
Přístavba piaristické koleje zvítězila
ve Stavbě roku Pardubického kraje

Letošní ArchiMyšl jako 
poděkování Zdeňce Vydrové
Na přelomu září a října se Litomyšl již pošesté
přidala k oslavě Světového dne architektury.
Letošní ArchiMyšl opět nabídla zajímavý pro-
gram, nechyběly besedy, komentované pro-
hlídky, promítání dokumentů či speciální
novinka – Městský swingový ples v teniskách.
Letošní ročník byl však hlavně spjat se Zdeňkou
Vydrovou, jež pro město od roku 1991 pracuje
coby městská architektka.  
Letošní ArchiMyšl měla podtitul „význam měst-
ského architekta” a nesla se v duchu poděko-
vání za práci, kterou pro nás tato žena odvedla
a stále odvádí. „Paní architektka si poděkování

za čtvrt století práce pro Litomyšl zcela jistě
zaslouží,” říká jedna z organizátorek ArchiMyšle
Michaela Severová a vyjmenovává řadu oce-
nění, kterých se architektce dostalo jen v loň-
ském roce: „Spolu s městem Litomyšl získala
cenu v nové soutěži s názvem Architekt obci,
převzala Cenu ministra kultury za přínos v ob-
lasti architektury a Galerie Pakosta v Litomyšli,
kterou Zdeňka Vydrová navrhovala, byla oce-
něna Cenou Klubu Za starou Prahu jako jedna
ze tří nejlepších staveb loňského roku v histo-
rickém prostředí.”
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Zastupitelé schválili
trasu dálnice D35

Plakety rady města
jsou v dobrých rukách

Investice do městské
zeleně

Vyhlášení výsledků klání Stavba roku Pardubic-
kého kraje 2017 se konalo 19. září a ceny si převzali
zástupci pěti výjimečných projektů v různých ka-
tegoriích.  Kromě  přístavby  piaristické  koleje
odborná porota ocenila rovněž rodinný dům
v Žamberku, administrativní a vývojové centrum
pardubické firmy ERA, revitalizaci Tyršových sadů
v Pardubicích a vyhlídku Milada na hradu Lichnice.
Porota se skládala ze zástupců Pardubického
kraje, České komory autorizovaných inženýrů
a techniků, Svazu podnikatelů činných ve staveb-
nictví ČR a představitelů odborné veřejnosti. Její
členové u přístavby ocenili zejména „navázání
soudobé přístavby na významnou barokní stavbu,

kde zůstala zachována původní stavební čára
i výška stávajících sousedních říms”, pozitivně se
však vyjádřili i k dalším aspektům stavby. „Dispo-
ziční vazba na stávající objekt je bezkolizní a lo-
gická, úpravy respektují původní konstrukce
a provedení.  Prostory nové fakultní knihovny jsou
přehledné se zajímavě řešeným interiérem. Ně-
které použité stavební prvky a detaily provedení
jsou výjimečné a umocňují celkový příznivý dojem
z celé stavby,” stálo v hodnocení poroty. Tato
slova potěšila nejenom starostu Radomila Kašpar
a Michala Kortyše, náměstka hejtmana pro do-
pravní obslužnost, kteří Litomyšl na předávání za-
stupovali, ale i architekta Aleše Buriana. Ten
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Další ročník, další úspěch pro Litomyšl. Tak by se dal s nadsázkou shrnout průběh nedávno
ukončené soutěže Pardubického kraje o nejlepší stavbu. Přístavba piaristické koleje měla u odborné
poroty úspěch v kategorii staveb občanské vybavenosti nejenom díky provedení exteriéru, ale
rovněž za interiér univerzitní knihovny. Litomyšl tak opět potvrdila, že je místem, kde se daří kvalitní
moderní architektuře.

Zpravodaj města Litomyšle

3. října 2017
Ročník XXVII.10

přístavbu společně s kolegou Gustavem Křivinkou
navrhl. „Ocenění mě samozřejmě těší a je to oce-
nění všech, kteří se na přípravě a realizaci stavby
podíleli. A opravdu to nebylo jednoduché. Od tu-
hého odporu památkové péče až po neskutečně
komplikovaná pravila dotačního programu. Po
všech peripetiích takový malý zázrak,” řekl k úspě-
chu architekt.
Přístavba piaristické koleje byla dokončena v létě
2015 a jednalo se o vůbec poslední část projektu
revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli za 400
milionů korun financovaného z evropských dotací.
Krajskou soutěž vyhlašuje jednou za dva roky
Pardubický kraj společně s Českou komorou auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve vý-
stavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR. Její součástí je rovněž internetové hlasování
pro veřejnost. 
Letos zde lidé nejčastěji hlasovali pro obecní kapli
v Mladoňovicích – Deblově, která vznikla ze dvou
nepotřebných trafostanic. Titul stavba roku Par-
dubického kraje již do Litomyšle putoval za rok
2015, tehdy zvítězila rekonstruovaná budova Re-
gionálního muzea v Litomyšli v kategorii Obnova
nemovitých kulturních památek. Zajímavostí je, že
obě dvě budovy pro Litomyšl postavila stejná
společnost – PKS stavby a.s. -az-

Budete v roce
2018 pořádat
svou akci? Dejte
o ní vědět všem!
Také na rok 2018 připravuje město ve
spolupráci s informačním centrem tištěný
kalendář akcí. Dejte nám, prosím, vědět,
jaké akce a kdy plánujete. Je dokázáno, že
kulturní, sportovní či společenské akce
jsou významným motivátorem k návštěvě
našeho města. Distribuci kalendáře akcí
na rok 2018, ve kterém uveřejníme
všechny akce, o kterých budeme v daném
termínu informováni, bychom rádi zahájili
již koncem tohoto roku. Proto prosíme
o zaslání vašich akcí do konce října na
adresu ic@litomysl.cz.
Během listopadu proběhne sazba a tisk
tak, aby se v prosinci mohl již leták roze-
běhnout do světa. Všechny nahlášené
akce zveřejníme samozřejmě také v ka-
lendáři akcí na webu města Litomyšl. Dě-
kujeme vám za spolupráci a těšíme se na
všechny akce, které pro Litomyšlany, ale
i návštěvníky našeho města připravíte. 

Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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OTEVŘENÁ RADNICE

Usnesení Zastupitelstva města Litomyšle
 ZaM vzalo na vědomí podnět nazvaný „Pod-

nět zastupitelstvu města Litomyšl – k výběru va-
rianty dálnice D35 Litomyšl – Janov” doručený
dne 21. 9. 2017.

 ZaM si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, pravomoc rozhodnout
o trasování D35.

 ZaM schvaluje vedení trasy D 35 v okolí města
Litomyšle variantou „0” /ZUR/ dle předloženého
projektu pro územní řízení na stavbu „D35, 3507
Litomyšl-Janov” vypracovaného firmou Atelier
projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní
24B, Praha pod číslem zakázky 3045/05 v listo-

padu 2016. Podmínky souhlasu se stavbou jsou:
1) u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlu-
kových norem, požadujeme vykoupení širšího
pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn
a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z dů-
vodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby
2) u obslužné komunikace mezi Suchou a Stra-
kovem požadujeme doplnit do PD a následně re-
alizovat výhybnu
3) nesouhlasíme s realizací připojení města na
mimoúrovňovou křižovatku Litomyšl sever
4) nesouhlasíme s umístěním odpočívky pro ka-
miony na území města Litomyšle

Zastupitelé schválili trasu dálnice D35
Ve čtvrtek 21. září se zastupitelé sešli na prvním
zasedání po letních prázdninách. Hlavním
bodem programu bylo přijetí stanoviska města
k plánům na výstavbu dálnice D35 v okolí Lito-
myšle. O tomto tématu se na zastupitelstvu jed-
nalo téměř čtyři hodiny v kuse. U řečnického
pultíku se  vystřídali zastupitelé i občané Lito-
myšle a okolních obcí. Zastánci varianty č. 1, tedy
studie, podle níž by dálnice v okolí Černé hory
více respektovala ráz okolní krajiny a dle pro-
počtů by provoz na této komunikaci byl o několik
decibelů tišší, zastupitelům připomněli výhody
této varianty. Rovněž se odmítavě vyjádřili na
adresu vedení Ředitelství silnic a dálnic, jež
podle nich při trasování neodvedlo dobrou práci,
a varianty v dostatečném předstihu neprojed-
nalo s obcemi ani jim nedodalo všechny po-
třebné dokumenty. Zástupci spolku Pro Litomyšl
se rovněž vrátili k srpnovému jednání Centrální
komise ministerstva dopravy, jež podle nich při-
jala pouze doporučení k výstavbě dálnice v pů-
vodní verzi 0 (více o jednotlivých variantách se
můžete dočíst například v srpnové Lilii v článku
o veřejném projednání tras ve Smetanově
domě), nikoli však závazné rozhodnutí. „Byli
jsme na konferenci o stavu dálnic v České repub-
lice a zjistili jsme, že situace na jednotlivých úse-
cích se od sebe v podstatě nijak neliší. Ve
zkratce – zamlžování informací ze strany ŘSD,
pozdní dodávání podkladů i to, že ŘSD posílá do-
pisy zásadně bez data,” řekl přítomným Ladislav
Sýkora ze spolku Pro Litomyšl. Jiří Lux ze stej-
ného spolku následně vyjádřil lítost nad rozhod-
nutím rady města, jež v srpnu přijala usnesení,
v němž zastupitelstvu doporučuje z důvodu
obav o zdržení výstavby schválit variantu 0.
Starosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL) v reakci
prohlásil, že chápe postoj zastánců studie č. 1,
ale s ohledem na všechny obyvatele Litomyšle
preferuje variantu 0. „Obávám se, že by v pří-
padě našeho příklonu k „jedničce” mohlo dojít ke
zpoždění, na což jsme byli z ministerstva do-
pravy již upozorněni, a bojím se, že pak na tom
několik let budeme s dopravou, jako když ve tři
hodiny odpoledne jedete přes Vysoké Mýto,”

dodal starosta a upozornil na stanovisko cen-
trální komise, která ostatní varianty k trase 0
jednomyslně shledala jako nepřijatelné. Zastu-
pitel Radek Pulkrábek (Patriot SNK) následně
přítomným sdělil, že ke zpoždění výstavby může
dojít i při zvolení varianty 0: „To, že rada a vedení
města do médií a ŘSD sdělili, že chtějí variantu
0 bez názoru zastupitelstva, beru jako podraz.
Navíc se nám neustále podsouvá, že dojde k vel-
kému zpoždění stavby, pokud budeme chtít va-
riantu 1. Přitom to může také být jenom pár
měsíců. Hrozí nám také ale zdržení i při variantě
0 kvůli archeologickému průzkumu či výběro-
vému řízení.” Radek Pulkrábek zároveň kritizoval
radu města za návrh na to, aby se o trasách dál-
nice jednalo v režimu tajného hlasování. K tomu
nakonec nedošlo, protože se zastupitelé shodli
na veřejném hlasování. 
Na zasedání rovněž vystoupili zástupci Kornic,
kteří přinesli petici, v níž požadovali vypracování
variantního řešení dálnice u obce, a podpořili va-
riantu 1. Zároveň upozornili na to, že podle nich
jsou plány ŘSD na výstavbu dálnice ve variantě
0 v okolí obce v rozporu se studií o vyhodnocení
vlivů stavby na životní prostředí. „Až se toho
chytí někdo z Dětí země, tak vám to celé shodí
ze stolu a ke zpoždění v řádu let stejně dojde. Je
zbytečné se tady hádat mezi sebou, máme spo-
lečného nepřítele, což je ŘSD. Pokud budeme
ustupovat, tak budou soudní procesy a dálnice
nebude nikdy,” uvedl Petr Chaloupka ze spolku
Živé Kornice. Místostarosta Josef Janeček (ODS)
přítomné informoval o tom, že z ministerstva
dopravy a životního prostředí má město stano-
viska tvrdící, že stavba dle varianty 1 by požado-
vala zpracování nových podkladů a studie
o vlivu na životní prostředí, což by stavbu mohlo
výrazně zpozdit. „Korničáci právem argumentují
tím, že v doposud nedotčené krajině povede dál-
nice, nicméně postavit ji musíme a vždy bude
někdo, komu to bude vadit,” prohlásil do mikro-
fonu.
„Slyšel jsem, že se ve městě objevují hlasy, že
jsme ŘSD placení za to, že jim jdeme na ruku. To
je lež. Na trasování můžeme mít různé názory,

ale ohrazuji se vůči tomu, že varianta 0 je tragé-
dií pro Litomyšl. Tak to není. Navíc se plánuje
výkup širšího pásu pozemků, aby bylo možné
u Kornic a v dalších místech naistalovat proti-
hlukové stěny, byť celá trasa splňuje normy,” re-
agoval na kritiku vedení města starosta Radomil
Kašpar. Po čtyřech hodinách jednání, kdy vy-
stoupili i zástupci lidí bydlících poblíž průtahu
města, kteří chtějí vybudování dálnice co možná
nejdříve, zastupitelé schválili ve veřejném hlaso-
vání usnesení. Podpořili sice výstavbu varianty
0, ale zároveň tento souhlas podmínili celkem
pěti body – u částí stavby, kde hrozí riziko pře-
kročení hlukových norem, požadují vykoupení
širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových
stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry
z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zá-
stavby; u obslužné komunikace mezi Suchou
a Strakovem požadují doplnit do dokumentace
a následně realizovat výhybnu; nesouhlasí s re-
alizací připojení města na mimoúrovňovou kři-
žovatku Litomyšl sever; nesouhlasí s umístěním
odpočívky pro kamiony na území města Lito-
myšle. Stanovisko zastupitelů nyní musí vzít na
vědomí úředníci na stavebním úřadu, kteří pří-
padnou výstavbu dálnice ve variantě 0 mají ze
zákona projednat. -mv-

Usnesení rady
 RaM revokuje usnesení č. 1086/11 ze dne

13. 12. 2011 a nově rozhodla takto: RaM schvaluje
termíny provozu slavnostního osvětlení objektů
města Litomyšle:
- státem uznané svátky,
- Velký pátek až Pondělí velikonoční,
- v den zahájení festivalu Smetanova Litomyšl

až do konce srpna,
- v den zahájení festivalu Mladá Smetanova Li-

tomyšl až do ukončení festivalu,
- od začátku adventní doby do Tří králů pouze

soboty a neděle,
- významné akce ve městě (na základě žádosti

bude povoleno starostou).
Při dlouhodobém provozu slavnostního osvět-
lení bude mimo dny státních svátků a festivalové
dny použita menší intenzita osvětlení a osvětlení
bude pouze do 24.00 hod.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
zpracování návrhu urbanistické studie „Husova
čtvrť v Litomyšli”. Zpracovatelem je Ing. arch
Zdeňka Vydrová, a to za cenu 101.640,- Kč vč.
DPH.

 RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
zpracování návrhu urbanistické studie průtahu
I/35 v Litomyšli. Zpracovatelem je Ing. arch Sva-
topluk Sládeček, a to za cenu 140.000,- Kč vč.
DPH.                                Více na www.litomysl.cz

 ZaM vzalo na vědomí „Petici za vypracování
varianty D35 u Kornic a zvaní zástupců spolku
Živé Kornice na všechna jednání o D35"”ze dne
15. 9. 2017.

 ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši
32.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl na podporu pro-
jektu „bezpečné branky”. Hrazeno z rozpočtové
kapitoly 05, rezerva RaM. ZaM schvaluje uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace.

 ZaM zvolilo MUDr. Zdenku Fenclovou členem
správní rady Nadačního fondu pro rozvoj zdra-
votnictví Litomyšlska.   Více na www.litomysl.cz
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Další krok pro ještě zelenější Litomyšl. Příští
rok nás čekají milionové investice do flóry
Stromy, a městskou zeleň všeobecně, někteří z nás berou jako samozřejmost. Zajistit vhodné
podmínky pro život flóry v moderní „betonové” džungli však není snadné. V říjnové Lilii si mů-
žete přečíst, co vše se v oblasti zeleně dosud stihlo udělat, co se bude dít v následujících týdnech
a proč bude rok 2018 pro litomyšlskou vegetaci poměrně zásadní.

V letošním roce se podařilo dokončit několik pro-
jektů, díky kterým máme zelenější Litomyšl.
Patří mezi ně například letničkové záhony v cen-
tru, nová zahrada u domova pro seniory nebo
výsadby u panelových domů na Komenského
náměstí. Průběžně se také prořezávají a ošetřují
stromy v celkem 15 lokalitách, například v parku
nad Smetanovým domem nebo u chrámu Pový-
šení svatého Kříže. Během podzimu nás čeká
několik podobných akcí. V říjnu arboristé proře-
žou 24 stromů v parku pod muzeem na Jiráskově
ulici a studenti zahradnické školy pod odborným
dohledem dosází trvalkové záhony v Klášterních
zahradách. Zahradnická firma také obnoví tři
čtverce výsadeb na autobusovém nádraží, kde
jsou problémy s rozrůstajícími se travinami.
Na podzim letošního roku by také mělo dojít
k první etapě výsadby zeleně u městských byto-
vých domů u nemocnice. Svahy, kde se hůře
seká tráva, zahradníci osadí nenáročnými kve-
toucími keři – vajgéliemi, ořechoplodci, horten-
ziemi, tavolníky a dalšími. Parkovací stání
u domů na ulici Zdeňka Kopala v letních parnech
zastíní javory kleny podsazené kvetoucími trval-
kami ve štěrku. Větší středový trávník mezi
domem čp. 1249 a parkovištěm ozdobí růžově
kvetoucí sakury. Úprav se dočká i silnice na
Poličku. Na zeleném pásu mezi parkovištěm
a komunikací vznikne linie javorů mléčů s pod-
sadbou keřů, které budou dohromady tvořit pro-
tihlukovou a protiprašnou clonu. Výsadba
včetně dvouleté následné péče bude stát město
celkem 400 tisíc korun. „V současné době se
projektuje druhá etapa výsadby v této lokalitě,
měla by být realizována v příštím roce ve spolu-
práci města a developerské firmy, která staví
zbývající bytové domy,” uvedla Barbora Rezková,
správkyně městské zeleně.
V příštím roce se bude v péči o litomyšlskou
flóru pokračovat. Městu se podařilo získat dotaci

ve výši 1, 4 milionu korun z Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekt Výsadba
a ošetření zeleně v Litomyšli, díky kterému se
dokončí tři dlouho rozpracované plány za téměř
tři miliony korun.
První se týká průmyslové zóny, kde se zahájí po-
čáteční etapa revitalizace této lokality, při níž pra-
covníci zasadí podél Moravské a Průmyslové ulice
téměř 70 převážně domácích druhů stromů. Jedná
se hlavně o lípy, javory, topoly, třešně a duby. Tím
se zvýší přírodní rozmanitost této části Litomyšle,
kde je v současné době jen několik mladých
stromů a trávníky. Výsadbou se průmyslové bu-
dovy zapojí do okolní krajiny, rovněž se v oblasti
sníží prašnost, hlučnost a zlepší se kvalita ovzduší.
Zejména v letních měsících kolemjdoucí ocení, že
jim stromy poskytnou stín. Nové dřeviny se rovněž
stanou útočištěm pro drobné živočichy. Řešení
této lokality si vzal na starost městský zahradní
architekt Zdenek Sendler.

Interaktivní procházky městem
budou nově i ve 3D
Jak vypadají nejhezčí místa v našem městě za
krásného srpnového dne? Na tuto otázku znají
všichni Litomyšlané odpověď, protože si vybaví
pohled na Klášterní zahrady či zámek s blankyt-
ným nebem nad nimi. A brzy se touto krásou na
webu litomysl.cz budou moci pokochat i turisté
hledající tip na zajímavý výlet. Nebo Litomyš-
lané, kteří budou chtít zavzpomínat na uplynulé
horké léto. V průběhu následujících týdnů se
totiž součástí městského webu stanou takzvané
virtuální prohlídky. Jedná se o vysoce kvalitní fo-
tografie vybraných míst Litomyšle, které lze li-

bovolně přibližovat, oddalovat a snímky je
možné otáčet všemi směry. „Prohlídky Lito-
myšle, ale i dalších měst UNESCO jsou již ke
zhlédnutí na www.unesco-czech.cz,” říká Micha-
ela Severová, výkonná ředitelka sdružení České
dědictví UNESCO, a dodává: „Věříme, že pokud
se potenciálnímu návštěvníkovi zalíbí dané
místo virtuálně, bude se chtít přijet podívat
a přesvědčit na vlastní oči, jestli je i v reálu tak
krásné. V rámci marketingu se snažíme využívat
i nejmodernější technologie a technické vychy-
távky. 3D virtuální prohlídky mají velké uplatnění
například na veletrzích či dalších prezentačních
akcích.”  
Při virtuálních prohlídkách se můžete „projít”
Klášterními zahradami, vystoupat na vyhlídku
kostela Nalezení sv. Kříže, porozhlédnout se po
zámeckém návrší, navštívit zámek, starou rad-
niční věž na Smetanově náměstí, vzdát hold Be-
dřichu Smetanovi u jeho sochy či se „vydat” za
sportem. Vzhledem k tomu, že se snímky poři-
zovaly v létě, samozřejmě nechybí ani plovárna,
krytý bazén či Sportovní areál Černá hora. Pro-
hlídku pro Litomyšl zpracovala firma Pano3D
a prohlídky jsou přizpůsobené i pro 3D brýle.
Pokud tedy budete mít potřebné vybavení, tak
si naše prohlídky můžete užít ještě více. -mv-

Jedenáctý ročník
konference slavil
úspěch
Ve dnech 7. a 8. září se v zámeckém pivovaru
uskutečnil již 11. ročník celorepublikové konfe-
rence s názvem Současnost a perspektiva soci-
ální péče ve společnosti 21. století. Akci, na niž
dorazilo zhruba sto odborníků z celé České re-
publiky, pořádal Odbor školství a sociální péče
MěÚ Litomyšl. Cílem konference bylo probrat
současná témata ovlivňující sociální péči a zpro-
středkovat lidem z praxe kontakt s akademiky.
Na účastníky čekaly dva nabité dny plné před-
nášek předních českých odborníků a podle
ohlasů se i letošní ročník vydařil. „Považuji ji za
jednu z nejlepších akcí, kterých jsem se za více
než 20 let své pracovní kariéry zúčastnila,” pro-
hlásila například Jana Pobořilová, vedoucí od-
boru sociálních věcí zlínského magistrátu. Její
názor nebyl rozhodně osamocený: „Je pro mě
skutečně zážitkem setkávat se s kapacitami
v daném oboru, které mají dostatečný prostor
vyjádřit svoje myšlenky na podiu i v osobních di-
skuzích, a současně prožít dva dny v krásné
a stále inspirativní Litomyšli,” nechal se slyšet
Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví královéhradeckého magistrátu.

-az-

Další lokalitou, kde dojde k významné změně
v zeleni, bude ulice 9. května, zde se vykácí a ná-
sledně znovu vysadí sakury. O tomto plánu se
v uplynulých letech často hovořilo. Bylo uspořá-
dáno několik veřejných projednávání, na kterých
odborníci i představitelé města obyvatelům vy-
světlili, že je tento krok s ohledem na stav
zhruba 50letých sakur nutný. Oblíbené stromy
s růžovým květem podle arboristů dožívají
a jsou ve špatném stavu, a pokud chceme, aby
si ulice 9. května zachovala svůj charakter, je
nutné staré stromy pokácet a místo nich vysadit
nové. V lokalitě se tak vysadí téměř 80 sakur se
sponem ve výši zhruba 9 metrů. Díky tomu
budou v místě lepší světelné podmínky a pod vě-
tvemi stromů budou moci v klidu projet i řidiči
větších vozidel. Vzhledem k tomu, že pedolo-
gické průzkumy ukázaly na nevyhovující kvalitu
půdy ve spodní vrstvě, dojde k její částečné vý-
měně. Při kácení a následné výsadbě sakur, ži-
vých plotů, růží a trvalkových záhonů dojde
i k dílčím úpravám komunikace a parkovacích
míst.
Třetím projektem, který město z dotace realizuje,
se týká ošetření stromů a výsadbě v aleji u Ver-
texu a v Trstěnické ulici u sokolovny a kapličky.
Odborníci tam mimo jiné zabezpečí koruny vy-
braných stromů, aby neohrožovaly chodce ani
majetek.
S pracemi na těchto projektech se začne nejpoz-
ději na jaře příštího roku, a pokud půjde vše
podle plánu, tak by měly být hotové do konce
podzimu 2018. Na ulici 9. května závisí termín
dokončení na termínu realizace stavebních
úprav, na které naváží zahradnické práce. Ty na
této ulici budou stát 1, 8 milionu korun. Investice
do zeleně v průmyslové zóně, aleje u Vertexu
a Trstěnické ulici budou dohromady stát necelý
milion. -mv-
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Hra o Zámeckou
Zvažoval jsem, jaký titulek dát tomuto článku,
například Quo vadis, Zámecká, nebo Vše, co
jsem kdy potřeboval vědět, jsem se naučil v ma-
teřské škole, ale přišlo mi to jako klišé, které se
nehodí pro úvahu o místě, pro které je hlavní
charakteristikou hra, radost, spontánnost. 
Co je to ale za hru? Je to hra, kde je v sázce ra-
dost dětí, jejich vstup do společnosti, seznámení
s okolním světem. V přátelském prostředí Zá-
mecké školky je pro děti tento velký krok takový
snadný, přirozený. A nejde jen o přátelské pro-
středí, ale také o nádherné místo, které je nabité
historickou atmosférou, o místo, kde mohou děti
každý den vnímat krásu památky UNESCO. 
Kdo tuto hru hraje? Jeden velký hráč, Národní
památkový ústav, se rozhodl, že horní budovu
školky potřebuje pro své účely. Děti už tam ne-
chce. Druhý velký hráč, město Litomyšl, musí na
tuto skutečnost reagovat. Musí zajistit prostor
pro děti. A volí tu nejjednodušší cestu, přestěho-
vání tří oddělení  z horní budovy školky do pro-

stor školek Lidická a 17. listopadu. Splní si povin-
nost zajistit dostatek míst v mateřských školách,
ale vyvstává zde otázka, je správné vybrat si tu
nejjednodušší cestu a neptat se, jestli to je ře-
šení, které je nejvhodnější pro děti, pro občany
města, pro figurky na herním plánu?
Pro výběr správné cesty je přeci zcela zásadní
posoudit mnoho faktorů, jako je třeba dopravní
dostupnost, spádovost místa, prostředí, pest-
rost nabídky předškolních zařízení nebo finanční
nákladnost. Přestěhováním 2 oddělení do školky
na 17. listopadu se zvyšuje dopravní zátěž pro
město, protože mnoho rodičů bude muset každý
den vozit dítě autem do školky, která se nachází
na druhém konci města. Co se týče spádovosti,
jaký smysl má vytvářet obrovskou školku se 7
třídami na okraji města? A prostředí? Bude se
dětem více líbit na procházkách mezi paneláky
než v zámeckých zahradách? Snížením počtu
školek se logicky sníží pestrost. Snad jen fi-
nanční stránka je u městem navrhovaného ře-
šení nejlepší. 

