
Významné osobnosti 
převzaly Ceny města Litomyšle

Zámecké návrší i regionální  
muzeum získaly ocenění 
Ve čtvrtek 17. září byli vyhlášeni vítězové soutěže
Stavba roku Pardubického kraje 2015. Stavbaři,
architekti a investoři letos přihlásili rekordních 23
staveb. Porotci hodnotili zvlášť rodinné a bytové
domy, stavby občanské vybavenosti, průmyslové
stavby, dopravní stavby a veřejná prostranství
a nově také obnovu nemovitých kulturních pamá-
tek. Mezi nominovanými projekty byla rovněž
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli a Re-
vitalizace historické budovy Regionálního muzea
v Litomyšli. Obě získaly ocenění. 

Muzeum na křižovatce historických cest 
a zámecké návrší
Víte, co mají společného revitalizace zámeckého
návrší a revitalizace budovy muzea? Osobu ar-

chitekta Josefa Pleskota. Právě díky němu do Li-
tomyšle putovala dvě ocenění. V kategorii
Obnovy nemovitých kulturních památek totiž
porota posuzovala pouze tyto dva projekty a ne-
zbylo jí nic jiného, než ocenit oba. „Zejména za
to, jak si architekt Josef Pleskot poradil s neče-
kanými archeologickými nálezy pod budovou
muzea a jak zakomponoval původní středověké
cesty do jeho současné podoby, jsme se rozhodli
udělit Regionálnímu muzeu v Litomyšli Stavbu
roku,” uvedl předseda poroty Roman Línek a po-
kračoval: „Revitalizace zámeckého návrší a jeho
jedenácti objektů je rovněž mimořádným poči-
nem, který na muzeum navazuje a spojuje ho
s areálem zámku. 

> strana 5
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Litomyšl má 
otevřeno

Gymnázium slaví

Nejdříve byly uděleny Plakety Rady města
Litomyšle a jako první si ji převzal Kazu-
tami Ando za zásluhy o rozvoj česko-
japonské spolupráce v oblasti kultury
a propagaci města Litomyšle v Japon-
sku. „Je mi velkou ctí, že mohu převzít
cenu rady města, mého milovaného
města. Rád bych se o tuto cenu a čest
podělil se svými přáteli, se kterými jsem
budoval litomyšlsko-japonské vztahy. Také

slibuji, že budu i nadále budovat pomyslný
most přátelství mezi Litomyšlí a Japon-

skem,” prohlásil oceněný Kazutami
Ando. Příjemně překvapen z nomi-
nace na ocenění byl Jaroslav Dvořák,
který jej obdržel za zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti kultury, spolko-

vého života a významný podíl na spo-
lupráci s partnerskými městy. „Dostal

jsem se do dobré společnosti a toho si

Zpravodaj města Litomyšle
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Slavnostní předání cen města se uskutečnilo ve Smetanově domě v neděli 20. září v rámci
koncertu Mladé Prahy. Plakety Rady města Litomyšle obdrželi z rukou starosty Radomila Ka-
špara a místostarosty Michala Kortyše Kazutami Ando, Jaroslav Dvořák a již v srpnu profesor
Milan Vítek. Ceny purkmistra Laška letos dostali Jaroslav Theimer a in memoriam Vladimír
Šauer.

V září zasedla k jednání odborná pracovní
skupina pro oblast životního prostředí,
která se opět zabývala sakurovou alejí
v ulici 9. května. Výsledkem je již jediné
řešení ze tří možných variant. To bude
prezentováno veřejnosti 21. října od 16.00
hod. v aule Gymnázia Aloise Jiráska.          
Projektanti zpracovávali původně dvě
verze do podoby návrhu řešení se zohled-
něním vedení inženýrských sítí, normo-
vaných šířek chodníků, komunikace
a podobně. Nakonec ale byla přidána
ještě varianta třetí. Snahou všech bylo co
nejlépe zachovat stávající charakter ze-
leně v návaznosti na splnění požadavků
na průjezdnost komunikací, počtu parko-
vacích míst a zamezení stínění. Členové
skupiny pro oblast životního prostředí na-
konec dali zelenou kompromisu. „Nové
stromy budou vysazeny v menším počtu
s větším sponem. Pro vozidla vzniknou
parkovací ,zálivy´, aby byla ulice volná pro
průjezd,” nastínil budoucí podobu místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš. Po-
drobnosti se občané dozvědí 21. října
v aule gymnázia. Tam budou moci zhléd-
nout vizualizace, dozvědět se o postupu
prací a horizontu jejich provádění. Prostor
bude i na dotazy.  
Zdravotní stav starších sakur v aleji je vý-
razně zhoršený, a je tedy třeba ho řešit.
Stromy budou pokáceny a nahrazeny no-
vými růžově kvetoucími sakurami. K vý-
sadbě by mohlo dojít na jaře nebo na
podzim příštího roku. Součástí obnovy
ulice bude také výměna veřejného osvět-
lení a oprava chodníků, které se uskuteční
v souběhu s regenerací aleje.              -bj-

Veřejnost se 
seznámí s plány
na obnovu 
sakurové aleje

opravdu vážím. Děkuji vám upřímně,” poděkoval
Jaroslav Dvořák a zařadil se mezi oceněné z mi-
nulých let: Milana Motla, Jana Rektoříka, Ondreje
Lenárda, Jana Kačera, Věru Kučerovou a Ladi-
slava Péchyho. Ve Smetanově domě chyběl třetí
laureát, profesor Milan Vítek, který žije a pracuje
ve Spojených státech amerických. Plaketa mu
tak byla předána již v srpnu, a to za významný
přínos společnosti v oblasti kultury a peda-
gogiky, dlouholeté vedení mezinárodních hu-
debních kurzů a zásluhu o propagaci města
Litomyšle. 
Zlacenou medaili, která nese jméno Františka
Laška, dlouholetého ředitele a primáře litomyšl-
ské nemocnice, purkmistra města a neúnavného
organizátora veřejného a společenského života
v našem městě, dostali dva lidé. Ti se tak zapsali
mezi oceněné z minulosti: Hanu Šmákalovou
a Vladimíra Novotného.                      > strana 5
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s přijetím účelového daru pro

Základní školu Litomyšl, T. G. Masaryka 1145
v částce 13 928 Kč na podporu stravování žáků
od společnosti Women for Women.

 RaM souhlasí s tím, aby Svaz tělesně posti-
žených v ČR, o.s., místní organizace Litomyšl,
měl sídlo v budově městského úřadu J. E. Pur-
kyně č.p. 918.

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Oprava lesní cesty K Janovskému ryb-
níčku” z Operačního programu Program rozvoje
venkova. Cílem projektu je opravit stávající lesní
cestu pro udržení zpřístupnění lesních porostů
na k.ú. Janov u Litomyšle a Strakov, a to z dů-
vodu obhospodařování lesního majetku města,
rekreačního využití a využití pro vozidla zá-
chranného integračního systému. Max. výše do-
tace je 80 % z uznatelných nákladů akce.

 RaM schvaluje projekt „Zklidnění dopravy ve
městě Litomyšl”. 

 RaM souhlasí s prodejem speciálního hasič-
ského automobilu ARO 243 (M1G-K-P), 1977
a nákladního skříňového přívěsu VARIO AK,
2005 za cenu 55 000 Kč. Kupující obec Tržek. 

 RaM podporuje Burzu filantropie 2015, kterou
pořádá Koalice nevládek Pardubicka (KONEP)
a schvaluje poskytnutí dotací. 

 RaM souhlasí s podnájmem nebytových pro-
stor v 1.NP o celkové podlahové ploše 194,7 m2

v budově bez č.p. na st.p.č. 5/5 (kočárovna)
a pronájmem movitého vybavení a části p.p.č.
5/2 o výměře 165 m2 (na venkovní sezení) za
účelem provozování občerstvení a zázemí pro
program Škola na zámku, dětský program, vý-
stavy, koncerty a jiné kulturní akce, jejich účast-
níky a návštěvníky zámeckého návrší. Nájemce
Jakub Lukeš, Plzeň.

 RaM souhlasí s pronájmem 3 apartmánů –
nebytových prostor ve 2. NP o celkové podla-
hové ploše 160,6 m2 a ve 3. NP o celkové podla-
hové ploše 76 m2 v budově č.p. 133 na st.p.č. 5/2
zastavěná plocha a nádvoří (pivovar) včetně mo-
vitého vybavení za účelem provozování krátko-
dobého ubytování. Nájemce Smetanova
Litomyšl, o. p. s., Litomyšl.

 RaM souhlasí s pronájmem nebytových pro-
stor bezbariérového pokoje, technického zá-
zemí, kuchyňky a kluboven v 2.NP o celkové
podlahové ploše 67,5 m2, v podkroví o celkové
podlahové ploše 134,4 m2 a v horním podkroví
o celkové podlahové ploše 46,6 m2 v budově č.p.
133 na st.p.č. 5/2 (pivovar) včetně movitého vy-
bavení za účelem provozování krátkodobého
ubytování a souvisejících služeb. Nájemce Ev-
ropské školicí centrum o. p. s., Litomyšl.

 RaM souhlasí s rekonstrukcí válečného hrobu

rudoarmějců na hřbitově v Litomyšli. Protože se
jedná o kulturní památku, je souhlas podmíněn
vydáním závazného stanoviska státní památ-
kové péče na restaurování tohoto objektu. RaM
souhlasí, aby zhotoviteli (Dragostav servis s.r.o.,
Praha) byla udělena plná moc k zajištění tohoto
závazného stanoviska.

 RaM bere na vědomí zprávu o vyhodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na stavbu „Dokon-
čení úprav areálu respitní péče” vyhotovený
v souladu s vydanou řídící dokumentací. RaM
souhlasí se zrušením výběrového řízení.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na opravu
mostu v Nedošíně s firmou PROFISTAV Litomyšl
a.s., Litomyšl. Cena prací 440 352 Kč bez DPH.

 RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na
dodávku aplikace „Vizualizace rozpočtu města
Litomyšle” se společností Ortex s.r.o., Hradec
Králové.                             Více na www.litomysl.cz

Ze zastupitelstva 
 ZaM souhlasí s přijetím částky 833 222 Kč pro

Základní školu Litomyšl, Zámecká 496, a tímto
i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o pro-
středky na školní projekt Jazyky o krok výš
z operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Projekt je zaměřen na rozvoj
čtenářství žáků a na vzdělávání učitelů v me-
todice vedení čtenářských dílen, na praktické
zvládání anglického a německého jazyka žáků
(výuka ve školách v Anglii a v Rakousku spo-
jená s poznávacími aktivitami v oblasti) a na
zahraniční vzdělávání učitelů v metodice
výuky německého a ruského jazyka jako cizího
jazyka.

 ZaM souhlasí s přijetím dotace v částce
501 045 Kč pro Základní školu Litomyšl, T. G.

Masaryka 1145, a tímto i s povýšením příspěvku
školy. Jde o projekt MŠMT z peněz ESF z operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Název projektu: Šikovné ruce i jazyk.
Průběh: 1. 9. – 31. 12. 2015. Bude zafinancováno
vybavení školních dílen, proškolení učitele tech-
nického vyučování, program jazykového vzdělá-
vání blended learning pro 10 učitelů a 5 skupin
po 20 žácích.

 ZaM souhlasí s přijetím částky 381 622 Kč pro
Základní školu Litomyšl, U Školek 1117, a tímto
i s povýšením příspěvku školy. Jedná se o pro-
středky na projekt Podpora jazyků č. 56 v ZŠ Li-
tomyšl „2”.

 ZaM vzalo na vědomí písemnost občanů
„Stížnost na hluk z BUDDY Baru (Smetanovo
nám. 77)” ze dne 21. 7. 2015.

Více na www.litomysl.cz

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo schválilo směny a výkupy po-
zemků určených k výstavbě cyklostezky z Lito-
myšle na Vysoké Mýto. Jednalo se o malé
parcely v řádu několika metrů čtverečních,
stejně jako v případě dalších míst ve městě, kdy
bylo například dořešeno vlastnictví půdy pod ve-
řejnými komunikacemi. 

Rozpočet je vyrovnaný
O finančních záležitostech informoval zastupi-
tele předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl
(KSČM). Usnesení, které se týkalo Smetanova
domu, nebylo hlasováno, neboť podle přítom-
ných nepatřilo na jednání zastupitelstva. Změny
v rozpočtu okomentoval ve stručnosti starosta

Litomyšle: „Rozpočet je živá záležitost. Vý-
znamný příjem ve výši dvou milionů získalo
město z poplatků za hazard, velké změny do-
znala kapitola dotací. Máme výpadek na daních,
za které může ministerstvo financí. Důležité
však je, že stále máme dostatečné rezervy,” řekl
Radomil Kašpar (KDU-ČSL). 
Další body, které zastupitelstvo schválilo, byly
navýšení Fondu oprav škod způsobených živel-
nou událostí, podpora projektů, které se za Lito-
myšl účastní filantropické burzy nebo přijetí
dotací z EU pro litomyšlské školy a také příspě-
vek na podporu oslav 80 let hokeje v Litomyšli. 

Změny v územní plánu podpoří podnikání
Firma STORY DESIGN zažádala o změnu územ-
ního plánu, neboť potřebuje rozšířit své podnika-
telské plochy a také zvětšit parkoviště. K tomu
potřebuje pás půdy, který se nachází mezi sídlem
firmy a silnicí I/35. To však znamená zmenšit plo-
chu, která je určená pro zeleň. Zastupitelstvo na-
konec zvolilo kompromisní řešení, a pokud vše
schválí odborníci a nadřízené orgány, tak bude
možné vybudovat parkoviště a zůstane i zelený
pás. „Chci podpořit podnikání ve městě,” vyjádřil
se k návrhu místostarosta Michal Kortyš (ODS).
Zároveň připomenul, že další kroky ohledně vý-
stavby budou nadále konzultovány. Stejně jako
u tohoto návrhu, tak i u dalších změn územní

Zastupitelstvo města Litomyšle se sešlo k jednání 22. září. Na programu byly například ma-
jetkoprávní záležitosti města, které se týkaly zejména výkupů pozemků pod budoucí cyklo-
stezkou. Zastupitelé byli dále informováni o změnách v rozpočtu. Dále vyřešili návrhy změn
územního plánu, který patří mezi stěžejní dokumenty města. Na závěr byla vedena diskuse
o rušení nočního klidu, činnosti pracovních skupin a kvalitě vody ve vodovodní síti.

plánu panovala u některých přítomných obava, že
vše je rozhodnuto hlasováním. Zastupitel Radek
Pulkrábek (Patriot SNK) vyjádřil obavy, že bude
ubývat zeleň ve městě a dané rozhodnutí je pre-
cedens do budoucna. Ve skutečnosti rozhodnutí
o změnách musí odsouhlasit nadřízené
orgány.Tento fakt se odrazil i při rozhodování
o dalších změnách v územním plánu. Starosta Ra-
domil Kašpar připomněl, že ne vše lze posuzovat
pouze čísly, ale je potřeba počítat i s budoucím
záměrem a například vzhledem daného místa.
Rozhodnutí zastupitelstva však otvírají do bu-
doucna další možnosti, jak efektivně nakládat
s pozemky ve vlastnictví města.  

Rušení nočního klidu není snadné vyřešit
Odsouhlasení bodu, kterým zastupitelstvo vzalo
na vědomí stížnost na hluk z Buddy Baru před-
cházela diskuse, do které se zapojily dotčené
obyvatelky města. Starosta města objasnil ve-
škeré kroky, které město dělá, aby zamezilo ru-
šení nočního klidu a zároveň vysvětlil, kde končí
pravomoc města a kde je potřeba jednat s maji-
teli provozoven. O této problematice se dočtete
více uvnitř Lilie. Z debaty vyplynulo, že je těžké
najít řešení, aby nebylo omezeno podnikání
a zároveň nebylo rušeno soukromí obyvatel
bydlících v blízkosti restaurací, barů a diskoték.
Starosta a místostarosta slíbili, že pomohou
v jednáních občanům s provozovateli těchto za-
řízení. Zároveň Radomil Kašpar dodal, že
mnohdy mají větší možnosti právě lidé bydlící
v blízkosti provozoven než město samotné.        
V diskusi se zastupitelé zabývali ještě připomín-
kami Radka Pulkrábka na činnost pracovních
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Hráči se mohou
těšit na nový 
bowling

Dotaci na obnovu podloubí získá pět žadatelů. 
Příští rok by měl být program vyhlášen znovu

Rada města odsouhlasila
přípravu převodu haly Jiskry 

Dotační program na obnovu podloubí včetně pi-
lířů na Smetanově náměstí v Litomyšli na rok
2015 měl pomoci vlastníkům nemovitostí s revi-
talizací vybraných objektů bez ohledu na to, zda
je, či není stavba kulturní památkou. Financo-
vány mohly být aktivity zaměřené na dodavatel-
sky provedené restaurátorské práce na
kamenných a dřevěných prvcích, případná ná-
hrada nevyhovujících prvků za nové a dodava-
telsky provedené ostatní práce jako nátěry,
malby, obklady, omítky, truhlářské práce apod.
„Přijali jsme pět žádostí. Týkaly se především
ostatních prací: opravy soklů, stěn a klenby –
zde šlo především o omítky a nátěry, ale také re-
staurátorských prací: opravy kamenných por-
tálů, opravy dřevěných vstupních dveří,” uvedla
referentka Odboru rozvoje a investic Městského
úřadu Litomyšl Ivana Smolová, která žádosti při-

jímala. Koncem září pak zasedla komise, která
se nakonec rozhodla přiznat finanční dotaci
všem. „U třech žádostí ještě požadujeme do-
plnění některých dokumentů. Až je budeme mít
k dispozici, peníze uvolníme,” upřesnil místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Vyúčtování žá-
dostí radnice provede do 31. 1. 2016. 
„Jsem velice rád, že se našlo těchto pět lidí, kteří
do programu vstoupili. Jsme si vědomi toho, že
veřejnost měla krátkou dobu, aby se s dotačním
programem seznámila, připravila a podala žá-
dosti s potřebnými dokumenty. Vždy chvíli trvá,
než se nová věc dostane mezi lidi,” sdělil místo-
starosta, který zároveň potvrdil, že na rok 2016
město minimálně stejný program opět chystá.
„Uvidíme, zda nerozšíříme využití dotace také
na dlažbu v podloubích. Zde bychom chtěli, aby
pobídka byla opravdu hodně výhodná,” dodal

Kortyš. Cílem města totiž je, aby došlo k předláž-
dění podsíní jednotnou dlažbou. S tou jako první
přichází právě radnice, která již vyhodnotila vý-
běrové řízení na dodavatele výměny dlažby
v prostoru staré radnice. „Chceme jít příkladem,
a proto začínáme první. Novou dlažbu jsme kon-
zultovali s architekty a vzhledem k tomu, že nám
jako nejvhodnější vyšla dražba trochu dražší,
chceme v příštím roce začít poskytovat lidem
dotaci na částečné pokrytí nákladů na její poří-
zení,” vysvětlil místostarosta. Příspěvek by měl
být výhodný také v tom, že žadatelé nebudou
nuceni dokládat příliš mnoho dokumentů. 
Radnice se ovšem nesnaží pomoci pouze fi-
nančně, ale také radou. „Pracovníci památkové
péče městského úřadu jsou ochotni poradit
s technikou restaurování, s použitím materiálů
a případně i doporučit odborného pracovníka
v oboru restaurování,” říká závěrem Michal
Kortyš.                                                                -bj-

Rada města Litomyšle odsouhlasila zahájení pří-
pravy převodu haly Tělovýchovné jednoty Jiskra
pod správu města. Mohl by tak být naplněn ně-
kolik let starý záměr radnice objekt převzít do
vlastnictví. Před zainteresovanými stranami je
ale ještě řada jednání. 
„Z naší strany je to jasné. Hala chátrá a my ne-
jsme schopni ze svých prostředků ji opravovat
a udržovat,” reagoval předseda TJ Jiskra Lito-

myšl František Jandáček. „Potřebujeme svítit,
topit… kotel a odpady je třeba co nejdříve opra-
vit,” dodal předseda tělovýchovné jednoty.
Jako řešení se tedy skutečně nabízí převod na
město, které by mělo nejen prostředky, ale
také více možností, jak získat dotaci na rekon-
strukci. „Město může v tomto směru pomoci.
Navíc je zde od toho, aby sportoviště udržo-
valo,” uvedl místostarosta Litomyšle Michal
Kortyš. 
Na radnici se tedy v této chvíli připravuje
smlouva. Dořešit je ale třeba například režim
jednotlivých oddílů. „Chtěli bychom určitě za-
chovat hodiny, které v hale doposud máme.
Budeme o záležitosti jednat na Jiskře,” řekl
František Jandáček. Další diskuze se povede
i s městem, které ale s tím, že prostory bude
tělovýchovná jednota dále využívat, počítá. 
Konečný převod majetku ovšem musí odsouhla-
sit zastupitelstvo města. V této chvíli se jedná
pouze o názor rady města. 
Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl v minulosti
dostávala dotace z rozpočtu města. Např. v roce
2010 mimořádnou dotaci na pokrytí nákladů na
energie ve výši 150 000 Kč nebo o dva roky poz-
ději 590 000 Kč na provozní výdaje organizace,
klubu, oddílu – elektrická energie, plyn, vodné,
stočné, nájem (viz www.litomysl.cz / Dotace
z rozpočtu města TJ Jiskra) a další.                -bj-

Společnost Invest Real Servis, která je provozo-
vatelem Sportcentra v Líbánkách, se rozhodla
renovovat bowling. Po jejím dokončení by na
hráče mělo čekat moderní prostředí s novými
drahami. Podle provozovatele by se ho lidé
mohli dočkat již začátkem října. 
Postupná přeměna Sportcentra Litomyšl pokra-
čuje přebudováním a renovací bowlingu.
„Z bowlingové haly zůstane v podstatě jen
skelet. Dojde ke kompletní obnově interiéru za
moderní a účelný. Provedeme odhlučnění ple-
chového stropu a zakrytí stavebních heraklito-
vých desek funkčními interiérovými tapetami
s motivy města Litomyšle a sportu. Dále dojde
k vybavení klidové zóny pohodlným a vkusným
nábytkem,” popisuje za provozovatele Milan Tě-
šínský a pokračuje dále: „Připravujeme kom-
pletní rekonstrukci baru u bowlingu, kde bude
možno se občerstvit bez dlouhého docházení až
do restaurace.” 
Ovšem po odvozu starého vybavení se v kon-
strukční jámě objevila voda. Majitel objektu, tedy
město Litomyšl, se začal záležitostí hned zabý-
vat. „Spodní tlaková voda bohužel vnikla pod
podlahu bowlingu,” potvrdil vedoucí Odboru roz-
voje a investic Městského úřadu Litomyšl Fran-
tišek Zachař. Pracovníci radnice předložili řešení,
které by příčinu trvale odstranilo. Vize provozo-
vatele byla tedy v září optimistická. „Myslíme si,
že k dokončení oprav a investic dojde  do konce
měsíce,” prohlásil Milan Těšínský. Začátkem října
by podle jeho slov mohli milovníci bowlingu
hodit své první „striky". „Izolace i nová nosná
vrstva jsou hotové a dokončená by měla být
i montáž bowlingu,” upřesnil v druhé polovině
září Pavel Chadima, vedoucí majetkoprávního
oddělení litomyšlské radnice.
Opravu bude hradit město ze svého rozpočtu.
Renovaci bowlingové technologie zaplatí ná-
jemce s tím, že se jeho investice bude na zá-
kladě schválení radou města započítávat proti
nájemnému a investice nájemce do rekon-
strukce pronajatého majetku se tím postupně
vypořádá,” upřesnil vedoucí majetkoprávního
oddělení. 
Tenisová hala SPORT, podle návrhu brněnských
architektů Hrůši a Pelčáka, byla otevřena
v areálu V Líbánkách na podzim roku 1999, pří-
stavba s bowlingem v zimě roku 2001. Jde
o sportovní halu s tenisovým dvorcem v pevné
hale, antukovými kurty, squashovými dvorci
a s bowlingovými drahami.                               -bj-

skupin, které jsou poradním orgánem rady
města. Ten mimo jiné poukázal na účelovost
vzniku skupiny Naše náměstí. „Jsem proto, aby
se pracovní skupiny vrátily do režimu komisí
rady města a byly z jejich jednání zápisy a čin-
nost těchto skupin byla otevřená, tak jak se
mluví o otevřené radnici,” shrnul na závěr svého
vystoupení požadavky na vedení radnice Radek
Pulkrábek. Starosta Radomil Kašpar reagoval
slovy, že nechá prověřit uveřejňování všech po-
třebných dokumentů na internetu a zároveň
poukázal na fakt, že skupina Naše náměstí fun-
guje krátkou dobu na to, aby měla za sebou po-
žadované výsledky, ale nabídl spolupráci všem,
kteří se chtějí problematice náměstí věnovat.
Radek Pulkrábek také poukázal opakovaně na
kvalitu vody ve vodovodním řadu. Stížnosti,
které řešila firma Vodovody, byly podle starosty
všechny vyřešeny. Radek Pulkrábek by dále
chtěl znát plán rekonstrukce potrubí a také roz-
vahu, kolik vše bude stát. Byl ubezpečen Micha-
lem Kortyšem, že město se tomuto problému
intenzivně věnuje a také to, že nelze čerpat do-
tace na tyto opravy, jak si někteří myslí.  Radomil
Kašpar také odpověděl na interpelaci, která se
týkala nelegální herny. Podnět k vyřešení byl
podán na specializovaný finanční úřad, který se
danou problematikou zabývá. Podobných pří-
padů je po České republice mnoho. 
Další pravidelné jednání zastupitelstva by se
mělo konat 15. prosince. Je však možné, že se za-
stupitelé sejdou i v listopadu, aby projednali pro-
dej pozemků Na Prokopu – Lidická. Na tomto
jednání by měli být vylosováni zájemci o po-
zemky.                                Text a foto Petr Šilar

Součástí projektu Revitalizace zámeckého ná-
vrší v Litomyšli jsou i laminátové lavičky. Část
z nich byla rozmístěna i v zámeckém parku. Jeho
návštěvníci však poukazovali na jejich nestabil-
nost. Během října tedy firma Hochtief CZ na
vlastní náklady lavičky ukotví tak, aby již nedo-
cházelo k jejich naklápění. 
O tom, jak budou laminátové lavičky v areálu
parku rozmístěny, rozhodl architekt Jan Šépka,
který je jejich autorem. „Jsou to solitérní prvky,
které mají svým krystalickým tvarem zapadat do
přírodního rámce,“ prohlásil v minulosti archi-
tekt. Přestože jsou lavičky nedílnou součástí
parku již několik měsíců, tak stále budí u široké
veřejnosti rozdílné názory.                             -red-

Lavičky v parku
budou stabilnější 

Město Litomyšl obdrželo pět žádostí o finanční podporu z nově vyhlášeného dotačního pro-
gramu na Obnovu podloubí na Smetanově náměstí. Komise nakonec rozhodla, že podpoří
všechny žadatele. Rozdá tak téměř třetinu z 500 tisíc korun, které byly na dotace k dispozici.
Příští rok by radnice chtěla ve finančních pobídkách pokračovat, zvažuje ale rozšíření programu
i na obnovu dlažby v podloubích. 
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Příspěvky volebních subjektů jsou řazeny ve stejném pořadí, v jakém došly do redakce Lilie.

Poděkování Začnu tím, že poděkuji redakci
Lilie a Tiskárně HRG za včasné vydávání zpra-
vodaje. Je to milé, když po tolika letech vychází
zpravodaj města první den v měsíci. Všem, co
se podílejí na vydávání zpravodaje, děkuji
a oceňuji tuto skutečnost především s ohledem
na fakt, že byl termín uzávěrky posunut o 5 dní
z 18. na 23. den v měsíci. Jednání ZaM Na jed-
nání zastupitelstva jsem měl v programu jed-
nání 3 body. První bod se týkal nových
pracovních skupin RaM, které jsou krokem
zpátky, co se týká otevřenosti naší Radnice.
Pracovní skupiny ve velké většině nezveřejňují
ze svých jednání zápisy, což je vzhledem k čin-
nosti některých, jako například Skupiny Naše
náměstí, vážná věc. Myslím, že doby kdy se dů-
ležité věci nedomlouvaly na veřejných jedná-
ních ZaM, v komisích RaM a výborech ZaM, ale
v jakýchsi skupinách jsou dávno pryč. Na jednu
takovou si určitě vzpomenete také, scházela se
u Černého Orla. Co se domluvilo tam, bylo po
té zpravidla posvěceno i RaM i ZaM. Ke všemu
pracovní skupiny RaM jsou i mimo rámec zá-

kona O Obcích. Zastupitelé nemají práva vzná-
šet podněty, dotazy a připomínky k jejich čin-
nosti. Obavy z činnosti skupiny Naše náměstí
mám i vzhledem k vedení skupiny místostaros-
tou Kortyšem, který se do historie náměstí ne-
smazatelně zapsal již dvakrát. Poprvé
zavedením likvidačního zákazu stání v dolní
části náměstí a podruhé přijetím ponožkové vy-
hlášky, kdy se v Litomyšli staly ponožky spod-
ním prádlem. Nakonec pracovní skupina jako
svoji první činnost předvedla mediální šíření in-
formace o své činnosti proti vylidnění, proti
úpadku, proti degradaci a ztrátě identity ná-
městí, což samozřejmě nehrozí. Naopak většina
obchodníků a ubytovatelů označuje letošní
letní sezónu jako nejlepší za posledních 5 le-
tech. Podobné šíření informací o potřebě ná-
městí „zachraňovat” naopak škodí. Druhý bod
se týkal kvality vody v centru města. Od června
do září jsem dostal od občanů několik podnětů
a odebral několik vzorků zakalené vody. Nabý-
vám vážného přesvědčení, že je chyba na ve-
dení vodovodní sítě. Právě proto nedávám tuto

skutečnost za vinu provozovateli sítí, ale obra-
cím se na majitele sítí a zdroje vody, tedy na ve-
dení Města a zastupitele. Zde bych vás vážení
občané poprosil o součinnost a informování jak
jste na tom s kvalitou vody u vás. Prosím
o zprávy na můj e-mail: info@vinopulkrabek.cz,
za to předem děkuji. Třetí bod se týkal dotazu
na starostu města, jakým způsobem se řeší ne-
legální herna s kvízomaty na náměstí, které
jsou v rozporu se zákonem i vyhláškou města.
Zde má vedení Města i Městská policie mož-
nost ukázat, že se dokážou zasadit o vymaha-
telnost práva nejenom u „malých ryb”. Kolik
stál laminát na zámeckém návrší II. Dnes se
budu věnovat jezírkům a potůčkům, které měly
být původně vystavěny s kamenným štětova-
ným dnem a s nerezovými boky natřenými na
černo. Kdo rozhodl o změně na celolaminátové
provedení nevím. Ale, světe div se! Podařilo se
jim to udělat z levnějšího materiálu a s nižší
pracností za stejnou cenu a to za „skromných”
3,2 mil. Kč. 

Radek Pulkrábek, Patriot SNK

SNK Patriot

PROSTOR PRO NÁZORY VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOMYŠL 2014–2018

Nový průvodce a nástěnný kalendář 
Zámecké návrší Litomyšl 2016 představen
V rámci letošního ročníku Světového dne archi-
tektury byly slavnostně představeny hned dva
materiály prezentující naše krásné město „L”. 
Tím prvním je nový průvodce „Litomyšl – svě-
tové dědictví UNESCO”, který vyšel v české, an-
glické a německé mutaci v celkovém nákladu 3
tisíce kusů. Průvodce do kapsy realizovalo Vy-
davatelství MCU z Českého Krumlova ve spolu-
práci s městem Litomyšl jako svoji 21. publikaci
v této oblíbené řadě. Autorem textů je René Kli-
meš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli,
většina fotografií pochází z dílny místních foto-
grafů, Pavla Vopálky, Františka Renzy či Jaro-
slava Horáka. Průvodce přístupnou formou
mapuje veškeré zajímavosti a krásy rodného
města Bedřicha Smetany. Prostor je zde věno-
ván samozřejmě také renesančnímu zámku
a přilehlému areálu zapsanému na Seznamu
UNESCO. Nechybí mapky, plány, otvírací hodiny
a další užitečné a důležité informace. Průvodce
obsahuje také řadu zajímavostí v sekci  „Víte,
že…” i v oddíle „Náš tip”. Speciální dvoustrana je
věnovaná Litomyšlskému zázraku – tedy sou-
dobé architektuře v našem městě. Naleznete
zde 10 tipů na výlet, 10 tipů pro sport, 10 tipů pro
rodiny s dětmi, 10 tipů pro volný čas či seznam
10 TOP pravidelných akcí v Litomyšli. Věříme, že
se nám do bezmála sedmdesátistránkového
průvodce podařilo shromáždit opravdu to nej, co
je v našem městě k vidění. Ostatně, posuďte
sami, kapesní průvodce je již v prodeji nejen
v Litomyšli, ale i v dalších prodejních místech
Vydavatelství MCU, případně i na www.vydava-
telstvimcu.cz.
Druhým materiálem, který se mnohým z nás
bude v roce 2016 jistě hodit, je nástěnný kalen-
dář Zámecké návrší Litomyšl 2016. Čtvercový
kalendář představuje všechny revitalizované ob-
jekty ze zámeckého návrší. Kombinuje prostor
prezentační s prostorem plánovacím. V rámci
kalendária si tak budete moci sami zaznamenat
akce či události, kterým chcete dát v daném mě-
síci přednost. Výjimečná je i textová část kalen-
dáře, která vám blíže představí rekonstrukci

jednotlivých objektů, seznámí vás s cenou za re-
konstrukci i s autory, podle kterých se revitali-
zace jednotlivých částí zámeckého návrší
prováděla. Za fotografie děkujeme Františku
Renzovi, Pavlu Vopálkovi a Jaroslavu Horákovi.
Kalendář pochází z grafické dílny Jiřího Lam-
mela, o tisk se postarala Tiskárna H.R.G. Lito-
myšl. I tento materiál si již můžete zakoupit
v informačních centrech či místních knihkupec-
tvích.                                
Věříme, že se nové materiály budou líbit a přilá-
kají do našeho města i řadu nových návštěvníků.  

