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Černá hora má potenciál
Lokalita Černé hory je v současné době zařa-
zena do kategorie lesů zvláštního určení. Jde
o příměstský les se zvýšenou rekreační funkcí.
S tímto záměrem byl od roku 1905 také po-
stupně na původně zemědělských pozemcích
zakládán. Bohužel vysazené dřeviny trpí hnilo-
bou a kůrovcem, a tak v poslední době Černou
horou znějí motorové pily. 
„Převažující dřevinou pro založení lesa byl
z dnešního pohledu bohužel smrk, který na
těchto bohatých stanovištích trpí hnilobou. Po

roce 1993 a 1994 byl po velkých přísušcích takto
primárně oslabený smrk napaden kůrovci.
V těchto letech započalo období postupného
odumírání veškerých smrkových porostů v této
lokalitě,” vysvětluje vedoucí odboru městských
lesů Petr Novák. Na mnoha místech byl smrk
nahrazen tehdy prosperujícími nárosty jasanu.
„I ty však začaly ve věku 15 až 20 let hromadně
usychat vlivem periodických přísušků aktivují-
cích houby, které napadají kořenovou a bazální
část těchto dřevin. strana 4 >

Odborná porota ve složení Josef
Pleskot, Adam Gebrian, Antonín
Novák, Regina Loukotová
a Osamu Okamura rozhodla, že
nejlepším přihlášeným projektem je regulační
plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Party-
zánské ulice v Litomyšli. Pod oběma je pode-
psaná městská architektka Zdeňka Vydrová.
„Rozhodně to byla vysoká profesní i lidská eru-
dovanost, schopnost vyjednávat se všemi,
schopnost udržet si nejvyšší kredit po mnoho
let, dbát na kontinuitu, mimořádná rozlišovací
schopnost, co je pro Litomyšl zásadně důležité,
méně důležité a nedůležité, a odvaha říkat to,
a to nejdůležitější -  trpělivě vynucovat. Zdeňka
Vydrová je v oboru výjimečná,” reagoval archi-
tekt Josef Pleskot. Sama architektka bere první

místo jako úspěch i výzvu. „Sa-
mozřejmě mě to potěšilo a zá-
roveň nás to s městem
zavazuje k další spolupráci,”

řekla Zdeňka Vydrová, která s Litomyšlí spolu-
pracuje už 25 let. „Moc blahopřeji naší městské
architektce Zdeňce Vydrové, která získala
v ostré konkurenci ocenění Architekt obci,” pro-
hlásil bezprostředně po vyhlášení vítězů sta-
rosta Litomyšle Radomil Kašpar. 
Do soutěže Architekt obci se mohli hlásit obce
a architekti z celé republiky s projekty typu:
územní i regulační plán, územní či obdobná stu-
die s dopadem na veřejný prostor, jedna či série
realizací stavebních objektů, které mají vliv na
veřejný prostor v návaznosti na historický kon-
text. strana 11 >

V rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH byli ve středu 21. září vyhlášeni vítě-
zové prvního ročníku soutěže Architekt obci 2016. Ocenění za první místo převzal tandem
město Litomyšl, zastoupený starostou Radomilem Kašparem, a architektka Zdeňka Vydrová.
Cílem soutěže je upozornit na nutnost spolupráce mezi obcemi a architekty, na potřebu najít
společnou řeč a společně rozvíjet veřejný prostor.

Ceny města 
i čestné občanství
budou uděleny
společně
Zastupitelé v září roz-
hodli o udělení čest-
ného občanstv í
města Litomyšle as-
trofyzikovi RNDr. Ji-
římu Grygarovi, CSc.
Slavnostní akt se
uskuteční 20. října v zá-
mecké jízdárně od 19 hodin
a o hudební program se postará dechové
kvinteto Moravské filharmonie Olomouc
Moravia Quintet. Jiří Grygar ocenění do-
stane za celoživotní vědeckou práci, ob-
čanské postoje a mimořádný vztah
k našemu městu. Při akci nazvané Slav-
nostní předání cen a čestného občanství
se poct dočkají i další osobnosti spjaté
s Litomyšlí. Cenu purkmistra Laška obdrží
farář František Beneš za mimořádné zá-
sluhy o rozvoj duchovního i občanského
života společnosti a významný podíl na
opravách mnoha církevních památek v Li-
tomyšli a regionu. Plaketa Rady města
Litomyšle bude předána Josefu Čejkovi za
zásluhy o rozvoj Litomyšle a významný
podíl na technickém zajištění a organizaci
kulturních akcí ve městě.

Jiří Grygar letos v březnu
oslavil osmdesáté na-
rozeniny. Dlouhodobě
patří mezi přední
české astronomy
a astrofyziky, je také
významným popula-
rizátorem vědy a člo-
věkem zabývající se
vztahem náboženstv í
a vědy. Za svou činnost získal řadu pre-
stižních ocenění, mezi kterými nechybí
například cena UNESCO Kalinga. Při
svých cestách v minulosti často zamířil
do Litomyšle. Zde se mimo jiné zúčastnil
oslav stého výročí narození astronoma
a litomyšlského rodáka Zdeňka Kopala.
Letos v zimě také navštívil regionální
muzeum, kde přednášel při příležitosti
vernisáže výstavy věnované tradicím
astronomického bádání v Pardubickém
kraji.
Nenechte si ujít mimořádný společenský
a hudební zážitek a přijďte se do zámecké
jízdárny podívat na předání cen a čest-
ného občanství. Medailony duchovního
Františka Beneše a Josefa Čejky jsme čte-
nářům nabídli v zářijovém vydání Lilie.

-red-, foto archiv města Litomyšle
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OTEVŘENÁ RADNICE

Z rady města
 RaM souhlasí s vedením objízdné trasy pro

vozidla nad 3,5 t směr Proseč v rámci uzavírky
silnice II/359 v obci Osík po komunikacích I/35
a II/358 na území města. 

 RaM nesouhlasí s uzavírkou a zvláštním uží-
váním veřejného prostranství ulice Mariánská za
účelem pořádání druhého termínu akce „Má-
chadlo 2016”. Žadatel Jan Oliva, Restaurace Malý
Svět. 

 RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek na veřejnou zakázku na pro-
vádění technického dozoru stavby „Výstavba tu-
ristického zázemí na Smetanově náměstí
v Litomyšli”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila na-
bídku firmy JAFIS s.r.o., Litomyšl.

 RaM souhlasí s předloženou cenovou nabíd-
kou od společnosti DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou na pomoc při zpracování žádosti o do-
taci na projekt „Realizace úspor energie u ob-
jektu TJ Jiskra Litomyšl č.p. 1061”.   

 RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Oprava lesní cesty K Janovskému ryb-
níčku” z Operačního programu Program rozvoje
venkova, operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura.
Cílem projektu je opravit stávající lesní cestu pro
udržení zpřístupnění lesních porostů na k.ú.
Janov u Litomyšle a Strakov, a to z důvodu ob-
hospodařování lesního majetku města, rekreač-
ního využití a využití pro vozidla záchranného
integračního systému. Max. výše dotace je 80%
z uznatelných nákladů akce.  

 RaM souhlasí s partnerstvím města Litomyšl
v rámci projektu „Solidarity, charity, help”, který
je připravován mezi Litomyšlským EuropaClu-
bem (LEC) a partnerským městem Noordenveld.
V případě schválení grantu bude projekt realizo-
ván od 17. 5. do 21. 5. 2017 v Litomyšli.  

 RaM bere na vědomí, že novým kronikářem
města bude pan Mgr. Stanislav Švejcar, který vy-
pracuje kroniku za rok 2016. 

 RaM souhlasí s tím, aby plakátovací plocha
v Osické ulici byla bezplatně k dispozici zaregi-

Ze zastupitelstva

strovaným volebním stranám a hnutím pro výlep
volebních materiálů před volbami do Zastupitel-
stva Pardubického kraje po dobu volební kam-
paně od 1. 9. 2016 do 7. 10. 2016. 

RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání
veřejného prostranství - části Klášterních za-
hrad o velikosti 200 m2 v termínu 19. 5. 2017 za
účelem pořádání poutaného letu balónem. Ža-
datel Balóny Litomyšl s.r.o.

RaM se seznámila s žádostí Rybářství Lito-
myšl s.r.o., Litomyšl na prodej části p. p. č. 417/1
v katastrálním území Nedošín za účelem vý-
stavby prodejních a výstavních sádek a prodej-
ního kiosku. RaM požaduje doplnit návrh
o stávající inženýrské sítě a případné řešení
kolize navrhované stavby a sítí. RaM dále upo-
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zorňuje, že návrh není v souladu s platným ÚP.
 RaM souhlasí dle organizační směrnice

č. 02/14 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu městem Litomyšl čl. 8 odst. (2) se způ-
sobem zadání zakázky „Úsekové měření rych-
losti vozidel na území města Litomyšl”.

 RaM souhlasí s použitím znaku města na
nové dresy florbalového klubu FBC Peaksport Li-
tomyšl. Žadatel M. Macek, sekretář klubu FBC
Peaksport Litomyšl.

 RaM souhlasí s použitím znaku města na přít-
iskové poštovní známce s obrazem litomyšl-
ského rodáka štábního kapitána MUDr.
Miroslava Nováka. Žadatelem p. Jeronym Mo-
rava, Postřelmov.  

Více na www.litomysl.cz

V zámeckém pivovaru se v úterý 20. září poprvé
po prázdninách sešli zastupitelé na řádném za-
sedání. Na programu byly mimo jiné majetko-
právní a finanční záležitosti, souhlas s udělením
čestného občanství a volba člena finančního vý-
boru.
Při schvalování procedurálních záležitostí zastu-
pitelé jednali o námitce proti zápisu ze zasedání
ZaM konaného 14. června 2016, kterou podal
Radek Pulkrábek (Patriot SNK). Následně odsou-
hlasili navrženou změnu. Poté přišly na řadu
majetkoprávní záležitosti města. Zde mimo jiné
zastupitelé posvětili odkup pozemků pod komu-
nikací a zelení v ulici Hrnčířská. Dále došlo ke
schválení prodloužení rezervace pozemku v prů-
myslové zóně pro biskupickou firmu P&L do
konce letošního roku. Zastupitelstvo také od-
souhlasilo změnu katastrální hranice mezi Kor-
nicemi a Horní Sloupnicí a upravení hranice mezi
Litomyšlí a Sloupnicí. Kostelík v Končinách
včetně okolních pozemků s křížovou cestou
a schodištěm budou nově v katastrálním území
Horní Sloupnice a obce Sloupnice. „Není to tak,
že bychom se chtěli zbavovat pozemků, ale na
ministerstvu zemědělství je dotační titul na
opravu malých kapliček a drobných staveb ne-
jenom církevního charakteru. Pro letošní rok je
tam 200 milionů korun. My máme podklady na
opravu kaple v Končinách a na ministerstvu
jsem narazil, protože Litomyšl je desetitisícové
město a tento dotační titul je dělán pro výrazně
menší obce, proto jsme jednali s panem staros-
tou ze Sloupnice a domluvili jsme se, že tuto
část předáme Sloupnici a obec pak bude žádat
o dotační titul,” prohlásil při jednání starosta Ra-
domil Kašpar (KDU-ČSL). Dalším bodem zase-
dání byly finanční záležitosti. V tomto bodu
zastupitelé vzali na vědomí zápis z jednání fi-
nančního výboru ze dne 5. září 2016 a schválili
rozpočtové opatření. Došlo k odsouhlasení po-
skytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun společ-
nosti LIKO Svitavy na nákup kontejnerů na
tříděný odpad a zastupitelé také schválili podání
žádosti o dotaci na nákup nové rolby. Předpo-
kládané celkové náklady jsou pět milionů korun,
maximální výše dotace je 60 procent. Bez při-
pomínek také schválili záležitosti odboru kultury
a cestovního ruchu a odboru školství a sociální
péče. V těchto bodech volení zástupci obyvatel
odhlasovali poskytnutí dotací pro Regionální
muzeum v Litomyšli a TJ Sokol Litomyšl. Zastu-
pitelstvo také rozhodlo prověřit návrh ve změně
č. 3 územního plánu Litomyšle a vzalo na vě-
domí zápis z kontroly sportovního areálu Černá
hora. Podle Vojtěcha Stříteského (Fórum občanů
Litomyšle) by měl areál mít svého správce:
„Když jsem si nahrubo sečetl předběžně vyčís-
lené miliony, pak mě napadá téma správcovství
v areálu. Investice, které asi těžko můžeme zpo-
chybnit, tam jsou potřeba, ale už teď tam jsou
proinvestovány celé desítky jiných milionů. Když

do areálu přijedete, tak máte pocit, že je zcela
volně přístupný komukoliv pro cokoliv. Členové
sportovní komise si myslí, že by to tak nemělo
být,” uvedl zastupitel. Při jednání také přišlo na
řadu udělení čestného občanství pro známého
astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara, CSc., které za-
stupitelé bez připomínek odsouhlasili.
Na závěr první části přišla na řadu volba nového
člena finančního výboru. Odvolaný člen Radek
Pulkrábek vystoupil s návrhem, aby byl znovu
zvolen. Následně přednesl protinávrh starosta
Radomil Kašpar. Rada města totiž doporučila
zvolit do finančního výboru Ing. Světlu Klejcho-
vou, což následně zastupitelé odsouhlasili. 
Ve druhé části jednání – diskuzi - se zastupitel
Radek Pulkrábek vedení města dotázal na způ-
sob financování nových zvonů. Zajímalo ho, kdo
je mecenášem, který přispěje na pořízení zvonů,
proč nemohl získat přístup k darovací smlouvě
a jaké jsou celkové náklady na tuto akci. Sta-
rosta Radomil Kašpar následně na dotazy odpo-
věděl. „Mecenáš byl od chvíle vyhlášení sbírky
téměř jistý. Už to proběhlo i přes Facebook, je
jím pan Jiří Mach, který má smlouvu uzavřenou
přímo se zvonařstvím. Největší zvon kupuje
a platí pan Mach a bude se připravovat darovací
smlouva, která musí proběhnout radou, pak ji
samozřejmě můžeme poskytnout,” vysvětlil sta-
rosta a k cenám zvonům uvedl: „ Nejdražší zvon
stojí přes půl milionu. Ten, který už je v kostele,
stál tuším 266 tisíc korun a cena posledního se
bude pohybovat kolem 220 až 230 tisíc.”
V následné diskuzi padl návrh, aby zastupitelé
schvalovali všechny dary přijaté městem s část-
kou 20 tisíc korun a výše. Toto usnesení zastu-
pitelé neschválili. V dalších dotazech se mimo
jiné řešila otázka bezpečnosti kruhového ob-
jezdu u Penny Marketu, kde by měl vzniknout
bezpečnostní prvek v blízkosti silnice a chodníku
k obchodu. Dále se pak jednalo o úpravách
chodníku v ulici T. G. Masaryka směrem k vi-
aduktu a ulici Jana Žižky. Posledním bodem za-
stupitelstva byla diskuze o množství finančních
prostředků, které město musí použít na propa-
gaci nového turistického zázemí a veřejných to-
alet, a také zápach z ČOV v Nedošíně.     -red-

 ZaM souhlasí s prodloužením rezervace po-
zemku pro firmu P&L spol. s r. o. v průmyslové
zóně do 31. 12. 2016. Probíhá zpracování projek-
tové dokumentace pro sloučené územní a sta-
vební řízení. 

 ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice
mezi katastrálním územím Kornice a katastrál-
ním územím Horní Sloupnice a změnou obecní
hranice mezi městem Litomyšl a obcí Sloupnice.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 57
067 Kč svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na
nákup komunální techniky a vybavení pro člen-
skou obec v roce 2016.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
100 000 Kč společnosti LIKO Svitavy a. s. na
nákup kontejnerů na tříděné složky odpadů na
území města Litomyšl v roce 2016.

 ZaM schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt „Pořízení rolby na úpravu ledové plochy
v Litomyšli”. Předpokládané celkové výdaje pro-
jektu jsou 5 mil. Kč. Výše dotace dle programu
je max. 60 %. 

 ZaM souhlasí s poskytnutím individuální do-
tace ve výši 20 000 Kč Regionálnímu muzeu
v Litomyšli na dotisk knihy „Monstrproces Stří-
teský a spol., Litomyšl 1950”.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč pro TJ Sokol Litomyšl na vymalování
tělocvičny, odstranění plísní a nátěry vchodo-
vých dveří.

 ZaM volí Ing. Světlu Klejchovou členem fi-
nančního výboru.          Více na www.litomysl.cz
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Vyhláška o rušení nočního klidu
S účinností od 1. října 2016 obce nemají možnost
udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřed-
nictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce,
v případě Litomyšle rozhodnutím rady města.
Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu
kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit
přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
Tuto povinnost jim ukládá novela přestupkového
zákona. Novelizace reaguje na nález Ústavního
soudu. Podle něj musí obyvatelé obce s dosta-
tečným předstihem vědět o kratší nebo žádné
době nočního klidu, aby se na nastalou situaci
mohli připravit. Vyhlášku vydává zastupitelstvo
města. „V praxi to může způsobit problémy,
proto doufám, že dojde v parlamentu k úpravě
této novely. Nicméně lidé se nemusí bát toho, že
by se kvůli ní nemohla konat třeba Smetanova
Litomyšl,” říká starosta Litomyšle Radomil Ka-
špar. O tradiční kulturní lákadla obyvatelé nepřij-

dou, protože se počítá s jejich zařazením do při-
pravované vyhlášky. „Kromě Smetanovy Lito-
myšle tam budou i další velké akce, jako je
například letní kino. Prostor pro schválení výji-
mek však podle mého názoru moc nebude, pro-
tože každý další případ znamená novelizaci
vyhlášky, o které rozhoduje zastupitelstvo,” vy-
světluje tajemník Městského úřadu Litomyšl Bo-
huslav Pulgret. 
Pokud jde o konání společenských či rodinných
akcí, tak žádný právní předpis neomezuje jejich
konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlá-
šení, či povolení obce, či města, ani jiného or-
gánu veřejné správy. Tyto akce se tak mohou na
území obce či města konat i po 22. hodině, avšak
za podmínky, že nenarušují noční klid. V případě
konání jakýchkoliv akcí i po 22. hodině je totiž
nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích.           -red-

Veřejnost se seznámí s návrhem
úpravy ulice 9. května
Městský úřad Litomyšl pořádá ve středu 12. října
od 16.30 hod. veřejné jednání o podobě úpravy
ulice 9. května. V aule Gymnázia Aloise Jiráska
bude veřejnost seznámena se současným navr-
hovaným řešením. Prostor bude také na dotazy,
a to nejen na pracovníky radnice, ale i na zá-
stupce projekční kanceláře.  
Projektanty zpracovaný návrh řešení se zohled-
něním vedení inženýrských sítí, normovaných
šířek chodníků, komunikace a podobně byl pre-
zentován na jednání přesně před rokem. „Tato
varianta ale doznala změn, se kterými bychom
rádi veřejnost seznámili,“ vysvětluje místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Stále ale platí, že
řešení má co nejlépe zachovat stávající charak-
ter zeleně v návaznosti na splnění požadavků
na průjezdnost komunikací, počtu parkovacích

míst a zamezení nadměrného stínění budov.
Aktuální zdravotní stav dožívajících sakur v aleji
je výrazně zhoršený, a je tedy třeba ho řešit.
Stromy budou pokáceny a nahrazeny novými
růžově kvetoucími sakurami. Kácet by se mělo
v listopadu 2017 a sázet na jaře 2018. Součástí
obnovy ulice bude také výměna veřejného
osvětlení a oprava chodníků, které se uskuteční
v souběhu s regenerací aleje. Realizována bude
také rekonstrukce vedení plynu a vodovodu.
Město předpokládá, že ještě letos bude na pro-
jekt žádat dotaci, protože náklady se pohybují
v milionech korun.
Na projektu se kromě pracovníků radnice a ko-
mise pro zeleň podílí také městský zahradní ar-
chitekt Zdenek Sendler a městská architektka
Zdeňka Vydrová.                                               -bj-

Město bude žádat o dotaci na opravu
cesty K Janovskému rybníčku
Rada města Litomyšle odsouhlasila podáním
žádosti o dotaci z Operačního programu Pro-
gram rozvoje venkova na projekt „Oprava lesní
cesty K Janovskému rybníčku”. Cílem projektu je
opravit stávající lesní cestu pro udržení zpřístup-
nění lesních porostů z důvodu obhospodařování
lesního majetku města, rekreačního využití a vy-
užití pro vozidla záchranného integračního sy-
stému. Maximální výše dotace, kterou by město
mohlo získat, je 80% z uznatelných nákladů
akce.  
Lesní cesta K Janovskému rybníčku slouží ze-
jména pro potřeby spravování lesního hospo-
dářství. Na konci úseku je umístěna sněžná
jáma, která je svým umístěním velmi významná,
a lesní komunikace slouží jako přístupová cesta
k ní. „Cesta má i nezanedbatelný turistický a cy-
kloturistický účel v mikroregionu Litomyšlsko,”
upřesňuje místostarosta Litomyšle Michal Kor-

tyš a dodává: „Opravit by se mělo 1 394 metrů.
Stavební úpravy by měly zcela zachovat stávající
směrové, výškové i šířkové parametry.” V rámci
rekonstrukce se mají odstranit poruchy lesní
cesty. Vybrané stávající podélné propustky na
trase budou vyměněny za nové, čela propustků
budou svahová šikmá odlážděná kamennou
dlažbou. Budou doplněny tři svodnice zajišťující
lepší odvodnění. „V celé délce trasy bude prove-
dena rekonstrukce krytu recyklací. Zemní frézou
se rozruší stávající povrch cesty a podle potřeby
se dodá potřebné množství drobného kameniva
a cementu. Zrecyklovaný kryt se opatří infiltrač-
ním postřikem z asfaltové emulze, pod kterým
kryt musí zrát. Jakmile kryt dostatečně dozraje,
opatří se spojovacím postřikem z asfaltové
emulze a nadvýší se obrusnou vrstvou z asfal-
tového betonu. Na začátku a konci úseku se kryt
plynule naváže na stávající, tak aby nevznikla
přechodová výšková hrana.” Toto bude zajištěno
provedením recyklace do hloubky cca 260 mm
a odebrání přebytečného materiálu. 
„Provoz na komunikaci bude nutné po dobu vý-
stavby uzavřít. Nebude se ale jednat o dlouho-
dobé omezení. Uvažuje se s uzavřením
komunikace v celém profilu na dobu do 40 dní.
Návrh obnovy se bude odehrávat v oblasti
s omezeným provozem vozidel (lesní cesty jsou
neveřejné komunikace),” upřesnil Michal Kortyš.
Oprava cesty K Janovskému rybníčku navazuje
na předchozí rekonstrukce lesních cest v ma-
jetku města. Na novou cestu se v současné době
dodělává projektová dokumentace. 

Jana Bisová, foto z projektu

Zpoplatněné
parkování
na Komenského
náměstí
Rada města Litomyšle rozhodla o rozšíření ko-
munikací a úseků, kde je možné parkovat pouze
za poplatek. Novou zpoplatněnou lokalitou je
vnitřní trakt sídliště Komenského náměstí. Dů-
vodem je omezit krátkodobé i dlouhodobé par-
kování návštěvníků centra města nebo žáků
blízké střední školy v této lokalitě. Protože se
nepředpokládá v této lokalitě umístění parkova-
cího automatu, bude tímto v podstatě stejně
jako v ulici Vodní valy vytvořena „modrá zóna”,
využitelná převážně pouze pro majitele parko-
vacích známek. Zpoplatněné parkování zde
bude platit od 1. ledna 2017. 
Zpoplatněné parkování je v současné době na
Smetanově náměstí, Šantově náměstí, Toulov-
cově náměstí, v ulicích B. Němcové, Rektora Stří-
teského, Růžové, Šmilovského, M. D. Rettigové,
Špitálské, Ropkově, Josefa Váchala, Mariánské, Ji-
ráskově a Vodní valy. Na vymezených parkova-
cích plochách je tedy třeba buď zaplatit parkovací
lístek, nebo mít roční parkovací známku. V pří-
padě parkovací známky je možné zakoupit zá-
kladní známku za 300 Kč/kalendářní rok a pak si
při parkování na parkovacím kotouči nastavit čas
příjezdu. S touto známkou je možné ve zpoplat-
něných zónách stát max. 2 hodiny. Pokud si řidič
zakoupí abonentní parkovací známku za 5 000
Kč/kalendářní rok, může na zpoplatněných par-
kovištích stát po časově neomezenou dobu bez
nutnosti použít parkovací kotouč. Pro vozidla
v prokazatelném užívání osob s trvalým bydliš-
těm nebo majitelů nemovitostí ve zpoplatněných
zónách je určena známka rezidenční, která stojí
600 Kč/kalendářní rok. Zakoupení této známky
umožňuje rezidentům ze zpoplatněných zón par-
kovat po neomezenou dobu ve všech zpoplatně-
ných zónách. 
V systému parkování v Litomyšli jsou také místa
s časově omezeným nezpoplatněným stáním,
kde je nutné mít pouze parkovací kotouč. Doba
parkování je omezena na 1 až 2 hodiny podle
místa.                                                               -red-

V létě trhalo zámecké
návrší rekordy
v návštěvnosti
Letos v létě bylo zámecké návrší plné návštěv-
níků a to nejenom díky výstavě Svět kostiček,
která byla bezpochyby nejúspěšnějším výstav-
ním projektem na zámeckém návrší. 
Během 46 dní navštívilo hravý svět stavebnice
Lego v zámecké jízdárně neuvěřitelných 8 870
návštěvníků. Velké oblibě se těšil také další vý-
znamný projekt - umělecká intervence v kryptě
litomyšlského kostela Nalezení sv. Kříže s ná-
zvem Tvář. Výstava starobylé románské madony
s dítětem a její netradiční moderní instalace dle
návrhu architekta Josefa Pleskota přilákala do
krypty kostela Nalezení sv. Kříže od června již
téměř 3 000 obdivovatelů. Stejný počet návštěv-
níků zlákaly také další placené expozice, tedy An-
dělé na návrší a vyhlídka na průčelí kostela.
Doslova v obležení byl po celé letní prázdniny
také čím dál oblíbenější interaktivní dětský pro-
gram Litomyšlení. K návštěvnosti této atraktivity
neexistují přesné statistiky, neboť je k dispozici
z velké části zdarma. Můžeme však odhadovat,
že počet návštěvníků minimálně třikrát přesáhl
i rekordní návštěvnost výstavy Svět kostiček.  
Revitalizované zámecké návrší tak letos v létě
opravdu žilo a pevně doufáme, že příští letní se-
zóna bude neméně úspěšná. 

David Zandler, Zámecké návrší p. o.
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Litomyšl žije. Tak bych shrnul další povedené
jaro a léto, kdy bylo těžké stihnout většinu akcí,
které se v našem městě uskutečnily. Je pozi-
tivní, že mezi námi žije tolik aktivních lidí, kteří
ve svém volném čase a většinou bez nároku na
odměnu organizují a pomáhají při desítkách
různých programů. Namátkou zmíním Vzpo-
mínkovou jízdu na Elišku a Čeňka Junkovy, Ma-
jáles, nový festival Litomyšlské dny barokní
tradice, Operu pod májovým nebem, Pivní fes-
tiválek… k tomu desítky dalších charitativních
a dobročinných koncertů a menších akcí. Vedle
představení kulturních pořádají jednotlivci,

spolky a dobrovolníci i sportovní klání typu Běh
Černou horou, Pochod rytíře Toulovce, Deci-
muž, Litomyšl streetball turnaj a mnoho dal-
ších, ale moc se mi líbila i třeba Tradiční výstava
drobného zvířectva, taktéž zajišťována dobro-
volníky.
K tomu samozřejmě pak také stěžejní kulturní
akce  pořádané  profesionály  (Smetanova
Litomyšl, Gastroslavnosti, Lázně ducha, Sme-
tanova výtvarná Litomyšl, Toulovcovy prázdni-
nové pátky, Středa, hudby vám třeba…), při
kterých lze ale opět potkat bezejmenné po-
mocníky - hostesky, dobrovolníky, organizátory

přidružených výstav a aktivit - opět klobouk
dolů před jejich přínosem a pomocí. 
Všechny tyto milé akce stojí v kontrastu s tím,
co se na nás aktuálně v předvolebním období
hrne z médií a plakátovacích ploch, kde nám
kandidáti představují svůj program, založený
na velkých, mnohdy populistických tématech,
která nijak nesouvisí s životem v Pardubickém
kraji. Litomyšlští organizátoři ukazují opačný
„program” - program pro lidi a neočekávají za
to nic. Za to patří všem opravdu upřímné díky!

Daniel Brýdl, Generace 89 

SNK Generace 89

Zanedlouho nás čekají volby do krajů a třetiny
Senátu, za rok do Poslanecké sněmovny a o rok
později další volby do třetiny Senátu a obcí. Dalo
by se říci, že u nás probíhá volební kampaň
téměř permanentně a patrně i z toho důvodu
občané o tyto mimořádné události často nejeví
zájem. Ale dobrovolně se vzdát možnosti podílet
se zprostředkovaně na správě věcí veřejných
(aktuálně Pardubického kraje) je krátkozraké
a také jedním z důvodů, který udržuje součas-
nou politickou reprezentaci u moci.
Nedávná předvolební debata s lídry kandidátek
pro volby do Pardubického kraje na ČT24 napo-
věděla mnohé o hlavních tématech krajských
voleb. Napříč politickým spektrem došlo ke
shodě na zdárném a rychlém dokončení dálnice
D35, což je pochopitelně důležité i pro naše
město. Bohužel, část dálnice s výjezdem na Li-
tomyšl se ještě nezačala budovat a v nejbližší
době se tak nestane. Je to smutné i proto, že

kvalitní dopravní obslužnost je pro náš kraj zá-
sadní, neboť pomáhá jeho rozvoji, podnikatelům,
řeší dovoz pracovní síly apod. Jako perličku při-
pomeňme, že již koncem 70. let město Litomyšl
plánovalo odklonovou komunikaci. Předseda
MěNV Stanislav Sagač tehdy v součinnosti se
stranickými a státními orgány počítal s tím, že
„po roce 1990 má být dobudována nová dálnice
I/35 severně od města, která odvede těžký pro-
voz úplně mimo hranice Litomyšle a přispěje tak
podstatně i k ozdravění ovzduší…”. Stávající ko-
munikace přetínající Litomyšl by pak sloužila
pouze pro průjezd v rámci města. Toto je jen
jeden z příkladů, kde se v současnosti projevuje
diletantismus (chybí koncepce), ale často také
lobbismus.
Naprosto asociálně pak působily názory někte-
rých pravicových kandidátů, kteří odmítali prob-
lém s chybějícími místy v domovech důchodců
a upřednostňovali pouze zkvalitňování péče.

Počet starobních důchodců přitom dramaticky
narůstá. Také téma dostupného bydlení pro
matky samoživitelky a další záležitosti z oblasti
sociální péče nebyly z úst současného vedení
kraje dostatečně argumentovány. Pokud by
nešlo o tak vážnou věc, pobavila by odpověď
hejtmana Martina Netolického, že proti neutě-
šené finanční situaci (zejména mladých a dů-
chodců) bojuje „protidluhovou brožurou”.
Lidé postižení sociálními problémy pak často
hledají odpovědi na své otázky u politiků, kteří
jim tvrdí, že za jejich nouzi mohou jiní, zejména
menšiny nebo imigranti. Komunistická strana
otevřeně říká, že všechny tyto negativní vlivy
jsou způsobeny kapitalistickým systémem.
Změna nepřijde sama od sebe, podpořte nás
v nadcházejících volbách.