Kromě nižší finanční nákladnosti argumentovalo
vedení města také tím, že nemá jinou možnost
než Zámeckou školku přestěhovat na 17. listo-
padu. Na konci června ale proběhlo setkání s ro-
diči, kde padlo několik návrhů na jiná řešení,
například na přístavbu k dolní budově mateřské
školy, výstavbu nové budovy školky na parko-
višti pod zámkem a další. Výstupem z jednání
byl závazek města, že se bude vážně zabývat tě-
mito alternativami. Vážně ale znamená i rychle
a intenzivně, zvláště v situaci, kdy nás tlačí čas.
Tuto rychlost a intenzitu zatím postrádáme. Ne-
chceme totiž, a myslím, že mluvím za většinu za-
interesovaných občanů, aby za několik měsíců
město vystoupilo s tím, že se jinými možnostmi
vážně zabývalo, ale že už teď není čas je zreali-
zovat. Chceme jednat. Rychle. Intenzivně. Ve hře
je každý rok osud 70 dětí z celkem asi 350 dětí,
které jsou ve školkách. To je pětina nových ob-
čánků. 
A to je velká hra.

Tomáš Fila, GENERACE 89

Generace 89 SNK

Vážení spoluobčané,
na zářijovém jednání zastupitelstva jsme přijali
za město stanovisko k výstavbě dálnice D35.
Ještě než podrobně vysvětím, proč jsem hlasoval
a prosazoval variantu 0. (DÚR), chci zmínit jednu
podstatnou věc. To, že coby zastupitelé pre-
ferujeme jednu variantu, neznamená, že se
nakonec skutečně postaví. Byl to z naší
strany signál ŘSD a stavebnímu úřadu, ne
pokyn k zahájení prací. Na to ostatně ani ne-
máme žádnou pravomoc. V zastupitelstvu jsme
se nakonec rozhodli podpořit variantu 0, ale zá-
roveň jsme k usnesení přidali několik důležitých
požadavků. Všichni si totiž uvědomujeme, že
dálnice ovlivní život všech Litomyšlanů a lidí
v našich okolních obcích.  Naše požadavky spo-
jené se schválením varianty 0 jsou následující:
chceme protihlukové stěny, výhybnu mezi Su-

chou a Strakovem, odmítáme mimoúrovňovou
křižovatku sever a odpočívku pro kamiony. Mys-
lím si, že se jedná o rozumné požadavky. 
Variantu 0 jsme podpořili hlavně kvůli riziku, že
by se v případě příklonu k variantě č. 1, která není
v takové fázi přípravy jako varianta 0, mohla vý-
stavba dálnice zpozdit o několik let. To by zna-
menalo, že by městem dle odhadů projíždělo 15
tisíc aut denně navíc, protože v navazujících
úsecích by dálnice již stála, jen u nás ne. Když to
sečteme, bylo by to ročně několik milionů aut
navíc, což by znamenalo kompletně zasekaný
střed Litomyšle, v jehož blízkosti bydlí tisíce lidí.
S tím ruku v ruce by samozřejmě došlo ke zhor-
šení životního prostředí a ke větší zátěži pro
zdraví obyvatel. Toto riziko nelze brát na lehkou
váhu a já udělám vše proto, aby tomu tak ne-
bylo!

Velice mne mrzí, že se v posledních týdnech vý-
razně vyhrotila situace i rétorika všech zúčast-
něných. Přesto je třeba vážit si všech, kteří se do
problematiky trasování dálnice aktivně zapojili.
Nesouhlasím s některými argumenty, které pa-
dají, ale opravdu si upřímně vážím aktivního pří-
stupu občanských iniciativ. Nyní uvidíme, jak na
naše připomínky zareaguje stavební úřad. Při
čekání na rozhodnutí tohoto orgánu však nebu-
deme sedět s rukama v klíně. V současné době
podnikáme některé kroky, které mají zmírnit do-
pady dálnice na Litomyšl – připravujeme výkup
pozemků, tak abychom mohli vysadit již nyní
stromy, které by odclonily dálnici od obyvatel
ještě více. 
Doufám, že budoucnost ukáže, že naše rozhod-
nutí bylo správné.

Radomil Kašpar, starosta

KDU-ČSL

Oznámení o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
V souladu s ustanovením § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ozna-
muji, že volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do
14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním
okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební míst-
nost podle místa trvalého pobytu voliče:

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
Dukelská, J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, 
Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.
2) Gymnázium, T. G. Masaryka 590
Fučíkova, Luční, Zelená alej, 17. listopadu, 
9. května.
3) Stř. škola technická, T. G. Masaryka 659
Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek.
4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční,
Sokolovská, U Sádek, Zahradní.
5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše,
Jaselská, K Markovu 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 Stříte-
ského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.
7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám.
Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny,
Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra
Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moš-
tením.
8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová,
Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lá-
nech, U Lomu.
9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera,
Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M.
Švabinského, Polní, Václav Boštíka, Zahájská.                                                                          
10) Hotel Zlatá hvězda, Smetanovo nám. 84
B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,  Toulov-
covo 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) has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky nebo cestovním průkazem
České republiky.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanove-
nými 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.

V Litomyšli dne 10. srpna 2017
Radomil Kašpar, starosta
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Rok fungování inkluze na Litomyšlsku
Projekt Cestou vzájemného porozumění po-
máhá dětem na základních školách v Litomyšli
a okolí od září 2016, nedávno jsme tedy oslavili
první rok jeho fungování v praxi. Při této příleži-
tosti jsme se rozhodli zrekapitulovat, co je cílem
této snahy. V první řadě je to zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Do projektu
je zapojeno 15 základních škol a 22 mateřských
škol z celého Litomyšlska. K 30. červnu 2017 bylo
nově zaměstnáno 61 školních asistentů, kteří
pracují v mateřských a základních školách.
Každý asistent má svého mentora, kterých je
celkem 58. Dále se projektu účastní 31 koordiná-
torů, ve většině případů jsou to ředitelé škol.
Nedílnou součástí Cesty vzájemného poro-
zumění  je  rovněž  doučování  žáků.  Na všech
základních školách využívají možnosti indivi-
duálního doučování, kdy se celkem 115 peda-
gogů věnuje žákům, kteří doučování potřebují.
Každá základní škola má možnost u dětí pro-
střednictvím kroužků podpořit rozvoj čtenářství,
matematické gramotnosti či cizího jazyka. Cel-
kem se podařilo zřídit 16 kroužků po celém Lito-
myšlsku.    
V rámci projektu na I. ZŠ Litomyšl také například
zavedli aktivitu, kdy absolvent školy, tedy starší
kamarád, spolupracuje a pomáhá mladšímu žá-
kovi, celkem tam takto vytvořili třináct dvojic.
Součástí projektu jsou i setkání s odborníky, vzá-

jemné návštěvy mezi školami či další vzdělávání
pedagogů. Od 1. září 2016 má každá mateřská
i základní škola k dispozici v rozsahu 24 hodin
možnost využít odborné konzultace. Od června
2017 využilo 22 škol a 33 pedagogů nabídku vzá-
jemné hospitace a sdílení dobré praxe. To zna-
mená, že v cizích školách pozorovali výuku
a získali tím informace, jak se učí jinde. Od letoš-
ního září budou v hospitacích pokračovat. Sku-
pina téměř padesáti učitelů má možnost se
systematicky vzdělávat v oblasti prevence řečo-
vých vad, poruch pozornosti a hyperaktivity či
ostatních typů speciálních potřeb. Do této chvíle
proběhlo pět takovýchto seminářů.
Od loňského podzimu ve městě fungují Klubík
a Klub. V prostorách Rodinného centra Litomyšl
funguje Klubík denně od 8.00 do 12.00 hod. Je
zde pedagogický pracovník, který pečuje o děti,
jež z různých důvodů nenavštěvují mateřské
školy. Průměrná denní docházka činí asi patnáct
dětí. V DDM Litomyšl mohou žáci základních škol
každý den od 12.00 do 16.00 hod. navštěvovat
Klub. Odborný dohled zde dětem zajišťuje pod-
poru při doučování i volnočasových aktivitách.

Denně se v Klubu vystřídá zhruba patnáct žáků
základních škol. 
„Osobně mám radost z toho, že máme od uči-
telů, asistentů i koordinátorů pozitivní reakce
a jsme v neustálém kontaktu. Naším společným
cílem je, aby projekt byl pro děti, žáky i peda-
gogy přínosem a splnil naše očekávání,” řekla
k roku fungování Cesty vzájemného porozumění
Milada Nádvorníková, vedoucí Odboru školství
a sociální péče MěÚ Litomyšl. Projekt „Cestou
vzájemného porozumění ve vzdělávání na území
ORP Litomyšl” je podpořen 85 % z Evropského
sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5
% z obecních rozpočtů. Realizace projektu byla
zahájena 1. července   2016   a projekt bude
ukončen   30. června 2019. Celkové způsobilé
náklady budou v max. výši 72,8 mil. Kč.       -az-

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl”, r.č.:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizo-
vaný a financovaný s podporou ESF, Operačního
programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního
rozpočtu a rozpočtu města

Snadnější nakládání s prostředky města na za-
čátku kalendářního roku má přinést novinka,
o níž budou v prosinci jednat zastupitelé. Ti
budou poprvé schvalovat rozpočet pro celý rok
ještě před jeho faktickým začátkem. Pokud jej
posvětí, nebude mít město na rozdíl od minulých
let dočasné rozpočtové provizorium. „V praxi to
znamená, že bude možné již od prvních ledno-
vých dnů podle rozpočtu pracovat. V případě
schválení tedy lze již v lednu začít s financová-
ním investičních akcí města podle rozpočtova-

ných částek,” vysvětlila Jitka Valentová, vedoucí
finančního odboru. O předložení návrhu na pro-
sincové jednání zastupitelstva rozhodla o prázd-
ninách rada města v reakci na novelizaci zákona
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů. Podle ní musí mít příspěvkové or-
ganizace města do konce roku schválený
rozpočet. „Naše příspěvkové organizace, tedy
například Zámecké návrší či Smetanův dům,
jsou z velké části financovány městem a musí
své rozpočty v listopadu předložit radě. Proto

jsme na pokyn pana starosty začali i s prací na
rozpočtu Litomyšle pro rok 2018, aby zastupitelé
v rámci jednání o rozpočtu města rozhodli ještě
letos o výši rozpočtu příspěvkových organizací,”
dodala Jitka Valentová.
V minulých letech město využívalo možnost
schválit rozpočet až v novém roce a do té doby
hospodařit podle zastupitelstvem přijatých pra-
videl rozpočtového provizoria. Ta byla do jisté
míry svazující a v některých situacích bylo nutné
několik týdnů čekat na schválení rozpočtu. -mv-

Bude příští rok bez rozpočtového provizoria?

Plakety Rady města Litomyšle
jsou i letos v dobrých rukách

letos stal halovým mistrem světa. Z akce konané
v jihokorejském městě Tegu si na jaře odvezl tři
medaile v kategorii M65 – zlatou ve skoku o tyči
za výkon 340 centimetrů a v dalších kláních vy-
bojoval dva bronzy za výkony ve skoku do výšky
(151 centimetrů) a běhu na 60 metrů překážek (9,
97 vteřiny). Jen několik hodin před předáváním
plaket navíc přesvědčivě zvítězil na domácím
mistrovství republiky. Tento titul vybojovaný na
litomyšlském oválu vyšperkoval národním rekor-

dem ve víceboji veteránů. Ocenění získal za zá-
sluhy v oblasti sportu a významný podíl na pro-
pagaci Litomyšle a veteránského sportu.
Bývalý velitel Městské policie Litomyšl Karel Raj-
man (60) je bezesporu osobností, kterou není
třeba Litomyšlanům dlouze představovat. Sou-
časný starosta Morašic na konci loňského roku
rezignoval na post velitele strážníků, který za-
stával od roku 1994. V řadách naší městské po-
licie sloužil 25 let, během kterých při denních
i nočních hlídkách po městě prošlapal nejedny
služební boty. Karel Rajman obdržel plaketu za
zásluhy o rozvoj Litomyšle a dlouholetý podíl na
zajištění bezpečnosti ve městě pro občany i tu-
risty.
Hudebník a pedagog Petr Jiříček (37) patří mezi
jedny z nejmladších oceněných. Nicméně při no-
minaci nehraje roli věk, ale to, co daná osoba
umí nebo dělá. A Petr Jiříček toho zatím pro Li-
tomyšl v oblasti kultury stihl opravdu hodně.
Umělec působí jako sbormistr, skladatel, varha-
ník i učitel v Základní umělecké škole Bedřicha
Smetany. Cenu získal za zásluhy o rozvoj Lito-
myšle a významný podíl na rozvoji kulturního ži-
vota ve městě.
S letošními laureáty má Litomyšl již 18 nositelů
Plaket Rady města Litomyšle, která se význam-
ným osobnostem uděluje od roku 2011. Mezi
oceněnými najdeme Josefa Čejku, Františka Be-
neše, Milana Vítka, Kazutami Anda, Jaroslava
Dvořáka, Jaroslava Theimera, Vladimíra Šauera,
Věru Kučerovou, Ladislava Péchy, Vladimíra No-
votného, Milana Motla, Jana Rektoříka, Ondreje
Lénárda, Hanu Šmákalovou a Jana Kačera. -az-

Slavnostní večer se odehrál ve velkém sálu Sme-
tanova domu, kam dorazilo několik desítek náv-
štěvníků. Bohatým kulturním programem, o nějž
se postarali umělci z festivalu Mladá Praha, pří-
tomné provedl Vojtěch Stříteský. O každém
z oceněných připravil krátký videomedailon,
v němž se ve spolupráci s rodinou a přáteli snažil
zachytit jeho životní příběh. 
Ivo Strnad (69) byl na cenu nominován za skvělé
výkony v atletice veteránů. Rodák z Kornic se

V neděli 17. září převzali pánové Ivo Strnad, Karel Rajman a Petr Jiříček z rukou starosty a místo-
starosty Plakety Rady města Litomyšle. Toto prestižní ocenění získali za svůj přínos občanům
i městu v různých oblastech lidské činnosti. 
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Události ve fotografiích

Začátek školního roku. V pondělí 4. září se ško-
lou povinné děti opět vydaly do svých tříd. De-
váťáci nejevili moc nadšení, zato prvňáci se na
první den školy opravdu těšili. Snad jim to dlouho
vydrží.