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Můžete připomín-
kovat změny 
jízdních řádů 
Do 7. října může kdokoliv posílat připomínky ke
změnám v autobusových jízdních řádech. Ty
nové budou platné od 13. prosince. Připomínky
je možné zasílat na městský úřad na adresu
jaromir.drabek@litomysl.cz. Více podrobností
naleznete na webových stránkách města. 

-red-

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 12. října do 23. října na základě
osobní a písemné objednávky občanů města
pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu
(tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objed-
natel (může to být i zástupce skupiny občanů)
potom osobně předá vytříděný biologický odpad
do přistaveného kontejneru v předem stanove-
nou dobu pracovníkům Městských služeb Lito-
myšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace
zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby
se na uvedeném místě přistavení kontejneru ne-
nacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn
dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl
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

Podzimní svozové
akce biologického
odpadu

Projednání návrhu
změny č. 2 
územního plánu 
V souladu s usnesením zastupitelstva města Li-
tomyšl je pořizována změna č. 2 územního plánu
Litomyšl. Odbor výstavby a územního plánování
Městského úřadu Litomyšl oznamuje, že ve
lhůtě do 15. října může každý uplatnit své připo-
mínky.
Návrh změny č. 2 územního plánu Litomyšl je
připraven k veřejnému nahlédnutí na Městském
úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, na Odboru vý-
stavby a územního plánování (kancelář č. 43)
a na www.litomysl.cz: Občan > Městský úřad > 
Územní plánování > Územně plánovací doku-
mentace obcí ve správním obvodu ORP Litomyšl
> Litomyšl.                                            Josef Filipi,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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Zámecké návrší i regionální  
muzeum získaly ocenění 

Významné osobnosti 
převzaly Ceny města Litomyšle

Jaroslav Theimer Vnoučata Vladimíra Šauera

Ředitel Regionálního muzea v Litomyšli René Klimeš
a architekt Josef Pleskot

Cyklostezka, která má spojit Litomyšl a Vysoké
Mýto, bude zase o kousek delší.  Ze směru od Li-
tomyšle už jsou první úseky hotové.  Od Vyso-
kého Mýta se začne stavět v nejbližší době. První
část bude dlouhá 2,1 kilometru. Ve čtvrtek 3. září
se sešli zástupci obou měst, aby projednali po-
drobnosti o místě, kde se cyklostezky spojí. 
Co je v oblasti stavby nového a jak pokračují jed-
nání o cyklostezce z Litomyšle do Proseče, in-
formoval místostarosta Michal Kortyš. 
Michal Kortyš: V současné době jsou z naší
strany ve směru na Vysoké Mýto dokončeny dva
úseky, a to z Nedošína do Tržku a z Tržku do
osady V Lukách. Tento druhý úsek čeká kolau-
dace. Na schůzce z 3. září, které se zúčastnili zá-
stupci Litomyšle, Vysokého Mýta a Cerekvice
nad Loučnou, jsme se vzájemně seznámili s ak-
tuálním vývojem na svých katastrálních úze-
mích. Jedním z důležitých bodů, který byl
dojednán, je změna tzv. demarkačního bodu,
kde se mají obě města při výstavbě setkat. Pů-
vodní bod byl přesunut do středu Cerekvice.
Město Litomyšl v současné době řeší majetkové
vztahy na úseku osada V Lukách a Cerekvice
nad Loučnou. Stále však platí, že trasování by
mělo i nadále zůstat v okolí řeky Loučné. Pů-
vodně navržená trasa z Cerekvice do Hrušové se
změnila z důvodu majetkoprávních. Nová trasa
je navržena po stávající komunikaci přes Pekla.
Tento úsek řeší Vysoké Mýto. 
Co se týká cyklostezky do Proseče, tak v červnu
byla dokončena úprava vyhledávací studie. Ta
reagovala na prověřené možnosti trasování ve-
dení cyklostezky po pozemcích a komunikacích
v dotčených obcích směrem do Proseče.
Všechny obce ležící na trase cyklostezky si ne-
chaly schválit na zastupitelstvech záměr vý-
stavby. Zároveň jsou všechny zapojeny do
financování projektových dokumentací. Obce se
dále podílí na řešení majetkového vypořádání
a trasování na svých katastrech. Samotná reali-
zace by měla být financována buď pouze ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, anebo
s podílem evropských prostředků přes Integro-
vaný regionální operační program. Termín zahá-
jení stavby není vzhledem k řešení výkupu
pozemků stanoven. 

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
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S obdivuhodnou vitalitou vstoupil na pódium Jaro-
slav Theimer, který získal Cenu purkmistra Laška
za významné zásluhy o rozvoj sokolského života
a sportu v Litomyšli. „Vážím si tohoto ocenění
a děkuji vám,” prohlásil dvaadevadesátiletý aktivní
člen obce sokolské. Před závěrečným hudebním
vystoupením byla předána poslední medaile.
Vladimír Šauer, který ji získal za zásluhy o rozvoj
Litomyšle v oblasti kulturní, umělecké a vzdělá-
vaní, si ji však přebrat nemohl. V loňském roce
zemřel a tak cenu převzala jeho vnoučata.   
Slavnostní udílení Cen města Litomyšle se ko-
nalo  již  počtvrté.  Termín  udílení  cen  nebyl
náhodný. Slavnost se odehrává pravidelně

v termínu konání Dnů evropského dědictví. Po-
druhé se ji také podařilo uspořádat při příleži-
tosti koncertu Festivalu Mladá Praha. Litomyšl
si vždy vážila těch osobností, které se významně
zasloužily o rozvoj města a občanské společ-
nosti. V minulosti tak bylo uděleno například de-
víti osobnostem čestné občanství. „Máme za to,
že je patřičné, abychom si alespoň jednou do
roka, právě při této příležitosti, připomínali drži-
tele těchto ocenění. Vždyť někteří již mezi námi
bohužel ani nejsou – a připomínání dobrých
skutků a činů ve prospěch rozvoje našeho města
je jen drobným díkem za vše vykonané,” řekl
Vojtěch Stříteský, který se ujal moderování slav-
nostního udílení cen.          Text a foto Petr Šilar

Co je nového 
v oblasti výstavby
cyklostezek?

Radomil Kašpar, starosta Litomyšle a Roman
Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
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Město Litomyšl jako investor se nebojí netradič-
ních řešení, která vypovídají o dnešní době a na
druhou stranu nic neubírají historickým objek-
tům. V tomto ohledu je Litomyšl naší výkladní
skříní.” Starosta Litomyšle Radomil Kašpar si
z vyhlášení výsledků odvážel zvláštní uznání za

mimořádný architektonický přínos. „Obě ocenění
vnímáme jako celek, kterým zámecké návrší
a všechny jeho objekty, tedy i muzeum, beze-
sporu je,” reagoval starosta a k projektu města
dodal: „Za projektem revitalizace 11 objektů na
zámeckém návrší stojí úsilí mnoha lidí a přede-
vším předchozích starostů města. Máme za
sebou velké opravy a nyní máme před sebou
úkol naplnit objekty životem. Mám radost, že se
nám to už daří, protože třeba o prázdninách
jsem viděl, jaký zájem mají děti o Dětský pro-
gram.” Projekt města přihlásila do soutěže do-
davatelská firma Hochtief CZ a.s. a muzeum pak
společnost PKS stavby a.s.

V hlasování veřejnosti stříbro a bronz
O zmiňovaných oceněních rozhodla porada, ve
které zasedli jak zástupci Pardubického kraje, tak
České komory autorizovaných inženýrů a tech-
niků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
a odborné veřejnosti. Zároveň běželo internetové
hlasování veřejnosti. Zde se litomyšlské projekty
umístily na druhém a třetím místě. Z celkových 8
672 hlasů získala revitalizace zámeckého návrší
2 537 a muzeum 1 717. Vyhrála rozhledna Mari-
ánka u Horní Čermné. „Líbí se mi zaujetí místních
lidí a fanoušků staveb v jejich vlastních regi-
onech. Nemusí se ztotožňovat s rozhodnutím po-
roty, ale cení si toho, že něco pěkného vzniklo
v jejich obci či městě. Takových staveb jsme tu
letos měli více, ale Horní Čermná je dokázala za-
ktivizovat nejlépe,” okomentovala poslední cenu
Stavby roku Pardubického kraje radní pro maje-
tek a investice Ludmila Navrátilová.
Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i la-
ickou veřejnost s úrovní současné architektury
a stavitelství a propagovat ty nejlepší počiny.
„V minulých letech jsme procházeli obdobím
velké krize ve stavebnictví a investičními zdroji
byly především evropské fondy. V letošním roč-
níku je samozřejmě také celá řada velkých staveb

významně financována z Unie, ale už se objevují
také noví investoři, ať už čeští, nebo zahraniční.
Věřme tedy, že krizi odzvonilo a hezkých nových
staveb bude přibývat,” konstatoval Roman Línek.
Krajskou soutěž o stavbu roku tradičně vyhlásil
Pardubický kraj společně s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR. 

Jana Bisová, foto archiv Pardubického kraje

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: SALÓN výtvarníků v domě U Rytířů
• Pracovní skupina Naše náměstí chce koncepci
• Nové parcely pro rodinné domy • Způsobí

uprchlíci kolaps? Jsou mezi nimi vojáci? • Semi-
nář Svazu měst a obcí – Hazardování s hazar-
dem • Co s průtahem hlavní silnice, až nebude
potřeba? • DECIMUŽ 2015 • Tuning sraz 2015 •
Unikátní přírodovědná sbírka se po 40 letech
vrací do muzea • Z tiskové konference města,
září 2015 • Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka
Junkovy • Město opravuje drobné sakrální
stavby

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU
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Otázce hazardu se věnoval odborný seminář

V pátek 4. září se v zámeckém pivovaru uskuteč-
nil odborný seminář s názvem „Hazardování s ha-
zardem”, pořádaný v souvislosti s aktuálním
děním v oblasti loterijního průmyslu. Se svými
prezentacemi k tématu vystoupili Jan Bartošek,
místopředseda Poslanecké sněmovny, Ondřej
Závodský a Karel Blaha z ministerstva financí,
Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorova-
cího střediska pro drogy a drogové závislosti,
a Petr Vrzáň, prezident Sdružení provozovatelů
centrálních loterních systémů a dalších her (SPE-
LOS). 
Seminář v Litomyšli byl součástí cyklu odborných
setkání určených zástupcům místních samospráv
a reprezentantům společností z oblasti „hazard-
ního průmyslu”. Především seznamoval s připra-
vovaným zákonem o hazardních hrách a dával
možnost klást otázky k dané problematice. „Se-
minář se týkal hazardu a projednávaného zákona,
který by měl přenastavit pravidla pro hazard
v České republice. Je to složitá problematika,”
uvedl poslanec Jan Bartošek a dodal: „Otázku ha-
zardu musíme řešit na základě vědeckých po-
znatků a nastavit pravidla tak, aby se smysluplně
reguloval, do určité míry omezil, aby se pro hráče
nastavily adiktologické brzdy, aby se řádně zda-
nil, a důležité je, aby se pro hráče zavedla hráčská
karta. Ta bude takovou vstupní bránou směrem
k hazardu. Bude hráče limitovat v tom, aby ti, co
berou dávky v hmotné nouzi, neplatí alimenty,
v exekuci, aby neměli k hazardu vůbec přístup.”
Bartošek připustil, že hazard zcela vymýtit nelze
a cesta úplného zákazu není podle jeho názoru

tou nejvhodnější. „Nulová tolerance hazardu
mnohdy vede k rozvoji nelegálních heren, tzv. kví-
zomatů, což je velice špatná situace. Je diskuto-
ván model, zda je lepší nulová tolerance s rizikem
rozvoje kvízomatů a nelegálního hazardu, nebo
jasně daný regulovaný počet heren, které má
město možnost kontrolovat pomocí policie.
V praxi se ukazuje, že je-li počet heren omezen
a je-li kontrolován, tak je to model, který nevede
k rozvoji černých heren,” míní Jan Bartošek. Dvě
takové údajně již vznikly i v Litomyšli, která nulo-
vou toleranci zavedla v roce 2014. S touto infor-
mací vystoupil na semináři Petr Vrzáň, prezident
SPELOS: „Založily jsme mapy nelegálního ha-
zardu. Naši legální provozovatelé nám adresy
hlásí nebo je hlásí přímo občané i anonymně.
Prostřednictvím našich provozovatelů je prově-
řujeme a vkládáme do těchto stránek. Využíváme
také poznatků specializovaného finančního
úřadu. Na mapě nyní vidíte jednu litomyšlskou
adresu, ale před chvílí jsem dostal zprávu, že na
Smetanově náměstí už je druhá. Lanškroun má
také dvě, ve Vysokém Mýtě jsou tři.” Na základě
této informace se redakce Lilie začala ptát. „Na
Tyršově ulici byl jeden kvízomat, ale ten již před
pár měsíci policie odvezla. Na Smetanově ná-
městí je v jednom z podniků v provozu pět kvízo-
matů, o kterých ale již ví speciální finanční úřad.
Celou záležitost řeší a v současné době běží
správní řízení,” sdělil vedoucí Živnostenského od-
boru Městského úřadu Litomyšl Petr Šmíd. Po
rozhodnutí příslušného úřadu by i tyto přístroje
měla policie zabavit. Zatím poslední velký zátah

spustili policisté začátkem letních prázdnin v Če-
ských Budějovicích. V desítkách heren zabavili
přes 150 kvízomatů a zhruba jeden milion korun
v hotovosti. Ministerstvo financí prohlašuje, že
v boji s nelegálním hazardem s policií aktivně
spolupracuje. Podalo již řadu trestních oznámení.
V Litomyšli platí obecně závazná vyhláška o zá-
kazu provozování loterií a jiných podobných her.
Účinnosti nabyla 12. 5. 2014. „Vyhlášku jsme při-
jali. Hazard máme v současné době zakázaný.
Přijímali jsme ji poměrně dlouho. Chtěl bych hájit
naši vyhlášku,” vystoupil na semináři zastupitel
Litomyšle Radek Pulkrábek. V této chvíli dobíhají
správní řízení s některými provozovateli heren
v Litomyšli, kteří čekají na rozhodnutí o odejmutí
povolení. Ministerstvo financí, odbor 34 – Státní
dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil
aktualizovaný informativní přehled technických
herních zařízení v České republice, kterým Minis-
terstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktu-
ální k datu 31. 8. 2015 a celkový počet technických
herních zařízení, včetně sázkových her v kasinu
evidovaných bez rozdělení na technická a ne-
technická zařízení, dosahuje 54 505 kusů. V Lito-
myšli jich je 9, z toho 2 lokální loterijní systémy
a 7 interaktivních videoloterijních terminálů. Jsou
v provozovnách na Havlíčkově a Mařákově ulici
a na Smetanově náměstí. Před vydáním vyhlášky
bylo v Litomyšli evidováno 8 heren, z nichž 7 vy-
víjelo činnost. 
Nový zákon o hazardních hrách ještě musí schvá-
lit parlament a podepsat prezident Miloš Zeman.
Jeho platnost se z původně plánovaného roku
2016 odsouvá na leden 2017. Ministerstvo financí
proto zatím připravilo novelu současného zákona
o hazardu. Tou od příštího roku zvýší sazbu od-
vodu z loterií z 20 na 25 procent. Novela by měla
příští rok přinést do státního rozpočtu zhruba
2 miliardy korun navíc.

-bj-

V pátek 4. září se v zámeckém pivovaru uskutečnil odborný seminář s názvem „Hazardování
s hazardem”, pořádaný v souvislosti s aktuálním děním v oblasti loterijního průmyslu. Se svými
prezentacemi k tématu vystoupili Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny, Ondřej
Závodský a Karel Blaha z ministerstva financí, Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorova-
cího střediska pro drogy a drogové závislosti, a Petr Vrzáň, prezident Sdružení provozovatelů
centrálních loterních systémů a dalších her (SPELOS). 

Rada právníka jak postupovat při rušení nočního klidu

„Radnice bohužel nemá pravomoc zrušit či uza-
vřít jakékoliv restaurační zařízení ani pravomoc
nařizovat provozovateli opatření k omezení
hluku. Uvedený bar provozuje soukromý podni-
katel v nemovitosti, která nepatří městu, a to
tak má omezenou možnost být v této záleži-
tosti nápomocno. O pomoc však radnice požá-
dala právníka, který v této věci navrhuje
následující možné kroky. Ty mohou být radou
i pro ostatní občany města, jenž jsou obtěžo-
váni hlukem z restaurací či barů,” sdělil starosta
Litomyšle Radomil Kašpar. Místostarosta Mi-
chal Kortyš navíc přislíbil, že v případě stížnosti
na hluk z provozovny Buddy bar začne znovu
jednat s majitelem objektu, ve kterém se bar
nachází. 

Negatorní žaloba
V obecné rovině lze konstatovat, že pokud ob-
čana setrvale obtěžuje hluk z blízkého pozemku
či stavby, můžete se bránit u soudu tzv. nega-
torní žalobou podle ust. § 1013 nového občan-
ského zákoníku. Dle něj se vlastník musí zdržet
všeho, co způsobuje, že hluk vniká na pozemek
jiného vlastníka (nejen tedy přímého souseda)
v míře nepřiměřené místním poměrům a pod-
statně omezuje obvyklé užívání pozemku. Soud
bude zkoumat, zda obtěžování hlukem je nepři-
měřené místním poměrům, a současně také to,
zda se v důsledku obtěžování jedná o podstatný
zásah do obvyklého užívání pozemku (nebo
stavby) stěžovatele. Sama skutečnost, že hluk
nepřekračuje zákonné limity nebo že příslušný

správní orgán udělil provozovateli výjimku z po-
vinnosti tyto limity dodržovat, nebrání soudu,
aby rozhodl ve prospěch občana. U soudu je
možné také žalovat provozovatele zdroje hluku,
který vzniká v důsledku provozu závodu nebo
podobného zařízení a který byl úředně schválen.
V takovém případě je však možné požadovat
pouze náhradu újmy v penězích. To neplatí,
pokud provoz překračuje rozsah, v jakém byl
úředně schválen.

Podání stížnosti některému úřadu či policii
Druhou možností je zaslat stížnost na hluk ně-
kterému úřadu, nejčastěji krajské hygienické
stanici. Na rozdíl od soudů však úřady nemohou
řešit jakékoliv obtěžování hlukem. Zákon jim
umožňuje zasáhnout pouze tehdy, pokud hluk
překračuje hygienické limity, a ohrožuje tak ve-
řejné zdraví (to je možné prokázat především
měřením), pokud hluk pochází z činnosti, která
vyžadovala úřední povolení (např. kolaudační
rozhodnutí), a provozovatel takové povolení
nemá, nebo pokud osoba působící hluk páchá
přestupek nebo jiný delikt (např. ruší noční klid).
Hlučné hlasové projevy návštěvníků restaurace
pohybujících se mimo provozovnu a rušících
noční klid však postihuje obecní či státní policie
jako přestupek. Nejedná se v tomto případě
o přestupek provozovatele baru či o důvod
k omezení provozu či uzavření provozovny.
Pokud jde o restaurační předzahrádku, její provoz
mimo povolenou dobu, popř. hlasové projevy je-
jích návštěvníků rušících noční klid postihuje

obecní či státní policie jako přestupek. Lze tedy
v obecné rovině doporučit v odůvodněných pří-
padech neváhat s oznámením případného pře-
stupku policii. Telefonní číslo na litomyšlskou
městskou policii je 605 874 938. Strážníci mají
stálou službu: pondělí až pátek 6.00-18.00 hod.,
pochůzky konají: pondělí až pátek 6.00-6.00
hod., sobota 6.00-6.00 hod. a neděle 18.00-6.00
hod.

Obecní regulace
Obec může regulovat provozní dobu hostin-
ských zařízení obecně závaznou vyhláškou
k zabezpečení místních záležitostí veřejného po-
řádku. Taková vyhláška však musí mít obecně
závaznou platnost, nesmí svým obsahem regu-
lovat provoz pouze jediné provozovny či pouze
úzce vymezeného okruhu. Při posledním jednání
zastupitelstva byla na základě výše uvedeného
podnětu otevřena rozprava ohledně zjištění vůle
zastupitelů k vydání takové vyhlášky, resp.
k úpravě vyhlášky stávající. Zastupitelstvo se
rozhodlo stávající vyhlášku ponechat v platnosti
v dosavadní podobě a neomezovat provoz
ostatních restauračních zařízení ve městě kvůli
jedné provozovně, u které je možné vynutit do-
držování předpisů jinou cestou. Vyhláška je zve-
řejněna na www.litomysl.cz v sekci Občan /
Město Litomyšl / Vyhlášky a nařízení města. 
Nicméně současně je nutno upozornit na fakt,
že stávající právní úprava nechrání obyvatele
před jakýmkoliv hlukem, avšak pouze před hlu-
kem, který v míře nepřiměřené místním pomě-
rům a podstatně omezuje obvyklé užívání
nemovitosti. Zda se tomu tak v konkrétním pří-
padě děje, rozhodne s konečnou platností až
soud či správní orgán.                                  -red-

Město Litomyšl obdrželo stížnost na hluk jdoucí z provozovny Buddy bar (Smetanovo nám. 77).
Ve své stížnosti obyvatelka přilehlé nemovitosti žádá o zrušení Buddy baru a o vyřešení situace
spojené s hlukem z této provozovny. Stížností se zabývalo zářijové zastupitelstvo. 
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Řada nominací pro Litomyšl v soutěži
Cena Patrimonium pro futuro 
Teprve druhý ročník vyhlášení a předání cen Ná-
rodního památkového ústavu Patrimonium pro
futuro s podtitulem Společenské ocenění pří-
kladů dobré praxe se konalo 15. září v kostele sv.
Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.
„Cílem vyhlášení Ceny Národního památkového
ústavu Patrimonium pro futuro je podpořit
vlastníky kulturních památek a další, kteří se
v péči o kulturní dědictví angažují. Rádi bychom
tímto způsobem ocenili všechny, kteří vnímají
památky a jejich kulturní potenciál jako nezpo-
chybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kul-
turního dědictví pro naši identitu a prostředí
života a přistupují zodpovědně k jeho zacho-
vání,” vysvětluje generální ředitelka NPÚ Na-
děžda Goryczková a dodává: „Národní
památkový ústav chce přitom i do budoucna
vlastníky kulturních památek v jejich úsilí prová-
zet, poskytovat jim odbornou a metodickou
pomoc a podporovat přesvědčení, že investice
do památek mají smysl. Věříme, že ocenění bude
podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o pod-
statu a principy památkové péče a inspirací pro
další pozitivní kroky v této oblasti.” 

Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích: Obnova
památky, restaurování, Objev, nález roku, Pre-
zentace hodnot a Záchrana památky. Vyhlášena
může být i Osobnost památkové péče, Zvláštní
ocenění za mimořádný počin roku a novinkou je
cena veřejnosti s názvem Památky děkují. 
Již pohled na nominované musel udělat kaž-
dému Litomyšlanovi velkou radost. Stálá expo-
zice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti

umístěná v Regionálním muzeu v Litomyšli byla
mezi šesticí nominovaných v kategorii „Prezen-
tace hodnot”. Mezi nominacemi v kategorii
„Objev, nález roku” byl nález obrazu sv. Jana Ne-
pomuckého od Anthona Schoonjanse v kostele
sv. Petra a Pavla na Svojanově – tento obraz je
díky kurátorům expozice sakrálního umění An-
dělé na návrší, Radku Martinkovi a Petru Arijču-
kovi, umístěný v chrámu Nelezení sv. Kříže
v Litomyšli. Za restaurování hlavního oltáře
v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí byl v kategorii
„Obnova památky, restaurování” nominován
akademický malíř Jiří Látal se svými spolupra-
covníky. „Na nominace je radost pohledět,” říká
Jiří Látal: „Je zde řada studentů litomyšlské re-
staurátorské školy – Kateřina Krhánková, Josef
Červinka, Magda a Miroslav Bodanský – jako je-
jich učitel jsem na ně opravdu pyšný.”
Regionální muzeum v Litomyšl sbírá v poslední
době jedno ocenění za druhým. Připomeňme
první místo v národní soutěži muzeí Gloria Mu-
saealis či ocenění Stavba roku Pardubického
kraje v kategorii Obnova nemovitých kulturních
památek. Cenu Národního památkového ústavu
však muzeum nezískalo, co na to pan ředitel
René Klimeš? „Jsme vděční i za samotnou nomi-
naci, být mezi šesti nejlepšími v republice je
dobrý pocit. V kategorii „Prezentace hodnot” byl
oceněn Sousedský spolek Merboltice za prezen-
taci a obnovu tzv. podstávkových domů i drob-
ných sakrálních památek ve vesnické
památkové zóně Merboltice. Kdybych byl čle-
nem poroty, udělám stejný výběr. Přesně tako-
véto dobrovolnické aktivity by se měly
podporovat i oceňovat.”     
Dodejme, že nominace vypracovávají odborníci
z NPÚ a o vítězích v jednotlivých kategoriích roz-
hoduje komise sestavená z členů vědecké rady
NPÚ, ICOMOS a dalších spolupracujících insti-
tucí. Přehled všech vítězů i nominovaných nale-
zete na www.npu.cz.

Text a foto Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

hudby představí opět Smetanova Litomyšl.
Také na rok 2016 připravuje město ve spolupráci
s informačním centrem tištěný 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. Distri-
buci kalendáře akcí na rok 2016,
ve kterém uveřejníme všechny
akce, o kterých budeme v daném
termínu informováni, bychom
rádi zahájili již koncem tohoto

roku. Proto prosíme o zaslání vašich akcí do
konce října na adresu ic@litomysl.cz. Během lis-
topadu proběhne sazba a tisk tak, aby se v pro-
sinci mohl již leták rozeběhnout do světa.
Všechny nahlášené akce zveřejníme samo-
zřejmě také v kalendáři akcí na webu města Li-
tomyšl. Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se
na všechny akce, které pro Litomyšlany, ale
i návštěvníky našeho města připravíte.   

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Hlavním marketingovým heslem pro rok 2016
bude „Litomyšl znovuzrozená“. Na svém zase-
dání začátkem září se na tom shodla komise
pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch. 
Heslo bylo zvolené především s ohledem na
znovuzrození zámeckého návrší, které dostalo
díky rozsáhlé revitalizaci celkem
dvanácti objektů novou energii.
Pod toto téma lze však zahrnout
i například renesanční dům
U Rytířů. Znovuzrození je totiž
synonymem slova renesance.
Díky zámeckému areálu, který je od roku 1999
zapsán na Seznam UNESCO, je celá Litomyšl
považována především za renesanční město.
Jako renesanční město moderní architektury je
označována Litomyšl i díky řadě staveb mo-
derní architektury. Pod heslo „Litomyšl znovuz-
rozená“ lze však zahrnout i řadu oblíbených
akcí – na vlně retro se nese Zahájení 5. lito-
myšlské lázeňské sezóny, ke kořenům dobré
kuchyně nás vrací Gastronomické slavnosti M. D.
Rettigové a to nejlepší nejen z dějin klasické

Máte v plánu pořádat v roce 2016
nějakou akci? Dejte o ní vědět!

Infocentrum Litomyšl hodnotí
turistickou sezónu
Během letošní turistické sezóny navštívilo Lito-
myšl více jednodenních domácích turistů, a to
především díky dokončené revitalizaci zámec-
kého návrší. Dotazy turistů směřovaly přede-
vším na státní zámek, opravené zámecké návrší
i piaristický chrám, Rodný byt B. Smetany, Srdce
pro Václava Havla a muzeum Josefa Váchala –
Portmoneum. 
Hlavní provozovnu informačního centra na Sme-
tanově náměstí využilo od května do září 47 000
zákazníků, což je v průměru 9 400 zákazníků mě-
síčně. Rekord padl tentokrát v měsíci červenci,
kdy infocentrum za pouhý měsíc navštívilo 11 100
osob. Návštěvností se stále IC Litomyšl řadí mezi
nejnavštěvovanější „íčka” v České republice. Na
základě výzkumu pro agenturu Czech Tourism zí-
skalo infocentrum v letošní turistické sezóně po
kontrole plných 100 % za kvalitní úroveň posky-
tovaných informací a služeb, vstřícný přístup
k zákazníkům, profesní schopnosti a dovednosti.

Průzkum proběhl v utajení a to prostřednictvím
metody Mystery shopping, kdy vybraní inspektoři
hodnotí kvality infocentra a vydávají se za běž-
ného turistu.
Službu průvodcovství historickým jádrem města
s průvodcem využilo doposud 1 500 turistů v če-
ském, anglickém, německém i ruském jazyce.
Nejčastější kladená otázka: „Co nám doporučíte
k návštěvě v Litomyšli?”. Největší poptávka po
volně dostupných letácích byla po trhacích ma-
pách města a letácích „Doporučená prohlídka
městem”. Ze zboží nejvíce turisté kupovali sbě-
ratelské turistické vizitky a dřevěné turistické
známky. Občané města pak nejvíce žádali vyhle-
dávání spojů, nákup parkovacích známek
a nákup vstupenek na představení v Litomyšli
i celé ČR. Zvyšuje se rovněž počet zákazníků,
kteří se dotazují na moderní architekturu ve
městě.                                          Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl

Vodovody
informují
V červenci letošního roku byly spuštěny nové
webové stránky naší firmy – www.vodovodylito-
mysl.cz. Odběratelé zde najdou všechny po-
třebné informace i návod, jak postupovat při
napojení na nově zbudovanou kanalizaci v míst-
ních částech Lány a Nedošín. 
Na jaře proběhla výměna 315 metrů vodovod-
ního řadu z azbestocementového potrubí v Pa-
zuše za potrubí z plastu. Tato výměna navázala
na I. etapu provedenou v minulém roce. Během
měsíce září došlo k výměně 165 metrů vodovod-
ního řadu v Husově čtvrti. Současně probíhala
i oprava 220 metrů kanalizačního potrubí bez-
výkopovou metodou – vložkováním tvrzeným
plastem – v okolí Toulovcova nám. (ul. B. Něm-
cové a Růžová). V příštím roce je v plánu s opra-
vami touto metodou pokračovat.
V souladu s novelou zákona o vodovodech a ka-
nalizacích platnou od 1.1.2014 provádíme po-
stupně aktualizace smluv uzavřených
s odběrateli tak, aby splňovaly veškeré náleži-
tosti stanovené tímto zákonem. Pokud nedošlo
ke změně ve vlastnictví nemovitosti nebo ke
změně jiných významných skutečností ve
smlouvě uvedených, neplatnosti stávající
smlouvy se zatím není třeba obávat. Mezní ter-
mín pro uzavření nové smlouvy byl platnou le-
gislativou stanoven na 1.1.2024. Veškeré důležité
skutečnosti a změny v rámci smluvního vztahu
je třeba nahlašovat včas, aby nedocházelo k ná-
sledným problémům. Odběratele prosíme o prů-
běžnou aktualizaci telefonických kontaktů
a případně i doplnění e-mailového kontaktu.

Helena Karlíková
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Specializovaná péče nekončí.
Litomyšlská nemocnice navíc chystá novinky
V roce 2010 získala litomyšlská nemocnice sta-
tus iktového centra. Po pěti letech jej obhájila
s platností do roku 2020. Podle slov generálního
ředitele společnosti Nemocnice Pardubického
kraje Tomáše Gottvalda je to vynikající zpráva
pro pacienty a také je to signál, že centrum po-
kračuje v trendu plnění standardů specializo-
vané péče o nemocné. V souvislosti s obhájením
statusu uvedl primář neurologického oddělení
Marián Kuchar, že to nebylo snadné.

Investice do budov 
V letošním roce byly v Litomyšlské nemocnici
provedeny stavební úpravy za více než 20 mili-
onů korun.  Jednalo se o zateplení budov in-
fekční diagnostiky, interny a pediatrie. Ty byly
dokončeny v červnu. Na začátku září byla také
dokončena budova ředitelství. Do konce letoš-
ního roku nejsou přichystány další stavební
úpravy. V příštím roce je v plánu zateplení ad-
ministrativní budovy, včetně stravovacího pro-
vozu a adaptace staré kotelny na spisovnu. 

Přátelský přístup
Po investicích do budov a přístrojů jsou připra-
veny finanční prostředky do „měkkých” pro-
jektů. Ty zahrnují zlepšení firemní kultury,
zdůraznění etických hodnot a celkové zlepšení
spokojenosti pacientů i zaměstnanců. „Není to
věc, kterou jde zařídit lusknutím prstů, svou roli
hrají v některých případech i potřebné peníze,
ale přinejmenším slušnost, milý úsměv a důs-
tojné zacházení s pacienty jsou zadarmo. Je
známo, že spokojený pacient se rychleji uzdra-
vuje a lépe se cítí,” vyjádřil se k programu Přá-
telská nemocnice v Pardubickém kraji Roman
Línek. Odborným garantem dvouletého procesu
bude přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze Marek Vácha.
„Řada studií už prokázala, že měkké projekty,
jako je jinak těžko měřitelná atmosféra na pra-
covišti, slušnost a přátelskost, významně snižují
procento stížností ze strany pacientů. V dů-
sledku to má pozitivní vliv i na tvrdé projekty,”
dodal odborný garant programu. 
Program Přátelská nemocnice se zabývá i kul-
tivací ambulancí a čekáren, zavedením bez-
drátového připojení k internetu, zlepšením
parkování v areálech a jejich okolí, dokončením
orientačních systémů a vylepšení možnosti
stravování a doplňkového prodeje. „Chceme
také například rozvinout spolupráci s dobrovol-
nickými centry, umožnit zájemcům duchovní
službu a věnovat se tématu umírání v nemoc-
nici,” doplnil informace Roman Línek.
Nemocnice v Pardubickém kraji v této proble-
matice nezačínají od nuly. Do konce letošního
roku bude provedena analýza skutečného stavu
a také by mohlo dojít k prvním změnám. Ty by
měly pokračovat v roce 2016 a v polovině roku
2017 bude proces vyhodnocen. S finanční pod-
porou projektu ve výši jednoho milionu korun
počítá i Pardubický kraj.

