Alfa Romeo, dětské hrabičky na písko-
viště nebo hospodský stojan. 
Loučení s Loučnou špinavou 2014, jak se celá
akce nazývala, bylo již třetím ročníkem. V letoš-
ním roce se akce zúčastnilo přes 40 dobrovol-
níků. Rádi bychom ze srdce poděkovali městu
Litomyšl, které akci podpořilo materiálně, dále
pak litomyšlské firmě Kutlíci, která se zabývá
výrobou nafukovacích lodí a jednu z nich na
akci zapůjčila a v neposlední řadě skautskému
středisku Liliový kruh Litomyšl, které zapůjčilo
nafukovací raft. Tak zase za rok!    Jeník Pikna

V úterý 23. září se otevřely široké veřejnosti
brány na hasičské stanici v Litomyšli. Jen
během dopoledních hodin na stanici zavítalo
kolem 250 dětí. Připraveno bylo hned několik
ukázek.
Velmi zajímavé bylo předvedení hašení rozpá-
leného oleje v hrnci. Děti se zájmem sledovaly
čím hasit olej, který se v kuchyni může vznítit a
naopak jak si nepočínat – obrovské plameny
totiž po smíchání s vodou děti upozornily, že
může dojít nejen k popáleninám, ale také k po-
žáru kuchyně. Další atraktivní ukázkou bylo vy-
proštění osob z havarovaného vozidla. Hasiči
ukázky prováděli s novou vyprošťovací sadou,
kterou v těchto dnech obdrželi v rámci projektu
Evropské unie „Pořízení moderní techniky,
technologií a věcných prostředků Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje pro
efektivní zásah na mimořádné události a zlep-
šení podmínek na místě zásahu“. Neméně
atraktivní bylo povídání o nebezpečných che-
mických látkách a nechyběly ani rady – jak se
chovat při mimořádných událostech. 
Hasiči byli rádi, že ani chladné podzimní počasí
neodradilo návštěvníky.

por. Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje,

Hasiči měli den
otevřených dveří
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Fórum občanů Litomyšle
LITOMYŠL PRO OBČANY – OBČANÉ PRO LITOMYŠL

www.forumobcanu.cz info@forumobcanu.cz

1. Vojtěch Stříteský 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

2. MUDr. Renata 
Rothscheinová

7

Stabilizace Nemocnice 
a Rychlé lékařské pomoci
Výstavba Domu pro seniory,
podpora handicapovaných občanů
Oprava podchodů pod R35
a zvýšení počtu parkovacích míst
Omezení tranzitní nákladní dopravy
do České Třebové centrem města
Zvýšení počtu kontejnerů
na tříděný odpad
Pravidelné městské trhy
Rekonstrukce haly TJ Jiskra,
cyklostezky a podpora
sportování

Správná karta ve vašich rukou
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7. 10. Út 9.30 a 16.30 Pouštíme draky • na Žiďáku před Rasovnou  (9.30-12.00 a 16.30-18.30) tel. 607 605 720
18.00 Mystéria buffa - divadelní představení Víti Marčíka st. na motivy středověkých her, vstupné dobrovolné • Husův sbor    tel. 724 704 977

8. 10. St 15.00-18.00 Beseda o šikaně + historický šerm - vede Ing. Petr Kadlec • Naděje  tel. 775 868 275 
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
17.30 Poodhalená tajemství zámeckého návrší I. - prezentace výsledků arch. výzkumů, přednáší Mgr. M. Kucharčík • region. muzeumtel. 461 615 287
19.00 Co bychom měli vědět o náboženských potřebách našich současníků – přednáší doc. Z. Vojtíšek, religionista • aula Gymnázia A. Jiráska
20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

9. 10. Čt 17.30 Partnerské vztahy - přednáška Ing. Pavla Poloka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10. 10. Pá 17.00 Recitál Jiřího Dědečka • městská knihovna tel. 461 612 068

20.00 K2 + Gate Crasher - koncert, afterpárty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Oldies & milenium hits - výběr hitů 90. let a přelomu roku 2000, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

11. 10. So 9.30 FTB.cz Leonhart Tour - turnaj ve stolním fotbálku + afterpárty s dj Saurusem, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
11.00 Oslavy 1. roku Bedřichovy jedenáctky - vysazení pivovarského stromu, výroční ležák 12°, speciální piva, prohlídky  • minipivovar Veselka 
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 5. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Taneční pro dospělé (začátečníky) - 4. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Posvícenská zábava - hraje Mix • Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
21.00 Videodiskotéka - hrajeme na přání s videoprojekcí, dj Jirka Fikeis, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

12. 10. Ne 9.00-17.00  Škola pánevního dna s Lenou Komanickou • rodinné centrum tel. 607 605 720
13. 10. Po 17.00-20.00 Jak hubnout a být v pohodě pomocí metody EFT • rodinné centrum   tel. 607 605 720
14. 10. Út 10.00 Máme doma psa a kočku - pořad pro klienty denního stacionáře Ruka pro život • městská knihovna  tel. 461 612 068

15.00 Posvícení - vyprávění Kamily Skopové, autorky řady knih o národopisu • městská knihovna tel. 461 612 068
18.00 Koncert k poctě A. Dvořáka - výběr písní a skladeb v podání L. Kláskové a J. Dvořákové, vstupné dobrovolné • Husův sbor  tel. 724 704 977

15. 10. St 15.30 Cestování Jihozápadem USA - beseda s Miroslavem Havranem o jeho knížce, spojené s promítáním fotografií • denní stacionář tel. 461 312 412 
15.30 Tapisérie z Bayeux - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum tel. 461 615 287
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
17.30 Poodhalená tajemství zámeckého návrší II. - prezentace výsledků arch. výzkumů, Mgr. M. Kucharčík • regionální muzeum tel. 461 615 287
19.00 Pivní soutěže - exování piv na čas, pivní štafeta - tříčlenné týmy, prvních 60 piv od otvíračky grátis • Cafebar Underground tel. 725 846 248
19.00 Knižní čtvrtek ve středu - 20 let MC Kotelna • Na sklípku  tel. 461 614 723
20.00 Wednesday party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstupné zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

16. 10. Čt 14.00 Knižní mlsání - čtení babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068
17.30 Revoluce v léčení nemocí - přednáška Dr. Petra Maříka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.30 532. LHV: Černobílé písničky: Blue Star Václava Marka - průvodcem bude Aleš Cibulka, 200 Kč • Smetanův dům  tel. 461 613 239  

17. 10. Pá 18.00 Galavečeře - čtyřchodové menu, připraví šéfkuchař Václav Šmerda a Václav Škeřík, rezervace do 15. 10. • restaurace Karlov  tel.461 613 417 
20.00 MIG 21 - koncert + afterpárty, vstupné 240 a 280 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Rodrigův playlist - dj Rodrigo, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

18. 10. So 13.00-18.00 Kurz Reiki 1. - Ludmila Pařízková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.00 Jak vzniká tapiserie - kurz pro dospělé a děti od 8 let, cena 40 Kč • regionální muzeum tel. 461 615 287
16.00 Autorské oděvy - módní přehlídka originálních oděvů Anny Šenkové • Galeria Sofia - Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191 
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 6. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Taneční pro dospělé (začátečníky) - 5. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Vinobraní - živá kapela, zábava, skvělé víno • restaurace a minipivovar Veselka  tel. 776 887 719
21.00 Diskotéka 70.–90. let - dj Alík, vstup 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Mafia Crew - house party, djs Styx, Don Marquez, Vichy, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

19. 10. Ne 14.00 Podzimní odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje hudební kapela Zdeňka Škvařila • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 O pračlovíčkovi - divadelní představení pro rodiče s dětmi uvádí Divadlo Tramtarie Olomouc, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  

20. 10. Po 9.00 Výklady karet – Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667
14.30 LU3V: Okna vesmíru dokořán po třiceti letech - přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc. • Lidový dům tel. 461 612 068

17.00-20.00 Z bříška po batole - Na dobrém začátku závisí všechno • rodinné centrum tel. 607 605 720
19. 00 Přednáška RNDr. Jiřího Grygara – téma i místo konání budou ještě upřesněny, sledujte bližší informace na plakátech ČKA

21. 10. Út 10.00 a 17.00 Podzimní tvoření • rodinné centrum (10.00-12.00 a 17.00-19.00) tel. 607 605 720
17.00 Zámecké návrší dříve a dnes - přednáška Mgr. Petra Kočího, ve spolupráci s NPÚ Pardubice • městská knihovna tel. 461 612 068

22. 10. St 15.30 Spisovatelé v Litomyšli - další přednáška z cyklu Mgr. 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
17.00 Od písní z muzikálů ke spirituálům - koncert pěveckého sboru Otakar z Vysokého Mýta • Bobo Café  tel. 774 603 007
17.30 Od barokních záchodků přes renesanční haltýře, středověkou komunikaci až po stopy pravěkého osídlení - přednáší Mgr. J. Němcová • region. muzeum

20.00 Wednesday special party - středeční taneční párty, djs Doktor Eyzy & Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
23. 10. Čt 10.00 Recy věci - tepláky pro děti, šicí dílna • rodinné centrum  tel. 607 605 720

17.00 KJČ: O Růžovém paloučku - přednáška Ing. Milana Janeckého • restaurace U Slunce - salonek  tel. 461 614 775
18.00 Pinocchio - divadelní představení Víti Marčíka ml. podle knihy C. Collodiho, vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Janáčkovo kvarteto - vstupné dobrovolné • aula Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli
19.30 Zeptejme se Z. Trošky aneb z Hoštic do Babovřesk - povídání o filmu, cestování, vaření atd., 250 a 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  

24. 10. Pá 21.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Oldies 80s & 90s - výběr 80. a 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

25. 10. So 17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 7. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Taneční pro dospělé (začátečníky) - 6. lekce, učitel tance Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Retro párty 80.–90. - dj Milhaus, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

25. 10. So 21.00 DCUK Talent 2014, round 5 - taneční hity, dj Shark, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
27. 10. Po 9.00 Výklady karet – Emilie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví  tel. 461 612 667

21.00 Sváteční oldies - výběr 80. a 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
28. 10. Út 10.00 a 14.00 Kastelánské prohlídky zámku - možnost dozvědět se více z historických souvislostí a zámeckém vybavení • zámek   tel. 461 615 067
29. 10. St 10.00 Jak se rodí knížka - beseda se spisovatelkou Eliškou Polaneckou, pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068

15.00-18.00 Historický šerm - pro kluky a odvážné holky, vede Ing. Petr Kadlec • Naděje tel. 775 868 275 
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
17.30 Středověký hřbitov kolem kostela sv. Klimenta. Výsledky antropolog. výzkumu - Mgr. P. Spěváčkové a Mgr. M. Horákové • regionální muzeum

20.00 Wednesday party - taneční hity, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

v Litomyšli v říjnu 2014?