Za MěV KSČM Litomyšl 
Max Olšan a Bc. Jiří Jiruše

Komunistická strana Čech a Moravy

Černá hora
má potenciál
strana 1 >
V posledních letech se objevila i houba Chalara
fraxinea, napadající korunové části stromů.
Jako sekundární škůdci se přidali i brouci ze
skupiny  lýkohubů a tím byl zpečetěn i osud
těchto následných porostů,” upřesňuje Petr
Novák. V současnosti tedy pracovníci měst-
ských lesů na Černé hoře těží zbytky smrko-
vých porostů napadených kůrovcem a zároveň
stromy potencionálně nebezpečné pro náv-
štěvníky, což je i případ vykácených topolů
u odbočky na Vlkov.  
„K obnově takto vytěžených porostů využíváme
z listnatých dřevin převážně dub a z jehličnatých
jedli,“ dodává Petr Novák a pokračuje: „Jsem
přesvědčen, že i přes uvedené problémy, má
Černá hora další potenciál.“
Na celý lesní majetek města je v současné době
zpracováván nový lesní hospodářský plán, který
bude platný od ledna 2017 do konce roku 2026.
Jeho součástí má být i studie zaměřená na pod-
poru zlepšení rekreačního využití lesa a pří-
padně okolních pozemků na Černé hoře. „Rádi
bychom z Černé hory vytvořili příměstský les pro
relaxaci a oddych. Chceme upravit cesty, aleje,
místa pro odpočinek. Společně s Fotbal parkem
Litomyšl by pak mohla vzniknout trasa pro fot-
balgolf a zároveň pro příjemnou procházku,“
uvádí místostarosta Litomyšle Michal Kortyš.
Projekt však musí projít radou města.           -bj-

Dílo Lukáše Rittsteina opustilo
Klášterní zahrady
Galerie Miroslava Kubíka letos několik měsíců
prezentovala v Klášterních zahradách umělecké
dílo Lukáše Rittsteina. Antropologický putovní
monument Tour 2010, ztvárněný desetitunovým
autobusem, doplněný dvěma žulovými menhiry,
zde byl umístěn od dubna a na další cestu se
vydal 5. září.

Cesta do Ameriky
Umístění díla Tour 2010 v Klášterních zahradách
vzbudilo vlnu emocí. Někteří byli rezolutně proti,
jiní oceňovali nápad. „Výstavu hodnotíme velice
kladně, hlavně proto, že vzbudila diskuzi mezi
diváky, přitáhla nové návštěvníky do našeho
města a potvrdila, že Litomyšl je velice kulturní
a otevřené město,” reagovala za Galerii Miro-
slava Kubíka Miroslava Kubíková a dodala:
„Vzhledem k tomu, že jsme se v letošním roce
setkali s pozitivním ohlasem veřejnosti a to jak
laické, tak i odborné, přemýšlíme o další možné
open air instalaci.” Umělecké dílo Tour 2010 míří
na výstavu do USA. Následně bude vystaveno
v Číně. Dva žulové menhiry nazvané Zpátky do
kamene čeká v příštím roce cesta do Itálie.

Kompletně nový trávník 
Po odvozu děl, ale zůstala na trávníku místa,
která je třeba nahradit. „Naše firma samozřejmě
hradí náhradu poškozeného trávníku v místech,
kde byla umělecká díla umístěna. Již je vše v jed-

nání s městskými službami, které chtějí rekulti-
vaci provést v co nejbližším možném termínu.
Návrh rekultivace je již naceněn a předložen ke
schválení,” upřesnila krátce po odvozu děl Miro-
slava Kubíková. Na konci září ale došlo k odstra-
nění celého trávníku. Ke kompletní obnově se
přistoupilo kvůli jeho špatnému stavu. Léta se
zde totiž držela voda. „Celý trávník byl odstra-
něn, zrekonstruovala se drenáž a vysela nová
tráva. Do dvou až tří týdnů už by se měla plocha
zazelenat, takže máme v plánu letos trávník
ještě dvakrát posekat,” upřesnil Karel Kalousek,
ředitel Městských služeb Litomyšl, které mají
Klášterní zahrady na starosti. Zatím je čtverec
obehnaný páskou, aby na osetou plochu nikdo
nevstupoval.         Jana Bisová, foto Ilona Suchá
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva Pardubického kraje
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, oznamuji, že volby do Zastupi-
telstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek
7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16

města Litomyšle je volební místnost podle místa
trvalého pobytu voliče:
1) Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) – Du-

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

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

3) Střední škola technická (T. G. Masaryka 659)

– Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek
4) Silnice a mosty (Sokolovská 94) – J. Želiv-

ského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, So-
kolovská, U Sádek, Zahradní 

5) Sokolovna (Moravská 628) – Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Mar-
kovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického,
Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská,
Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny

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

7) Naděje – pobočka Litomyšl (M. Kuděje 14) – J.
Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje,
Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Port-
manka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Je-
řábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním   

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

9) Střední pedagogická škola (Komenského
nám. 22) – A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní,
F. Vognera, Havlíčkova, Komenského nám.,
Kpt. Jaroše, M. Švabinského, Polní, Václava
Boštíka, Zahájská 

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

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

– Nová Ves u Litomyšle 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průka-
zem České republiky. Neprokáže-li volič uve-
dené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno. Každému voliči budou
dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.    

Radomil Kašpar, starosta města

Ceník parkovného pro rok 2017
se nemění
Rada města Litomyšle na svém jednání 12. září
schválila ceník parkovného na rok 2017. Je stejný
jako v roce 2016. Systém i ceny se tedy pro řidiče
nemění. 
Základní parkovací známka stojí opět 300 Kč na
kalendářní rok. Platná je pouze s parkovacím ko-
toučem, který je umístěn ve vozidle a na kterém
je označen čas začátku parkování. Touto znám-
kou řidič prokazuje zaplacení ceny parkovného
na dobu maximálně 120 minut od času nastave-
ného na parkovacím kotouči. K zakoupení není
třeba předkládat doklady. Známku je možné po-
řídit v Informačním centru Litomyšl. Nově bylo
přijato pravidlo, že ve vozidle může být viditelně
umístěn pouze jeden parkovací kotouč, aby byl
jednoznačně patrný čas začátku parkování.
Residenční parkovací známka stojí 600 Kč na
kalendářní rok a je určena pouze pro vozidla
v prokazatelném užívání osob s trvalým bydliš-
těm nebo majitelů nemovitostí ve zpoplatně-
ných zónách. Kupující předkládá technický
průkaz vozidla a občanský průkaz, nájemní
smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto par-
kovací známku je možno zakoupit na služebně
Městské policie Litomyšl.
Poslední parkovací známkou je známka abo-
nentní. Stojí 5 000 Kč na kalendářní rok a k je-
jímu zakoupení není třeba předkládat doklady.
Tuto parkovací známku zakoupíte v Informačním
centru Litomyšl.

Řidiči, kteří si nechtějí kupovat parkovací
známku, mohou využít parkovacích automatů.
Cena první hodiny je 10 Kč. Každá další hodina
stojí 30 Kč. Za celodenní parkování řidič zaplatí
100 Kč. 
Provozovatelům ubytovacích zařízení jsou k dis-
pozici parkovací lístky, které mohou poskytovat
svým klientům. Parkovací lístek od ubytovatele
je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení
s umístěním provozovny ve zpoplatněných zó-
nách. Parkovací lístky nakupuje provozovatel
ubytovacího zařízení, který předkládá doklad
o provozování ubytovací činnosti s umístěním
provozovny ve zpoplatněných zónách. Lístek je
platný pouze v případě vyplnění jeho předtiště-
ných údajů a s razítkem ubytovatele. K dispozici
jsou lístky hodinové za 10 Kč, denní za 50 Kč
a týdenní za 250 Kč. Parkovací lístky budou
v prodeji na služebně Městské policie Litomyšl.
Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič
vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením), osobu slu-
chově postiženou (označení O2) nebo lékaře ko-
najícího návštěvní službu za parkování neplatí.
Označení musí být viditelně umístěno ve vozidle.
Řidič vozidla, který se účastní svatebního ob-
řadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání. 
O bezplatném vydání parkovací známky rozho-
duje Rada města Litomyšle.                            -red-

Rozloučení
V životě snad každého člověka přijde období,
kdy je třeba udělat změnu. Taková doba nastala
i v mém případě, a proto bych se s vámi, milí čte-
náři, chtěla rozloučit. 
Sedm a půl roku jsem pracovala na litomyšlské
radnici na pozici redaktorky Zpravodaje města
Litomyšle Lilie a později jako odpovědná redak-
torka a vedoucí tiskového oddělení. Bylo to ob-
dobí plné zajímavých setkání, různorodé práce,
ale také psychicky i fyzicky vyčerpávající. Roz-
hodla jsem se proto ukončit spolupráci s měs-
tem a předat štafetu novému člověku. 
Milí čtenáři, děkuji za přízeň, kterou jste doposud
Lilii věnovali, a věřím, že i nadále ji budete rádi
pročítat. Loučím se s vámi a mému nástupci
přeji hodně zdaru.                                Jana Bisová

Tiskové oddělení s novými tvářemi
Jmenuji se Michele
Vojáček a od prvního
října pracuji pro
městský úřad jako
nový tiskový mluvčí
a odpovědný redak-
tor Lilie. V Kornicích
bydlím již více než
šestnáct let a v mi-
nulosti jsem praco-
val jako redaktor
a později šéfredaktor

Svitavského deníku.
Pevně doufám, že se novému týmu Lilie podaří
udržet kvalitu, kterou nastavila Jana Bisová,
a čtenáři budou i nadále s obsahem městského
zpravodaje spokojeni. Pro Lilii od prvního října

na pozici redaktor-
ky pracuje Zuzana
Adamská, jež v uply-
nulých měsících
působila jako redak-
torka pro Svitavský
deník a na starost
bude mít mimo jiné
příjem inzerce. 
Kontaktní údaje na
tiskové oddělení
zůstávají stejné. Své

články a náměty nám můžete posílat na e-mai-
lovou adresu lilie@litomysl.cz . Zavolat mi mů-
žete na čísla 724 917 054 a 461 653 307. Zuzanu
Adamskou lze kontaktovat na číslech 702 151
214 nebo 461 653 308. Úřední hodiny Lilie se ne-
mění - v úterý nás najdete v přízemí městského
úřadu (Bří Šťastných 1000) mezi 9. a 12. hodinou,
ve středu od 13 do 17 hodin.                                      

Michele Vojáček

Hlasujte pro
Klášterní zahrady 
v soutěži
Park desetiletí
Svaz zakládání a údržby zeleně připravil unikátní
soutěžní anketu Park desetiletí, ve které může
hlasovat odborná i laická veřejnost. Park, který
obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Mezi
soutěžícími jsou také litomyšlské Klášterní za-
hrady. Na stránkách www.parkdesetileti.cz pro
ně do 10. října můžete hlasovat. 
Do soutěže mohli investoři či projektanti přihlá-
sit díla, která byla v minulém desetiletí oceněna
odbornou porotou v rámci soutěže Park roku.
Profesní sdružení Svaz zakládání a údržby ze-
leně ale zároveň nominuje české zástupce do
mezinárodní soutěže ELCA Trend Prize. Klášterní
zahrady v roce 2010 tuto cenu získaly, a tak i ony
měly právo se přihlásit do klání Park desetiletí.
Možnost zúčastnit se soutěžní přehlídky využilo
15 přihlašujících z celé České republiky. 
Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky bude
v říjnu 2016.                                                     -red-
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Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský 
a spol.”, Litomyšl 1950: Historická studie 
o síle a slabosti poválečného člověka
Při příležitosti divadelní rekonstrukce procesu se
skupinou „Stříteský a spol.”, s níž 11. října 2016
vystoupí ve Smetanově domě studenti pražské
právnické fakulty (více na  www.smetanuvdum.cz),
vychází třetí, opravené a doplněné vydání pub-
likace, která byla jednou z předloh pro uvedenou
dramatizaci.
Studie podrobně zpracovává události, které
v říjnu 1950 vyvrcholily zasedáním Státního
soudu, při kterém bylo v litomyšlském Smeta-
nově domě odsouzeno 24 osob, vesměs stu-

dentů místních středních škol, do jejichž čela byl
vyšetřovateli postaven rektor zdejší piaristické
koleje F. A. Stříteský (1912–1989). Konečný součet
vynesených trestů byl 220,5 let. Kontinuita pří-
běhu je založena na svědectvích 15 odsouzených,
která jsou v mnoha případech klíčová. Jejich vý-
povědi zpřesňují a doplňují archivní dokumenty. 
Publikace, která bude od října v prodeji v muzeu
a litomyšlských knihkupectvích, je doplněna re-
produkcemi dvou výtvarných děl malíře Boh-
dana Kopeckého.                           Martin Boštík

Zemřel litomyšlský rodák 6. patriarcha
Církve československé husitské Josef Špak
V pondělí 12. září 2016 ve věku 87
let zemřel emeritní patriarcha
CČSH Josef Špak. Narodil se jako
první ze čtyř dětí městského strá-
žníka Josefa Špaka. Po náhlém
úmrtí tatínka se maminka Franti-
ška s ostatními dětmi odstěhovala
ke strýci do Prahy. Maturant Josef
však zůstal v Litomyšli a jako stu-
dent  reálného gymnázia získal
pro poslední rok svých středo-
školských studií ubytování ve stu-
dentském domově piaristického
kláštera. Jeho rektorem byl
P. František Ambrož Stříteský, který jej spolu
s jeho velkým životním vzorem, litomyšlským fa-
rářem CČS a hudebníkem Jaromírem Metyšem
nasměroval ke kněžskému povolání.
Po studiu na Husově československé bohoslo-
vecké fakultě v Praze byl 4. října 1952 vysvěcen
na kněze a po krátkém působení v Písku nastou-
pil na základní vojenskou službu. Během ní se
oženil s učitelkou náboženství Antonií Levin-
skou, s níž měl tři děti - Danielu, Josefa a Lýdii.
Od roku 1954 do roku 1973 působil jako farář
v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném, kde
se vedle duchovenské služby pustil v letech
1958-1962 do stavby farního domu s modliteb-
nou. Pro svou všestrannou aktivitu se dostal pod
zostřený dozor tehdejší státní církevní správy

a státní bezpečnosti. Jako farář
byl obviněn z „politicky neúnosné
činnosti v českobudějovickém
okrese”. Protože chtěl zůstat na-
blízku svým farníkům, nastoupil
raději v roce 1973 do n.p.Škoda
České Budějovice, kde pracoval
v dělnických profesích až do
svého penzionování v roce 1989.
V tomto roce mu po těžké nemoci
zemřela manželka Antonie, ale 17.
listopad téhož roku mu opět ote-
vřel možnost návratu do služby
faráře. Po kratším působení v Če-

ských Budějovicích se od září 1990 stal farářem
v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém Městě.
V tomto období také vstoupil do manželství
s duchovní CČSH Janou Švábenickou. V srpnu
1994 byl pak církevním sněmem zvolen 6. patri-
archou Církve československé husitské. Věnoval
se zejména liturgii, ale přinášel cenné podněty
i pro evangelizační a pastorační práci s důrazem
na to, že nositelem Kristova poslání jsou všichni
věřící. Vykonal také mnoho zahraničních cest,
z nichž zmíním alespoň tu, kdy se v rámci sym-
pozia věnovaného M. Janu Husovi setkal v Římě
s papežem Janem Pavlem II.
Měli jsme ho rádi pro jeho skromnost, moudrost,
pracovitost a otevřenost, se kterou přistupoval
ke všem lidem bez rozdílu. Několikrát zavítal i do

Slova moudrých: Dějiny názorů člověka
nejsou ničím jiným než dějinami jeho
omylů. 

Voltaire

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Veselský Antonín, Krejsová Lud-
mila, Stříteská Marie, Kopecká Zdena,
Bartošová Božena, Marek Zdeněk
85 let – Kmošek Zdeněk, Ješinová Marie,
Mazura Ladislav
90 let – Čapková Eva, Žáková Vlasta
91 let – Nespěchal Václav
92 let – Doubrava Jan
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Vít Nádvorník, Jarošov – Pavlína Kovářová,
Litomyšl, Petr Slonský, Hlinsko – Naděžda
Floriánová, Hlinsko, Roman Totušek, Po-
lička – Ilona Němcová, Polička, David Han-
zelka, Dolní Újezd – Lenka Sodomková,
Dolní Újezd, Lukáš Markovič, Brno –
Zdeňka Friedlová, Brno, Jakub Pachl,
Česká Třebová – Barbora Maršíková,
Česká Třebová, Matěj Vrbka, Svitavy – Te-
reza Brusenbauchová, Svitavy, Miroslav
Tomášek, Čistá – Barbora Bednářová, Bo-
rová, Kunal Kumar Swamy, Indie – Andrea
Mahr, Výprachtice, Martin Pleskot, Pardu-
bice – Hana Benešová, Čistá, Ivo Svoboda,
Janov – Tereza Janků, Bohuňov, Pavel
Dražkovič, Litomyšl – Kateřina Šunková,
Litomyšl, Zdeněk Skala, Litomyšl – Lenka
Vachová, Litomyšl-Pohodlí, Jaroslav Ma-
touš, České Heřmanice – Hana Sychrová,
Choceň, Tomáš Řehák, Lanškroun – Iva
Bambušková, Žichlínek, Michal Černík,
Újezdec – Denisa Bednářová, Janov, Mar-
tin Mastný, Třebíč – Iva Markusová, Mo-
ravská Třebová, Jiří Konopáč, Karle –
Barbora Strnadová, Kukle, Lukáš Brýdl,
Svitavy – Darina Dirrová, Brněnec, Martin
Kříž, Sloupnice – Lucie Bubeníková,
Sloupnice, Jan Furik, Česká Třebová –
Lucie Klusoňová, Litomyšl, Petr Pavlák, Li-
tomyšl – Šárka Novotná, Libchavy, Ondřej
Vomočil, Bystré – Monika Krumplová, Bo-
rovnice, Ondřej Kopecký, Vidlatá Seč –
Eva Junková, Vysoké Mýto, Josef Kovář,
Chmelík – Iveta Staňková, Chmelík, David
Pulkrábek, Čistá – Marcela Dědičová, Dě-
třichov
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Irenou Vavřínovou (70 let) - Litomyšl-
Suchá, Jaroslavem Hauptem (62 let) - Li-
tomyšl-Nová Ves, Marií Hurychovou (69
let) - Sedliště
Vzpomínáme. Věra Kučerová, KPOZ

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
11. října oslaví pan Vladimír Toman z Kornic

80. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, ve-
selou mysl a hodně pohody přeje

manželka Ludmila, dcery Iva a Alena s rodinami
28. září osla-

vili manželé
František a Bo-
žena Šauerovi
65 roků společ-
ného života. Za
vychování dě-
kují synové Petr
a Pavel a přejí
do dalších let
vše nejlepší.

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem příbuzným,
spolupracovníkům, přátelům,
sousedům a všem ostatním za
účast, květinové dary i za slova
upřímné soustrasti na posled-
ním rozloučení s manželkou
a maminkou Lenkou Holomko-
vou z Nedošína. Současně bychom rádi poděko-
vali všem sestřičkám z Farní charity Litomyšl za

příkladnou péči, kterou naší Leničce obětavě vě-
novaly do posledních chvil jejího krátkého ži-
vota.                                      manžel Mirek s dětmi

Rádi bychom touto cestou poděkovali za pro-
jevenou soustrast nad úmrtím manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka Otakara Vraspíra, který
zemřel 4. 8. 2016. Zároveň chceme vyjádřit po-
děkování celému kolektivu hematologického od-
dělení v Litomyšli za obětavou péči. Naše díky
patří nejen prim. MUDr. Fenclové, ale také
MUDr. Leníčkové, které nám moc pomohly
zvládnout tak těžkou nemoc našeho tatínka. Ce-
níme si jejich fyzicky a psychicky náročné práce.
Děkujeme        manželka Květoslava Vraspírová,

rodina Vraspírová, Kopecká a Sodomkova
11. října 2016 vzpomeneme již pátého výročí

úmrtí pana Ladislava Hanuse. Stále vzpomíná 
matka Jaroslava Hanusová, manželka Jana 

s dcerami Petrou, Annou a dcera Jana s rodi-
nou, Hauptovi a sestra Ivona Jansová s rodinou

25. 10. 2016 uplyne 10 let, co nás opustila
naše babička, paní Pavla Kubíková z Kornic. 
S láskou vzpomínají 

vnoučata Lenka Backová, Mirka a Martin 
Kubíkovi a Tomáš Hajro s rodinami

Husova sboru v rodné Litomyšli, naposled ještě
letos v květnu, kdy zde sloužil májovou pobož-
nost.
S bratrem patriarchou Josefem Špakem jsme se
s vírou, láskou a nadějí naposled rozloučili v za-
plněném chrámu sv. Mikuláše v Praze na Starém
Městě 20. září 2016. 

Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli 
Štěpán Klásek, farář, foto archiv CČSH
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210 let - 15. 10. 1806 zemřel Václav Hendrych,
sochař a řezbář, působil v Litomyšli a okolí.
Z jeho dílny pochází barokní oltář v kostele
v Dolním Újezdě, socha Panny Marie Sněžné
v Trstěnické ulici, sv. Florián pod proboštstvím
a sochy Marta a Minerva na jihovýchodní zdi
panské zahrady před zámkem. 
155 let - 25. 10. 1861 zemřel v Litomyšli děkan
František P. Paul. Litomyšlský rodák působil ve
městě od roku 1828 až do své smrti v roce 1861.
Předtím kaplanoval v Mladočově a v Cerekvici
n. Loučnou. Svým nákladem nechal vztyčit velký
misionářský kříž na hřbitově, z jeho podnětu
bylo v roce 1860 zbudované barokní schodiště
ke kapitulnímu chrámu Povýšení sv. Kříže. 
120 let – 16. 10. 1896 zemřel poslední prefekt pi-
aristického gymnázia, prof. P. Cyrin Václav
Bernat, který byl v řádu v Litomyšli od roku 1859
a vyučoval do r. 1886.
85 let - 9. 10. 1931 zemřel Emanuel Veselík, ří-
dící učitel a hudební pedagog. Vychoval v Lito-
myšli mnoho klavíristů, rozsáhlá je i jeho
skladatelská činnost. 
45 let - 5. 10. 1971 zemřel Jaroslav Brychta,
český sochař a sklářský výtvarník. Specializoval
se na portrétní plastiku. Vytvořil pamětní desku
s reliéfní podobou A. Jiráska na hostinci Na Buř-
valce, kde Jirásek bydlel. 
35 let - 15. 10. 1981 zemřel Čestmír Jeřábek, spi-
sovatel, prozaik, dramatik a literární kritik, syn
V. K. Jeřábka. Ve svém literárním díle se vyznává
ze vztahu k rodnému městu, autor novel o Bo-
ženě Němcové a Bedřichu Smetanovi. 

5 let – 3. října 2011 vyhlásila Nadace pro rozvoj
architektury a stavitelství výsledky prestižní
soutěže Stavba roku 2011. Tento titul získal
krytý plavecký bazén v Litomyšli.  Titul Stavba
roku byl udělen za vytvoření přátelské sportovní
stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zele-
ných střech. 
20 let – 26. října 1996 proběhlo slavnostní ote-
vření Smetanova domu po nákladné rekon-
strukci. Před slavnostním koncertem byla odha-
lena pamětní deska na památku obětí komunis-
tické totality. Autorem díla je sochař Jiří Věneček. 
40 let – v říjnu roku 1976 byla před osmipatrový
dům umístěna plastika dívky s rybou. 
40 let – v roce 1976 začalo v plném rozsahu
bourání Havlíčkovy ulice a celého prostoru až
k řece Loučné. Stará zástavba ustoupila pláno-
vané výstavbě panelových domů na dnešním
Komenského náměstí. 
150 let – 24. října 1866 prohlásil provinciál pi-
aristického řádu Vavřinec Cink gymnázium
v Litomyšli za české a čeština se stala vyučo-
vací řečí. 
275 let – v roce 1741 byl postaven letohrádek
Karlov, který býval společenským střediskem
města, taneční a divadelní sál sloužil měšťan-
ským a studentským bálům. Později zde působili
divadelní ochotníci. Karlov v roce 1825 koupili li-
tomyšlští střelci do terče. V roce 1904 byl Karlov
zbořen a na jeho místě postaven Smetanův
dům.                           Připravila Lenka Backová

Vážení čtenáři, pokud máte tip na kulaté výročí,
které bychom v nejbližších měsících mohli zařa-
dit do rubriky Kalendárium, prosíme, napište na
e-mail: lilie@litomysl.cz. Děkujeme

Lenka Backová a Michele Vojáček

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

říjen 2016

Skryté příběhy - aplikace, ve které
nechybí Litomyšl
Jestli si lámete hlavu s tím, co podnikat se svými
ratolestmi, trn z paty vám vytrhne nová výletní
aplikace Skryté příběhy. Aplikace vznikla v part-
nerství s agenturou CzechTourism u příležitosti
oslav 700 let od narození Karla IV. Její součástí
je i město Litomyšl.
Obsah aplikace je zdarma, turisty zve do lokací
spjatých s císařem Karlem IV., a to napříč celým
Českem. O zábavu se na cestách postarají his-
torické komiksy i naučné kvízy. Mobilní aplikace,
kterou si můžete stáhnout přes stránku
www.skrytepribehy.cz, motivuje turisty nejen
k výletům po Česku, ale také k bližšímu poznání
národní historie. S nudou ve školních lavicích
nemá však nic společného. Uživatelé se vše do-
zvědí hrou. „Hra Skryté příběhy vypráví o udá-
lostech z doby a života Karla IV. v zábavné
nadsázce, která nabízí skvělou cestu, jak k té-
matu letošního karlovského výročí přilákat ro-
diny s malými i trochu odrostlými dětmi.
Aplikace a web nabízejí  tak trochu jinou náv-
štěvu míst, která se s Karlovým životem histo-
ricky pojí a vybízejí k jejich aktivnímu
prozkoumávání. Například v Litomyšli poznají
turisté díky hře Klášterní zahrady či úzké uličky
historického centra města. V Písku lze část trasy
zase spojit se sportem a projet na in-line brus-
lích,” říká Markéta Chaloupková, ředitelka od-
boru strategie a marketingové komunikace
CzechTourism. Aplikace nabízí více než 10 výlet-

ních lokací, které zájemce přivedou do míst spja-
tých s vládou a životem největšího z českých
panovníků – Karlem IV.
Právě proto, že je aplikace určena hlavně pro ro-
diny s dětmi, je plná barev a humoru. Obsah je
vybaven pestrými ilustracemi v podobě historic-
kých komiksů, cestou navíc hráči řeší zábavné
kvízy a dozvídají se málo známé historky prová-
zané s jednotlivými stanovišti. „Aplikace Skryté
příběhy vznikla, aby posloužila rodinám s dětmi,
které cestují po Česku, aby poznávaly naši bar-
vitou historii. Snahou je udělat z rodinného vý-
letu napínavou hru, která pobaví a zároveň
cestou poutavého vyprávění poučí,” popisuje
záměr tvůrců Dalibor Naar.
Trasu je možné si vytisknout nebo stáhnout přes
aplikaci nainstalovanou do mobilního telefonu.
Po jejím stažení získá uživatel offline mapu, au-
dioprůvodce a herní instrukce včetně kvízu.
Délka výletů dosahuje pouze několika kilometrů,
aby je bez problémů zvládali i ti nejmenší turisté.
Pro lepší plánování aplikace prozrazuje mimo
jiné i předpokládanou časovou náročnost výletu.
S aplikací Skryté příběhy mohou zájemci vyrazit
například na Karlštejn nebo Křivoklát, do Os-
travy, Písku, Prahy, Litomyšle, Olomouce a do
dalších lokalit. Aplikaci vytvořilo Kvas o. s. na
platformě Tripeduca s podporou agentury
CzechTourism. 

-red-

Nové knižní tituly v městské knihovně
Quick Amanda - Dokud nás smrt nerozdělí,
Chamberlain - Dvojí život, Cline Ernest - Ready
player one: hra, Kingsbury - Čas tančit, Šlechta
- Kukaččí mláďata, Scott Kylie - Rockový risk:
Stage dive, Potter - Láska z Paříže, Tartt Donna
- Malý kamarád, Hanibal Jiří - Marie Kristýna:…,
Day Sylvia – Osvobozená, Rich Roberta - Po-
rodní bába z harému, Bradley C. - Smrt v křišťá-
lové kouli:…, Handler - Proč jsme se rozešli, Maas

Sarah J. - Dědička ohně: 3…, Han Jenny - P.S.
Stále Tě miluju, Stalmann - V srdci je spousta
místa, Machek - Dravec Mattoni aneb…, Roche -
Holka pro všechno, Shipman Viola - Kouzelný
náramek, Ward J. R. - Polibek krve: první díl…,
Červenák - Černý Rogan. Přízraky na…, Přibáň
Michal - Všechno je jenom dvakrát, Badenas -
Jak čelit utrpení:…, Messner - Pád nebes

Kancléřem císaře Karla IV. byl
litomyšlský biskup 
V květnu letošního roku jsme si připomněli 700
let od narození českého krále a římského císaře
Karla IV. Lucemburského, panovníka neobyčejně
vzdělaného, moudrého a inteligentního, který
svým státotvorným, kulturním, hospodářským,
vzdělanostním i stavitelským počínáním výrazně
ovlivnil rozmach českých zemí i celé střední Ev-
ropy. Na úspěchu jeho počínání se značnou
měrou podílel též Karlův důvěrník, přítel, rádce
a kancléř, litomyšlský biskup Jan II. ze Středy.
Narodil se ve Vysokém Mýtě kolem roku 1310
v měšťanské rodině. Mládí prožil v Kladsku, kde
vystudoval, získal kněžské svěcení a v roce 1344
nastoupil jako farář ve Středě (Sroda, Neumarkt)
a podle této lokality se začal psát jako Johannes
Noviforensis, resp. von Neumarkt. V letech 1346
až 1353 byl notářem a protonotářem českých
králů, v letech 1353 až 1374 kancléřem Karla IV.
Získal kanonikát ve Vratislavi, Olomouci a Hlo-
hově a roku 1352 byl jmenován biskupem v Na-
umburgu; o rok později nastoupil na biskupský
stolec v Litomyšli. Povinnosti kancléře Karla IV.
jej vázaly těsně k císařskému dvoru, a proto v Li-
tomyšli příliš nepobýval; nechal se zde zastupo-
vat generálními vikáři, nejprve Mikulášem
z Pelhřimova a po něm titulárním biskupem tri-
bunenským Matějem (de Alta Muta), svým brat-
rem. Jako biskup založil Jan II. ze Středy
v Litomyšli roku 1356 klášter řádu poustevníků
sv. Augustina s kostelem sv. Kříže, který podpo-

roval i po své translaci do Olomouce. V roce 1358
urovnal spory o majetek s kapitulou a od zbra-
slavského kláštera koupil lanšperské panství.
Roku 1360 obdaroval město Litomyšl četnými
svobodami. Biskup Jan ze Středy je pokládán za
jednoho z prvních humanistů severně od Alp;
jeho přáteli byli například Francesco Petrarca či
Cola di Rienzo. Někdy po roce 1360 vznikl Janův
Cestovní breviář (Liber viaticus) s iluminacemi
špičkových malířů doby Karla IV. Po smrti praž-
ského arcibiskupa Arnošta z Pardubic v roce
1364 došlo k velkým přesunům na biskupských
stolcích v Čechách a na Moravě. Jan ze Středy
vystřídal na olomouckém biskupském stolci Jana
Očka z Vlašimi (který se stal pražským arcibisku-
pem) a do Litomyšle nastoupil jako biskup Albert
ze Šternberka. Biskup Jan ze Středy byl velkým
milovníkem knih, vydržoval si celou řadu písařů,
kteří ve skriptoriu opisovali a iluminovali knihy,
a i on sám byl literárně činný. Na přelomu let
1373–1374 se dostal do blíže nespecifikovaných
sporů s Karlem IV. a následně i s moravskými
Lucemburky Joštem, Prokopem a Janem Sobě-
slavem. Na sklonku života byl po smrti vratislav-
ského biskupa Přeclava z Pogorelly jmenován
jeho nástupcem, avšak svůj úřad již nenastoupil,
neboť 23. prosince 1380 zemřel v Modřicích. Po-
hřben byl v Litomyšli v kostele Povýšení sv. Kříže
náležejícímu k augustiniánskému klášteru, který
založil a nadal.                           Oldřich Pakosta

CO SE DO LILIE NEVEŠLO 
Příspěvky, které se do tohoto čísla nevešly, na-
jdete  na  www.litomysl.cz/lilie  v rubrice  Co se
nevešlo: Pravidla pro vysílání pracovníků a přes-
hraniční poskytování služeb • Zahrádkářská vý-
stava v Častolovicích • Stiga hokejisté Litomyšl-
ským pohárem prázdniny tradičně zahajují i končí 
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Novým farářem římskokatolické farnosti se stal Zdeněk Mach
Od srpna spravuje litomyšlskou římskokatolic-
kou farnost nový farář. Je jím Zdeněk Mach,
který je rodákem z Jilemnice v Krkonoších. Vy-
studoval střední školu elektrotechnickou a chvíli
byl zaměstnán. Pak odešel do Prahy studovat
teologii. Požádali jsme ho, aby se Litomyšlanům
krátce představil: 

Kde jste jako duchovní působil? 
Po vysvěcení jsem působil nejprve na děkanství
v Hradci Králové, poté nějakou dobu i na králo-
véhradeckém biskupství. Následně jsem byl po-
volán do nedaleké obce Proseč, kde jsem strávil
jako duchovní správce osm let. V srpnu jsem na-
stoupil do Litomyšle.