Text a foto Petr Šilar

Činnost iktového centra je zaměřená na diagno-
stiku, prevenci a terapii cévních mozkových pří-
hod. Je součástí Iktových center České republiky
a díky tomu se dostalo do popředí prvotřídní neu-
rologické péče o pacienty. Práce ve špičkovém
prostředí se neobejde bez moderního přístrojo-
vého vybavení. „Neurologie v rámci projektu zí-
skala například monitorovací techniku, nemocniční
lůžka, antidekubitní matrace, odsávačky, dávko-
vače, pumpy a také nový biochemický analyzátor
s veškerým vybavením nutným k provozu v příš-
tích šesti letech,” prozradil podrobnosti primář
Marián Kuchar. Pro potřeby následné péče o paci-
enty iktové jednotky bylo vybaveno i oddělení lůž-
kové rehabilitace. „Nově tu máme velmi drahé
přístroje pro nácvik pohybu, kdy se pacienti učí
znovu chodit, psát, jíst a podobně,” dodává pri-
mářka rehabilitace Markéta Tušlová. Důležité je
samozřejmě i profesionální personální zabezpe-
čení. „Věřím, že litomyšlská jednotka nebude vy-
hlášená jen svým přístrojovým vybavením, ale
i umem a zkušeností zdejších odborníků a povinné
pětileté období udržitelnosti projektu ji promění
v tradiční špičkový obor spojený s tímto městem
a krajským zdravotnictví,” řekl náměstek hejtmana
Pardubického kraje odpovědný za zdravotnictví
Roman Línek.
Onemocnění cévní mozkovou příhodou jsou
velmi vážná, jejich počet ročně stoupá o jednotky
procent a jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí.
Oproti celosvětovému průměru je u nás četnost
tohoto onemocnění dvojnásobná. 
Aktuální hodnota projektu iktového centra v Li-
tomyšli je 21,5 miliónů korun. Pětaosmdesát pro-
cent dané částky bylo hrazeno z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a tři miliony korun při-
dal Pardubický kraj.

Dne 24. září se konal v Litomyšlské nemocnici
den otevřených dveří s mottem „Přátelská 
nemocnice". 

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 3. 10. MUDr. Paseková
Ne 4. 10. MUDr. Paseková
So 10. 10. MUDr. Sláma
Ne 11. 10. MUDr. Sláma
So 17. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 18. 10. MUDr. Přichystalová
So 24. 10. MUDr. Sláma
Ne 25. 10. MUDr.Sláma
St 28. 10. MUDr. Jindrová
So 31. 10. MUDr. Přichystalová
Ne 1. 11. MUDr. Přichystalová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 3. 10. MUDr. Filová
Ne 4. 10. MUDr. Filová
So 10. 10. MUDr. Beňová
Ne 11. 10. MUDr. Hájková
So 17. 10. MUDr. Jílková
Ne 18. 10. MUDr. Jung
So 24. 10. MUDr. Kopecká
Ne 25. 10. MUDr. Mareš
St 28. 10. MUDr. Filová
So 31. 10. MUDr. Papoušková
Ne 1. 11. MUDr. Pecinová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 3. 10. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 4. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 10. 10. U Nemocnice 461615617
Ne 11. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 17. 10. U Slunce, 461 612 678
Ne 18. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 24. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 25. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
St 28. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 31. 10. Na Špitálku, 461 615 034 
Ne 1. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
3.-4. 10. MDDr. Elčknerová Irena
Polička, Haškova 445, tel. 461 724 369
10.-11. 10. MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
17.-18. 10. zubní lékař Filip Nataliya
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel. 461 612 733
24.-25. 10. MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402
28. 10. MUDr. Kašparová Leona
Polička, Růžová 195, tel. 775 724 524
31. 10. – 1. 11.  MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 383, tel. 461 631 126

ROZPIS SLUŽEB

Restaurace Rettigovka je známá jako podnik,
který je průkopníkem sociálního podnikání. Za-
městnávají zde totiž hendikepované osoby.
V současné době je jich jedenáct. Jednou z nich
je od léta neslyšící Alžběta Nádaská. Ta je půvo-
dem ze Znojma. Kuchařské učiliště studovala
v Hradci Králové a v Litomyšli bydlí dva roky.
„Díky inzerátu v Lilii a mým známým, kteří mi po-
mohli, jsem dostala práci,” vysvětlila s pomocí
překladatelky do znakového jazyka čtyřiadvace-
tiletá kuchařka. 
V Rettigovce to není její první pracovní zkuše-
nost. Podle jejích slov nebylo obtížné práci se-
hnat. „Během učení mě práce v kuchyni chytla.
Navíc mohu uvařit nějakou dobrotu příteli,” pro-
zradila Alžběta, co ji baví na kuchařském ře-
mesle. Práce v kuchyni se nebojí, o čemž svědčí
i chvála od vedoucích pracovníků. „Běta ukázala,
že o práci stojí už při nácviku, který absolvovala
v rámci Sociálně terapeutických dílen Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče. Nevěděli jsme, do

čeho jdeme, neboť i pro nás je práce s neslyšícím
člověkem nová zkušenost. Je to však pro nás za-
jímavé a chceme to vyzkoušet,” řekla Alena Fi-
edlerová ze společnosti Komuniké, jež provozuje
Rettigovku. 
Co je vlastně pro neslyšícího v kuchyni těžší.
Práce nebo komunikace s ostatními? „Dopisu-
jeme si, ukazujeme. Nebo se nejprve podívám,
jak se to dělá. Nemáme extra problém,” vysvět-
lila Alžběta Nádaská. Vzájemná komunikace
však není jednoduchá pro slyšící personál.
Občas dochází k nedorozuměním, kdy si obě
strany nejsou schopny předat požadovanou in-
formaci. „Učíme se komunikovat navzájem,” po-
dotkla Alena Fiedlerová. 
Alžběta Nádaská je v Litomyšli spokojená. Se
svým přítelem a psem navštěvuje památky
a jezdí na výlety do okolí. „Ráda bych si udržela
práci co nejdéle,” prozradila na závěr své přání
do budoucna. 

-pš-

Neslyšící kuchařka je v Litomyšli ráda
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Záchranka by měla dostat nový sanitní vůz
V září se uskutečnil seminář určený pro zastu-
pitele Pardubického kraje, který se týkal stavu
Rychlé lékařské pomoci (RLP). Zastupitelé získali
informace o stavu a síti RLP s tím, že rozmístění
jednotlivých stanic se do roku 2017 měnit ne-
bude. Čeho se však každá, včetně té litomyšlské,
ještě do konce letošní roku dočká, je nový sa-
nitní vůz. 
Vážným problémem trápícím ale záchranky po
celé České republice je nedostatek doktorů. „Vá-
žíme si proto všech lékařů, kteří pracují pro lito-

myšlskou RLP. Budeme se snažit je více podpořit,"
řekl po semináři starosta Litomyšle a krajský za-
stupitel Radomil Kašpar. Radě města by tak v nej-
bližší době měl být předložen návrh na finanční
příspěvek Litomyšlské nemocnici. Její lékaři totiž
ve svém volném čase na záchrance slouží. Peníze
tak půjdou na odměny za tuto práci. 
Na závěr jedno číslo ze statistiky záchranné
služby Pardubického kraje. Zhruba u třetiny vý-
jezdů sanitních vozů se jedná o zneužití této
služby.                                                                  -bj-

Z DOPISŮ
bům, lavičkám, lavicím atd. v areálu zámku a za-
hrady. Tvarově a materiálově nevhodné lavičky
v zámecké zahradě připomínají ne krystal, ale
rakev a jsou krajně nestabilní. Jak vůbec mohl
„někdo” schválit materiál žlabů, laviček a lavic
na prvním nádvoří, tj. z laminátu, k zakompono-
vání do areálu zámku, jež je zapsán do kultur-
ního dědictví chráněných památek UNESCO?
Takovéto umělé prvky určitě „nesedí” k rene-
sanční památce nejvyššího řádu. Co na to sku-
teční odborníci? Nebo je nutné být originální za
každou cenu? A ona ta cena např. za lavičky, víc
jak  1 400 000 Kč, opravdu není malá. Litomyšl
získala obdiv mnohých tím, jak dovede citlivě
řešit historické prvky města, např. provedením
Klášterních zahrad. Oprávněně. Ale myslím, že
nad řadou věcí naopak řada lidí jen nevěřícně
a smutně kroutí hlavou. U schvalování jsou
opravdoví odborníci? Proč nevítězí „zdravý se-
lský rozum” nad „originalitou za každou cenu”?
Vím, že se jedná o řadu kontroverzních témat
a že „co člověk, to jiný názor”. Měl jsem potřebu
se k těmto tématům vyjádřit alespoň takto. 

Ing. Jaroslav Šauer

Řada věcí se, myslím, podařila, ale v mnoha jsem se
ve svém očekávání hluboce mýlil a zklamal

Vážení občané Litomyšle, jsem litomyšlský
rodák a jsem na to hrdý, protože Litomyšl je
vskutku krásná s obrovskou historií a tradicemi.
Občas dlouhé hodiny chodím po zámeckém ná-
vrší ve dne i v noci, fotografuji a zajímám se mj.
o novinky, které jeho revitalizace přinesla. Sle-
duji změny a úpravy od začátku. Myslel jsem si
– možná bláhově, že vynaloženým mnohasetmi-
liónovým investicím budou odpovídat i architek-
tonické návrhy a provedení. Řada věcí se,
myslím, podařila, ale v mnoha jsem se ve svém
očekávání hluboce mýlil a zklamal. Mám několik
postřehů. První „ranou” je vydlážděná „hrouda”
před budovou muzea a piaristického kostela,
holá, bez jakékoliv zeleně, jen studené žulové
kostky v pruzích, ani ne v nějakých zajímavých
obrazcích. Zlikvidovaný schodový přístup lemo-
vaný zelení k hlavním dveřím muzea, šikmé
dláždění necitlivě „narvané natvrdo” až ke zdi
samotné budovy, nic neříkající šikmé nízké zá-
bradlíčko… Vše „doplňuje” malé trojúhelníkové

okénko světlíku do podzemí a trubkové větráky.
Přístavba muzea s moderní střechou trčící nad
boční schodiště, podivně opláštěná panely se
moc nepovedla. Boční schodiště, procházející
pod vysunutým ostrým rohem, které ještě ne-
dávno přímo vybízelo jít si rozbít hlavu o ostré
olištování, vše jen podtrhlo. Ochoz kolem silnice
z betonu, ač vše ostatní je vydlážděno, také
mnoho krásy nepobral a navíc subtilní zábradlí
v metrové výšce na jeho okraji malému děcku,
osobě na invalidním vozíku apod. sotva zabrání,
aby nepropadli pod auto projíždějící pod ocho-
zem. Jsou tady vůbec splněné bezpečnostní
normy?! Dlážděné chodníčky napříč parkem jsou
široké tak sotva pro jednotlivce. Maminka s ko-
čárkem ani člověk na invalidním vozíku tu nepro-
jede. Štětovaný chodník, který se svažuje
z „cesty – aleje filosofů” ke vjezdu do mateřské
školky, se také jaksi nepovedl, když štětovaná
plocha mezi obrubníky tvoří jednostranný hrb.
Při kolaudaci tento paskvil nikdo neviděl? Ni-
komu nevadil? Takto schválené, zhotovené
a převzaté? Určitě se připojuji i k nemalému
počtu kritiků laminátových prvků – vodním žla-

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví 
Litomyšlska v otázkách a odpovědích 

Funkční období jednotlivých členů
správní rady činí pět let. Členy
správní rady volí a odvolává zaklada-
tel, tzn. město Litomyšl prostřednic-
tvím Zastupitelstva města Litomyšle.
Členové správní rady vykonávají
svoji funkci bez nároku na odměnu. 

Kdo dohlíží na peníze?
Revizor, který je kontrolním orgánem
nadačního fondu. Revizora nadač-

ního fondu volí a odvolává zakladatel, tedy
město Litomyšl prostřednictvím Zastupitelstva
města Litomyšle. Funkční období revizora činí 5
let. V kompetenci revizora je kontrolovat plnění
podmínek stanovených pro poskytování nadač-
ních příspěvků a správnost účetnictví. Revizor
dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost
v souladu s právními předpisy, zakládací listinou
a jeho statutem. Výkon funkce revizora je nezas-
tupitelný.

 Jak mohu přispět?
Jednoduše vložením peněz na bankovní účet:
107-9800960297/0100. Zde je samozřejmě
možné zadat i trvalý příkaz k úhradě a přispívat
pravidelně menšími částkami. Dar je také možné
vložit v hotovosti na přepážce banky, ovšem za
poplatek. Pokladny městského úřadu platbu
v hotovosti nebo kartou přijmout nemohou, pro-
tože nadační fond je samostatný subjekt. ozte
nám modernizovat a zkvalitňovat zdravotní péči
v našem malebném regionu. Investice do va-
šeho zdraví se Mohu podpořit konkrétní věc?
Je možné podat návrh na konkrétní věc, která by

měla být finančně podpořena. Peníze cíleně za-
slat možné není.  

 Mohu si ověřit, na co mé peníze šly?
Na www.litomysl.cz/nadacnifond budou uveřej-
ňovány konkrétní záměry, na které byly nebo
budou peníze použity. 

 Jak bude zajištěno, že např. financovaný
přístroj pro Litomyšlskou nemocnici zůstane
skutečně v Litomyšli?
Umístění takového přístroje bude ošetřeno ve
smlouvě.

 Dostanu potvrzení o poskytnutí finančního
daru? 
Nadační fond nabízí i možnost uzavření darova-
cích smluv. Všichni zájemci si při splnění zákon-
ných podmínek mohou dar odečíst od daňového
základu a snížit si tím daň z příjmu.

 Na koho se mám obrátit, pokud chci o fondu
vědět více? 
Korespondenční adresa nadačního fondu je: Na-
dační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska,
Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl
Tel. 461 653 300, email: nadacni.fond@litomysl.cz

 Mohu se někde dozvědět, kolik peněz je právě
na účtu?
Aktuální stav konta najdete na
www.litomysl.cz/nadacnifond

 Jak se dozvím, koho chce správní rada pod-
pořit? Mohu její rozhodnutí nějak ovlivnit?
Na www.litomysl.cz/nadacnifond budou vždy
uveřejňovány konkrétní záměry. Je možné kon-
taktovat správní radu a podat návrh, na co by
měly být peníze použity.                                 -red-

Nadační fond pro rozvoj zdravotnic-
tví Litomyšlska již funguje. Na svém
účtu má 1 milion korun, kterým při-
spěl jeho zakladatel, město Litomyšl.
Finančně můžete přispět i vy, ale
možná vás napadají různé otázky.
Třeba na ně najdete odpověď na ná-
sledujících řádcích. 

 O co jde?
Posláním Nadačního fondu pro roz-
voj zdravotnictví Litomyšlska je zvýšit dostup-
nost a kvalitu zdravotní péče pro všechny
občany mikroregionu Litomyšlska zajišťované
privátními poskytovateli, Litomyšlskou nemoc-
nicí, která je organizační složkou společnosti Ne-
mocnice Pardubického kraje, a.s., výjezdovým
stanovištěm RLP a charitní ošetřovatelskou
službou.
Nadační fond chce přispět k: 
• rozvoji kvality a dostupnosti lůžkové, ambu-

lantní i domácí péče
• rozvoji spolupráce s obcemi a všemi podnika-

telskými subjekty
• rozvoji moderních léčebných postupů a mate-

riálně-technického vybavení pro lékařskou péči
• podpoře vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
• rozvoji vzájemné spolupráce lékařů a nelékař-

ských zdravotnických pracovníků s veřejností
• podpoře a přispívání na speciální zdravotní

péči nehrazenou z prostředků veřejného zdra-
votního pojištění
 Kdy fond vznikl?

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšl-
ska byl založen městem Litomyšl. Usnesením
č. 115/14 ze dne 9. září 2014 schválilo zastupitel-
stvo města založení fondu a usnesením č. 9/15
ze dne 24. února 2015 schválilo jeho zakládací
listinu a statut. Město jako zakladatel fondu pro-
vedlo základní vklad ve výši 1 000 000 Kč. Na-
dační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska
je transparentní. Každý přispěvatel ví, co kon-
krétního je z jeho peněz financováno.

 Kdo v nadačním fondu rozhoduje?
Správní rada, která je statutárním orgánem na-
dačního fondu, spravuje majetek nadačního
fondu, řídí jeho činnost, rozhoduje o všech jeho
záležitostech a rozhoduje o poskytování nadač-
ních příspěvků. Správní rada má celkem 7 členů.
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Tiskařská historie Litomyšle bude mít muzeum

Od myšlenky k činu není
v H.R.G. daleko, a tak se
tento projekt pomalu
rozjíždí. Exponáty růz-
ného druhu pomalu při-
bývají, ale jak v tiskárně
říkají, jde o běh na dlou-
hou trať. Na návštěvu
muzea si zatím musíme
počkat. Na zajímavý pro-

jekt jsme se ale zeptali Jana Glosera, pracovníka
propagace tiskárny H.R.G., který se na jeho pří-
pravě aktivně podílí. Co se v Litomyšli chystá, se
dozvíte z jeho odpovědí. My už se těšíme a dr-
žíme palce. A vy, milí čtenáři, možná máte doma
nějaký ten exponát, který byste mohli do expo-
zice věnovat.

 HRG je tiskárna. Muzeum tisku Litomyšl je
tedy logické, ale kde se vzal nápad začít se tomu
věnovat, vše připravovat?
Nápad se zrodil, kde jinde než v hospodě v Lito-
myšli, jak už to tak bývá. První myšlenku bych da-
toval zhruba do roku 2008, kdy jsem více
přičichnul k tiskařině, a ta mě zcela pohltila. Sa-
mozřejmostí je, že nadchnutí se projevilo i u obou
majitelů H.R.G., jak Leoše Tupce, tak i u Petra Lo-
rence. Jak jsem se tak ponořil do studia tohoto ře-
mesla v Litomyšli, čím dál více mě to ujišťovalo,
že Muzeum tisku do našeho města prostě patří.
Však které jiné město v České republice se může
pochlubit nepřetržitou 500letou tradicí tiskařství? 

 Pod názvem Muzeum tisku si můžeme před-
stavit vše, co je spojeno s tiskem, ale bude ex-
pozice skutečně obsahovat cokoli s tím spojené,
nebo je podmínkou, že se to bude týkat vý-
hradně Litomyšle a dějin tisku zde?
Muzeum tisku bude zahrnovat v podstatě čtyři
okruhy – sazárnu, knihtiskovou dílnu, litografic-
kou dílnu a knihařskou dílnu. Jelikož se toho moc
z vybavení litomyšlských tiskáren nezachovalo,
musíme hledat exponáty v širším okolí. Cílem je
vybavit plnohodnotně tiskárnu z období první
republiky tak, jak by mohly vypadat tiskárny
AUGUSTA, DOSTAL či DMYCH v Litomyšli před
2. světovou válkou. V tuto chvíli tedy shromaž-
ďujeme jak vybavení tiskárny, tak veškerý do-
bový spotřební materiál a samozřejmě veškeré
tiskoviny, knihy či výrobky litomyšlských tiskáren.

 Co se vám tedy do dnešní doby podařilo na-
shromáždit a odkud? Co z toho považujete za
„nejcennější" nebo ojedinělé?

Do této chvíle disponuje náš depozitář asi pade-
sáti stroji, stroječky a přístroječky pro tisk a kni-
haření. Samozřejmostí je několik regálů
kovového i dřevěného písma, litografických ka-
menů a jiného materiálu pro tisk. Původ je dnes
od hradu Točník přes Prahu, Úvaly, Český Brod,
Chrudim, Chrast, Litomyšl, Moravskou Třebovou
až po slovenskou Banskou Bystrici a Zvolen. Dva
stroje jsou dovezeny dokonce z Německa
a jeden z Anglie. Nejcennější a zároveň nejoje-
dinělejší je sázecí stroj Intertype z roku 1917.
Tento americký výrobek byl určen k strojní sazbě
textu. Konkrétně tento zakoupila v roce 1921 Če-
skoslovenská obec legionářská pro sazbu svých
tiskovin. Stroj měl německou klaviaturu, a tak
v době protektorátu ze strachu z konfiskace byl
zazděn v tiskárně na Václavském náměstí. Po
válce dál fungoval až do roku 1987, kdy měl být
sešrotován. Naštěstí tehdejší servisní mechanik
těchto strojů pan Jaromír Šubrt z Hradce Králové
tento skvost s pohnutou historií zachránil
a doteď byl uskladněn v jeho domě. Stroj nabíd-
nul nejdříve Národnímu technickému muzeu, ale
to odmítlo… my už ne. Podobný stroj vlastnila
i tiskárna Augusta v Litomyšli, takže do našeho
konceptu přesně zapadá.

 Jak exponáty získáváte? Co když má někdo
z Litomyšlanů třeba na půdě něco, co by se vám
hodilo? Má vás kontaktovat?
Exponáty se získávají velice špatně, jelikož
mnoho věcí bylo zničeno nebo nenávratně po-
škozeno. Je to hledání jehly v kupce sena. Pokud
by kdokoliv z Litomyšle či okolí měl cokoliv, co
se týká tiskařské či knihařské výroby před rokem
1945, ať nás určitě kontaktuje. Budeme velice
vděčni. V tuto chvíli hledám různé litomyšlské

tisky, strojní nítošičku a litografický lis. Také ja-
koukoliv fotografickou či video dokumentaci.
Kontakt: jan.gloser@hrg.cz, mobil: 728 847 264.

 Kde máte prozatím nashromážděné věci? 
Depozitář v tuto chvílí zabírá zhruba 100 m2 a asi
20 dalších paletových míst v nadzemních regá-
lech nové skladovací haly naší tiskárny.

 Pro muzeum ale vznikl i návrh interiéru. Mů-
žete ho přiblížit? Bude tak realizován nebo upra-
ven?
Ano, vzniklo několik studií, které vypracovala
studentka architektury z Litomyšle Tereza No-
votná. Původní zadání bylo, že muzeum bude
umístěno v nadzemní vestavbě v průmyslové
hale tiskárny H.R.G. Tento koncept se nám velice
líbil, ale z důvodu veliké nosnosti podlah bylo od
této koncepce ustoupeno a přemýšlíme teď
o prosklené přístavbě tiskárny u silnice I/35. Sa-
mozřejmě že nejvíce by se nám líbilo koupit
„starou" Augustu, tam by to mělo přesně toho
genia loci, po kterém toužíme. Bohužel tento
dům je pro nás finančně nedostupný, a tudíž asi
tiskařinou už nikdy vonět nebude. 

 Už víte, kdy by mohlo muzeum začít fungo-
vat? Alespoň výhledově...
Termínů už jsme si dali několik, ale jelikož to je
celé běh na dlouhou trať, nerad bych cokoliv
konkrétního vyslovil. Slíbili jsme si, že do konce
tohoto roku budeme mít studii na stavbu muzea
a pak se uvidí, co dal.
Roku 1641 byla tiskárně Pavla z Meziříčí na hoře
Olivetské udělena výsada volného tisku nábo-
ženských knih. V 17. století byla tiskárna v rukou
rodiny Kamenických, která tiskla oblíbené kalen-
dáře. V roce 1728 tu byl poprvé vytištěn český
slabikář. V roce 1776 koupil tiskárnu Václav Tu-
reček, v jehož rodě zůstala tiskárna až do roku
1846. Přišlo století devatenácté, s ním Josef Ka-
jetán Tyl, který zde vydával své povídkové prvo-
tiny. V roce 1852 převzal tiskárnu jeho zeť
Antonín Augusta. Jedním z jeho významných po-
činů byl počátek tisku časopisů. V roce 1860 se
ujal časopisu Obrazy života, jehož redaktorem
byl Jan Neruda. Dalším Augustovým časopisec-
kým počinem byly první litomyšlské noviny Hlas
z Litomyšle v roce 1861. Augusta se zasloužil
o vydání řady českých vědeckých knih, my si
jeho jméno spojujeme zejména s posledním po-
bytem Boženy Němcové v Litomyšli. Augusta jí
nabídl vydávání jejích sebraných spisů a vůbec
první vydání Babičky, jež se záhy realizovalo. Od
roku 1890 vedl tiskárnu syn Vladimír. Závod pře-
stavěl, opatřil novými stroji, rozšířil výrobu. Pro
pokročilý věk prodal Vladimír Augusta v roce
1939 tiskárnu rodině Šperlově, jež vedla dál pod-
nik pod firmou Augusta, knihtiskárna v Litomyšli.
Po druhé světové válce přišly národní správy
a znárodňování, tiskárna byla dokonce zrušena,
pak opět obnovena. Až v srpnu 1991 byla ti-
skárna rodině Šperlově vrácena a zhruba do de-
seti let byl její provoz ukončen. Počátkem
devadesátých let se zároveň začíná psát i histo-
rie tiskárny H.R.G.

Ptala se Jana Bisová, foto archiv H.R.G.

IMG 2971 – sázecí stroj Intertype – americká vý-
roba z roku 1917

Exteriér a interiér – vizualizace vestavby muzea
ve výrobních prostorách litomyšlské tiskárny od
Terezy Novotné.

První tiskárnu v Litomyšli založil Bohuš Kostka z Postupic v roce 1503. Povolal do ní Pavla
z Meziříčí. Tehdy se začala psát historie litomyšlského tisku, kterou se dnes snaží zmapovat
místní tiskárna H.R.G. Zde totiž přišli na nápad založit muzeum. 

V sobotu 19. září byla vernisáží v litomyšlském
regionálním muzeu zahájena výstava krátkých,
chladných zbraní 19. a 20. století., pocházejí-
cích ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky
a Václava Macha, občanů Litomyšle.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
Mgr. Klimešovi, řediteli muzea, za to, že nám
umožnil tuto výstavu uspořádat. Děkujeme za
bezvadnou spolupráci i za její grafické řešení
a perfektně provedenou instalaci exponátů. 
Velice si vážíme návštěvy dlouholetého sběra-
tele a uznávaného znalce chladných zbraní
pana Petra Rubína, který na vernisáž vážil
dlouhou cestu až z Karlových Varů. Byl tu přes
noc a v neděli se věnoval společně s rodinou
prohlídce města. Podle jeho reakcí, dopisů
a telefonátů byl samotnou výstavou velmi nad-
šen a Litomyšlí naprosto unesen. Slíbil, že ur-
čitě znovu přijede. Hodně nás to potěšilo.

Poděkování: vernisáž a výstava 
krátkých chladných zbraní 

Zároveň chceme poděkovat sekretariátu sta-
rosty města Litomyšle za pěkné dary pro
pozvané hosty. Děkujeme také všem návštěv-
níkům, kteří na vernisáž přišli a projevili zájem
o vystavené předměty i o jejich historii.
Tímto také děkujeme paní Haně Lněničkové
z Horního Újezdu za vynikající koláčky a panu
Milanu Vopálkovi z Vinotéky u Milana, který
nám dodal lahodné vínečko.
Využíváme ještě této příležitosti a zveme vás,
vážení občané, do muzea, kde budou krátké,
chladné zbraně k vidění až do 15. listopadu
2015. Pokud budete mít zájem, přijďte v neděli
18. 10. a v neděli 15. 11., vždy od 15 hodin, kdy
bude komentovaná prohlídka a vy se můžete
o chladných zbraních a jejich historii něco do-
zvědět.
Srdečně vás zve 

Jaroslav Bryška a Václav Mach
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Pětadvacáté narozeniny Lilie slavíme soutěží.
Od zářijového čísla představujeme nejoblíbe-
nější místa v Litomyšli i s počtem hlasů, která
obdržela. V tomto čísle už můžeme prozradit,
jaké ceny si odnesou ti, kteří se zúčastnili hlaso-
vaní. Jsou to: permanentky do Fitcentra Fila,
lístky na libovolnou akci do Music Clubu Kotelna,
Bedřichova jedenáctka z minipivovaru Veselka,
oběd pro dvě osoby v restauraci Rettigovka, dva
lístky na libovolné představení Litomyšlských
hudebních večerů, knihy a propagační předměty
města Litomyšle, kuchařka Když vaří múzy
a láhev vína od Smetanovy Litomyšle. Jména vý-
herců zveřejníme v příštím čísle Lilie.

 Smetanovo náměstí v době klidu 
(7. místo, 4 hlasy)
Smetanovo (dříve také Riegrovo či Gottwaldovo)
náměstí patří bezesporu k nejkrásnějším místům
ve městě. Právem je tak od roku 1965 součástí
Městské památkové rezervace. Z architektonic-
kého hlediska zde lze obdivovat množství sta-
vebních stylů a nebýt požárů, z nichž největší byl
v roce 1546, tak je jejich pestrost ještě větší.
Mnoho domů je opatřeno pamětními deskami
a upozorňujícími na významné osobnosti, které
v nich pobývaly různě dlouhé etapy svého ži-
vota. Zajímavostí je zde mnoho. Jednou z nich je
i secesní orloj, který je od roku 1907 k vidění na
radniční věži. Na Smetanově náměstí se také
vždy konaly nejrůznější společenské akce. Ma-
jálesy, koncerty, průvody, trhy, ale také demon-
strace. Mezi smutné okamžiky v dějinách

náměstí patří například povodně. Mnozí Lito-
myšlané si dobře pamatují tu ze 17. května 1984. 

 Piaristický klášter – pohled z ochozu 
na zámek a město (7. místo, 4 hlasy)
Do nově zrekonstruovaného kostela Nalezení sv.
Kříže láká návštěvníky nejenom samotný interiér
památky, která byla vysvěcena v srpnu roku
1722, ale zajímavé expozice a vyhlídka. Z té je
vidět kromě litomyšlského zámku také centrum
města. Při cestě, na téměř samotný vrchol jedné
z dominant Litomyšle, mnoho lidí možná nena-
padne, jak pohnutý osud litomyšlský chrám měl.
V rozmezí necelých sta let (1735-1814) kostel na
zámeckém návrší třikrát vyhořel. Další těžké ob-
dobí pro barokní památku bylo 20. století. V le-
tech 1948-1949 sice byla částečně opravena, ale
v roce 1958 byl poprvé oficiálně konstatován ha-
varijní stav celého kostela. V dalších letech van-
dalové a zub času téměř dokonali naprostou
zkázu. Tu odvrátily částečné opravy ze začátku
devadesátých let a kompletní rekonstrukce
v rámci projektu revitalizace zámeckého návrší.
V současné době je kostel Nalezení svatého
Kříže přístupný veřejnosti a k vidění je restauro-
vaný inventář i moderní díla Václava Ciglera
a Michala Motyčky a doprovodné programy. 

i běžci však mohou využít i další krásná místa
pro sportovní vyžití. Jedním z nich je cesta do
Suché, která začíná ulicí Lidická a pokračuje přes
Líbánky a Černou horu. Původně zahrádkářská
osada Líbánky je nyní osídlena více než v minu-
losti. Za končící zástavbou je u cesty, která vede
rovnoběžně s lesem na Černé hoře, k vidění od
loňského podzimu socha svaté Anežky České.
O její instalaci se zasloužila rodina Severových. 