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

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Út  7. 10.  Lucy - film USA / Francie, akční / sci-fi, 90 min., české titulky, 100 Kč
St  8. 10.  Fakjů pane učiteli - film Německo, komedie, 118 min., český dabing, 100 Kč
Čt, Pá 9., 10. 10.  Equalizer - film USA, thriller, 132 min., české titulky, 120 Kč 
So, Ne 11., 12. 10.  Andělé všedního dne - film ČR, drama, 97 min., 120 Kč
Út. St 14., 15. 10.  Výchozí bod - film USA, drama / sci-fi, 107 min., české titulky, 110 Kč
Čt 16. 10.  Filmový klub: O koních a lidech - film Island, komedie / drama / romantický, 81 min., české titulky, 90 Kč
Pá 17. 10.  Láska na kari - film USA, komedie, 122 min., české titulky, 100 Kč
So 18. 10.  Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil ve 3D - film USA, akční / krimi, 103 min., české titulky, 120 Kč
Ne 19. 10.  Místa - film ČR, drama, 108 min., 110 Kč
Út, St 21., 22. 10. Zmizelá - film USA, drama / thriller, 145 min., české titulky, 120 Kč
Čt 23. 10.  Pro dámy: Co s láskou - film USA, romantický / drama, 110 min., české titulky, 110 Kč
Pá, So 24., 25. 10.  Drákula: Neznámá legenda - film USA, fantasy / drama / akční / válečný, 92 min., české titulky, 120 Kč
Ne 26. 10.  Dřív než půjdu spát - film Velká Británie / Francie / Švédsko, thriller, 92 min., české titulky, 100 Kč
Út, St 28., 29. 10.  Soudce - film USA, drama, 142 min., české titulky, 100 Kč
Čt 30. 10.  Divoké historky - film Argentina / Španělsko, povídkový / komedie / thriller, 122 min., české titulky, 80 Kč,
Pá 31. 10.  Annabelle - film USA, horor, 95 min., české titulky, 100 Kč
So, Ne 1., 2. 11.  Intimity - film ČR, romantický / komedie, 104 min., 110 Kč
KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)

So 11. 10.  7 trpaslíků ve 3D - film Německo, 88 min., 150 Kč
Ne 12. 10.  7 trpaslíků - film Německo, 88 min., 120 Kč
Po 13. 10. 9.30 Za kamarády z televize VIII. - pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč
So 18. 10.  Dům kouzel ve 3D - film Belgie, animovaný / dobrodružný, 85 min., 130 Kč
Ne 19. 10.  Dům kouzel - film Belgie, animovaný / dobrodružný, 85 min., 110 Kč
So 25. 10.  Škatuláci ve 3D - film USA, animovaný / dobrodružný, 97 min., 120 Kč
Ne 26. 10.  Škatuláci - film USA, animovaný / dobrodružný, 97 min., 100 Kč
So, Ne  1., 2. 11.  Tři bratři - film Česko / Dánsko, rodinný, 90 min., 100 Kč

30. 10. Čt 17.30 Příprava organismu na zimu pomocí bylinek - přednáší Hana Binková • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
31. 10. Pá 20.00 Rufus - koncert, afterpárty s dj Negrem, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663

21.00 Halloween party - taneční výběr, dj Frankenstein Rodrigo Dracula, vstupné 70 Kč / v masce zdarma • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221
1. 11. So 14.00 Halloweenský karneval - zábavné odpoledne plné her, soutěží, taneční vystoupení žáků TŠ Scarlett • cvičební sál Veselka  tel. 732 608 654

15.30 Tapisérie z Bayeux - komentovaná prohlídka výstavy • regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 Snowdziboarding afterparty – dj Magi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
21.00 Commercial party - taneční hity, dj Xavier J, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 774 450 221

5. 11. St 7.00 Zápis do Kurzu tance a společenské výchovy ve Smetanově domě 2015 • Smetanův dům tel. 461 613 239  
17.00 Return of The Legend - dj Jukebox, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
17.30 Záchranný archeologický výzkum před budovou regionálního muzea - přednáška Mgr. Miroslavy Cejpové • region. muzeum tel. 461 615 287

6. 11. Čt 19.30 Králova řeč - abonentní divadelní představení, uvádí Východočeské divadlo Pardubice, vstupné 300-340 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239  
7. 11. Pá 16.00-19.30 Kurz správné manipulace s novorozencem a kojencem dle metodiky Evy Kiedroňové • rodinné centrum tel. 607 605 720

20.00 Peter Lipa - koncert, afterpárty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 777 589 663
20.00 The Night’s Joy - koncert, vstupné dobrovolné • Hostinec U Černého orla

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 16. 11. Tapisérie z Bayeux - výstava repliky, kterou technikou gobelínu zhotovila Věra Mičková • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 4. 10. do 23. 11. Josef Pleskot: Cesta (II) - 1. část výstavy prezentující tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 4. 10. do 23. 11.  Josef Pleskot: Cesta (II) - 2. část výstavy prezentující tvorbu předního českého architekta Josefa Pleskota • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 31. 10.  Landscap Design - výstava Ing. Renáty Plašilové, tvorba přes tužku, akvarel až po pastel • Bobo Café 
do 9. 11. Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10.00 - 17.00 nebo na tel.603 866 959
do 29. 11. Sympozium Česko-německé hvězdy - výstava III. ročníku sympozia • Galerie Miroslava Kubíka • Pá+Ne 12.00-17.00 a So 10.00-17.00
do 14. 10  Co četli a s čím si hráli vaše maminky a tatínkové - retro výstava inspirovaná 70. léty 20. stol.• městská knihovna • ve výpůjční době
od 4. 10. do 5. 10. Houby na talíři - houbové hody • restaurace a minipivovar Veselka • od 11.00 
od 4. 10. do 5. 10. Výstava hub - 5. ročník, pořádá Mykologický klub Litomyšl • cvičební sál Veselka • So 9-17 a Ne 10-14
od 6. 10. do 11. 10.  Týden knihoven • městská knihovna
od 10. 10. do 12. 10. Podzimní výstava ovoce - výstava ovoce spojená s prodejem ovocných stromků, růží a okrasných rostlin • okrasné a ovocné školky • 8.00-16.30
od 15. 10. do 5. 11. 1. světová válka - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
od 23. 10. do 26. 10. Kachní a králičí hody • hotel Zlatá Hvězda • od 11.00
od 2. 11. do 4. 11.   Mezinárodní festival outdoorových filmů 2014 – promítání denně od 16.00, 18.00 a 20.00 • Music Club Kotelna

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  8.30-17.00    So  9.00-12.00
Zámecké informační centrum otevřeno: So-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.
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Pondělí 3. 11. 2014 od 20.00 hod.
Dreamcatcher / Chaga the story / Stockhorn
3532 m / Postřehy odjinud - Amerika očima
Jana Šmída - Jedna Amerika 
Úterý 4. 11. 2014 od 16.00 hod. 
Els homes que volien pujar una muntanya de
més de 8.000 metres / Nigel Lamb – Na
křídlech Red Bull Air Race / V zemi ledu 
Úterý 4. 11. 2014 od 18.00 hod.
ERIKIT, deník z cesty do jiného světa /Rysy
2013 jinak / Faszination Klettersteig / Wakeska-
ting na rýžových polích 
Úterý 4. 11. 2014 od 20.00 hod.
Príbehy tatranských štítov - Stopy na hrebeni /
Czech Blood in Marocco / A Portrait of Orozbek 
Popis jednotlivých filmů najdete na www.out-
doorfilms.cz/filmy/.

Outdoorové filmy
popáté v Kotelně

Podzimní svozové akce
biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťo-
vat v termínu od 13. října do 24. října na zá-
kladě osobní a písemné objednávky občanů
města pouze odvoz nebo likvidaci biologic-
kého odpadu (tráva, odpad ze zahrádek,
větve). Pokud objednatel (může to být i zá-
stupce skupiny občanů) potom osobně předá
vytříděný biologický odpad do přistaveného
kontejneru v předem stanovenou dobu pra-
covníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o.,
bude tento odvoz nebo likvidace zcela

zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na
uvedeném místě přistavení kontejneru nena-
cházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplat-
něn dle platného ceníku Městských služeb Li-
tomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro
objednávky odvozu biologického odpadu jsou
Josef Čejka, Emil Vávra, Michal Konečný, Jana
Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461
613 491).     