S čím do Litomyšle přicházíte? Máte ně-
jaké plány?
Zatím Litomyšl a farnost spíše poznávám, takže
zatím nevím, co bych tu úplně měnil. Rád bych
sem ale určitě vnesl a dál rozvíjel pěknou spo-
lupráci, která tady už i s městem běží. Byl bych
také rád, abychom my, křesťané, pomáhali
k vzájemnému propojení a prohloubení dobrých
vztahů. Chci, aby farnost byla krásným zázemím
vzájemného přátelství, pochopení, setkání a při-
jetí jeden druhého.

Jak vnímáte ekumenu tady v Litomyšli?

Vnímám ji dobře, pozitivně. Ještě než jsem sem
nastoupil, tak mě bratři z křesťanských církví
oslovili, takže mě i zapojili do programu duchov-
ního. Myslím, že už se podařilo s nimi navázat
dobré vztahy. Zdařila se společná akce - zahá-
jení školního roku v piaristickém kostele, a už
plánujeme i společné další akce, takže myslím,
že to bude dobrá spolupráce. Doufám, že se vy-
tvoří i opravdu dobré blízké vztahy.

Zdeněk Mach převzal farnost po P. Františku
Benešovi, SDB. Ten v Litomyšli působil od roku

1991. Spravoval nejen zdejší farnost, ale jako
vikář také celý zdejší vikariát. Navíc působil
jako administrátor excurrendo v Morašicích
a v Cerekvici nad Loučnou. I jemu jsme položili
dvě otázky:

Jak byste zhodnotil své působení v Lito-
myšli?
Pětadvacet let uteklo jako voda. Já jsem sám
překvapen, že je to tolik let, co jsem zde půso-
bil. Když jsem sem nastoupil, tak Litomyšl ne-
vypadala tak, jak vypadá teď. Mám z toho
obrovskou radost, že se podařilo veliké dílo,
a vím, že bude dále pokračovat zkrášlování,
nejen to vnější zkrášlování města, ale věřím, že
se podaří udržet také duch tohoto města.

Co byste popřál svému nástupci?
Já bych mu přál, aby pokračovalo dílo, které
tady bylo započato. My už jsme byli v podstatě
staří kněží, kteří už měli méně možností ovliv-
ňovat děti a mládež. Teď zde bude mladší osa-
zení a myslím si, že budou ještě snáze
oslovovat děti a mládež, za kterou jsme byli my
také zodpovědní. Také věřím, že se jim bude
dařit i navázání na všechny ekumenické kon-
takty, které jsme tady také udržovali.

Text a foto Ilona Suchá

Upřímnost či faleš
Ježíš vypravuje příběh o dvou synech, které otec
posílá pracovat na vinici. První otci říká, že se mu
nechce, ale pak lituje, a přeci pracovat jde. Druhý
odpovídá „ano, pane”, ale nejde. Ježíš se ptá
posluchačů: „Který z těch dvou vykonal otcovu
vůli?” (Matoušovo evangelium 21:28-32)
Podívejme se na to, co se může za těmito odliš-
nými postoji skrývat. U prvního syna vnímáme
za jeho slovy projev lenosti, ale i upřímnosti. Ne-
chce se mu jít pracovat, a tak to i řekne. Později
o tom přemýšlí a mění své rozhodnutí. Je ikonou
lidí upřímných a odvážných. Je však vystaven
nebezpečí, že musí svoje postoje měnit. Je to
typ, který nejdříve mluví a pak přemýšlí. Má
ovšem citlivé svědomí a snaží se jednat lépe,
než řekl. Druhý syn ztvárňuje kombinaci lži a fa-
lešné důvěry. Nejspíš už předem ví, že svůj sou-
hlas neuskuteční. Chce se otce rychle zbavit
a nechce, aby mu otec vyčítal, že je líný. Je iko-
nou lidí, kteří působí důvěryhodně, ale nedá se
na ně spolehnout. Slibuje, ale neplní. Odpovídá
tak, jak si žádající přejí, co chtějí slyšet. Jeho svě-
domí je umrtveno, zatlačeno do koutku. Ani
jeden z nich není dokonalý, ale za prvním je vidět
dobré dílo, které svědčí o jeho vnitřní kvalitě.
V těchto dnech, kdy často i my sklízíme plody ze
svých zahrádek a děkujeme za úrodu zemskou,
si můžeme více uvědomit, že každá dobrá práce,
i neochotná, přináší plody. Naproti tomu slova
beze skutků jsou jen prázdnou slámou. Možná
bychom mohli tento příběh vztáhnout i na nad-
cházející volby, kdy se budeme dívat na politiky
a hodnotit, co za nimi po uplynulém volebním
období stojí. Zda to byli pouze nenaplněné sliby,
nebo pozorujeme dobrá a hodnotná díla. 
Avšak tento příběh je nejvíce pobídkou každému
z nás. Sám sebe se mám ptát. Jak reaguji na žá-
dosti v zaměstnání od šéfa či podřízeného? Jak
je to doma s manželkou, dětmi, rodiči nebo pří-
buznými? Jaké je mé svědomí? Dokážu přehod-
notit své rozhodnutí a napravit jej? Jsem
upřímný či falešný?…
Milí litomyšlští přátelé, přeji nám všem, abychom
dokázali být upřímní a nechali se vést ušlechti-
lým svědomím k hledání dobré cesty našeho ži-
vota, který vydává zdravé a chutné plody nám
i lidem kolem nás.

Zdeněk Mach, farář Církve římskokatolické

ZAMYŠLENÍ V Klášterních zahradách
byl korunován Karel IV.
Ve čtvrtek 22. září se konal 14. ročník Květinové
show, kterou každoročně pořádá Střední škola
zahradnická a technická Litomyšl. Nádherné
svatební kytice, slavnostní tabule, ozdobená vo-
zidla a především krásné nevěsty, všechno zalité
hřejivým podzimním sluníčkem. Byla to „pastva
pro oči”. Ale co jsme nečekali? Za doprovodu
hudby Karla Svobody z muzikálu Noc na Karl-
štejně předstoupil panovník Karel IV. se svojí
družinou a po boku své manželky Alžběty Pomo-
řanské před arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Ten
ho poté korunoval svatováclavskou korunou.
Zároveň obdržel meč, žezlo i zlaté jablko. Koru-
novační klenoty nebyly sice ze zlata a nezdobily
je perly a drahokamy, ale zářily nádhernými
květy. Nedílnou součástí Květinové show byl
průvod nevěst, ženichů a družiček. Návštěvníci
obdivovali tvůrčí kreativitu a šikovnost, se kte-
rou byly vytvořeny originální svatební kytice.
O jejich koupi byl velký zájem. 
Květinová Show není jedinou akcí, kterou naše
škola pořádá. Čas utíká a zanedlouho tu budou
Vánoce. Letos jako každý rok zpříjemní dobu ad-
ventu Vánoční výstava prací studentů školy. Ti
se také pravidelně účastní mnoha soutěží, např.
Děčínská kotva, Brněnská růže, Havířov v kvě-
tech, Festivalu vědy a techniky, soutěží Střední
odborné činnosti a v neposlední řadě Mistrovství
v orbě, které pořádá technická sekce  naší školy.
Studenti oboru floristika se mohou pochlubit
nejnovějšími úspěchy v celostátních soutěžích.
Z Lipové ratolesti  si naše floristky přivezly 3.
místo a na mezinárodní soutěži Victoria Regio
v Piešťanech získaly 2. místo. 
A co nás čeká v nejbližší době? V neděli 25. září
odjely studentky floristiky s doprovodem peda-
gogů realizovat výzdobu České ambasády ve
Vídni při příležitosti Dne české státnosti 28. září.
V první polovině října odjíždí studenti  technic-
kých oborů na praxi do specializovaných pol-
ských firem. Zároveň přijedou studenti z Itálie
a Německa na dvoutýdenní praxi, organizova-
nou naší školou. Koncem října bude naše škola
realizovat  květinovou  výstavu v italských Al-
pách společně s naší partnerskou školou
v Crodu. V prosinci se jako každoročně zúčast-
níme tradičních výstav ve Francii a Itálii. Studenti
oboru chovatelství exotických zvířat opět poje-

dou na největší teraristickou burzu do němec-
kého města Hamm a rovněž navštíví burzu v Ra-
kousku. Koncem října někteří z nich spolu se
svými učiteli odletěli na dvoutýdenní expedici do
Ománu. Naše studenty tedy čeká během letoš-
ního podzimu velmi bohatý program. 

Hana Honzíková, SŠZaT Litomyšl, 
foto archiv školy

Krajské zastupitelstvo
posvětilo koupi
Portmonea 
Krajské zastupitelstvo potvrdilo 22. září rozhod-
nutí radních, kteří před časem doporučili odkou-
pení budovy Portmonea v Litomyšli, které ve 20.
letech minulého století stvořil grafik a malíř Josef
Váchal.
„Portmoneum je unikátním dílem a má velký tu-
ristický a kulturní význam, který sahá i za hra-
nice republiky. Celkové náklady na pořízení
Portmonea dosahují výše 15 milionů. Po převe-
dení do majetku Pardubického kraje bude Port-
moneum spravovat Regionální muzeum
v Litomyšli, čímž bude zajištěn další rozvoj této
jedinečné památky,” uvedl hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický. Toho podpořil také
starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Jsem rád,
že se kraj k nákupu Portmonea přihlásil, jelikož
kupní částka přesahuje rozpočtové možnosti
města, avšak jedná se o důležitou památku, kte-
rou je nutné nadále udržovat a rozvíjet,” uvedl
Kašpar.                                            David Záruba



9

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Jsou to dvě sedmnáctileté holky, které našly zá-
libu v hudbě. Mají za sebou několik koncertů a do-
konce natočené CD i videoklip. Skládají vlastní
písně a hudbě se věnují skutečně naplno. Děv-
čata, která se vám představí, se jmenují KATE-
ŘINA MACKOVÁ a MICHAELA ŠRÁMKOVÁ.

Kolik vám je let, odkud pocházíte, co studu-
jete?
Míša: Já pocházím z malebného Valašska, z Velké
Lhoty, kde doposud stále přebývám a jsem za to

ráda. Je to tu nádherné. Je mi 17, ale už ne dlouho,
na podzim mi bude 18 a studuji gymnázium ve
Vsetíně.
Katy: Já jsem se narodila také na Valašsku a tam
jsem vyrůstala do svých 10 let. Pak jsme se s rodiči
přestěhovali do Litomyšle, a to už se nezměnilo.
Brzy mi bude 18 a studuji na gymnáziu v Litomyšli.

Jak jste se dostaly ke zpívání a skládání
hudby, vedli vás k tomu rodiče? Proč a kdy jste
se rozhodly, že začnete tvořit společně?
Míša: K hudbě jsem byla vedená od malinka. Už
jako malá jsem si brnkala na klavír podle sluchu
známé melodie. Z rodičů mi byl v hudbě velkou in-
spirací tatínek, který taky skládal vlastní písničky.

Postupem věku jsem k tomu nějak dospěla a za-
čala jsem skládat o věcech, které jsem viděla
okolo sebe. Zjistila jsem, že je krásné skládat
slova tak, aby se rýmovala, a přidat k tomu melo-
dii, to má dohromady ohromnou sílu. Shodou
okolností měla stejnou zálibu i má sestřenka Katy.
Katy: Od mala se učím hrát na klavír a hudba je
mi velmi blízká. A jelikož jsme s Míšou jedna ro-
dina, tak jsme lásku k muzice tak nějak dostaly do
vínku. A díky tomu, že jsme prožily dětství spolu,
tak se z nás staly nerozlučné kamarádky. Společně
děláme spoustu věcí a mezi ně patří i písničky.

Skládáte si sami hudbu i text, kde berete
inspiraci? Jaký je obsah vašich písní?
Míša a Katy: Ano, hudbu i texty si skládáme
samy. A myslím, že hlavní inspirací naší tvorby je
prostě svět a lidé okolo nás, jejich příběhy. Sna-
žíme se, aby každá písnička měla nějakou myš-
lenku, aby to nebyly jen prázdná slova, která nic
neznamenají. Myslím, že téměř každá naše pís-
nička má nějaký příběh, ať už vypráví o lásce, přá-
telství, nebo se týká nějakého příběhu z Bible,
která nás také inspiruje příběhy lidí, o kterých se
v ní píše.

Koncertujete záměrně v kostelech Církve
bratrské? 
Míša a Katy: Myslím, že to je hlavně z důvodu, že
obě pocházíme z Církve bratrské, a tak právě
v nich máme známé, kteří nás pozvou a poskyt-
nou nám prostor a vůbec možnost zazpívat lidem.
Ale určitě bychom si rády zazpívaly i kdekoli jinde,
kde by si nás lidé chtěli poslechnout.

Letos jste vydaly své první CD, písně z něj
vlastně poprvé zazněly v Novém kostele Cír-
kve bratrské v Litomyšli, bylo to náročné
skloubit školu a práci na CD? 
Míša: Zas tak moc náročné to nebylo, nahrávání
CD tolik času nezabralo, ale za sebe můžu říct, že
mě práce s hudbou a zpěv moc baví, takže jsem
ochotná mu čas obětovat.
Katy: Díky tomu, že jsme naše písničky spolu rády
zpívaly, tak jsme byly ve chvíli, kdy se mělo nahrá-
vat CD, docela dobře připravené. A užily jsme si to.

Nedávno jste dokonce natočily svůj první
videoklip (k písni Zmatky), jak jste si užívaly
natáčení? Co se vám nejvíce líbilo/nelíbilo?
Míša: Natáčení bylo skvělé. Měly jsme výborné
kameramany, kteří měli nápadů na rozdávání,
byla spousta legrace. Já osobně jsem si nejvíc
užila skok do Košíře, na který jsme měly jen jeden
pokus a o to víc to bylo vzrušující a napínavější. 
Katy: No, nevím, jestli by mě někdo donutil tam
skočit znovu. Byl to mazec, ale ještě že jsme ne-
věděly, co nás čeká. Hlavně ve chvíli, kdy jsme se

Mladé talentované hudebnice: Míša & Katy

Stolní kalendáře
Litomyšl 2017 

Nabízíme dvě verze stolních kalendářů s motivy
Litomyšle na rok 2017. První verze kalendáře ob-
sahuje fotografie MgA. Miroslava Sychry a je do-
plněn o poutavé texty Mgr. Oldřicha Pakosty,
přeložené rovněž do anglického a německého
jazyka. Druhou verzí je velmi oblíbený kalendář
s fotografiemi Ivety Nádvorníkové a Marka Bar-
toníčka zachycující nejen atraktivity města, ale
i život ve městě.
Kalendáře si je možné zakoupit v infocentru na
náměstí nebo v našem e-shopu na www.ticlito-
mysl.cz.                         Text a foto Aleš Bárta

vynořily. Každopádně natáčení klipu byl skvělý
zážitek, za který jsme moc vděčné. 

Jakou máte představu o budoucnosti,
chcete mít zpívání jako „práci na plný úva-
zek”? Popř. jaké je vaše vysněné povolání?
Míša: Já si osobně moc jako studijní typ nepřipa-
dám, ačkoli studuji gymnázium, a tak bych určitě
nebyla proti se zpěvem živit. Myslím, že to musí
být nádherné povolání, ale vím, jak je těžké se
v této branži prosadit, a vím, že kolikrát lidé, co
v ní pracují „na plný úvazek”, často musí obětovat
své soukromí, což nevím, jestli bych chtěla. Ale
uvidíme, jak to půjde. 
Katy: Ani já bych se nechtěla zpívání vzdát. I když
na rozdíl od Míši bych se hudbě nechtěla věnovat
jako svému povolání. Táhne mě to naopak k lékař-
ským oborům. Nicméně - jelikož se říká, že hudba
léčí, tak ji rozhodně neopustím, ba naopak. 

Máte ještě nějaké další koníčky?
Míša: Pro mě je hlavním koníčkem především ta
hudba, zpěv, klavír, housle. Možná ještě cestování.
Ráda bych se podívala někam daleko, kde jsou jiní
lidé, jiná kultura.
Katy: Baví mě studium, jazyky, cestování
a mnoho dalšího. Ale hudba vede, před časem
jsem objevila ještě violoncello a to mě nadchlo.
Baví mě také práce s dětmi. V Novém kostele
vedu s mamkou a Radkou Jetmarovou hudební
klub HOBIT, ve kterém s dětmi zpíváme, vyrábíme
a hrajeme hry. Je to vždycky legrace a skvělé od-
reagování.

Kde si můžeme vaše CD koupit?
Míša a Katy: Naše CD je samozřejmě k sehnání
u nás obou, u Míši nebo u Katy. Také nám můžete
napsat na náš facebook (Míša & Katy) nebo na
mail misa-katy@seznam.cz. Potom také v Novém
kostele v Litomyšli a ve sboru Církve bratrské na
Velké Lhotě.                  Ptala se Ilona Suchá, foto 

archiv Kateřiny Mackové a Michaely Šrámkové
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11. Fish Fest

Komentovaná prohlídka historickým jádrem města

Tóny varhan sice již
někteří mohli slyšet
i před nedělí 11. září.
Svoji oficiální premi-
éru ale měly až
během slavnostní
mše svaté. „Rekon-
strukce varhan tr-
vala přibližně čtyři
roky. Varhany před
tím nehrály mini-

málně padesát let. Myslím si, že zvolit pro první
zaznění revitalizovaných varhan Den otevřených
dveří památek je ta nejlepší volba,” uvedl místo-
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Velice
mě těší, že jsme získali varhaníka z Litomyšle, kte-
rým je pan Petr Jiříček.” Ten na ně zahrál i při mši
a poté mu byl nástroj předán do správy. „Bude je
kontrovat, objednávat přeladění… Když na ně
bude chtít hrát někdo jiný, tak to půjde jedině přes
jeho osobu,” upřesnil Michal Kortyš. Záměrem
města také je, aby varhany zněly během hlavní tu-
ristické sezóny alespoň půl hodinu každou neděli. 

Vernisáž výstavy Jednota bratrská a exulanti
v Novém kostele

V. Litomyšlské vinobraní

Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska

Smetanův dům jak ho neznáte

Petr Jiříček, nový městský varhaník Má na sta-
rosti varhany v kostele Nalezení sv. Kříže - jejich
údržbu, péči o ně. Případné problémy musím
řešit s varhanářem a s městem. Pro hru na var-
hany se nadchl už na hudební škole. Jeho tatí-
nek a dědeček byli rovněž varhaníci, takže
k tomu nebyla tak daleká cesta. Studoval var-
hany na konzervatoři i na vysoké škole a je var-
haníkem také na litomyšlském proboštství. 

„Varhany jsou sto devadesát dva let starý ve-
terán se všemi klady a zápory tehdejších zvy-
klostí, technologických postupů a možností.
Byly restaurovány tak, aby zachovávaly obraz
doby, v níž vznikly,” uvedl Vít Kadeřábek, jed-
natel společnosti Organa, která nástroj rekon-
struovala. Historický nástroj není cenný pro
svou krásu nebo technickou dokonalost, ale
jako svědek časů minulých. Podle jeho slov by-
chom tedy k němu měli přistupovat s pokorou
a přizpůsobovat se my jemu. Ne s touhou pře-
tvářet si jej k dnešním potřebám a vkusu. „Zvuk
varhan je pěkný, řekl bych, že je tam řada hez-
kých barev. Hra na ně je ale specifická a po-
měrně obtížná,” reagoval varhaník Petr Jiříček
a pokračoval: „Před samotným restaurováním
varhan, kdy skupinka odborníků prohlížela ná-
stroj, připravovaný k opravě, tak tvrdila, že to
nebude nástroj pro paničky. Musím říct, že
poté, co jsem si odehrál několik koncertů, tak
jim musím dát za pravdu. Není to nic pro jem-
nou motoriku, ale spíše pro hrubou varhanic-
kou sílu. Je zde množství táhel, které přinášejí

impuls od klávesy až přes takovéto hrací ústrojí
k píšťale, a hra je tak velice náročná. Zmáčknutí
je minimálně třikrát těžší než běžné piano
anebo nějaké lehčí varhany.” Nástroj v piaris-
tickém chrámu je zcela odlišný než například
v kostele Povýšení sv. Kříže. Tam jsou varhany
v podstatě nové, takže jsou přizpůsobené mož-
nostem dnešní doby, kdy hra by neměla být
zase tak namáhává. Nástroj v kostele Nalezení
sv. Kříže vychází z nástroje původního, a je tedy
možné na něj zahrát pouze barokní hudbu.

Víkend 10. a 11. září patřil v Litomyšli Dnům otevřených dveří památek. Program akce, která se
uskutečnila pod hlavičkou Dnů evropského dědictví, byl opravdu bohatý. Nejenže zněla hudba,
dobře se jedno a pilo, ale především se otevřely památky a objekty, které nejsou běžně pří-
stupné. V nabídce byl zahrnutý třeba také recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska, ale navíc
poprvé od své revitalizace zazněly varhany v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže.

Revitalizované varhany v piaristickém kostele zazněly 
v rámci Dnů otevřených dveří památek

Také na rok 2017 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. Distribuci kalendáře
akcí na rok 2017, ve kterém uveřejníme všechny
akce, o kterých budeme v daném termínu infor-
mováni, bychom rádi zahájili již koncem tohoto
roku. Proto prosíme o zaslání vašich akcí do
konce října na adresu ic@litomysl.cz.

Během listopadu proběhne sazba a tisk tak,
aby se v prosinci mohl již leták rozeběhnout do
světa. Všechny nahlášené akce zveřejníme sa-
mozřejmě také v kalendáři akcí na webu města
Litomyšl. 
Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na
všechny akce, které pro Litomyšlany, ale i náv-
štěvníky našeho města připravíte.   

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Pořádáte v roce 2017 nějakou akci?
Dejte o ní vědět!

„Nemůžeme změnit historii, můžeme ji ale po-
znat, poučit se z ní a pochopit různé souvislosti.
Třeba i to, že mladý stavitel v dobách ekono-
mických i společenských krizí, v dobách nedo-
statku a strádání dokázal postavit nástroj
hodný mistra,” řekl Vít Kadeřábek. 
Malým ohlédnutím za Dny otevřených dveří pa-
mátek jsou zde pro vás fotografie z několika
akcí. 

Jana Bisová, foto Ilona Suchá a Jana Bisová
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Z nápadu kamarádky se stala velká výzva.
V konkurenci stovek mladých mužů se TOMÁŠ
DVOŘÁK z Litomyšle dostal až na stříbrnou pří-
čku v soutěži krásy Muž roku 2016. Studuje vy-
sokou školu, chystá se na světovou soutěž do
Thajska a jinak prý zůstává obyčejným klukem. 

Soutěž krásy prý nebyl váš nápad. Čí
tedy?  
Přihlásila mě kamarádka Petra Boštíková z Po-
říčí, která byla strašně akční. Souhlasil jsem, vše
zařídila a pak jsem až dostal pozvánku na cas-
ting. Nakonec jsem postoupil až mezi dvanáct
finalistů. Nikde jsem se s tím ale nechlubil. Vše
vyšlo na povrch až po tiskové konferenci a do-
stal jsem se více do povědomí lidí. Podporovali
mě a hodně mi fandili. 

Muž roku je prestižní soutěž. Cítil jste vel-
kou konkurenci? 
Všichni kluci měli něco do sebe. Věděl jsem, že
to může vyhrát kdokoliv. Kluci byli fakt výborně
připravení a měli skvělé volné disciplíny. Konku-
rence byla opravdu velká. Do poslední chvíle
jsem nevěděl, jak soutěž dopadne. Ve skrytu
duše jsem ale tajně doufal, že bych to mohl vy-
hrát. 

Jak jste se na ni připravoval?  
Hlavně fyzicky, abych byl v dobré kondici a ne-
udělal ostudu, když jsem reprezentoval Lito-
myšl. Nijak extrémně jsem o sebe ale nepečoval.
Jen pár změn ve fitku a ve stravě, to je asi
všechno. Udržuju se totiž v kondici už dlouho,
tak jsem jen upravil jídelníček a tréninkový plán.
Myslím, že velká změna v mém životě ani díky
soutěži nenastala. 

Ráno hodinka, dvě v koupelně? 
Metrosexuál rozhodně nejsem. Strávím v kou-
pelně tolik času jako každý normální chlap.

Na miss je prý někdy mezi dívkami znát ri-
valita. Jak jsou na tom pánové? 
Vytvořily se tam různé skupinky, ale byli jsme
spíše kamarádi. Bavili jsme se mezi sebou
všichni. To je jak ve škole. Nikdo nešel nikomu
po krku, to vůbec. Vycházeli jsme společně v po-
hodě. 

Jaké byly reakce vašeho okolí po soutěži? 
Hned po soutěži mi spousta lidí posílala gratu-
lace, telefonicky nebo přes facebook. Bylo to
moc příjemné, že na mě tolik lidí myslelo. Hlavně
mě přijeli podpořit moji kamarádi a rodina. Jsem
ohromně šťastný. Druhé místo je fakt velký

úspěch, protože jsem to šel na casting jen tak
zkusit. Neskutečné, co se povedlo. Soutěž není
jen o vymakaném těle a krásné tváři. To je jedna
věc, ale člověk to musí mít taky srovnané
v hlavě, jít lidem příkladem, chovat se slušně,
pomáhat… Je to o fyzické kráse i o té vnitřní.

Přinesl vám úspěch nové možnosti? 
Dostal jsem několik nabídek, ale pořád to není
to, co bych čekal. Stále pevně doufám, že to te-
prve přijde i třeba po světové soutěži, kdybych
se dobře umístil. 

Na jakou vysněnou nabídku čekáte? 
Chtěl bych fotit pro nejznámější značky oblečení
nebo stylových doplňků, hodinek. Tam se točí
ten správný byznys. 

Změnil se vám život po soutěži? 
Ne, pořád je stejný. Stojím pevně nohama na
zemi a myslím, že jsem pořád stejný kluk. Začal
jsem studovat Univerzitu obrany v Brně. 

Co vám soutěž dala?
Poznal jsem nové přátele, mám nové kontakty,
které mne mohou někam posunout. Určitě taky
hodně zkušeností. Dostanu se blíže ke známým
lidem, člověk se lehce seznámí. Potkal jsem Da-

Druhý nejkrásnější muž Česka je Litomyšlák
„Na vysněnou pracovní nabídku ještě stále čekám”

Tomáš Dvořák na snímku první zleva 

nielu Šinkorovou, Karla Voříška, Zuzanu Bubílko-
vou, Miluši Bittnerovou, stylistu Dušana
Chrástka, to je člověk šikovnej… 

Máte před sebou ještě další soutěž krásy?
Čeká mě světová soutěž, na kterou jsem se no-
minoval. Mistr Global  se uskuteční v Thajsku
příští rok v květnu. Budou tam kluci z celého
světa a Českou republiku budu reprezentovat
jenom já.                       -red-, foto archiv soutěže

„Volba pro vás,
kteří věříte ve svobodu

a vlastní schopnosti”.

strana 1 >
Komise hodnotila celou řadu aspektů - kvalitu
architektonického nebo urbanistického řešení,
jeho udržitelnost, výběr místa včetně koncepč-
ního řešení, spolupráci samosprávy s architek-
tem i obyvateli a přínos pro kvalitu života lidí.
„Vzhledem k tomu, co paní architektka Vydrová
pro město udělala, byla pro nás její nominace do
soutěže jasnou volbou. S Janou Bisovou a Anto-
nínem Dokoupilem jsme nakonec vybrali její
koncepci autobusového nádraží, regulační plán
Mariánské ulice a koncepci úpravy Partyzánské
ulice ve vazbě s protipovodňovými opatřeními
a poslali je do soutěže,“ vysvětlujeme místosta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš. Regulační plán
Mariánské ulice doplňuje chybějící zástavbu
v památkové rezervaci, která zde chyběla a při-
měřeně ji zahušťuje. Zdeňka Vydrová svojí kon-
cepcí také ovlivnila podobu autobusového
nádraží, kde původní rozlehlá asfaltová a jen

zčásti využívaná plocha byla zkoncentrována do
funkčních celků - služby, plochy zeleně a plochy
pro parkování. Na základě přání některých oby-
vatel se architektka zapojila do přípravy protipo-
vodňových opatření na řece Loučné, z čehož
vzešla samostatná koncepce úpravy Partyzán-
ské ulice. Ta respektuje ochranu před vodou, ale
zároveň mění území na pobytový prostor.
„Zdeňka je nejen architektka, ale i skvělá žena
a její práce je pro nás neustálou inspirací,“ do-
plňuje Michal Kortyš. 
Na druhém místě se v soutěži umístilo duo Líbez-
nice a Atelier M1 architekti, na třetím pak Troja-
novice a architekt Kamil Mrva. Kategorii „Klikař“,
v níž hlasovala veřejnost, vyhrál projekt obce
Lužná a architekta Václava Dvořáka. Soutěž Ar-
chitekt obci vůbec poprvé v historii uspořádal
Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR a časopisem Moderní
obec.                            -red-, foto archiv SMO ČR

První místo v soutěži Architekt obci  
pro Zdeňku Vydrovou a Litomyšl
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Události ve fotografiích

Výstava drobného zvířectva: Tradiční výstava
drobného zvířectva se letos uskutečnila v sobotu
17. září. Za bývalou aukční halou si návštěvníci
mohli prohlédnout hlavně drůbež, holuby, králíky
nebo exotické ptactvo. Součástí výstavy bylo
i hodnocení zvířectva - pohár získal chovatel nej-
lépe hodnoceného holuba, králíka a drůbeže.
Zpestřením výstavy bylo navíc vystoupení Muž-
ského pěveckého sboru, který zazpíval pod více-
funkčním zastřešením pořízeným z prostředků
města. 

Litomyšlská univerzita pro prarodiče a vnou-
čata: Letošní program Litomyšlské univerzity
pro prarodiče a vnoučata, který pořádala Měst-
ská knihovna Litomyšl ve spolupráci s Fakultou
restaurování Univerzity Pardubice, nesl název
„Dobrodružství s knihou”. Od dubna se účastnicí
dozvídali, jak vzniká kniha, jaká je historie pa-
píru, a dokonce si vyrobili vlastní knížku. Po-
slední letošní lekce, na níž již probíhaly poslední
práce na zhotovení knihy, se uskutečnila v so-
botu 3. září.

Jeroným Pražský - bouřlivák na cestách: V ne-
děli 11. září se v evangelickém kostele Na Lánech
uskutečnila přednáška Mgr. Dušana Coufala,
Th.D.: Jeroným Pražský - bouřlivák na cestách. 

Setkání informačních center: V pondělí 19. září
se v Evropském školicím centru uskutečnilo se-
tkání zástupců turistických informačních center
Pardubického a Královéhradeckého kraje. Se-
tkání zahájil René Živný, člen Rady Pardubického
kraje, společně s Michalem Kortyšem, místosta-
rostou Litomyšle. Hovořilo se například o novin-
kách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
webovém portálu Labská stezka nebo o Czech
Tourismu.

Duchovní z celého kraje se sešli v Litomyšli:
V pondělí 19. září se v Litomyšli sešli duchovní
z celého Pardubického kraje. Při návštěvě zaví-
tali do kostela Nalezení sv. Kříže, kde si prohlédli
Madonu z Osíka a poslechli revitalizované var-
hany. Dále zasedli k debatě v zámeckém pivo-
varu.

Pendl na lávce: V sobotu 3. září se na pobytové
lávce pod Music Clubem Kotelna uskutečnil kon-
cert kapely Pendl. 

Starodávný jarmark: V sobotu 17. září se opět
uskutečnil na Smetanově náměstí Starodávný
jarmark. 6

Hans Renner na Zámecké: Druhý školní den za-
vítal na Základní školu na Zámecké ulici Hans
Renner, profesor moderních dějin na univerzitě
v nizozemském Groningenu. Společně s ním do-
razili i jeho holandští přátelé - členka nizozem-
ského senátu a bývalý rektor groningenské
univerzity. Hans Renner je jedním z pamětníků,
jehož příběh žáci zdejší základní školy sepsali
v rámci projektu Příběhy bezpráví. Chtěl proto
svým přátelům ukázat školu, která se intenzivně
věnuje výuce lidských práv. Návštěvu ale zají-
malo také české školství a výuka na litomyšlské
škole. 

Mladá Smetanova Litomyšl: Od 15. do 18. září
se v Litomyšli uskutečnil festival Mladá Smeta-
nova Litomyšl. Jedná se o festival klasické i sou-
dobé vážné hudby mladých interpretů pro mladé
publikum. Hudební mládež ČR si již tradičně při-
pravila velmi bohatý program.