-red-

Soutěž o nejoblíbenější místo
v Litomyšli zná vítěze

Stolní a nástěnné
kalendáře Litomyšl
2016
Dvě verze stolních a dvě verze nástěnných ka-
lendářů s motivy Litomyšle na rok 2016 jsou již
v prodeji. Stejně jako na letošní rok, tak i na příští
rok si můžete zakoupit stolní kalendář s fotogra-
fiemi MgA. Miroslava Sychry a texty Mgr. Oldři-
cha Pakosty. Nebo již tradiční stolní kalendář
s fotografiemi Ivety Nádvorníkové a Marka Bar-
toníčka. První verze nástěnného kalendáře je ve-
likosti A3 na šířku a obsahuje fotografie Marka
Bartoníčka, druhý nástěnný kalendář je na výšku
a obsahuje pro změnu fotografie Miroslava
Sychry.
Kalendáře si je možné zakoupit v infocentru na
náměstí nebo v našem eshopu na www.ticlito-
mysl.cz.                                Text a foto Aleš Bárta 

Městská galerie Litomyšl spo-
lečně s Regionálním muzeem
v Litomyšli připravuje výstavu
akademickému malíři a litomyšl-
skému rodáku Bohdanu Kopec-
kému (1928–2010), který se
nejen svým dílem, ale i životem
nesmazatelně zapsal do dějin Li-
tomyšle. Obracíme se proto na
všechny, kteří vlastní jeho ob-
razy, kresby, ale i dokumenty, fo-
tografie, zvukové či video
nahrávky a vzpomínky týkající se
tohoto umělce, aby nás oslovili
a pomohli nám zdokumentovat život a rozsah
tvorby Bohdana Kopeckého. Majitelé obrazů sa-
mozřejmě zůstanou v anonymitě.
Bohdan Kopecký vystudoval akademii výtvar-
ných umění, v 50. letech byl nucen nastoupit vo-
jenskou službu u PTP na Ostravsku, kde později
působil i jako horník, a právě místní lidskou čin-
ností zdevastovaná krajina se stala inspirací pro
jeho tvorbu. Expresivně pojednané obrazy krajin
rozdrásaných těžbou uhlí se plní baladičností
a symbolickou snovostí obracející se k dějům a ži-

Hledáme obrazy i vzpomínky 
pro připravovanou výstavu

votu uprostřed uhelných hald. Na
konci 70. let musel Kopecký kra-
jinu severních Čech opustit, natr-
valo se vrátil do Litomyšle.
Odchodem z Mostecka se uza-
vřela nejen jedna jeho životní, ale
i umělecká etapa. V době norma-
lizace nemohl svoje díla vystavo-
vat ani prodávat, v novém
prostředí jako by nenacházel in-
spiraci, maluje jen výjimečně. Za-
pojuje se do společenského
života Litomyšle (chodí s přáteli
na pivo, jezdí na turistické zá-

kladny místní tělovýchovné jednoty,…). Novou
vzpruhu pro jeho tvorbu přinese až doba po pádu
komunistického režimu, kdy si plní svoje sny
o návštěvě sopečné krajiny. Odjíždí na Kanárské
ostrovy a Havaj. Tyto oblasti mu přináší inspiraci,
kterou hledal, horlivě se vrací k malování. Obrazy
lávových polí, znázorňující neustálou proměnu
sopečné krajiny, tak uzavírají tvorbu Bohdana Ko-
peckého, která se doslova i symbolicky neustále
obracela pod povrch Země a hledala v jejích hlu-
binách. Zuzana Tomanová, foto archiv MěG

 Cyklostezka z Litomyšle na Suchou
(6. místo, 5 hlasů)
Litomyšl v současné době buduje novou cyklos-
tezku směrem na Vysoké Mýto. Cyklisté, ale

Město Litomyšl
nabízí na prodej 

pozemky
pro výstavbu 
rodinných domů
v lokalitě
Na Prokopu – Lidická

Podmínky prodeje a související 
podklady k prodeji pozemků 
budou zveřejněny na začátku 
měsíce října na úřední desce 
a na www.litomysl.cz v sekci 
Podnikatel – Nemovitosti na prodej.
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Studenti Letní školy architektury
přišli se zajímavými řešeními průtahu

Řešení obtížně řešitelného
Litomyšl je považována za učebnici architektury.
Ruce si zde podávají známí architekti a přístup
města jde příkladem dalším. Je tedy logické, že se
sdružení Akademie architektury, pod kterým jsou
podepsaní manželé Miroslava a Petr Volfovi, roz-
hodlo další ročník svých Letních škol architektury
situovat právě do Smetanova rodiště. Jako téma
pro účastníky zvolili řešení průtahu ve chvíli, kdy
bude vybudován obchvat města v podobě rych-
lostní komunikace R35. „Zabývali jsme se lokali-
tou, která začíná u kruhového objezdu u hotelu
Dalibor a jde až k sokolovně. Je to vlastně ta
hlavní část kopírující náměstí, kde dochází k tomu
nejhlubšímu oddělení dvou částí města,” vysvětlil
odborný garant letní školy, novinář Petr Volf
a dodal: „V tomto místě se dá relativně snadno
dojít k tomu, že městský úřad je oddělen od
zbytku města, školy také. Jsou to taková místa,
která kdyby se podařilo vyřešit, tak by to Lito-
myšli prospělo.” Zadání, nad nímž by si lámali
hlavu i uznávaní architekti, studenti uchopili po
svém. V návrzích tak jsou nejen zóny pro odpoči-
nek či sport, ale třeba také lávka spojující radnici
s Klášterními zahradami, bary a kavárny, poly-
funkční dům, tržiště či padací most. „Studenti
měli na práci sedm dnů. První dva dny procházeli
město, dělali si analýzu, mapovali území, sháněli
podklady… Třetí den vypracovali první koncept,
který pak všem prezentovali. Další dva tři dny
,rozpitvávali´ a následně finišovali,” upřesnil
druhý odborný garant, architekt Kamil Mrva. 

Zajímavá a netradiční řešení
„V dnešní době jsou na průtahy dva tři body, kde
se dá přejít nadchodem či podchodem. Hodně
studentů pracovalo s těmito body a snažilo se je
podpořit, zušlechtit či rozšířit,” prozradil architekt
Mrva. Jedním ze zvolených řešení bylo ponechání
průtahu, ovšem s jeho zúžením na dva pruhy.
Mladí architekti pak přidávali parkovací stání,
stromořadí a snažili se prostor přetvořit v uliční
cestu. „My jsme se rozhodli vytknout hlavní spoj-
nici a vyřešit ji. Obě části města tedy propojujeme
vzdušnou lávkou. Zachováváme budovu úřadu,
která shlíží na město, ale navrhujeme ji znovu.
Samotný průtah redukujeme ze čtyř pruhu na
dva, navrhujeme cyklostezku s pásy zeleně,” po-
psala vizi jedné ze skupin Františka Podzimková
z brněnské stavební fakulty. Tým Marka Curošíka,
který do Litomyšle dorazil z fakulty umění v Ko-
šicích, se naopak snažil město „sešít”. „Zjistili
jsme, že je to velká stavba, která vyžaduje jiný
přístup. Je to jizva, která rozděluje město, a jizvu
šijeme. Proto jsme si vybrali několik malých bodů,
které pak vytvářejí další změny. Ty body jsou
mostovými či podchodovými spojeními, ze kte-
rých vytváříme cíl cesty. Na mostě u městského

úřadu navrhujeme tržnici nebo přechodné kafe.
U Smetanova domu, kde je v blízkosti sídliště, vy-
tváříme sportovní prostor, kde by lidé mohli hrát
třeba basketbal. Děláme to rozšířením mostovky
a zastřešením.” Podchod u sokolovny pak promě-
ňují v bar, ve který se toto místo na jeden večer
skutečně proměnilo. „Jeden z nápadů jsme zre-
alizovali. V podchodu jsme vytvořili bar, který
jsme namalovali na stěny,” vysvětlil Marek. Vý-
sledkem tedy je vybílený podchod. Studenti se
však nevěnovali pouze průtahu samotnému, ale
řešili i jeho okolí. Kolem historických objektů se
snažili navrhnout veřejná prostranství. Pracovali
s řekou, kdy ve dvou případech rozšířili vodní tok
tak, aby se tam mohli lidé shromažďovat. Zabý-
vali se také návrhem parkovacího domu nebo
novým objektem na prostranství před Billou. 

„Neumím odpovědět”
V jejich nelehké práci jim byl alespoň na jeden
den nápomocný přední český architekt Josef Ple-
skot. S ním měli možnost své vize konzultovat.
„To, co studenti řeší, je tak složitý úkol, který se
bude řešit ještě, troufám si říct, staletí a budou
se neustále dělat nějaká rozhodnutí. Důležité ale
je, aby se to základní rozhodnutí udělalo správně.
Aby se řeklo, že to území stojí za to, aby se mu
věnovala velká pozornost a nepromarnilo se to,”
míní Josef Pleskot a dodává: „Na těchto školách

Pět desítek studentů a více než deset lektorů – architektů se na týden sjelo do Litomyšle, aby
se zde zúčastnili Letní školy architektury 2015. Od 4. do 12. září zde řešili možnosti urbanistic-
kého rozvoje města po vybudování rychlostní komunikace R35. Zadání tedy znělo jednoduše:
Litomyšl bez průtahu. A výsledek? Lávky, bary, kavárny, pobytové prostory, zeleň a řada dalších
návrhů. 

Národní potravinová sbírka má 
stanovené datum 
V Chotovicích byla v dubnu pod záštitou Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče založena Potravinová
banka Pardubického kraje. Jejím smyslem je získá-
vat zemědělské přebytky, přebytky produkce po-
travinářského průmyslu nebo neprodejné, ale
poživatelné potraviny, ale také příspěvky shro-
mážděné při veřejných sbírkách v supermarke-
tech, ve školách apod., jejich skladování
a distribuce směrem k potřebným lidem.
A protože se chystá jedna z největších potravi-
nových sbírek – III. ročník Národní potravinové
sbírky -iniciovaná organizací Byznys pro společ-
nost, chceme vás informovat, o co vlastně jde.
21. listopadu mají lidé z celé České republiky
možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat
je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Ty
pak jednotlivé potravinové banky svezou do
svých skladů a dále distribuují charitativním or-
ganizacím pracujícím s vymezenými cílovými
skupinami (např. azylové domy, dětské domovy,
noclehárny, …). 
A jak můžete pomoci právě VY z Litomyšle
a okolí? Zaregistrujte se jako dobrovolník přímo
na webových stránkách hlavního aktéra akce –

Byznys pro společnost a pod vedením některé
z jednotlivých organizací pomozte přímo svou
účastí 21. listopadu. Můžete např. informovat zá-
kazníky o průběhu akce a rozdávat letáky, mů-
žete odebírat darované zboží, můžete pomoc
s nakládáním a vykládáním. Každá ruka bude
dobrá. Do potravinové sbírky v našem okolí se
zapojí Česká Třebová – Tesco, Ústí nad Orlicí –
Tesco, Vysoké Mýto – Tesco. 
Můžete také přijít a darovat část svého nákupu.
Konkrétní zboží vám doporučíme a tak stačí jen
dojít k označenému stolku Národní potravinové
sbírky a zakoupený dar předat k registraci. 
Darované potraviny budou na Litomyšlsku smě-
řovat k potřebným prostřednictvím Odboru so-
ciálně právní ochrany města Litomyšl, Farní
charity Litomyšl, Oblastní charity Nové Hrady
u Skutče. V jednání jsou další organizace posky-
tující sociální služby v okolí. 
V roce 2014 byly v rámci Pardubického kraje da-
rovány potraviny v hodnotě 480 000 Kč. Překo-
náme letos tuto částku? 

Za obdarované pracovnice 
Oblastní charity Nové Hrady Alena Fiedlerová

se ukáže, jak je kdo schopný empatie a jak je
schopný poznat problém přímo na místě. Za tak
krátký čas se ale pochopitelně nedá žádný nápad
rozvinout do vážnějšího řešení, nejsou defino-
vány všechny předpoklady. Studentská řešení
mají pro a proti. Všechno co vytvářejí, ale stojí za
pozornost.” A jak by on sám průtah řešil? Reakce
je překvapivá: „Neumím odpovědět. Snažil bych
se sebrat tolik argumentů, aby si město uvědo-
milo, že je třeba vážně s tímto problémem zachá-
zet. Myslet na spoustu příčných vazeb, které
z tohoto prostu udělají obydlené prostředí pro
budoucí generace. Jakmile se naskytne příležitost
koupit pozemek, šanci nepromarnit.”  

Výstava, kniha i „dar” městu
Práce studentů byly vystavené do 3. října v zá-
mecké jízdárně. Veřejnost tak měla možnost se-
známit se s jednotlivými řešeními. Expozici
nakonec uzavřela dernisáž s besedou, která se
uskutečnila v rámci ArchiMyšle. Zhruba v únoru
pak vyjde knížka – manuál k letošní škole obsa-
hující všechna studentská zpracování. Návrhy
navíc získá litomyšlská radnice k dalšímu využití.
„Studenti se shodli na tom, že by se město mělo
spojit. Tento pohled je pro nás cenný a navržené
možnosti jsou podkladem pro budoucí zadání,”
řekl místostarosta Litomyšle Michal Kortyš,
„osobně jsem si z návrhů vybral asi pět věcí,
které by stálo za to realizovat.” Podle jeho slov
si nechalo město již před lety zpracovat studii,
která část průtahu řeší. Proveditelná je i bez ob-
chvatu Litomyšle. „Studenti mi ale rozšířili ob-
zory. Ve svých nápadech jdou dál, již nejde jen
o parkování jako v naší studii,” sdělil místosta-
rosta a dodal: „Chtěl bych organizátorům, stu-
dentům i architektům poděkovat za jejich
skvělou práci.” 
Ovšem Letní škola architektury, respektive její
pořadatelé se hodlají do Litomyšle vrátit. „Letní
škola by tady mohla být a my se sem jistě vrá-
tíme, třeba formou nějakých workshopů,” pro-
hlásil na závěr Petr Volf a připojil další zajímavou
myšlenku, která už stihla zapustit kořeny: „Lito-
myšl by si zasloužila svoji školu architektury. Je
tady potenciál, aby se architektura v Litomyšli
vyučovala na vysokoškolské úrovni. V rámci re-
staurátorské fakulty, ať už jako katedra nebo in-
stitut.”                              Text a foto Jana Bisová
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Události ve fotografiích

Třináctý ročník květinové show: Květinová show
přilákala do Klášterních zahrad ve čtvrtek 24. září
stovky diváků. Studentky a studenti Střední školy
zahradnické a technické Litomyšl předvedli vla-
stnoručně vytvořené květinové modely a originální
svatební kytice.

Výtvarná Litomyšl ´15: Tradiční přehlídka profe-
sionálních i amatérských výtvarníků, které spojuje
vztah k Litomyšli, „Výtvarná Litomyšl 15” začala
v pátek 11. září v domě U Rytířů. Na výstavě jsou
zastoupeny malířské práce, grafiky, kresby, so-
chařská díla i fotografie. Výstavu můžete navštívit
až do 1. listopadu.

Česko-polské hvězdy v Galerii Miroslava Kubíka:
Litomyšlské Sympozium vizuálního umění pokra-
čuje v Galerii Miroslava Kubíka již čtvrtým roč-
níkem. Tentokrát pod názvem „Česko-polské
hvězdy”. Jeho ambicí je mimo jiné koncentrovat
pozornost na zajímavé osobnosti, jevy a tendence
současného umění. Navazuje na něj výstava, která
byla zahájena 12. září a návštěvníci na ní mohou
vidět moderní díla umělců z Česka i Polska. Ambicí
Galerie Miroslava Kubíka je, aby podzimní expozice
všech zúčastněných umělců byla překvapivá, ote-
vřená, živelná, chytrá, názorově kontroverzní a be-
zesporu zanechala v návštěvníkovi výrazný dojem.
David Böhm, Jiří Franta, Matyáš Chochola, Josef
Zlamal, Tomek Baran, BRACIA Aga Klepacka a Ma-
ciek Chorazy, Mateusz Kula a Zuza Ziolkowska vy-
stavují v galerii do 21. listopadu.

Podchod otevřen před termínem: V pondělí
21. září se pro pěší otevřel podchod mezi super-
markety Billa a Albert. Stalo se tak s více jak tý-
denním předstihem. Sice bylo třeba ještě provést
některé práce, ale ty se realizovaly za částečné
uzavírky. Kolaudace je naplánovaná na 15. října. 
Oprava podchodu trvala od června letošního roku.
Se stavbou bylo spojeno také dopravního omezení
na průtahu městem, které se ale také podařilo
zkrátit, a frekventovanou silnici „uvolnit”. Nová
úprava podchodu by měla zajistit zlepšení jeho
stavu a prodloužení životnosti, zejména díky zří-
zení normových zádržných systémů. Rekonstrukci
podchodu financovalo Ředitelství silnic a dálnic,
na náklady města bylo opraveno osvětlení. 

Vrabčák Édit: Milovníci písní pařížského vrabčáka
Édit Piaf si přišli na své 24. září. V rámci Litomyšl-
ských hudebních večeru se ve Smetanově domě
uskutečnil koncert „Édit Piaf – Mon amour”, věno-
vaný právě královně šansonu. Samozřejmě za-
zněly její nejznámější písně jako Non, je ne regrette
rien nebo Milord. Účinkovalo multiinstrumentálně
pěvecké trio ESPRIT ve složení Markéta Mazou-
rová, Eliška Hurábová a Petra Červinková. Koncert
byl součástí turné k 100. výročí narození známé
francouzské zpěvačky. 

Koncert kapely Tři sestry v Kotelně: Po dlouhých
dvaceti letech vystoupila v pátek 11. září v Litomyšli
kapela Tři sestry. Letos slaví 30 let od svého vzniku
a k tomuto výročí jede slavnostní turné. Při této
příležitosti si vzpomněla na Music Club Kotelna.
Stovky lidí vytvořily bouřlivou atmosféru a daly tak
najevo, jak je kapela Tři sestry i její zpěvák Lou Fa-
nánek Hagen stále populární.

Slovo, gesto, tón: Mladá Smetanova Litomyšl se
letos přehoupla do 42. ročníku, jehož tématem
bylo „Slovo, gesto, tón”. Od 16. do 20. září tak mla-
dému publiku i divákům z Litomyšle nabízela
skvělé interprety i neobvyklý repertoár. Foto ze so-
boty 19. září ze Zahradní slavnosti v Klášterních
zahradách.

Výstava drobného zvířectva ve vylepšeném
areálu: Základní organizace Litomyšl Svazu
chovatelů ČR i letos uspořádala výstavu drob-
ného zvířectva. Drůbež, holubi, králíci i exotické
ptactvo či morčata byli k vidění v sobotu 19. září
v areálu za aukční halou. Tentokrát se chovatelé
mohli pochlubit zastřešením výstavní plochy. 

Ocenění za práci pro Stonožku: Hnutí "Na vlast-
ních nohou - Stonožka" slavilo ve Zvíkovci u Ra-
kovníka 25 let od svého založení. Slavnosti se
účastnili i významní hosté jako kardinál Dominik
Duka nebo místopředseda Senátu Přemysl So-
botka. Poděkování si odnesli dlouholetí pomocníci
hnutí. Ocenění za dlouholetou práci pro Stonožku
převzala i paní učitelka Ludmila Drobná, která učí
v Litomyšli na 2. základní škole. Stonožka je dob-
rovolná humanitární a mírová organizace, v níž
děti pomáhají jiným dětem. Založila ji roku 1990
Češka žijící v Norsku Běla Jensen.                           

-red-, foto Radomil Kašpar

Tuningový sraz se spanilou jízdou: Poslední srp-
nový víkend patřil v litomyšlském autocampu mi-
lovníkům upravených aut. Na sraz dorazilo 53
vozidel, která jejich majitelé změnili mnohdy k ne-
poznání. Organizátorský tým All in One z Litomyšle
připravil pro přítomné zajímavý program. Kromě
soutěží o nejhezčí design, nejhlasitější audiosys-
tém či nejhlučnější výfuk, se mohli příznivci tu-
ningu utkat v páce či v hodu pneumatikou. Auta,
která budí pozornost nejenom vzhledem, ale i zvý-
šenou hladinou zvuku z motorů i audio soustav
zabudovaných v kufru, mohli potkat lidé při spanilé
jízdě přes město a okolní vesnice. Kdo vydržel do
večera, tak obdivoval i světelné efekty vozidel.
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Slova moudrých: Je zhola zbytečné se
ptát, má-li život smysl či ne, má takový
smysl, jaký mu dáme. Seneca

Slavnostně byli přivítáni noví občánci
našeho města:
Zoe Hladíková, Diana Khalak, Antonín Hu-
rych, Eva Motyčková, Adam Bárta, Sofie
Rosypalová, Bára Dlouhá, Julie Šmolíková

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Milan Šmejc, Václav Jandík, 
Jaroslava Špinková
85 let – Miloš Krátký, Květa Voříšková, 
Božena Kuběnová, Václav Víšek
90 let – Jaromíra Taubenestová, 
Václav Nespěchal
91 let – Jan Doubrava
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Houser, Opatovec – Jana Doleža-
lová,Brno, Petr Bílek, Brno – Denisa Falty-
sová, Dolní Újezd, Jiří Vábek, Praha –
Lenka Petržílková, Mokošín, Lubomír Po-
spíšil, Olšany – Aneta Kalinová, Horní
Suchá, Martin Stodola, Bučina – Veronika
Doskočilová, Vysoké Mýto, Milan Horský,
Svitavy – Kristýna Jursová, Svitavy, Jiří
Coufal, Litomyšl – Zuzana Kadaníková,
Praha, Ondřej Šťastný, Borušov – Kristýna
Marečková, Borušov, Milan Juza, Dolní
Újezd – Ludmila Bohdálková, Svitavy,
Miloš Hirsch, Vranovice – Jaroslava Kadi-
dlová, Vranovice, Radovan Šafář, Litomyšl
– Vladimíra Neužilová, Litomyšl, Jan
Enoch, Liberec – Dagmar Mrštná, Liberec,
Jan Frantík, Praha – Alena Librová, Čelá-
kovice, Jaroslav Beneš, Ústí nad Orlicí –
Ilona Šilarová, Ústí nad Orlicí, Josef Špa-
ček, Polička – Tereza Dufková, Polička,
Kamil Kaller, Čelákovice – Hana Labout-
ková, Čelákovice, Jan Lochman, Choceň –
Martina Machová, Litomyšl, Jiří Kalánek,
Opatovec – Lucie Vacková Svitavy, Karel
Slach, Praha – Linda Hekrlová, Pardubice,
Josef František, Litomyšl – Alena Džbán-
ková, Litomyšl, Radim Šenkýř, Borovnice
– Lenka Roušarová, Borovnice, Jan Stratí-
lek, Tisová – Adriana Škeříková, Litomyšl,
Tomáš Novák, Plzeň – Michaela Vodehna-
lová, Litomyšl, Radek Tomášek, Svitavy –
Jitka Motyčková, Litomyšl, Zbyněk Dvořák,
Čistá – Jana Sittová, Svitavy, David Fišer,
Litomyšl – Aneta Glänznerová, Litomyšl,
Petr Stříteský, Čistá – Kateřina Maixne-
rová, Rychnov nad Kněžnou, Jiří Nikolin,
Svitavy – Eva Kalousová, Svitavy, Jan Zub,
Dvůr Králové nad Labem – Pavlína Voří-
šková, Morašice, Zdeněk Bureš, Janov –
Kateřina Fišerová, Janov
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Hanusovou (80 let), Hanou Šmejcovou
(78 let), Dany Ramadanem (22 let), Zdenkou
Žáčkovou (86 let), Stanislavem Leníčkem 
(59 let)
Vzpomínáme.            

Věra Kučerová, SPOZ

Ve společenské kronice uvádí SPOZ pouze
jména osob, které daly ke zveřejnění pí-
semný souhlas. 
V minulém čísle Lilie bylo chybně uvedeno
bydliště manželů Zítkových. Manželé jsou
z Litomyšle, nikoli Nové Vsi. 

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Vážený pane starosto, rád bych Vám blaho-

přál k úspěšným Dnům sociální péče a poděko-
val za podporu, kterou jim město věnuje. Pro
účastníky i pro přednášející jsou velmi přínosné
a myslím, že se, vedle  hradeckých dnů sociál-
ních služeb, jedná o odbornou akci, která nemá
obdoby a začíná mít celonárodní význam. Můj
obdiv patří i paní Nádvorníkové a jejím spolupra-
covnicím. S přáním mnoha dalších úspěchů Li-
tomyšli a Vám osobně Petr Víšek, 
ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s.

 Vážená paní ředitelko, není to tak dávno, co
jsme s dcerou prožili její první školní den a kolem
školky jsme už jen projeli, ale chtěli bychom Vám
i celému kolektivu moc poděkovat.
Nelinka a my s ní jsme v MŠ Zámecká strávili
úžasné a nezapomenutelné 2 roky a uvědomili
si, že za celou dobu jsme nezaznamenali jediný
problém, cokoli jsme řešili nebo potřebovali,
vždy jsme se setkali s ochotou, profesionalitou,
vstřícností a především pochopením.
Vaše školka má nejenom řád a odborné vedení,
ale především rodinnou a úžasnou atmosféru
a také sympatický a vstřícný tým – od paní uči-
telek přes osobní i pedagogické asistentky až po
paní kuchařky a paní uklízečky. Těm všem touto
cestou také děkujeme.
Děkujeme paní učitelce Martince, Vítě a všem
asistentkám ze speciální třídy – vytvářejí ve třídě
milou, příjemnou a fantastickou atmosféru.
Velmi rádi budeme vzpomínat i na všechny akce

– besídky, šipkovanou, pouštění draků, vystou-
pení ve Smetanově domě pro maminky – které
určitě nejdou dělat bez nasazení všech ze
školky. Nelinka má na školku a především na
speciální třídu ty nejkrásnější vzpomínky, které
ji zůstanou celý život, a věřím, že tato školka
byla pro ni nejlepší start a příprava na školu.
Přejeme vám samé spokojené, šťastné a hodné
děti. Všem moc děkujeme. 

Vladimír Simon s rodinou
 Dne 14. září oslavili manželé Margita a Jaro-

slav Královcovi z Litomyšle jubilejní diamanto-
vou svatbu. Do dalších společných let přejeme
hlavně hodně zdraví a pohody.

Za celou rodinu vnučka Lenka Mikulecká
 Dne 3. října jsme vzpomněli rok od doby, kdy

nás opustil Vladimír Dostál.                   Vzpomíná 
manželka Dana, dcera a syn s rodinami. 

Dne 14. října uplyne 5 let od
úmrtí naší milované maminky
a babičky paní Jitky Flídrové. 
S láskou vzpomínají děti s rodi-
nami, ostatní příbuzní a kama-
rádi z trampských osad.

Jitka Kmošková, dcera
 Ahoj Vláďo, v září to byl rok, co už nejsi mezi

námi. Zdravíme tě tam nahoru, děkujeme, že jsi
s námi byl, a máme pro tebe vzkaz: Hrajeme dál!
Chybíš nám a nikdy na tebe nezapomeneme. 
Za tvoje kamarády z „Divadla Jožina Janouška”

Josef Janoušek

SPOLEČENSKÁ KRONIKAO hořčičném zrnu

Také řekl: „K čemu přirovnáme Boží království
nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako
hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší
než všecka semena na zemi; ale když je zaseto,
vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak
velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich
stínu."  (Markovo evangelium 4, 30-32)
Když Ježíš Kristus vyprávěl toto podobenství,
mohli posluchači všude kolem sebe pozorovat
keře hořčice, které vystupovaly nad trávu a obilí
a zvolna se pohybovaly ve větru. Po jejich vě-
tvích poskakovali ptáci a zpívali. Tak velká rost-
lina vyrostla z nepatrného semínka. Nejprve
vyrašil malý, slabý klíček, ale s velkou životní
sílou. Pak rostl a rozvíjel se, až dosáhl velkých
rozměrů.
Když semeno klíčí, rozvíjí se v něm vlastně život,
který do něho vložil Bůh. Růst rostliny nezávisí
na lidské moci. Podobné zásady platí i pro krá-
lovství Ježíše Krista. Je to nové stvoření. Zásady
jeho rozvoje jsou pravým opakem zásad, jimiž
se řídí pozemská království. 
Pozemští králové a státníci používají moc a ná-
silí, udržují vládu silou zbraní. Zakladatel Božího
království je však Kníže pokoje. Duch svatý
představil biblickým pisatelům světská králov-
ství symboly divokých šelem. Krista však před-
stavil jako „Božího Beránka, který snímá hříchy
světa” (Jan 1,29). Jeho způsob vlády neznásil-
ňuje svědomí. Židé očekávali, že Boží království

bude založeno na stejných zásadách jako po-
zemské říše. Spravedlnost se snažili zajišťovat
pouze vnějšími opatřeními, proto vymýšleli
různé metody a plány. Kristus však vštěpuje
vnitřní zásady. Zasévá do lidských srdcí pravdu
a spravedlnost, a tím bojuje proti bludu a hří-
chu.
Království Ježíše Krista se na počátku zdálo
ubohé a bezvýznamné. Ve srovnání s pozem-
skými královstvími vypadalo jako nejmenší.
Vládci tohoto světa se vždy vysmívali Kristu
jako králi. Avšak pravdy Kristova království mají
v sobě Boží život. Dobrá zpráva o záchraně v Je-
žíši Kristu se rychle rozšířila v tehdejší společ-
nosti a i dnes se hlásá po celém světě. V době,
kdy Pán Ježíš vyprávěl toto podobenství, před-
stavovalo jeho království jen několik málo gali-
lejských rolníků. Farizeové uváděli jejich
chudobu a nepatrný počet jako důvod, proč se
lidé nemají připojovat ke Kristovým následovní-
kům. Ale hořčičné semeno rostlo a rozšířilo své
větve po celém světě. Až pominou všechna krá-
lovství a státy světa, na kterých si lidé zakládají,
království Ježíše Krista zůstane silné a mocné.
Podobenství o hořčičném zrnu se má konečně
a vítězně naplnit v poslední generaci lidstva.
Z nepatrného semene vyroste strom. Poslední
varování a poselství o milosti zazní „obyvatelům
země, každé rase, kmeni, jazyku a národu” (Zj.
14,6), „aby z pohanů si Bůh povolal svůj lid” (Sk
15,14), „a země bude ozářena Boží slávou”. 

Čestmír Šťovíček
kazatel Církve adventistů sedmého dne

ZAMYŠLENÍ

Muzeum získalo Certifikát I. stupně 
Českého systému kvality služeb
Na konci letošních prázdnin získalo Regionální
muzeum v Litomyšli certifikát, který ho zavazuje
dodržovat principy a požadavky Standardu Če-
ského systému kvality služeb. Protože si vás,
našich návštěvníku, vážíme, hledáme nové cesty
a postupy, jak naše služby vůči vám stále zlep-
šovat. Jednou z možných cest je právě dodržo-
vání Standardu Českého systému kvality služeb.

Budeme rádi, když nám s tím pomůžete např.
svými podněty. Na pokladně muzea k tomu
bude pro vás nachystaný prostor, kde můžete
vyjádřit svoje připomínky. Těšíme se na spolu-
práci s vámi. 
Platnost certifikátu je do 23. 8. 2018. Více nale-
znete zde: http://www.csks.cz.

Renata Kmošková
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150 let – 4. 10. 1865 se narodil v Hořicích KAREL
ŠŤASTNÝ, malíř, grafik, profesor v Litomyšli
v letech 1891–1930. Jeho obrazy jsou v městské
galerii a v soukromých sbírkách. Významný
sokol, autor litomyšlského sokolského loutko-
vého divadla. Divadlo vedl se svým bratrem Kar-
lem.
135 let – 13. 10. 1880 se v Litomyšli narodil VIK-
TOR JANDA, vědec, univerzitní profesor zoologie
na pražské univerzitě. Jeho hrob je na litomyšl-
ském hřbitově.
160 let – 13. 10. 1855 se narodil ANTONÍN
BRACHTL, knihovník litomyšlské knihovny. Je
autorem třídílného seznamu knih.
60 let – 12. 10. 1955 zemřel v Praze LADISLAV
PROKOP PROCHÁZKA, lékař. Později vrchní
městský fyzik v Praze a ministr zdravotnictví
ČSR. Litomyšlský rodák a také básník.
110 let – 18. 10. 1905 se narodil JUDr. JIŘÍ BĚLO-
HLÁVEK, okresní soudce v Litomyšli. Hudebník,
koncertoval také ve Smetanově domě. Je otcem
předního dirigenta Jiřího Bělohrádka.

110 let – Na jaře roku 1905 let se pilně pracovalo
na přípravách otevření Smetanova domu. Do-
končovaly se truhlářské práce, zejména umístění
nábytku. Také se upravovalo okolí a příchod
k budově, vybavení restaurace včetně zakoupení
kulečníku. Smetanův dům se svou novorene-
sanční fasádou a interiérem se stal druhou mo-
derní krajskou kulturní stavbou v Pardubickém
kraji.
35 let – Hudební festival Smetanova Lito-
myšl se konala v roce 1980 o dva týdny dříve
než obvykle. Zahajovací večer patřil baletu Ná-
rodního divadla Praha. Dalším večerem zněla
Smetanova Hubička a také na závěr Prodaná ne-
věsta.
15 let – Za vzornou péči o městské památky
bylo město Litomyšl v roce 2000 vyhlášeno
historickým městem. Byly upraveny a zpřís-
tupněny Klášterní zahrady, do té doby neudržo-
vané. Tohoto roku se také stala Litomyšl
univerzitním městem. Litomyšlský institut re-
staurování se stal součástí pardubické univer-
zity.                              Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Coben Harlan – Chybíš mi, Steel – Pegas, Chris-
tie – Karty na stole, Hannah Sophie – Ztráty a lži,
Brett Simon – Detektivové z Tawcesteru, Koontz
Dean R. – Město, Procházka Jiří – Mrtvá šelma,
Couch Dick – Tom Clancy Operační, Patterson –
První láska, Samak Grégory – Tajná kniha, Třeš-
tíková – To prší, Schmitt – Všechno, co potřebu-
ješ ke štěstí, Fowler Karen – Všichni jsme z toho
úplně na větvi, Patterson – Zpovědi podezřelé,
Kubica Mary – Hodná holka, Hesová Petra – Srd-
cový král, Furnivall Kate – Odvrácená strana
slunce, Klevisová – Ostrov šedých mnichů,
Worth Sandra – Růže z Yorku, Kallentoft – Vodní
andělé, May Peter – Čtvrtá oběť, Pancol – Mu-
chachas (mučačas), Pancol – Muchachas
[mučačas] 2, Pekárková Iva – Postřehy z Londo-
nistánu, Aaronovitch – Řeky Londýna, Andrews
Andy – Ten, který se vrací, Rivers – Silas, Lagerc-
rantz – Dívka v pavoučí síti, Žáček Jiří – Sonety,
Cílek Roman – Žebřík ke Stvořiteli, Todd Anna –

říjen 2015
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After, De la Motte – MemoRandom, Moriarty –
Sedmilhářky, Treadway – Smrt má oči mojí
dcery, Thomas Samuel – Zločin v Yorku, Koub-
ková – Ztracený templářský poklad, Hrdlička –
Žebrákova pomsta, Uher – Žena, která štípala
dříví, Hart Emma- The game, Quick Amanda –
Dlouhá noc, Mankell – O krok pozadu, King
Shelly – Okamžik všeho, Hunter Jillian – Paměti
kurtizány, Dán Dominik – Rudý kapitán, Beverley
Jo – Sázka na věno, Pearse Lesley – Unesená,
Harasimová – Vražedná vášeň, Tremayne – Vy-
koupení krví, Horký Zdeněk – Zfetovaná duše,
Procházková – S láskou i rozumem, Krátký – Bu-
báci, aneb Malý, Haasis Hellmut – Smrt v Praze,
Izzo John B. – Odvaha nasadit se, Němeček Josef
– Osudy sedláků na Litomyšlsku po roce 1948,
Josef Němeček – Osudy sedláků na Poličsku po
roce 1948, Yenne Bill – Bílá růže ze Stalingradu,
Nosková Věra – Čeští skeptici 

Vzpomínková akce
na pruské vojáky
Ve Svitavách upravili na hřbitově místo, kde bylo
v roce 1866 pochováno 180 pruských vojáků. Při
příležitosti 149. výročí prusko-rakouské války
uspořádali ve městě 5. září rozsáhlou vzpomín-
kovou akci za účasti klubů vojenské historie.
Mezi pohřbenými vojáky pruské armády byli i ti,
kteří byli před bitvou u Hradce Králové ubytování
v Nedošíně. Podobná akce byla před řadou let
také v Litomyšli.        Text a foto Miroslav Škrdla

Opera v kině: Pucciniho Tosca
Tosca patří ke stálicím festivalu Smetanova Li-
tomyšl, hrála se tu před vždy vyprodaným hle-
dištěm už pětkrát. Třetí zářijové úterý jsme ji
viděli (tedy nás šest diváků...) v litomyšlském
biografu. Jednalo se o další pořad v rámci akce
„Opera v kině”, záznam přenosu z Metropolitní
opery. Toto dílo je skutečným dramatem, líbi-
vých „pucciniovských” pasáží je tam jen několik,
ty ovšem stojí za to a přímo berou u srdce.
Dlouhý a krásný duet Cavaradossiho a Toscy, Te
Deum Scarpii s klášterním sborem, Tosčina
modlitba a zejména dvě světoznámé árie Cava-
radossiho. Představení dominovala hlavní hr-
dinka v podání původně finské sopranistky

Karity Mattily, zatímco tenorista Marcello Álva-
rez k úzké světové špičce nepatří. Postava poli-
cejního prefekta Scarpii  je vítanou nejen
pěveckou, ale i hereckou příležitostí. George
Cagnidze byl padouchem už od prvního vstupu
na scénu, zatím co pražská režie (hrálo se to od
roku 1980 celých třináct sezón!) na to šla maza-
něji. Scarpia (naši tehdejší špičkoví barytonisté
René Tuček a Václav Zítek) měl svůj vývoj, byl
v první scéně s Toscou až úlisný a jeho zrůdnost
propukla teprve postupně. Každopádně Tosca
i do kina patří, je jen škoda, že příležitost nevy-
užilo litomyšlských operních příznivců více.             