Prvňáci na přechodech. Krátce po začátku no-
vého školního roku zavítal na I. ZŠ velitel Měst-
ské policie Litomyšl Tomáš Rádek, aby děti poučil
o správném přecházení přes silnici. Nejprve
žáčky vyzkoušel, jestli mají zvládnutou teorii.
Poté došlo i na praktickou ukázku, kde si děti
zkoušely přejít přes přechod nejprve ve skupině
a poté ve dvojicích.

Hravá recyklace. Na Toulovcově náměstí se
6. září konala zábavně naučná akce na téma re-
cyklace elektroodpadu. Pro děti zde bylo připra-
veno několik stanovišť. Velké oblibě se těšila
například obří nafukovací dráha, kde se soutěžilo
ve dvojicích na rychlost. Kromě dráhy si děti
mohly vyplnit krátký kvíz nebo vyzkoušet několik
tematických her.

Květiny na zámku. Až do poloviny září mohli
návštěvníci litomyšlského zámku obdivovat kvě-
tinovou výstavbu s podzimní tématikou, která
byla veřejně přístupná v reprezentačních poko-
jích památky UNESCO.

Litomyšlské dvorky. Multižánrový festival Lito-
myšlské dvorky, jenž se konal na několika mís-
tech města, lákal na pestrý program i na dosud
málo známá místa. Při letošním ročníku jste na-
příklad mohli navštívit dvorky rodinného centra
a turistického zázemí, které byly v minulých mě-
sících opraveny.

Dny otevřených dveří památek. Ve dnech 9.
a 10. září mohli lidé opět navštívit nejzajímavější
památky, budovy a prostory v Litomyšli, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepří-
stupné. V sobotu 9. září se mohli podívat třeba
do útrob Smetanova domu nebo na světelnou
show v chrámu Nalezení sv. Kříže.

Hokejový nábor. V rámci akce Týden hokeje se
20. září na litomyšlském zimním stadionu usku-
tečnila náborová akce pro malé děti, které si
mohly vyzkoušet střelbu na branku i bruslení. Je-
jich rodiče se zase mohli podívat do zázemí a se-
známit se s fungováním klubu. Ochotní trenéři
jim odpovídali na všechny otázky.

Květinová show. Stovky lidí zaplnily ve čtvrtek
21. září odpoledne Klášterní zahrady. Studenti
zahradnické a technické školy připravili tradiční
Květinovou show. Letošním tématem bylo výročí
Marie Terezie, takže se v Litomyšli objevila císa-
řovna, která si za doprovodu dvou vojáků přišla
prohlédnout portréty její rodiny – výtvory stu-
dentek oboru scénické a výstavní tvorby.

Slavnostní otevření hvězdárny. Od středy 27.
září mohou malí i velcí astronomové pozorovat
noční oblohu z nově otevřené hvězdárny, kterou
najdete na zahradě naproti budově DDM Lito-
myšl. Slavnostního otevření se zúčastnilo něko-
lik desítek lidí, mezi kterými nechyběl ani Dr. Jiří
Grygar. Doufejme, že i díky hvězdárně si děti na-
jdou cestu k přírodním vědám.

Nové knihy v litomyšlské knihovně
Kessler, Leo – Závod s časem: pátá část, Bo-
lavá, Anna – Ke dnu, Stevens – Maska, Roberts,
Nora – Poslední sezona, Persson – Tekutý písek,
Meacham – Titáni, Granger, Ann – Trosky, Fen-
wick, Liz – Pod nebem Cornwallu, Enoch, Su-
zanne – Hříšnice, Táborská – Malinka, Beran –
Námluvy se zločinem, Rentzenbrink – Poslední
akt lásky, Ward, J. R. – Přísaha krve: druhý díl,
Cook, Eileen – Se záští, Seddon, Holly – Snaž se
nedýchat, Matoušková – Válka zrcadel, Kessler,

Leo – Vražedná past: šestá, Chřibková – Když
to tam není, tak to, Rottová, Inna – Případ dív-
čího orchestru, Adams – Ta druhá, Benková,
Jana – Uličnice, Douglas-Home – Mořský detek-
tiv, Wells – Na konci samoty, Ferrante – Geniální
přítelkyně. Díl, Pilátová – S Baťou v džungli,
Enger, Thomas – Smrtelná rána, Groen, Hendrik
– Tajný deník Hendrika, Körnerová – Znamení
jednorožce, Vaněk, Jan J. – Hrobka pro tři nebož-
tíky

Reportáže regionální CMS TV z Litomyšle a okolí
můžete zhlédnout i na internetových stránkách
www.youtube.com/thecomvision. Podívejte se
například na: Hájovna u Budislavi po rekon-
strukci nabízí ubytování • Zdeněk Sklenář –
Staré řecké báje a pověsti • Z tiskové konference
v září 2017 • Magdalena Jetelová – The essential
is no more visible • HC Litomyšl muži vs. HC
Chrudim – přípravný zápas • Litomyšlské dvorky
kulturní a zábavné • Plakety Rady města Lito-
myšle 2017 – Medailony oceněných osobností
• Decimuž 2017 • Konference na téma sociální
péče • Špičková ortopedie na Artrex Days 2017 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ NA INTERNETU



7

Fokus Václava Moravce na III. ZŠ
Momentálně patrně nejznámější novinář – pu-
blicista České televize Václav Moravec (původem
z Letohradu) trávil svůj pracovní program v úterý
19. září 2017 v Litomyšli. Nejprve byl na gymná-
ziu na besedě se studenty, odpoledne pak natá-

čel postřehy  dětí ve školní družině do pořadu
Fokus Václava Moravce. Nejmenší žáci (včetně
prvňáčků) měli možnost seznámit se s touto
všeobecně známou osobností České televize,
zúčastnit se natáčení a případně i přispět vlast-
ními postřehy k náplni pořadu. Václav Moravec
vystupoval velmi sympaticky a trpělivě, takže
ostych dětí po delším čase překonal a některé
pro něho zajímavé odpovědi zaznamenal. Ale jak
sám přiznal, bylo to náročnější než moderovat
diskuze politiků. Seznámil se s fungováním celé
školy a na památku nám napsal následující text:
„Už dlouho jsem nezažil tak inspirativní odpo-
ledne aneb Děti nám to řeknou! Přeji jen to
dobré všem žákům, učitelům, vychovatelkám
a asistentkám této skvělé základní školy. Rád se
budu vracet…” – Václav Moravec, 19. 9. 2017.
Odpovědi našich dětí si budete moci vyslech-
nout v České televizi v úterý 14. listopadu 2017.

Pavel Jirsa, ředitel

Neusněme na růžích
Před 26 lety byli vysláni, aby spravovali naši far-
nost, dva kněží – otec František Beneš a otec Jiří
Štorek. Převzali zpustlý, více než 70 let neopra-
vovaný kostel s farní budovou a podobně zpu-
stlou farní zahradu. Byli ještě mladí a zdraví;
nezalekli se toho, co je čeká. Otec František
začal hned shánět vše, co bylo třeba zařídit.
K tomu vždy jako první nabídl své vlastní praco-
vité ruce. Přidali se další ochotní a obětaví farníci
a opravy kostela i farní budovy se rozběhly. 
Také farní zahrada se proměnila z džungle
v užitnou. Otec František vlastnoručně za po-
moci o dost staršího pana Mikysky vykopal ne-

hezká křoviska pod zdí farní zahrady, na po-
zemku města Litomyšle. Po odklizení těchto křo-
visek se objevil kdysi označený široký záhon. Ten
přímo vyzýval k tomu, aby do záhonu byly vysá-
zeny rostliny pro krásu i radost kolemjdoucích.
Přidalo se několik dalších pracovitých rukou,
staraly se o zahradu, vypěstovaly na ní mimo
jiné sadové žluté růže jménem lichtkönigin lucia
a vysázely jich dlouhou řadu do záhonu pod zdí
farní zahrady; také řadu narcisů, tulipánů i ko-
satců.
Tak, jak rozkvétal při opravách kostel, farní bu-
dova i zahrada, rozkvetl i záhon pod zdí farní za-

hrady. Jako první po konci zimy a pro radost ko-
lemjdoucím vykvetl záhon krásných jarních kvě-
tin a koncem měsíce června v čase, kdy probíhá
festival Smetanova Litomyšl, vykvetla pokaždé
v plné kráse dlouhá řada žlutých růží. Je to pa-
stva pro oči každého, kdo kolem prochází, a náv-
štěvníci si záhon s farou často fotí.
Za těch 25 roků jsme zestárli i my, kteří jsme se
s radostí a láskou o záhon starali, a naše síly
jsou po 85 letech života téměř u konce. Předá-
váme tento záhon, který je nyní okopán a oše-
třen tak, jak to rostliny vyžadují, do péče majitele
pozemku – města Litomyšle. Věříme, že ti, kteří
se v našem krásném městě starají o zeleň,
budou o tento záhon pečovat dále. 
V tyto dny odchází do jiné farnosti otec Franti-
šek i otec Jiří. Po otci Františkovi nám zde zůs-
tává obrovské dílo, do plné krásy opravený,
návštěvníky obdivovaný kostel i farní budova. Je
příhodný čas poděkovat otci Františkovi i otci Ji-
římu za kus života a zdraví, které nám tu zane-
chávají, i za obětavé duchovní vedení. Naši milí
otcové, děkujeme a modlitbou prosíme o další
síly, potřebné zdraví a Boží odměnu v nebesích. 

Za všechny, kteří přiložili ruku k tomuto dílu
Marie Lorencová

Objevte svoje talenty a pomáhejte 
při tom druhým!
Peníze nejsou všechno. Dát kus sebe a toho, co
umím, se může zdát těžší, ale příležitostí je dost
a bývá to nakonec obohacení pro obě strany.
Naši dobrovolníci o tom mohou vyprávět. Zveme
vás mezi ně. Akreditované dobrovolnické cen-
trum při Farní charitě v Litomyšli registruje už
nyní kolem 30 dobrovolníků, kteří se různým
způsobem podílejí na zlepšení života potřeb-
ných lidí kolem nás, pomáhají pravidelně dětem
či seniorům nebo s námi spolupracují při pří-
pravě a zajištění jednorázových akcí. 
Nepracujete a rádi byste mezitím pomohli a zís-

kali novou osobní i profesní zkušenost? Studu-
jete, chcete rozvinout nějaký svůj talent a podě-
lit se o něj? Máte při práci nebo studiu chuť a čas
zkusit něco nového a poznat nové lidi? Kontak-
tujte Marii Šnajdrovou (tel.: 732 803 709, email:
charita-kancelar@lit.cz) nebo rovnou přijďte
a zazvoňte na zvonek kanceláře farní charity
hlavního vstupu do Lidového domu v Litomyšli.
Hned získáte konkrétnější představu a dozvíte
se o možnostech, jak se v našem městě podílet
na věcech, které mají smysl. Těšíme se na vás. 