Lenka Hladíková

Kopalova sazka
má vítěze
V sobotu 13. 9. 2014 byly v rámci konference
o výzkumu proměnných hvězd slavnostně vy-
hlášeny výsledky astronomické soutěže pro
žáky a studenty, která proběhla v květnu le-
tošního roku. Nejlepší řešitelé soutěže přebí-
rali hodnotné odměny z rukou pana starosty
Michala Kortyše a místopředsedy České as-
tronomické společnosti pana Pavla Suchana. 
V kategorii A pro studenty středních škol byl
nejúspěšnější František Zach, na děleném
druhém místě skončili Eliška Dvořáková a On-
dřej Chadima (všichni gymnázium). V kategorii
B pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zvítězil Jakub Nešpor,
druhá skončila Kateřina Sochová (oba ZŠ Zá-
mecká), na třetím místě se umístil Jiří Žák (ZŠ
U Školek). V kategorii C byli se stejným počtem
bodů nejlepší Ivan Škeřík a Adam Masopust,
na třetím místě skončil Patrik Novotný (všichni
ZŠ Zámecká).
Děkuji panu RNDr. Šlégrovi za přípravu tema-
tických okruhů, vypracování otázek a opravu
testů a také vyučujícím, kteří motivovali sou-
těžící. 
Třetím rokem funguje v DDM Astronomický
kroužek, ve kterém jeho členové rozvíjí své
znalosti a v případě příznivého počasí pozorují
hvězdnou oblohu. Více informací najdete na
www.litomysl.cz/ddm. 

Josef Štefl, ředitel DDM

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

Tržek u Litomyšle – prodej rod. domu se dvěma byty 3+1, za-
hradou 1573 m2 v okrajové části obce, 4 km od Litomyšle.
V obci dobrá občanská vybavenost. Č.1057 Cena: info v RK
Skutíčko u Skutče – prodej roubené chalupy 3+1 v centru
obce vzdálené 2 km od Skutče, zahrada 2428 m2. Atraktivní
žádaná lokalita. Č. 1056. Cena: 600 000,– Kč
Benátky u Litomyšle – prodej parcely se stavbou stodoly
2 km od centra města. Napojeno na elektřinu i veř. vodovod.
St. parcela 200 m2, pozemková parcela 607 m2. 
Č.1055. Cena: 700 000,– Kč
Čistá - prodej venkovského domu 4+kk po rekonstrukci, s ga-
ráží, bazénem se solárním ohřevem a terasou. Lze využívat
k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.1051. Cena: 1 580 000,– Kč
Polička - prodej družstevního bytu 3+1 (72 m2) s lodžií, velkou
šatnou a sklepem v I. NP zděného domu. Udržovaný byt,
nízké náklady na bydlení, možnost převést do OV.
Č.1044. SLEVA! Cena: 990 000,– Kč
Svinná - prodej pozemku 1981 m2 v oblíbené turistické oblasti
nedaleko Kozlova. Dle územního plánu určen ke stavbě RD
venkovského charakteru, inž. sítě na hranici pozemku.
Č.1040. Cena: 195 000,– Kč
Němčice - Člupek – prodej staršího udržovaného rod.domu
s velkou zahradou ve svahu. V obci je škola, školka, obchod,
výborné autobusové spojení do Litomyšle i České Třebové.
Č.1036. Výrazná sleva! Cena: 390 000,– Kč
Horky – prodej udržovaného rod. domu 6+2 v klidné obci
s malou zahrádkou, garáží, dílnou. Napojen na elektro, vodo-
vod, plyn na pozemku, možnost přikoupit zahradu.
Č.1003. SLEVA! Cena: 1 550 000,– Kč
Osík u Litomyšle – prodej RD v rekonstrukci v blízkosti Osec-
kého údolí. Napojeno na vodovod, elektřinu, plyn na po-
zemku, nová střecha, plast. okna. Součástí prodeje je
i veškerý stavební materiál. Klidná a slunná lokalita - okraj.
část Litomyšle.
Č.999. Cena: 1 290 000,– Kč
Svitavy – prodej družstevního panel. bytu 3+1 v 8. NP v klidné
okrajové části města. Dům zateplen, nová plastová okna,
stoupačky, výtah. Možný převod do OV.
Č.968. SLEVA! Cena: 950 000,– Kč
Vračovice – prodej zemědělské usedlosti v centru menší
obce 7 km od Vys. Mýta a Chocně. Garáž, stáj, samostatná
opravená stodola, vlastní studna, zahrada 1843 m2. Možnost
připojení na plyn i vodu,
Č.898. Cena: 690 000,– Kč
Litomyšl – prodej byt. 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 RK
Litomyšl – prodej nemovitosti k rekonstrukci (184 m2), 2 pod-
laží, možnost využít podkroví. Je zpracována projektová do-
kumentace k přestavbě. Výhodná poloha u státní silnice –
dobře viditelné místo. 
Č.869. Cena k jednání
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

Zkušená chůva s dvacetiletou praxí 
nabízí služby rodinám v Litomyšli a okolí.
Jencikova.B@seznam.cz, tel. 776 614 686.

Nabízím služby pro seniory: 
doprovod k lékaři (autem), nákupy, žehlení, úklid
apod. – dle přání a individuálních potřeb. 
Bohumila Jenčíková, tel. 776 614 686.

Všech pět nemocnic akutní péče v Pardubic-
kém kraji předložilo valné hromadě, tedy Radě
Pardubického kraje, své účetní závěrky k 30.
červnu. Jejich dobré výsledky byly podmínkou
pro pokračování fúze nemocnic. „Výsledky zá-
věrky naplnily naše očekávání a pokračování
procesu nic nebrání,“ konstatoval 1. náměstek
hejtmana Roman Línek. „Pardubická krajská
nemocnice skončila za první pololetí v plusu
o 65 milionů, Orlickoústecká pak o 14 milionů.
Ztráty kolem deseti milionů mají zbylé tři ne-
mocnice, i tam se však hospodaření značně
zlepšilo,“ dodal Línek s tím, že Rada Pardubic-
kého kraje podrobně a pravidelně sleduje prů-
běh fúze. Příkladem vzájemně výhodné
partnerské spolupráce pěti nemocnic je nyní
také půjčka aktuálně volných finančních pro-
středků Pardubické krajské nemocnice nemoc-
nicím ve Svitavách, Litomyšli a Chrudimi
k vypořádání dlouhodobých závazků po splat-
nosti. Výše zápůjčky činí shodně 33,3 milionu
korun.
Představenstva nemocnic také představila ná-
vrhy organizační struktury akciové společnosti
Nemocnice Pardubického kraje. Tu by měl řídit
generální ředitel se dvěma náměstky (pro řízení
a provoz nemocnice a pro zdravotní péči). Pět
nemocnic bude tvořit úseky společnosti, které
povedou jejich ředitelé.                               -red-

Hospodaření nemocnic
v Pardubickém kraji 
se zlepšilo

KURZ
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ANGLIČTINA
Litomyšl, Vysoké Mýto  a okolí. 
Možno i přes Skype. Lektorka s certifikáty a praxí.
Cena 200 Kč / 60 min. tel. 604 940 321

výuka
u vás doma

Přihlaste se na karate v Litomyšli –
poslední možnost
Využijte poslední možnosti přihlásit sebe nebo
děti do oddílu karate v Litomyšli. Přijímaní no-
vých členů věkové skupiny 13-15 let a 16+ uza-
víráme 15. 10. 2014. 
Tréninky jsou vhodné pro děti i pro dospělé a
jsou uzpůsobeny fyzickým možnostem no-
váčků. Nemusíte se tedy bát, že byste vy či
vaše dítě tréninky nezvládli.
Děti se při tréninku karate naučí disciplíně,
která je ke zvládnutí tradičního japonského bo-
jového umění nezbytná. Karate rozvíjí pohy-
bové a koordinační schopnosti dětí a zrychluje
jejich reakce při nenadálých situacích.
Zkušenější členové oddílu se mohou zúčastnit
soutěží v karate, kde poměří své schopnosti se
svými vrstevníky. Členové litomyšlského oddílu
karate pravidelně dosahují úspěchů na republi-
kových i mezinárodních soutěžích. Účast na
soutěžích není povinná, ale pomáhá s dalším
rozvojem cvičence a zlepšuje šance na úspěš-
nou sebeobranu.
Karate je sice bojové umění, ale zranění se obá-
vat nemusíte. Při tréninku klademe velký důraz

na bezpečnost všech zúčastněných. Nácvik
sportovního zápasu probíhá s chrániči, které
maximálně snižují možnost zranění.
Některé sporty nechvalně prosluly agresivními
trenéry, kteří se na své svěřence rozčilují a zu-
řivě křičí. Toho se u nás bát nemusíte. Tréninky
karate v Litomyšli vedou kvalitní trenéři s pe-
dagogickým vzděláním a mnoha lety trenérské
praxe s dětmi i dospělými.
Na trénincích se věnujeme také problematice
sebeobrany. Naučíte se bránit proti nejčastěj-
ším útokům, se kterými se můžete na ulici se-
tkat. Součástí tréninku je i zlepšování fyzické
kondice a výklad psychologických aspektů se-
beobrany, které dále zlepší vaše šance.
Tréninky probíhají každou středu a pátek od
17.30 do 19.30 hod. ve sportovní hale TJ Jiskra u
zimního stadionu. Máte-li jakékoliv dotazy, tre-
néři vám rádi vše vysvětlí a pomohou vám či
vašemu dítěti začít s tímto krásným sportem.
Další informace vám rád poskytne trenér Petr
Janda na telefonním čísle 732 163 054 nebo nás
navštivte na webu www.karate-litomysl.cz.