Zdeněk Vandas
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Po stopách let minulých – díl 46
Litomyšlský hřbitov

SERIÁL

Pohled na hřbitov asi z roku 1915

Výstavný hrob lékaře a samaritána Bedřicha
Welze proti márnici

Hrob knihkupecké rodiny Veselíkovy Hrob rodiny Šauerových (G. H. Schauer) je neda-
leko pomníku M. D. Rettigové.

Hrob Bedřicha Kalase, výrobce pian v Litomyšli a
ve Vídni, je  u hřbitovní zdi proti kostelu.

Náhrobek Roberta Demutha z Nedošína dokazuje
službu u zámeckého dvora.

Karel Podhájský byl městský úředník a uznávaný
kynolog.

Pohled na židovský hřbitov v polích směrem ke
Kornicím

Téměř skrytá je deska  blízko vchodu na zdi deska
dvorního lékaře Josefa Jetmara.

Bývalý urnový háj při cestě do Strakova

Místo u zdi kostela sv. Anny – hroby v těchto mís-
tech byly z hlediska sanace zdi přemístěny.

Hrob u zadní zdi připomíná štědrou učitelku Julii
Mužíkovou, která věnovala velkou částku peněz na
dobročinné účely.

Historie hřbitovů v Litomyšli je rozsáhlá. Od roku
1448 se pochovávalo u kostela Povýšení sv. Kříže,
kde jsou dnes příjemné zahrady. Za morových

ran však byly hroby umisťovány do nového pro-
storu u sv. Anny. Po roce 1831 vznikala přední
část nového hřbitova a v letech 1887–1890 byl

hřbitov rozšířen do dnešní podoby. Vybral jsem
jen nepatrnou část z rozličných tvarů hrobů a je-
jich nápisů.    Připravil Miroslav Škrdla

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie
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Pobočka Fondu ohrožených dětí Pardubice po-
řádá časově neomezenou sbírku pro rodiny,
s nimiž spolupracuje v rámci sociálně aktivizač-
ních služeb.  Sháníme povlečení, ručníky, zá-
clony, nádobí školní potřeby, hračky (kola,
koloběžky, trojkolky). Uvedené věci nemusí být
nové, ale ve slušném stavu. Dále sháníme hygi-
enické potřeby a čisticí prostředky. V případě
zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 775
343 408.                      L. Pajerová a I. Prouzová

Sbírka pro děti 

Krátce
 Zástupci správní rady a organizátoři festivalu

Smetanova Litomyšl navštívili koncem srpna dol-
norakouské městečko Grafenegg, kde se koná
tradiční mezinárodní hudební festival podobný
naší Smetanově  Litomyšli. Již několik let vedení
těchto festivalů neformálně spolupracuje. Hlav-
ním cílem návštěvy bylo informování se o finan-
cování  a o možnostech spolupracování našich
festivalů.  A právě o toto téma se zajímal před-
seda správní rady Smetanovy Litomyšle Roman
Línek a starosta Litomyšle Radomil Kašpar, který
k návštěvě řekl: „Naše festivaly jsou si blízké jak
uměleckou úrovní, tak dramaturgií. Mám radost,
že vedení festivalů je v úzkém kontaktu a že díky
této spolupráci se mohou narodit nové vzájemné
projekty, které obohatí jak Grafenegg, tak naší
Smetanovu Litomyšl."

 Cenu Architekt roku dostal architekt, kritik
a propagátor architektury Adam Gebrian. Oce-
nění hodnotí mimořádný přínos architektuře
v posledních pěti letech a udílí se v rámci staveb-
ního veletrhu FOR ARCH. Gebriana porota odmě-
nila za významnou popularizaci tématu
architektury. Architekt je členem pracovní sku-
piny „Naše náměstí" v Litomyšli. Čestným uzná-
ním ocenila porota publicistu Petra Volfa za
kultivaci oboru architektura. I Petr Volf je úzce
spjatý s naším městem. Je autorem publikace Li-
tomyšl – renesanční město moderní architektury.
V loňském roce obdržel cenu Architekt roku Josef
Pleskot, autor několika projektů v Litomyšli. 

 Cenu Františka Filipovského za nejlepší muž-
ský herecký výkon v dabingu získal v sobotu 19.
září v Přelouči rodák z Litomyšle Petr Lněnička.
Ocenění převzal za roli Leonarda da Vinciho v se-
riálu Da Vinciho démoni. Šestatřicetiletý herec
začínal svoji kariéru v Litomyšli v souboru Vita-
mín S pod vedením Vladimíra Šauera. V našem
městě se v minulosti představil nejen na divadel-
ních prknech, ale prezentoval i film Tobruk, ve
kterém hrál vojína Sajdu. Pamatovat si jej také
můžete ze seriálů Redakce, Život je pes nebo Po-
licie Modrava. Hlavní roli si zahrál v pohádce
Sněžný drak. Cena Františka Filipovského je udí-
lena od roku 1994 a získali ji mimo jiné herci jako
Viktor Preiss, Boris Rösner nebo Luděk Munzar.

 Střecha Nového kostela není volně přístupná.
Vniknutí za jasně označenou bariéru je hodno-
ceno jako nedovolený vstup na cizí pozemek. Dů-
vodem však není přehnaná citlivost, ale ochrana
zdraví návštěvníků a také péče o fólii, která stře-
chu kryje. Jednomu nezvanému návštěvníkovi na
kolečkových bruslích se letos podařilo tuto fólii
proseknout. 

 Litomyšlské gymnázium uspělo ve státních
maturitách mezi nejlepšími školami v republice.
Nejvíce se dařilo škole, která si připomíná 375 let
od svého založení, v českém jazyce. V žebříčku
skončila na šestém místě v České republice. Stu-
denti se tak probojovali mezi elitní školská zaří-
zení, kterým kralují soukromá gymnázia z Prahy.
„Jsem neskutečně ráda, že naši studenti byli
velmi dobře připraveni k maturitním zkouškám
a domnívám se, že je to opravdu dobrá zpráva
pro žáky devátých a pátých tříd, kteří se v příštím
školním roce budou rozhodovat kam jít na střední
školu,” okomentovala úspěch ředitelka gymnázia
Ivana Hynková.

 Osm projektů z oblasti školství by mohlo zí-
skat až 232 milionů korun z Integrovaného regi-
onálního operačního programu 2014-2020
(IROP). Rada Pardubického kraje koncem srpna
schválila jejich projektové záměry. Například
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
by se měla dočkat rekonstrukce budovy a pří-
stavby skleníku za 40 milionů korun. „Předpoklá-
daná struktura financování z IROP v odvětví
školství je 85 procent z EU, pět procent z roz-
počtu státu a deset procent z rozpočtu kraje,” vy-
světlil hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický.

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly,
najdete na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se
nevešlo. Přečíst si můžete: SOS: Triky prodejců
energií • Jsou pěstouny. A proč jimi nejste i vy?
•  Budoucnost online vzdělávání má název Scho-
lasticus • Pozvání na parkurové závody v Suché

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 

přijme

strojníky do výroby
• obsluha linky V1
• obsluha linky V2
• obsluha skládacích strojů
• obsluha výsekových strojů
• obsluha řezačky papíru

Třísměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

Kontakt: Josef Kopecký, 
tel. 606 627 424, kopecky@hrg.cz

tiskaře
• tisk na vícebarvových 

ofsetových strojích B1
• tiskové stroje Heidelberg 

a Komori
• disperzní lakování

Třísměnný provoz po – pá
Nástup možný po dohodě

údržbáře
• seřizování strojů ve výrobě
• opravy strojů ve výrobě
• opravy budov
• výroba náhradních dílů
• práce v údržbářské dílně 

(práce všeho druhu)
• práce elektro – vyhláška 

50 výhodou

Dvousměnný provoz Po – Pá
Nástup možný ihned

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

www.hrg.cz

Litomyšl má
OTEVŘENO
V úterý 29. září byla v Galerii Kavárny Louvre
v Praze předána ocenění 13. ročníku soutěže
OTEVŘENO x ZAVŘENO, kterou vyhlašuje Ote-
vřená společnost o.p.s. V kategorii OTEVŘENO
byla mezi nominovanými i Litomyšl, která nako-
nec získala Cenu veřejnosti. Již podruhé. 
Soutěž hodnotí zejména kvalitu přístupu k infor-
macím, účasti na rozhodování, svobody projevu
a otevřených dat. Předmětem nominace je jed-
notlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhor-
šení otevřenosti veřejné správy. „Do soutěže
OTEVŘENO x ZAVŘENO letos občané zaslali 138
nominací. Po důsledném ověření jich do rozho-
dování odborné poroty i široké veřejnosti
postoupilo celkem 80. Každá nominace předsta-
vuje jednotlivý příběh, který nějaký člověk zažil
s konkrétním úřadem, jak v dobrém (OTE-
VŘENO), tak ve špatném (ZAVŘENO),“ upřesnil
Adam Rut, manažer soutěže. Litomyšl byla no-
minována za zveřejňování výběrových řízení,
podrobného rozpočtu s komentáři, dotačních
programů a rezervačního systému na webu
města. „Město zveřejňuje rozpočet, který je po-
drobný a informativní. Položky popisuje pro ob-
čana srozumitelně a konkrétně,“ odůvodnila
nominaci Marcela Mojžíšová z časopisu Moderní
obec, která ocenění Litomyšli předávala. Místo-
starosta města Michal Kortyš reagoval slovy:

„Cena veřejnosti nás těší a zároveň zavazuje.
Děkujeme jak za nominaci, tak všem, co hlaso-
vali.“ Odborný garant soutěže OTEVŘENO X ZA-
VŘENO, spoluautor zákona o svobodném
přístupu k informacím a poradce pro otevřenost
veřejné správy Oldřich Kužílek však v případě
města jako Litomyšl vidí rezervy. „Mě trochu mr-
zelo, že jsem neviděl v tom, co bylo nominováno,
velký posun,“ řekl a navrhl několik věcí, jimiž by
se radnice mohla zabývat: „Ještě se neotevřelo
téma otevřených dat. Nejsou například zveřej-
ňovány smlouvy. Zápisy rady jsou také zajímavé.
Dnes byl díky tomu oceněný Klášterec nad Ohří.
Jejich zápisy z rady jsou zajímavé a dělané tak,
že lidé pochopí, jak byla vedena diskuze. Těch
věcí, kam by se mohla Litomyšl posunout, je
spousta.“ Rezervy Litomyšl připouští. „Ano,
víme, že zde jsou věci, které bychom mohli zlep-
šit. Náměty pana Kužílka jsou pro nás důležité,“
sdělil Michal Kortyš. 
Litomyšlská radnice v roce 2012 v soutěži zí-
skala v kategorii OTEVŘENO cenu veřejnosti za
zveřejňování smluv, veřejných zakázek a zápisů
z jednání. Letos v téže kategorii ve sloučeném
hlasování pro oblast přístupu k informacím,
účasti na rozhodování a svobodě projevu ob-
držela 134 hlasů a opět zvítězila. Hlavní cenu
v kategorii OTEVŘENO přiřkla porota zlínskému
soudci Milanu Polehlovi za rozsudek proti ob-
strukcím. V ZAVŘENO se pak z hlavní ceny v ob-
lasti přístupu k informacím může „těšit“ Zlínský
kraj za rozsáhlé obstrukce. 
Ceny byly předány za účasti odborné poroty
i dalších osobností z oblasti práva na informace
a otevřenosti veřejné správy. 

Text a foto Jana Bisová
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POZVÁNKY 

Festival outdoorových filmů opět v Kotelně 
Mezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF)
letos opět rozšiřuje své pole působnosti, a to jak
v České republice, tak na Slovensku. Ve srovnání
s minulými roky se totiž navýšil počet spolupo-
řadatelů. MFOF se uskuteční v rekordních 46
místech. Opět nebude chybět Litomyšl, kde se
na promítání outdoorových filmů můžete přijít
podívat do Music Clubu Kotelna od 1. do 3. listo-
padu. Projekce začínají vždy v 16.00 hod. (další
bloky v 18.00 a 20.00 hod.), ale v neděli 1. listo-
padu udělejte výjimku a dorazte už v 14.00 hod.
První promítací den totiž začíná úvodní besedou,
která bude pod taktovkou litomyšlského rodáka
Pavla Burdy a jeho vyprávění o expedici na Ma-
naslu. „Letos plánuji přednášku plně o Manaslu.
Bude to 14 dní po mém návratu, tak snad to ne-
bude návrat z pekla, ale naopak budu pln euforie
a snad přivezu krásné fotky a třeba i vrcholový
zápis,” láká do MC Kotelna Pavel Burda, který se
divákům MFOF představil poprvé již v minulém
roce, kdy navázal na sérii povídání horolezce
Radka Jaroše. Předprodej vstupenek je v Knih-
kupectví – antikvariátu Paseka. Vstupné je 50
korun, a to i v případě, že diváci přijdou již na be-
sedu a zůstanou také na promítání. 
Třiatřicetiletý Pavel Burda nikdy neměl rád zimu,
nicméně toulavé boty obouval odjakživa. Když
dostal po vysoké škole první výplatu, vyměnil
dovolenou v teple za zimu, a to přímo ruskou.
„Cesta vlakem do Ruska na Kavkaz v roce 2007,
výstup na Elbrus a nekonečná dřina v řídkém
vzduchu, to byl pro mě, jako nezdolného spor-
tovce, velký zážitek. Možná jsem si ani tehdy ne-
uvědomoval tu osudovost. Od té doby jsem
v Asii každý rok. Hory jsem si zamiloval. Po krůč-
cích nabírám zkušenosti a už jsem si i na tu dě-
sivou zimu a sníh uprostřed léta zvykl,” prohlásil
Pavel Burda, který na expedici na Manaslu od-
letěl koncem srpna. S diváky outdoorového fes-
tivalu se tak podělí o čerstvé zážitky, protože
plánovaný návrat je pouhých čtrnáct dní před
besedou. Manaslu je se svými 8 163 metry osmá
nejvyšší hora na světě. „Když jste jednou na
vrcholu pětitisícové hory, chcete zkusit šestitisí-
covku, a když už mám za sebou tři expedice na
sedmitisícovky, tak je to taková třešnička na
dortu a logické vyústění nějakého příběhu a vy-
tyčené cesty,” zdůvodňuje volbu cíle cesty Pavel
Burda a pokračuje: „Proč právě Manaslu, když je
osmitisícovek na výběr čtrnáct? Na Everest jezdí
většinou jen nezkušení boháči a nenabízí to sy-
rové dobrodružství. Na K2 zase směřují spíše ší-
lenci, úmrtnost je zde veliká. Manaslu je
kompromis a dobrá volba ohledně obrovské
šance se hlavně v pořádku vrátit domů! A sta-
tisticky asi 7procentní šance sáhnout si na
vrcholový praporek (což není vůbec málo). I na
Manaslu je fyzická a psychická náročnost vý-
stupu pro drtivou většinu lidi naprosto nepřed-
stavitelná. Lezeme samozřejmě bez kyslíku
a všechno si nosíme sami.” Pro horolezce je tato
expedice splněním jednoho velkého snu
a hlavně velkou školu života. To, co tam výprava
zažije na vlastní kůži, z knih nevyčtete. Během
sedmi týdnů v nekomfortních podmínkách přijde
sebepoznání v krajních situacích, které je pro
někoho stresující, pro Pavla a řadů jeho přátel
naopak něco, co si rádi dávkují. Expedici na Ma-
naslu si sám vymyslel a sestavil desetičlenný
silný tým borců z celé České republiky. „Ještě
jednu věc je důležité říct. Nejedeme zachraňovat
lidstvo, bojovat proti nespravedlnostem, jen pro-
stě jdeme nakrmit chlapské ego, tak to prostě
je,” prohlásil horolezec.  
A co obnáší příprava na takovouto expedici? I to
se dozvíte na besedě první listopadovou neděli.
Tedy jen naznačíme. Příprava má rovinu fyzické
přípravy a rovinu logistickou. Ta první je na svě-

domí každého z výpravy. Logistika je náročná.
Navíc se nikdy dopředu neví, jestli se druhý den
po příletu do Nepálu všechno neobrátí naruby,
jako třeba při zemětřesení letos na jaře. „Sklou-
bit přání deseti lidí s různým pohledem na věc je
někdy zničující, ale kdyby mě to nebavilo, tak to
nedělám,” říká s úsměvem Pavel Burda.  
Pavel Burda se narodil v Litomyšli. Jeho otec
pracoval v nemocnici, maminka dodnes učí na
základní škole. „Doma budu tak nějak vždycky
tady, i když to v občance bude jinak. S přítelkyní
sem jezdíme pravidelně a asi vždycky budeme.
Mé kořeny jsou silné a atmosféru města a okolí

těžko někdy něco nahradí. Kdo ví, jestli se někdy
nevrátím i nastálo,” uzavírá horolezec. 
Mezinárodní festival outdoorových filmů je sou-
těžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za
třináct let své existence se stal ve své podstatě
a charakteru největším filmovým soutěžním pu-
tovním festivalem nejen v České republice, ale
také na světě. Filmy nás zavádějí do různých
míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu
tamních obyvatel. V Litomyšli, kde se pořadatel-
ství ujalo město Litomyšl s přispěním Music
Clubu Kotelna, ho budeme letos hostit pošesté.

-bj-

Program: 
Neděle 1. 11. – 14.00 hod.
Beseda s Pavlem Burdou o expedici na Manaslu
Neděle 1. 11. – 16.00 hod.
Valley Uprising (USA / 98 min.) / Postřehy odji-
nud – Sardinie očima Jaroslava Skalického – Sar-
dinský Alcatraz (CZE / 5 min.) / Sun Dog (USA /
5,4 min.)   
Neděle 1. 11. – 18.00 hod.
Snowman (CAN / 82 min.) / Putování gruzínskou
částí Kavkazu (CZE / 5 min.) / Surfing na Antark-
tidě / Red Bull Surfing Antarctica (BRA / 7 min.)
/ První lyžařské závody v Jilemnici 1926 (CZE / 8
min.)  
Neděle 1. 11. – 20.00 hod. 
Pyramids: Leap of Wonder (Pyramidy: Seskok
divů) (LBN / 4 min.) / Panaroma (ESP / 28 min.)
/ Na křídlech divokých koní (CZE / 26 min.) / Find
Your Love (GBR / 2,37 min.) / Skateporning (CZE
/ 35 min.) / Cesta 626 (CZE / 8 min.)   
Pondělí 2. 11. – 16.00 hod. 
Russia Coast to Coast (AUT / 75 min.) / Taktovka
(CZE / 10 min.) / Natural Attraction (DEU / 5 min.)  

Pondělí 2. 11. – 18.00 hod.
Století Miroslava Zikmunda (CZE / 97 min.) / Life
in a Legend's Shadow (USA / 5 min.) / MTB Tri-
logy (CZE /  4,1 min.)  
Pondělí 2. 11. – 20.00 hod.
DamNation (USA / 87 min.) / Klang der Stille
(DEU / 6 min.) / Postřehy odjinud – Západ Ame-
riky očima Jana Šmída – Až na samé dno (CZE /
6 min.)
Úterý 3. 11. – 16.00 hod.
Higher (USA / 90 min.) / Postřehy odjinud – Sicí-
lie očima Jana Šmída – Cesta do kráteru (CZE / 5
min.) / Lucid Dreaming (USA / 4 min.) 
Úterý 3. 11. – 18.00 hod. 
Žít pro vášeň (SVK / 59 min.) / Velikonoční re-
gata 2015 (CZE / 30 min.) / ZAM fo(u)r wheels
(CZE / 7 min.)
Úterý 3. 11. – 20.00 hod. 
Mílaři (CZE / 56 min.) / Kostarika – chasing ja-
guar (SVK / 30 min.) / DRÁBovina (CZE / 8 min.)
Podrobnější program najdete na www.outdoor-
films.cz/program/?mesto=13

Změna programu vyhrazena.

Třinácté nejstarší gymnázium
v Čechách slaví
Gymnázium Aloise Jiráska
bylo založeno před 375
lety Frebonií z Pernštejna
a v letošním roce si toto
výročí připomíná. Oslavy
se budou konat od 8. do 11.
října a zúčastnit se jich budou moci nejen absol-
venti a studenti školy. Na průběh oslav jsme se
zeptali ředitelky gymnázia Ivany Hynkové.  

 Na co se při oslavách zaměříte?
Vzhledem k tomu, že naše škola letos slaví tři
a tři čtvrtě století a v naší zemi není mnoho škol
s takto dlouhou historií, rozhodli jsme se udělat
něco speciálního. Obrátili jsme se do minulosti
a vytvořili galerii osobností gymnázia, která ob-
sahuje desítky významných absolventů z oblasti
akademické, umělecké, politické, duchovní i pe-
dagogické. Kromě přípravy této publikace moje
kolegyně vyhledaly v litomyšlském archivu
i další zajímavé materiály o našem gymnáziu,
které budou při této příležitosti vystaveny. Naše
škola ale nežije jen ze slavné a dlouhé historie,
a proto věřím, že všichni návštěvníci dne otevře-
ných dveří ocení nejen zmiňovanou výstavu, ale
že je potěší i třeba nově zrekonstruované pro-
story a laboratoře.

 Vyberte to nejzajímavější z programu oslavu? 
Program bude bohatý a podrobně je k dispozici
na webu školy. Určitě bych vás ráda pozvala na
koncert vokálního souboru Gentlemen Singers,
který oslavy gymnázia ve čtvrtek 8. října zahájí.
V pátek dopoledne projde městem průvod na-
šich současných studentů a pedagogů. Vyra-

zíme od budovy dnešního
gymnázia směrem k lito-
myšlskému muzeu, které
bylo předešlým sídlem
školy, a právě zde plánu-
jeme pokřtít nově vydaný

almanach. Pokračovat budeme v aule gymnázia,
kde studenti dramatického kroužku předvedou
originální nastudování divadelní hry Zkrocení zlé
ženy v anglickém jazyce. Oslavy gymnázia vy-
vrcholí v neděli 11. října dopoledne mší svatou za
gymnázium v kostele Povýšení svatého Kříže.

 Co dalšího jste připravili?
Po celou sobotu 10. října od 9.00 do 17.00 hod.
otevřeme dveře gymnázia nejen našim absol-
ventům, žákům, ale i všem zájemcům a přízniv-
cům školy z řad veřejnosti. Kromě výstavy
maturitních tabel, učebních pomůcek, učebnic,
testů a dalších materiálů ze života školy bude
možné zhlédnout třeba i studentský film
o našem gymnáziu, který vznikl za podpory
města Litomyšl. Bude možné si vyzkoušet zají-
mavé fyzikální pokusy nebo si trochu zasporto-
vat, ale hlavně bude pro účastníky oslav
v průběhu celého dne otevřena kavárna a ča-
jovna, kde si můžete posedět s přáteli či spolu-
žáky a zavzpomínat na studentská léta.
Ke svému výročí dostala škola i „malý dárek” od
svého zřizovatele, kterým je Pardubický kraj.
„Došlo k výměně čtyřiceti oken, kterých máme
na naší škole téměř tři sta,” informovala Ivana
Hynková.

Ptal se Petr Šilar



3. 10. So 10.00 Plné ruce práce - vernisáž výstavy na stromech • zámecká zahrada - anglický park tel. 461 612 385 
15.00 Orion-Taurus Trans Motoshow - motokrosové týmy, výstava motocyklů, autogramiáda, zazpívá M. Maxa • Smetanovo náměstí tel. 602 357 840
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 4. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Poletíme? + Mucha - koncert, afterpárty s DJ Wolfem, vstupné 180 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Taneční kurz pro dospělé začátečníky - 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Oldies & Milenium Hits - výběr hitů 90. let a přelomu roku 2000, dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

4. 10. Ne 7.45 Festival ptactva - vycházka do Nedošínského háje a kolem rybníků • sraz u benzínové pumpy Agip  tel. 604 824 652
14.00 Veselá trojka - koncert známé kapely z TV Šlágr, vstupné: 170 - 190 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183

5. 10. Po 18.00 Prožitkové bubnování - 1. lekce kurzu, základy hry na africké bubny, etnické hud. nástroje, aj., 100 Kč • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
6. 10. Út 15.00 Thajsko a Vietnam - cestopisná přednáška Hany Karlíkové s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
7. 10. St 20.00 Wednesday Party - středeční taneční párty, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
8. 10. Čt 17.30 Zdravě myslet, zdravě žít - přednáška spisovatelky Jarmily Mandžukové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

19.00 Gentleman Singers - koncert v rámci oslav 375. výročí od založení Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli • zámecká jízdárna tel. 461 615 061
9. 10. Pá 19.30 Víkend s bohem - divadlení hra je zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážnými, vstupné 333 Kč • Smetanův dům tel. 724 958 311  

20.00 WWW Neurobeat - koncert, afterpárty s dj Maximem, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Československá párty - české a slovenské pecky, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

10. 10. So 9.00-16.00 Den otevřených dveří na „Vertexu" - exkurze do výrobních provozů, doprovodný program • Saint-Gobain Adfors tel. 461 651 111
9.00-17.00 375. výročí Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli - den otevřených dveří včetně věže, výstavy, občerstvení • gymnázium tel. 461 615 061

17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
18.00 Houslový a varhanní koncert Ireny Bezdičkové a Martina Jakubíčka • Husův sbor                 tel. 724 704 977
20.00 Taneční kurz pro dospělé začátečníky - 4. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Club Vibes Birthday Edition - komerční pecky, djs Pegas & Dash J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

12. 10. Po dopoledne Sindibád mořeplavec - dobrodružný příběh plný humoru a rytmických písniček, Divadlo Scéna Zlín • Smetanův dům tel. 461 613 239
13. 10. Út 17.00 Založení města Poličky - přednáška Stanislava Konečného • městská knihovna  tel. 461 612 068
14. 10. St 16.30 Interní večírek • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628 

17.00 Velká cirkusová pohádka - Kejklířské divadlo Vojty Vrtka • Husův sbor                               tel. 724 704 977
18.00 Co je to za lidi? - na téma lidí ve válce a běženců na cestě do Evropy diskutuje M. Kutilová a M. Sodomková, D. Petrilák • Nový kostel tel. 461 615 360
19.30 540. LHV: Rebelcanto - koncert známých spirituálů, sefardských písní, šanzonů a melodií z muzikálů, 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Wednesday Special Party - středeční taneční párty, dj Glenn vs. Roy Seed, vstupné zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
15. 10. Čt dopoledne Čarodějná pohádka - veselá výpravná pohádka, uvádí Divadlo Mrak Havlíčkův Brod • Smetanův dům tel. 461 613 239

14.00 Podzimní příběhy - čtení a vyprávění babičky Aničky • městská knihovna tel. 461 612 068 
14.30 LU3V: Egyptská kniha mrtvých a posmrtný soud - přednáší: doc. ThDr. Jiří Janák, Th.D. • Lidový dům  tel. 461 612 068
17.00 Kostnice 2015 - svědectví manželů Jiráčkových s promítáním • Husův sbor                     tel. 724 704 977

16. 10. Pá 20.00 Country & bluegrass music - posezení s živou hudbou • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901
20.00 Root + Törr - koncert, afterpárty s dj Maximem, vstupné 250 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Black Friday - komerční párty, dj Hamry, vstupné 50 Kč / příchozí v celočerném zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

17. 10. So 10.00 II. výročí založení litomyšlského minipivovaru - kulturní program, pivní putování, občerstvení • restaurace a minipivovar Veselka tel. 776 887 719
16.00 Vernisáž Černobílé výstavy fotografií - Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla tel. 602 485 871
17.00 Základní taneční kurz pro mládež - 6. lekce • Lidový dům tel. 461 613 239

20.00 Taneční kurz pro dospělé začátečníky - 5. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Diskotéka 70.-90. let - dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Houseland vs. Re: Fresh - obligátní house párty, djs Leway, Rio, Mark Evill, Glenn & Parrot, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

18. 10. Ne 14.00-18.00 Podzimní odpolední čaje - k tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Krátké chladné zbraně" - vedená J. Bryškou a V. Machem • regionální muzeum tel. 461 615 287
15.00 Sněhová královna - veselou pohádku H. CH. Andersena uvádí Divadlo Maléhry Brno, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20. 10. Út 15.30 Putování po Čechách - vyprávění Jany Kroulíkové • denní stacionář tel. 461 612 068
19.30 Cena za něžnost - abonentní divadelní představení, účinkuje Činoherní studio Bouře Praha, vstupné 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

21. 10. St 10.00 Strašáci a strašidla - pořad pro maminky a děti z rodinného centra • městská knihovna tel. 461 612 068
16.00 Sakurová alej v ul. 9. května - prezentace připravovaného návrhu obnovy, vizualizace • gymnázium - aula tel. 461 653 333
17.30 Výklad z knihoven palmových listů - Gejza a I. Valentovi, přednáška + spojení s KPL v Indii přes Skype • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Knižní čtvrtek ve středu - na téma: Z nových knih • Na sklípku tel. 461 614 723
19.30 Jakub Smolík - koncert s doprovodnou skupinou a vokalistkami, vstupné 250 a 290 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

20.00 Na stojáka live - stand up comedy, K. Hynek, P. Vydra, D. Heřman Lev, vstupné 220 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
22. 10. Čt 17.00 KJČ: 30 let činnosti kroužku - vzpomínání na přednášky a společné výlety, zpívání • restaurace U Slunce - salonek  tel. 461 612 068

19.00-22.00 Tančírna - neformální tančírna, občerstevní zajištěno, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar tel. 461 653 491
23. 10. Pá 20.00 Visací zámek + Plexis - koncert, afterpárty dj Saurusem, vstupné 240 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

21.00 Vášnivá Ladies Night s Rodrigem - noc plná vášně a zábavy, dj Rodrigo, vstupné 70 Kč / ženy zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
24. 10. So 10.00 Dialog vědy a víry s přednáškami prof. P. Kůrky a dr. P. Slaniny • Husův sbor tel. 724 704 977

17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 7. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183

21.00 Dance párty - dj Magdi-da, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Commercial Full - klubový večer, dj Michal Pešina, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

25. 10. Ne 15.00 Princezna na klíček - pohádku uvádí divadelní spolek Vostřebal z Benátek • Lidový dům tel. 461 619 183
28. 10. St 20.00 Wednesday Special Party - středeční taneční párty, dj Glenn vs. Roy Seed, vstupné zdarma • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
29. 10. Čt 9.00 Výklady karet - po celý den dle objednání, Naděžda Iždinská • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

14.30 LU3V: Nové objevy na pyramidové nekropoli v Abúsíru - hrobka královny Chentkaus III. - přednáška • Lidový dům tel. 461 612 068
19.00-22.00 Tančírna - neformální tančírna, občerstevní zajištěno, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar tel. 461 653 491

30. 10. Pá 20.00 Indy & Wich + LA4 - koncert + afterpárty s dj Guy-G, vstupné 180 Kč v předprodeji / 220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
21.00 Oldies párty - výběr hitů 90. let, dj Lukáš Sojka, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841

31. 10. So 11.00 Hubertova vozatajská jízda - od 9.30 sraz na suchém rybníku, v 11.00 projížďka přes Smetanovo náměstí tel. 605 569 306
17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 8. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Pendl - koncert, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 2. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

21.00 Push The Button - rezidentní funky night, djs Kostka, Hugorieri, Glenn & Parrot, vstupné 80 Kč • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841
1. 11. Ne 15.00 Marie Kolářová: Holka modrooká - vernisáž výstavy • Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
3. 11. Út 18.00 Kaleidoskop Jana Rejžka - pořad s ukázkami hudební tvorby, kterou v rádiích neuslyšíte, vstupné 50 Kč • zámecká jízdárna tel. 723 743 760 
4. 11. St dopoledne Čert Všudybyl a princezna Zlobilka - pohádka pro děti do 8 let, uvádí Umělecká agentura A. Bastlové z Opavy • Smetanův dům tel. 461 613 239

17.30 Učení o „Já jsem" - přednáška Mgr. Jany Pražanové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
5. 11. Čt 19.00-22.00 Tančírna - neformální tančírna, občerstevní zajištěno, vstupné 30 Kč • zámecký pivovar tel. 461 653 491

19.30 Kolega Mela Gibsona - abonentní divadelní představení, uvádí Divadelní spolek Frída, vstupné 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
6. 11. Pá 20.00 Krucipüsk - koncert, afterpárty • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
7. 11. So 17.00-19.30 Základní taneční kurz pro mládež - 9. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

20.00 Oldies párty 60.-90. let - dj Wolf • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00-22.45 Taneční kurz pro dospělé mírně pokročilé - 3. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183

v Litomyšli v říjnu 2015?



VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL

ARCHIMYŠL 2015

Předprodej vstupenek v IC Litomyšl • tel. 461 612 161 • www.kinolitomysl.cz

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Pá, So 2., 3. 10. American Ultra - film USA, 110 min., T., 110 Kč
Ne 4. 10. Nenasytná Tiffany - film ČR, 90 min., 90 Kč
Út 6. 10. Cesta vzhůru - film ČR, 100 min., 100 Kč
St 7. 10. Nikdy není pozdě - film USA, 101 min., T., 100 Kč
Čt 8. 10. Pixely - film USA, 110 min., 80 Kč
Pá 9. 10. Marťan - film USA, 134 min., T., 120 Kč
So 10. 10. Marťan ve 3D - film USA, 134 min., T., 140 Kč
Ne 11. 10. Straight Outta Compton - film USA, 147 min., T., 100 Kč
Út, St 13., 14. 10. Nemilosrdní - film Francie, 90 min., T., 120 Kč
Čt 15. 10. Filmový klub: Samba - film Francie, 120 min., T., 70 Kč
Pá, So 16., 17. 10. Wilsonov - film ČR / SR, 115 min., 120 Kč
Ne 18. 10. Purpurový vrch - film USA, 119 min., T., 110 Kč
Út, St 20., 21. 10. Legendy zločinu - film Velká Británie, 133 min., T., 110 Kč
Čt 22. 10. 19.00  Taje Thajska - diashow Kateřiny a Miloše Motani, 100 Kč
Pá 23. 10. Pan - film USA, 111 min., T., 110 Kč
So 24. 10. Pan ve 3D - film USA, 111 min., T., 130 Kč

Ne 25. 10. Laputa - film ČR, 93 min., 100 Kč
Út, St 27., 28. 10. Poslední lovec čarodějnic - film USA, 110 min., T., 110 Kč
Čt 29. 10. Stážista - film USA, 121 min., T., 110 Kč
Pá 30. 10. Muž na laně - film USA 100 min., T., 100 Kč
So 31. 10. Muž na laně ve 3D - film USA, 100 min., T., 130 Kč
Ne 1. 11. Victoria - film Německo, 140 min., T., 90 Kč
Út, St 3., 4. 11. Celebrity - film ČR, komedie, 103 min., 120 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So, Ne 3., 4. 10.  Uuups! Noe zdrhnul... - film Něm./ Belg./ Lucemb./ Irsko, 85 min., 90 Kč
So 10. 10.  Hotel Transylvania 2 ve 3D - film USA, 90 min., 140 Kč
Ne 11. 10.  Hotel Transylvania 2 - film USA, 90 min., 110 Kč
So, Ne 17., 18. 10.  Mimoňové - film USA, 90 min., 100 Kč
Po 19. 10. od 9.30 Za kamarády z televize 9 - pásmo pohádek, 60 min., 30 Kč
So, Ne 24., 25. 10. Mrkáček Bill - film Austrálie, 90 min., 100 Kč
So 31. 10.  Mune - Strážce měsíce ve 3D - film Francie, 90 min., 100 Kč
Ne 1. 11.  Mune - Strážce měsíce - film Francie, 90 min., 80 Kč

do 31. 10. Sobotní farmářské trhy - 6. ročník • Toulovcovo náměstí • So 8-11.30 
do 1. 11. Výtvarná Litomyšl ´15 - výstava výtvarníků z Litomyšle a jejího okolí • dům U Rytířů • Út-Ne: 10-12 a 13-17
do 15. 11. Krátké chladné zbraně z 19. a 20. století ze soukromých sbírek Jaroslava Bryšky a Václava Macha - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 3. 10. do 15. 11. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli. Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk Sendler - výstava • regionální muzeum • Út-Ne: 9-12 a 13-17
od 3. 10. do 4. 10. Škola výkladu mariášových karet Jany Skálové - 1. a 2. část • Faltysovo knihkupectví • So 13-18 a Ne 10-17  
do 8. 11. Zdeněk Sýkora 95: Grafické listy 1993-2011 - výstava • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne: 10-17 
do 30. 10.  Známý neznámý Karel Čapek - výstava • městská knihovna • ve výpůjční době
do 21. 11. Česko-polské hvězdy - výstava 4. ročníku Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá, Ne 12-17, So 10-17 
od 3. 10. do 4. 10.  Houbový víkend - gastronomické pochoutky z hub v naší restauraci • restaurace a minipivovar Veselka • 11.00
od 3. 10. do 4. 10.  Výstava hub - mykologická poradna, ukázky nakládaných hub, knihy a mykologie, houby a filatelie • restaurace Veselka • So 9-17, Ne 10-14
od 16. 10. do 18. 10. Víkend španělské kuchyně - speciality z čersvých krevet, ryb, z hovězího a vepřového masa • restaurace Karlov • od 11.00 
od 29. 10. do 30. 10. Podzimní radovánky pro děti - výtvarné dílny, drobné tvoření, soutěže a hry, cena 150 Kč/den • dům dětí a mládeže • od 8:00-16:00 
od 3. 10. do 9. 10. Plné ruce práce - výstava fotografií z kávových pěstitelských družstev jejichž autorem je Stanislav Komínek • zámecká zahrada 
od 4. 10. do 31. 10. Místa architektonického vz(d)oru - výstava z dílny Petra Volfa • Nová městská síň (přístavba piaritické koleje) • o víkendech 10.00-18.00
od 8. 10. do 9. 10. Rytířské turnaje - na koních ve středověké aréně, dobové stánky s medovinou, suvenýry a občerstvením • vedle tenisových kurtů u Primátorské hráze • Čt od 18.00, Pá od 17.00
od 9. 10. do 11. 10. Podzimní výstava ovoce - výstava ovoce, prodej ovocných stromků, růží a okrasných květin, jehličnanů • okrasné a ovocné školky • 8.00-16.30
od 16. 10. do 25. 10. Zvěřinové dny - speciality ze zvěřiny • restaurace v hotelu Aplaus • 11.00
od 18. 10. - přes zimu Černobílá výstava fotografií - Petr Kasal, Zbyněk Renza • hostinec U Černého orla
od 2. 11. do 31. 1. Marie Kolářová: Holka modrooká - výstava obrazů • Antik Hotel Sofia • denně
od 5. 10. do 10. 10.  Týden knihoven • městská knihovna 
od 7. 10. Mix v Novém kostele - studentská setkání • Nový kostel • každou středu od 17.00
od 16. 10. do 18. 10. Kachní a králičí hody • restaurace v Hotelu Zlatá Hvězda • od 11.00

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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00    So 9.00-12.00   Ne zavřeno
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, Eventim a Colosseum. 
Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY. Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.
Nově v prodeji: stolní a nástěnné kalendáře 2016. 

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 23. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na pře-
lomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 5 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho do-
předu na www.litomysl.cz.

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

2. 10. Pá 10.00 ArchiMyšl: Setkání autorů Klášterních zahrad se studenty zahradnické školy • aula III. základní školy tel. 461 653 311
17.00 ArchiMyšl: Vernisáž výstavy Architekti Václav Babka, Radko Květ, Zdeněk Sendler. 15 let Klášterních zahrad v Litomyšli • terasy muzea tel. 461 615 287
19.30 ArchiMyšl: Oslava 15. narozenin Klášterních zahrad - koncert I. Hlase a Norbi Kovacse, staré foto a projekce • Klášterní zahrady tel. 461 613 239

3. 10. So 10.00 ArchiMyšl: Komentovaná procházka po zelených plochách v Litomyšli se Zdeňkem Sendlerem • Klášterní zahrady - zahájení tel. 461 653 311
11.00 a 15.00 ArchiMyšl: Architektonické prohlídky zámeckého návrší • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 491

13.00 ArchiMyšl: Komentovaná projížďka po stavbách moderní architektury - s městskou architektkou Z. Vydrovou • sraz u sochy B. Smetany tel. 461 653 311
14.00 ArchiMyšl: Litomyšl bez průtahu - ukončení výstavy a beseda nad výstupy Letní školy architektury 2015 • zámecký pivovar tel. 461 653 491

17.00-20.00 ArchiMyšl: Místa architektonického vz(d)oru - vernisáž výstavy, včetně prohlídky nového objektu • Nová městská síň (přístavba piaritické koleje) tel. 461 653 491
18.00 ArchiMyšl: Na pivo s architekty aneb město dělají také veřejné prostory a zeleň - moderuje P. Kvapilová • zámecká jízdárna tel. 461 653 311
20.00 ArchiMyšl: Velké dějiny zemí Koruny české - slavnostní uložení devatenácti svazků dějin v Litomyšli • regionální muzeum tel. 461 615 287
21.00 ArchiMyšl: Láďa Horáček na startu Litomyšlského zázraku - lehce vzpomínkový večer na milovníka Litomyšle • zámecká jízdárna tel. 461 653 311

4. 10. Ne 10.00 ArchiMyšl: Architektura renesance a baroka z jiné perspektivy - vzorová hodina Školy na zámku • zámecký pivovar tel. 461 653 491
10.00, 11.00, 14.00 ArchiMyšl: Komentovaná prohlídka vedená studenty Střední školy zahradnické a technické Litomyšl • Klášterní zahrady  tel. 461 653 311

13.00 ArchiMyšl: Architektonická prohlídka zámeckého návrší • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 491
15.00 ArchiMyšl: Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy - vzorová hodina Školy na zámku • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 491
18.00 ArchiMyšl: Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže: Záchrana a restaurování interiéru - filmový dokument a beseda • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 491

5. 10. Po 10.00 a 13.00 ArchiMyšl: Litomyšlská architektura z ptačí perspektivy - vzorová hodina Školy na zámku • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 491
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Druhé výročí založení
minipivovaru v Litomyšli
Jsou tomu již dva roky, co vyšla na svět první
várka světlé Bedřichovy jedenáctky. Úspěšné
dva roky, ověnčené úspěchy na pivních festiva-
lech a soutěžích, se pivovarníci rozhodli oslavit
ve velkém stylu a zvou k tomu i všechny ostatní,
co mají rádi dobrou muziku, divadlo a zábavu.
Na co se můžete 17. října těšit? V deset hodin od-
startujeme již třetím ročníkem Pivního putování
po litomyšlských hospůdkách, opět jsou připra-
veny pivní pasy a odměny pro naše „pivní tu-
risty”. Zakončení proběhne v 17.00 hodin, kdy
budou vyhodnoceni ti nej, nej, nej – nejrychlejší,
nejpivnější a nejhezčí.
Dále pro vás pořadatelé připravili hudební potě-
šení v podobě harmonikářského dua ze Svitav,
skvělého písničkáře Jakuba Vaníčka a známé re-
gionální kapely Dědovy blechy. Časy vystoupení
a ostatních aktivit budou upřesněny na našem
facebooku a webových stránkách.

Třešničkou na dortu bude představení divadel-
ního spolku Jožky Janouška. Divadelní hra Posel
světla a následující písničkový koktejl jistě osloví
všechny věkové kategorie.
Volný čas před kulturními zážitky vyplní zážitky
gurmánské. Za pěkného počasí budete moci na
terásce ochutnat guláše hned z několika kotlíků.
Dobrá zábava a skvělé guláše jsou zaručeny.
V restauraci budete moci vybírat ze speciálního
menu vytvořeného pro tento výroční den.
V minipivovaru pro vás uvařili třináctistupňový
tmavý speciál. Tmavá třináctka bude v tento vý-
znamný den poprvé na čepu. V průběhu celé
akce budou poskytovány prohlídky minipivovaru
s přednáškou o výrobě piva zdarma.
Rezervace míst můžete provádět buď přímo v res-
tauraci, nebo na telefonu 464 601 710, 776 88 77 19.
Kolektiv Restaurace a Minipivovaru Veselka Lito-
myšl se těší na vaši návštěvu. Lenka Seklová 

Podzim v mandale zahřeje
Měsíc říjen nabídne rozmanitou sešlost. Kavárna
Mandala nachystala hned dvě kulturní akce, na
něž zve každého, kdo má rád hudbu, víno
a třeba i zpěv – kterým lze proložit vychutnávání
kávy, rozmanitých nápojů nebo melodií. 
První říjnová pozvánka se týká pátečního ter-
mínu 16. října. V tento den vám naše obsluha
bude podávat a nabízet vína Ampelos. Kdo hol-
duje vínu, měl by přijít, protože tato značka zna-
mená skutečný poklad mezi českými výrobci
vína. Ampelos Vrbovec je nejstarším šlechtitel-
ským pracovištěm v České republice a jedním
z nejstarších na světě. I v současné době pokra-
čuje AMPELOS ve Vrbovci ve šlechtění. Zabývá
se novošlechtěním odrůd z vinné révy, které by
byly rané a dávaly hrozny s vysokou cukerna-
tostí. Cena za jeden vstup je 250 Kč. Součástí
vstupného je i malé občerstvení. Degustace
bude vedená sommelierem Jaroslavem Geršlem.
Chcete-li zážitek hutný jako barva červeného
vína ze sklepů Ampelos, přijďte do Mandaly. Kdo
dřív přijde, ten dřív ochutná, a protože nevíme,
kolik se vás dostaví, raději si místo předem re-
zervujte na telefonním čísle 733518267 nebo
přímo v kavárně. A nezapomeňte: IN VINO VERI-
TAS, tak si přijďte pro tu svoji pravdu.
Další akcí, která čeká ty, kdo zavítají do Mandaly

za kulturou nebo na doušek něčeho silnějšího,
je Pianovečer + živý jukebox. Večer bude doslova
a do písmene napěchovaný hudebními peckami
od známých interpretů, které uslyšíte v cover
verzích. Muzikanti zahrají v následujícím spojení:
Martina Půlkrábková (piano a zpěv) a Pavel Hor-
níček (zpěv). Večer, který si jistě užijete, bude do-
plněn živým jukeboxem v podání Pavla Horníčka
(kytara + zpěv). Akce začne dne 23. října v 19.00
hodin. Spojit poslech oblíbených hudebních vy-
palovaček a popíjením a povídáním s přáteli, to
není k zahození. Oslovte přátele a kamarády
a přijďte za námi.
Na závěr jediné: Mějte, prosím, na paměti, že
v kavárně Mandla jsou stále vystaveny fotogra-
fie místních či s Litomyšlí spjatých výtvarníků.
Naleznete tam různé druhy a fotografické žánry.
Ke každému autorovi byla ručně vyrobena origi-
nální knížečka, v níž se dozvíte informace o kaž-
dém z vystavených souborů, o fotografech
a o jejich přístupu k tvorbě. Kdo zaváhá, přijde
zkrátka zkrátka.
O našich aktivitách vás budeme průběžně infor-
movat i na sociálních sítích, proto si nás přidejte,
abyste nepropásli další aktualizace a podrob-
nější popis všech akci. 

Veronika Filová

Zmatené peníze

Návrat 
Kaleidoskopu 
Jana Rejžka
Poslechové pořady, se kterými Jan Rejžek
v osmdesátých letech objížděl kluby po celé re-
publice, se dočkaly svého návratu. Renomovaný
hudební kritik, jenž proslul články, ve kterých si
opravdu nebere servítky, přiváží pořad s ukáz-
kami hudební tvorby, kterou v rádiích neuslyšíte.
A to s patřičným svérázným komentářem.  
Městská knihovna Litomyšl a Zámecké návrší
p. o. vás na něj zvou v úterý 3. listopadu v 18
hodin do zámecké jízdárny. Vstupné 50 Kč. 

Karel Telecký

Regionální muzeum v Litomyšli nabízí putovní
interaktivní numizmatickou výstavu o zmatcích
ve financích států zapojených do první světové
války (nouzovky, kolkování, hyperinflace, pou-
kázky ze zajateckých táborů apod.) a o tématech
na tehdejších platidlech – historii, pověstech, ko-
miksech, humoru a různých kuriozitách… 
Výstava je zajímavá nejen jako připomínka sto-
letého výročí první světové války, ale také stálou
aktuálností témat (hospodářská krize, uprchlíci).
Zároveň byl při výběru exponátů kladen zvýšený
důraz na poutavost a zábavnost, aby dokázaly
zaujmout i návštěvníky bez zvláštní záliby v nu-
mizmatice. Na výstavě je ke zhlédnutí na 250
papírových platidel z let 1803 až 1924 (drtivá
většina z první světové války a let těsně po ní).
Zastoupeny jsou peníze z Rakousko-Uherska,
Československa, Polska, Ruska, Itálie, Francie,
Černé Hory, Rumunska a především Německa.
Součástí výstavy je bohatý doprovodný program
– výtvarná dílna (tvorba vlastní měny), magne-
tické skládačky, převlékání do kostýmů (a focení

v nich) nebo třeba originální společenské hry.
Více informací (včetně obrázků) na webu RML:
www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/zma-
tene-penize.html 
V Regionálním muzeu v Litomyšli bude možné
výstavu navštívit od 21. listopadu 2015 do 24.
ledna 2016.                                  Petr Chaloupka

Dolní Sloupnice – prodej RD s dispozicí 2 byt. jednotek 
(2+1, 3+1) a zahradou v klidné části obce. Výhodné spo-
jení do Litomyšle a Ústí nad Orlicí. PENB G.
Č.1173. Cena: 1 490 000,- Kč
Choceň – prodej bytové jednotky 4+1 v rodinném domě
z r.1989 s balkónem, garáží a zahradou blízko centra. 
ÚT plynové, možnost krb. kamen. PENB G.
Č.1120. SLEVA! Cena: 1 490 000,— Kč
Litomyšl – prodej zainvestovaného pozemku pro
stavbu RD v okrajové části města v lokalitě U Prokopa.
Parcela má výměru 720 m2. V případě zájmu zajistíme
stavbu domu na klíč. 
Č.1106. Cena: 1 250,— Kč/m2

Litomyšl – prodej RD 5+1 s dvougaráží, bazénem a za-
hradou v klidném prostředí. Nová střecha, interiér po
kompletní rekonstrukci, nová kuch. linka, ÚT, krbová
kamna, 2 soc. zařízení. PENB G. 
Č.1165. Cena: Informace v RK
Lubná u Poličky – prodej ojedinělého citlivě zrekonstru-
ovaného venkovského sídla s obytnou plochou 300 m2

a s pozemky o velikosti 3913 m2 v malebné klidné obci
v blízkosti Litomyšle a Poličky. PENB E/278.
Č.841. SLEVA !  Cena: 3.900.000 Kč
Karle – prodej moderního RD 6+1 z r.2001 s garážovým
stáním pro 3 osobní auta. ÚT na tuhá paliva – kotel auto-
mat s obsluhou 1x denně. Dům je zateplen, okna plas-
tová, zahrada 3046 m2. PENB C/220.
Č.1167. Cena: info v RK
Bohuňovice – prodej zem. statku po částečné rekon-
strukci, obytná část 8+1, 3 stodoly, garáž, Vhodný
k bydlení i ke komerčním účelům. Kompletně vyklizený.
PENB G.
Č.1144 . Cena: 590 000,— Kč
Janov – prodej slunné pozemkové parcely o výměře
1188 m2 v klidné části obce s výhledem na rybník. Inž.
sítě na hranici pozemku. Nádherné místo pro rybáře
a houbaře.
Č.955. Cena: 40,— Kč/m2

Polička – pronájem moderního panelového bytu 3+1
s lodžií v VI.NP. Bytové jádro zděné,byt zařízený. Klidná
lokalita.
Č.1171. Cena: 9 000,— Kč/ měsíc
Litomyšl – nabízíme k pronájmu menší komerční pro-
story v přízemí na hlavním náměstí ve zrekonstruova-
ném měšťanském domě. Vhodné pro obchod,
administrativu či služby.
Č.1105. Cena: 4 000,— Kč/měsíc
Vanice u Vysokého Mýta – prodej zainvestovaného po-
zemku určeného ke stavbě rodinného domu o výměře
1381 m2 v malé obci 2 km od Vysokého Mýta, za zahra-
dou louky, pole, lesy.
Č.1168. Výrazná sleva!. Cena: 420 000,— Kč
Litomyšl – prodej komerční budovy v centru města.
2 nadzemní podlaží+ podkroví, možnost úpravy půd-
ního prostoru. Zast. plocha 232 m2 + zahrada 154 m2. ÚT
plyn, vzduchotechnika. Výhodná poloha. Dobrý stav.
PENB G.
Č.1159. Cena: Info v RK
Litomyšl – prodej panel. bytu 3+1 s balkonem (68m2) po
částečné rekonstrukci v klidné části města. 3.NP,
plast.okna, nová kuch.linka, vytápění spol. plyn. kotlem.
PENB-C/ 118.
Č.1154. Cena: info v RK

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

ASTROVÍKEND
13. DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl, 7. a 8. listopadu
So 9 - 18 h, Ne 10 - 17 h.

Porady s léčiteli, astrology, aut. kresba,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet, 
mandaly, byliny atd. Shaman spirit. 

Hosté: M. Boháčová, M. Gelnar – astrolog,
Jana Skálová a Nika – kartářky – z pořadu
Tv Relax Vědmy radí. Koncert alikvotního

zpěvu.  Přednášky. Inf. 739 018 692.  

www.ASTROVIKEND.cz
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Týden knihoven 
Letos se už podevatenácté koná akce s názvem
Týden knihoven, kterou pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků.
Pravidelní návštěvníci knihoven vědí, že se
5.–10. října mohou těšit na něco „navíc”, co kni-
hovny obvykle nenabízejí: výstavy, přednášky,
výtvarné dílny, besedy se spisovateli. A také na
různé výhody pro registrované čtenáře, jako
např. snížený nebo nulový registrační poplatek,
prominutí sankčních poplatků, které by nepo-
řádní a zapomnětliví čtenáři jinak museli zapla-
tit, nebo neomezený přístup k internetu. 
Ani naše knihovna nezůstala pozadu. Po celý
týden nabízíme registraci 2. a dalšího dítěte
zdarma a pro nové čtenáře snížený registrační
poplatek. Dále v pracovních dnech (kromě
středy) naučíme zájemce, jak používat online ka-
talog, přístupný prostřednictvím internetu na
našem webu, pro vyhledávání knih nebo CD.
A po loňských kladných ohlasech i letos zvída-
vým návštěvníkům předvedeme prostory, kam
se jinak nemohou dostat, a to v úterý 6. října
a ve čtvrtek 8. října vždy od 15.00 hod. 
Mysleli jsme i na čtenáře místních a obecních
knihoven z okolí, pro které po celý rok nakupu-
jeme a zpracováváme knihy. Aby se i oni rychle
dostali ke knižním novinkám během Týdne kni-
hoven, „stačí zavolat” a jejich knihovník si pro
nové knihy může hned přijet.
Heslo letošního ročníku je „Zažijte knihovnu
jinak”. I my jsme si lámali hlavu, jak jej naplnit.

Níže najdete program na celý Týden knihoven
v litomyšlské knihovně a na vás je posoudit, jak
se nám to povedlo. Ale nezapomeňte, že nejlíp
to posoudí ten, kdo se osobně zapojí a zúčastní
se…                                                Jana Kroulíková

5. 10.: Knihovna jako obrazárna aneb Čtení mezi
obrazy od 8.00 do 17.00 hod.
Hrátky s pamětí a audioknihou od 15.30 hod.
6. 10.: Knihovna jako vysokoškolská aula – před-
náška Známý neznámý Karel Čapek.  Od 17.00
hod. přednáší PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Jak se dělá knížka – od 13.00 hod.
Prohlídka běžně nepřístupných prostor knihovny
– od 15.00 hod.
Výtvarná dílna s ilustrátorem a autorem dět-
ských knih Jiřím Fixlem – od 10.00 hod.
7. 10.: Průvod masek na téma „Zvířátka bratrů
Čapků” – od 9.00 hod.
Divadelní představení – od 10.00 hod. 
Knihovna jako chovná stanice samojedů – be-
seda Jak se správně starat o psa (nejen samo-
jeda) – 10.30 hod.
8. 10.: Knihovna jako tělocvična aneb Přijďte si
do knihovny zacvičit jógu – od 16.00 hod.
Prohlídka běžně nepřístupných prostor knihovny
– od 15.00 hod.
Vypravěčská soutěž, inspirovaná knihami bratrů
Čapků – od 14.00 hod. 
9. 10.: Knihovna jako hráčské doupě – maratón
stolních aj. her – od 12.00 hod.

Diskuse v Novém kostele 
Od 7. října bude pravidelně středeční podvečer
otevřen Nový kostel v Litomyšli především stu-
dentům a žákům škol v novém formátu akcí.
Podvečer pro studenty s názvem MIX, zjevně na-
rážejícím na betonový skelet kostela, který mixů
s betonem spolykal nepočítaně. Je třeba diskuse,
je třeba míchat názory na náboženství, umění,
literaturu, politiku, média i byznys. Je třeba zvát
hosty a držet diskusi aktuální, ať poběží
v malém, anebo ve velkém kruhu. Výsledkem
může být pevný názor. MIX se tedy roztočí kaž-
dou středu od 17.00 hodin. Vstup samozřejmě
volný.
Občas uděláme MIX Speciál s hostem. Ten první
bude otevřen všem zájemcům bez ohledu na
generaci hned týden po začátku. Ve středu 14.
října na 18. hodinu zveme trojici lidí, kteří nám
pomohou vidět současné dramatické okamžiky
od Sýrie až po Německo v jiném světle. Otázku:
„Co je to za lidi?” položíme dvojici novinářek
a jednomu aktivistovi. Markéta Kutilová navští-
vila před několika měsíci spolu s kolegyní Sýrii,
nafotila snímky v Kobani, městečku na severu
Sýrie, a říká mu v jedné reportáži „Stalingrad
Blízkého východu.” Markéta Kutilová je novi-

nářka a humanitární pracovnice. Pracovala v Li-
dových novinách, poté působila jako projektová
koordinátorka společnosti Člověk v tísni v Íránu,
na Srí Lance, v Demokratické republice Kongo
a na Haiti. Její články a reportáže byly publiko-
vány v mnoha českých médiích. Nyní působí
v neziskových organizacích Pontopolis a Femi-
sphera a věnuje se přednáškové činnosti. Spolu
s ní přijede Magdalena Sodomková, která je
doma v Proseči a studovala na litomyšlském
Gymnáziu Aloise Jiráska. Pracovala v MF DNES
jako regionální, pak zahraniční reportérka. Pak
psala pro časopis Reflex, publikovala reportáže
ze třiceti zemí světa, hlavně z těch evropských,
ale i z Barmy, Kuby, Sýrie. Vyšly v MF DNES, Re-
flexu, Koktejlu, Lidovkách, Lidé a země, MF plus,
Travel digest. Občas píše do Presseurope.
Zvláštní slabost má pro Polsko, ráda balí kufry,
vybaluje nerada… Dvojici žen doplní Dalimil Pet-
rilák, který z Brna vyjížděl na maďarsko-srbskou
hranici jako dobrovolník v pomoci lidem na
cestě. Diskusi doplní fotografie našich hostů.
Akci pořádáme společně s křesťanskými cír-
kvemi působícími v Litomyšli, Českou křesťan-
skou akademií a dalšími.         Daniel Kvasnička

Houslový a varhanní koncert 
v Husově sboru Během celého letošního roku si připomínáme

600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa
v Kostnici. Asi nejvíce shromáždění bylo pořá-
dáno 6. července a ve dnech, které mu těsně
předcházely. Nám nejblíže se v neděli 5. čer-
vence konala Slavnost na Růžovém paloučku
a ekumenická bohoslužba v kostele Rozeslání
sv. Apoštolů v Litomyšli ve výroční den Husova
upálení 6. července. Někteří z nás se v těchto
dnech ale vypravili i dále, někteří se účastnili Hu-
sovských slavností v Praze, někteří alespoň na
dálku v televizi sledovali bohoslužby v Betlém-
ské kapli, ale jsou mezi námi i takoví, kteří prožili
začátek července v samotné Kostnici. Patří mezi
ně i manželé Anna a Jaroslav Jiráčkovi z Lito-
myšle, kteří nám o svých zážitcích z letošního
zájezdu do Kostnice a o tom, jak si toto město
připomínalo letošní Husovo výročí, vydají slovem
i obrazem svědectví ve čtvrtek 15. října v 17.00
hod. v zasedací síni na faře Církve českosloven-
ské husitské na Toulovcově náměstí. 

Srdečně vás zve za náboženskou obec CČSH 
v Litomyšli Štěpán Klásek, farář

Kostnice 2015

V sobotu 24. října se od 10.00 hod. v zasedací
síni na husitské faře na Toulovcově náměstí
bude konat další setkání dialogu vědy a víry,
které otevře biblickým zamyšlením kněz a bás-
ník Václav Žďárský, někdejší pracovník pardu-
bické chemičky. Pak bude následovat přednáška
prof. RNDr. Petra Kůrky z Centra teoretických
studií na téma: Deterministický chaos – náhoda
a nutnost. Po lehkém obědě a krátké procházce
Litomyšlí se pak sejdeme ještě ve 14.00 hod.
k odpolední přednášce RNDr. Pavla Slaniny „Di-
alog vědy víry v hlavě a srdci organického che-
mika”. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

Dialog vědy a víry 
v Husově sboru

Architekti Babka,
Květ, Sendler: 
15 let Klášterních
zahrad 
Výstava, která bude v Regionálním muzeu v Li-
tomyšli k vidění od 3. října do 15. listopadu 2015,
představí tvorbu tří současných brněnských ar-
chitektů Václava Babky, Radko Květa a Zdenka
Sendlera. Ti zanechali nesmazatelnou stopu
i v Litomyšli, neboť jsou autory Klášterních za-
hrad otevřených v roce 2000. Právě Klášterním
zahradám, dějinám tohoto prostoru i vzniku
krásného městského parku před patnácti lety
bude věnována část výstavy.
Vernisáž výstavy se uskuteční v muzeu v pátek
2. října 2015 v 17.00 hodin.

René Klimeš, foto archiv muzea

V sobotu 10. října v 18.00 hod. budou v Husově
sboru na Toulovcově náměstí našimi hosty dva
výborní brněnští muzikanti: houslistka Irena
Bezdičková, absolventka mistrovských kurzů
prof. R. Honecka v Rakousku a sólistka orchestru
Janáčkovy opery ND Brno, a varhaník Martin Ja-
kubíček, všestranný hudebník věnující se nejen
stylové interpretaci renesanční a barokní hudby,
ale jako skladatel a aranžér i hudbě lidové, fol-
kové a rockové. 
V jejich podání se můžeme těšit např. na Sonátu
g moll G. F. Händela, ale také na díla z období ro-

mantismu (A. Dvořák, J. Suk, J. Massenet) i ze
současnosti (Sólo pro housle z filmu Schindlerův
seznam od J. Williamse). Přijďte si poslechnout
nejen krásné houslové a varhanní skladby v po-
dání mezinárodně zkušených interpretů, ale
také nové píšťalové varhany Husova sboru, které
k nám do Litomyšle dorazily ze švýcarské Basi-
leje přes německý Wuppertal.
Srdečně vás zve a na shledanou s vámi se těší
za Náboženskou obec Církve československé
husitské 

Štěpán Klásek, farář
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Vojta Vrtek je jedním z nejlepších českých kej-
klířů a komediantů. Působil v divadlech Continuo
a Studna a v projektu Komedianti. Účinkoval
třeba i v Národním divadle v představení „Bra-
niboři v Čechách” a také vystupoval pro prince
Charlese při jeho návštěvě v naší zemi. Jeho
představení „O kouzelné kuličce aneb jak Vojta
k šikovnosti přišel” získalo cenu dětského diváka
na festivalu Dítě v Dlouhé. Kejklířské divadlo
Vojty Vrtka zavítá v říjnu také k nám do Lito-
myšle. V Husově sboru na Toulovcově náměstí
budeme mít možnost uvidět jeho zatím poslední
představení s názvem „Velká cirkusová po-
hádka”. Školní představení se koná ve středu 14.
října dopoledne v 9.45 hod. a představení pro ši-
rokou veřejnost tentýž den navečer v 17.00 hod.
Všechny obdivovatele Vojtových mistrných kej-
klířských a komediantských kousků, ale i ty, kteří
zatouží třeba jen po pěkné pohádce, bez rozdílu
věku.                        Za Náboženskou obec CČSH 

v Litomyšli srdečně zve Štěpán Klásek, farář

Velká cirkusová
pohádka 
Vojty Vrtka

Skáče celá rodina
aneb Neseď doma
V neděli 8. listopadu se v Městské sportovní hale
v Litomyšli od 14 do 17 hodin uskuteční zábavná
akce s názvem „Neseď doma”, při které si nejen
děti mohou zaskákat a vyzkoušet si více než 10
velkých nafukovacích atrakcí (skákací hrad se
skluzavkou, bludiště, dětská ZOO, bláznivé koule
– Wipeout, zápasnická aréna, maxi opičí dráha
Monkytrack, tunel, metro) a atrakce menšího
typu (koníci, banán nebo trampolíny). Některé
atrakce si mohou vyzkoušet i dospělí. Nejšikov-
nější děti se mohou těšit na drobné odměny.
Upozorňujeme návštěvníky na omezenou kapa-
citu akce a zároveň na nutnost vstupovat na
plochu haly pouze po přezutí do obuvi se světlou
podrážkou nebo při použití návleků. K dispozici
budou šatny na odložení věcí. Vstupenky lze za-
koupit od 5. října v Informačním centru Litomyšl
nebo v DDM. Cena v předprodeji pro děti a mlá-
dež 120 Kč, dospělí – doprovod 80 Kč. Jednotná
cena na místě 150 Kč. Děti do 3 let mají na akci
vstup zdarma. Akci organizuje DDM Litomyšl
a navazuje na velmi úspěšnou jarní Aquashow
v městském bazénu. Přijďte si vyzkoušet atrakce
z velkých zábavních rodinných parků, které
budou poprvé v Litomyšli. Těšíme se na vás.