Martina Soukupová, Farní charita Litomyšl

Týden nízkoprahových klubů v Naději
V týdnu od 18. do 24. září 2017 proběhly v 53 měs-
tech České republiky dny otevřených dveří, spor-
tovní odpoledne, divadelní představení, koncerty
a festivaly s cílem upozornit na práci a význam
nízkoprahových klubů. Akci pořádala Česká asoci-
ace streetwork.  Zapojilo se do ní 71 nízkopraho-
vých klubů pro děti a mládež z celé republiky
včetně litomyšlské pobočky NADĚJE. 
Nízkoprahový klub neboli nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež je sociální služba určená dětem
a dospívajícím, kde mohou po školní výuce trávit
volný čas a řešit své problémy. Především pro do-
spívající jsou kluby prevencí trávení volného času

na ulici, vandalismu na veřejném prostranství, zá-
školáctví nebo konfliktů se zákonem. Zaměstnanci
nízkoprahových klubů jsou sociální pracovníci,
kteří poskytují mladým lidem pomoc v obtížných
situacích.  Výraz nízkoprahový znamená „do-
stupný, bez bariér”.
V rámci pořádané akce proběhlo ve středu 20.
9. 2017 v litomyšlském klubu zřizovaným NADĚJÍ
odpoledne vyplněné soutěžemi pro dvojice. Děti
docházející do klubu si měly možnost přivést ka-
marády, ukázat jim prostory, kde tráví volný čas,
a společně si zasoutěžit o hezké ceny z připra-
vené tomboly.                            Martina Kupková 

Věděli jste, že podnikatelé a firmy působící v Li-
tomyšli se mohou nechat bezplatně zapsat do
databáze firem na webu www.litomysl.cz ? Od
poslední aktualizace brzy uplynou dva roky, a
proto chystáme dílčí aktualizaci obsáhlého se-
znamu, v němž je v současné době přes 400
subjektů. Pokud o sobě chcete dát vědět poten-

ciálním zákazníkům a klientům, nebo u vás došlo
za uplynulé roky ke změně sídla a dalších infor-
mací, tak prosím kontaktujte paní Marcelu Quai-
serovou z Odboru kultury a cestovního ruchu
MěÚ Litomyšl – marcela.quaiserova@litomysl.cz
nebo volejte na 461 653 397. -mv-

Výzva pro podnikatele

Zahraniční
návštěva na I. ZŠ
Nové zkušenosti, poznávání jiné kultury i procvi-
čení angličtiny, to je ve zkratce projekt EDISON.
Od 11. do 15. září hostila Základní škola U Školek
v Litomyšli šestici vysokoškolských studentů
z různých zemí světa. Mexičanka, Ind, Gruzínka,
Iráčanka, Egypťan a Turek strávili v Litomyšli
jeden týden, žákům ve škole přiblížili své země
a ve volném čase poznávali město. „Účast v pro-
jektu Edison mi nabídla naše bývalá žákyně Bar-
bora Horáčková a myšlenka se mi hned zalíbila.
V dnešní době mezi lidmi narůstá kvůli migrační
krizi a teroristickým útokům mezikulturní bari-
éra. Proto se mi projekt zdál být skvělou mož-
ností, jak předsudky zbořit a bariéru prolomit,”
vysvětluje ředitelka školy Miroslava Jirečková,
proč se do projektu zapojili. Studenti ze zahra-
ničí se účastnili výuky, diskutovali s dětmi
a představili jim své země. „Jsem v Čechách
vůbec poprvé. Místní lidé mě přijali velmi přátel-
sky a pomáhají mi,” řekl Mohamed Nour, student
architektury z Egypta. V Litomyšli ho zaujaly mo-
derní i historické stavby, Strávil volný čas v uli-
cích s fotoaparátem, aby mohl snímky ukázat
svým kolegům v Egyptě. Studentku anglické li-
teratury Zahru z Iránu ve městě potěšilo množ-
ství zeleně. „Takhle je u nás jenom na jaře.
O Čechách jsem si četla ve Wikipedii a viděla
jsem fotografie. Moc jsem se těšila,” podotkla
Zahra. Pao z Mexika dovezla dětem kufr plný
hraček, masek, knížek a jiných typických věcí ze
své země.
Studenti strávili týden v českých rodinách,
ochutnali tradiční jídla, mimo jiné litomyšlského
kapra. „Doufám, že díky zahraničním stážistům
oživíme výuku, a věřím, že zvýšíme zájem dětí
nejen o studium angličtiny, ale i zeměpisu a na-
učíme je nebát se odlišného,” uzavřela ředitelka
Miroslava Jirečková. -red-
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Mezinárodní kongres v Litomyšli
nabídl novinky v léčbě úrazů

„Stále více lidí sportuje, tím stoupá i počet úrazů.
Zároveň se však zvyšuje tlak pacientů na rychlejší
léčbu a brzký návrat do práce nebo ke sportu.
Proto se objevují nové operační metody, které jim
to umožní. A právě na moderní postupy v léčbě
úrazů pohybového aparátu se zaměřil tento kon-
gres. Dominantně se jednalo o miniinvazivní ar-
troskopické operace, které jsou doménou všech
ortopedií,” pronesl primář ortopedického oddělení
Litomyšlské nemocnice a předseda kongresu Mi-
roslav Vlach a dodal: „Věřím, že kongres všem
účastníkům nabídl zajímavé přednášky s mnoha
novými poznatky včetně praktických ukázek
z operačních sálů.”
Arthrex Days 2017 byl kongresem zaměřeným na
sportovní medicínu a artroskopii. Akci pořádalo
ortopedické oddělení Litomyšlské nemocnice
spolu se společností Aspironix a uskutečnila se
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mar-
tina Netolického a krajského radního pro zdravot-
nictví Ladislava Valtra. Byla určena pro ortopedy
a úrazové chirurgy z celé Evropy. Úspěšně navá-
zala na loňský Litomyšlský ortopedický kongres
s mezinárodní účastí konaný u příležitosti 60. vý-
ročí vzniku litomyšlské ortopedie na zdejším
zámku.
„Vloni jsme prezentovali novinky v oblasti ope-
rativy kolenního kloubu, které jsme na našem
pracovišti zavedli do běžné praxe na základě
zkušeností získaných v Rakousku a v Německu.
Část odborné veřejnosti tyto postupy zaujaly na-
tolik, že jsme se rozhodli pro pokračování a le-
tošní kongres jsme již zaměřili na nové trendy
v artroskopii,” uvedl lékař ortopedického oddě-
lení Litomyšlské nemocnice a vědecký sekretář
kongresu Vít Heblt. „Zdejší ortopedie je příkla-
dem toho, že i v menší nemocnici se dělá dobrá
medicína. Jedná se o velmi progresivní oddělení,
které zavádí řadu moderních trendů v léčbě.
Věřím, že i tento kongres přispěje k tomu, aby
veřejnost poznala kvality tohoto pracoviště,”
dodal ředitel Orlickoústecké, Litomyšlské a Svi-
tavské nemocnice Tomáš Julínek.
Dvoudenní program kongresu, na němž se sešlo
kolem tří stovek účastníků, nabídl bezmála šest
desítek přednášek v lékařské i sesterské sekci.
Novinky v artroskopické operativě představili
kromě předních českých odborníků rovněž vý-
znamní specialisté ze Slovenska, Rakouska, Ně-

mecka a Portugalska. Součástí páteční části byly
dva živé přenosy z operačních sálů. Vít Heblt
z domácího ortopedického oddělení Litomyšlské
nemocnice vedl plastiku předního zkříženého
vazu metodou All-Inside a Robert Frei z Centra
pohybové medicíny Pavla Koláře z Prahy zase
měl operovat přetržený přední zkřížený vaz me-
todou InternalBrace, tedy vnitřní ortézou. Nako-
nec pro tíži poranění provedl pouze suturu
menisku a následně Vít Heblt InternalBrace pře-
trženého postranního vazu kolene.
„Jsou to dva nové přístupy k vazům kolenního
kloubu. Oba již běžně používáme na našem od-
dělení, metodu InternalBrace při ošetření kolen-
ních vazů jsme dokonce zavedli jako vůbec první
pracoviště v České republice. Máme s nimi velice
dobré zkušenosti,” uvedl Vít Heblt.
Součástí Arthrex Days 2017 byla i jedinečná
možnost praktického tréninku pro lékaře. Mohli
si vyzkoušet nejnovější artroskopické postupy ve
speciální mobilní laboratoři firmy Arthrex umís-
těné v kamionu, který má ve svém interiéru
umístěny dvě plně vybavené pracovní stanice
pro nácvik artroskopických operací na tzv. kada-
verech, tedy na částech těl určených k pitvě.
V České republice se tréninkový kamion objevil
teprve potřetí.
„Pro Arthrex je primárním cílem pomáhat léka-
řům zavádět nejmodernější techniky a vzdělávat
je. To je naše hlavní motto. Proto provozujeme
tyto mobilní laboratoře, v nichž si lékaři mohou
opakovaně na reálných tělech vyzkoušet nejno-
vější operační techniky s vysokou kvalitou vý-
stupu,” uvedl Tomáš Mucha, obchodní manažer
společnosti Aspironix, jež má výhradní zastou-
pení firmy Arthrex pro Česko a Slovensko.

Dušan Korel, tiskový mluvčí NEMPK

Méně zatěžující výkony, rychlejší rekonvalescence, dřívější návrat k pracovním a sportovním
aktivitám. To jsou benefity, které pacientům nabízejí artroskopické operační metody. A právě
na ně byl zaměřen významný mezinárodní kongres Arthrex Days 2017, který se konal 14. a 15.
září na zámku v Litomyšli. Nesl podtitul „Nové trendy v artroskopii” a věnoval se novinkám
v ošetření kolenního, ramenního, kyčelního kloubu a v chirurgii nohy.

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice,
tel. 461 655 397
So 7. 10 MUDr. Sláma
Ne 8. 10. MUDr. Sláma
So 14. 10. MUDr. Slavík
Ne 15. 10. MUDr. Jindrová
So 21. 10. MUDr. Mikulecká
Ne 22. 10. MUDr. Přichystalová
So 28. 10. MUDr. Kašparová
Ne 29. 10. MUDr. Jindrová
So 4. 11. MUDr. Sláma
Ne 5. 11. MUDr. Sláma

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 10. MUDr. Švábová
Ne 8. 10. MUDr. Beňová
So 14. 10. MUDr. Filová
Ne 15. 10. MUDr. Filová
So 21. 10. MUDr. Hájková
Ne 22. 10. MUDr. Jílková
So 28. 10. MUDr. Kopecká
Ne 29. 10. MUDr. Mareš
So 4. 11. MUDr. Papoušková
Ne 5. 11. MUDr. Pecinová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 13.00) 
So 7. 10. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 8. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 14. 10. U Slunce, 461 612 678
Ne 15. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 21. 10. U Anděla strážce, 461 615 457
Ne 22. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 28. 10. Na Špitálku, 461 615 034
Ne 29. 10. Ústavní lékárna, 461 655 530
So 4. 11. U Nemocnice, 461 615 617
Ne 5. 11. Ústavní lékárna, 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 – 11.00)
7. – 8. 10. MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel. 606 202 501
14. – 15. 10. MUDr. Ševčík Stanislav 
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
21. – 22. 10. MDDr. Stavělová Pavla
Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
28. – 29. 10. MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 633
4. – 5. 11. MDDr. Vlčková Barbora
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, tel. 461 615 402

ROZPIS SLUŽEB

Pracovník/ce přímé
obslužné péče
Nepřetržitý směnný provoz, převážně 
7–19 h a 19–7 h, nabízíme úvazek 0,75 a 0,5.

Požadujeme min. základní vzdělání, 
kvalifikační kurz v oboru výhodou, trestní 
bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, 
tolerance, empatie. 

Dobré platové podmínky, 
týden dovolené navíc, sociální výhody. 

Bližší informace tel. 602 520 707,
reditel@csplitomysl.cz.

Do Centra sociální pomoci 
města Litomyšl hledáme kolegy
či kolegyně na pozici: Mikrojesle Litomyšl

Podpora implementace služby péče o děti od
šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích
a pilotní ověření služby reg. č. projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858.
Během podzimu letošního roku zahájí svou čin-
nost Mikrojesle Litomyšl. Jejich zřizovatelem je
Rodinné centrum Litomyšl spolu s městem Lito-
myšl  jako partnerem. Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí prostřednictvím projektu podpoří
rodiče s nejmenšími dětmi.  Mikrojesle se v za-
hraničí osvědčily jako výborné řešení pro rodiče
s nejmenšími dětmi.
Pro koho jsou mikrojesle určeny?
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba
péče o děti, která nabízí
pravidelnou profesionální péči o děti od šesti
měsíců do čtyř let (včetně).
Kolik dětí může být v mikrojeslích?

V mikrojeslích mohou být v jeden okamžik ma-
ximálně čtyři děti, avšak místa
je možné sdílet (například jedno dítě chodí do-
poledne a druhé odpoledne).
Kdo zajišťuje péči o děti?
O děti v mikrojeslích pečují pečovatelky s pří-
slušnou kvalifikací z oblasti
pedagogické, zdravotní či sociální nebo s pro-
fesní kvalifikací chůvy.
Jak se  přihlásit do mikrojeslí v Litomyšli a jaké
jsou podmínky?
Bližší informace – podmínky a kritéria přijetí na-
jdete na webu rodinného centra. Od 10.9.2017
bude možné podávat přihlášky. Pokud máte
zájem dostat informace  přímo do své emailové
schránky, napište nám na mailovou adresu mi-
krojeslelitomysl@gmail.com.

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl
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„Lovci” památek UNESCO zavítali i do Litomyšle

Cestování je snem pro mnohé z nás, většinou
se ale omezíme na několik výletů ročně. To však
není případ Češky Jany a Švéda Matthiase.
Mladý pár se rozhodl ve svém volném čase pro-
cestovat prakticky celou planetu a jako první
lidé na světě chtějí osobně navštívit všechny
památky UNESCO. Na začátku září zamířili i do
Litomyšle a před prohlídkou zámku nám pově-
děli více o svých cestách. Jejich sen nebude
snadné splnit, na seznamu UNESCO je totiž za-
psáno přes 1000 světových památek.