Martin Šauer, foto Jiří Smékal

Za 48 hodin Pět + jedna
Je 48 hodin málo nebo hodně času? Jak na co!
Myslíte si, že se dá natočit za tuto dobu film? S
touto výzvou přišel již před rokem Dominik Ka-
livoda, který oslovil pár akčních a zručných lidí
a přihlásil svůj tým DK PICTURES do soutěže
The 48 Hour Film Project. Soutěž je záludná
nejen časovým omezením, ale také tím, že do
poslední chvíle nemáte ani tušení, co budete
vlastně točit, jakou rekvizitu a slogan musíte ve
filmu použít. Je jasné, že natočit za tak krátkou
dobu film je hodně těžké, ale všechny motivuje
cena pro vítěze – cesta do Hollywoodu, kde se
ty nejlepší filmy ze 135 zemí celého světa utkají
v boji o 5 000 dolarů a publikování svého filmu
na filmovém festivalu v Cannes.
Náš tým tedy vyrazil na víkend 5.-7. 9. 2014 do
Prahy plný očekávání, ale také obav, jaký žánr
si vylosuje. Na seznamu žánrů najdete např.
country muzikál, drama, thriller, němý film atd.
Štěstí nám přálo a naším losem byla komedie!
A tak v pátek v sedm hodin večer začal náš
závod s časem, který měl být ukončen za 48
hodin předáním hotového díla, tedy komedie
maximální délky 7 minut. Někomu se může
zdát, že 7 minut je krátká doba, ale ve skuteč-
nosti je za tím přibližně 200 záběrů, něco okolo
12 hodin natáčení a 17 hodin střihu a dolaďo-
vání. Z počátku se komedie tvářila jako ten nej-
lepší výběr, ale po 5 hodinách vymýšlení a
diskuzích ohledně scénáře bylo jasné, že ne-
bude jednoduché rozesmát každého. V sobotu
ráno jsme sbalili všechnu techniku a vydali se
natáčet do ulic. Náš tým ale nebyl početný jako

jiné týmy. Například ten vítězný měl 40 herců,
sedm scénáristů, dva zvukaře… Za to ten náš
se skládal z 8 lidí. Zdá se vám, že jsme si
ukousli až příliš velké sousto? Za ten víkend
jsme opět zažili spoustu vtipných, nečekaných,
ale také napjatých okamžiků, které nás zase
posunuli o kousek dál, a takové věci tým o še-
desáti členech jen tak nezažije! My všichni jsme
si vyzkoušeli, jaké to je být před kamerou i ve
štábu za ní. Tak třeba zrovna za ní byl nejčastěji
David Havel se Štěpánem Brýdlem, který se
ještě k tomu postaral o speciální efekty. Nasví-
cení si vzal na starost Vojta Toman, zvukařkou
byla Pája Nováková, make up a kostýmy obsta-
rávala Markéta Honzíková, s klapkou „klapala“
Klára Hánělová a fotografkou jsem byla já. A
Dominik se snažil celé dílo zrežírovat. Je pravda,
že během natáčení jsme se trochu v jednotli-
vých postech střídali. 
Věřte, že 48 hodin není dlouhá doba, když ode-
čteme celkem 8 hodin na spánek, tak zbývá 40
hodin na natáčení. Ač jsme byli celou dobu v
časové rezervě, dobíhali jsme s filmem jako
úplně poslední 10 sekund před uzávěrkou. Jak
už jsme zmínili, natočit komedii není nic leh-
kého, a i když jsme tu Ameriku nevyhráli, vítěz-
stvím pro nás bylo, že se na premiéře smálo
celé kino v těch momentech, ve kterých jsme
chtěli, aby bylo veselo. A to bereme jako velký
úspěch! Naším dílem se stal film s názvem PĚT
+ JEDNA, který můžete zhlédnout na www.fa-
cebook.com/petplusjedna 

Za celý tým Barbora Horáčková

MARKÉTA JŮZOVÁ • U NÁHONU 264 LITOMYŠL
(100 m od světelné křižovatky směr na Svitavy)
tel: 732 812 817

NOVĚ OTEVŘENÉ

KADEŘNICTVÍ

Pronajmu byt 1+1 zateplený, nově
zařízený. Nájem činí 5000 Kč + 2000 Kč energie. 
Pro informace volejte na číslo 605 269 860 - po 19. hod.

Mladá rodina koupí byt
2+1 / 3+1, nejlépe v OV.

Tel: 734 313 232

Pronajmu luxusní, plně vybavený byt
v Litomyšli o velikosti 60 m2 (2+1).

Cena 8 000 Kč + energie. Vhodné pro
bezdětné páry. Více na tel.: 725 267 510.

Prodám byt 4+1 v Litomyšli.
Tel.: 604 743 844.

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ *DORTY
ZÁKUSKY* ŘEZY* ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

mobil: 736 645556

Přijímám objednávky
na Vánoce

II.Country večer
Pod Klášterem
Pokud i Vy rádi posloucháte 
Country&Bluegrass music, neváhejte 
a přijďte si posedět do naší 
Restaurace Pod Klášterem 
24. října 2014 od 19.00 hodin.
Na naše Jam Session jsou zváni 
všichni muzikanti i ti ostatní.  
Těšíme se na Vás!
PS: Nezapomeňte doma své 
nástroje a dobrou náladu.
Srdečně zvou Líba a Jindra Částkovi
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Inzerce
Prodám spolehlivý, zachovalý a málo používaný
plynový kotel Destila 31. Cena 2 500 Kč. Tel.: 604
533 844. • Prodám 3 ks skříní z masivu imitace
buk, jedná se o 2 ks šatní skříně a 1 ks skříně na
prádlo. Rozměry: výška 178 cm, šířka 120 cm
a hloubka 58 cm. Cena 2 500 Kč. Více informací
na tel.: 604 533 844. • Prodám nový, nepoužitý
šlehač Zelmer s metlami a tyčovým mixerem. Pů-
vodní cena 1 200 Kč, prodám za 600 Kč. Tel.: 732
415 504. • Prodám hudební skříň Humoreska –
rádio, gramofon, cep z r. 1940, starožitný plyšový
koberec s modrými květy, mušelínový přehoz
přes manž. postele, bílé kvalitní nepoužité dama-
škové povlečení + bavl. prostěradla, dřevěné že-
bříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé – délka
40cm + sifon, páková nerez baterie – rozteč
10 cm + šroubení, 2 hmoždíře s paličkou z mosazi
– výška 10,5 cm a 9,5 cm, kratinu, český sadbový
česnek. Tel. č.: 607 744 568. • Nabízím vysokou
lampu, 2 ramena + malá lampička + lustr. Vše za
275 Kč. Dále nabízím krabici gramofonových
desek, malé i velké, populární hudba + dechovka
+ vážná hudba, cca 50 ks. Vše za 250 Kč. Nabízím
také 2 běžky za dohodnutou cenu, levně. Tel.: 739
307 646. • Nabídněte do sbírky staré spony,
brože i další doplňky z dob našich babiček a pra-
babiček. Tel.: 739 307 646. • Prodám levně polo-
hovací dětskou postýlku s 2 kolečky – masív dub,
brusle bílé č. 38, lyže + lyžáky č. 39, lyžařské kal-
hoty černé vel. 152, lyž. bundu modrou vel. 152,
Kontakt: Litomyšl, 737 645 703. • Hledají se noví
majitelé pro zdravou, ale trochu smutnou fenku
labradora (5-6 let). V současné době je v péči po-
starších manželů, kteří už nejsou ze zdravotních
důvodů schopni pejskovi nabídnout dostatek po-
hybu, kvalitní stravu a péči. V případě zájmu mě,
prosím, kontaktujte na tel.: 608 260 300.

Motokrosař Smola obhájil bronzovou medaili 
Domácí šestidílný šampionát BUKSA/ADOS mo-
tokros 2104 měl předposlední dějství (17. 8.) na
dráze v Petrovicích u Karviné. Zde podal svůj le-
tošní nejlepší výkon jezdec týmu Orion Litomyšl
František Smola, který bral celkově druhou pozici
za Martinem Michkem, třetí skončil překvapivě
Jára Romančík. Skvěle bojoval i Petr Bartoš

v první rozjížďce byl dokonce druhý, ale v té ná-
sledující musel kvůli technickým problémům mo-
tocyklu předčasně ukončit své snažení. Škoda –
Petr jel v tu dobu na třetí pozici a nebýt poruchy
stroje byl by zřejmě na „bedně” v Petrovicích i on.
Letošní finálový podnik viděli diváci (14. 9.) na ve-
lice bahnité trati ve Vranově u Brna. Od rána bylo
jasné, že kdo umí na tomto povrchu – asi vyhraje.
To se také odpoledne projevilo, když suverénně
si počínal hned po startu „bahňák“ Petr Smítka
a cílem prolétl s velkým odstupem na své sou-
peře. Bartoš neměl tentokrát dobrý startovací
manévr, dopředu se v těžkém terénu musel slo-
žitě prokousávat, v cíli z toho bylo nakonec uspo-
kojivé šesté místo. Také jeho stájový kolega
z Orionu Smola se probíjel dopředu ze zadních
pozic, navíc se ještě jednou zdržel kvůli pádu,
a tak šachovnicový prapor viděl až jako osmý.
Druhá jízda byla nakonec zrušena, protože hned
po startu byla hromadná kolize několika závod-

níků, z tohoto důvodu byl závod nejdříve přerušen
a posléze i definitivně ukončen. Pro Smolu to byla
rozhodně smůla, neboť do Vranova nedorazil
druhý muž seriálu MX1 – zraněný francouzský
borec Florent Richier, a pokud by v druhé „rundě“
Franta zabojoval, mohl se i posunout v konečném
hodnocení mistrovství za vítězného Michka. Zku-
šený Bartoš si letos o dvě příčky v šampionátu
proti loňské sezóně polepšil, když zaujal celkové
šesté místo.
Konečné pořadí MMČR motokrosařů pro rok
2014: 1. M. Michek (CZE) – 250 b., 2. F. Richier
(FRA) – 209 b., 3. F. Smola (CZE) – 190 b., ...6.
P. Bartoš (CZE) – 150 b.
Jezdci Orionu Litomyšl mají nyní ještě před sebou
závěrečné klání tříčlenných družstev (5. 10.) na
známé dráze v Lokti u Karlových Varů a zde
budou obhajovat bronzové umístění z minulého
ročníku.