Současnost a perspektiva sociální péče ve
společnosti 21. století: Od 8. do 9. září se v lito-
myšlském zámeckém pivovaru konal jubilejní
desátý ročník konference Současnost a perspek-
tiva sociální péče ve společnosti 21. století. Ani
letos konference nezklamala a nabídla pracov-
níkům v sociální oblasti zajímavý program.
Účastníci se dočkali například Ing. Petra Víška,
ředitele Národního centra sociálních studií, ne-
chyběl oblíbený prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog,
psychoterapeut a publicista, si užil celý páteční
program, který byl zaplněn pouze jeho tématy.
O financování sociálních služeb pohovořil
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., z Výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí. 
Akci zfinančně podpořil Pardubický kraj. Organi-
zátorem bylo jako tradičně město Litomyšl.
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Velký přelet leteckého speciálu z Nagana:
V pátek 23. září se vydal na cestu takzvaný Na-
ganský speciál, vyřazený prezidentský letoun
TU-154M, kterým se vraceli z japonské olympi-
ády v Naganu zlatí čeští hokejisté. V sobotu ráno
konvoj se strojem, kterému kvůli přepravě
z Prahy do Kunovic museli demontovat křídla,
projel také Litomyšlí. 
Zřejmě šlo o největší akci v historii České repu-
bliky, co se týká přepravy tak rozměrného letec-
kého exponátu po silnici v jednom konvoji. Letoun
byl postupně demontován na letecké základně
Praha – Kbely, ale největší oříšek představovala
právě doprava. Stroj již svůj letecký život defini-
tivně dosloužil, takže jiné cesty než přepravy po
silnici nebylo. Poslední pouť letadla vedla téměř
přes celou republiku z kbelského letiště na vý-
chodní Moravu a trvala tři dny. Nový domov našel
stroj v Leteckém muzeu v Kunovicích.

Ve znamení země 
vycházejícího slunce
Litomyšl na konci srpna přivítala návštěvu z ja-
ponského partnerského města Matsumota. Zahra-
niční delegace objevovala krásy nejen našich
památek, navštívila například zámek a piaristický
chrám, ale také průmyslovou zónu či Saint-Gobain
Adfors CZ. V sobotu 28. srpna si ve Smetanově
domě delegace poslechla Smíšený pěvecký sbor
KOS litomyšlské pedagogické školy a Shinagawský
mládežnický smyčcový orchestr z Tokia.
„Jsem velmi rád, že jsem mohl potřetí zavítat do
České republiky na přátelskou návštěvu města
Litomyšle. Rád bych ještě jednou poděkoval, že
jste před třemi lety přijeli do Japonska. Návštěva
pana starosty napomohla k dalšímu rozvoji ob-
čanské spolupráce mezi městy Litomyšl a Mat-
sumoto a také k prohloubení přátelských vztahů
mezi oběma zeměmi,” uvedl předseda japon-
ského Sdružení Smetanovy Litomyšle Kubota

Yoshinobu, který zároveň vedení města předal
dopis starosty Matsumota. Akira Segenoya
v něm píše: „Se zájmem jsem si vyslechl pro-
gram návštěvy, ve kterém je kromě přijetí na
radnici a prohlídky průmyslové zóny zařazena
i návštěva školky v Litomyšli a předání obrázků,
které namalovaly děti z Matsumota. Obě naše
města mají mnoho společného a pevně věřím,
že tato návštěva ještě více upevní a prohloubí
vzájemné vztahy mezi občany obou měst.” 
Spolupráce mezi oběma městy se postupně roz-
víjí již několik let. Kromě radnice jsou do ní za-
pojeny další subjekty, které pomáhají partnerství
udržovat. „Domnívám se, že společná práce pro
dobrou věc a partnerství mezi našimi zeměmi,
městy a především občany má dobrou budouc-
nost,” dodal starosta Litomyšle Radomil Kašpar. 

Text a foto Jana Bisová
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Představujeme II. mateřskou školu – díl 7.

V říjnovém díle tohoto seriálu vám představíme
II. mateřskou školu v Litomyšli, která má vžitý
název Vertexová. Tato školka byla postavena
v roce 1965 jako zařízení pro jesle a mateřskou
školu. V loňském roce tak oslavila 50 let své
existence. Teprve až v roce 2004 zůstala po zru-
šení jeslí jen mateřská škola.
Mateřinka se nachází v klidném prostředí, téměř
na okraji bytové zástavby na ulici 17. listopadu.
Z jedné části ji obklopuje litomyšlské zahradnic-
tví, a tak děti mají možnost sledovat jarní i pod-
zimní práce. „Její velkou předností je rozlehlá
zahrada s pískovišti, průlezkami a vzrostlými
stromy a keři, které dětem v teplých dnech po-
skytují dostatek stínu k hrám. Součástí zahrady
je volejbalový koš, který daroval Basketbalový
klub Litomyšl nejen pro děti z mateřské školy,
ale i pro odpolední aktivity DDM. Máme také do-
pravní hřiště, kde děti seznamujeme s pravidly
silničního provozu,” vysvětluje ředitelka II. ma-

teřské školy RomanaVacková. Školka má také
tělocvičnu, saunu a knihovnu jak pro dospělé,
tak pro děti. V areálu je také dům dětí a mládeže.
V současné době ve škole pracuje 10 pedagogů,
1 školní asistent, 2 kuchařky, 3 provozní pracov-
nice, vedoucí stravování a účetní. „Jsme velmi
rády, že mezi námi pracuje muž – pedagog.
Všichni zaměstnanci se snaží o citlivý, individu-
ální a profesionální přístup nejen k dětem, ale
i ke všem, kteří k nám zavítají,” reaguje Romana
Vacková.
Vertexová školka má kapacitu 135 dětí. „Ty jsou
rozděleny do 5 prostorných a vzdušných tříd.
Všechny třídy jsou heterogenní kromě předško-
láků, kde je třeba se více zaměřit na rozvíjení
znalostí a dovedností směřujících k zápisu do
základní školy,” říká ředitelka školky. Mateřská
škola také nabízí dětem a rodičům depistáž
Mgr. M. Límové, saunování, lyžování, předpla-
vecký výcvik a keramiku. Rádi zde vítají rodiče
na společných akcích, které školka pořádá
během roku. Jsou to např. Odemykání a zamy-
kání zahrady, Dětský den, po Velikonocích pak

den otevřených dveří, besídky a setkání s rodiči
a prarodiči ve třídách, zdravé pískání během
dopoledních činností apod. „Předškoláci jsou již
třetím rokem zapojeni do integračního a vzdě-
lávacího celorepublikového projektu, Medvídek
Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu´ spo-
lečnosti Beiersdorf,” upřesňuje Romana Vacková
a dodává: „Náš školní vzdělávací program s ná-
zvem ,Budeme si spolu hrát a společně pozná-
vat´ vystihuje to, na co naše výchovně
vzdělávací působení klade důraz. Hra, spokoje-
nost, radost, zvídavost, slušnost a společné
chvíle strávené s partou dětí a dospěláků, to je
základ.”
Vertexová mateřská škola se podle slov ředitelky
snaží stále zlepšovat služby a neustále nabízet
něco nového. Více informací můžete získat na
www.2ms.litomysl.net.                                      -bj-

SERIÁL

Hrajeme si na
školu - vzdělá-
vací program 
pro předškoláky
Jelikož se nám v loňském školním roce osvědčil
minikurz školáka, i letos připravujeme několik
lekcí pro předškoláky. Pokud chcete, aby se vaše
dítě naučilo a hravou formou si procvičilo do-
vednosti potřebné při zápisu a vstupu do první
třídy, snadněji se adaptovalo ve školním pro-
středí a seznámilo se s ním, pak právě pro vás
je připraven náš program. 
Jednou měsíčně (12. 10. 2016, 9. 11. 2016, 14. 12.
2016 a 11. 1. 2017) proběhne od 16 do 17 hodin na
Základní škole U Školek odpolední setkání pro
předškolní děti, na němž budou paní učitelky
s dětmi realizovat aktivity vedoucí k rozvoji zra-
kového a sluchového vnímání, matematických
představ, grafomotoriky a řečových dovedností.
Na tato setkání pak naváže 15. 2. 2017 Školácké
odpoledne pro předškoláky, kde děti nebudou
pracovat pouze ve třídě, ale ve spolupráci se
staršími kamarády na různých stanovištích.
Pokud vám některý z termínů nevyhovuje, ne-
vadí, můžete se účastnit i jednotlivých setkání.
Rodiče mohou být v případě zájmu přítomni
během celého programu nebo mohou své dítě
pouze přivést a po hodině si ho zase vyzved-
nout. Celý kurz je pro děti zcela zdarma, veškeré
finanční 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, na-
pište, prosím, na email reditel@skoluskol.cz,
případně volejte na tel. číslo 737 560 432. Na
těchto kontaktech vám také budou zodpově-
zeny vaše případné dotazy.

Andrea Stejskalová

Elektrokroužek pro mladé elektrikáře 
Další školní rok se pro všechny školáky dostává
do plných obrátek. Ale nejen ve škole se dá le-
dasčemu přiučit. Letos již po jedenácté se ote-
vřely dveře klubovny Kroužku mladých
elektrotechniků KME. Za těmito dveřmi jsou la-
vice jako ve škole, ale předmětem zkoumání je
to, co je hybnou silou všech počítačů, mobilů
a vlastně celého světa, a to elektřina. Na KME
nebudeme sice vyrábět tak složitá zařízení, ale
začneme pěkně od začátku. Kroužek je určen
pro chlapce od 11 let až po vysokoškoláky. Mezi
sebou rádi přivítáme kohokoli, kdo se chce
v tomto širokém oboru něco přiučit. Nabízíme
možnost vytvořit si jednoduchá zapojení, jako je
blikačka, obvody s časovačem 555, poté zdroj
nebo zesilovač na hudbu z mobilu. Všechny zho-
tovené výrobky si mohou kluci odnést domů,
a když se porouchají, tak přinést na opravu. Lze
si také rozšroubovat a prozkoumat starší nebo

rozbitá elektrozařízení, a tak si udělat jasnější
představu, jak co funguje nebo spíše fungovalo.
Součástí schůzek je i krátká teorie o součást-
kách, jejich vlastnostech, měření a další. Zkuše-
nější elektrikáři mohou pokračovat na
schůzkách pro starší kluky. Tady se věnujeme
především programování a individuálním projek-
tům. Maturantům nabízíme pomoc při návrhu
a realizaci maturitního výrobku. O Vánocích se
scházíme na mimořádném celodenním Vánoč-
ním KME se soutěží. Školní rok jsme v uplynu-
lých letech zakončili výletem do ostravského
Světa techniky nebo elektrárny Temelín.  S po-
znáváním tajů elektriky není nikdy pozdě začít.
Přijďte se mezi nás podívat každý pátek na KME
pro mladší od 16 hod. a starší od 19 hod.  do klu-
bovny KME, která je v přízemí fary (v blízkosti
I. ZŠ Litomyšl). Jestli váháte, tak zkuste naše
stránky  www.kme.wz.cz. Václav Kuře

Mami, tati, bude ze mě školák?
Aneb co potřebuji vědět a udělat před
nástupem mého dítěte do první třídy
Co znamená být rodičem předškoláka? Připra-
vený předškolák musí zvládnout spoustu „věcí”,
než zasedne do školní lavice. Ale jaké to jsou
věci? Co má vlastně všechno umět? Patříte mezi
rodiče, kteří si kladou podobné otázky? 
Jelikož malý předškolák zatím sám neví, co má
zvládat, jsou tu jeho rodiče. A všichni rodiče si
přejí, aby start do školy byl co nejlepší. Budete-
li vědět, čemu se věnovat a na co zaměřit pozor-
nost, pak bude přechod z předškoláka na
připraveného školáka snazší. Platí, že chápající
a podporující rodič je ten, který má informace.
Chcete-li se dozvědět více o školní zralosti - co

se pod tímto pojmem skrývá, kdy začít s přípra-
vou na školu a jaké způsoby můžete využít, při-
jďte 9. listopadu 2016 v 17.00 hodin na ZŠ
Zámecká. Bude pro vás připravena beseda se
školní psycholožkou, rady a informace můžete
získat také z oblasti logopedie. Logopedka Vás
seznámí s nejběžnějšími obtížemi v řeči a mož-
nostmi jejich nápravy. 
Pokud s sebou vezmete budoucího prvňáčka,
naši osmáci se o něho rádi postarají ve školní
družině.
Těšíme se na vás. 

Iva Sedláčková, ZŠ Zámecká

Inzerce
Nabídněte do sbírky starou panenku či další do-
plňky. Nabídněte také staré brože, pudřenky
z dob našich babiček a prababiček. Tel.: 739 307
646. • Nabízím krabici CD a DVD za 250 Kč. Tel.:
739 307 646. • Prodám 2 plodící citrusy asi 1 m
vysoké. Cena dohodou. Tel.: 777/241560. • Pro-
dám kombinovanou chladničku Whirlpool s mra-
zákem nahoře. Objem 187 l/48 l. En. třída A+, 1
rok stará, stále v záruce. Cena 3 500 Kč. Tel.:
777/241560. • Prodám levně  jablka bez chemic-
kého postřiku z mé zahrady a sadbový česnek.
Tel.: 607 744 568.

Čtvrt století 4. skautského oddílu Ostřížů
Dne 18. 10. 2016 tomu bude už 25 let od chvíle,
kdy se parta kluků sešla na litomyšlské faře, aby
společně založili skautský oddíl.
Z těchto kluků jsou dnes již dospělí muži, ale je-
jich nástupci pokračují ve skautské činnosti do-
dnes. Za 25 let fungování prošlo oddílem kolem
150 kluků a vystřídalo se 7 vedoucích oddílu.
Největší úspěch se datuje do roku 1997, kdy se
skautská družina probojovala do celostátního

kola Svojsíkova závodu a tam obsadila 7. místo.
Dnes máme okolo 50 členů, které pod svými
křídly střeží náš vedoucí Jaroslav Střasák - Juda.
Výročí oslavíme o víkendu 21.-23. 10. na skaut-
ské základně Posekanec, kam jsou zváni všichni
bývalí členové (kontakt Jaroslav.strasak@
skaut.cz).

Za 4. křesťanský oddíl Ostřížů Litomyšl 
Václav Tobek  
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Po stopách let minulých – díl 56
Sklizeň

SERIÁL

Panáky obilí na poli Süsserovy rodiny z Kornic čp. 9.

Vepřín JZD Kornice, před ním stojí zemědělské
stroje.

Středisko JZD Kornice. Vlevo se nacházejí země-
dělské stroje, v pozadí družstevní dílna.

První žně po vzniku JZD Kornice uskutečněné po-
mocí vlastního kombajnu. Na fotografii je z blízka
zachycen kombajn, na němž jsou tři lidé.

Brigádníci pomáhající v centrálním zahradnictví
Komunálních služeb města Litomyšle zalévat. Tři
muži stojí na poli a kropí je hadicí. Za nimi jsou sto-
doly.

Sklizeň brambor. Kombajn na brambory, traktor
a pracovníci JZD Kornice na poli.

Agitační nástěnka se zemědělskou tématikou.
Kresba orajícího muže s nápisem „Při sluníčku a skři-
vánčím zpěvu dokončíme urychleně orbu!” Patrně
z některé z litomyšlský nástěnek z let 1954-1955.

Členové rodiny Süsserovy z Kornic čp. 9 při sklizni
obilí. Na poli před koňským dvojspřežím, které je
zapřaženo do vozu naplněného otepmi obilí, stojí
členové rodiny.

Dálkový pohled na Litomyšl od západu. Od leva
děkanský chrám, věž staré radnice a hřbitovní kos-
tel sv. Anny. V popředí na poli čtyři lidé a žebřinový
vůz.

Sklizeň brambor. Kombajn na brambory a traktor
s vozem plným brambor náležející JZD Kornice na
poli.

S koncem prázdnin přichází na pole sklizeň plo-
din. Několik snímků zachycujících právě práce na
na polích jsme pro vás ve spolupráci s Regionál-
ním muzeem v Litomyšli vybrali. 

Ve spolupráci s Martinem Boštíkem
připravila Ilona Suchá

Pokusné pěstování sóji na poli JZD Kornice. Pohled
přes pole k obzoru.

Brigádník
pomáhající
v centrálním
zahradnictví
Komunálních
služeb města
Litomyšle zalé-
vat. Muž stojící
u čerpadla pře-
čerpává vodu
ze strouhy 
do zděného 
zásobníku.

Najdete nás na facebooku!
www.facebook.com/litomysl.lilie



16

POZVÁNKY 

Týden paměti národa 
v Litomyšli 10.– 16. 10. 2016
Tento rok se spolu setkávají v jednom týdnu vý-
znamné akce, které pěstují paměť národa. Proto
dnům od 10. do 16. 10. 2016 říkáme Týden paměti
národa. Ten začíná hned v pondělí 10. 10. 2016
ve 14.00 hodin procházkou dějinami mezi panely
v Klášterních zahradách v Lito-
myšli. Panely zapůjčila organizace
Post Bellum a budou připomínat
důležité kapitoly našich novodo-
bých dějin.
O inscenaci procesu F. A. Stříte-
ského, rektora koleje piaristů a pro-
fesora gymnázia, a spolu s ním
i dalších občanů, studentů se rozepíše jistě
někdo jiný. Můj úkol je připomenout Litomyšlské
fórum, které nahradí dvouletou spolupráci
s Fórem 2000. Na 17.00 hodin ve čtvrtek 13. 10.
2016 je do klenutého sálu zámeckého pivovaru
připravena debata s názvem Prezident: Hra
o trůn a nebo řemeslo? Občané budou mít mož-
nost hovořit s diplomatem Petrem Kolářem, so-
ciologem Janem Hartlem a dalšími. Zvažujeme
nahlas, co jsme pokazili přímou volbou, zda pre-
zidenta vůbec potřebujeme, jaká je budoucnost
institutu prezidentství samotného, jak vybírat
kandidáty a jak vést kampaně. Vstup je zdarma

a můžete počítat s drobným občerstvením
a časem na rozhovor u jídla po diskusi. Ještě de-
tail: Pozvaní hosté během toho dne navštíví
střední školy v Litomyšli a Poličce a budou se vě-
novat rozhovorům se studenty. Připravili pro-

gram a pořádají: Zámecké návrší ve
spolupráci s Generací 89, Novým
kostelem v Litomyšli a dalšími
ochotnými spolupracovníky. 
Týden uzavírá mezinárodní konfe-
rence potomků pobělohorských
exulantů s Názvem EXULANT. Jed-
nání je otevřeno zájemcům v Evrop-

ském školicím centru YMCA na zámeckém návrší
od pátku 14. 10. 2016 do neděle 16. 10. 2016
v 9.00 hodin, kdy končí spolek EXULANT své se-
tkání ekumenickou bohoslužbou v kostele Nale-
zení sv. Kříže spolu se širokou ekumenou města
Litomyšle, s pozdravem titulárního biskupa lito-
myšlského a světícího brněnského Pavla Konz-
bula, kázáním zemského rady Evangelische
Kirche in Deutschland Dirka Steltera a dalších
hostů z domova i ze zahraničí. Společně budeme
slavit Večeři Páně.                                 

Daniel Kvasnička

Po 66 letech: Rekonstrukce procesu 
rektora Stříteského a spol. již 11. října 
V úterý 11. října od 18. 00 hodin
bude ve Smetanově domě prove-
dena divadelní rekonstrukce lito-
myšlského monstrprocesu
„Stříteský a spol.”. Ten se odehrál
v říjnu 1950 za zdmi Smetanova
domu v Litomyšli. Obviněno za „spolčování se za
účelem zničení a rozvracení lidově demokratic-
kého zřízení zaručeného ústavou” bylo tehdy 24
osob. Nejmladšímu z osmi mladistvých bylo
tehdy pouze 16 let. Rozsudky se pohybovaly
v rozmezí odnětí svobody na dobu půl roku až
25 let. Právě na 25 let byl odsouzen poslední
rektor piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříte-
ský. 
Rekonstrukce litomyšlského procesu byla po-
prvé provedena v rámci festivalu Mene Tekel 27.

února 2016 v budově Vrchního
soudu na Pankráci. Předlohou pro
rekonstrukci procesu byly jak ar-
chivní spisy a historická studie vě-
deckého pracovníka Regionálního
muzea v Litomyšl PhDr. Martina

Boštíka, tak i svědectví pamětníků a přímých
aktérů procesu. 
Účinkují posluchači Právnické fakulty UK, režie
Jan Řeřicha. Po skončení představení je pláno-
vána beseda s pamětníky a přímými účastníky
procesu. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky k dostání
on-line na www.smetanuvdum.cz nebo pro-
střednictvím osobní návštěvy Informačního cen-
tra Litomyšl na Smetanově náměstí, tel.: 461 612
161. Délka představení 120 minut. 

Prokop Souček 

Trio pro klarinet, violoncello a klavír
Srdečně vás zveme na koncert Trio pro klarinet,
violoncello a klavír, který se bude konat v pátek
4. listopadu 2016 v 19.30 hod. ve Smetanově
domě v Litomyšli. Skladby B. Martinů, J. Brahmse
a L. Janáčka uslyšíme v podání Igora Františáka
(klarinet), Petra Prause (violoncello) a Martina
Kasíka (klavír).
Martin Kasík je vítěz jedné z nejprestižnějších
světových soutěží Young Concert Artists Com-
petition v New Yorku 1999. Studoval Janáčkovu
konzervatoř v Ostravě a AMU v Praze. Koncer-
toval v řadě prestižních koncertních sálů světa.
Pravidelně spolupracuje s významnými českými
i zahraničními orchestry. V roce 2008 se stal
Martin Kasík prezidentem Chopinova festivalu
v Mariánských Lázních. Od roku 2009 vyučuje
na Pražské konzervatoři. Jako pedagog působí
rovněž na Akademii múzických umění v Praze. 
Igor Františák studoval na konzervatoři v Os-
travě a na umělecko-pedagogické katedře Os-
travské univerzity. V roce 2001 získal vládní
stipendium na Norwegian Academy of Music. Již

během studií se zúčastnil několika národních
i mezinárodních soutěží, na kterých získal vý-
znamná ocenění. Kromě sólových koncertů a re-
citálů vystupuje často jako komorní hráč v řadě
souborů.  V posledních letech se zabývá také
dobovou interpretací na chalumeau, barokní kla-
rinety a klasicistní klarinety. V současnosti, vedle
aktivní koncertní činnosti, působí jako docent
hry na klarinet na Fakultě umění Ostravské uni-
verzity. 
Petr Prause jako pedagog působil na Pražské
konzervatoři a na mnoha mistrovských kurzech
v Evropě, USA a Japonsku. Na soutěžích získal
významná ocenění. Jako sólista vystupoval
nejen v Evropě, ale také v USA, Japonsku a Jižní
Korey. Spolupracoval s různými komorními
soubory. Již více než deset let je violoncellistou
Talichova kvarteta. Od roku 2010 působí Petr
Prause jako umělecký ředitel komorní hudby na
Royal Northern College of Music v Manches-
teru.

Jiřina Macháčková

Píseň zemí Koruny
české – koncert
k výročí 700 let od
narození Karla IV.
Srdečně vás zveme na koncert s názvem Píseň
zemí Koruny české - společný projekt partner-
ských sborů  - Vysokoškolského uměleckého
souboru Pardubice a Medici Cantantes Wroclaw
s posláním oslavit 700 let od narození Karla IV.
Koncert se bude konat v pátek 21. října 2016
v 19.30 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže v Lito-
myšli. Sbory společně provedou kantátu „Otče-
náš” hudebního skladatele Leoše Janáčka, jenž
vznikla z inspirace výtvarného díla polského ma-
líře Jósefa Meciny-Krzesze. Vedle Janáčkova Ot-
čenáše k poctě „Otce vlasti” sbory vystoupí
s vlastním programem. Dále účinkují: Antónia
Pertáková – harfa, Michal Hanuš – varhany, Sta-
nislav Mistr – tenor.
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice - hu-
dební těleso založené v roce 1950 doc. Ing. Vlas-
tislavem Novákem, CSc. Od roku 2010 je
šéfdirigentem MgA. Tomáš Židek, Ph.D. Jeho
členy jsou zpěváci z řad studentů i několik star-
ších zpěváků, kteří vedou mladé lidi k rozvoji je-
jich hudebního nadání. Činnost souboru je
spojena s reprezentací Univerzity Pardubice, v je-
jichž prostorách dodnes sídlí a působí. Vysoko-
školský umělecký soubor Pardubice patří mnoho
let ke kvalitním a úspěšným studentským pěvec-
kým sborům, což je v nedávné historii patrné
z účastí na mnoha mezinárodních festivalech
i soutěžích, kde získal významná ocenění. Se sbo-
rem Medici Cantantes podnikl v ČR v roce 2013
turné k výročí Cyrila a Metoděje a účastnil se
s ním v letech 2015 a 2016 projektů Wroclawské
filharmonie „Singing Europe”.
Sbor Medici Cantantes Lékařské Univerzity ve
Wroclawi byl založen v říjnu 2000 Agnieszkou
Franków – Żelazny. Dnes šéfdirigentka profesi-
onálního Sboru Narodoveho Fora Muzyki (Wroc-
lawské filharmonie). Od ledna 2015 Medici
Cantantes řídí Magdalena Lipska. Sbor je jedním
z nejlepších akademických sborů v Polsku, což
dokládají četná koncertní a soutěžní ocenění. Od
počátku reprezentuje Uniwersytet Medyczny ve
Wrocławi. Účast v mezinárodních soutěžích při-
nesl nejen řadu prestižních cen, ale i zážitků
z navštívených míst. Zpívající lékaři, jak jsou pře-
zdíváni, nahráli a vydali 5 alb. Vysoká umělecká
úroveň, skvělá atmosféra v kolektivu a působivý
repertoár.                                Jiřina Macháčková

1. Starter blešák
V termínu od 28. do 29. 10. 2016 v čase 9.00-
18.00 hod. se U Černého orla v Litomyšli koná
1. Starter blešák. Prodejci, kteří by zde chtěli pro-
dávat své zboží, si svá místa mohou rezervovat
na tel. č. 734 321 383 nebo 733 183 177. Poplatek
za prodejní místo na oba dny činí 100 Kč. 
Všichni, kteří si přijdou něco vybrat nebo se jen
podívat, jsou srdečně zváni. Symbolické vstupné
5 Kč.                                      Jitka Kratochvílová

Schůzka Kroužku
Jihočechů
Osmá schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2016 se
koná ve čtvrtek 20. 10. od 17. 00 hod. v salónku
restaurace U Slunce. Na programu bude před-
náška Jany Kroulíkové „Putování po Jeseníkách
a okolí”. Srdečně zveme všechny členy i další zá-
jemce.                                           Jana Kroulíková



v Litomyšli v říjnu 2016?
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

3. 10. Po 8.00-17.00 Nonstop čtení • městská knihovna tel. 461 612 068 
11.00, 12.00, 13.00 Tvář – příběh ztracení a touha znovunalézání • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 461 653 333 

19.00 Monology Vagíny – uvádí Intimní divadlo Bláhové Dáši, vstupné 290-350 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
4. 10. Út 14.00 Litomyšlský literární AZ kvíz • městská knihovna tel. 461 612 068 

14.00 Obalte si knihu a vyrobte knižní záložku • městská knihovna tel. 461 612 068 
19.00 Nathaniel Filip – koncert šansonu a slavných melodií – vstupné dobrovolné • Husův sbor tel. 724 704 977 
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

5. 10. St 8.30 Průvod masek „Čechy za vlády Karla IV." • městská knihovna tel. 461 612 068 
10.00, 11.00 Beseda se spisovatelkou D. Fischerovou • městská knihovna tel. 461 612 068 
15.30-17.00 My se mluvit nebojíme...hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 do 6 let, lektorka A. Kopecká • rodinné centrum tel. 607 605 720 
19.00 Recitál Davida Deyla – koncert v duchu classical crossover, vstupné 340-390 Kč • Smetanův dům  
20.00 Free Wednesday – středeční dance party a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

6. 10 Čt 14.00 Vyhodnocení soutěží "Po stopách Karla IV." a recitační soutěž • Městská knihovna tel. 461 612 068 
7. 10. Pá 10.00, 11.00 Karel IV. v kouzelném kukátku – beseda s K. Schwabíkovou a B. Botkovou, autorkami stejnojmenné knihy • měst. knihovna tel. 461 612 068 

17.00 Karel IV. a Itálie – přednáška ThDr. et Mgr. P. Helana • městská knihovna tel. 461 612 068 
17.00 Výtvarná Litomyšl ´16 – zahájení tradiční výstavy, kde se představí současná tvorba 56 umělců • dům U Rytířů tel. 461 614 765 
18.00 Etiopie – přednáška Jana Záhoříka, PhD na Filosofické fakultě University Karlovy • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338 
18.00 Výroční koncert lidového souboru Heblata • Gymnázium A. Jiráska – aula tel. 461 612 628 
20.00 Mirai + Nebe – exkluzivní podzimní turné kapel Nebe a Mirai, 170 Kč předprodej / 200 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Dash Birthday Night – dance party, dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

8. 10. So  dopoledne Obalte si knihu a vyrobte knižní záložku • Městská knihovna tel. 461 612 068 
17.00 Zašitá krása aneb Patchwork trochu jinak – vernisáž výstavy • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191 
17.00 Taneční kurz pro mládež – 4. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663 
19.30 VI. Country večer – jamové setkání pro všechny příznivce country & bluegrass music • Restaurace Pod Klášterem tel. 461 615 901 
20.00 Taneční pro dospělé – začátečníky – 2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 731 460 663 
20.00 Swing This? Vol. 2 – elektroswingový večírek s kapelou Electro Swing Allstars + djs, 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Back To The Future – mejdan, který startuje v 80. letech a končí současnými hity, dj Laaw • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

10. 10. Po 14.00 Zahájení Týdne paměti národa – komentovaná prohlídka výstavy Paměť národa • Klášterní zahrady
17.00-19.00 Jedlá zahrada – workshop • rodinné centrum tel. 607 605 720

17.30 Práce s energií jednoduše – přednáška Davida Bulvy • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
11. 10. Út 18.00 Litomyšlský monstrproces Stříteský a spol. – divadelní rekonstrukce, vstupné 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
12. 10. St 9.00 Výklady karet – po celý den dle objednání, Emílie Didi Bertová • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

15.30-17.00 My se mluvit nebojíme...hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 do 6 let, lektorka A. Kopecká • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Závěrečná jízda Studentské jízdy – vystoupí: Kuebiko, Thom Artway, Cocoman, 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
19.30 Cry Baby Cry – abonentní divadelní představení, Švandovo divadlo na Smíchově, od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Free Wednesday – středeční dance party a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

13. 10. Čt 10.00-11.30 Podpůrná skupina kojících matek • rodinné centrum tel. 607 605 720
13.00 Letí dráček nad poli, pasáci pečou brambory – čtení a vyprávění babičky Marcelky • městská knihovna tel. 461 612 068 
14.30 LU3V: Sport a tělesná výchova do roku 1918 – přednáší Mgr. Lucie Swirczeková • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00 Prezident. Hra o trůn nebo řemeslo? Diskuze s Petrem Kolářem, Janem Hartlem a Zuzanou Roithovou •  Zámecké návrší – Klenutý sál  
18.00 Mantrovníci – přijďte si společně zazpívat indické mantry a bhadžany, dále duchovní písně aj. • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
19.00 Gaia Mesiah + Kurtizány z 25. Avenue + Lili Valit – koncert, 350 Kč předprodej/400 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

14. 10. Pá 13.00 Týden paměti národa – Zahájení mezin. konference Exulanti, vyhnanci a uprchlíci • Výstavní sál v Zámeckém pivovaru 
16.00 Procházky (s) městem: Litomyšl pietní – koment. prohlídka, zdarma • kostel sv. Anny tel. 461 614 765 
19.00 Slavnostní koncert k 70. výročí založení ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 612 628 
20.00 Pokáč + Jakub Vaníček – koncert, afterpárty s dj Negrem, 70 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Clasixxx Saxo edition – talentovaný Saxofrancis a oblíbená party dj Leemaca • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

15. 10. So 9.00 Týden paměti národa – Zahájení sobotního programu konference • Výstavní sál v Zámeckém pivovaru 
9.30-12.00 Papíroryt a papírotisk – grafická dílna, 30 Kč • dům U Rytířů tel. 461 614 765 