 Mohli byste se čtenářům představit
a sdělit nám, jak vznikl nápad navštívit
všechny památky UNESCO?
Jsme původem z Česka a Švédska, ale už něko-
lik let žijeme v Barceloně ve Španělsku, kde pra-
cujeme jako průvodci. S Matthiasem máme
společnou vášeň pro cestování. Jednak rádi
ukazujeme krásy našeho města ostatním,
a když zrovna nepracujeme, tak jezdíme po

světě a necháváme si architekturu i přírodní
krásy ostatních míst ukazovat od jiných lidí.
Vzhledem k tomu, že je naše práce hodně o ko-
munikaci, jsme se s turisty vždy bavili o cesto-
vání a poznávání nových míst. Oni se nás často
ptali, zda si zážitky z cest nějak zaznamená-
váme. Tak jsme si z cest začali psát blog a na-
padlo nás, že spousta míst, kam jsme jezdili,
měla jednoho společného jmenovatele – jed-
nalo se o památky UNESCO. Na jejich seznam
se nedostane jen tak něco, jsou jedinečné.
Takže jsme si je dali jako téma našeho cesto-
vání.

 Kolik památek jste již stihli navštívit?
V tuto chvíli je to 128 míst a celkem jich je 1073.
Navíc to není žádné konečné číslo, protože pa-
mátky se na seznam přidávají každým rokem,
jen letos se jejich počet zvýšil o 21. Na indika-
tivním seznamu, ze kterého se vybírají památky
do seznamu UNESCO, jich je asi 1600. Za se-
zónu zvládneme navštívit okolo 30 – 50 pamá-
tek a oni jich tak polovinu přidají. Takže máme
do důchodu co dělat.

 Jaké první památky UNESCO jste navští-
vili?
Nejdříve jsme navštívili několik památek
UNESCO v Evropě, například v Portugalsku
a taky v Itálii, kde je jich nejvíce, protože se tam
o ně dobře starají. Potom jsme spolu začali jez-
dit po Asii – Bali, Thajsko, Indie, Vietnam, Kam-
bodža a tak dále. Nedávno jsme byli zase pro
změnu ve Švédsku, kde jsme za 10 dní navštívili
10 památek a projeli 3000 kilometrů. V září
jsme byli 10 dnů v Čechách a navštívili jsme

všech 12 památek. Obvykle se během těchto
kratších cest zdržíme na jednom místě zhruba
den, podle toho, co se tam dá vše vidět a dělat.
Když jezdíme na delší cesty třeba po Asii, zůs-
táváme na každém místě déle, abychom
opravdu pronikli do místní kultury.

 Kde se vám líbilo nejvíc?
To je hrozně těžké říct, protože památky
UNESCO jsou rozděleny na tři kategorie, jedna
je přírodní, jedna je kulturní, což jsou různé bu-
dovy, a pak je kategorie smíšených památek. Já
jsem třeba víc na přírodní památky, líbí se mi
pláže, hory, jezera a pralesy. Matthias je zase
spíš na architekturu. Zatím nemáme jedno nej-
oblíbenější místo, počkáme, až jich uvidíme
více, ideálně všechna místa na seznamu
UNESCO, a pak zkusíme jedno vybrat.

 Kam pojedete dál?
Teď v září máme na programu Českou repu-
bliku, odsud letíme do Milána a potom do An-
dorry. V říjnu zamíříme do Londýna, do Řecka
a dále jsou na řadě ještě Benátky. To je náš pro-
gram do konce října. V listopadu většinou naše
sezona v Barceloně končí a my se vydáváme na
delší cesty. Dlouho nás láká Jižní Amerika, ale
zatím to spíše vypadá zase na Asii, takže se
v listopadu chystáme na Filipíny, Laos, do Sin-
gapuru a Malajsie. A pokud vše vyjde, tak by-
chom se rádi podívali i na Borneo.

S putováním Jany a Matthiase se můžete sezná-
mit na Instagramu @GuideVenturous a na
webu GuideVenturous.com -mv-

Letošní ArchiMyšl
jako poděkování
Zdeňce Vydrové

V informačním centru si návštěvník
utváří první dojem o městě i okolí
V zářijovém čísle odborného časopisu pro ces-
tovní ruch COT vyšel článek „V infocentru si náv-
štěvník utváří první dojem o městě i okolí”.
Vybraná infocentra v Pardubickém kraji, mezi
nimiž nechybělo litomyšlské infocentrum,  od-
povídala na dotazy spojené s funkcí a provozem
infocentra. Informační centra jsou nezastupitel-
ným činitelem v cestovním ruchu, jsou vstupním
místem pro turisty a poskytují i v dnešní inter-
netové době řadu potřebných informací a dopo-
ručení.  „Turista se většinou dotazuje, co má
navštívit, kde se najíst, bavit, chtějí si nakoupit
suvenýry a infocentrum dodává ty nejspolehli-
vější informace dle individuálních požadavků zá-
kazníka. Obsluha musí umět doporučit aktivity
na míru – jiné pro rodiny s dětmi, jiné staršímu
elegantnímu páru a jiné mladým batůžkářům,”
byl mimo jiné v článku citován názor z Litomyšle. 
Dle dokumentu „Strategie cestovního ruchu Par-
dubického kraje 2016-2020” jsou v porovnání
s celorepublikových průměrem infocentra na-
šeho kraje navštěvována a využívána jako hlavní
zdroj informací výrazně více.  Rovněž litomyšlské

infocentrum návštěvnost elektronicky sleduje
a pravidelně zaznamenává a zpracovává. Za po-
sledních šest let se počet návštěvníků infocentra
zdvojnásobil, především přibylo více domácích
turistů. Na konci roku 2016 jsme dokonce překo-
nali poprvé v historii počet 100 000 návštěvníků,
k čemuž určitě přispívá celoroční provoz
a dlouhá otevírací doba. Turistů přibývá a také
občané města využívají služeb infocentra stále
častěji – především si chodí kupovat vstupenky
na kulturní i sportovní akce po celé ČR i v Lito-
myšli, ale také nakupují suvenýry pro své známé
a časté jsou i dotazy na autobusové a vlakové
spoje. Je jasné, že kvalitní infocentrum nemůže
na malém městě existovat bez podpory města
a kraje formou dotací a grantů, které využíváme
na neustálé zlepšování služeb. O tom, že se nám
to daří, svědčí opakované návštěvy turistů
i místních spoluobčanů a také názory zákazníků,
které jsou pro nás nejlepší zpětnou vazbou.

Blanka Brýdlová, 
Informační centrum Litomyšl

Zdroj: COT www.icot.cz

Anketa „Informační centrum roku 2017”
Asociace turistických informačních center  A.T.I.C
ČR a vydavatelství časopisu KAM po Česku vy-
hlásilo prestižní anketu roku „Informační cen-
trum roku 2017”. Anketa probíhala formou
hlasování veřejnosti na webové stránce časo-
pisu KAM po Česku v hlavní turistické sezóně od
června do konce srpna. Pro zachování objekti-
vity bylo možno hlasovat z jedné IP adresy ma-
ximálně jednou, a tak dát hlas pouze jednomu
infocentru v jednom ze čtrnácti krajů ČR. Nača-
sování ankety v hlavní sezóně dalo možnost in-
focentrům komunikovat soutěž s mnohem širší

veřejností. V Litomyšli jsme volili ke komunikaci
facebook infocentra, internet a osobní kontakt.
Informační centrum Litomyšl se díky hlasům
příznivců a zákazníků umístilo v rámci Pardubic-
kého kraje na krásném prvním místě a celorepu-
blikově jsme skončili pátí. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety proběhne na setkání infocenter
A.T.I.C. ČR ve Vrchlabí  5. října. 2017. Oceněna
budou vždy první tři infocentra z každého kraje.
Všem, kteří  hlasovali, děkujeme za hlasy i vaši
přízeň. Blanka Brýdlová,

Informační centrum Litomyšl

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,
kupuji i nábytek plastový vše až do r. 1960.
Dále mám 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 a já se rád přijedu podívat. 

Email je  p.mencik@centrum.cz    
Děkuji předem za Vaše nabídky   Petr Menčík

strana 1 >
S prací naší městské architektky se můžete se-
známit v regionálním muzeu, kde je od 29. září
do 12. listopadu možné navštívit výstavu s ná-
zvem Zdeňka Vydrová, architektka. 
Na ní se můžete přesvědčit, že je nejenom špič-
kovou urbanistkou, ale též autorkou řady po-
zoruhodných novostaveb a rekonstrukcí.
V Litomyšli je podepsaná například pod regu-
lačním plánem Mariánské ulice, koncepcí
úpravy Partyzánské ulice a sama navrhla již
zmiňovanou a oceňovanou moderní budovu
Galerie Pakosta. -mv-
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Poděkování P. Benešovi za 26 let
kněžské služby v Litomyšli
K 1. srpnu 2017, po šestadvaceti
letech kněžské služby v lito-
myšlské farnosti, byl P. Franti-
šek Beneš jmenován admi-
nistrátorem farnosti v Horní
Sloupnici. Z Litomyšle tak od-
chází mnoholetý duchovní
správce naší farnosti, člověk,
který se stal dnes už neodmys-
litelnou součástí života města
za poslední čtvrtstoletí a který
zde sehrál velmi podstatnou
roli ve veřejném životě. Právě
jemu vděčí mnohé památky (vč. kapitulního kos-
tela Povýšení sv. Kříže, proboštství nebo kostela
sv. Mikuláše v Čisté) za to, že se jim dostalo tolik
potřebné rekonstrukce po desetiletích komunis-
tické devastace. Oživil život v naší farnosti, svou
otevřeností a dobrosrdečností si získal zaslou-
ženou přízeň Litomyšlanů, významně se podílel

na utváření místního ekume-
nického společenství. Za to
všechno patří P. Benešovi veliké
a upřímné poděkování.
Jeho odchod z Litomyšle, byť
v nás vyvolal smutek, však nelze
nahlížet pouze negativně. Otec
František přichází do krásné
a živé farnosti vzdálené nece-
lých 10 minut jízdy autem, a tak
nám bude i nadále nablízku.
V nové farnosti jej čeká jistě ne-
jedna výzva a otevřená náruč.

Zůstáváme s ním v modlitbách a ze srdce mu
přejeme, aby se mu v hornosloupenské farnosti
líbilo, aby pro něj tato změna byla požehnáním
a aby na své působení v Litomyšli vzpomínal
právě tak, jako na něj vzpomínáme my – jenom
v dobrém. 

Vděční farníci

Poděkování, blahopřání, vzpomínky
 Velké poděkování patří zaměstnancům Měst-

ských službeb Litomyšl a všem, kteří se podíleli
na opravách máchadla ul. Mařákova.

Děkují všichni, kteří vodu využívají
 V září letošního roku oslavil své 70. naroze-

niny bývalý člen TJ Jiskra Litomyšl pan Stanislav
Cimburek. Vedení Jiskry se připojuje k řadě gra-
tulantů a Standovi přeje hlavně pevné zdraví
a do dalších let  spoustu životního a sportovního
elánu. Stanislav Cimburek je ve sportovní veřej-
nosti známý jako aktivní basketbalový hráč, roz-
hodčí a trenér. Těžko někdo dnes spočítá, kolik
dětí pod jeho vedením získalo vztah k basket-
balu a ostatním sportům, kolik hodin strávil v tě-
locvičnách pod basketbalovými koši, kolik
zápasů sám odehrál a kolik zápasů odpískal jako
rozhodčí. Za to vše mu patří velký dík.

Za TJ Jiskra Litomyšl, z.s. Dana Kmošková
 14. října oslaví 85. narozeniny náš tatínek, dě-

deček a pradědeček pan Vladimír Jána, hodně
zdraví do dalších let 

přejí dcery Lenka a Eva s rodinami

Slova moudrých: Účelem je, abys chodil
cestou dobrých lidí a aby ses zdržel stezek
spravedlnosti. Šalamoun

Své významné životní jubileum oslavili
naši spoluobčané:
80 let – Miroslav Havran, Josef Simon,
Vlasta Pravcová, Hana Veselíková, Pavel
Saqua, Božena Škorpilová, Marie Hovor-
ková – Kornice
85 let – Jaroslav Adámek, Marie Bartošová
90 let – Václav Simon
91 let – Eva Čapková, Vlasta Žáková
93 let – Jan Doubrava
Všem blahopřejeme a do dalších let 
přejeme hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Vojtěch Škrba, Chroustovice – Kristina La-
láková, Pardubice, Vladislav Polívka, Par-
dubice – Soňa Pískovská, Šumperk, David
Skala, Velké Poříčí – Jana Chadimová, Bo-
rová, Jan Jiráň, Litomyšl – Eva Horáčková,
Litomyšl, Tomáš Vacek, Ústí nad Orlicí –
Kateřina Nemšáková, Ústí nad Orlicí,
Tomáš Joch, Podlesí – Dagmar Vašková,
Podlesí, Rostislav Joch, Žďár nad Sázavou
– Denisa Kaufmanová, Žďár nad Sázavou,
Filip Kraus, Pardubice – Lucie Hrušková,
Pardubice, Jan Bis, Litomyšl – Pavla Ková-
řová, Litomyšl, Pavel Kejval, Litomyšl – Te-
reza Žďárová, Litomyšl, Martin Vomočil,
Trstěnice – Kristýna Pešková, Trstěnice,
Lukáš Kadidlo, Brno – Eva Paličková, Brno,
Martin Kopsa, Choceň – Denisa Pakos-
tová, Benátky, Petr Šafránek, Šternberk –
Jitka Lenochová, Hradec Králové, Patrik
Janoch, Zábřeh – Marie Kopecká, Česká
Třebová, Vojtěch Štefl, Dolní Újezd – Petra
Skalníková, Dolní Újezd, Václav Čmiel, Tři-
nec – Jana Kopecká, Litomyšl, Lukáš Jar-
mer, Dolní Újezd – Eliška Lněničková,
Litomyšl, David Müller, Polička – Zuzana
Kalvodová, Polička, Vojtěch Klusoň, Lubná
– Ludmila Vomáčková, Sebranice, Tomáš
Holomek, Nová Ves u Jarošova – Romana
Šedová, Pazucha, Pavel Motl, Ústí nad Or-
licí – Irena Jiroutová, Veliny
Novomanželům přejeme hodně zdraví
a spokojenosti ve společném životě.