Za Orion Litomyšl Racing Team Petr Kovář

Mladé basketbalistky vstoupily
v Praze do ligového kolotoče
První ligové zápasy mají za sebou starší žákyně
basketbalového klubu Litomyšl a premiéra to
byla poměrně vydařená, ale zároveň hodně
smolná. V sobotu 13. září jsme na palubovce
tradičního ligového účastníka USK Praha pro-
hráli nejtěsnějším rozdílem jediného bodu.
O den později nás čekal duel v Říčanech, které
jsou stejně jako my nováčkem v soutěži. Opět
se hrál hodně vyrovnaný zápas, opět byli diváci
svědky dramatické koncovky a bohužel opět se
radoval domácí tým. Tentokrát jsme prohráli
o body dva. Byli jsme blízko senzačnímu startu
2-0, místo toho pouhé 3 body v součtu roz-
hodly o tom, že začínáme 0-2.
USK Praha – Litomyšl 51:50
Body: Bielková A. - 17, Rytychová T. – 8, Knesplová
N. - 7, Hánělová T. – 6, Pakostová K. - 4, Krajci-
grová A. - 4, Jakubcová V. - 2, Voříšková K. - 2
Do zápasu jsme vstoupili výborně, když jsme
brzy vedli 11:4. Po time-outu však domácí rychle
otočili na 11:13 a od té chvíle se skóre stále po-
hybovalo kolem remízy. Vítěznou střelou byla
nakonec trojka rozehrávačky USK, kterou pos-
lala svůj tým do vedení 51:49. Přestože jsme
v poslední minutě měli 3 střely na otočení
stavu, bohužel všechny skončily pouze na ob-
roučce. Za předvedený výkon se však rozhodně
nemusíme stydět a byli jsme blizoučko překva-
pení na úkor favorizované Prahy.

Basket Říčany – Litomyšl 68:66
Body: Knesplová N. - 18, Chalupová K. - 13, Há-
nělová T. – 9, Bielková A. - 9, Krajcigrová A. - 6,
Jakubcová V. - 5, Rytychová T. – 4, Pakostová
K. - 2
Do tohoto zápasu jsme šli s cílem zvítězit, ale
proti nám stál fyzicky vyspělejší a bojovný sou-
peř. Celý první poločas se oba týmy střídaly ve
vedení a do šaten jsme odcházeli s pětibodo-
vým mankem. Ve třetí desetiminutovce jsme
konečně začali hrát to, co jsme si předsevzali,
tedy aktivně bránit a především jsme výrazně
zrychlili náš přechod do útoku. Tento sedmimi-
nutový úsek jsme vyhráli 21:5 a ujali se vedení
51:40. To nás bohužel trochu ukolébalo a pole-
vili jsme v aktivitě. Domácí toho využili a i díky
několika těžkým střelám se k nám postupně
přibližovali. V dramatické koncovce byly sou-
peřky o malinký kousek vždy vepředu a nám se
drobné manko již nepodařilo stáhnout. I druhý
zápas skončil naší těsnou porážkou, která mrzí
určitě víc než ta včerejší na USK. Nicméně byly
to naše premiérové zápasy, oba byly hodně vy-
rovnané a v obou jsme sahali po vítězství. Os-
tudu jsme rozhodně neudělali, spíše naopak.
Věřme, že se v dalších kolech naše výkony ještě
zlepší a že nám bude přát trochu více i to spor-
tovní štěstíčko.

Martin Šorf, předseda klubu• strojníky do dokončující
výroby (knihárny)

• strojníky sítotisku

Kontakt: Ondřej Lukáš
ondrej.lukas@hrg.cz, tel. 602 648 780

přijme

H.R.G., spol. s r. o.
Svitavská 1203, Litomyšl

Nástup možný ihned!
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Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Technolog 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• zpracování TPV 

Vedoucí pracovník ve výrobě
• SŠ nebo SOU vzdělání elektrotechnické,

popř. strojní
• realizace a kontrola výrobních zakázek
• vedení pracovního kolektivu
• požadavek na manuální zručnost 

a organizační schopnosti
• práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost AJ výhodou

Pracovník(ce) ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky
• požadavek na manuální zručnost
• orientace ve výkresové dokumentaci
• obsluha jednoúčelových strojů

Strukturovaný životopis zašlete na:
info@kmtronic.cz  • www.kmtronic.cz
popř. volejte 468 008 927 p. Merglová

Vás zve na tradiční

KACHNÍ 
A KRÁLIČÍ 

HODY
23. – 26. října 2014

Rezervace na telefonním čísle
461 615 338.

Srdečně zve personál hotelu.



33

Florbalisté Peaksportu vstoupí
do osmé sezóny. Zapojí se 7 družstev
Od roku 2007 působí florbalový litomyšlský
klub na mapě České florbalové unie. Od té doby
stihl vybudovat plnou strukturu družstev. Do
letošní sezóny poprvé vstoupí i ti úplně nej-
mladší, tedy přípravka, což jsou děti ve věku 4–
7 let. Do soutěží tak místní klub zapojí hned 7
družstev! „Jsme rádi, že se nám základna stále
rozrůstá. Je to známkou dobré práce. Když

u toho děti vydrží a baví je to, přichází i vý-
sledky. A ten, kdo s florbalem nakonec nepo-
kračuje, má od nás alespoň základy pohybu
a týmové filozofie,“ přibližuje předseda a šé-
ftrenér klubu Ladislav Štancl.
Ani přes léto však v klubu nezaháleli. Dětské
kategorie přes léto netrénují, ale dorost, junioři
a muži mají práce víc než dost, a to s fyzickou

a herní přípravou. Junioři odehráli na začátku
července největší světový turnaj mládeže Pra-
gue games. V mezinárodní konkurenci se pro-
bojovali mezi nejlepších 16 celků a vypadli
pouze smolně s velkým favoritem, finským
týmem Oxdog. Během letní přípravy byla se-
hrána celá řada přípravných utkání. Ostrou pří-
pravou pak byl start sezóny pro tým mužů,
který jel do Třebíče k prvnímu kolu poháru
České pojišťovny. Mužům se podařilo postoupit
do kola druhého, kde vyřadili regionálního ri-
vala Fbk Svitavy poměrem 11:2. 
Na začátku září odehráli dorostenci prestižní
turnaj G2 Cup v Praze, který je určen nejlepším
tuzemským dorosteneckým týmům. A jelikož
se dorostenci Peaksportu umístili loni na 6.
místě v ČR, nemohla je pozvánka minout.
V konkurenci nejlepších odehráli dorostenci
velmi kvalitní a vyrovnané zápasy a do sezóny
tak měli tu nejlepší přípravu.
Nyní už běží tréninkové jednotky v plném
proudu a v městské sportovní hale je florbalově
opět živo. „Všechny naše týmy trénují mini-
málně dvakrát týdně. Dorost, junioři a muži pak
třikrát. Zároveň všechna družstva startují
v soutěžích a hrají turnaje a zápasy, rodiče
a děti tak mají jistotu, že děti budou nejen tré-
novat, ale zahrají si i zápasy, což je pro ně vždy
velká odměna a těší se na ně. Nové členy nabí-
ráme stále. Informace jsou na našich klubo-
vých stránkách www.fbclitomysl.cz nebo je
kdokoli může získat u mne na tel. 724 731 403.
Za tu krátkou dobu, co existujeme, se nám po-
dařilo vybudovat poměrně velký klub, ve kte-
rém však vládne rodinná atmosféra a napříč
věkovými kategoriemi se všichni znají a podpo-
rují. Za vše mluví motto FLOORBAL FAMILY,“
konstatuje s potěšením předseda klubu Štancl.