10.00-15.00 70 let ZUŠ Bedřicha Smetany – den otevřených dveří, od 15.00 koncert učitelů • Základní umělecká škola B. Smetany tel. 461 612 628
10.00 „Živé obrazy" ze života pravěkých lovců, Keltů, Germánů – program spolku Bacrie o.s.• regionální muzeum tel. 461 615 287 
10.00 III. výročí litomyšlského piva – pivní putování po hospůdkách, kulturní program, speciální menu • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
13.00-18.00 Aura systém těla – sdílení a meditace • rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Barmánci v Čechách – moderovaná diskuze o exulantech a uprchlictví
17.00 Taneční kurz pro mládež – 5. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663 
19.00 Zvonky Dobré zprávy s názvem Pocta exulantům – koncert hudebního souboru, udělení čestných členství • Nový kostel Církve bratrské 
20.00 Taneční pro dospělé – začátečníky – 3. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 731 460 663 
21.00 Kiss Deluxe Party – populární noc s moderátorem a djem Chosse Martinezem z Radia Kiss Morava • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

16. 10. Ne 15.00 Rákosníček a hvězdy – pohádka pro děti, uvádí Divadlo Anfas Praha, 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
17. 10. Po 9.30 Podzimní procházka na Suchou • Toulovcovo náměstí tel. 607 605 720

17.00 Po stopách předků aneb sestavte si vlastní rodokmen – přednáška Lubomíra Havrdy • městská knihovna tel. 461 612 068 
18.00 O Izraeli a Palestině – přednáška Jiřího Kmoška ml. s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977 
19.00 Divadlo Sklep – Besídka 2016 – představení Divadla Sklep, sled scének, skečů, písní a tanců, 350/400 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

18. 10. Út 19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
19. 10. St 9.00 Poradna EFT – po celý den dle objednání, David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 



19. 10. St 9.30 Drakiáda • sraz u sochy Anežky České na cestě směr Suchá tel. 607 605 720
20.00 Free Wednesday – středeční dance party a rezidentní dj Dash • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

20. 10. Čt 17.00 KJČ: Putování po Jeseníkách a okolí – přednáška Jany Kroulíkové • Restaurace U Slunce – salonek tel. 724 024 708 
18.00 Intuitivní koncert s meditací – a povídáním o vnitřním klidu s Janou Rabasovou • Centrum Spontanea tel. 724 070 933 

21. 10. Pá 9.15 Procházka ke staré plovárně – pečení brambor na zahradě • Toulovcovo náměstí tel. 607 605 720
19.00 Koncert k 20. výročí Bigbandu pod vedením Libora Kazdy – zahrají i bývalí členové orchestru • Lidový dům tel. 461 612 628 
19.30 547. LHV: Píseň zemí Koruny české – koncert, sbor VUS Pardubice a Medici Cantantes Wroclaw, 150 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže
20.00 J.A.R. – koncert, afterpárty s dj Vrtulníkem Michaelem V., 400 Kč předprodej/450 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Lynchburg Night – club a dance music, dj Xavier J • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

22. 10. So 14.00-18.00 Pránájáma I. – Vědomé dýchání – nácvik správné techniky dýchání, kurz vede Petra Poláková • Centrum Spontanea tel. 732 851 002 
16.00 Taneční kurz pro mládež – 6. lekce, prodloužená • Lidový dům tel. 731 460 663 
19.00 Varhanní koncert Drahomíry Matznerové a Barbory Poláškové – 50 a 100 Kč • Chrám Nalezení sv. Kříže tel. 777 100 897 
20.00 Taneční pro dospělé – začátečníky – 4. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 731 460 663 
20.00 Krvavý román a Jiří Šlupka Svěrák – promítání filmu, beseda s tvůrci, koncert J. Š. Svěráka, afterpárty, 100 Kč • MC Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Clubinn – club a dance music, djs Styx & Jan Packan • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

24. 10. Po 17.00 Lucemburkové – přednáška Mgr. Oldřicha Pakosty • městská knihovna tel. 461 612 068 
18.00 Jak uskutečnit své sny a plány – jsme tvůrci svého života – přednáška astroložky Věry Várady • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 

25. 10. Út 9.00 Osobní konzultace s astroložkou Věrou Várady – po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667 
17.00 Expedice Afrika – přednáška manželů Karlíkových s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977 
19.00 Listování: Kafe a cigárko – cyklus scénického čtení, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

26. 10. St 8.00-16.00 Podzimní prázdniny „Za zrcadlem“ – program pro děti, o životě-neživotě tajemných bytostí • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270 
18.00 Muzikoterapie s Aldamanem – setkání věnované přirozené léčivé hudbě a muzikoterapii • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
18.00 Snow film fest • zámecká jízdárna tel. 777 100 897 
20.00 Free Wednesday – středeční dance party a rezidentní dj Glenn • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

27. 10. Čt 8.00-16.00 Podzimní prázdniny „Za zrcadlem“ – program pro děti, o životě-neživotě tajemných bytostí • dům dětí a mládeže tel. 461 615 270 
18.00 Zaparkuj v kočárovně: Linda Nezhybová – o cestování a vydělání si peněz přes internet, zdarma • Coworking Kočárovna tel. 777 100 897
14.30 LU3V: Zahraniční cesty čs. sportovců v letech 1945 – 1989 – přednáší Mgr. Šárka Rámišová • Lidový dům tel. 461 612 068 
20.00 Kiss Rock Las Vegas – promítání koncertu skupiny Kiss, 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

28. 10. Pá 9.00 Jízda za TGM – zakončená pietním aktem ve Vlčkově • Smetanovo náměstí tel. 777 841 860 
20.00 Midi Lidi – koncert, afterpárty s dj Magdidou, 180 Kč předprodej/220 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
21.00 Rodrigho Halloween Masacre – dance music, dj Rodrigo • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

29. 10. So 17.00 Taneční kurz pro mládež – 7. lekce • Lidový dům tel. 731 460 663 
20.00 Jelen – Vlčí srdce tour 2016 – koncert, vstupné 360 Kč předprodej / 450 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
20.00 Taneční pro dospělé – začátečníky – 5. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman • Lidový dům tel. 731 460 663 
21.00 Push The Button – house music, dj Glenn & Parrot • Dance Club U Kolji tel. 777 802 841 

30. 10. Ne 11.00-14.30 Halloweenský brunch • Hotel Aplaus**** tel. 461 614 900 
14.00-18.00 Podzimní odpolední čaje – k tanci a k poslechu hraje DUO – Mix Libchavy • Lidový dům tel. 731 460 663 

1. 11. Út 10.00 Zdravé nakupování jídla – povídání • rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz – soutěž • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 
19.30 Konec masopustu – abonentní divadelní představení, Východočeské divadlo Pardubice, od 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 

3. 11. Čt 14.30 LU3V: Století čs. fotbalu. Sport jako sociální fenomén. – přednáší Mgr. Jan Lomíček • Lidový dům tel. 461 612 068 
19.00 Maok – jedinečný koncert plný hudby vnitřních krajin slovenského zpěváka a multiinstrumentalisty • chrám Nalezení sv. Kříže tel. 605 147 812

4. 11. Pá 19.30 548. LHV: Trio pro klarinet, violoncello a klavír – koncert, 200 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239 
20.00 Eddie Stoilow – koncert, afterpárty, 160 Kč předprodej/200 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519 

5. 11. So 18.00 Richard Pachman – koncert skladatele, zpěváka, „Českého Vangelise", 150 a 190 Kč • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže tel. 739 018 692
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

8. 11. Út 19.00 Houslový recitál Josefa Špačka – pořádá gymnázium • zámecká jízdárna tel. 461 615 061

Předprodej vstupenek v IC Litomyšl (tel. 461 612 161) a 1 hod před začátkem v kině, rezervace na www.kinolitomysl.cz  

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak) 
Út, St 4., 5. 10.  Krycí jméno Holec – film ČR/Rakousko, drama, 100 min., 120 Kč
Čt, Pá 6., 7. 10.  Prázdniny v Provence – film ČR/Francie, 100 min., 100 Kč
So 8. 10.  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti ve 3D – film USA, fantasy, 100 min., dabing, 140 Kč
Ne 9. 10.  Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti – film USA, fantasy, 100 min., titulky, 120 Kč
Po 10. 10.  od 18.00 Vod rybníka – film litomyšlských studentů, komedie, 50 min., 50 Kč, od 10:00
Út, St 11., 12. 10.  Dívka ve vlaku – film USA, mysteriózní/thriller, 115 min., titulky, 110 Kč
Čt 13. 10.  FK: Starci na chmelu – film ČSSR, komedie/muzikál/romantický, 90 min., 80 Kč
Pá, So 14., 15. 10.  Inferno – film USA, mysteriózní/thriller, 125 min., titulky, 120 Kč
Ne 16. 10.  Zloději zelených koní – film ČR, drama, 90 min., 100 Kč
Út, St 18., 19. 10.  Pro dámy: Bezva ženská na krku – film ČR, komedie, 100 min., 120 Kč
Čt 20. 10. od 19.00 Motani: Nezkrocená Brazílie – diashow, 100 Kč  
Pá 21. 10.  Sebevražedný oddíl ve 3D – film USA, dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min., dabing, 100 Kč
So, Ne 22., 23. 10.  Jack Reacher: Nevracej se – film USA, akční/krimi/drama/mysteriózní, 120 min., titulky, 120 Kč
Út 25. 10.  Neon Demon – film Francie/Dánsko/USA, horor/thriller/mysteriózní, 120 min., titulky, 90 Kč
St 26. 10.  Dítě Bridget Jonesové – film VB/USA/Irsko, komedie/romantický, 120 min., dabing, 110 min
Čt, Pá 27., 28. 10.  Anthropoid – film VB/ČR/Francie, historický/válečný/životopisný, 120 min., titulky, 100 Kč
So, Ne 29., 30. 10.  Ostravak Ostravski – film ČR, komedie, 100 min., 110 Kč
Út 1. 11.  Ve jménu krve – film USA, akční/thriller, 90 min., titulky, 100 Kč
St, Čt 2., 3. 11.  Instalatér z Tuchlovic – film ČR, komedie, 90 min., 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
So 8. 10.  Kubo a kouzelný meč ve 3D – film USA, animovaný/fantasy/rodinný, 100 min., dabing, 130 Kč
Ne 9. 10.  Kubo a kouzelný meč – film USA, animovaný/fantasy/rodinný, 100 min., dabing, 110 Kč
So 15. 10.  Čapí dobrodružství ve 3D – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min., 110 Kč

DIGITÁLNÍ KINO SOKOL



3. 10. Po 17.30 Minikopaná – SK Litomyšl vs. Slavoj Ahoj, AC Dárečci vs. Combo, K2 Mechatronics vs. Restaurace U Kolji, Sokol Tokyjo vs. Sedliště, Sokol Sloupnice vs. Mlaďáci • Městský stadion Černá hora, UMT  

5. 10. St 7-8, 15-20 Plavecká soutěž měst – 100 m volným způsobem na čas bez startovního skoku za body pro Litomyšl, zdarma • Městský bazén Litomyšl
6. 10. Čt 19.00 9 ball – kulečníkový turnaj pro každého • Billard Centrum Litomyšl 
8. 10. So 9.00-12.00 Lukostřelba – rekreační střelba z luku v areálu DDM • dům dětí a mládeže
    10.00 Dětský šampionát 2016 – drezura, parkur 40 – 90 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá 
    13.30, 15.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – OP minižactva U11 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
    14.00 Litomyšlský pohár ve stiga-hokeji 2016 – 10. kolo • dům dětí a mládeže 
    16.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. TJ Luže – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 
    18.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Nusle – liga kadatek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
9. 10. Ne 9.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Basket Říčany – liga kadatek U17 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
    11.00, 12.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. BK Pardubice – OP minižáků U13 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
    17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 

10. 10. Po 17.30 Minikopaná – Sokol Tokyjo vs. AC Dárečci, Sokol Sloupnice vs. K2 Mechatronics, Restaurace U Kolji vs. SK Litomyšl, SK Slavia vs. Mlaďáci, Slavoj Ahoj vs. Combo • Městský stadion Černá hora, UMT  

15. 10. So 10.00 Sado FC Open 2016 – turnaj ve stolním fotbalu • Music Club Kotelna 
      13.00 Drezurní veřejný trénink – Z – L + pony • Jízdárna – Hřebčín Suchá
16. 10. Ne 9.00, 11.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. SKB Česká Třebová – přípravný zápas minižactva U11 • hala TJ Jiskra 

    17.00 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
17. 10. Po 17.30 Minikopaná – AC Dárečci vs. Slavoj Ahoj, Combo vs. SK Slavia, Restaurace U Kolji vs. Sedliště, Mlaďáci vs. SK Litomyšl, Sokol Tokyjo vs. Sokol Sloupnice • Městský stadion Černá hora, UMT   

19. 10. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. BK Havlíčkův Brod – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
20. 10. Čt 19.00 8 ball – kulečníkový turnaj • Billard Centrum Litomyšl 
22. 10. So 9.00, 11.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Sokol Vysoké Mýto – divize žáků U15 • hala TJ Jiskra 

    13.00 Veřejný jezdecký trénink a Hobby soutěže – pony, 70 – 110 cm • Jízdárna – Hřebčín Suchá 
    15.30 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 

24. 10. Po 17.30 Minikopaná – Sokol Tokyjo vs. SK Litomyšl, Mlaďáci vs. AC Dárečci, Sokol Sloupnice vs. Restaurace U Kolji, SK Slavia vs. Slavoj Ahoj, K2 Mechatronics vs. Sedliště • Městský stadion Černá hora, UMT  

25.-30. 10. Út-Ne  Podzimní prázdniny s výukou jízdy na koni • Jízdárna – Hřebčín Suchá
26. 10. St 19.00 Turnaj ve stolním fotbálku pro začátečníky • Music Club Kotelna 
30. 10. Ne 9.00, 10.30 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. TJ Svitavy – OP minižákyň U12 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 

    13.00, 17.00 Basketbal: Adfors Basket Litomyšl vs. Loko Plzeň / BK Opava – turnaj minižáků U12 • Městská sportovní hala při III. ZŠ 
31. 10. Po 17.30 Minikopaná – Sedliště vs. Sokol Sloupnice, K2 Mechatronics vs. SK Litomyšl, Mlaďáci vs. Combo, AC Dárečci vs. Restaurace U Kolji, Sokol Tokyjo vs. SK Slavia • Městský stadion Černá hora, UMT 

2. 11. St 18.30 Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion 
5. 11. So 10.00 Turnaj Českého poháru 2016 ve Stiga hokeji – turnaj ve stolním hokeji • Lidový dům 
    14.00 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Ústí nad Orlicí B – mistrovské utkání I. A třídy dospělých • Městský stadion Černá hora 

KAM ZA SPORTEM

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE
do 2. 10. Nová expozice městské obrazárny – expozice českého umění 19. a 20. století • Městská obrazárna ve II. patře zámku • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 29. 10. Sobotní farmářské trhy • Toulovcovo náměstí • soboty 8.00-11.30 
do 7. 10. Výstava na stromech: Poznej své boty – 15 plakátů s fotografiemi bangladéšského fotografa GMB Akashe • Olivetská hora 
do 9. 10. Ať rozkvetou růže i broskvoně – výstava obrazů Zdeňka Sklenáře • Galerie Zdeněk Sklenář • Pá-Ne 10–17
do 31. 12. Tvář – Příběh ztracení a touha znovunalézání • Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 14-00-18-00 
do 2. 10. Jiří Sozanský, 1969 Rok zlomu – výstava českého výtvarníka • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 2. 10. Bohdan Kopecký: Vladyka z Bídy – výstava představí tvorbu akademického malíře a litomyšlského rodáka • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17 
do 2. 10. Příroda Litomyšlska – rybníky – malá výstava rostlin a živočichů typických pro rybníky • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 19. 11. Česko-rakouské hvězdy – výstava 5. Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá a Ne 12-17, So 10-17
do 3. 10. ArchiMyšl 2016 – program při příležitosti Světového dne architektury • různá místa v Litomyšli 
do 29. 10. Architektonická prohlídka zámeckého návrší • piaristický chrám Nalezení sv. Kříže • So-Ne 15.00 
do 31. 10. Aktivní senioři – slavní i neznámí – výstava představí ty, pro které vyšší věk není žádnou překážkou • městská knihovna • ve výpůjční době 
od 1. 10. do 23. 10. Nové ve starém – Cena Klubu Za starou Prahu za rok 2015, výstava • Galerie Pakosta 
od 1. 10. do 20. 11. Litomyšl: hlavní město české architektury – reprezentativní výstava Davida Vávry a Petra Volfa • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17
od 1. 10. do 2. 10. Výstava hub – 7. ročník • Cvičební sál Veselka • So 9-17, Ne 10-14
od 1. 10. do 30. 10. Litomyšlení – interaktivní program vás zábavnou formou provede celou historií zámeckého areálu a samotným areálem • zámecké návrší • So-Ne 10-18 
od 1. 10. do 2. 10. Houbové hody • Restaurace Veselka • 11.00 
od 3. 10. do 8. 10. Týden knihoven – akce na ústřední motto Týdne knihoven: Braňte knihu! • městská knihovna 
od 3. 10. do 31. 10. Čtení neškodí zdraví – výstava knižních tipů podporujících zdraví • městská knihovna • ve výpůjční době 
od 3. 10. do 8. 10. Knižní tipy pro rodiče a děti – výstava knih • městská knihovna • ve výpůjční době 
od 4. 10. do 8. 1. Příroda Litomyšlska – jehličnatý les – malá výstava rostlin, hub a živočichů typických pro jehlič. les • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 7. 10. do 9. 10. Podzimní výstava ovoce – výstava ovoce, prodejní výstava stromků a rostlin, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8.00-16.30 
od 8. 10. do 27. 11. Výtvarná Litomyšl ´16 – tradiční výstava, kde se představí současná tvorba 56 umělců • dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
od 9. 10. do 31. 12. Zašitá krása aneb Patchwork trochu jinak – výstava • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
od 10. 10. do 25. 10. Archeologie nás baví – výstava archeolog. souborů získaných v okrese Svitavy během posledních pěti let • regionální muzeum• Út-Ne 9-12 a 13-17 
od 11. 10. do 12. 10. Studentská jízda – projekt dvoudenního festivalu, zaměřeného nejen na umění a zábavu, ale i na edukaci studentů • různá místa v Litomyšli 
od 13. 10. do 16. 10. Kachní a králičí hody • hotel Zlatá Hvězda • 11.00 
od 21. 10. do 30. 10. Zvěřinové hody – speciality ze zvěřiny • Hotel Aplaus**** • 11.00 
od 24. 10. do 25. 10. Archeologický seminář – seminář pro veřejnost, představí se archeologové z Pardubického a Královéhradeckého kraje • regionální muzeum
od 5. 11. do 6. 11. XV. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
od 6. 11. do 22. 1. Patchwork voní barvami – výstava patchworkových dek, dekorací, quiltů, polštářů, hraček aj. • regionální muzeum • Út-Ne 9-12 a 13-17 

Ne 16. 10.  Čapí dobrodružsví – film USA, animovaný/komedie/rodinný, 90 min., 90 Kč
Po 17. 10.  od 9.30 Krtek a oslava – pásmo pohádek pro nejmenší, 30 Kč
So, Ne 22., 23. 10.  Lovecká sezóna: Strašpytel – film USA, animovaný/dobrodružný/komedie, 90 min., 100 Kč
So 29. 10.  Tajný život mazlíčků ve 3D – film USA, animovaný/komedie, 90 min., dabing, 120 Kč
Ne 30. 10.  Tajný život mazlíčků – film USA, animovaný/komedie, 90 min., dabing, 100 Kč



LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             do 4. 9.                   TOP týden – Řezbářský memoriál, koncerty na Svitavském stadionu, kapela Jelen na náměstí, dechovky, mažoretky atd.
                                             2. 9. 20.00             Koncert skupiny Jelen – česká akustická kapela hrající tzv. roots music, vstupné 100 Kč, vstupenky pouze na místě • náměstí Míru
                                             4. 9. 9.00               Pouť ke svatému Jiljí – historický program, jarmark, dobový kolorit k 760. výročí města Svitavy a 700. výročí nar. Karla IV., do 17.00 • nám. Míru
                                                 24. 9. 14.00           Tradiční slavnost vína a dobré nálady – Baobab, Der Šenster Gob, The Dozing Brothers, B. Hrzánová & Condurango, Circus Problem. • nám. Míru
POLIČKA                             3. 9. 11.00              Bitva na poličkách „Boj o čest" – rekonstrukce historické bitvy, bojové duely • park u hradeb
                                             8. 9. 19.00             Veselá trojka – koncert, vstupné 150 Kč • Tylův dům – velký sál
                                             12.-17. 9.                MIME FEST 2016 – festival pantomimy, divadelní představení • Tylův dům, Palackého náměstí
MORAV. TŘEBOVÁ            9. 9. 17.00              Hana Horská – zahájení výstavy – malířka a grafička představuje novou kolekci svých olejomaleb • dvorana muzea Moravská Třebová 
                                             11. 9. 16.00            DlouŠiBy – nedělní pohádka nejen pro nejmenší diváky, uvádí DIVADLO 100 OPIC • nádvoří moravskotřebovského zámku
                                                 25. 9. 17.00            Když dva se rádi mají … – pásmo nejznámějších operetních písní v podání sólistů Slezského divadla v Opavě. • kinosál muzea Moravská Třebová
VYSOKÉ MÝTO                  9.-10. 9.                   Městské slavnosti – slavnosti města, koncerty, výstavy, jarmark a další • nám. Přemysla Otakara II.
                                                 18. 9.                         Královský běh Kujebinou • Jungmannovy sady
                                                 20.-22. 9.                6. ročník mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/Skill 2016 – týmy budou řešit úkoly a problémy jako na reálné stavbě • nám. Přemysla Otakara II.

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

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

Informační centrum na náměstí otevřeno: Po-Pá 8.30-17.00           So 9.00-12.00    
Zámecké informační centrum otevřeno:         So-Ne 9.00-16.00

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

Aktuálně: Prodej stolních kalendářů na rok 2017.

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
BYSTRÉ                                  1. 10. 18.00            Divadelní namlouvání aneb Možná přijde i Míla – neformální talkshow, divadelní soubor VOFUK • divadelní sál sokolovny
                                                 15. 10. 17.00          Chorus Carolinus – koncert pěvecko-instrumentálního sdružení z Kladna • kostel sv. Jana Křtitele
                                                 16. 10. 15.00          Lotrando a Habiba – představení v podání Ochotníků juniorů z Bystrého v Orlických horách, předpr. vstupenek v IC Bystré • divadelní sál sokolovny
DOLNÍ ÚJEZD                       1. 10. 20.00           Jiřinkový ples – hraje Vepřo knedlo zelo, vstupné 60 Kč • sokolovna Dolní Újezd
                                                 15. 10. 20.00         Posvícenská zábava – hraje ROCK FAKTOR • sokolovna Dolní Újezd
                                                 23. 10. 15.00         Divadlo: Pohádka o Chytrém Honzovi – hraje divadlo Vostřebal Benátky • sokolovna Dolní Újezd
                                                 27. 10. 18.00          Lampionový průvod • vychází od družstevní jídelny k památníku padlých v první svět. válce
OLDŘIŠ                               1. 10. 10.00            Den žena – kosmetické ošetření, kadeřnice, masáže atd., vstupenka v předprodeji 250 Kč na tel. 604 463 447, 461 747 117, na místě 280 Kč • Orlovna
POLIČKA                             1.-29. 10.               Zákrejsova Polička 2016 – 6. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů • Tylův dům
                                             do 6. 11.                 Jaroslav Mareš – Fotografie – výstava fotografií poličského fotografa • Centrum Bohuslava Martinů
                                                 do 6. 11.                 Bohuslav Martinů a Brno – výstava • Centrum Bohuslava Martinů
SEBRANICE                        8. 10. 16.00           Václavské posezení – zabijačkové dobroty, k poslechu či tanci zahrají místní harmonikáři, pořádá SDH Sebranice • kulturní dům
                                             8. 10. 9-17              Den pravěkých řemesel – tavení bronzu, pečení chleba, tkaní, pořádá Spolek archaických nadšenců, vstup volný • Sebranice č. p. 8
                                                 14. 10. 14-19           Kurz zpracování lnu – pěstování lnu, zpracování, předení na vřetenech, cena 500 Kč, objednávky na tel. 604 590 474 • Sebranice č. p. 8
                                                 15. 10. 20.00         Posvícenská zábava – zahraje kapela AURIS, vstupné 60 Kč • kulturní dům
                                                 29.-30. 10.             Podzimní výstava – prodej medu, perníčků, vazeb, keramiky aj., výstava ovoce a zeleniny, vstupné dobrovolné • kulturní dům, So 10-18, Ne 8-17

KRAJ SMETANY A MARTINŮ více na www.regionsm.cz

18. 10. Út Pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb, možnosti mezinárodní spolupráce – seminář, více na tel. 724 613 968 • Česká Třebová 
20. 10. Čt 9.00-17.00 Přehlídka středních škol 2016 • Multifunkční centrum Fabrika, Svitavy

KAM V OKOLÍ

více na www.ceskainspirace.cz

LITOMYŠL viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ 18.-22. 10.              Jazz jde městem – prestižní hudební přehlídka, která přináší jazz ve všech jeho podobách • hudební sály, kluby, centrum města 
CHEB 15. 10.                     Jazz Jam – tradiční jazzový festival, letos například s Ondřejem Rumlem nebo Jiřím Stivínem • KC Svoboda
JINDŘICHŮV HRADEC 2. 10.                         Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál – cyklistická vyjížďka s bohatým doprovodným programem
KUTNÁ HORA 29. 10.                      Slavnosti Malínského křenu – trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kombinaci s food festivalem a jídly s malínským křenem
POLIČKA 28.-29. 10.             Svojanovské stíny – Záviš z Falkenštejna bude vyprávět příběh tajemných duší hradu, podvečerní a večerní prohlídky hradu • Hrad Svojanov
TELČ 28. 10.  8.00          Výlov Štěpnického rybníka – výlov rybníka z hráze Na Baště, prodej živých ryb a rybích specialit, hudba, občerstvení
TŘEBOŇ do 31. 10.                 Výstava inženýrů M. Zikmunda a J. Hanzelky – fotografie a artefakty, expozice souč. afrického umění • dům Štěpánka Netolického

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE

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

hudba, tanec
divadlo, promítání, beseda
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Koncert varhanice Drahomíry Matznerové
a mezzosopranistky Barbory Poláškové
v kostele Nalezení sv. Kříže
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka
(MVF) v České Třebové za dobu své existence
přivítal již celou řadu špičkových interpretů
české i zahraniční varhanní hudby. Jméno festi-
valu je od roku 2005 při příležitosti 70. narozenin
Zdeňka Pololáníka spojeno s tímto dosud žijícím
hudebním skladatelem, varhaníkem a pedago-
gem, který je autorem více než 700 hudebních
děl. Většina varhanních koncertů konaných
v rámci MVF se odehrává v kostelech v České
Třebové a okolí, a tak jsme společně s organizá-
tory festivalu rádi, že se nám podařilo získat
podporu města Litomyšle pro uskutečnění jed-
noho z festivalových varhanních koncertů v ne-
dávno zrekonstruovaném piaristickém kostele
Nalezení sv. Kříže, a to v sobotu 22. října 2016
od 19 hodin. Pro potenciální posluchače a náv-
štěvníky koncertu bude jistě zajímavá infor-
mace, že hlavní pořadatelé festivalu - Kulturní
centrum Česká Třebová a Římskokatolická far-
nost v České Třebové se v loňském roce poprvé
rozhodli pro myšlenku věnovat veškerý výtěžek
ze vstupného na rekonstrukci konkrétních var-
han, takže návštěvníci koncertů si mohou od-
nést nejenom kvalitní hudební zážitek, ale
i dobrý pocit, že pomohli přispět na opravu nebo
záchranu často vzácného hudebního nástroje (v
roce 2015 v Rybníku, letos v Třebovicích). Inter-
pretkami litomyšlského koncertu budou varha-
nice Drahomíra Matznerová a mezzosopranistka
Barbora  Polášková.  Obě  umělkyně  jsou

absolventkami
Pražské konzer-
vatoře. Draho-
míra Matznerová
svá studia do-
vršila absoluto-
riem na Akademii
múzických umě-
ní pod vedením
prof. Jaroslava
Tůmy. Těžištěm
jejího reperto-
áru je roman-
tická a moderní
hudba se zvlášt-

ním zaměřením na francouzskou varhanní lite-
raturu 19. a 20. století. Pro Český rozhlas vytvo-
řila záznamy skladeb předních českých
skladatelů, např. Jiřího Ropka, Jiřího Laburdy
a Jana Bernátka. Jako sólistka pravidelně koncer-
tuje jak na domácích, tak i zahraničních meziná-
rodních hudebních festivalech, kde obdržela
řadu ocenění a uznání odborné kritiky. Jako vy-
hledávaná komorní hráčka spolupracuje s před-
ními pěveckými i instrumentálními sólisty.
Barbora Polášková si své hudební vzdělání
doplnila studiem
jazyků na Univer-
zitě Karlově. Ab-
solvovala mnoho
úspěšných čes-
kých i zahranič-
ních turné, spo-
lupracuje se svě-
tovými a českými
d i r i g e n t y
a orchestry. Jako
sólistka hostuje
v Národním di-
vadle moravsko-
s l e z s k é m ,
v Hudebním di-
vadle Karlín, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, ve Slez-
ském divadle Opava, v Severočeském divadle
Ústí nad Labem, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci
a v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
Obě umělkyně si pro nás připravily program slo-
žený z děl J. S. Bacha, G. Donizettiho, T. Duboise,
J. Haydna, J. Lemmense, G. Rossiniho a dalších.
Věříme, že tento varhanní koncert i program ce-
lého letošního 12. ročníku Mezinárodního var-
hanního festivalu Zdeňka Pololáníka (od 1. do 29.
října) osloví širokou obec posluchačů z Lito-
myšle a okolí a současně jim nabídne příjemný
hudební zážitek.

Martin Kubeš, člen místní pobočky České
křesťanské akademie,

Jan Lorenc a Josef Jan Kopecký,
hudební dramaturgové MVF, 

David Zandler, ředitel Zámeckého návrší
foto promo foto

Výtvarná Litomyšl ’16
Dne 7. října v 17.00 hod. proběhne zahájení tra-
diční výstavy Výtvarná Litomyšl, kde se vám
představí současná tvorba 56 umělců. Vedle
sebe můžete spatřit jak tvorbu začínajících mla-
dých výtvarníků, jako např. nejmladší Anny
Machů, tak i profesionálů, mezi nimiž mimo jiné
vyniká např. Olbram Zoubek. Oba výtvarníky od
sebe dělí dlouhých 69 let a oba tak prožívají dva
odlišné výtvarné světy. Tuto různorodost a pest-
rost výtvarných technik, stylů i věků jednotlivých

umělců však stmeluje jejich vazba k Litomyšli.
Většina z autorů poskytne svou tvorbu k prodeji
a vám se tím naskýtá možnost nejen dodat vý-
zdobě svého domova chybějící tečku, ale třeba
i podpořit začínajícího umělce v jeho nesnad-
ných začátcích.  Vedle obrazů, fotografií, soch
i projekcí bude součástí výstavy umělecký hap-
pening, na který vás upozorní sama autorka Ro-
mana Horáková svým dílem při vernisáži.
Výstavu budete moci zhlédnout až do neděle 27.
listopadu. 
Městská galerie Litomyšl pro vás ale na říjen při-
pravila nejenom výstavu litomyšlských výtvar-
níků. Dne 14. října můžete navštívit další
z Procházek (s) městem, tentokrát na téma Li-
tomyšl pietní. Na setkání se budeme těšit
v 16.00 hod. před kostelem sv. Anny na hřbitově.
Následující den, tedy 15. října, můžete s rodinou
a přáteli od 9.30 hod. zavítat do galerie na vý-
tvarnou dílnu a vytisknout si originální grafický
list technikou papírorytu a papírotisku. Nic se
nemění ani na tradici prvního čtvrtka v měsíci,
kdy můžete galerii navštívit zdarma. 

Tereza Jiroušková, foto Václav Mach

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 

Zámek Litomyšl
5. a 6. listopadu. 

SO 9 - 18 h, NE 10 - 17h. 
Porady s léčiteli, astrology, odblokování,

aut. kresba, výklad z ruky a karet, atd.
Meditace. Shaman spirit 

– ukázka práce šamanů –Mexiko, 
Mongolsko. Přednášky.

Inf. 739 018 692. 

Estela Palaris Orbito - filipínská duchovní
léčitelka - společné léčení s požehnáním.