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

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Uhlířem   (91 let)
Marií Duškovou  (87 let)
Vzpomínáme.

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

V září jsme přivítali miminka: Ema Dvo-
řáková, Amálie Sršňová, Ella Stříteská,
Hynek Pavlas, Amy Dudychová, Jan Furik,
Kryštof Broulík, Jan Hubinka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubileum paní Aleny Randákové
Naše město se pyšní mnoha vý-
znamnými památkami a histo-
rickými stavbami. Málokdo však
ví, že mnohým z nich ještě ne-
dávno hrozil zánik. Doba tzv.
normalizace totiž nepřála svo-
bodně se rozvíjející kultuře ani
péči o památky tak, jak by si za-
sloužily. Vždyť docházelo k bou-
rání i celých čtvrtí měst, aby
byly necitlivě nahrazeny novou
zástavbou. Litomyšl však měla
velké štěstí, že její kulturní dě-
dictví v této nelehké době „střežila” paní Alena
Randáková. Díky její profesní odbornosti, velmi
často i osobní odhodlanosti a trvalému zájmu
o osud města jich bylo mnoho zachráněno.
Alena Randáková působila jako vedoucí Do-
movní správy, poté Organizace bytového hos-
podářství v Litomyšli a především jako
konzervátorka státní památkové péče v letech
1969 až 1994. Podílela se na činnosti městské
subkomise pro výtvarné umění a architekturu,
byla členkou komise pro regeneraci památek
města Litomyšl i komise pro památné hroby.
Během jejího působení v těchto organizacích
došlo k záchraně mnoha historických objektů.
Připomeňme si nyní alespoň ty nejdůležitější. 
V 70. letech minulého století se jí podařilo zajistit

prostředky na opravu krovu pi-
aristického kostela, kterému hro-
zilo zřícení, což by způsobilo
devastaci celé stavby. V roce
1976 se zasadila o to, aby byl na
seznam kulturních památek za-
psán dům s malbami Josefa Vá-
chala (dnešní Portmoneum –
Museum Josefa Váchala). Spo-
lečně se sochařem Olbramem
Zoubkem a akademickými malíři
Václavem Boštíkem a Bohdanem
Kopeckým zabránila transferu

a prodeji Váchalových maleb. Z jejího podnětu byl
dům U Rytířů rekonstruován na výstavní prostory,
které litomyšlská galerie využívá od roku 1977 do-
dnes. Během stavebních prací byl také odkryt a re-
staurován renesanční kazetový strop a renesanční
prvky v interiéru domu. Díky její činnosti došlo
k zajištění statiky a provedení rekonstrukce mnoha
domů na Smetanově náměstí.
Nepřehlédnutá je také její publikační činnost.
Pravidelně uveřejňovala články o litomyšlských
domech, sochařské výzdobě i pamětních de-
skách na stránkách Lilie – Zpravodaje města Li-
tomyšl, je autorkou textů v knize Litomyšl na
prahu třetího tisíciletí z roku 2009. Uspořádala
i celou řadu přednášek. V roce 2006 získala
Cenu za přínos městu za rok 2005.

Paní Alena Randáková (*1922) v měsíci říjnu slaví
významné životní jubileum. Tímto bychom jí
chtěli poděkovat za její celoživotní práci a popřát
jí pevné zdraví a mnoho elánu do dalších let.

Městská galerie Litomyšl

Dne 16. září oslavili
naši rodiče František
a Ludmila Huráňovi pa-
desát let společného
života. Touto cestou by-
chom jim rádi poděko-
vali a popřáli hodně
štěstí, spokojenosti, ra-
dosti, vzájemného poro-
zumění a zdraví do
dalších společných let. 
Dcera Jana a Eva s rodi-
nami. Vnoučata Michal,
Denisa, Stáňa a Terezka

V říjnu oslaví manželé
Květa a Ladislav Mazu-
rovi 65 let společného
života. K tomuto úcty-
hodnému jubileu jim vše
nejlepší do dalších let 

přejí děti Květa, Laďka
a Petr s rodinami
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435 let – 20. 10. 1582 zemřel Vratislav II.
z Pernštejna, zvaný Nádherný, český šlechtic,
diplomat a nejvyšší kancléř Českého království.
Jeho manželkou byla Marie Manrique de Lara.
V roce 1567 se stal pánem litomyšlského panství,
na troskách hradu nechal vystavět zámek (zá-
kladní kámen byl položen 18. 3. 1568), nechal ho
vyzdobit sgrafity, litomyšlský zámek se stal jed-
nou z nejkrásnějších renesančních staveb nejen
na našem území. 
105 let – 30. 10. 1912 zemřel Leopold Ferber,
učitel, malíř – portrétista. Věnoval se figurální
malbě, portrétům i ilustrační tvorbě. V letech
1862–1872 působil jako profesor kreslení na re-
álce v Litomyšli, zakladatel Sokola, autor návrhu
pomníku M. D. Rettigové na hřbitově v Litomyšli,
je zastoupen ve sbírkách městské galerie.
90 let –  28. 10. 1927 se narodil Jan Hána, sochař,
autor angažovaných děl. Absolvoval Státní ke-
ramickou školu a Akademii výtvarných umění
v Praze, zabýval se zejména monumentálními
plastikami (pomníky, reliéfní desky). Je autorem
pomníku Zdeňka Nejedlého před budovou 1. zá-
kladní školy v Litomyšli z roku 1978.
85 let – 12. 10. 1932 se narodil Jiří Famfulík,
sportovec, motocyklový závodník, pracoval jako
vývojový pracovník na Vertexu v Litomyšli. Jeho
celoživotní láskou byl motorismus – kreslil, vy-
víjel a konstruoval silniční závodní motocykly,
účastnil se motocyklových závodů v Litomyšli
a blízkém okolí. Byl aktivním členem Autoklubu
Litomyšl, pomáhal při organizaci silničních i mo-
tokrosových závodů v regionu.
70 let – 26. 10. 1947 se narodil František Jiříček,
klavírista, oblíbený hudební pedagog a básník.
V roce 1972 se jako učitel hry na klavír usadil v Li-
tomyšli. Kromě jeho pedagogické práce jej
známe jako básníka, autora řady básnických sbí-
rek – Daleko od první lásky, Komorní á, Pozdějno,
Koktavé oči. Zemřel předčasně v roce 1999. 
135 let – 22. 10. 1882 proběhla za krásného po-
časí a velké účasti obyvatelstva i všech spolků
slavnostní jízda na nově dostavěné dráze
z Chocně do Litomyšle. Slavnostní vlak vyjel ve
14 hodin z Chocně a po 15. hodině dojel do Lito-
myšle. Po uvítání v Litomyšli se hosté odebrali
do zámku, kde byl uspořádán banket. Stavbu
prováděl choceňský podnikatel J. Houdek. Již
v prvním desetiletí se lokálka dočkala význam-
ného cestujícího, 9. září 1889 tudy projížděl císař
František Josef I. na vojenské manévry do Lito-
myšle. 
165 let – v říjnu roku 1852 koupil litomyšlskou
poštovní budovu se všemi právy a pozemky
dr. Antonín Jessler za 24000 zlatých. V té době
byl nejbohatším mužem v Litomyšli, původně
lékař, i všestranným podnikatelem. V roce 1853
dal zbořit starou poštu. V době výstavby pošty
sídlil poštovní úřad v Jesslerově hostinci „V
Pekle” u východního výjezdu z náměstí. Zajíma-
vostí je, že při přestavbě poštovní budovy v roce
2002 pracoval dočasně poštovní úřad na stej-
ném místě.                 připravila Lenka Backová

KALENDÁRIUM LITOMYŠLE

říjen 2017

„Panorama města kolem r. 1947”, tak zní název kresby litomyšlského umělce Vladimíra Vícha, jehož
tvorbu z cyklu Litomyšl – moje město čtenářům pravidelně představujeme.

Pomník padlým ve světové válce podle návrhu Antonína Ausobského byl slavnostně odhalen v den
výročí vzniku Československé republiky 28. října 1930. Autor pojal tento pomník jako nefigurativní
dílo. Později byla do čela pomníku připevněna velká bronzová deska se jmény padlých na bojišti
v letech 1914–1918 a zemřelých vojáků po těžkých zraněních ve válečné vřavě. Tato deska byla
z pomníku za druhé světové války sejmuta a měla být odvezena k roztavení. Až koncem 70. let 20.
století byla její odříznutá část nalezena v dřevníku Pozemních staveb v č. p. 57/58/59 na Smeta-
nově náměstí. Tato část desky je uložena v Regionálním muzeu v Litomyšli. Původně se pomník
nacházel ve čtvrti Bernardka (v místě křižovatky ulic Na Lánech a Havlíčkova). V roce 1959 byl pa-
mátník v souvislosti s úpravou komunikace přemístěn k sokolovně. Další přesun ho čekal při bu-
dování „pětatřicítky”. Nyní je posunut blíže k budově a otočen o 180 stupňů zády k městu.

Lenka Backová

HISTORICKÉ POHLEDY

Z DÍLA VLADIMÍRA VÍCHA

ZAMYŠLENÍ

Slyšel král slova knihy
(500 let reformace)
Oznámil také Safan písař k králi, a oznamuje králi
tu věc, řekl: Knihu mi dal Helkiáš kněz. I četl ji
Safan před králem. A když slyšel král slova knihy
zákona, roztrhl roucho své. A rozkázal král ....,
řka: Jděte, poraďte se s Hospodinem o mne i o lid,
a o všeho Judu z strany slov knihy této, kteráž
jest nalezena; nebo veliký jest hněv Hospodinův,
kterýž rozpálen je proti nám, proto že otcové
naši neposlouchali slov knihy této, aby činili
všecko tak, jakž jest nám zapsáno.
     2Kr 22. 10-13

Tento rok si evangelické církve připomínají 500
let od zahájení evropské reformace. Podle
tradice Martin Luther 31. října 1517 přibil na
dveře wittenberského chrámu svých 95 thesí.
Mimo jiné byly namířeny proti prodeji
odpustků. Byl to podnět, který rozběhl široké
hnutí, které nazýváme reformací.  Re-formovat

znamená znovu vytvořit, obnovit to původní. 
Ve Starém zákoně (2Kr 22-23) můžeme číst
o tzv. Joziášově reformaci. Když nastoupil Joziáš
na trůn, vypadal Boží lid, jako by už ani nebyl
Božím lidem. Byl ještě horší než pohanští náro-
dové. Král Joziáš se pustil do nápravy. Nejprve
dal příkaz k opravám chrámu Hospodinova. A při
tom byla nalezena Kniha zákona. Král dal tuto
knihu předčítat nejprve sobě a pak i svému lidu.
A tím v království začala obnova života, refor-
mace víry, morálky i řádů Božího lidu. 
O králi Joziášovi čteme, že roztrhl své roucho. To
bylo znamení pokání, lítosti a obratu. Před-
stavme si, že by dnes nějaký politik roztrhl své
sako (třeba president nebo předseda vlády)
a řekl by, že je mu líto, jak to vedeme, a že to teď
budeme dělat jinak. Joziáš dal zničit modlářské
kulty, kterým Boží lid propadl. A dal slavit ten
nejdůležitější svátek – Hod beránka, Velikonoce,

památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.
A zřejmě také obnovil právo a spravedlnost
podle Mojžíšova zákona. 
Za Joziáše, ale vlastně vždycky, začala obnova,
reformace četbou Písma. Právě v Bibli můžeme
nejlépe poznat Hospodina i jeho Syna Ježíše
Krista. To je naše evangelická tradice: Osobní
četba Bible, domácí pobožnosti, modlitba před
jídlem, biblické hodiny a rozhovory nad Písmem,
učení biblický textů nazpaměť... To vše by bylo
dobré obnovit. Znovu číst Bibli a činit pokání. Tak
jako Joziáš „obměkčit” své srdce a „ponížit se
před tváří Hospodinovou.” A vrátit se k Božím
přikázáním a ke Kristovu evangeliu.