Ladislav Štancl

Oráči dovezli z republiky 
„bramborovou” medaili
Orat pole na čas a aby byla brázda pěkná? Ano,
i taková soutěž existuje, a dokonce se v orbě
koná mistrovství republiky. To letošní se usku-
tečnilo v sobotu 20. září v Mašovicích
u Znojma. Pardubický kraj tady reprezentovali
čtyři studenti technické školy z Litomyšle.
Čtveřice mladých mužů trénuje orbu takřka
denně. Mistrovství nanečisto si vyzkoušeli již
ve středu 17. září odpoledne při krajském pře-
boru na poli u Litomyšle. „Soutěže v orbě mají
dlouhou tradici. Krajské kolo se konalo až do
roku 1989 a my se teď snažíme tuto  tradici ob-
novit. Na škole roste o tuto disciplínu mezi žáky
zájem. Navíc příští rok pořádáme mistrovství
České republiky v orbě v nedalekém Dolním
Újezdu,” uvedl učitel a „trenér” studentů Lukáš
Staněk.  Klání v orbě má také velkou podporu
od okolních zemědělských podniků.
A co se při orbě hodnotí? „Studenti s traktorem
zořou dvacet krát sto metrů pole. Zejména jde
o dodržení stanoveného času. Porota se také
dívá na rovnost brázdy, vzhled a zaklopení,” vy-
světlil Lukáš Staněk.
Technickou školu z Litomyšle na mistrovství re-
publiky na Moravě reprezentovali absolvent
Patrik Chromý, třeťáci Zdeněk Šmíd, Martin
Šolc a Matěj Macek. Oráči z Litomyšle se v kon-
kurenci z celé republiky neztratili, ačkoliv pod-

mínky nebyly snadné. „Bylo slunečno a půda
byla těžká. V juniorech obsadil  letos Patrik
Chromý čtvrté místo. Zdeněk Šmíd skončil
pátý, Martin Šolc osmý a Matěj Macek devátý,”
informoval Lukáš Staněk.  Za rok budou mít
šanci se blýsknout na domácí půdě při
mistrovství České republiky v Dolním Újezdu.
A není vyloučené, že za volant traktoru used-
nou i dívky, minimálně o jedné už učitel Lukáš
Staněk ví.

-red-, foto archiv mistrovství

Vlajka pořadatele MČR pro rok 2015 je již v lito-
myšlských rukách.

s Jiskrou do Polska
se letos uskuteční
v sobotu 22. listopadu 2014
• odjezd v 7.00 hod. od hotelu

Zlatá Hvězda
• návrat kolem 15. hodiny
• cena 150,-
• závazné přihlášky do 18. 11. 2014

na tel. 775913400, e-mail:
dana.kmoskova@centrum.cz

Tradiční
nákupní zájezd 

ASTROVÍKEND
11. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 8.a 9. listopadu
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

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

irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, 
mandaly, byliny atd. 

Shaman spirit. Tibetské mísy.
Přednášky. Informace 739 018 692. 

www.ASTROVIKEND.cz

Litomyšlský trenér se prosadil 
v dostihové špičce
Hned tři vítězství vynesla letošní sezóna lito-
myšlskému dostihovému trenérovi Petru Sla-
bému. O první ze série jezdeckých úspěchů se
na přelomu července a srpna postaral šestiletý
hnědák Cornwell v sedle s jezdcem Josefem
Borčem. Valach, jenž na benešovském závo-
dišti absolvoval svůj první letošní start, si v cí-
lové rovině zachoval nejvíce sil a v působivém
závěru vyhrál. 
Ještě více na sebe litomyšlský trenér upozornil
o měsíc později. V neděli 24. srpna mu totiž na
účet přibylo v pořadí druhé vítězství, tentokrát
z dostihového závodiště v jihočeských Netoli-
cích. Zasloužil se o něj ve velmi kvalitně obsa-
zeném překážkovém dostihu osmiletý valach
Mauglí vedený jezdcem Martinem Liškou, který
zvítězil jistě o tři čtvrtě délky před svěřencem
Josefa Váni.
„Ačkoli na Mauglího pohlíželi jako na největšího
outsidera dostihu, určitě je přesvědčil o opaku,“
vyjádřil se Slabý, který výsledek dostihu zda-
leka nepovažuje za takovou senzaci jako ně-
kteří dostihoví odborníci. „Myslím, že Mauglímu
trochu křivdí. To malebné dostihové závodiště
u renesančního zámku Kratochvíle má rád,
vždyť je z Litomyšle. Už v předloňském ročníku
tam obsadil druhou příčku za vynikajícím Fra-
sinim. Musím ale přiznat, že osobně tohle ví-
tězství považuji za jeden z nejhodnotnějších
výsledků,“ dodal.
Ze třetího a zatím posledního plného zásahu se
litomyšlský patriot mohl radovat na začátku

září, kdy na dostihové dráze v Lysé nad Labem
o tři čtvrtiny délky zvítězil valach Diamond
Race. „Vyhrál s naprostým přehledem a způso-
bil poněkud rozruch mezi sázkaři. Měl totiž nej-
horší kurz – 18:1. Do čela dostihu se posunul už
na protilehlé rovině a svou převahu uhájil až do
konce,“ vylíčil Slabý. Šestiletého hnědáka do
cíle dovedl ostřílený žokejský matador Franti-
šek Vávra, který se po čtyřech letech znovu vy-
houpl do závodního sedla a okamžitě se mu
podařilo zvítězit. Není bez zajímavosti, že je to
momentálně nejstarší aktivní rovinový jezdec
v tuzemsku. Snad má tenhle tuhý kořínek ze
své rodné Proseče, protože jeho jezdeckou
dlouholetost lze momentálně porovnat snad
jedině s Josefem Váňou.
Celkem deset startů, čtyři dotovaná umístění
a tři prvenství – to je pro dostihového trenéra,
v jehož stáji se nacházejí pouze tři aktivní koně,
pozoruhodná sbírka. Přesto je dostihová stáj
MiP Polička-Slabý v litomyšlském regionu po-
měrně neznámá. „Jsme takový menšinový
sport. Kdo se trochu zajímá o koně, zná větši-
nou středisko na Suché, tam se ale zabývají
úplně jinými jezdeckými disciplínami. Spousta
lidí od koní má z dostiháků obavy, jsou to ale
jenom takové fámy. Kdo nevyzkoušel, neuvěří.
Anglický plnokrevník je nejinteligentnější a nej-
všestrannější koňské plemeno, jaké znám,“ říká
Slabý, jehož koně se již léta pravidelně zúča-
stňují dostihů na všech závodištích v celém tu-
zemsku.                    Magdaléna Nádvorníková

Prodám byt 3+1
na Komenského náměstí.

Cena dohodou. Tel. 736 117 050.
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Cvičení a plavání
pro seniory
Milí senioři, máte rádi vodu a pohyb? Je vám
doma dlouhá chvíle? Chcete udělat něco pro
své zdraví a duševní pohodu? Přijďte si zacvičit
do krytého bazénu v Litomyšli. Scházíme se
každý čtvrtek ve 12 h. Více informací získáte na
telefonu 461 315 011, mobilu 606 051 995 a we-
bových stránkách www.bazen-litomysl.cz,
odkaz „Plavání pro seniory“. Též vhodný tip na
dárek, k dostání dárkové poukazy pro vaše
známé či rodiče. Těšíme se na všechny pří-
znivce cvičení ve vodě.

Dagmar Marková, Městský bazén Litomyšl

Velký turnaj ve
stolním fotbálku
Sado FC si vás dovolují pozvat na turnaj ve stol-
ním fotbálku, který se bude konat 11. 10. 2014
v Litomyšli v MC Kotelna (hrát se začíná v 9.30).
Turnaj je zařazen do druhého ročníku česko-
slovenské série turnajů: FTB.cz LEONHART
Tour, která vznikla jako výsledek spolupráce e-
shopu FTB.cz a německého výrobce stolů LE-
ONHART. Zároveň se jedná o zahajovací turnaj
třetího ročníku SadoFC ligy dvojic ve stolním
fotbálku, a tak výsledky z tohoto turnaje budou
započítány do celkového hodnocení této ligy.
Disciplíny na turnaji budou dvojice A + dvojice
B, losované dvojice a letos nově turnaj druž-
stev (týmů). Turnaj je určen jak pro amatérské,
tak pro profi hráče. Omezená kapacita zaručuje
plynulost turnaje a tak vám garantujeme, že si
všichni dobře zahrajete!               Radek Urban

 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:
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 
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@sportsteam.cz a na tel. 731 434 758.

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: So, Ne 13.30-15.30
Po 27. 10., Út 28. 10., St 29. 10. od 13.30-15.30

 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 ná-
sledné 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

 ZUŠ – Tunel – sál
Taneční škola Amor otevírá 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 nej-
přirozenější 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.