Josef Štefl, ředitel DDM, 
foto archiv Aquazorbing.cz

DDM zve…
Prožitkové bubnování
V pondělí 5. října se od 18 hodin uskuteční v DDM
první lekce kurzu „Prožitkové bubnování”. Kur-
zem budou provázet zkušení lektoři Alžběta
a Pavel Jasanští (www.zemezneni.webnode.cz),
kteří účastníky seznámí se základy hry na africké
bubny djembe, etnické hudební nástroje, hry na
tělo – bodypercusion a hudební relaxace. K zá-
žitku hudebního hraní není potřeba žádné hu-
dební vzdělání, předchozí zkušenost ani vlastní
nástroje. Vibrace bubnů napomáhají regeneraci
těla, bubnování oběma rukama pomáhá k pro-
pojení a vyladění mozkových hemisfér. Akce je
vhodná pro děti od školního věku až po dospělé.
V případě zájmu účastníků budou domluveny
další vhodné termíny. Cena za osobu a lekci je
100 Kč.
Podzimní radovánky
V termínu podzimních prázdnin 29. a 30. října
v čase od 8 do16 hodin nabízíme pro děti pro-
gram tematicky zaměřený na podzimní rado-
vánky. Dopoledním programem jsou výtvarné
dílny, výroba vlastního draka, drobné tvoření
a hraní. Odpoledne bude plné soutěží a pohybo-
vých aktivit. Program bude přizpůsoben počasí,
ale v plánu je i pouštění vlastnoručně vyrobe-
ného draka. Děti lze přihlásit i na jednotlivé dny.
Poplatek na jeden den je 150 Kč a v ceně je za-
hrnut oběd, odpolední svačina a pitný režim.
Akce se uskuteční při minimálním počtu pěti dětí
na den. Prosíme rodiče, aby své děti přihlásili do
23. října na e-mail: kmoskova@ddm.litomysl.cz
nebo telefonicky na tel: 461 615 270, 734 505
805.                                                        Josef Štefl

Tančírna je zpět
Na zámeckém návrší se v říjnu a listopadu letoš-
ního roku opět otevře litomyšlské veřejnosti ne-
formální tančírna, která jistě zaujme všechny
náruživé tanečníky a tanečnice, kteří si rádi
občas zajdou zatančit s přáteli. Tančírnu můžete
navštívit v následujících čtvrtečních termínech:
22. 10., 29. 10., 5. 11., 12. 11. vždy od 19.00 do
22.00 hodin. Zajištěna bude skvělá taneční
hudba, příjemná atmosféra a občerstvení na
baru. Obleky, bílé rukavičky a lodičky můžete
klidně nechat. Můžete si zde vyměňovat zkuše-
nosti, pilovat taneční styl nebo se jen tak pobavit
s přáteli. Skvělá atmosféra a občerstvení na
baru. Vstupné 30 Kč.

Petra Jiráňová, Zámecké návrší p. o.

Vás zve na tradiční

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ

HODY
16. – 18. října 2015

Těšíme se na Vaši návštěvu

Rezervace na tel. čísle 
461 615 338, 734 670 355

konané ve dnech

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ *DORTY
ZÁKUSKY* ŘEZY* ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

mobil: 736 645 556

Přijímám objednávky
na Vánoce

Mladí manželé koupí rodinný
dům v okolí Litomyšle. 

Zn: schválená hypotéka. Tel: 734 313 232

Tel: 605 91 55 72

6 NEBANKOVNÍ PŮJČKY4

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

Bez poplatků! Schválení do 20 minut!
Půjčujeme od 10.000 –140.000,-

JEDNOTNÉ VSTUPNÉ 260 KČ,
PŘEDPRODEJ V INFOCENTRU
LITOMYŠL, TEL. 461 612 161

CELÝ VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN 
NA KONTO KLUBU DÍVEK A ŽEN 
S TURNEROVÝM SYNDROMEM
ÚČET: 3015109504/0600
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AJURVÉDSKÉ TERAPIE TARANI
SALON MANGALA

Adéla Šebőková, tel. 739 299 255
R. Stříteského 185, Litomyšl

Tradiční podzimní nákupní zájezd 
do Polska - Kudowa Zdroj se uskuteční

v sobotu 21. listopadu 2015. 
Odjezd v 7.00 od morového sloupu
na náměstí v Litomyšli, 
návrat kolem 15. hodiny. 
Cena 150 Kč, závazné přihlášky 
do 18. 11.  – tel. 775 913 400, 
e-mail: dana.kmoskova@centrum.cz 

Nákupní zájezd
do Polska 

KOMINICTVÍ
LITOMYŠL
ŠTĚPÁN LNĚNIČKA
• Rekonstrukce komínů 
• Čištění komínů
• Prohlídky NV č. 91/2010 sb. 
• Vložkování komínů
Tel. 728 675 475
email: kominictvi.lnenicka@email.cz
www.kominictvi-litomysl.cz

VÁS ZVE NA 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
• ve středu 21.10. 2015 od 08:00 do 16:00
• v sobotu 24.10. 2015 od 08:00 do 11:00
• v sobotu 21.11. 2015 od 08:00 do 11:00
• v sobotu 12.12. 2015 od 08:00 do 11:00
• v úterý 12.01. 2016 od 08:00 do 16:00
• v sobotu 16.01. 2016 od 08:00 do 11:00

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ
ŠKOLA EKONOMICKÁ SVITAVY

Vyberte si vhodný termín, 
my se Vám budeme věnovat.

Podrobnější informace 
na www.oa.svitavy.cz
Najdete nás také na facebooku
email: akademie@oa.svitavy.cz 
tel.: 461 533 571, 606 371 261
Mgr. Libor Pavlík, ředitel: 733 771 294

POSEZENÍ 
S ŽIVOU HUDBOU 
Kdy: 16. října 2015
Kde: Restaurace Pod Klášterem 
Začínáme ve 20.00 hodin 
Rezervace na čísle 461 615 901
nebo osobně v restauraci. 

Těšíme se na Vás!

Srdečně zveme všechny příznivce
Country & Bluegrass music na

Školamyšl otevře v příštím roce
II. stupeň ZŠ
Základní škola Mozaika v Litomyšli zvaná „Ško-
lamyšl" má za sebou úspěšný první rok fungo-
vání a pokračuje dále. Původní skupina dětí
(jedenáct) se v letošním školním roce rozrostla.
Přišli nejen noví prvňáci, ale i děti do vyšších
ročníků. Na rozvoji školy se tak spolu s peda-
gogy a rodiči v současnosti podílí 23 dětí v pěti
ročnících. Pracujeme dle metodiky vzdělávacího
programu Začít spolu (v mezinárodním označení
Step by Step) ve věkově smíšených skupinách 1.-
2. ročník a 3.-5. ročník. Ve vyučování vytváříme
také situace, v nichž děti spolupracují napříč
všemi ročníky, aby se od sebe mohly učit, vzá-
jemně se inspirovat, pomáhat si, prostě být
„jedna parta". Chceme poskytnout dětem kom-
pletní základní vzdělávání na prvním i druhém
stupni školy. Proto již v příštím školním roce
2016/2017 otevíráme šestý ročník, v následují-
cích letech pak další ročníky druhého stupně až
po devátý. Druhý stupeň školy bude ve svém po-
jetí navazovat na principy vzdělávacího pro-
gramu Začít spolu. To znamená, že i starší děti
zažijí spolupráci, učení se v souvislostech pro-
střednictvím projektů, které propojují jednotlivé

předměty do logických celků, slovní hodnocení
atd. To vše při zachování školy s rodinnou atmo-
sférou (menším počtem dětí ve třídách), ve které
je prioritou budování dobrých sociálních vztahů
a bezpečného prostředí pro učení se. Kapacita
šestého ročníku není zatím plně obsazena. Bližší
informace o koncepci druhého stupně budou
dostupné na www.skolamysl.cz.

Za rodičovský spolek Školamyšl
Věra Krejčová

Hrajeme si na školu – vzdělávací 
program pro předškoláky
Chcete, aby se vaše dítě naučilo a hravou for-
mou si procvičilo dovednosti potřebné při zápisu
a vstupu do první třídy, snadněji se adaptovalo
ve školním prostředí a seznámilo se s ním?
A máte doma dítě, které se chystá v únoru k zá-
pisu? Pak právě pro vás je připraven náš pro-
gram. 
Jednou měsíčně ve středu (14. 10., 18. 11. a 16. 12.)
proběhne od 15 do 16 hodin na Základní škole
U Školek odpolední setkání, na němž budou paní
učitelky s dětmi realizovat aktivity vedoucí k roz-
voji zrakového a sluchového vnímání, matema-
tických představ, grafomotoriky a řečových
dovedností. 
Pokud vám některý z termínů nevyhovuje, ne-
vadí, můžete se účastnit i jednotlivých setkání.
Rodiče mohou ve stanovené termíny přivést do
školy své dítě sami, v případě zájmu mohou být
přítomni i během celého programu. Pokud jim to
jejich vytížení nedovolí, mohou využít možnosti,
že si paní učitelky ze ZŠ U Školek odvedou děti
přímo z MŠ a jejich rodiče si je vyzvednou až po
skončení lekce v budově ZŠ U Školek. Tato mož-
nost však platí pouze pro litomyšlské školky.
Celý kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré fi-
nanční náklady hradí ZŠ U Školek. Více infor-
mací naleznete na plakátech a hlavně
letáčcích umístěných v mateřských školách.
Pokud máte zájem, aby se vaše dítě tohoto pří-

pravného „minikurzu školáka” zúčastnilo, za-
pište se, prosím, na list umístěný v MŠ nejpozději
do konce září, nebo napište na email
reditel@skoluskol.cz , případně volejte na tel.
číslo 737 560 432. Na těchto kontaktech vám
také budou zodpovězeny vaše případné dotazy.

Miroslava Jirečková

Vyučuji děti základům 
hry na piano. 

Tel. 731 260 858
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Karel Kopecký, Němčice 87, 561 18
Tel. 776 643 713
• výroba žulových i terasových pomníků
• přebrušování a vyrovnávání starých pomníků
• kuchyňské desky, parapety, pečící kameny
• sekání, zlacení, stříbření a obnovování písma
• výroba betonových hrobek + výkopové práce
• výrobky z terasa – schody, pomníky, dlažby atd.
• zpracování pískovců, výrobky dle přání zákazníka
• velký sortiment doplňků, i pomníky ze žuly skladem
• zaměření i cenové návrhy zdarma

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
Úterý 13. 10. 2015  od 8.00 do 15.00
Cena:  36,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 40,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 006 433

Konference o sociální péči 
v 21. století měla úspěch
Odbor školství a sociální péče Městského úřadu
Litomyšl ve spolupráci se Zámeckým návrším
p.o. uspořádal 3.-4. září v prostorách zámec-
kého pivovaru devátý ročník konference Součas-
nost a perspektiva sociální péče ve společnosti
21. století. „Jsem rád, že tento seminář neztrácí
na kvalitě a je o něj pořád zájem,” řekl na úvod
bývalý starosta Litomyšle Jan Janeček, který stál
u nápadu pořádat tato odborná setkání. Desítky
účastníků z celé republiky jsou jasným potvrze-
ním významu této akce. „Konference má v po-
rovnání s jinými velice zajímavá témata. Je to
jedna z mála, kam se vracím rád,” řekl Petr Ma-
zura, ředitel Domova pro seniory v Heřmanově
Městci.  
Konference v Litomyšli je kombinací odborných
přednášek, které se týkají problematiky sociální
péče, s doprovodným programem. „Účastníci se
mohou potkávat a mají možnost si sdělovat
svoje zkušenosti,” poznamenala organizátorka
Milada Nádvorníková. Její slova potvrzuje i Petr
Mazura, který nevynechal ani jeden ročník:
„Velmi často se stýkáme s kolegy z Pardubic-
kého kraje. Tato konference je, dá se říci, celore-
publiková, a tak se dozvíme, jak to dělají v jiných
částech republiky a nejenom v našem kraji. Což
je také přínosné.”  
Za řečnickým pultem se během dvou dnů vystří-
dali akademici i lidé s dlouholetou praxí. Mezi

nimi například ředitel Národního centra sociál-
ních studií Petr Víšek, profesor a europoslanec
Jan Keller nebo litomyšlský lékař Harald Čadílek.
Ti všichni byli posluchačům z řad sociálních pra-
covníků, zástupců charity, úřadů, azylových
domů, krizových center či učitelů zárukou pe-
strých témat jako: Rizika našeho světa aneb
mysli globálně – konej lokálně nebo Sociální
práce – výzvy a rizika.
„Účastníci konference se vrací a to nás utvrzuje
v tom, že odvádíme dobrou práci. Naše konfe-
rence je jiná než běžná školení. Plusem jsou se-
tkávání a informace, které přesahují rámec
sociální práce,” vysvětlila význam tradiční akce
Milada Nádvorníková.         Text a foto Petr Šilar

Jsme společnost zabývající se lisováním plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl.

V současné době hledáme zaměstnance 
do nepřetržitého provozu na následující pozice:

• OBSLUHA LISU
• PRACOVNÍK SMĚNOVÉ 

KVALITY
• SEŘIZOVAČ VSTŘIKOVACÍCH 

STROJŮ
Podrobnější informace o volných pracovních místech
naleznete na našich stránkách www.williplast.cz

Kontakt:
Ludmila Štarmanová, tel.: 605 888 159. Své životopisy
zasílejte na e-mail: personalni@williplast.cz

TOPENÁŘSTVÍ
A INSTALATÉRSTVÍ
KAREL ŠEDIVÝ
Sedliště 19
Telefon 737 077 729 
e-mail: barcelo1@usa.com
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Již pouhé vybrání přiléhavého
a výstižného názvu pro naše
„liliové” okénko se ukázalo být
jako nadmíru tvrdý oříšek. Což
o to, navrhovaný nadpis
„Hudba je krev, pot a slzy,
u nás to však uschne brzy!”,
jsme ihned zavrhli jako málo
pedagogický. Ovšem, slogan
„Bedřich božský talent měl,
u nás by ho rozvíjel!”, si našel
své příznivce a obzvláště ná-
padité motto „Když vám nuda
dítě žere, pošlete ho do hu-
debky.”, pak způsobilo v pe-
dagogickém sboru doslova
revoluci, někteří se ho za žád-
nou cenu nemínili vzdát a po jeho smetení ze
stolu si jej alespoň demonstrativně vyvěsili na
dveřích učebny.
Příští rok naše škola vstoupí do 70. roku své
existence a budeme slavit krásné výročí. Za tuto
dobu vychovala řadu umělců, ať už působících
v profesionální umělecké sféře, či jen milujících
umění jako takové. A přestože omítkou budovy
umělecké školy prosvítají monogramy leckte-
rého z vás a mnohý je rovněž podepsán pod du-

ševním zdravím staršího kan-
torstva, pro řadu lidí je insti-
tucí neznámou a my bychom ji
tímto pravidelným článkem
rádi blíže představili. 
Solí každé školy jsou učitelé, ale
ještě než se dáme do jejich pra-
nýřování, dovolte pár drobečků
z historie. Dne 2. září 1946, kdy
byl zahájen první školní rok,
měla škola pouze hudební
obor. Výtvarný byl otevřen 3.
září 1962 a o rok později se
začal vyučovat i obor literárně
dramatický, ten byl ovšem
v roce 1965 pro nezájem uza-
vřen a k opětovnému otevření

došlo až v roce 1993. Taneční obor pracuje od roku
1994. A dnes? Škola má všechny čtyři obory a ra-
dostně předávat základy umění se zde snaží 27
pedagogů. Školu navštěvuje asi 530 žáků. Nejvíce
poptávaný obor je hudební, ten doslova praská ve
švech, ostatní mají ještě nějaké rezervy. Během
školního roku škola pořádá asi 40 nejrůznějších
vystoupení, večírky, třídní přehrávky, koncerty, vý-
stavy, taneční a dramatická vystoupení, a do-
konce ples. Děti se účastní soutěží, nesoutěžních

Můzám naslouchat je fuška, 
proto zbystři, je tu „Zuška”

Recyklovat je nejen správné, 
ale i pohodlné
Už desátým rokem funguje v České republice
stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci
vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli
další starosti. Elektrowin, největší český kolek-
tivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 mi-
lionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než
230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude
ekologicky recyklován a získané suroviny po-
slouží při výrobě nových spotřebičů, když jej
odevzdáte na některém z těchto míst: 
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo byd-
liště. Nejbližší sběrný dvůr najdete v ul. Mařá-
kova, vedle areálu Městských služeb Litomyšl.
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít
staré spotřebiče při nákupu nového zboží systé-

mem „kus za kus”. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014, musejí ob-
chody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý
spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25
centimetrů, odebrat i bez nákupu nového. Pro-
dejci spolupracující s Elektrowinem vycházejí
obvykle spotřebitelům vstříc v daleko větším
rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstou-
pil v platnost. 
• Se sběrem spotřebičů pomáhá také už víc než
1 000 hasičských sborů po celé republice. 
• Města a obce podle zákona musejí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i staré elektro. 
• Elektrowin organizuje množství akcí, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do ZOO
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně interne-
tové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy ak-
tuální informace. 
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci
a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!
To jsou dvě základní poučky, kterými se dnes řídí
odpadové hospodářství v celé Evropě. Podle
první z pouček se tedy například o recyklaci po-
užitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci.
Aby byla splněna v případě starého elektra
i druhá podmínka, musíme je skutečně předat
k recyklaci, ne vyhodit jako odpad! Pro splnění
požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklo-
vat 4 kg na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun.
Ve skutečnosti Češi v posledních letech ode-
vzdávají ročně průměrně 5 kg starého elektra,
dohromady tedy něco k 50 000 tun.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena
takto pevně, naším společným úkolem bude se-
brat 40 procent množství nově prodaných spo-
třebičů – počítáno průměrem za tři roky nazpět.
Podle současných prodejů, které se za dva roky
nejspíš nijak dramaticky nezmění, to tedy bude
ročně něco přes 70 000 tun čili o něco víc než
7 kg na obyvatele.                             Jana Foltová,

odbor místního a silničního hospodářství

Skauti
na benzínkách!
Ve dnech 11.-13. září jste mohli na některých čer-
pacích stanicích po celé České republice potkat
skauty, kteří umývali okna projíždějícím autům.
Proč? Konal se totiž 18. ročník benzínkové sbírky
Společně proti leukémii. Tato sbírka je společnou
humanitární akcí Junáka a Nadace pro trans-
plantace kostní dřeně a jejím cílem je pomoci
lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi
krvetvorby. Letos sbírku poprvé uspořádali i li-
tomyšlští skauti a skautky. Celou sobotu 12. září
strávili umýváním oken aut na čerpací stanici
EuroOil v Litomyšli, kde se jim podařilo vybrat
krásných 5 288 Kč, které putují právě Nadaci pro
transplantace kostní dřeně na rozvoj léčby ne-
mocí krvetvorby. Všem dárcům tímto děkujeme
a těšíme se na příští ročník sbírky.

Kateřina Valentová

Cestou odpadu
v Litomyšli
V minulém školním roce jsme si vysoutěžily
1. místo ve sběru starých a nepoužívaných elek-
trických spotřebičů. Odměnou nám byl celo-
denní výlet na farmu Apolenka nedaleko
Pardubic a vycházka „Cestou od školního kom-
posteru na Sběrný dvůr v Litomyšli”.
Povídali jsme si cestou o třídění odpadu v naší
škole se zaměstnankyní Městského úřadu Lito-
myšl paní Foltovou. Procházka začínala u kom-
posteru I. ZŠ, kde jsme vytřídily např. ohryzky od
jablek, čajový sáček, slupku od banánu a dozvě-
děly se o životě uvnitř kompostu a kam patří.
Navštívili jsme Městský úřad Litomyšl a viděly,
že v přízemí můžeme vytřídit baterie, některé
žárovky, mobily, klávesnice nebo náplně do tis-
káren. 

Cestou do sběrného dvora jsme v ul. 17. Listo-
padu vytřídily krabici od mléka, plastové obaly
od sušenek, plastové lahve od minerálek, bate-
rie, které jsme nesly od školy sebou.
Na sběrném dvoře čekalo na odvoz mnoho tele-
vizorů, ledniček a praček, starých křesel, seda-
ček, olistěných větví. S panem Kalouskem ze
sběrného dvora jsme správně vytřídily kovové
zátky od nápojů, budeme si pamatovat, že sem
patří i léky, roztrhané šaty. Odpoledne jsme
kreslily obrázky z naší cesty za odpadem. Test ke
třídění odpadu nám pomohl utřídit naše získané
vědomosti . 
Do třídy jsme dostaly od Města Litomyšl barevné
tašky na vytřídění plastu, skla a papíru.

Žáci 3.B I. ZŠ v Litomyšli 
a tř. uč. Zdena Laurinová, foto Jana Foltová

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:  • opravy motorových vozidel   
• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel

• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG 
• příprava na STK, odvoz na STK
• roční prohlídky - diagnostika           
• renovace zažloutlých světlometů
• pneuservis, zimní prohlídky  

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

přehlídek nebo výměnných pobytů. V létě pořá-
dáme hudební tábor. Už teď neleníme a pro své
žáky chystáme v letošním školním roce řadu zají-
mavých projektů. Z těch nejbližších určitě stojí za
zmínku připravované vánoční koncerty, a to
především koncert dětského pěveckého sboru
Lilium s Bárou Basikovou 12. prosince v piaristic-
kém kostele.
Příště se můžete těšit na seznámení s klavírním
oddělením v čele s jeho pedagogy.

Markéta Hegrová a Petr Jiříček, 
foto L. Pavlišová
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Matematika 
je téma
Pedagogická škola již tradičně připravuje celo-
státní konferenci učitelů matematiky pod ná-
zvem Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16
let, která proběhne ve dnech 22.-24. října. Ten-
tokrát zvolila pořadatelská Společnost učitelů
matematiky JČMF téma Kritická místa ve výuce
matematiky. Hlavní přednášky odborníků (Von-
drová, Smetáčková, Janík, Zíka) zazní v úvodním
a závěrečném dni konference. Účastníci se
mohou těšit na páteční workshopy přímo v bu-
dově školy, kde si v menších skupinách vymění
své vlastní zkušenosti a načerpají nové podněty.
Je vždy cenné a inspirující, když do programu při-
spějí i učitelé s praxí. Věříme, že letos ve větší
míře využijí tohoto odborně a tematicky vysoce
hodnoceného setkání učitelů matematiky i lito-
myšlské školy, kterým na akci finančně přispívá
město i pedagogická škola.
Bližší informace a přihlášku najdete 
na www.suma.jcmf.cz, dotazy pište 
na liskova@vospspgs.cz.

Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Pětadvacáté narozeniny NADĚJE
jsme slavili spolu s dětmi
V sobotu 12. září se litomyšlská pobočka připojila
k ostatním a připomenula si 25 let od vzniku NA-
DĚJE. Soutěžních disciplín se zúčastnilo 56 dětí.
Významnou měrou přispěli s pomocí při organi-

zaci dobrovolníci z litomyšlské Billy, kteří si vzali
na starost některá stanoviště a soutěže. Jako
další dobrovolníci se zapojily i některé děti, které
běžně navštěvují klub a zkusily si tak klub „z
druhé strany”. K pěknému dojmu přispělo
i krásné počasí, které po zamračeném dopoledni
rozjasnilo chmury na tvářích pořadatelů a při-
pravilo prosluněné odpoledne. Veliké a moc milé
překvapení si připravily naše pravidelné náv-
štěvnice, které samy upekly dort k narozeninám
ozdobený mimo jiné 25 svíčkami. Tento „tábo-
rák” nebylo vůbec snadné sfouknout, a dostat
se tak k výbornému zákusku. Předání dortu pro-
běhlo na konci programu a v naprostém utajení
– nikdo z nás netušil, co se chystá. Z reakcí dětí
lze usuzovat, že se jim program líbil. Všem, kteří
se na něm podíleli jako dobrovolníci, zaměst-
nanci nebo účastníci, moc děkujeme. Potěšilo
nás, že nás poctil návštěvou i pan starosta. Jsme
rádi, že NADĚJE může i v Litomyšli přinášet na-
ději.                            Text a foto J. Nádvorníková

Úřad práce ČR – Informační a poradenské stře-
disko ve Svitavách pořádá „Přehlídku středních
škol”. Akce se koná ve středu 21. 10. 2015 od 9
do 17 hodin v prostorách multifunkčního centra
FABRIKA Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02
Svitavy.
Přehlídka nabídne prezentaci středních škol
okresu Svitavy (tedy i Litomyšle) a dalších regi-
onů, podrobné informace o vzdělávací nabídce,
vyučovaných studijních a učebních oborech,
ukázky náplně a činnosti jednotlivých oborů, in-
formační a propagační materiály. Součástí akce
budou také prezentace významných zaměstna-
vatelů a jejich profesních požadavků. Seznámí
vás se službami Informačního a poradenského
střediska 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 a zaměstna-
vatele. 
Využijte jedinečné příležitosti získat aktuální
přehled o možnostech dalšího vzdělávání dětí
před jejich důležitým životním krokem.

Karolina Machálková

Přehlídka 
středních škol 2015

PIZZERIA
BELLA NAPOLI 

PIZZA

40%
mínus

POLEDNÍ MENU
pondělí až pátek od 11 do 14 hodin

Pizza již od 54,- Kč
průměr 32 cm
Možno i s sebou!

Velmi výhodné polední menu. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Přijmeme servírku 
a pomocnou sílu do kuchyně. 

Info přímo v provozovně
nebo na tel. 461 612 767

Smetanovo nám. 91, Litomyšl • Tel. 461 612 767

Evropské školicí centrum Litomyšl

nabízí volná místa
• jedna pracovnice na TPP

na dobu určitou 2,5 roku,
(zástup za rodičovskou dovolenou)

• dvě až tři pracovnice na DPP

Náplň obou typů smluv je obdobná: 
hotelová pokojská - úklid, příprava 
snídaní, provoz hotelu. 
U TPP rozšířeno na organizaci práce 
na hotelu, zásobování, apod.

Nástup možný ihned. 
Kontakt: 739 456 356, 
info@esclitomysl.cz
www.esclitomysl.cz

Přijmeme pracovníka
na pozici:
prodavač, skladník, montér

Kontakt: Libor Sádovský
tel. 604 464 583
info@nabytek-sadovsky.cz

PRODEJ MEDU
DOVEZU

Tel. 732 532 483 nebo 604 727 452
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MX2 další náš zástupce Jonáš Nedvěd. Jonáš měl
dva super starty – cílem vždy projel jako sedmý.
Tato příčka mu patří i v konečné klasifikaci šam-
pionátu. Jonáš je mladý inteligentní závodník, ro-
dina ho hodně podporuje a své nejlepší výsledky
má ještě před sebou. V této kubatuře slavil ko-
nečný primát francouzský rychlík Sulivan Jaulin,
závodící za český tým Buksa/Ados. Ve Veterá-
nech jasně letos kraloval Martin Žerava (Suzuki),
z pohledu Orion týmu byl Martin Runkas celkově
desátý, škoda, že ve Vranově měl ráno těžký pád,
a z tohoto důvodu odpoledne nemohl startovat.
V poslední ženské skupině bojovala za Orion Jana
Zdeňková, pod dohledem Petra Masaříka (bývalý
úspěšný motokrosař Orionu) obsadila jedenáctou
pozici v MMČR. Na titul dosáhla zcela jedno-
značně zkušená reprezentantka Lucie Simonová
(KTM), která na posledním podniku ohlásila konec
své dlouhé závodní kariéry.
Vrcholem letošní sezony budou zase boje MMČR
tříčlenných družstev, které se konají tentokrát 4.
října na dráze v Horním Újezdě u Litomyšle
a Orioňáci tady budou ohajovat stříbrné medaile
z loňského ročníku.

Za Orion Litomyšl Racing Petr Kovář

Motokrosař Bartoš se stal vicemistrem
Evropy, doma skončil čtvrtý
Ve Slovinsku letos vyvrcholil sedmidílný evrop-
ský motokrosový seriál třídy EMX Open. Zkušený
matador Petr Bartoš, jedoucí v barvách týmu
Orion Litomyšl Racing KTM, v něm nakonec vy-
bojoval zase titul vicemistra Evropy. Z prvního
místa se radoval Martin Michek, který měl vý-
borný závěr šampionátu a titul mu zaslouženě
patří. Z Orionu zde také pravidelně startoval
mladý Jonáš Nedvěd a v celkovém pořadí obsadil
pěknou desátou pozici.
České mistrovství pod názvem Buksa/Ados mo-
tokros 2015 mělo poslední vystoupení na dráze
ve Vranově u Brna. Za ideálního počasí obhájil
prestižní titul v kategorii MX1 Martin Michek je-
doucí na motocyklu KTM. Šestatřicetiletý Bartoš
z Orionu byl zde tentokrát dvakrát pátý a v še-
stidílném republikovém zápolení bral nakonec
čtvrté místo, což rozhodně ve velké konkurenci
mladých borců je stále zajímavý výsledek.
U Petra je důležité vyzdvihnout jeho příkladný
přístup k trénování a to, co chce v podstatě
ještě v motokrose dosáhnout. Je velkým příkla-
dem pro začínající jezdce a v našem týmu
je z tohoto pohledu velmi důležitým borcem.
Ve Vranově se ukázal v dobrém světle ve třídě

Kdo se stane
mistrem republiky
v orbě? 
Mistrovství České republiky v orbě se blíží. Na poli
u Dolního Újezdu se uskuteční v sobotu 10. října.
A že se tak stane, to je velká zásluha mimo jiné
Střední zahradnické a technické školy z Lito-
myšle, jejíž učitel Lukáš Staněk se zasadil o ob-
novení krajské soutěže v orbě. Posléze se
litomyšlská škola ve spolupráci se Zemědělským
družstvem Dolní Újezd a Společností pro orbu ČR
a obcí Dolní Újezd pustila do příprav republiko-
vého mistrovství. 
Přípravy již vrcholí. „Počítáme, že se mistrovství
zúčastní více než šedesát oráčů. Soutěžit se bude
v kategorii dvouradličných pluhů jednostranných,
oboustranných čtyřradličných otočných, nebu-
dou chybět účastníci s historickou technikou
a zajímavá bude rozhodně orba s koňmi. Na poli
se při práci představí i velké konvenční pluhy
a také malá mechanizace,” přibližuje Lukáš Sta-
něk, učitel ze Střední zahradnické a technické
školy v Litomyšli. Již při červnovém mistrovství
Pardubického kraje ve Vidlaté Seči mohli diváci
vidět v akci traktor Svoboda z roku 1939. Tento
krásný stroj bude orat i při „republice”. 
Sobota 10. října bude v Dolním Újezdu u Lito-
myšle patřit oráčům a všem, kteří se zajímají
o zemědělství nebo jen chtějí vidět zkušené
oráče. Pořadatelé republikové soutěže počítají
s návštěvností několika tisíc lidí. Do traktoru
usednou samozřejmě i studenti litomyšlské školy
a nebudou chybět ani přímo domácí oráči z Dol-
ního Újezdu. „Na mistrovství republiky pojede
z naší školy Jan Boštík, který se stal v červnu
mistrem  kraje, dále pak Adam Křesťan, Karel
Dušek, Josef Lelek, Matěj Macek, Zdeněk Šmíd
a Jaroslav Fendrych. Jsme rádi, že se zúčastní
i náš absolvent Patrik Chromý, který v roce 2013
na mistrovství republiky zajel v juniorech čtvrté
místo," uvedl Lukáš Staněk. Na mistrovství je
nutné pořádně trénovat. Studenti z Litomyšle si
zazávodí ještě v týdnu před „republikou” při škol-
ním kole. V pátek 9. října se na soutěžním poli
uskuteční veřejné tréninky. 
42. mistrovství České republiky v orbě se usku-
teční na poli u silnice z Dolního Újezdu směrem
na Poličku (u tzv. státovky). Slavnostní zahájení
se ovšem odehraje na návsi v Dolním Újezdu od
8 do 8.30 hodin. Kolona všech účastníků se poté
vydá posvěcenou bránou na pole. Oráči se pustí
do práce v 11 hodin a předpokládaný čas ukončení
soutěže je v 15 hodin. Pořadatelé připravili i do-
provodný program pro veřejnost. Vystoupí de-
chová kapela Dolnovanka, na poli bude
vystavena historická zemědělská technika, lidé si
vyzkoušejí jízdu zručnosti s traktorem s valníkem
a nebude chybět ani moderní zemědělská tech-
nika. Mistrovství republiky v orbě v Dolním Újezdu
se koná pod záštitou ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky, který osobně soutěž také zahájí.

Iveta Nádvorníková, PR MČR v orbě

Městský bazén Litomyšl 
a Plavecká škola Ráček

hledá pracovní sílu na pozici

CVIČITEL PLAVÁNÍ
A PLAVČÍK

k nástupu od 1. 11. 2015, 
certifikáty výhodou.

Zájemci, hlaste se písemně 
s životopisem na e-mailu
plaveckaskola@mslit.cz
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SVITAVY
• 7. října od 19.00 hod. / Fabrika
Edith Piaf – „MON AMOUR”
Koncert v rámci turné k 100. výroční narození královny
šansonu pod záštitou velvyslankyně ČR ve Francii J. E.
Marie Chatardové
• 19. října od 19.00 hod. / Fabrika
Fragile – koncet
Slovenská vokální hudební skupina hrající známé hity
bez hudebního doprovodu, tzv. „a capella”.
• 29. října od 19.30 hod. / Fabrika
Screamers – TECHTLE MECHTLE – show
Známá travesti skupina v novém pořadu. 
Více na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
• 3.-31. října / Tylův dům
Zákrejsova Polička – festival
Soubor ochotnických představení.
•21. října od 19.00 hod. / Tylův dům
Lháři – divadlo
•22. října od 19.00 hod. / Tylův dům
Katapult – retro tour

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
• 3. října od 19.00 hod. / kinosál muzea 
Byt na inzerát – Marc Camoletti
Uvádí divadelní společnost Olgy Želenské
• 9 října od 18.30 hod. / dvorana muzea 
Listování
Manolito Brejloun – Elvira Lindo
• 25. října od 15.00 hod. / dvorana muzea
Josef Zíma – koncert

VYSOKÉ MÝTO
•  17. října od 20.00 hod. / klubová scéna M-klubu
Laco Deczi & Celula New York
Fenomenální trumpetista se vrací po dvou letech do
M-klubu.
• 24. října od 13.00 hod. / M-klub
5. bubenický festival Vysoké Mýto – mezinárodní bu-
benická přehlídka. 
• 26. října od 17.00 hod. / nám. Přemysla Otakara II.
Večer světel
Tradiční lampionový průvod s kulturním programem
a ohňostrojem.
Více na www.mklub.cz

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE

Letadýlka slavila
ve Vlkově úspěch
Spolek leteckých modelářů uspořádal na konec
prázdnin 29. srpna na letišti ve Vlkově modelář-
ské vystoupení „Dnes létáme pro vás”.
Hezké počasí přilákalo řadu modelářů z východ-
ních Čech a Moravy. Nad Litomyšlí létalo více
než třicet nádherných maket, a tak navečer od-
cházelo a odjíždělo do okolí mnoho spokojených
malých i velkých diváků.