Hosté: Z.Blechová, J.Skálová,
J. Hoskovcová, M.Němcová, I.Grimová,
kartáři Nika a Láďa z Tv Relax, astrolog

M.Gelnar  a další. 

RICHARD PACHMAN
koncert skladatele, zpěváka,

„Českého Vangelise” 
Piaristický kostel – Zámecké návrší

5. listopadu 2016 od 18 h

Při včasné objednávce sleva.
Tel. 724 225 497

FB: Domácí cukrárna Lubná u Poličky 

DOMÁCÍ CUKRÁRNA LUBNÁ
přijímá objednávky na
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Coworking na malém městě? Ano!
Litomyšl chce prolomit další tabu a to, že cowor-
king je jen pro velká města. 1. října v rámci Ar-
chimyšle otevřela své nové centrum coworking
Kočárovna. Vzniká tak místo pro svobodnou
práci, startupy, přednášky, networking a podni-
katelské příležitosti. 
Coworkingová centra známe z měst jako je
Praha nebo Brno. Není úplně zvykem, aby vzni-
kala v tak malých městech, jako je Litomyšl. „U
nás žijí velice šikovní a podnikaví lidé, kteří mají
dobré nápady, pracují na volné noze z domu
nebo z kaváren. Chceme pro ně vytvořit prostor,
kde budou mít vše, co potřebují k tomu, aby
mohli pracovat, inspirovat se a rozvíjet své pro-
jekty,” říká David Zandler, ředitel příspěvkové or-
ganizace Zámecké návrší. 
Termín coworking se objevil v roce 2005 v San
Franciscu. V České republice se první taková
centra začínají objevovat od roku 2009. Tedy
celkem záhy. A teď v Litomyšli. V krásném pro-
středí s výhledem na zámek. V prostorách bý-
valé kočárovny. Jedná se o sdílený prostor, kde
lidé mohou pracovat na svých projektech nebo
se inspirovat na různých přednáškách nebo pre-
zentacích. Autorem podoby interiéru, který na-
vazuje na koncept uplatněný studiem HŠH
v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší,
je Ing. akad. arch. Jan Šépka. V Kočárovně ne-
chybí nic, co potřebujete k práci. K dispozici
máte internet, barevnou tiskárnu se skenerem,
vlastní pracovní stoly, relax zónu, jednací míst-
nost, kuchyňku, malé papírnictví s kancelář-
skými potřebami. „A děláme celkem dobrý kafe,”

usmívá se David Zandler a dále zve: „Na podzim
chystáme přednáškový cyklus s názvem Zapar-
kuj v Kočárovně. Pozvání přijali Tomáš Hajzler -
propagátor svobodného podnikání, Pavel Kra-
emer - ředitel Institutu inovativního vzdělávání,
Linda Nezhybová - internetová nomádka a Petr
Drahoš - grafik na volné noze.”
Ke coworkingu patří startupy. Startup je pojem
označující nově vznikající projekt či začínající
firmu, často ještě ve fázi tvorby podnikatelského
záměru. „Startupy nás ohromně zajímají, proto
už hned na podzim před každou přednáškou
chceme dát prostor pro prezentaci projektů
s možností zpětné vazby od publika. Stačí poslat
svůj projekt na náš email coworking@zamecke-
navrsi.cz a my se ozveme zpátky,” láká podni-
kavce David Zandler.
Centrum bylo slavnostně otevřeno v rámci le-
tošní ArchiMyšle v sobotu 1. října 2016. Od 10 do
18 hodin byla Kočárovna otevřena široké veřej-
nosti v rámci prvního dne otevřených dveří. 
Přednáškový cyklus Zaparkuj v Kočárovně. Za-
čátek vždy v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
27. října - Linda Nezhybová
Digitální nomádka bude mluvit o tom, jaké je to
cestovat a vydělávat si peníze přes internet tím,
co člověka baví a má rád. Krok po kroku nás pro-
vede tím, jak se stát digitálním nomádem. 
10. listopadu - Pavel Kraemer
Založil Institut pro podporu inovativního vzdě-
lávání, který propojuje různé alternativní proudy
ve vzdělávání a poskytuje jim podporu. A o tom
také bude hovořit. 
24. listopadu - Tomáš Hajzler
Propagátor svobody v práci. Žít se dá tak, že
chodíme do práce, kterou nesnášíme, abychom
vydělali na věci, které nepotřebujeme, a tím se
vyrovnali lidem, kterými opovrhujeme. Tak žije
většina našinců. Nebo se na to můžete zvysoka
vykašlat a zařídit si život mnohem víc podle na-
stavení a potřeb vás a vašich blízkých. Chce
mluvit o tom, jak to žije on.
8. prosince - Petr Drahoš
Položí vám 30 otázek nejen grafických, které by
chtěl slyšet před každým projektem. Společně
s Vámi chce hledat 30 odpovědí. Mezi klíčové
otázky patří: Proč? Jak? Co?                         -red-

Pozvánka na
koncert - Maok

Ve čtvrtek 3. lis-
topadu 2016 od
19.00 hod. zazní
v piaristickém
chrámu Nalezení
svatého Kříže
v Litomyšli jedi-
nečný koncert
plný hudby vnitř-
ních krajin. Slo-
venský zpěvák
a multiinstru-
mentalista Maok
(www.maok.net),

který je pro svůj talent vystihnout v tónech
atmosféru situace často vyhledávaným autorem
scénické a filmové hudby (přírodovědné doku-
menty, např. Vysoké Tatry – Divočina zamrznutá
v čase, soundtrack k filmu Bathory aj.), zavítá
poprvé také do Litomyšle. Jeho hudba je jedi-
nečná a zvláštní, vyvěrající přímo ze srdce. Vy-
jadřuje nekonečně mnoho podob vnitřních
pocitů a nálad. Při jejím poslechu cítíte proudit
energii a máte pocit, že se stáváte její součástí.
Stačí zavřít oči a ocitnete se v jiném světě, v jed-
notě se vším okolo vás. Jste srdečně zváni.
Předprodej vstupenek v Informačním centru
v Litomyšli, tel. 461 612 161.

Míla Bohunická, foto promo foto

Patchwork voní
barvami
V neděli 6. listopadu bude pro veřejnost ote-
vřena výstava patchworkových dek, dekorací,
quiltů, polštářů, hraček a mnoho dalšího. I letos
se můžete těšit na šicí dílny pro školy a veřej-
nost. Termíny dílen budou od listopadu zveřej-
něny na stránkách RML. Výstava potrvá do 22.
ledna. 
Na vaši návštěvu se těší členky Spolku patch-
worku Litomyšl a lektorky z muzea.

Renata Kmošková

Mohendžodáro – Tantrajóga pro ženy s Dani-
elou Krynkovou. Srdečně zveme všechny ženy na
cyklus seminářů Mohendžodára, tantrické jógy
pro ženy. Mohendžodáro je cesta k plnému žen-
skému zdraví, dlouhodobé vitalitě, přirozené
kráse a klidnému plynutí v rytmu běžného života.
Jedná se o ucelený systém jógových pozic, práce
s pánevním dnem, dechových, meditačních a re-
laxačních technik uzpůsobených potřebám dneš-
ních moderních žen bez rozdílu věku. První lekce
je ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 18.00 do 21.00 hod.
Kurzy povede akreditovaná cvičitelka tantrajógy
Bc. Daniela Krynková. 
Přihlášky a informace: Daniela Krynková, tel. 777
858 400, e-mail: krynkova@seznam.cz. Bližší in-
formace o systému Mohendžodáro na www.mo-
hendzodaro.cz.
Mantrovníci. Ve čtvrtek 13. října do Litomyšle opět
zavítají chrudimští Mantrovníci (www.gajatri.net).
Přijďte si od 18.00 hod. společně s nimi zazpívat
indické mantry a bhadžany, dále duchovní písně,
české, slovenské, anglické a písně z různých du-
chovních kultur. Jak zpívání probíhá? Především je
to zpívání všech zúčastněných, bez zvláštní po-
třeby umění zpěvu. Avšak každý, kdo se nebojí na-
hlas zpívat, je přínosem, neb dává odvahu
kolemsedícím. Podstatou zpívání je vnitřní proži-

tek a každého osobní vyjádření sebe sama. Pak
můžete přijít a zpívat třeba jen v duchu. Společné
zpívání vskutku přináší radost v srdci a mír v mysli.     
Cvičení jógy s Janou Krejzovou. Kurz bude za-
měřený na vědomou práci s tělem a dechem,
ásány, dechová cvičení, pránájámu, relaxaci,
pohyb od okamžiku k okamžiku. Je vhodný pro za-
čátečníky i pokročilé. Bude se konat 1x za 14 dnů
v pondělí  dvě vyučovací  hodiny 18.00-19.30
hodin. Úvodní lekce bude v pondělí 17. 10. 2016 od
18.00 hodin. Kurzy vede Jana Krejzová, lektorka
jógy s dlouholetou osobní i cvičitelskou praxí, lek-
torka metody 3x3 cvičení pánevního dna pro
ženy. Další informace na tel. 777 188 977.    
Intuitivní koncert s meditací a povídáním o vni-
třním klidu s Janou Rabasovou, který se uskuteční
ve čtvrtek 20. října v 17 hodin.  Další informace na
tel. 724 070 933 nebo na jana.rabasova@email.cz.
Pránájáma I. - Vědomé dýchání . Schopnost pl-
ného a plynulého dýchání je prostředkem ke sni-
žování stresu, prevenci civilizačních chorob, ke
ztišení mysli, a je tedy výborným pomocníkem při
meditacích. Může také výrazně zlepšit projevy
astmatu, alergií a jiných nemocí dýchacího ústrojí.
Existuje i významná souvislost mezi potlačenými
emocemi, energetickými bloky a naší schopností
volně dýchat. Tématem semináře, který se usku-

teční 22. října od 14.00 do 18.00 hod., bude prak-
tický nácvik správné techniky hlubokého vědo-
mého dýchání a využívání plné kapacity plic.
Seznámíme se s dýcháním do jednotlivých částí
plic, s mudrami a asanami, které toto dýchání
podporují, a také s účinky břišního, hrudního
a podklíčkového dýchání na tělo a zdraví. Vyzkou-
šíme si, co vše můžeme vnímat při dýchání nejen
v našem fyzickém těle, ale také v našich jemněh-
motných energetických tělech a jak to zužitkovat
na duchovní cestě. Lektorkou bude Petra Polá-
ková.  Další podrobnější informace o kurzech na-
jdete na www.anahatayoga.cz.     
Muzikoterapie s Aldamanem. Přijměte pozvání
na setkání 26. října 2016 od 18.00 hod. věnované
přirozené léčivé hudbě a muzikoterapii. Večerem
vás bude provázet muzikoterapeut Aleš „Alda-
man” Fuchs (http://aldaman.cz). Budeme cestovat
časem do světa pozitivních vibrací. Spočívat
v klidu přírodních zvuků a tónů, ladit vnitřní har-
monii. Didgeridoo a bubny vám otevřou hloubku
Země, alikvótní zpěv a tibetské mísy nebeské vý-
šiny. Během relaxace se leží, vezměte si podložku,
přikrývku a volnější oblečení pro vaše pohodlí.
Další informace a rezervace: Míla Bohunická, tel.
605 147 812, e-mail: milam28@seznam.cz.

Centrum Spontanea najdete v Litomyšli na Sme-
tanově náměstí 77, vchod z průchodu vedle dro-
gerie DM. Míla Bohunická

Pozvánky do Centra Spontanea
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Tulák zpět v litomyšlských ulicích
Od roku 2012 se v litomyšlských ulicích hraje ce-
lonoční outdoorová šifrovací hra Tulák. Je pro
vás připravená další napínavá noc z 8. na 9. 10.
Na hře se podílí SVČ Mikádo Vysoké Mýto, Dům
dětí a mládeže Litomyšl a samozřejmě spousta
přátel, bez kterých by celá akce nemohla pro-
běhnout. 
Obyvatelé Litomyšle mají možnost projít svoje
město a jeho okolí jinou formou, než poznali do-
posud. Ve večerních hodinách se max. 20 týmů
rozprchne po městě s batůžky na zádech, svítí-
cími čelovkami, zamyšlenými výrazy v obličeji
a plnou hlavou zašifrovaných zpráv a touhou za-
chránit svět. Hra proběhne 8. 10. od 18.00 hodin

večerních do 6.00 hodin ráno. Je určena pro tří
až pětičlenné týmy ve věku 15 a výše, které se
nebojí sáhnout si až na dno svých psychických
i fyzických sil. Týmy projdou 12 stanovišť po
městě a jeho okolí za pomoci zpráv. Jedné, zaši-
frované, určující místo kam dál a druhé, týkající
se příběhu. 
Co čeká nadšence v tomto ročníku? Moc toho
nemůžeme prozradit, jen to, že jde o 12 hodin
nezapomenutelných zážitků s dějovou linkou.
Týmy zjistí, jak fungují či nefungují se svými ka-
marády. V závěru je čeká nejen fantastický pocit,
ale také ceny. 

Hana Plíhalová Šafaříková, DDM Litomyšl

Týden knihoven 2016 od 3. do 8. října
Čtenáři v celé České republice se mohou těšit na
už 20. ročník Týdne knihoven, který pořádá Svaz
knihovníků a informačních pracovníků. Pro tuto
celostátní akci připravuje každá knihovna pro
„své” čtenáře co možná nejzajímavější a nejpe-
střejší program. Motto letošního ročníku zní
„Braňte knihu!” a k tomuto tématu je v knihov-
nách vyvěšen i Ladův plakát. I když vznikl v roce
1930 (z podnětu knihovníka a spisovatele Jiřího
Mahena), některé čtenářské zlozvyky zůstávají
věčné. Ale přidávají se i další nepřátelé knih
a čtení… televize, počítače nebo mobily, se kte-
rými dnes velké procento české populace tráví
spoustu času. Co se proti tomu dá dělat? 
Nabídnout poutavé a čtivé knihy pro dospělé,
elektronické knihy pro dospívající nebo hravé
a interaktivní knížky pro děti? Nalákat do kni-
hovny na nabídku audioknih? Uspořádat zají-
mavé přednášky nebo besedy s lidmi, kteří mají
co říct o dnešním světě a chuť podělit se o to
s posluchači? Představit knihovnu jako místo,
kde může trávit rodina s dětmi společný čas?
Umožnit seniorům se v knihovně setkávat se
svými vrstevníky a věnovat se zde stejným záli-
bám a zájmům? Anebo přesvědčit obyvatele
měst a vesnic, že knihovna, ať už jakkoliv veliká,
je bezpečným místem s příjemným prostředím
a ochotnými pracovnicemi?
O to všechno se už řadu let snažíme, a tak snad
nebudeme mít v Týdnu knihoven o návštěvníky
a nové čtenáře nouzi. 

A co nabízíme? 
• po celý měsíc výstavu knižních tipů s názvem

Ministerstvo kultury ČR doporučuje „Čtení ne-
škodí zdraví” a v Týdnu knihoven ještě výstavu
knižních tipů pro rodiče a děti, třeba ke společ-
nému čtení nebo předčítání. 

• nonstop čtení, do kterého se může zapojit
každý, kdo se nebojí předčítat ostatním

• možnost obalit si knihu (nebo si ji nechat oba-
lit) a vyrobit si originální knižní záložku

• ověřit si své literární znalosti v Litomyšlském
literárním AZ kvízu

• zapojit se do tradičního průvodu masek na
téma Život za vlády Karla IV.

• besedu se spisovatelkou a scénáristkou Dani-
elou Fischerovou 

• besedu s autorkami knihy „Karel IV. v kouzel-
ném kukátku” K. Schwabíkovou a ilustrátorkou
B. Botkovou

• přednášku ThDr. et Mgr. Pavla Helana, ThD.,
„Karel IV. a Itálie”

A co dalšího ještě stihneme?
V Týdnu knihoven předáme i ceny za nejlepší
práce ve vědomostní, výtvarné a vypravěčské
soutěži věnované osobnosti Karlu IV. 
A na závěr ještě jedno lákadlo: čtenáři, kteří se
nově zaregistrují do litomyšlské knihovny, nebu-
dou platit registrační poplatek!
Těšíme se na vás.

Jana Kroulíková, ředitelka knihovny

Podzimní oslavy ZUŠ 
ZUŠ Bedřicha Smetany Litomyšl zahájila výuku
dne 2. září 1946. V letošním školním roce tedy
slaví své 70. narozeniny. V rámci oslav připravu-
jeme několik mimořádných koncertů.
Hned 7. 10. 2016 bude v aule Gymnázia A. Jiráska
v Litomyšli slavit 5 let od svého založení lidový
soubor Heblata. Jako host vystoupí  Dětský li-
dový soubor Formánci za Slatiňan, litomyšlský
sbor Paní a dívek a zahrát si přijdou také bývalí
členové souboru. Koncert začne v 18.00 hodin.
V pátek 14. 10. 2016 srdečně zveme na Slav-
nostní koncert k 70. výročí založení školy. Kon-
cert proběhne ve Smetanově domě od 19. 00

hodin. V programu se představí všechny čtyři
obory, vystoupí současní i bývalí žáci školy. Při-
pravte se také na malé překvapení.
Na sobotu 15. 10. 2016 připravujeme den otevře-
ných dveří. Od 10.00 do 15.00 hodin budou pří-
stupné obě budovy školy. Přijďte se podívat
i umělecky tvořit. Od 10.30 hodin do oběda mů-
žete v budově „Tunel” navštívit zkoušku Big-
bandu. V atriu na hlavní budově zprovozníme
pro tuto příležitost kavárnu s živou hudbou
a v 15. 00 hodin v sále ZUŠ zakončíme oslavy
učitelským koncertem.
Dvacet let od svého založení bude  slavit také
Bigband pod vedením Libora Kazdy. Zavzpomí-
nat společně se swingovým orchestrem si mů-
žete přijít v pátek 21. 10. 2016 do Lidového domu.
Sérii akcí zakončí výroční koncert kapely Status
Quo revival v pátek 11. 11. 2016 od 19.00 hodin
opět v Lidovém domě.
Vstup je na všechny koncerty volný. Srdečně
zveme a těšíme se na setkání.
A na závěr pár originálních veršů Petra Jiříčka:
Už ti „Zuško” není dvacet let, 
už ti není ani dvacet pět. 
I když to důchodcovská léta jsou, 
jsi školou stále mladistvou…

Markéta Hegrová

na Partyzánské ulici vedle bývalého
KOVOPOLU dnes KOMFI

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup a v hotovosti
vyplatí starožitný nábytek z měkkého i tvrdého dřeva,

nábytek kovový a chromový z ohýbaných trubek,
kupujeme i nábytek plastový vše až do r. 1960.

Dále máme zájem o obrazy, vojenské věci,
lustry, betlémy, trakaře, vozíky, hračky, hodiny, 
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly
i jejich části, housle, basu, trumpetu a jiné věci

starožitného charakteru.
Platba v hotovosti ihned, solidní jednání i ceny.

Přijďte nabídnout, nebo zavolejte kdykoliv na telefon:
604 243 579. Email je p.mencik@centrum.cz
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

Příroda Litomyšlska –
jehličnatý les
Na rok 2016 připravilo Regionální muzeum v Li-
tomyšli sérii malých výstav věnovaných různým
přírodním prostředím Litomyšlska. Jako čtvrté si
mohou návštěvníci od 4. října do 8. ledna pro-
hlédnout rostliny, houby a živočichy (hmyz,
ptáky i savce) typické pro jehličnatý les. Dozví se
např., kdy se v okolí naposledy objevil vlk nebo
rys.                                               Petr Chaloupka

DOLNÍ ÚJEZD – prodej rodinného domu 4+kk s te-
rasou, garáží a zahradou (124 m2). Okna plastová (z
r. 2008), vytápění ústřední na plyn, odpady svedeny
do místní kanalizace. Slunné místo. PENB - G.
Č. 1277. Cena: 730 000,- Kč+daň
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor v ko-
merční vile u silnice I/35. Soubor 3 kanceláří (89 m2),
příp. jednotlivé kanceláře samostatně. Součástí dvou
kanceláří jsou kuchyňky, soc. zařízení společné.
Č. 1282. Cena: 13 000,- Kč/měsíc 
DOLNÍ ÚJEZD – prodej rodinného domu 3+kk se za-
hradou (419 m2). Topení ústřední na plyn, ohřev teplé
vody elektro bojlerem. Možnost napojení odpadu na
přípojku kanalizace v domě. Slunné místo. PENB G.
Č.1276. Cena: 815 000,- Kč+daň
LITOMYŠL – pronájem nebytových prostor 51 m2
s výlohou v přízemí zděného domu v těsné blízkosti
hlavního náměstí. Vhodné pro obchod nebo služby.
PENB G.Č.1257. Cena: 9 500,- Kč/měsíc
LITOMYŠL – prodej budoucí novostavby rodinného
domu v zajímavé klidné části města cca 10 minut
pěšky od centra města, v případě zájmu možno i sa-
mostatně pozemek. Č.1245. Cena: informace v RK
SVITAVY – prodej rodinného domu 3+kk/4+kk
v nově vznikající zástavbě v rezidenční čtvrti neda-
leko centra města, klidné a pohodlné bydlení v bez-
pečné lokalitě, hrubá stavba nebo dům na klíč.
Č.1233. Cena: informace v RK
LITOMYŠL – prodej staršího rodinného domu s dis-
pozicí 3+kk v zajímavé lokalitě blízko centra města
s garáží a zahradou o výměře 427 m2. PENB G.
Č.1189. Cena: informace v RK
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej udržovaného rodin-
ného domu s dvěma prostornými bytovými jednot-
kami, zahradou o výměře 566 m2 a třemi garážemi,
stojící ve velmi klidné lokalitě obce. PENB - G.
Č.1272. Cena: 1 600 000,- Kč + daň
BUDISLAV – prodej 2 pozemkových parcel určených
k výstavbě pro bydlení (2 x 750 m2) v příjemné
klidné lokalitě, určeno k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.1164. Cena: 250,- Kč/m2
TRSTĚNICE – prodej částečně zrekonstruovaného
rodinného domu o dispozici 4+kk, se zahradou o vý-
měře 1259 m2, vnitřním dvorem, chlévy a samostat-
nou stodolou, nacházející se v klidné části obce.
PENB G. Č.1157. Sleva na: 750 000,- Kč

PRO VYSOKOU ÚSPĚŠNOST PRODEJE HLEDÁME
DALŠÍ NEMOVITOSTI. Víte o někom, kdo potřebuje
dobře a bezpečně prodat dům, byt nebo pozemek?
Doporučte mu naše služby a přiveďte ho k nám.
Vyplatíme Vám zajímavou odměnu z naší provize.
Obraťte se na nás – znáte nás již 25 let! 

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



20

POZVÁNKY 

Přehlídka středních
škol Svitavy 2016
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy
a vybraných středních škol z jiných okresů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2016. Přehlídka SŠ se
koná ve čtvrtek 20. října 2016, pro veřejnost
v době od 9.00 do 17.00 hod., v přízemí Střediska
kulturních služeb města Svitavy.
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o vzdělávací nabídce
v našem regionu.                    Barbora Kabátová

Třetí výročí litomyšlského piva
Jsou tomu již tři roky, co vyšla na svět první
várka světlé Bedřichovy jedenáctky. Úspěšné tři
roky, ověnčené úspěchy na pivních festivalech
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 15. října těšit? V deset hodin
odstartujeme již čtvrtým ročníkem Pivního pu-
tování po litomyšlských hospůdkách, opět jsou
připraveny pivní pasy a odměny pro naše „pivní
turisty”. Zakončení proběhne v 17:00 hod, kdy
budou vyhodnoceni ti nej,  nej, nej – nejrychlejší,
nejpivnější a nejhezčí.
Pořadatelé připravili hudební potěšení v podobě
harmonikářského dua ze Svitav. Pro příznivce di-
xielandové muziky zahraje Mifoband. A zbytkem
večera nás provede skvělý zpěvák Vláďa Daťka
z Dědových blech. Časy vystoupení a ostatních
aktivit naleznete na facebooku a na webu.

Třešničkou na dortu bude představení divadel-
ního spolku Jožky Janouška. Ukázky z divadel-
ních her Ivana Mládka a následující písničkový
koktejl jistě osloví všechny věkové kategorie.
Volný čas mezi kulturními zážitky vyplní zážitky
gurmánské. 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 restauraci, nebo na telefonu 464 601 710, 776
88 77 19. Kolektiv Restaurace a Minipivovaru Ve-
selka Litomyšl se těší na vaši návštěvu. 

Lenka Seklová

Archeologie nás baví
V rámci oslavy Mezinárodního dne archeologie,
který letos připadl na 15. října, připravilo Regionální
muzeum v Litomyšli pro širokou veřejnost a ze-
jména pro příznivce archeologie pestrý program.
Od 10. do 25. října budou moci návštěvníci muzea
vidět archeologické soubory, které se podařilo zí-
skat při záchranných výzkumech v okrese Svitavy
během posledních pěti let. V Mezinárodní den ar-
cheologie bude od 10 hodin před budovou muzea
přichystán poutavý program. „Živé obrazy” ze ži-
vota pravěkých lovců, Keltů, Germánů a snad
ještě něco navíc předvede spolek Bacrie o.s.
(www.bacrie.cz).

Na závěr oslav bude v muzeu 24. a 25. října pro-
bíhat seminář pro veřejnost. Představí se zde ar-
cheologové z Pardubického a Královéhradeckého
kraje. Formou prezentace seznámí se svojí prací,
např. jak probíhá výzkum v historickém jádru
města nebo s výsledky experimentální archeolo-
gie a detektorové prospekce.
Podrobný program bude od 1. 10. 2016 uveden na
stránkách Regionálního muzea v Litomyšli
(www.rml.cz).
Srdečně zveme všechny příznivce. Pokud vás ar-
cheologie baví stejně jako nás, přijďte slavit
s námi!                                           Jana Němcová

O Izraeli a Jižní Africe v Husově sboru
V druhé polovině října srdečně zveme všechny zá-
jemce na dvě zajímavé cestopisné přednášky
s promítáním do Husova sboru na Toulovcově ná-
městí. Ta první přednáška Jiřího Kmoška ml.
v pondělí 17. října v 18.00 hod. se bude týkat Izra-
ele a Palestiny a nebude jen o zeměpisu zaslíbené
země a památkách, ale také o zkušenosti učitele.
Podobně jako již před časem působil J. Kmošek
v Egyptě, kde učil tamější chlapce tradičnímu ko-
vářskému řemeslu, zde se zase s kolegy věnoval
palestinským děvčatům, která učil šperkařství.

Druhou přednášku v úterý 25. října v 17.00 hod.
s názvem „Expedice Afrika” připravili manželé
Hana a Jaroslav Karlíkovi a pořádáme ji ve spo-
lupráci s klubem Parkinson. Kromě jiného se
můžete těšit na prohlídku národních parků Kru-
ger, Hluhluwe, Dračí hory a zavítáme i na pobřeží
Indického oceánu a do Kapského Města a na
mys Dobré naděje. Vstupné na obě přednášky je
dobrovolné.

Za NO CČSH v Litomyšli
Štěpán Klásek, farář

V Centru Spontanea na Smetanově náměstí v Litomyšli je možné využít prostor pro pořádání přednášek,
seminářů, kurzů, individuální či skupinové terapie.
Více informací na telefonu 605 147 812 nebo e-mailu: milam28@seznam.cz

NABÍDKA PRO LEKTORY A TERAPEUTY

Osobní vazby 
a naše tělo 
V dalším úspěšném školním roce budeme realitu
přijímat. Já umím žít. My a naše AURA se posiluje
osobními vazbami kolem nás. Rozumu nemá vliv
na vše, ale v těle se dokáže propojit. Společné
meditace a sdílení v lidském mozku vytváří sou-
hru dění a života. Vědomá cesta těla. Jak mohu
posílit svou intuici? Kdy žiji v těle? Mám radost?
Kolik času trávím v námi a vámi?  
Páteční odpoledne jsou v AURA centru sdílením
osobních vizí a napojení. V těle jsme vždy, pokud
žijeme rozumem a stavbou organismu. To je náš
smysl pro pořádek. Jde ale jenom o jednu cestu.
My v AUŘE žijeme také v dualitě. Víme, že je nám
dobře, a radost propojí stavbu zdraví.  
Pro Litomyšl je v říjnu od šestnácté hodiny
v pátek společná cesta léčení. Volný vstup.
AURA systém ČR, Smetanovo nám. 72, Litomyšl.

Blažena Kovářová Jirušková  

Snow Film Fest opět 
na zámeckém návrší
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrém-
ním lyžování, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách se
opět po roce vrací do zámecké jízdárny. Festival
Snow Film Fest nabízí nejúspěšnější filmy se-
zóny se zimní tématikou.  Zve na filmy o abso-
lutním extrému polárních expedic, šokujících
výkonech sportovců i o tom, jak prožívají své ži-
voty, když opadne adrenalin a je třeba se vyrov-
nat se situacemi na pokraji života a smrti.  Na
festivalu zažijete ohlušující ticho i nedozírnost
arktických pustin stejně jako nádheru zasněže-
ných hor a ledovců. Prožijete s aktéry situace,
které vám možná odhalí, proč se vydávají na
hranice svých možností a možná zjistíte, že je
kousek „toho” i ve vás.
Letošní ročník přináší například dokument
o 9 288 km dlouhé lyžařské výpravě po nejdelší
železnici světa – Transsibiřské magistrále. Film
o bláznivé výpravě šestice žen, která se v roce
2014 vydala na malé plachetnici z Islandu přes
Dánsko až k západnímu pobřeží Grónska a to
bez větších zkušeností či přípravy. V Grónsku
pak prozkoumaly nové lyžařské cesty a sesbíraly
data pro vědecké analýzy tohoto úžasně divo-
kého kousku světa. Nebo film Tamara, který
přibližuje cestu 28leté ženy na jeden z nejne-
bezpečnějších vrcholů světa – K2. Film je por-
trétem ženy, která miluje extrémy a žije pro ně.
Film plný bolesti a strachu, ale i odhodlání
a štěstí. 
To vše a ještě řada dalších filmů na velké pro-
jekční ploše 6x8 metrů v zámecké jízdárně již ve
středu 26. 10. od 18.00 hodin. Přijďte si pro svou
podzimní dávku adrenalinu.         Petra Jiráňová
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DDM nabízí podzimní prázdniny
„Za zrcadlem”
DDM Litomyšl pořádá pro děti v termínu pod-
zimních prázdnin 26. 10. a 27. 10. 2016 v čase od
8.00 do 16.00 hod. celodenní program.
Zajímá vás život/neživot tajemných bytostí? Na-
bízíme příležitost zkoumání přírodních zákoni-
tostí, které jsou zahaleny mlhou tajemnosti.
Každý si může vytvořit vlastní loutku „Zrcadlíka”.
Dopoledne prožijeme drobným tvořením a hrou.

Odpoledne bude plné soutěží a pohybových ak-
tivit přizpůsobených počasí, nezapomeňte na
vhodné oblečení.
Děti lze přihlásit na jednotlivé dny. Poplatek na
jeden den je 150 Kč a v ceně je zahrnut oběd, od-
polední svačina, pitný režim a odměny.
Bližší informace a přihlášky najdete na strán-
kách DDM Litomyšl www.litomysl.cz/ddm/.
Zájemci se hlaste do 21. 10. 2016 na e-mailové
adrese kmoskova@ddm.litomysl.cz nebo telefo-
nicky: 461 615 270, 734 505 805.

Anna Kmošková

Agro družstvo Sebranice
Sebranice u Litomyšle 338, 569 62
tel. 461 745 157
agro@agrosebranice.cz
www.agrosebranice.cz

LIMES Litomyšl s.r.o.,
se sídlem v Němčicích
přijme pracovníky na tyto
pracovní pozice:

• Dělník ve výrobě
a řidič nákladního
motorového vozidla

• Pracovník expedice
Nástup ihned, nebo podle dohody.
Zájemci o výše uvedené pracovní
pozice mohou zasílat svůj profesní
životopis na e-mailovou adresu:
limes@limes.cz.

Hledáme bezpečnostní
pracovníky a recepční s AJ
– Vysoké Mýto

Nabízíme:  nástup ihned, 
HPP na dobu neurčitou nebo
DPČ, DPP.  Plat od 69,/hod.,
10% přípl. za práci v noci, 

o víkendu, ve svátek, příspěvek na údržbu uniformy, 
příspěvek na penzijní pojištění.
Tel. 731 143 317, martina.horakova@securitas.cz
www.securitas.cz

hledá kolegu z Litomyšlska na pozici
skladník / řidič dodávkového vozidla do 3,5 t. 
Nástup možný ihned!
Své životopisy zasílejte na: hala@dentimed.cz

Společnost DENTIMED s.r.o.
- prodejce a distributor
zdravotnických pomůcek 

www.dentimed.cz

Rákosníček a hvězdy
ve Smetanově domě 

Městské služby Litomyšl s.r.o.
Mařákova 376, Litomyšl

zahajují v pondělí 24. října 2016

prodej dušičkové vazby:
věnce, košíky, žardinky, chvojové větve,

chvojová prkénka a kytky, svíčky
(možno objednat předem)

na hřbitově v Litomyšli
za kostelem sv. Anny

uprostřed hřbitova (místo kontejneru).