 ZUŠ – Tunel
Cvičení pilates  • St 18.00 
Kontakt: Jaroslava Voleská, tel. 777 118 220

 III. ZŠ T. G. Masaryka – aula
Cvičení pilátes pod vedení certifikované cvičitelky
Po-St 19.30-20.30 • Kontakt: 724 731 366

 Sokolovna
Cvičení (od 22. 9. 2014)
Po 16.00 Rodiče a děti / 17.00 Mladší žactvo
St 17.00 Předškoláci / 18.00 Gymnastika
Čt 18.00 Zdravotní cvičení pro ženy
Bazar sportovních potřeb: 
Pá 24. 10. 2014 16.00-19.00 příjem
So 25. 10. 2014 8.00-11.00 prodej
So 25. 10. 2014 od 13.00 výdej neprodaných a výplata

 Sauna za sokolovnou, tel. 777 947 718*
Po zavřeno
Út 17.30-21.30 (bez omezení)
St 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
Čt 16.00-19.00 (ženy), 19.00-22.00 (bez omezení)
Pá 16.00-18.30 (muži), 18.30-22.00 (bez omezení)
So zavřeno
Ne 16.00-21.00 (bez omezení)
www.areal-sokolovna.cz

 Cvičební sál Veselka
Po 15.00 – Vasrmánek (tanečky od 3 let)
16.30 – Karate / 17.30 – Taneční škola Scarlette / 19.00
– Zumba
Út 9.00 – Vasrmánek (koumáci + hernička 1-2 roky) /
15.30 – Taneční škola Scarlett / 18.00 – Jóga / 19.00 Fit-
box
St 9.30 – Vasrmánek (likvidátoři + hernička 
2-3 roky) / 17.00 – Karate / 18.30 – Tanec / 19.30 –
Tanec balanc
Čt 13.00 – Vasrmánek (družinové děti) / 15.00 – Vasr-
mánek (puberťáci 3-5 let)
Pá 12.45 – Taneční škola Scarlett / 17.00 – Karate 

Sport, cvičení
Staň se členem
sportovních týmů
TJ Jiskra Litomyšl
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl uvítá chlapce
i děvčata od 5 let do fotbalové přípravky, starší
zájemci o fotbal budou zařazeni do žákovských
kategorií. Oddíl stolního tenisu nabízí členství
v oddílu úplným začátečníkům i těm, kteří
stolní tenis již rekreačně hrají. Všem zájemcům
Jiskra zajistí odpovídající zázemí a vedení zku-
šeným týmem trenérů.
Informace o termínech tréninků a o další na-
bídce členství v ostatních oddílech Jiskry (atle-
tika, šachy,…) získáte v kanceláři TJ Jiskra
Litomyšl nebo na tel. 775913400 – dana.kmo-
skova@centrum.cz
TJ Jiskra Litomyšl dále nabízí využití  sportovní
haly (tělocvična, herna stolního tenisu) v týdnu
pondělí – pátek v dopoledních hodinách a ne-
pravidelné volné hodiny o víkendech pro spor-
tovní akce spolkových organizací, firem či
rodinné akce. Po vzájemné domluvě lze využít
i hřiště s umělou trávou v areálu letního stadi-
onu.                                            Dana Kmošková



níkem, členem družstva, které postoupilo v se-
zóně 2008/2009 poprvé do II. ligy. Rozhodně
však nečekal, že se největšího a životního šacho-
vého úspěchu dočká na prahu sedmdesátky.
V době konání tohoto turnaje jsem byl s kama-
rády z vysoké školy v Jeseníkách. Láďa mi po
každé partii hlásil výsledek, a tak jsem to proží-
val s ním, byla to úžasná jízda. Byla sobota, když
mi Láďa hlásil, že opět vyhrál a že má 6,5 bodu
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Ladislav Zeman mistrem České republiky v šachu
Mít mistra České republiky ve městě naší veli-
kosti se opravdu neděje každý den a je to oje-
dinělá, úžasná a neskutečná senzační událost.
Ladislav Zeman se zcela nečekaně a zároveň
naprosto zaslouženě stal MISTREM ČESKÉ RE-
PUBLIKY  jednotlivců v šachu v kategorii  senioři
nad 70 let. Jak se to všechno seběhlo?
Ve dnech 16.-24. 9. 2014 proběhlo v Rychnově
na Kněžnou Mistrovství republiky jednotlivců
šachu v kategorii  senioři. Mistrovství se zúčast-
nil i Ladislav Zeman, který je dlouholetým čle-
nem našeho šachového oddílu TJ Jiskra
Litomyšl. Láďa hájí barvy našeho krásného
města téměř 50 let. Pamatuje několik generací
litomyšlských šachistů. Šachy jsou jeho celoži-
votním koníčkem. Láďa je nesmírně hravý
a společenský člověk. Dodnes ho můžete vidět
a slyšet s dalšími šachisty Litomyšle, většinou
v pátek v různých hospůdkách, jak hraje šachy
a hlasitě se směje. Láďa nikdy nestudoval ša-
chovou teorii, ale díky své vysoké inteligenci,
nemalým kombinačním schopnostem dosaho-
val vynikajících výsledků. Malou znalost ša-
chové teorie nahrazoval vždy neskutečnou
bojovností, zarputilostí a vytrvalostí. Žádná po-
zice, kde by jiní zoufali a možná se už vzdali, pro
něj -za žádných okolností  -není ztracená. Do
poslední chvíle hledá jakoukoliv možnost
a šanci, jak soupeře překvapit a porazit. Remízy
nikdy nebere, zkrátka šachový talent s vysokou
mírou touhy po vítězství a nezdolnou vůlí.
Z vlastní zkušenosti vím, že s ním nesmíte nikdy
povolit a poražen je teprve tehdy až dostane
mat. Někdy se vám ale stane, že zvedáte po-
slední figuru, chcete vyslovit to zázračné slovo
„mat“ a mít od zarputilého Ládi konečně pokoj
a on vám ukáže na hodiny, že jste prohrál na
čas. Tyto vlastnosti jsou nenahraditelné v sou-
těžích družstev, kdy se na Láďu může spoleh-
nout každý kapitán. Viděl jsem mnoho zápasů,
kdy Láďa jako poslední hrající zvrátil výsledek
v náš prospěch. Láďa sehrál za svůj život
stovky, možná tisíce partií, desítky různých tur-
najů, byl přeborníkem oddílu, okresním přebor-

Za Ladislavem Zemanem, mistrem ČR v šachu
(uprostřed), skončili Rudolf Mesiarik (mezinárodní
mistr a dlouhodobý nejlepší extraligový hráč
Třince) a Zdeněk Most (kandidát mistra).

z 8.  Čekalo ho poslední nedělní kolo s šancí vy-
hrát celý turnaj. Strašně jsem mu to přál jako ša-
chistovi a kamarádovi, kterému se blíží
významné kulaté životní jubileum. Na dálku sem
ho povzbuzoval a hecoval. A tak se stalo. V ne-
děli dopoledne přejel Láďa pana Bohumila Zá-
mečníka jako parní lokomotiva a se ziskem 7,5
bodu z 9 možných se stal Mistrem České repu-
bliky 2014.Turnaj byl opravdu velmi silný a náš
bojovník za sebou nechal řadu excelentních
hráčů s tituly mezinárodních mistrů a kandidátů
mistra, kteří dříve tvořili elitu české extraligy.
Milý Láďo, za všechny občany Ti srdečně gratu-
luji a děkuji za vzornou reprezentaci a propagaci
našeho města a v předstihu Ti přeji hodně zdraví
a štěstí k Tvým narozeninám. Všichni šachisté se
těší na říjnovou oslavu Tvých sedmdesátin, kde
to společně oslavíme. Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl, 
foto archiv Šachového klubu Panda, Rychnov

Decimuž 2014 – 32. ročník Memoriálu Huberta Stratílka ml.
Poslední srpnový pátek je v Litomyšli již 32 let
vyhrazen triatlonu – už tři desetiletí se zde
koná tradiční závod v kombinaci plavání, jízdy
na kole a běhu. Zázemí je u plaveckého bazénu,
kde se též koná 1. disciplína – 400 metrů pla-
vání. Pokračuje se jízdou na kole, kdy závodníci
absolvují 18 km okruh vedoucí okolím Lito-
myšle. Následuje přezutí do běžeckých bot
a výběh na okruh v lesoparku Černá hora, zá-
vodníci musí uběhnout celkem 4,2 km po les-
ních stezkách. Jak je zřejmé z uvedených
vzdáleností, jedná se o 1 desetinu tradičního
velkého triatlonu zvaného populárně železný
muž. Z toho je odvozen i název Decimuž. Le-
tošní ročník byl rekordní, co se účasti týče, cel-
kem bylo přihlášeno na 150 mužů i žen všech
věkových kategorií. Tradiční účastníky z řad
hobby závodníků a nadšenců doplnilo opět ně-
kolik známých jmen v čele s mistryní republiky
Janou Jirouškovou z RCR Bike Teamu a Václa-
vem Glaserem z týmu Fort SMC Ústí nad Orlicí,
který se ve veteránské kategorii tradičně pre-
zentuje i na mistrovství světa.
Letošní ročník ovládl již po několikáté Josef Do-
leček z Přívratu, který po dramatickém průběhu
dokázal dohnat svoji ztrátu z plavání a po nej-
rychlejším cyklistickém úseku předběhl svého
nejbližšího konkurenta Václava Glasera, který
nakonec skončil v absolutním pořadí třetí, když
se skvělým časem dokázal před něj dostat ve
II. vlně startující Miroslav Capoušek z 3D Fit-
ness Race Teamu. Nejlepším domácím závod-
níkem z Cyklo Stratílek Sport klubu byl Antonín
Hurych, který skončil v absolutním pořadí na 4.

místě. Mezi ženami podle očekávání zvítězila
Jana Jiroušková, která se umístila na 8. místě
v absolutním pořadí. Nejlepších sedm závod-
níků se dostalo pod 1 hodinu celkového času,

svědčí to o náročnosti tohoto závodu, kde díky
vysokému tempu není čas na odpočinek. Kom-
pletní výsledky, fotografie a další zajímavosti
naleznete ve vývěskách Domu sportu Stratílek
nebo na stránkách www.stratilek.cz. Po skon-
čení závodu následovalo vyhlášení výsledků,
předání hodnotných cen a samozřejmě bohaté
občerstvení v Areálu za sokolovnou. Letošnímu
ročníku počasí přálo, pršet začalo až po doběh-
nutí posledních závodníků. Hlavní organizátoři
Hubert a Veronika Stratílkovi děkují závodní-
kům za účast a zároveň vyjadřují veliký dík
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na orga-
nizaci tohoto závodu bez nároku na jakoukoliv
odměnu, jen pro svůj dobrý pocit. Díky těmto
lidem je možné takový podnik zorganizovat
a zabezpečit. 