Text a foto Milan Hýbl, SLML

Dík patří městským službám a ledařům za per-
fektně připravené ledy a pracovníkům bufetu za
chutné obědy.

Hokejová sezóna zahájena
Letošní hokejovou sezónu odstartovala prvním
mistrovským utkáním družstva mladších a star-
ších žáků již 19. září. Ostatní mládežnické kate-
gorie se přidají v průběhu října.
A-tým čekají velice náročné zápasy hned na za-
čátku sezóny, kdy po úvodním utkání 4. října
s Chotěboří přivítáme na domácím ledě: 7. října
Poličku, 14. října Choceň a 21. října Českou Tře-
bovou. Vyhlášená derby s Chocní a Českou Tře-
bovou slibují atraktivní podívanou, proto zveme
všechny fanoušky na pořádný hokej!     

Petr Fila, předseda oddílu 

Zprávy z ledové plochy 
Od 10. do 13. září proběhl na zimním stadionu
v Litomyšli přípravný hokejový kemp mládeže,
kterého se zúčastnilo rekordních 60 dětí lito-
myšlského oddílu. Šéftrenérem kempu byl,
stejně jako před dvěma lety, Jaroslav Fleisch-
mann. Jarda je skutečný profesionál, jehož tré-
ninkové jednotky jsou skvěle připravené
a propracované a dovedou děti zaujmout.
Tréninky brankářů probíhaly pod vedením býva-
lého reprezentanta Radovana Biegla. Radovan
u nás trénoval brankáře již celou minulou se-
zónu a stejně tak tomu bude i letos, kluci pod
jeho vedením výkonnostně rostou.
Letošní kemp se vydařil po všech stránkách,
hráči se díky dvoufázovým tréninkům na ledě
nastartovali na novou sezónu, skvělou práci od-
vedli také naši trenéři.

Soustředění karate – Budislav 2015
Poslední srpnový týden odjeli členové oddílu ka-
rate-do při TJ Jiskra Litomyšl na tradiční letní
soustředění. Jako každý rok i letos na toto sou-
středění přijeli naši kamarádi z Liberce vedeni
shihanem Boďou Kolocem – držitelem 7. danu.
Boďa je nejenom úspěšným závodníkem, ale
hlavně skvělým člověkem a trenérem.
Letos naše soustředění patřilo hlavně novým
nadějím ve věku od 7 do 11 let, kterých bylo nej-
více. Doplnili je ovšem zkušení závodníci, již
ověnčení řadou sportovních úspěchů, Vašek An-
drle, Veronika Jandová, Lenka Jůzová, naše nová
naděje Anička Kašparová a další.
Letos jsme se opět prostřednictvím úvodního di-
vadla přenesli na ostrov Okinawa, kolébku karate,
kde byl unesen a ve vysoké věži uvězněn císař.
Na osvobození měli karatekové celý týden a pro-
střednictvím různých úkolů se neustále posouvali
z jednoho poschodí věže do dalšího. Nakonec se
všem společně podařilo císaře z věže osvobodit
a odměnou jim byla velkolepá hostina, kterou
císař svým osvoboditelům uspořádal.
Alfou a omegou našeho soustředění je ale tré-
nink karate. Takže se opět budislavská louka i les
staly svědky tvrdé a náročné přípravy karatistů.
Nechyběly tradiční špalíčky ani výcvik v lese
u stromů. Na táboře čas utíká velmi rychle, takže
nežli se kdo nadál, byl tu konec a s ním i tradiční
táborový oheň. Předposlední den se konaly zá-
věrečné zkoušky STV, při kterých se Matěj Bez-
díček posunul zase o kousek blíže k černému
pásu tím, že úspěšně složil zkoušky na 1. kyu.

Jeho výkon byl excelentní, což ocenil i zkušební
komisař B. Koloc.
Letošní soustředění svoji návštěvou zpestřil
Radek Brůna, litomyšlský rodák a karatista, ale
především kaskadér a herec. Radek vyprávěl
o svých začátcích v karate, jak se dostal až na
vrchol v karate (několikrát vyhrál mistrovství re-
publiky) a jak ho před mistrovstvím světa zasta-
vil pád a zranění. A pak se postupně dostával ke
kaskadérské práci a natáčení s Jackie Chanem
nebo k zážitkům z natáčení jiných filmů, třeba
Černý jestřáb sestřelen a dalších. Na závěr velmi
poutavého vyprávění Radek čelil řadě záludných
otázek, ale se všemi se vypořádal bravurně.
Hlavně ukázal, že je možné splnit si sen, ale že
bez vůle a dřiny to nejde. 

Text a foto Jiří Smékal
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HRADEC KRÁLOVÉ
• 13.-17. října / hudební sály, kluby, centrum města 
Jazz jde městem/ Jazz goes to town – Prestižní  hu-
dební přehlídka jazzu ve všech jeho podobách.

CHEB
•16.-17. října
Jazz Jam – mezinárodní jazzový festival
•31. října 
Grand Prix Cheb 2015 – mezinárodní taneční soutěž

JINDŘICHŮV HRADEC
• 10.  října 
Přes kopec na Hradec
aneb Jindřichohradecký pedál 
Ukončení letní turistické sezóny spojené s cyklistic-
kou vyjížďkou. Bohatý doprovodný program.

KUTNÁ HORA
• 10. října od 10.00 do 17.00 hod. 
Zámecké jezdecké slavnosti na zámku Kačina 
Oblíbené slavnosti věnované koním a všemu, co
s nimi souvisí.

POLIČKA
•3. října
Noční prohlídky na hradě Svojanově
Chcete být u toho, když se na hrad vrátí jeho poslední
soukromý majitel? Pak si nenechte ujít další oživené
prohlídky hradu Svojanova u Poličky.

TELČ
• 3. října od 8.00 hod / Na Baště
Výlov Štěpnického rybníka 
Prodej živých ryb a rybích specialit, hudba

TŘEBOŇ
• 3. října / Masarykovo náměstí 
Jabkobraní 2015
Slavnosti jablek s jablečným trhem i výstavou.

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

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACEGolf59 – Indoorcentrum Litomyšl 
Juniorská akademie Indoorcentra
právě zahájila již třetí sezonu. Dvanáct
mladých nadšených golfistů ve věku
od šesti do patnácti let opět trénuje
pod vedením golfového profesionála
Milana Vantucha, jak v Indoorcentru,
tak na tréninkovém hřišti v Osíku. 
Máme velkou radost, že většina z na-
šich nejmenších svěřenců je již připravena ke
zkoušce golfové herní způsobilosti, kterou
budou v nejbližších týdnech skládat. Tím se aka-
demie Golf59 bude moci aktivněji zapojit do re-
gionálních i celostátních mládežnických turnajů
pořádaných Českou golfovou federací. Našim
malým golfistům je příkladným vzorem nejen

sám trenér, aktuálně dvanáctý Čech na
žebříčku Order of Merit Czech PGA Tour
2015, ale i nejstarší člen akademie pat-
náctiletý Martin Votroubek. Martin svou
pílí a trpělivým dlouhodobým přístu-
pem k treninku letos zlepšil svůj
hendikep z 11,2 na úctyhodných 6,9.
Pravidelně se kvalifikuje do celonárodní

série turnajů kadetů, kde je momentálně v prů-
běžném celkovém hodnocení na jednapadesá-
tém místě. Vrcholem Martinovy letošní sezony
bylo nedávné vítězství na klubovém mistrovství
na rány ve Svratce. Stal se tak nejmladším vítě-
zem kategorie mužů v sedmdesátipětileté his-
torii klubu. Martinovi držíme palce, aby i nadále
úspěšně reprezentoval naši akademii. 
Co nabízí Golf59 Indoorcentrum dospělým?
Úspěšné kurzy pro golfové začátečníky a nava-
zující kurzy pro pokročilé budou i v nadcházející
zimní indoor sezoně 2015/2016 pokračovat. Pro
aktivní golfisty se sportovními ambicemi jsou
připraveny individuální lekce. Připravujeme také
sérii turnajů Golf59 Indoor Open, které se mohou
účastnit golfisté ze širokého okolí bez ohledu na
jejich hrací hendikep. 
Široké veřejnosti nabízíme 11. října od 14 do 18
hodin den otevřených dveří. 
Srdečně zveme na seznámení s golfem. 

Josef Šimek
PLACENÁ INZERCE

Dne 12. září proběhlo na Suché čtvrté - finálové
kolo Jezdeckých her pro děti, slavnostně vyhlá-
šeny tedy byly i celoroční soutěže. Během dne
však měly děti ještě možnost v jednotlivých sou-
těžích sbírat body. V jízdě zručnosti byla nej-
úspěšnější Maruška Slušná se Zuzankou /Stáj
Slušný/, jízda zručnosti doplněná o skoky byla
hračkou pro Kamilu Mádlovou s Lady/Stáj Má-
dlová/, parkur 40 cm pak ovládl jeden z mála
chlapců Miloš Nosál s Bleskem /Stáj Ježkovice/.
V parkurech 60 a 70 cm kraloval Viktor Regnard
/TJ Podorlicko Letohrad/ a v parkuru 80 cm zví-
tězila Eliška Petrusová /JK Sloupnice/.
V celoročních žebříčcích byla nejvíce obsazena
kategorie nejmladších jezdců Pony pohár 2015
(jízdy zručnosti a parkur 40 cm), celkem zde bo-
dovalo 91 dvojic a nejlepšího výsledku dosáhla
slovenská dvojice Lenka Kýšková /JK Bzince pod
Javorinou/, následovaná Maruškou Slušnou /Stáj
Slušný/ a Sárou Horákovou /Hřebčín Karlen/. V
Dětském skokovém poháru 2015 /parkury 60 a
70 cm/ se nejvíce dařilo z počtu 45 dvojic Vik-
toru Regnardovi /TJ Podorlicko Letohrad/, druhá
se umístila Libuška Kýšková /Slovensko/ a třetí
Adélka Škeříková /Jezdecký klub hřebčín Suchá/.
V nejobtížnější kategorii - Poháru Stáje Manon
/parkur 80 cm/ zvítězila Magdalena Slavíčková
/Stáj Dolly/ před domácí Dominikou Tutschovou

a bronzovou Eliškou Petrusovou /JK Sloupnice/.
Více na www.stajmanon.cz.

Mistrovství východočeské oblasti v drezuře
Dne 6. září 2015 se konalo v JK Dolní Přím
mistrovství Východočeské oblasti v drezuře
pony. Jezdecký klub hřebčín Suchá reprezento-
vala v kategorii dětí 8-12 let Eliška Skřivanová,
která s Monty získala zlatou medaili, a Adéla
Šleříková s Bredy, kteří obsadili stříbrnou pozici.
V kategorii dětí 13 – 16 let obsadila bronzovou
příčku Nikola Tivodarová s Indiánem.

Miroslava Skřivanová, foto  Jan Kameník

Jezdecké hry a mistrovství v drezuře

Vážení návštěvníci a plavci, ve středu 7. října
jste opět po roce srdečně zváni do litomyšl-
ského bazénu na „Plaveckou soutěž měst”.
Máte příležitost si zdarma zasoutěžit
a reprezentovat Litomyšl, stačí uplavat 100 m
na čas volným stylem bez startovního skoku
a přidat tak cenné body do společného součtu
městu Litomyšl. Zúčastnit se mohou všichni
plavci bydlící, pracující či studující v Litomyšli,
vítáni jsou i návštěvníci sympatizující s Litomyšlí
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Plným počtem
bodů mohou přispět i děti do 7 let a senioři,
stačí, když uplavou 100 m a to bez ohledu
na čas. Ostatní plavci se bodují dle věku
a zaplavaného času podle platných tabulek.
Bazén bude ve středu otevřen za tímto účelem
pro veřejnost již od 7 hodin, lze využít i kondičně.
Od 8 do 15 hodin bude bazén vyhrazen pro účast
školám – mateřským, základním i středním. Od
15 do 21 hodin bude otevřeno pro širokou
veřejnost včetně atrakcí, kdo podpoří soutěž,
plave zdarma. Senioři mohou přijít plavat
kdykoliv během dne. Soutěžíme do 20 hodin.
Za odměnu získáte diplom a hezký pocit
z podpoření akce. Více informací najdete na
www.info-sport.cz. Těšíme se na vás.

Dagmar Marková, 
Městský bazén Litomyšl

Plavecká soutěž 
měst 2015
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 Městský bazén, tel.: 461 315 011
www.bazen-litomysl.cz

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 18.30, 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/spinning.html

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

 Sauna ,  Trstěnická 982, tel. 777 947 718
• Po zavřeno 
• Út 17.30-21.30 bez omezení (od 3.11)
• 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 16.00-22.00 bez omezení (od 18.10.)
www.areal-sokolovna.cz

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,

plážový volejbal, nohejbal
• Po-Ne 8.00-22.00
• Út 18.00-19.30 – cvičení Jógy Kundalini s Hanou Vítko-
vou, cena 150 Kč
Více informací na tel. 603 342 345 a na www.sportcen-
trum-litomyšl.cz

 Tělocvična gymnázia
AE-ZU – taneční a posilovací hodina pro ženy a dívky.Od
9. září každou středu 18.00-19.00 hod. Kontakt: adriana-
vit@seznam.cz.

 Taneční škola AMOR
Od září kurz Orientálního (břišního) tance. • •Čt 18.30 
Více na na: www.amor-orient.com. Tanec je ženám do-
poručován gynekology, ortopedy i neurology. Bolí vás
záda? Tak to je právě pohyb pro vás. Bližší informace:
a.moravkova@quick.cz, tel. 728 684 634.

 Fotbal park Litomyšl, tel. 607 145 497
Nové fotbalgolfové hřiště u Primátorské hráze. 
Rezervace a info o otevírací době na tel. 607 145 497.
www.fotbalparklitomysl.cz

 ZUŠ – Tunel
(taneční sál Základní umělecké školy B.S. Litomyšl) 
PILATES – pojďte probudit svá těla
St od 19.00 do 20.00 (od 14. října)
Info email: jarka.voleska@gmail.com

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204 
Rozvrh cvičebních hodin na www.litomysl-veselka.cz

 Krytý zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení:
• So, Ne 13.30-15.30 • St 28. 10. 13.30-15.30
• Čt 29. 10. 13.30-15.30 • Pá 30. 10. 13.30-15.30

SPORT, CVIČENÍ V září skončily všechny soutěže družstev a my
můžeme být spokojeni. Družstvo mužů pod ve-
dením V. Novotného si uchovalo prvoligovou pří-
slušnost i pro příští rok, i když jsme nenastupovali
vždy v plné sestavě. Nakonec jsme nechali za
sebou nejen nováčka z Hvězdy Pardubice, ale
i zkušené – Turnov a Ústí nad Labem. V posled-
ním kole vybojovali naši atleti 4 první místa: 100
a 200 m Skrzypacz, koule T. Kozák a oštěp
V. Kozák. Starší žáci ve všech kolech byli čtvrtí,
když nás porazila pouze družstva z Pardubic
a Chrudimi. V posledním kole ve Svitavách J. Vo-
střel vyhrál disk a kladivo, úspěšný byl i další
vrhač M. Vilček, vyhráli jsme štafetu 4 x 300 m
v sestavě Kostlán, Večeřa, Siegl, Petrů. Starší žáci
startovali pod vedením P. Jonáše a jediné z druž-
stev mělo svá utkání v neděli, což některým koli-
dovalo s fotbalem, odbíjenou. Mladší žáci
a žákyně postoupili do krajského finále. Od mlad-
šího žactva jsme letos medaile nečekali a v účast
ve finále jsme doufali jen ve skrytu duše. Nakonec
ale chlapci obsadili 4. místo, když nejlépe bodují-
cími byli Štancl, Vrbický, Dušík, Glänzner, Dušík.
Družstvo sestavil a vedl P. Doseděl. Stříbrná me-
daile mladších žákyň (na fotografii) byla nečeka-
nou bombou, děvčata se lepšila závod od závodu,
na rozdíl od chlapců pilněji trénují, zúčastnila se
prázdninového soustředění. Krajské přebory vy-
hrála Chrudim a za druhou Litomyšlí skončily oba
pardubické celky i týmy, které se dlouhodobě vě-
nují žákyním (Ústí nad Orlicí, Svitavy). Na před-
ních místech se umísťovaly Švecová, Balcarová,
Novotná, Brýdlová. Hlavní podíl na jejich úspěchu
má jejich trenér a vedoucí J. Kubíček. Velký podíl
na účasti našich žáků v jejich soutěžích mají jejich
rodiče, kteří jezdí s námi na závody a umožňují
svým dětem koordinovat účast na atletických zá-
vodech s jinými zájmovými aktivitami (nejen
sport, ale i skaut, ZUŠ apod.).
V září jsme kromě krajského finále ml. žactva
v Litomyšli pořádali i krajský přebor v pětiboji
mladších žáků i žákyň, podíleli jsme se i na kraj-
ském finále středoškolského atletického poháru.
Z výsledků jednotlivců: D. Bartůněk přivezl z Ho-
donína bronzovou medaili z Mistrovství ČR do 22
let v disku.(4. v kouli) T. Kozák vyhrál v Olomouci
České akademické hry, vyhrál také memoriál
v Hradci Králové (koule). Na mistrovství repu-
bliky starších žáků do Prahy byl vybrán J. Vostřel
a v disku obsadil 5. místo. Veterán I. Strnad opět
posunul hranici českého rekordu na krátkých
překážkách ve své kategorii.

Petr Jonáš, foto Tomáš Friš

Atletické okénko

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU? NAKUPUJTE PŘÍMO OD VÝROBCE!

KAMENICTVÍ POLIČKA
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.

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

Litomyšlský automobilový jezdec Martin Doubek
dostal minulý měsíc nabídku na testování s ofi-
ciálním závodním týmem Lamborghini na
okruhu Adria Raceway v Itálii. Martin dostal
k dispozici model Huracán, což je závodní auto
GT3 SERIE pro rok 2016. „S tak ostrým autem
jsem ještě v životě nejel, na dráze jsem jezdil ně-
kolik kol a mohl srovnávat s tím, co pilotuji v ev-
ropské sérii Nascar (Ford Mustang). Je to úplně
něco jiného, pod kapotou má neuvěřitelných
620 koní. Zrychlení je brutální, Huracán je v po-
rovnání s Mustangem rozhodně lehčí, tudíž při
ovládání to byl super pocit,” prohlásil své zážitky
dvacetiletý Doubek. Na italském okruhu pilně
testoval také další česky závodník, a to velezku-
šený borec -Tomáš Enge, který měl v ruce zase
volant vozu Lamborghini – letošní model Gal-
lardo.
Jezdec Orionu Litomyšl Doubek dostal tedy mož-
nost pro příští sezonu jezdit v tomto prestižním
týmu, jednalo by se o sérii Lambo Super Trofeo
a Black Pain, kde závody jsou v podstatě po
celém světě. „Pochopitelně je to velice zajímavá

– lákavá nabídka, kterou zvážíme, a pak se uvidí,
rozhodně s tímto týmem proběhne ke konci roku
ještě jedno svezení,” podotkl Doubek.
Před Martinem je nyní ale poslední podnik série
Nascar na trati v belgickém Zolderu a zde by
chtěl ve své kategorii jako nováček zaútočit na
elitní společnost TOP 5 závodníků.

Za Orion Litomyšl Racing Petr Kovář, 
foto archiv Orion Litomyšl Racing

Doubek testoval Lamborghini

Inzerce
Prodám málo používaný jídelní dřevěný stůl.
Cena 700 Kč. Tel.: 732 688 037. • Nabízím křeslo
kancelářské, chromovaná kolečka, za 150 Kč.
Dále nabízím 40 ks malých gramofonových
desek, populární hudba 60.-70. léta, 135 Kč.
Nabízím velký retro kočárek z 80. let, použi-
telný, za 500 Kč. Tel.: 739 307 646. • Sháním
jako dárek starož. krabičku intarzovanou
z doby našich babiček, prababiček. Nabídněte
do sbírky staré brože z doby našich babiček,
prababiček. Tel. 739 307 646. 
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Vstup do divize zvládli baskeťáci na výbornou
Dvě vysoké výhry si připsali litomyšlští starší
žáci, kteří letos budou bojovat o body v nově
vzniklé nadregionální divizi.
V sobotu 19. září jsme odjížděli s chlapci na pa-
lubovku Havlíčkova Brodu v roli favorita a beze-
zbytku se nám ji podařilo potvrdit. Od první
minuty nebylo pochyb o tom, kdo dnes bude
udávat tempo hry. Naše vedení narůstalo přede-
vším díky celoplošné nátlakové obraně se zdvo-
jováním, díky které jsme získali mnoho míčů,
a mohli pak z protiútoků snadno zakončovat.
Naše hra byla pestřejší, přesnější a důraznější
a výsledkem toho bylo naše hladké vítězství
v prvním zápase v poměru 92:34.
Druhý zápas byl, co se týče skóre, již vyrovna-
nější, skončil naší výhrou 67:46, ale i tak byla
naše převaha patrná. V tomto duelu jsme si
chtěli především procvičit útočné kombinace,
které pilujeme na tréninku, a tím pádem jsme
nehráli již tolik přímočaře. Nicméně rozdíl mohl
a měl být i přesto mnohem větší. Především
z blízkosti koše jsme zahodili mnoho jasných pří-
ležitostí a dnes byly naší velikou slabinou také

trestné hody. Síťku rozvlnilo pouhých 17 střel
z 65 pokusů. Na střelbě tedy musíme ještě za-
pracovat, protože ve vyrovnaných zápasech to
jsou právě šestky, které často rozhodují.
V divizní skupině D je celkem 8 týmů. Kromě nás
a Brodu to jsou tradičně hodně silné Holice, dále
pak nevyzpytatelné Svitavy a Chrudim, které ur-
čitě není radno podcenit. Velkou neznámou jsou
pro nás kluby z okolních krajů, tedy Šumperk
a Blansko, outsiderem skupiny jsou kluci z Vy-
sokého Mýta. Naše cíle jsou jasné, byť nejsou

příliš snadné. Chceme bojovat o vítězství ve sku-
pině, nebo alespoň o co nejlepší umístění, které
by nám zajistilo postup do prosincové kvalifi-
kace o jarní fázi žákovské ligy. Pokud budou
chlapci makat naplno na trénincích a do kaž-
dého zápasu dají maximum energie a svých do-
vedností, tak tento náš společný cíl se může stát
brzy realitou, šance tu určitě je. Držte klukům
palce a přijďte je na divizní duely podpořit.

Martin Šorf, předseda klubu, 
foto Milan Záleský

Fotbalová přípravka zahájila
podzimní sezónu

Jiskra zve nové sportovce 
Členové sportovních oddílů TJ Jiskra Litomyšl pro
právě začínající sezonu 2015/2016 mezi sebou
rádi uvítají nové zájemce, hlavně z řad dětí
a mládeže, o atletiku, stolní tenis, fotbal, šachy
a karate. Místem tréninků těchto sportů je spor-
tovní hala TJ Jiskra Litomyšl a letní stadion. Na
nové zájemce se těší i oddíl jachtingu, který se
věnuje hlavně windsurfingu a novému vodnímu

sportu paddleboardingu v areálu na Velkém Ko-
šíři.
Bližší informace a kontakty na trenéry jednotli-
vých sportovních oddílů, včetně termínů volných
hodin ve sportovní hale a na hřišti s umělou trá-
vou, získáte v kanceláři TJ Jiskra Litomyšl – tel.
461618672, 775913400 nebo na www.jiskralito-
mysl.cz.                                       Dana Kmošková

Fotbalisté mladší přípravky zahájili podzimní se-
zónu okresního přeboru se střídavými úspěchy.
Ze zatím šesti odehraných utkání mají na svém
kontě tři výhry a tři, byť těsné, ale prohry. S ohle-
dem na to, že naším cílem není vždy za každou
cenu zvítězit, ale zapojit do soutěžních utkání co
nejvíce hráčů, bereme start do soutěže jako
velmi úspěšný. O tom, jak se klukům daří, se mů-
žete přijít přesvědčit v neděli 11. října na litomyšl-

ský fotbalový stadion, kde od 10 hod. odehra-
jeme další ze soutěžních turnajů.
Všem malým fotbalistům přejeme v nové sezóně
hodně sportovních úspěchů a rodičům i fanou-
škům dobrý pocit z předvedené hry fotbalových
nadějí. Více se dozvíte na našich stránkách
http://mp-litomysl.webnode.cz

Hezký fotbalový podzim přejí trenéři
Antonín Hloušek a Vladimír Knap



   3. 10.           So        9.00                   Podzimní jezdecké závody – ZM-S**, OM seniorů a mladých jezdců • Jízdárna Suchá
                                    9.30,11.15          Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. TJ Svitavy – krajský přebor starších a mladších žáků • městský stadion 
                                    15.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. TTC Koral Tišnov – 3. liga mužů • hala TJ Jiskra
  4. 10.           Ne       10.00                 Fotbal: Mistrovský turnaj okresního přeboru smíšených přípravek • městský stadion
                                    17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • krytý zimní stadion
                                    10.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. KST Sokol Znojmo – 3LM • hala TJ Jiskra
                                    17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • zimní stadion
   7. 10.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • zimní stadion
10. 10.           So        9.00                   Basketbal: BK Litomyšl vs. Studánka Pardubice – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
                                    9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Vidlatá Seč – KS • hala TJ Jiskra
                                    9.30                   Sado FC Open Leonhart Tour – turnaj ve stolním fotbale, afterpárty, vstup zdarma • Music Club Kotelna
                                    10.00                 Dětský šampionát 2015 – drezura, parkur 40-90 cm • Jízdárna Suchá
                                    12.00                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbC Skuteč – přebor elévů • městská sportovní hala
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Borová C – KS • hala TJ Jiskra
                                    13.45                 Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbK Svitavy – přebor elévů • městská sportovní hala 
                                    14.00                 Litomyšlský pohár 2015 ve stiga hokeji – 10. kolo • dům dětí a mládeže
                                    15.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. SK V. Mýto – mistrovské utkání VČ přeboru dorostu • hřiště Cerekvice
                                    15.00                 Basketbal: BK Litomyšl vs. Kara Trutnov B – VČL žen • hala TJ Jiskra
                                    16.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Dolní Újezd – mistrovské utkání I.A třídy dospělích • městský stadion
                                    16.15                  Florbal: Žacléř TJ Spartak Vrchlabí vs. FBC Peaksport Litomyšl – přebor elévů • městská sportovní hala
 11. 10.           Ne       10.00                 Fotbal: Mistrovský turnaj okresního přeboru mladších přípravek • městský stadion
                                    11.00                  Basketbal: BK Litomyšl vs. Kara Trutnov – liga žákyň U15 • městská sportovní hala
14. 10.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Choceň – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • zimní stadion
 17. 10.           So        9.00                   Florbal: ŽSK Třemošnice vs. FBC Peaksport Litomyšl – liga mladších žáků • městská sportovní hala
                                    9.00 a 11.00     Basketbal: BK Litomyšl vs. BVK Holice – OP minižactva U11 • hala TJ Jiskra
                                    9.30 a 11.15       Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FK Č. Třebová – krajský přebor st. a ml. žáků • městský stadion
                                    11.30                  Florbal: FbK Svitavy vs. FBC Peaksport Litomyšl – liga mladších žáků • městská sportovní hala
                                    13.00                 Drezurní veřejný trénink – Z-L, pony • Jízdárna Suchá
                                    13.15                  Florbal: FBC Peaksport Litomyšl vs. FbK Orlicko-Třebovsko – liga mladších žáků • městská sportovní hala
                                    17.00                  Basketbal: BK Litomyšl vs. SBŠ Ostrava B – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
18. 10.           Ne       9.00                   Basketbal: BK Litomyšl vs. BK Frýdek-Místek – liga kadetek U17 • městská sportovní hala
 21. 10.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Kohouti Č. Třebová – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • zimní stadion
24. 10.           So        9.00 a 11.00     Basketbal: BK Litomyšl vs. Sokol HK – OP minižactva U12 • hala TJ Jiskra
                                    9.30 a 11.15       Fotbal: Jiskra Lit./Slavoj Cerekvice vs. SKP Slovan M. Třebová – krajský přebor st. a ml. žáků • městský stadion
                                    13.00                 Veřejný trénink a Hobby soutěže – pony, 70-110 cm • Jízdárna Suchá
25. 10.           Ne       9.00-16.00       Florbal – liga starších žáků, 3. kolo • městská sportovní hala
28. 10.           St         18.30                 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Hlinsko – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • zimní stadion
 31. 10.           So        10.30                 Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. FC Vrchlabí – mistrovské utkání VČ přeboru dorostu • hřiště Cerekvice 
                                    14.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. MFK Chrudim C – mistrovské utkání I.A třídy dospělých • městský stadion
                                    15.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. SKST Hodonín B – 3LM • hala TJ Jiskra
    1. 11.           Ne       10.00                 Stolní tenis: Litomyšl vs. TJ Sokol Vracov – 3LM • hala TJ Jiskra
    7. 11.           So        9.00                   Stolní tenis: Litomyšl vs. Česká Třebová – KS • hala TJ Jiskra
                                    9.30 a 11.15       Fotbal: Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice vs. Jiskra Ústí nad Orlicí – krajský přebor st. a ml. žáků • městský stadion
                                    13.30                 Stolní tenis: Litomyšl vs. Lanškroun B – KS • hala TJ Jiskra
   8. 11.           Ne       14-17                  Skáče celá rodina aneb Neseď doma – zábavná akce DDM, vstupné v předprodeji/na místě 120 Kč/150 Kč děti, 80 Kč dospělý doprovod • sportovní hala

KAM ZA SPORTEM

Mladé volejbalistky Litomyšle úspěšné v Českém poháru
Předposlední zářijový víkend byl severomorav-
ský Bílovec místem konání prvního kola Českého
poháru starších žákyň ve volejbale. Velmi pozi-
tivní stopu zde zanechaly i odbíjenkářky z na-
šeho města.
V konkurenci týmů z bašt ženského volejbalu,
jako jsou Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava či
Frenštát pod Radhoštěm, zanechala naše děv-
čata velmi dobrý dojem. Dokázala porazit Sokol
Frýdek-Místek i Frenštát pod Radhoštěm a pod-
lehla Lanškrounu a vítězkám z Olomouce. Ve
všech zápasech se holky prezentovaly bojovným
kolektivním výkonem a vysloužily si uznání i od
renomovaných odborníků na mládežnický, dívčí
volejbal. V dalším kole ČP se týmy rozdělí podle

výsledků na čtyři výkonnostní skupiny. VK Lito-
myšl bude v druhé sedmičce týmů, což je skvělý
výsledek, který nečekali ani velcí optimisté.
V dresu Litomyšle nastoupily: Valentýna
Vacková, Anna Chadimová, Barbora Benešová,
Vendula Jiskrová, Gabriela Jirsáková, Kamila
Součková, Barbora Burešová a Míša Kučerová.

Chyběla Tereza Hurychová, která měla hráčské
povinnosti v mladší kategorii a Róza Slívová ze
zdravotních důvodů. Družstvo se připravuje pod
trenérským vedením Renaty a Pavla Šulcových
a Dany Voleské, v Bílovci vedla tým dvojice
koučů Fiala-Beneš.                        Břetislav Fiala, 

předseda VK Litomyšl, foto Martin Beneš
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Fotbalisté Jiskry zvládli vstup do podzimní části
krajské I. A třídy vcelku úspěšně, když jim po
šesti odehraných kolech patřila druhá příčka
v pořadí této soutěže za vedoucím celkem Libi-
šan. Dařilo se jim zejména na domácím tráv-
níku, kde postupně přehráli Pardubičky 5:2,
Zámrsk 2:1 a Ústí nad Orlicí B 3:0. Horší to zpo-
čátku bylo na venkovních hřištích, kde po po-
rážce v Luži 1:3 následovala remíza 2:2 v Pomezí
a následná porážka v penaltovém rozstřelu
o druhý bod. Vítězství ve Vysokém Mýtě nad
tamní rezervou 1:0 však naznačilo, že i venku
budou litomyšlští fotbalisté schopni uspět. Což
bude klíčové pro to, aby se dokázali udržet
v horních patrech I. A třídy, neboť ve zbytku
podzimu odehrají většinu zápasů právě na sta-

dionech soupeřů. Nejbližším domácím vystou-
pením bude v sobotu 10. října prestižní derby se
sousedním Dolním Újezdem. Kromě mistrovské
soutěže hrála Jiskra také v krajském poháru, kde
úspěšně přešla přes dvě kola (Dolní Újezd,
Cerekvice), ve třetím jí však vystavily ráznou
stopku Svitavy. Společné dorostenecké druž-
stvo Litomyšle a Cerekvice svádí těžké boje
v kvalitním východočeském přeboru, kde již do-
sáhlo na několik cenných výsledků, mezi něž
nepochybně patří výhry v Novém Městě nad
Metují a nad Pardubičkami. Méně se zatím vý-
sledkově daří oběma týmům žáků v krajském
přeboru, což je dáno zejména tím, že v jejich hře
chybí patřičné gólové vyjádření.      

Radek Halva

Litomyšlské áčko se usadilo 
v popředí tabulky