Podzimní zájezd 
s Kroužkem 
Jichočechů
Kroužek Jihočechů pořádá v úterý 18. října pod-
zimní půldenní zájezd. Nejprve navštívíme ba-
rokní areál lázní a kostela sv. Mikuláše ve
Vraclavi, kde nás průvodkyně seznámí s jeho
historií a provede nás interiérem. Poté odjedeme
do Pardubic, kde se zúčastníme přednášky před-
ního českého historika Petra Čorneje, věnované
osobnosti Karla IV. Přednáška začíná ve Výcho-
dočeském muzeu, které se nachází na pardubic-
kém zámku, v 17.00 hod. Předtím se stihneme
krátce občerstvit nebo si projít okolí zámku.
Předpokládaný konec přednášky je v 18.30 hod.
a návrat do Litomyšle do 20.00 hod. Odjezd je
od morového sloupu ve 13.00 hod. a cena pro
nečleny, která zahrnuje jízdné autobusem
a vstupné do vraclavského areálu i na předná-
šku, je 100 korun.
Přihlašovat se můžete buď u paní Pavly Dose-
dělové, pokladní kroužku, nebo v knihovně
u paní Jany Kroulíkové, předsedkyně KJ.

Jana Kroulíková

POZVÁNKY 

Smetanův dům Litomyšl uvede v neděli 16. října
od 15.00 hodin představení pro děti s názvem
Rákosníček a hvězdy. S příběhem na motivy
knihy a večerníčku Jaromíra Kincla přijede Di-
vadlo ANFAS Praha. Hrají Veronika Bajerová,
Martina Venigerová a Petr Mikeska. 
Délka představení je 65 minut. Vstupné 70 Kč.
Vstupenky budou v prodeji hodinu před předsta-
vením v pokladně Smetanova domu. 

Prokop Souček, 
foto archiv divadla Anfas Praha 
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Týden
paměti

národa
Pondělí 10. října
14.00, Klášterní zahrady

Zahájení Týdne paměti národa 
Komentovaná prohlídka výstavy Paměť národa,
která doprovází srozumitelným způsobem
klíčová období našich novodobých dějin
z různých pohledů.

Úterý 11. října
18.00, Smetanův dům 

Litomyšlský monstrproces
Stříteský a spol.
Ozvěny festivalu Mene Tekel
Divadelní rekonstrukce litomyšlského
monstrprocesu z října 1950. 
Po inscenaci následuje beseda s autory
publikace a přímými účastníky procesu.
K zakoupení bude nové vydání knihy 
o mostrprocesu od M. Boštíka.

Čtvrtek 13. října
17.00, Zámecké návrší – Klenutý sál 

Prezident.
Hra o trůn nebo řemeslo?
Společně budeme zvažovat podobu
mandátu, úřadu i vlivu hlavy státu v České
republice. Jakého prezidenta potřebujeme?
Neobešli bychom se bez něj?
Bývalý velvyslanec Petr Kolář, sociolog 
Jan Hartl, politička Zuzana Roithová a další. 

Pátek 14. října 
13.00, Výstavní sál v Zámeckém pivovaru 

Zahájení mezinárodní
konference Exulanti,
vyhnanci a uprchlíci 
Pozdravy z dnešních či bývalých exulantských
středisek, krajanských spolků, institucí. 
Život potomků českých exulantů ve Slezsku,
Polsku, na Volyni, Ukrajině, Rumunsku
a jejich reemigrace.  

16.00, před kostelem sv. Anny 
Procházky (s) městem:
Litomyšl pietní 
Z cyklu procházek Městské galerie Litomyšl
za architektonicky zajímavými stavbami.

19.00, Zámecká kaple 
Slavnostní koncert
Trio Eufonico
Hudba 17. a 18. století 

19.00, Smetanův dům 
Slavnostní koncert
k 70. výročí ZUŠ B. Smetany 

Sobota 15. října 
9.00, Výstavní sál v Zámeckém pivovaru

Zahájení sobotního
programu konference 

10.00 –16.00,
Základní umělecká škola B. Smetany     

70 let ZUŠ Bedřicha Smetany
Den otevřených dveří
zakončený učitelským
koncertem

17.00, Výstavní sál v Zámeckém pivovaru 

Barmánci v Čechách 
Křesťanští uprchlíci, kteří do Čech přišli
v letech 2008–2010.
Dirk Stelter: Uprchlíci v současném Německu,
Moderovaná diskuze o exulantech a uprchlictví 

19.00, Nový kostel Církve bratrské 

Zvonky Dobré zprávy
s názvem Pocta exulantům
Koncert hudebního souboru, 
udělení čestných členství, 
prezentace spolku Exulant, z.s. 

Neděle 16. října 
9.00, Chrám Nalezení sv. Kříže 

Ekumenická bohoslužba
Pozdrav nového titulárního biskupa
litomyšlského Pavla Konzbula,
kázání Dirk Stelter, vrchní církevní rada EKD.
Večeře Páně pro všechny křesťany.  

10.15, Kostel Povýšení sv. Kříže 

Mše svatá
spojená s představením
nového titulárního biskupa litomyšlského
Pavla Konzbula.  

Probíhající akce

Klášterní zahrady,
do 20. října denně 8.00 – 22.00
Výstava Paměť národa 

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže,
So a Ne od 14.00 – 18.00   
Tvář – Příběh ztracení
a touha znovunalézání
V kryptě litomyšlského kostela Nalezení
sv. Kříže je vystavena Madona z Osíka,
nejstarší dochovaná řezba na našem území.

Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů,
Út – Ne: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Výtvarná Litomyšl ´16
Tradiční výstava, nazývaná také výtvarný
Salon, umožňuje setkání a konfrontaci
profesionálů i amatérských výtvarníků
provázaných s Litomyšlí. 

Galerie Miroslava Kubíka,
do 19. listopadu, Pá a Ne: 12 – 17, So 10 – 17
Česko-rakouské hvězdy
Výstava 5. Sympozia Litomyšl 

Galerie Pakosta, do 23. října 
Nové ve starém
Výstava Cena Klubu Za starou Prahu
za rok 2015.

Regionální muzeum v Litomyšli,
Út – Ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 
Litomyšl – hlavní město
současné české architektury
Reprezentativní výstava Davida Vávry
a Petra Volfa

Litomyšl
10.–16. října
2016



23

Litomyšlská univerzita pro prarodiče 
a vnoučata - poděkování
Přestože školní rok právě začal, letošnímu roč-
níku Litomyšlské univerzity pro prarodiče
a vnoučata v září odzvonilo. Pravidelně jsme se
scházeli vždy v sobotu od dubna do září. Řídili
jsme se pravidlem J. A. Komenského „škola
hrou”, učili jsme se knihařskému řemeslu a pro-
nikli jsme do některých tajů restaurování knih.
Docházka byla stoprocentní, všichni chodili
s nadšením a zvědaví na to, co přinese další
lekce. Každá rodinná jednotka si na konci kurzu
odnesla vlastnoručně vyrobenou knihu a od lek-
torů osvědčení o absolvování kurzu.
Náš největší dík patří za spolupráci a podporu
Fakultě restaurování Univerzity Pardubice - Ate-
liéru restaurování papíru, knižní vazby a doku-
mentů, především Mgr. Radomíru Slovikovi
a MgA. Ivanovi Kopáčikovi a jejich studentkám
Martině Zychové a Lucii Ulbrikové. Jejich výuka
byla zajímavá, praktická, srozumitelná pro
všechny generace a plná laskavého humoru.
Za velkou organizační pomoc a výborné sva-
činky děkujeme našim dobrovolnicím paní Jitce
Kaláškové a paní Vlastě Rejmanové.
Díky finančnímu daru firmy T&T trade s.r.o. jsme
mohli jet i na exkurzi do Ruční papírny Velké Lo-

siny. Děkujeme! Celý projekt podpořilo Minister-
stvo kultury ČR z programu Knihovna 21. století.
Držte nám palce, abychom v příštím roce sehnali
dostatek financí (nadšené a spolehlivé spolupra-
covníky už máme) a mohl se uskutečnit další -
třetí ročník Litomyšlské univerzity pro prarodiče
a vnoučata – tentokrát ve spolupráci s Regionál-
ním muzeem v Litomyšli.
Za Městskou knihovnu Litomyšl Iva Pekníková

a Romana Dubjáková, foto Iva Pekníková

KOS účinkoval 
v představení 
Pygmalion
Ve dnech 10. a 11. září se v jihomoravských Val-
ticích uskutečnil druhý ročník slavností s ná-
zvem Festa Teatrale. V rámci skutečně bohatého
programu se přítomným představil i Smíšený
pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl.
Jeho zpěváci tak mohli po letních prázdninách
prověřit odpočinuté hlasivky. V rekonstruova-
ném Dvorském divadle z roku 1790 na místním
zámku, kdysi letním odpočinkovém sídle Lich-
tenštejnů, zazářili Kosáci v představení Pygma-
lion Jeana Phillipe Rameau. Jednalo se
o jednoaktovou operu – balet, jejíž česká premi-
éra, rovněž s účastí KOSu, se uskutečnila v loň-
ském roce na Zámku v Nových Hradech v rámci
Smetanovy Litomyšle. Mladí zpěváci z pedago-
gické školy tak měli možnost vystoupit vedle ta-
kových umělců, jako je Jaroslav Březina, který se
představil v roli Pygmaliona, nebo Lucie Roz-
snyó coby bohyně lásky. „Pro  nás všechny to
byl nevšední zážitek. V autentických prostorách
barokního divadla nevystupujeme tak často,”
komentuje účinkování pěveckého sdružení jeho
sbormistr Milan Motl a dodává: „Hluboké jeviště
bylo nezvyklým prostorem, s nímž jsme se mu-
seli vyrovnat, ale domnívám se, že výsledek za
to stál, diváci byli spokojeni a my tím pádem po-
chopitelně rovněž. Domnívám se, že svému zři-
zovateli jsme ostudu neudělali, naopak, že jsme
tímto dalším krokem v našem repertoáru rozšířili
dobré mínění o Litomyšli i její pedagogické
škole.” Tuto možnost měl KOS ostatně i v závěru
uplynulého měsíce v rámci akce Svatováclavské
posvícení, akce, která se uskutečnila pod zášti-
tou Velvyslanectví České republiky a Pardubic-
kého kraje ve Vídni. Posvícení se účastnila i další
zařízení, spolky a školy, za všechny jmenujme
např. Mezinárodní operní festival Smetanova Li-
tomyšl či Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
„Připravili jsme pestrý program v barokních kro-
jích se stylizovanými barokními pohyby, ale pro-
tože jsme reprezentovali také českou kulturu,
zazpívali jsme i lidové písně v krásných krojích,”
konstatuje sbormistr KOSu Milan Motl. Září bylo
pro zpěváky velmi akční, ať jim tedy elán i hla-
sivky vydrží i celoroční zátěž.

Zuzana Fruniová, foto Ondřej Kleiner

Sedlák kavalír 
a Komedianti 
v kině
Litomyšlské kino Sokol i v letošní sezoně pokra-
čuje v uvádění  záznamů přenosů oper z Metro-
politní v New Yorku a londýnské Royal Opery
House. V úterý 20. září přišlo na řadu nové na-
studování slavného italského „dvojáku” Sedlák
kavalír (Pietro Mascagni) a Komedianti (Ruggero
Leoncavallo). Obě kratší operní díla trvají po ho-
dině a čtvrt a mají hodně společného, včetně
nádherných melodií a dramatického děje. Lon-
dýnské nastudování táhli především představi-
telé dvou hlavních mužských rolí, Akeksandrs
Antonenko (Turiddu a Canio) a Dimitri Platanias
(Alfio resp. Tonio). Inscenace měla, jak bylo
z přenosu zřejmé, u publika zcela po zásluze ob-
rovský úspěch. Škoda jen, že jinak progresivní
dramaturgie Smetanovy Litomyšle zařadila Sed-
láka kavalíra a Komedianty na repertoár jen je-
dinkrát.  A to hodně dlouho, před dvaceti lety.
Stejně jako nejúspěšnější Verdiho kus, operu
Rigoletto.
Ta se hrála v Litomyšli pouze o rok dříve (1995!).
Příště litomyšlské kino 22. listopadu nabídne
Belliniho operu Norma.              Zdeněk Vandas

Přijďte rozšířit
řady Kosáků
Mladí, talentovaní a nadějní hoši, kterým nechybí
chuť kultivovat pěvecké nadání a kteří se chtějí
stát členy pěveckého sboru Pedagogické školy
Litomyšl KOS, hlaste se sbormistru Milanu Mot-
lovi (motl.milan@seznam.cz). 
Kosáci nové členy přijmou s otevřenou náručí.
Podmínkou je především chuť zpívat, disciplína,
respekt, slušnost, ohleduplnost a píle. Jistá
dávka humoru je pochopitelně žádanou devízou.
Sbor nabízí zajímavé projekty, jako je např. roc-
kové oratorium či jazzová mše i zahraniční cesty
(Evropa, Amerika, Asie).           Zuzana Fruniová

Jaroslav Svěcený
okouzlil Litomyšl 
Ve čtvrtek 22. září byl zahájen další ročník Lito-
myšlských hudebních večerů. Zaplněný velký sál
Smetanova domu přivítal houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného, který v první části kon-
certu za doprovodu známého kytaristy Miloslava
Klause představil málo hrané skladby Nicolo Pa-
ganiniho pro kytaru a housle. Vynikající podání
obou umělců bylo oceněno velkým potleskem.
V další části koncertu vystoupil Velký swingový
orchestr KC Česká Třebová s dirigentem Mila-
nem Špičákem. Orchestr zahrál řadu známých
swingových melodií. V poslední části koncertu
zahrál Mistr Svěcený s Velkým swingovým
orchestrem řadu slavných melodií např. E. Mor-
riconeho, G. Gershwina, R. Gibba, J. Ježka, které
byly nadšeně přijaty publikem. 
Koncert ukázal, že je možné spojit v jednom ve-
čeru vážnou klasickou hudbu s moderním poje-
tím, což právě Jaroslav Svěcený dlouhodobě
propaguje. Velký swingový orchestr pokračuje
v tradici několika posledních let ve vystoupení
v Litomyšli a získává si stále větší přízeň diváků.
Budeme se těšit na další setkání se swingem!

Vladimír Žák

NADĚJE účinkovala na předávání cen
Duhové křídlo 2016

Díky dubnové nominaci se taneční klub NADĚJE
Litomyšl zúčastnil v úterý 20. 9. 2016 slavno-
stního galavečeru Duhové křídlo 2016.  Při příle-
žitosti udílení cen za prospěch osob se

zdravotním postižením Duhové křídlo 2016.
Večer proběhl, v multikulturním centru Fabrika
Svitavy a přinesl krásné zážitky. Naše účinkující
děvčata okusila při programu zákulisní přípravy
a jako hosté večera měla možnost shlédnout
krásná vystoupení a zúčastnit se rautového po-
hoštění. 
Vystoupení se účastnilo devět dívek ze Základní
školy Litomyšl Zámecká 496. Děkujeme panu
řediteli za uvolnění tanečnic z odpolední výuky.
Druhé velké poděkování patří ochotnému perso-
nálu prodejny Billa Litomyšl, který díky sponzor-
skému daru zajistil sladké poděkování pro
účastnice vystoupení. 
V taneční činnosti chceme nadále pokračovat
a možná se těšit na další veřejná vystoupení. 

Martina Kupková, foto Jitka Nádvorníková
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Litomyšlská nemocnice: 
Chirurgické oddělení – část 2.

Právě operace kýl mají v Litomyšlské nemocnici
dlouholetou tradici. Významným krokem ke
zkvalitnění péče o pacientky s kýlou bylo v roce
2003 zahájení spolupráce s firmou J&J a vzni-
kem „Centra pro řešení kýly” v naší nemocnici.
Tato spolupráce byla sice již ukončena, ale do-
dnes držíme vysoký standard péče. Klademe
důraz na „beznapěťovou” operační techniku,
tedy na operace s použitím síťky a to jak kla-
sicky - „otevřeně”, tak laparoskopicky. Dodržu-
jeme tak standardy a doporučení Evropské
kýlní společnosti (EHS). Ročně na našem pra-
covišti provedeme v průměru 220 operací kýl.
Zajišťujeme konzervativní i operační léčbu po-
ranění převážně pohybového aparátu, který
patří pro svou četnost mezi nejčastější. Jedná
se převážně o zlomeniny horní části stehenní

kosti, zlomeniny v oblasti hlezna a zápěstí
a další. V roce 2012 našemu chirurgickému od-
dělení byla udělena akreditace z traumatologie
I. stupně.
Ambulantním pacientům je k dispozici řada
specializovaných poraden, kam patří ambu-
lance cévní, kýlní, mammární, onkologická,
traumatologická, poradna pro stomiky a urolo-
gická ambulance.
Chirurgické oddělení odvádí výkony v maxi-
mální kvalitě a pracovním cílem oddělení
v rámci operačních výkonů je rozvíjení a zvý-
šení počtu laparoskopických zákroků a rozvíjení
miniinvazivní chirurgie a chirurgie ruky. Přes-
tože jsme se museli, stejně jako řada dalších
zdravotních zařízení v České republice, potýkat
s personálními potížemi, od září bude chirur-
gické oddělení opět naplno v provozu bez ome-
zení. MUDr. Michal Vlach,

MUDr. Kateřina Kubíčková

SERIÁL
LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 8. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 9. 10. MUDr. Jindrová
So 15. 10. MUDr. Tišlerová
Ne 16. 10. MUDr. Přichystalová
So 22. 10. MUDr. Kašparová
Ne 23. 10. MUDr. Jindrová
Pá 28. 10. MUDr. Slavík
So 29. 10. MUDr. Sláma
Ne 30. 10. MUDr. Sláma
So 5. 11. MUDr. Kašparová
Ne 6. 11. MUDr. Jindrová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 8. 10. MUDr. Filová
Ne 9. 10. MUDr. Filová
So 15. 10. MUDr. Beňová
Ne 16. 10. MUDr. Hájková
So 22. 10. MUDr. Jílková
Ne 23. 10. MUDr. Sadílková
Pá 28. 10. MUDr. Mareš
So 29. 10. MUDr. Mareš
Ne 30. 10. MUDr. Papoušková
So 5. 11. MUDr. Pecinová
Ne 6. 11. MUDr. Pešková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 8. 10. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 9. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 15. 10. U Slunce, tel. 461 612 678
Ne 16. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 22. 10. U Anděla strážce, tel. 461 615 457
Ne 23. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
Pá 28. 10. U Nemocnice, tel. 461 615 617
So 29. 10. Na Špitálku, tel. 461 615 034
Ne 30. 10. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530
So 5. 11. U Nemocnice, tel. 461 615 617
Ne 6. 11. Ústavní lékárna, tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
8.-9. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
15.-16. 10. MUDr. Burešová Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
22.-23. 10. MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461 613 827
28. 10. MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
29.-30. 10. MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Hegerova 373, tel. 461 725 987
5.-6. 11. MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel. 461 634 157

ROZPIS SLUŽEB

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Mladá Smetanova Litomyšl, pod-
zim 2016 • Barokní varhany zazněly poprvé po
složité rekonstrukci • Současnost a perspektivy
sociální péče v r. 2016 • Parkovací dům U Ne-
mocnice hledá nájemce • Decimuž 2016 • Vý-
stava drobného zvířectva 2016 • Z tiskové
konference v září 2016 • Fotbalové utkání Jiskry
se Sokolem Dobříkov 10. 9. 2016 • Dny otevře-
ných památek 2016 • Pendl na lávce u Kotelny •
Restaurátoři u sochy Bedřicha Smetany

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU

V roce 1999 jsem napsal do Lilie článek, který měl
občanům Litomyšle pomoci orientovat se ve velmi
složitých a nepřehledných pravidlech psaní vel-
kých písmen především v našem městě. Nyní
jsem byl osloven, abych toto pojednání aktualizo-
val, protože je za ta léta leccos jinak.
Mívám však bohužel (nebo bohudík?) dojem, že
dnes to není jako dřív v tom, že se na pravopis
kladl velký důraz a že každý pravopisný jev byl
jednoznačně určen.  Žijeme v době velké benevo-
lence, uvolněnosti, lidé to dnes příliš neřeší, obje-
vuje se řada jazykových chyb i např. v oficiálních
televizích (nejen komerčních).
A ještě jedna věc na úvod. V současných platných
Pravidlech českého pravopisu a především v Aka-
demické příručce českého jazyka (vydala Acade-
mia 2014) je tolik nejednoznačností, že pravopis
některých jevů lze vysvětlovat různě. Z tohoto dů-
vodů prosím berte následující článek tak, že jde
o vysvětlení mou osobou a že připouštím, že na
některé jevy může za určitých okolností existovat
i pohled jiný.
Jasný by měl být zápis názvů měst a obcí. Zde se
píší všechna písmena velká kromě předložek, takže
Moravská Třebová, Dolní Újezd, Nová Sídla, Cere-
kvice nad Loučnou, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí.
Problematičtější je ale již pokračování tohoto pra-
vidla. Ono platí nejen pro města a obce, ale i pro
jejich části, tedy městské čtvrti, sídliště, před-
městí, obvykle je to část města, která má vlastní
pojmenování a skládá se z více ulic, náměstí, ná-
břeží apod.  U větších měst to bývá jasnější (v
Praze je Malá Strana, Jižní Město, Černý Most,
v Hradci Králové Slezské Předměstí, v Brně Krá-
lovo Pole, v Olomouci Nové Sady). Původní pra-
vidla neřešila zvláště slovo čtvrť jako součást
názvu a vím, že nám Litomyšlákům nebylo po
chuti psát Husova Čtvrť, nicméně z pravidel vyda-
ných v roce 1993 to tak vyplývalo.  Ve výše zmí-
něné příručce je však tento výraz specifikován,
takže v klidu již můžeme psát správně Husova
čtvrť či Fügnerova čtvrť. 
Stojí-li na začátku pojmenování obecné jméno
druhové, které se v názvech podobných jevů
často opakuje, píše se toto slovo s písmenem
malým a vlastní název začíná až za tímto slovem,
tedy náměstí Bedřicha Smetany (nebo Smeta-
novo náměstí), ulice Bratří Šťastných, ulice Purk-
mistra Laška, kavárna Bobo café (ale pokud
přistoupíme na anglická pravidla, je možno i Bobo
Café), ulice Míru, restaurace a hotel Zlatá hvězda,
restaurace Lidový dům, penzion a restaurace Jíz-

dárna Suchá, restaurace Malý svět, hotel Aplaus,
drogerie Teta, zásilkový obchod Orion. Zvláštním
případem je muzejní kavárna v Litomyšli. Jednak
tím, že používá název z angličtiny přepsaný do
české fonetiky, a jednak právě vlastním pojmeno-
váním. Pokud by se vycházelo přísně z pravidel,
musela by se zapisovat jako muzejní kavárna Ró-
café (z anglického Raw Café), ale provozovatelé
se rozhodli, že název jejich podniku se bude psát
se všemi písmeny malými. Vzhledem k dnešní již
výše zmíněné benevolenci na to podle mého ná-
zoru lze přistoupit, takže se píše kavárna rócafé
(podobně jako např. u hudební skupiny Holki také
netvrdíme, že má být po k tvrdé y). 
Dlouhodobě byl velký problém s názvy začínají-
cími předložkou. Začíná-li totiž název předložkou,
píše se velkým písmenem předložka a první slovo
následující. Takže ulice Na Řetízku, ulice K Mar-
kovu mlýnu, další ulice Na Lánech, U Sádek,
U Lomu, U Školek, Za Moštěním, restaurace
U Černého orla (nebo Černý orel), restaurace Na
Sídlišti, restaurace Pod Klášterem, restaurace
U Medvěda, ale sejdeme se u Černého orla, najíme
se u Medvěda, půjdeme na večeři ke Koljovi). Po-
dobně lékárna Na Špitálku, lékárna U Slunce, lé-
kárna U Anděla strážce, naproti tomu koupím si
léky u Anděla strážce. Do této kategorie spadá
i jeden náš litomyšlský klenot, tedy dům U Rytířů.
A tedy v souvislosti s tím by mělo platit ve větě
Právě u Rytířů probíhá výstava obrazů. Tak to vy-
plývá ze současné citované příručky, ale já bych
v tomto případě uplatnil jiné hledisko historické,
povídka Aloise Jiráska se jmenuje U Rytířů, po-
dobně purkmistr Lašek psal také o místě U Rytířů,
já bych z tohoto hlediska doporučoval psát velké
U i v obdobných větách. Dalším problémem je
hospůdka na vlakovém nádraží. Jeden z oponentů
mě před těmi 17 lety přesvědčoval, že hospůdka
není ta často opakovaná část názvu, ale že na-
opak vyjadřuje jistou specifičnost tohoto podniku.
Je to jistě možný přístup, ale když si otevřu inter-
net, najdu tam v Česku vcelku velké množství růz-
ných hospůdek, takže bych přece jen preferoval
psaní jejího názvu hospůdka Na Konečné.

Pavel Jirsa

Litomyšl a pravopis velkých písmen
po 17 letech – část 1.

Pro starší klienty hledám menší
rodinný dům v okolí Litomyšle.

Tel.: 734 255 150
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Odstávka 
vodovodu 
V rámci výstavby nového vodovodu v lokalitě
„Na Prokopu-Lidická” dojde v úterý 4. října 2016
v době od 8.00 do 13.00 hod. k plánované od-
stávce vodovodního řadu v ulici V. K. Jeřábka.
Jednotlivé nemovitosti dotčené odstávkou
budou předem informovány prostřednictvím le-
táků. 
Stávající vodovod v místní části Záhraď bude po
dobu odstávky provizorně přepojen a zásobován
z vodojemu Benátky. Z tohoto důvodu by mohlo
přechodně dojít ke zhoršení kvality - lokálnímu
zakalení vody v síti, ale není třeba se obávat, do-
dávaná voda nebude závadná. Po ukončení
montážních prací bude provedeno odkalení vo-
dovodního řadu. 
V případě déletrvajících problémů volejte, pro-
sím, pohotovostní linku 724 093 704. Děkujeme
za pochopení.                               Lenka Severová

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu
Mobilní svoz odpadu se v Litomyšli a integrova-
ných obcích uskuteční v termínu 5. a 6. října.
Společnost LIKO Svitavy bude odvážet akumu-
látory (včetně elektrolytu), monočlánky, upotře-
bené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla,
spotřební chemie z domácností, vyřazené léky,
znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly
znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky, te-
levizory, rádia, zářivky, pneumatiky.
Harmonogram svozu
Středa 5. října:
15.00-15.15 - Nedošín
15.25-15.40 - Kornice
16.00-16.15 - Pazucha (Keralit)
16.20-16.35 - Suchá (požární zbrojnice)
16.45-17.10 - Litomyšl - parkoviště u koupaliště
Čtvrtek 6. října:
15.00-15.15 - Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20-15.35 - Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45-16.00 - Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05-16.20 - Litomyšl - u výkupu
16.25-16.40 - Litomyšl - Lány (Hášova pila)

J. Gestinger

Podzimní svozové
akce biologického
odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 10. října do 21. října 2016 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 Emil Vávra,
Milan Hlous, Michal Konečný, Jana Vybíralová,
Lenka Hladíková (všichni tel. 461 613 491). 

Lenka Hladíková

Výzva - ukradený
batoh
Šedočerný batoh značky Hi-tech mi byl ukraden
17. 8. v kavárně Mandala. Kromě finančně hod-
notných věcí, jako je peněženka, diktafon, slu-
neční brýle, klíče atd., obsahoval i věci osobního
charakteru, které jsou pro mne jakožto autora
nesmírně důležité - např. deníky, poznámky,
texty a knihy se záložkami.
Vše bylo ještě téhož dne nahlášeno policii, avšak
batoh se stále nenašel. Je možné, že pachatel
sebral peněženku a batoh zahodil někde, kde by
ho někdo mohl najít. Prosím případného nálezce,
aby mě kontaktoval na tel.: 776 292 249. Děkuji.

Vladimír Daťka

Kluby neformálního předškolního
a základního vzdělávání
Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem
projektu financovaného z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem
„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání
na území ORP Litomyšl“ je podpořen z Evrop-
ského sociálního fondu, ze státního rozpočtu
a z obecních rozpočtů. Realizace projektu byla
zahájena 1. července  2016  a projekt bude ukon-
čen  30. června 2019. Celkové způsobilé náklady
budou v max. výši  72,8 mil Kč.
Jedním z cílů projektu „Cestou vzájemného po-
rozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“
je zapojení dětí do předškolního vzdělávání a to
prostřednictvím Klubu neformálního předškol-
ního vzdělávání (KNPV). Ten je od října 2016
otevřen v prostorách Rodinného centra (Toulov-
covo náměstí 1163) pro děti z celého ORP Lito-
myšl, které doposud mateřskou školu
nenavštěvují. Děti  mohou využívat klub každý
pracovní den v době od  8 do 12 hodin a to bez-
platně. Klub je zařízení rodinného typu s úzkými
vazbami na rodiče, přispívá k prožitkovému po-
znávání, podněcuje u dětí tvořivost, zvídavost,
zájem poznávat nové věci a v budoucnu usnadní
přechod do většího kolektivu dětí. Pro více infor-

mací kontaktujte manažerku KNPV Petru Bene-
šovou, tel.: 607 605 720. 
Obdobou KNPV je Klub neformálního základního
vzdělávání (KNZV), který od začátku října začal
fungovat v Domě dětí a mládeže (17. Listopadu
905, v areálu 2. mateřské školy) Klub neformál-
ního základního vzdělávání  mohou navštěvovat
žáci a žákyně základních škol od 1. - 9. Třídy z ce-
lého ORP. Klub je organizačně zajištěn pedago-
gickým pracovníkem a má otevřeno každý
všední den, mimo letních prázdnin, v době od 12
do 16 hodin. V tomto čase mohou děti klub kdy-
koli neomezeně navštívit, popovídat si, poznat
nové kamarády, napsat si úkoly, využít možnost
doučování, zahrát si společenské hry nebo si
něco zajímavého vytvořit. Nabídku klubu mohou
využít i děti, které jsou v odpoledním čase doma
samy. Všechny aktivity jsou dobrovolné
a zdarma. Více informací je možno získat od ma-
nažera KNZV Josefa Štefla přímo v prostorách
klubu nebo na tel.: 737 139 626.
Činnost klubů je financována z projektu Cestou
vzájemného porozumění ve vzdělávání na území
ORP Litomyšl. 

Petra Bulvová, manažerka publicity a osvěty

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR

Provádíme:
• měření EMISÍ BENZÍN všech typů vozidel

• měření EMISÍ LPG + BENZÍN 
• revize LPG a výměna filtrů LPG
• seřízení řídících jednotek LPG
• renovace zažloutlých světlometů
• roční prohlídky - diagnostika 
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

VIG a.s. hledá pro nové pobočky 
specialisty pro zajištění osob
a majetku.
Podmínkou je SŠ vzdělání, 
komunikativnost a chuť do práce.
CV zasílejte na adresu
nabizim.praci@post.cz,
tel. 608 335 752.

PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ *DORTY
ZÁKUSKY* ŘEZY* ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

mobil: 736 645 556

Přijímám objednávky
na Vánoce

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 15.10. 2016  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

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání
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Tel. 461 725 464 • mobil: 605 727 844
e-mail: kamenictvi.policka@seznam.cz

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.

NABÍZÍ

KAMENICTVÍ
POLIČKA

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

Krátce
Koncem srpna byl odlit již druhý zvon do kos-

tela Nalezení sv. Kříže. Zaplatil ho mecenáš, ale
stále běží veřejná sbírka na živé zvony, ze které
bylo hrazeno odlití zvonu prvního. Prostřednic-
tvím pokladničky se v kostele Nalezení sv. Kříže
v roce 2014 vybralo 94 595 Kč, o rok později 97
762 Kč a letos 113 620 Kč. V pokladničce v IC na
náměstí se doposud nastřádalo celkem 12 065
Kč, na odboru správním 4 859 Kč. Pokladnička
v zámeckém IC se zatím nevybírala. Celkem se
jak pokladničkami, tak prostřednictvím bankov-
ního účtu v roce 2014 sešlo 181 tisíc Kč, o rok
později 121 tisíc Kč a letos 134 tisíc Kč. Z toho se
utratilo 266 tisíc Kč. Děkujeme za vaše dary.