Veronika Stratílková, foto Zdeněk Samek

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

Pronajmu byt 1+1 zateplený, nově
zařízený. Nájem činí 5000 Kč + 2000 Kč energie. 
Pro informace volejte na číslo 605 269 860 - po 19. hod.
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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
Út  7. 10. 19.00 Večer s Leonem – losované dvojice • Cafebar Underground
Pá 10. 10. 16.00 Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy – fotbal, mistrovské utkání východočeského přeboru dorostu • Městský stadion Černá hora
So 11. 10. 9.00, 10.30 BK Litomyšl B vs. Holice – basketbal, OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
      9.30, 11.15 Jiskra Litomyšl vs. Sokol Dolní Újezd – mistrovská utkání krajského přeboru st. a ml. žáků • stadion Černá hora
      9.30 FTB.cz LEONHART Tour – turnaj ve stolním fotbálku, dvojice A + B, losované dvojice a turnaj družstev • MC Kotelna
      16.00 Litomyšl vs. Svitavy – mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
      Dětský šampionát 2014 – drezura + parkur 40, 60 a 90 • Jízdárna Suchá
Ne 12. 10. 9.00 BK Litomyšl vs. Trutnov – basketbal, liga žákyň U15 • městská sportovní hala
      11.30, 13.30 BK Litomyšl vs. Stěžery – basketbal, OP žákyň U15 • hala TJ Jiskra
      16.00 Jiskra Litomyšl B vs. Metra Linhartice – fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělích • stadion Černá hora
      17.00 HC Litomyšl vs. Závodní hokejová Pardubice – utkání krajské ligy mužů • krytý zimní stadion
Po 13. 10. 17.30 SK Litomyšl vs AC Dárečci / T&Trade vs VH Tržek – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.10 Taurus Trans vs Slavoj Ahoj / Mlaďáci vs Combo – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.50 Sokol Tokyjo vs Rest. U Kolji / Gambrinus vs SK Slavia – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
So 18. 10. 10.00, 12.00 BK Litomyšl vs. Nová Paka – basketbal, OP kadetek U17 • hala TJ Jiskra
      Drezurní veřejný trénink – Z-L + pony • jízdárna Suchá
Ne 19. 10. 9.00 Turnaj krajské miniligy starších a mladších přípravek – fotbal • Městský stadion Černá hora  
      17.00 HC Litomyšl vs. HC Slovan Moravská Třebová – utkání krajské ligy mužů • krytý zimní stadion
      9.00, 10.30 BK Litomyšl vs. Heřmanův Městec – basketbal, OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra
Po 20. 10. 17.30 Sedliště vs Sokol Tokyjo / Rest. U Kolji vs Gambrinus – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.10 SK Litomyšl vs T&Trade / SK Slavia vs Taurus Trans – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.50 Combo vs Slavoj Ahoj / AC Dárečci vs Mlaďáci – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
Út  21. 10. 19.00 Večer s Leonem – Jedničky • Cafebar Underground
Pá-St 24.-29. 10. Pozdimní prázdniny pro děti • Jízdárna Suchá
So 25. 10. 14.00 Turnaj ve stolním fotbálku – losované dvojice, prezentace 14.00-14.30, 80 Kč/os • Cafebar Underground
      14.30 Litomyšl vs. Holice – mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
      Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá – pískové kolbiště
Ne 26. 10. 11.45 Jiskra Litomyšl B vs. Sokol Opatovec – fotbal, mistrovské utkání okresního přeboru dospělích • stadion Černá hora
      12.00, 14.00 BK Litomyšl vs. Havlíčkův Brod – basketbal, OP minižáků U13 • hala TJ Jiskra
Po 27. 10. 17.30 AC Dárečci vs SK Slavia / Rest. U Kolji vs Combo – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.10 Sokol Tokyjo vs VH Tržek / T&Trade vs Slavoj Ahoj – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
      18.50 Gambrinus vs Taurus Trans / SK Litomyšl vs Sedliště – litomyšlská liga v minikopané • Městský stadion Černá hora
Út  28. 10. 14.30 Litomyšl vs. Letohrad B – mistrovské utkání krajské fotbalové ligy mužů • Městský stadion Černá hora
      19.00 Fotbálek grátis • Cafebar Underground
St   29. 10. 18.30 HC Litomyšl vs. Ledeč nad Sázavou – utkání krajské ligy mužů • krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

A-tým HC Litomyšl vstupuje
do nové sezóny
A-tým HC Litomyšl vstupuje do nové hokejové
sezóny, která se bude hrát podle nových pra-
videl Mezinárodní federace ledního hokeje
IIHF. Tato pravidla platí pro všechny evropské
soutěže. Největší změnou pro hokejisty bude
zmenšení středního pásma. Na litomyšlském
zimním stadionu, který se svými rozměry řadí
k menším kluzištím, došlo ke zmenšení střed-
ního pásma o tři metry. Další podstatnou
změnou bude zavedení tzv. hybridního zaká-
zaného uvolnění, které má údajně chránit
hráče před případnými zraněními a stimulovat
k tomu, aby hra byla jen minimálně přerušo-
vána. 
Litomyšlský A-tým mužů s přípravou neváhal
a trénoval již od začátku května třikrát týdně
po dobu dvou měsíců. Po téměř víc než měsíční
pauze se od poloviny srpna obnovily tréninky
třikrát týdně a suchá příprava pokračovala až
do přesunu mužstva na ledovou plochu v první
polovině měsíce září.
Soupiska A-mužstva zatím nemá finální po-
dobu, ovšem v průběhu letních vyjednávání
klubu s hráči došlo k několika zásadním změ-
nám. Z našeho týmu odchází dva zkušení
obránci Patrik Fink a Ondřej Vágner, kteří u nás
v minulé sezóně působili na hostování z HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice. Klubu se podařilo
udržet brankáře Tomáše Kalouska, který se
především díky novým sponzorům litomyšl-
ského hokeje RK Evropa Litomyšl a Partners

Market Litomyšl stává natrvalo hráčem HC Li-
tomyšl (v minulých sezónách zde působil
pouze na hostování z HC Sršni Kutná Hora).
Další důležitou posilou našeho kádru bude
útočník Martin Koudelka, který ještě v minulé
sezóně působil v prvoligové Mladé Boleslavi,
odkud k nám přichází na roční hostování. Mar-
tin se aktuálně věnuje trénování mládežnických
kategorií v Pardubicích, tak dosud není zřejmé,
do jak velkého počtu zápasů bude schopen

vzhledem k pracovnímu vytížení naskočit. Na
hostování z Chocně k nám dále přichází dů-
razný univerzál Jan Ropek a z Hlinska brankář
Milan Zahálka. 
HC Litomyšl můžete nalézt na video portálu
YouTube, kde se pravidelně dozvíte nové infor-
mace z klubu, nebo na sociální síti Facebook.
Ve spolupráci s novými sponzory chystá hoke-
jový klub pro fanoušky litomyšlského hokeje
hned několik překvapení, a proto bychom vás
chtěli srdečně pozvat na první mistrovské
utkání, které náš A-tým odehraje na zimním
stadionu v Litomyšli dne 12. října proti Závodní
hokejová Pardubice.

Za HC Litomyšl Bc. Jakub Bažant

Atletické okénko
Pro letošní rok byly ukončeny soutěže druž-
stev. V posledním kole 1. ligy mužů družstvo
obsadilo 5. místo, celkově však zůstalo sedmé.
Jistým sestupujícím je Děčín, ale naše posta-
vení také nezaručuje udržení v soutěži. Musíme
ještě vyčkat na výsledky druholigových soutěží.
Družstvo starších žáků v posledním kole v Ústí
nad Orlicí dosáhlo 3. místa, nejlepším byl
Honza Vostřel, který vyhrál kouli, disk a kladivo.
Družstvo celkově zůstalo čtvrté.
Mladší žáci se probojovali do krajského finále,
které se uskutečnilo 14. 9. u nás v Litomyšli,
a vybojovali vynikající stříbrné medaile - l.
Hvězda Pardubice, 2. Litomyšl, 3. Chrudim, 4.
Polička, 5. ŠAK Pardubice, 6. Svitavy. Nejvýra-
znější oporou družstva byl Patrik Šplíchal, ten
vyhrál 60, 150 a 300 metrů.

Zajímavé jsou i výsledky jednotlivců v závěru
sezóny: Jáchym Kovář si vybojoval účast na
Mistrovství světa v běhu do vrchu a v italském
Casette di Massa obsadil 44. místo. Na
Mistrovství ČR juniorů byl V. Kozák 6. v oštěpu
a Bartůněk 8. v disku a 9. v kouli. T. Kozák v září
dosáhl svých nejlepších letošních výkonů, přes
18 metrů vrhl na Slovensku v Dudincích, ve Slo-
vinsku v Novom Meste i v Děčíně, nejvíce
potom v Hradci Králové (19,27). Oštěpaři závo-
dili ve Svitavách, V. Kozák si vytvořil nový
osobní i oddílový rekord (63,49), J. Lukášek
hodil 55,02.
V září již začaly první tréninky těch nejmladších
zájemců o atletiku – chlapců i dívek. Probíhají
v pondělí a čtvrtek, ze stadionu plynule přejdou za
nepříznivého počasí do tělocvičny. Petr Jonáš