Silničáři vypíšou výběrové řízení na stavbu
D35 v Pardubickém kraji nejspíš ještě letos. Po-
třebné pozemky už mají téměř všechny, se 14
majiteli se nedohodli a musejí jejich majetek vy-
vlastnit. Pro první úsek z Opatovic nad Labem
do obce Časy mají silničáři vykoupeno 98 pro-
cent pozemků a ve třech případech dokončují
vyvlastňovací řízení. Pro úsek Časy - Ostrov mají
95 procent pozemků a museli přistoupit k 11 vy-
vlastňovacím řízením. Souběžně s D35 by se
měly začít stavět přivaděče, krajští silničáři mají

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

Vážení čtenáři,
chci se s vámi podělit o mé prázdninové zážitky,
nikoli na Mallorce, ale z mého trvalého bydliště
– Trstěnická 861. 
Manžel je již třináctý rok invalidní (přišel o LK)
a jeho nepostradatelný pomocník je vozík. Ten
dosloužil, rozbila se mu brzda. Vzhledem k tomu,
že po 5 letech máme nárok na nový, domnívali
jsme se, že to nebude žádný problém. I šla jsem
na ortopedické oddělení, kde byl poukaz na
vozík před lety vydán. Poslali mne na internu,
tam by to mohli také napsat. Zdálo se mi to lo-
gické a hlavně, že to bude rychlejší. Měli tam
všechny podklady a vyšetření, byl tam o prázd-
ninách 3 týdny hospitalizován. Na internu jsem
poslala syna. Ale oni nemohou poukaz vydat,
zkuste to na interní ambulanci. To již řešil po te-
lefonu. Syn: „Potřebuji poukaz na invalidní
vozík.” Sestra: „S tím my nemáme nic společ-
ného.” Syn: „To jsem blázen…” „Pán tady říká, že
je blázen,” říká sestra pí doktorce. Pí doktorka:

„Dejte mi ho k telefonu.” Po telefonickém rozho-
voru to pí doktorka uzavřela s tím, že poukaz má
vydat to oddělení, které ho vydalo před tím –
tedy ortopedie. 
Šla jsem tedy zpět na ortopedii. Připadala jsem
si, jako když jde slepička kohoutkovi pro vodičku.
Pravil: „Dáme vám pro pána potvrzení, ale musí
ho pan doktor vyšetřit.” Nemusím připomínat
dlouhé objednací termíny. Dodala jsem nesměle,
jestli bychom ho nemohli vyfotografovat (noha
stále chyběla). Nestačilo. V té době byl manžel
ve velmi špatném stavu (3 týdny hospitalizace
na interně, proložená pobytem na ARU a JIPce).
Přesun na jakékoli vyšetření znamenal volat sa-
nitu + 2 sanitáře, kteří by ho k vyšetření přenesli. 
Manžela napadlo zavolat do SIVAKU (výrobce
a oprava vozíků). To již nebudu rozvádět, ani to
nedopadlo. Vyžadovalo to tolik potvrzení a do-
poručení, že by byl opraven tak na Dušičky. 
Prosím vás, nestonejte, a pokud ano, zajistěte si
pomoc co nejširší rodiny.     Miloslava Saquová

Nestonejte, a pokud ano, 
zajistěte si pomoc co nejširší rodiny

KOUPÍM DŮM
do soukromého vlastnictví,

v lokalitě Smetanovo náměstí
v Litomyšli, nebo jeho blízkém okolí.

Nabídněte na tel. 602 170 787.

reálnou šanci získat peníze zhruba na šest sta-
veb. „Půjde o více než dvě miliardy korun,” řekl
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje
Miroslav Němec. „Pokud to schválí vláda, mů-
žeme začít v příštím roce,” dodal. V plánu je mi-
mojiné propojka Litomyšle a České Třebové,
stavba nové komunikace z Litomyšle na Svitav-
sku směrem na Žamberk a nové silnice z Lito-
myšle do Ústí nad Orlicí.
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BALÓN S LILIÍ SLAVÍ
– SOUTĚŽ O LETENKY
V roce 2012 se nad Litomyšl poprvé vznesl hor-
kovzdušný balón OK 8896, balón s možná nej-
větším městským znakem, litomyšlskou lilií.
Společnost BALÓNY LITOMYŠL s.r.o. tedy letos
slaví pátou sezónu své vzduchoplavby a ke
svému výročí jsme si jak pro sebe, tak pro pří-
znivce balónového létání připravili několik zají-
mavostí. Jednou z nich je nová tvář našeho webu
www.balonylitomysl.cz a facebooku www.face-
book.com/balonylitomysl.cz/. Mimo přesunu
sídla společnosti na „zámecké návrší” došlo i ke
změně našich pilotů. Nadále vás při toulkách po

obloze bude provázet Petr Kovář a dále se mů-
žete ocitnout pod vedením sympatického pilota
Libora Filipa, který má zkušenosti např. s přele-
tem Krkonoš, rakouských Alp, ale také
z mistroství světa balónového létání.
Jako dárek pro vás jsme připravili soutěž o 3 le-
tenky a to za nej…. fotografie našeho balónu.
Stačí navštívit naše webové stránky, kde se do-
čtete více.
Při výběru fotografie přejeme mnoho štěstí

Petr Kovář 
PLACENÁ INZERCE

Atletické okénko
V září skončily soutěže družstev. Družstvo mužů
po neuvěřitelných šesti letech strávených mezi
elitou 1. ligy se s toto soutěží rozloučilo. Vyrovnalo
se týmům z atletických velmocí Jablonce, Liberce,
Hradce Králové, Ústí nad Labem a bylo po pardu-
bické Hvězdě druhým nejlepším celkem v našem
kraji. Nejúspěšnější léta v historii litomyšlské at-
letiky zvýšila prestiž  sportovní Litomyšle, což
vedlo i k pořádání mistrovství republiky nebo me-
zistátního utkání, ale i celostátního finále Poháru
rozhlasu. Účast v elitní soutěži přispěla i našim
odchovancům Frišovi a Kovářovi k povolání do re-
prezentace i další sportovní kariéře v Dukle Praha.
Působení v l. lize mělo však i své negativní
stránky, konkurence byla příliš náročná pro prů-
měrné nebo mladé závodníky, proto předčasně
končili své závodění nebo odcházeli hostovat  do
Chocně, M. Třebové, Poličky, Ústí nad Orlicí. Za-
nedbatelné nebyly také finanční prostředky spo-
jené s dalekým cestováním. I proto se stala dnes
prioritou mládežnická družstva. Začneme od těch
nejstarších, dorostenci překvapivě obsadili 2.
místo v kraji za ŠAK Pardubice a před Chrudimí,
hlavně díky vrhačům (Vilček, Vostřel, Novotný)
a vybojovali si právo soutěžit v českém finále
v Kladně. Starší žákyně zakončily svou účast v KP
na domácí půdě v Litomyšli a vzhledem k jejich
věkovému složení je jejich 6. místo úspěchem. Za
zmínku stojí organizace závodu na našem stadi-
onu, v současnosti oddíly ztrácejí zájem pořádat
závody a raději zaplatí pořadatelům vysoké star-
tovné. Souvisí to s vyššími nároky na pořadatele
- povinná elektronická časomíra, měření větru, za-
jištění nářadí i regulérních sektorů, zdravotníka
atd. K zajištění společného kola žáků i žákyň jsme
potřebovali 27 rozhodčích a jejich pomocníků. Málo
oddílů v kraji má takto početný kádr zkušených
rozhodčích schopných zajistit obdobný závod.
Mladší žactvo v posledním kole bojovalo o postup
do krajského finále a nakonec se to chlapcům
i děvčatům povedlo. Úspěšnější byla děvčata,
která ve svitavském finále obsadila pěkné 4. místo,
nejvíce bodovaly J. Brýdlová, Macháčková. V kate-
gorii přípravek soutěžila 6 členná družstva chlapců
i dívek v Chrudimi, Ústí i v Litomyšli. Nejvýrazněj-
ším talentem se ukazuje J. Němec (roč. 2007).
O prázdninách jsme pro tyto děti pořádali soustře-
dění. Až do konce října trénujeme na stadionu
každé pondělí a čtvrtek od 16 hodin.
Na závěr poslední výsledky jednotlivců. Vojta
Kozák má vynikající formu v oštěpu, a proto hledá
závodní příležitosti, aby dále posunul hranici
svého osobního a oddílového rekordu. Podařilo se
mu to v Prostějově (66,95). Zde také testoval svoji
všestrannost i P. Baar. Stabilní výkonnost proka-
zuje v kouli, disku i T. Kozák (Týniště, Pacov), zlep-
šuje se D. Bartůněk (2. v Olomouci 44,65).
Z dorostenců je nejpilnější M. Vilček, který v Par-
dubicích prokázal stabilizaci ve vrzích (kladivo
32,44, disk 33,95).
Trekingový i závodnický zápal prokazuje stále ve-
terán Ivo Strnad a posouvá hranici českých re-
kordů ve své kategorii stále výše, 350 cm v tyči
překonal při vítězném desetiboji v Písku a letošní
sezónu ukončil dalším zlepšením v Brně (352 cm).

Petr Jonáš

Jiří Skřivan vítězem
Champions Tour 2016
V neděli 4. září vyvrcholilo třetími koly soutěž-
ních tour finále Champions Tour 2016 v Hra-
dištku u Sadské. V Top Ten Cupu vyhrál Jiří
Skřivan (JK hřebčín Suchá), který s Flying Star 1
jako jediný dokázal všechna kola vč. finálového
parkuru dokončit bez penalizace.
V juniorském šampionátu 2016 zvítězil Jiří Skři-
van ml. v sedle Diuse, když se po třech kolech
rozeskakoval o prvenství s Denisou Vegrichto-
vou z JK Mělník. V letošním roce byl Jiří
Skřivan ml. také členem stříbrného družstva na
MČR juniorů a v jednotlivcích získal 7. místo.

Mirka Skřivanová
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34. ročník 
Decimuže 2016 – 
Memoriálu Huberta
Stratílka ml.
Poslední srpnový pátek je v Litomyšli již 34 let vy-
hrazen triatlonu – už po více než 3 desetiletí se
zde koná tradiční závod v kombinaci plavání, jízdy
na kole a běhu. Letošní ročník se konal za krás-
ného horkého počasí v pátek 26. srpna. 
Zázemí a depo je na parkovišti u plaveckého ba-
zénu, kde se též koná 1. disciplína – 400 metrů
plavání. Pokračuje se jízdou na kole, kdy závod-
níci absolvují 18 km okruh vedoucí okolím Lito-
myšle. Následuje výběh na okruh v lesoparku
Černá hora, závodníci musí uběhnout celkem
4,2 km zvlněným terénem po lesních stezkách.
Jak je zřejmé z uvedených vzdáleností, jedná se
o 1 desetinu tradičního dlouhého triatlonu zva-
ného populárně Železný muž. Z toho je odvozen
i název Decimuž. Letos se zúčastnilo celkem 100
závodníků, tradiční účastníky z řad hobby závod-
níků a nadšenců  doplnilo opět několik známých
jmen v čele s mistryní republiky Janou Jirouško-
vou z RCR Bike Teamu a mnohonásobným vítě-
zem tohoto závodu Josefem Dolečkem z FORT
SMC Teamu Ústí nad Orlicí. Letošní ročník ovládl
Rudolf Cogan z Nové Paky, který po dramatickém
průběhu dokázal dohnat drobnou ztrátu z plavání
a po solidním cyklistickém úseku předvedl abso-
lutně nejrychlejší běh. Jeho největším soupeřem
byla žena – Jana Jiroušková, dosáhla absolutně
nejlepšího času v plavání, poté příliš neztratila ani
na kole a velice dobrým během nakonec obsadila
2. místo v absolutním pořadí všech závodníků.
Díky tomu samozřejmě zvítězila s velikým násko-
kem i mezi ženami. Na třetím místě skončil Josef
Doleček. Nejlepším závodníkem z Cyklo Stratílek
Sport klubu byl Antonín Hurych, který skončil
v absolutním pořadí na 5. místě. Nejmladším
účastníkem byl Tomáš Pfeifer z České Rybné, nej-
starší startující a zároveň spolupořadatel v jedné
osobě byl  Ladislav Dvořák z Litomyšle. 
Kompletní výsledky, fotografie a další zajíma-
vosti naleznete ve vývěskách Domu sportu Stra-
tílek nebo na stránkách www.stratilek.cz. Každý
ze startujících si odnesl pamětní diplom. Po
skončení závodu následovalo vyhlášení vý-
sledků, předání pohárů, hodnotných cen a sa-
mozřejmě bohaté občerstvení, které se již
tradičně konalo v příjemném Sportovním areálu
za sokolovnou. Současně bylo odměněno i ně-
kolik nejvěrnějších dobrovolníků – Jiří Holec,
Josef Kulich, Mgr. František Fiala, kteří se dříve
aktivně účastnili závodu, později se přesunuli do
řad pořadatelů a pomáhají celý závod organi-
začně zabezpečit. Je velice milé, že si každý rok
ve stejnou dobu, poslední srpnový pátek najdou
čas a přijdou pomoct. Hlavní organizátoři Hubert
a Veronika Stratílkovi děkují závodníkům za
účast a zároveň vyjadřují veliký dík všem dobro-
volníkům, kteří se podíleli na organizaci tohoto
závodu bez nároku na jakoukoliv odměnu, jen
pro svůj dobrý pocit. Díky těmto lidem je možné
takový podnik zorganizovat a zabezpečit.

Veronika Samková Stratílková, 
foto Zdeněk Samek

 Městský bazén, tel. 461 315 011
Provozní doba na www.bazen-litomysl.cz nebo na tel.
461 315 011

 Zimní stadion, tel. 774 432 169 
Veřejné bruslení: každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30

 Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
45minutové LEKCE, rezervace na tel. 724 033 548
• Po 10.00, 17.OO, 18.30, 20.00
• Út 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• St 6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
• Čt 8.00, 16.00, 17.45 – 60 minut, 19.30
• Pá 16.00, 17.30 – 120 minut 
• So 10.00, 17.00  • Ne 10.00, 18.00
www.stratilek.cz/spinning.html

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

 Sport centrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, stolní tenis, volejbal,
plážový volejbal, nohejbal
• Po-Čt 8.00-22.00, Pá 8.00-23.00
• So 10.00-23.00, Ne 10.00-22.00
Více informací na www.sportcentrum-litomyšl.cz

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

 Centrum Spontanea
Smetanovo nám. 77, Litomyšl, vchod z průchodu vedle
drogerie DM
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 9.30-10.30 - Jóga pro seniory 
• Út 15.00-16.00 - Jóga pro děti (8-12 let)
• Út 16.30-17.30 - Jóga pro ženy 
• Út 1800-19.30 - Hathajoga I  
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz
Prožitkové kurzy bubnování s Pavlem Jasanským
Každé druhé Po (10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
2016, 16. 1., 30. 1. 2017)
• 16.00-16.45 rodiče s dětmi (3-5 let)
• 17.00-17.45 děti (6-10 let) 
• 18.00-19.15 začátečníci (11-100 let)
• 19.00-20.30 mírně pokročilí
Další info: Alžběta Jasanská Melkusová, tel. 606 728 504,
zemezneni.webnode.cz

Jóga s Janou Krejzovou
Kurz zaměřený na vědomou práci s tělem a dechem,
asány, dechová cvičení, pránájámu, relaxaci, pohyb od
okamžiku k okamžiku.
• Od Po 17. 10. 18.00-19.30 (další lekce 1x za 14 dnů v Po)
Další info: Jana Krejzová, tel. 777 188 977
Mohendžodáro - Tantrajóga pro ženy s Danielou Krynkovou 
Cyklus seminářů pro ženy
• Od Čt 6. 10. 18.00-21.00 (další 27. 10.)
Další info: Daniela Rynková, tel. 777 858 400, kryn-
kova@seznam.cz, www.mohendzodaro.cz
• Pá 7. 10. od 18.00   Dynamická taneční meditace
• Pá 14.10. od 18.00  Loonadance s Jarkou Voleskou – více
info na tel. 731 474 953

 Taneční sál ZUŠ - Tunel
Kurz orientálního tance s Taneční školou Amor - Čt
18.30
Další info: Adriena Morávková, tel. 728 684 634,
www.amor-orient.com
Pilates - St od 5. 10. 19.00
Další info: Jarka Voleská, tel. 731 474 953, jarka.vole-
ska@gmail.com

 SAUNA Litomyšl, tel. 777 588 586
• Po 17.00-21.30 bez omezení (od 31. 10.)
• Út 16.00-21.00 ženy
• St 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• Čt 17.00-22.00 bez omezení
• Pá 16.00-18.30 muži, 18.30-22.00 bez omezení
• So zavřeno
• Ne 16.00-21.00 bez omezení (od 16. 10.)
www.areal-sokolovna.cz

 KARATE-DO Litomyšl
• od 6 do 11 let - pohybový program Cesta malého bo-
jovníka St a Pá 15.30-17.00 (hala TJ Jiskra)
• od 11 do 15 let a od 16 let - tréninky karate-do a moderní
sebeobrany - Po a St 17.30-19.00 (tělocvična ZŠ U Školek)
Další info: Petr Janda (tel. 732 163 054), Jiří Smékal 
(smekal.karate@seznam.cz), www.karate-litomysl.cz 

 Basketbalový klub Litomyšl
Pro děti ve věku 5-9 let ve spolupráci s DDM probíhá
sportovní přípravka, zaměřená na rozvoj pohybových
schopností a obratnosti dítěte
• děti 5-7 let - Čt 15.30-16.30 (tělocvična ZŠ U Školek)
• děti 7-9 let - Čt 15.30-17.00 (městská sportovní hala)
• děti 9-11 let - Út 17.00-18.30 (hala TJ Jiskra), Čt 15.30-
17.00 (městská sportovní hala)
Další info: Martin Šorf, tel. 602 335 513

SPORT, CVIČENÍ

9. kolo Litomyšlského poháru
Trénujete nebo vám je shůry dáno. Jdete na tur-
naj a říkáte si, že přece tu smůlu musíte pro-
trhnout. Jenže se proti vám postaví sedm
statečných s podobnými sny a nadějemi, takže
najednou abyste slabšího soupeře pohledal, byť
světový žebříček říká, že by jich tu přece pár
mělo být… Něco podobného se asi honilo hlavou
Robertu Ježovi při 9. pokračování Litomyšlského
poháru ve stolním táhlovém hokeji Stiga. 
V základní části si tentokrát dal velkého
„majzla”, aby zbytečně neztrácel body, a vypla-
tilo se to měrou vrchovatou, protože po jediné
porážce si pro čtvrtfinále vysloužil Jindru Petra

(3:0). V semifinále proti Zdeňku Lopaurovi pro-
hrál podruhé (3:1), ale jak se ukázalo, naposledy.
Právo utkat se s ním ve finále si totiž zcela za-
slouženě vybojoval Tomáš Jedlička, který v se-
mifinále vyřadil průběžného lídra seriálu Michala
Boštíka (3:2). Výsledek finále – 3:0 pro Ježe – vy-
padá jednoznačně, ale na jednotlivých zápasech
(3:1, 4:2, 5:4) je vidět, že to byl boj od první do
poslední (to hlavně) vteřiny a příště může Jed-
lička myslet ještě výš. Bronz získal Boštík, který
porazil Lopaura 3:2, skupinu o 5. místo vyhrál Jiří
Junek. Průběžné pořadí LP 2016: 1. Michal Boštík
290b., 2. Robert Jež 263, 3. Zdeněk Lopaur 252,
4. Jiří Junek (Brno) 166, 5. Jindřich Petr 156, 6.
Tomáš Jedlička (Kobeřice) 151, 7. David Dvořáček
(Velký Týnec) 131, 8. Tomáš Halama 54, 9. Patrik
Petr (THC Stiga Elites) 40, 10. Josef Sedláček 30
– neoznačení reprezentují klub Stiga HC Be-
nátky. 
Pořadí Litomyšlské Stiga ligy 2016 po 8 měsí-
cích: 1. Zdeněk Lopaur 280 b., 2. Jindřich Petr 212,
3. Josef Sedláček 200, 4. Robert Jež 151, 5. David
Buber 138, 6. Jan Sedláček 107, 7. Michal Boštík
74, 8. Ondřej Lopaur 61, 9. Jan Šmíd 57, 10. Zu-
zana Lopaurová 56. Ligu v DDM Litomyšl hra-
jeme každé úterý od 17.30 hod. a hledáme nové
talenty!                            Text a foto Jindřich Petr
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Doubek v Itálii podal svůj nejlepší výkon!

Po skoro dvouměsíční letní přestávce se evrop-
ská série Nascar Whelen přesunula 16.-18. září
do Itálie, kde mohli diváci sledovat již pátý
závod, této atraktivní automobilové disciplíny.
Kolem místní dráhy (Adria International Race-
way) se tísnilo od čtvrtka do neděle na desetiti-
síce příznivců a bylo se jako vždy na co dívat -
nechyběly strkanice, bouračky, tvrdé předjíž-
dění, to vše pochopitelně ve velké rychlosti. No
a v této vřavě dravců o další evropské body ne-
chyběl litomyšlský rodák a odchovanec týmu
Orion Racing Litomyšl jednadvacetiletý pilot -
Martin Doubek.
Již od čtvrtka, kdy zde začínaly volné jízdy, to pro
Martina a jeho auto Ford Mustang, připravované
rakouskou stájí Renauer, nevypadalo vůbec

špatně. V tréninkových rozjížďkách patřil k nej-
rychlejším jezdcům, navíc v pátek v důležité kva-
lifikaci sice pršelo, ale Martinovi to nevadilo
a své snažení zakončil absolutním druhým
časem! To rozhodlo o tom, že si vyzkouší pomě-
řit své síly nejen ve třídě Elite 2, ale také v té pre-
stižnější Elite 1.
V sobotu už byly na pořadu ostré finálové boje.
Doubek bral nejdříve jako na zahřátí 5. místo
v Elite 2, a o něco později v hlavní kubatuře Elite
1 dojel mezi zkušenými, ostřílenými borci desátý.
Zbytek energie si ještě schoval na neděli, kde se
soutěžní program opakoval, a nakonec z toho

bylo ještě vylepšení o tři pozice v Elite 1 a o jednu
v Elite 2. „Martin zde podal nejlepší výkon, co
s ním jezdím po závodech Nascar, vydržel v na-
sazení obě skupiny, tj. čtyři rundy, a to už není
rozhodně sranda. Měl během víkendu také spor-
tovní štěstí, ale to přirozeně k tomuto sportu
patří. Po závodech byl také dekorován jako
bronzový v juniorské třídě, což je pro Martina
super úspěch,” řekl nadšeně po závodě jeho ma-
nažér - Luděk Řezníček.
Poslední podnik evropské Nascar série uvidí di-
váci 7. - 9. října na okruhu v belgickém Zolderu
a tady po loňském úspěchu by chtěl Doubek za-
útočit na stupně vítězů ve třídě Elite 2 a v té sil-
nější být v TOP 5.    Za Orion Racing Petr Kovář,

foto Azemard Stephane

Prodám pěkný udržovaný
přízemní RD v Litomyšli

na ul. Sluneční o dispozici 4+kk, 108 m2, 
možnost půdní vestavby, se zahradou s ovocnými stromy.

Pozemek 603 m2, PENB G, RK nevolat!
Cena 2.180.000 Kč, Tel.: 606 023 778
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Letecko-
modelářský den
na letišti ve Vlkově
Každoročně patří poslední prázdninová sobota
modelům letadel. Tak tomu bylo i letos 27. 8.
Spolek leteckých modelářů Litomyšl pořádal
akci pod názvem „Dnes létáme pro vás”. Pro-
hloupil každý, kdo se nepřišel podívat, protože
na ploše se sešlo 19 pilotů s 29 maketami mo-
delů letadel. Největším motorovým modelem byl
čtyřmetrový Pilatus turbo porter Lubomíra
Knapa z České Skalice, s kterým předváděl
pěkné realistické lety. Dvoumotorovou 3,5me-
trovou maketu Alenia C-27J předvedl Martin
Hynek z RC teamu Vysoké Mýto. Krásné makety
letadel z 2. světové války Jak-3 v marketingu

Bartoš letos válí, další bedna!
Český motokrosový reprezentant Petr Bartoš
(37), který letos obhájil titul vicemistra Evropy
v kubatuře Open, má stále reálnou šanci v repu-
blikovém šampionátu dosáhnout na konečnou
medaili. Petr jedoucí již jedenáctou sezónu v bar-
vách týmu Orion Litomyšl Racing má totiž letos
fantastickou formu a na kolbištích prohání věkem
daleko mladší soupeře. Svoji dravost, rychlost
předvedl naposledy zhruba pěti tisícům divákům
v Opatově u Svitav, kde pokračoval předposled-
ním, šestým podnikem seriál mistrovství České
republiky v motokrosu.
Celkové vítězství sice zaslouženě ukořistil Martin
Michek (Buksa/Ados Team), ale o druhé místo
v hlavní třídě MX1 se přetahoval dlouho Bartoš
s výborně jedoucím maďarským zástupcem Eri-
kem Hugyeczem. Nakonec tedy na nejvyšší stu-
pínek v Opatově vystoupil Michek, druhý skončil
po dobrých startech Maďar Hugyecz , Bartoš byl
po bojovném nasazení bronzový. „Letos je to pro
mě již druhá bedna v mistrovství. V Opatově se
jelo na skoro domácí dráze Orionu, bylo tu hodně

týmových fanoušků, kteří mě během stíhací jízdy
neskutečně podporovali, hnali dopředu. Pozdější
dekorování a stupně vítězů jsme si společně
hodně užili,” prozradil po závodě spokojený Bar-
toš. Po šestém klání seriálu Buksa/Ados moto-
kros 2016 je Bartoš na čtvrtém místě, ale na
třetího Járu Romančíka ztrácí pouze dva bodíky.
Opatovský vítěz - Michek si předčasně zajistil
další titul, neboť druhý Petr Smítka sem nedora-
zil, dal přednost Německu (ADAC).
V nabité zahraniční kubatuře MX2 se po vážném
zranění ramene ukázal divákům v dresu Orion
Racing KTM - Jonáš Nedvěd (22). Po horších star-
tech Jonáš na místní dráze bojoval, celkem si na
své konto připsal 20 mistrovských bodů. V Opa-
tově skončil celkově desátý, což po dlouhé pauze
není vůbec špatný výsledek. Jako první cílem pro-
létl Bence Szvoboda (HUN), již tradičně nejlepší
z českých borců dojel druhý bojovník - Martin Krč.
Obhájce titulu francouzský rychlík Sulivan Jaulin
se musel spokojit až s třetí příčkou.
Ve Veteránech opět nenašel přemožitele ani
v jedné jízdě Martin Žerava (Luka Team Suzuki).
Zástupce Orionu Slovák Ivan Černý měl v druhé
rundě ošklivý pád, když tvrdě soupeřil o druhou
pozici s Jirkou Pachem. Nakonec dojel čtvrtý s po-
raněným kotníkem, ale před posledním závodem
je pořád za Žeravou průběžně druhý. V ženské
kategorii jasně dominovala Barbora Laňková (Ac-
tion Racing) a seriál s převahou vede. Závodnice
Orionu Andrea Kloubková a Jana Zdeňková zde
kvůli zranění nestartovaly. Mezinárodní
mistrovství ČR motokrosařů vyvrcholí finálovým
dílem 2. října na světové trati v Lokti u Karlových
Varů.

Za Orion Racing Petr Kovář,
foto Radek Lavička

Mistrovství východo-
české oblasti 2016 
v drezuře pony
Neděle 4. září byla úspěšná i pro pony tým Jez-
deckého klubu hřebčína Suchá, když se Adéla
Škeříková s Bredy stala mistryní východočeské
oblasti v drezuře v kategorii starších dětí, Nikola
Tivodarová s Indiánem vybojovala bronz a čtvrté
místo patřilo Elišce Mazurové s Bertem.
V mistrovské soutěži 8-12 let byla na 4. místě
dekorovaná osmiletá Kristýna Veverková s Go-
blinem.                                     Mirka Skřivanová

pplk. Makarenka z března roku 1945 a Petljakov
P-2 s dvěma čtyřtaktními motory předvedl v letu
jejich stavitel Jiří Petr z Lázní Bohdaneč. Oba mo-
dely vynikaly perfektně zpracovanou kamufláží
se všemi detaily, včetně patinování (imitace od-
řeného povrchu opotřebením). Ondřej Celba
z klubu Falermo Červený Kostelec zalétal s po-
lomaketou Extra 330SC svoji akrobatickou se-
stavu, včetně kouřových efektů. Na ploše i v letu
bylo k vidění i osm maket větroňů. Nelze zde ale
popsat všechny modely, protože všechny byly
svým způsobem pěkné, létavé a zajímavé.
O režii celého programu se staral řídící létání
Pavel Dvořák a jednotlivé lety v komentovaném
programu doprovodil svým slovem Honza Pa-
vliš. Počasí nám i tentokrát jako každoročně
vyšlo na 100%, bylo jasno po celý den, teplota
26º C, mírný jižní vítr. Akce se nám vydařila, piloti
si pochvalovali Vlkovské letiště s tím, že se sem
budou rádi vracet. Děkujeme všem pilotům a di-
vákům, kteří letecký den navštívili, určitě nelito-
vali. Fotografie i video je možno zhlédnout na
stránkách SLML (www.modelarilitomysl.cz).

Za Spolek leteckých modelářů Litomyšl
Petr Janoušek, foto Milan Hýbl

ADFORS Basket Litomyšl
vstupuje do nové sezóny
Pod novým názvem nesoucím jméno generál-
ního partnera klubu vstupují litomyšlští basket-
balisté do sezóny 2016/2017, ve které budou
obhajovat mimo jiné loňské 4. místo na
Mistrovství České republiky minižáků U11. 
Celkem šest mládežnických celků obsadí
všechny kategorie od té nejmladší až po se-
dmnáctileté kadetky. Nejstarší dívky budou již
třetím rokem za sebou hrát celorepublikovou li-
govou soutěž, kterou udržely díky loňskému po-
stupu do semifinále play-off. Žáky do 15 let čeká
divizní zápolení s kluby převážně z východních
Čech. Čtyři minižákovské týmy budou bojovat
v krajských soutěžích, přičemž minižáky U12
a smíšené minižactvo U11 čekají také kvalifikační
boje o postup na národní šampionát.

Pod těmito soutěžními družstvy funguje i letos
starší přípravka a mladší přípravka, obě trénují
každý čtvrtek od 15.30 hod. a stále je možné se
do nich přihlásit. 
Na konci září už většina týmů odehrála své první
zápasy v nové sezóně, do které bychom chtěli
za vedení klubu dětem popřát především hodně
zdraví a pěkných sportovních zážitků. Budeme
rádi, pokud přijdete navštívit některý z našich
zápasů, ať už v hale Jiskra, nebo v městské spor-
tovní hale, a podpoříte naše mladé sportovce.
Pozvánky na zápasy a novinky můžete mimo
jiné sledovat na pravidelně aktualizované ná-
stěnce mezi Domem keramiky U Kubešů a Top
drogerií.

Martin Šorf, předseda klubu

Plavecká soutěž měst 2016 v Litomyšli
Městský bazén Litomyšl srdečně zve ve středu 5.
října na 25. ročník Plavecké soutěže měst. Soutěží
se již 5. rokem, ale pravidla se nemění. Plave se
100 m volným způsobem na čas bez startovního
skoku a body se přičítají pro město Litomyšl dle
tabulky, rozhoduje kategorie, věk a zaplavaný čas. 
Bazén bude ve středu otevřen za tímto účelem
pro veřejnost již od 7.00 hod., lze využít i kon-
dičně. Od 8.00 do 15.00 hod. bude bazén vyhra-
zen pro účast školám – mateřským, základním

i středním. Od 15.00 do 21.00 hod. bude ote-
vřeno pro širokou veřejnost včetně atrakcí. Kdo
podpoří soutěž, plave zdarma. Senioři jsou vítáni
po celý den. Zúčastnit se mohou i děti mladší 7
let, které uplavou 100 m, získají tak max. počet
bodů bez ohledu na čas. Stejně tak se bodují
i plavci nad 60 let! Soutěží se do 20.00 hod. 
Přijďte i vy podpořit soutěž. Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se. Více informací najdete na
www.caspv.cz. -red-