Václav Hurt, evangelický farář
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

V čísle 8/2017 Zpravodaje města Litomyšl se Jan
Betlach „fundovaně” vyjadřuje ke stavu varhan
v Litomyšli. Odvolává se při tom na úsměvné vy-
jádření varhaníka Jaroslava Tůmy a v závěru mi
dokonce klade otázku: Co tomu všemu říkám
z titulu diecézního organologa.  
Zde je tedy moje odpověď: Stav varhan v kostele
Nalezení sv. Kříže není v mé kompetenci, protože
kostel je již od roku 1972 ve vlastnictví státu. Byl
jsem sice požádán, abych restaurované varhany
zkolaudoval, ale tuto službu jsem odmítnul. Jed-
nak jsem nebyl přizván k výběrovému řízení ani
ke kontrolním dnům a hlavně jsem tušil, jak to
dopadne a že se „restaurovaný” nástroj bude
muset stejně za každou cenu převzít. Pikantní
na tom je, že nástroj je registrován jako movitá
kulturní památka a kostel spravuje Památkový
úřad v Pardubicích… Otázka, co tomu říká di-
ecézní organolog, by tedy měla směřovat přede-
vším na odpovědné pracovníky NPÚ.
Varhany v sousedním proboštském kostele Po-
výšení sv. Kříže postavil Vladimír Grygar v roce
2000 na základě výběrového řízení, kde hlavním
kritériem nebyla kupodivu cena (levnější byly
firmy z Brna a Olomouce, dražší pak z Kutné

Zatímco obyčejní lidé a pacienti v regionu jsou
místními autoritami (vedení města Litomyšle
včetně pana starosty) ujišťováni o snaze zacho-
vat neurologickou péči v Litomyšli (potažmo
i celou nemocnici), tak se redukují  pracoviště
neurologického oddělení. Konkrétně: Začalo se
s detašovaným pracovištěm – neurologickou am-
bulancí v Poličce.  Kdyby to bylo v nějakém zájmu
onoho neurologického oddělení, tedy že by třeba
„zbavení se” ambulance v Poličce mělo pozitivní
ekonomický dopad, tak bych to pochopil, ale ono
je to přesně naopak, Litomyšlská nemocnice tím
přichází o příjem z této ambulance a v neposlední
řadě přichází o část úvazku lékařky, které tuto or-
dinaci Litomyšlská nemocnice přepouští.  Nebo
se jí rádo zbavuje v době nedostatku lékařů?
V době personální krize, která se na neurologii
vleče řadu let v podobě vysoké fluktuace lékařů
a lékařek posledních let?
Na neurologickém oddělení jsem byl vloni 6 mě-
síců primářem a výše uvedený převod ambu-
lance z krajských do soukromých rukou bych na

Čtvrteční několikahodinová debata ohledně D 35
na jednání litomyšlského zastupitelstva byla
z mého pohledu velmi podnětná. Sdělil jsem
tam, že Ředitelství silnic a dálnic odvedlo velmi
špatnou práci a stále si to myslím. Bohužel se
ukázalo, že nejde o co nejlepší hledání řešení
a kompromisu, ale spíš o to, kdo z koho přetlačí
– bez znalosti problematiky s veškerými souvi-

slostmi. Smutná a vyčerpávající hra s výsledným
kompromisem, který vypadá dobře pro Litomyšl,
ale můžeme nakonec prohrát všichni, kteří
chceme dálnici rychle, ale pořádně. Pro mne
ještě jeden smutný fakt – v tuto chvíli naprosté
selhání Litomyšle jako obce s rozšířenou působ-
ností. Jan Janypka, starosta obce Strakov 

Reakce na článek 
Litomyšlské varhany

Hory a z Krnova). Varhany fungují již 17 let zcela
bez problémů a jejich bohatá dispozice plně vy-
hovuje jak liturgickým, tak koncertním účelům. 
Pan varhaník Tůma je svou averzí vůči nástrojům
tohoto typu pověstný a nepřekvapuje mě, že ani
na nástroji v proboštském kostele nenechal nit
suchou. Přesto se i k tomuto nástroji ochotně
vrací, a letos zde dokonce celý večer improvizo-
val na témata z cyklu symfonických básní B.
Smetany. A i když podle něj nástroj pouze jakž
takž hraje, není zrovna inspirativní a ke špičko-
vému nástroji má prý daleko jako trabant k ja-
guáru, natočil zde koncert na CD! Nechce se mi
věřit, že by to dělal jen proto, aby si tu nudu
mohli milovníci varhanní hudby kdykoliv zopa-
kovat. 
Pisatel článku zřejmě z neznalosti opomenul
zmínit ještě další varhany v Litomyšli. Například
zachovalý nástroj z roku 1896 ve špitálním kos-
tele Rozeslání sv. apoštolů nebo ukázkově re-
staurované barokní varhany v zámeckém
kostele sv. Michaela. Takže když to sečteme,
myslím, že to není se stavem všech varhan v Li-
tomyšli zas až tak špatné. 

Václav Uhlíř, diecézní organolog 

Qui bono? Aneb začátek konce neurologie v Litomyšli?
rozdíl od současné lékařky pověřené vedením
nikdy nedovolil.  Stejně jako můj předchůdce pan
primář Kuchar, Ph.D., jsem se snažil neurolo-
gické oddělení v Litomyšli, spolu s vedením Li-
tomyšlské nemocnice a vedením Nemocnice
Pardubického kraje, zachovat za každou cenu. 
Události posledních dnů mne nutí k zamyšlení,
kdo a nebo co za tím stojí. Opravdu to sám
nevím a možná ani nechci vědět, ale výše uve-
dené místní autority (a občany Litomyšle) by to
zajímat mohlo a mělo (možná by se mohly do-

mluvit s nějakým investigativním žurnalistou na
pátrání po okolnostech výše uvedeného rozdě-
lování neurologického oddělení do soukromých
ambulancí).  Mám totiž pocit, že lidé z vedení Li-
tomyšlské nemocnice i Nemocnice Pardubic-
kého Kraje z převodu neurologické ambulance
Litomyšlské nemocnice v Poličce do soukromých
rukou nadšeni nejsou, byť ji nejspíše nějak od-
souhlasili.                       MUDr. Zdeněk Novotný, 

neurolog Nemocnice Pardubického Kraje 
(Pardubická a Litomyšlská nemocnice), září 2017  

Odpověď 
Vážený pane doktore, 
chápu, že jako starosta jsem v očích některých
spoluobčanů zodpovědný naprosto za vše, co se
v Litomyšli stane, a to od auty přecpaného ná-
městí, neexistence chodníku na Lánech až po
problémy na neurologii. Jako bývalý primář ale jistě
víte, že jako město nemáme, co se týče nemoc-

nice, žádné páky. Je to proto, že jste akciovou spo-
lečností založenou Pardubickým krajem.  Přesto
nám osud „našeho" špitálu leží na srdci, a proto se
pravidelně scházím s představiteli nemocnice,
abych se informoval o aktuální situaci. A dostupné
informace jsou zatím stále stejné: neurologie v Li-
tomyšli se rušit nebude, což je slib, který nám dali
jak krajští politici, tak i pan ředitel nemocnice ve-
řejně. S úctou Radomil Kašpar, starosta 

Ad Qui bono. V čí prospěch? Jednoznačně pacientů! 
Začátek konce neurologie v Litomyšli. To jsou tvrdá
slova vyřčená MUDr. Zdeňkem Novotným na
adresu oddělení, které část loňského roku vedl jako
primář. Nezakládají se na pravdě, podobně jako
řada jiných článků sepsaných na obdobné téma. 
Personální situace na neurologickém oddělení Li-
tomyšlské nemocnice není jednoduchá. Tuto sku-
tečnost nikdo nezakrývá. Jedním dechem je však

potřeba zdůraznit to, na co se v podobných tex-
tech vždy zapomíná. Pacienti, zejména vážně ne-
mocní hospitalizovaní na lůžkovém oddělení, tento
ztížený stav nikterak nepocítili. Péče o ně je zajiš-
těna v plném rozsahu. „Již dva roky v nekomplet-
ním týmu tvrdě pracujeme, abychom udrželi
stejnou úroveň péče o neurologické pacienty z na-
šeho regionu a zachovali vysoký standard péče

o pacienty s akutní mozkovou příhodou či s pode-
zřením na ni z území Svitavska a Orlickoústecka.
Dokladem je i hodnocení výsledků celorepubliko-
vých kritérií, v němž se iktové centrum v Litomyšli
nachází na 7. místě ze 45 hodnocených,” potvrzuje
primářka oddělení MUDr. Věra Doležalová. 
Hlavním úkolem je zajištění chodu iktového centra,
což se daří. Udržení ambulance v Poličce je v sou-
časné době obtížné, protože není možné uvolňo-
vat jednoho lékaře na celý den v týdnu. Nutno
podotknout, že tato ambulance byla v poslední
době převážně zavřená. „Přenechání jednoho dne
neurologické ambulance v Poličce naší kolegyni je
v zájmu pacientů, protože to umožní pokračování
spolupráce s naším oddělením,” uvedla primářka
Doležalová. 
Nedochází k žádnému snížení úvazku nikoho
z personálu litomyšlské neurologie. Naopak! Od
příštího měsíce nastupuje nový lékař na celý úva-
zek a na částečný úvazek se vrací lékařka z ma-
teřské dovolené. „A nadále se budeme snažit ve
spolupráci s vedením nemocnice získat ještě další
lékaře,” řekla primářka Doležalová. 
Zasévat mezi pacienty a veřejnost nejistotu polo-
pravdami není fér. Zvláště, když tak učiní lékař.
A ránou pod pás je hovořit o jakémsi prospěchu
pro někoho. Litomyšlská neurologie za podpory
vedení nemocnice i celé společnosti podniká ve-
škeré kroky ke stabilizaci oddělení, plnohodnot-
nému fungování iktového centra a zajištění péče
o nemocné. Tedy Qui bono? Jen a jen ku prospěchu
pacientů! Mgr. Dušan Korel, 
tiskový mluvčí Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Komentář k jednání 
zastupitelstva o dálnici

Zemřel pěvec 
René Tuček
Ve věku 81 let odešel navždy dlouholetý člen
opery pražského Národního divadla a též dese-
tinásobný sólista Smetanovy Litomyšle René
Tuček. Svoji dráhu začínal v Českých Budějovi-
cích a zejména v brněnské opeře. Byl tak roz-
hodně nejmladším Přemyslem v Libuši a Vokem
v Čertově stěně na Smetanově Litomyšli. Tyto
náročné role zde vytvořil na zámeckých jevištích
v pouhých 25 letech! Po čase odešel do Prahy,
kde spolu s Václavem Zítkem důstojně nahradil
legendární barytonisty Otavu, Bednáře či Šru-
baře. Mnohokrát pak Tuček zpíval nadále i v Li-
tomyšli (např. Kalinu v Tajemství, Adolfa
v Jakobínu či lovce v Rusalce). Čest jeho pa-
mátce! Zdeněk Vandas



v Litomyšli v říjnu 2017
Předprodej na vybrané pořady v Infocentru Litomyšl

2. 10. Po 8.00-16.00 Nonstop čtení • Městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 Od Pardubic k českomoravskému pomezí – beseda s redaktorem Vlastivědných listů PK J. Řeháčkem • Městská knihovna tel. 461 612 068

3. 10. Út dopoledne Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou – autorkou knihy Nikolina cesta, Náš dvůr má tajemství aj. • Městská knihovna
15.00 Wikipedie pro seniory aneb Jak se zapojit • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

4. 10. St dopoledne Průvod masek • Městská knihovna tel. 461 612 068
15.30-17.00 My se mluvit nebojíme... hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 – 6ti let • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
20.00 Free Wednesday – house & tech-house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
20.00 Závěrečný večer Studentské jízdy – Four In Van, Dědovy blechy, Prago Union, vstupné 100 Kč • Zámecká jízdárna

5. 10. Čt 17.00 Lékařem v Kazachstánu – beseda s MUDr. Martinem Ondráškem • Městská knihovna tel. 461 612 068
9.00-15.00 Den otevřených dveří • Litomyšlská nemocnice tel. 461 655 111
9.00 Astroporadna – Ilona Regina Grimová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00-15.00 Den otevřených dveří • v prostorách Denního stacionáře Ruky pro život o.p.s. tel. 461 312 412
18.00 Černé díry v Excelu II. – Na víno s Markétou Krejčí – vzdělávací pořad, doporučené vstupné 70 Kč • Coworking Kočárovna tel. 723 743 760
19.00 Jožka Černý 75* – koncert k 75. narozeninám interpreta s cimbálovou muzikou Gracia, vstupné 230 – 320 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239

6. 10. Pá 11.00 Zvěřinové hody • Hotel Aplaus **** tel. 461 614 900
12.00 Hrátky s pohádkovými hrdiny – na dětském oddělení • Městská knihovna tel. 461 612 068
20.00 Tři sestry + Peter Shabby – koncert, afterpárty, vstupné 290 Kč předpdrodej / 320 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Shake It! – dj Ass, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

7. 10. So 9.30-12.00 Krasohledy – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstupné 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765
13.00-15.00 Znaková řeč pro slyšící batolata – seminář pro rodiče, tel. 739 627 214 • Rodinné centrum tel. 607 605 720
14.00-18.00 Kurz Reiki 1. – David Bulva • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Houseland – house & tech-house, djs Glenn, Parrot & guests, vstupné 100 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

8. 10. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené – taneční odpoledne, živá taneční hudba, vstupné 80 Kč • Zámecký pivovar tel. 723 743 760
17.00 Stopem z Kamčatky do Čech – přednáška Vojtěcha Marka s promítáním • Husův sbor tel. 724 704 977
19.00 Teď ne aneb na tohle teď není ta pravá chvíle – Činoherní studio Bouře (M. Dlouhý, K. Frejová, aj.) od 300 Kč • Smetanův dům

9. 10. Po 18.00 Hra na bubny djembe – kurz s Pavlem Jasanským, od 18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
10. 10. Út 19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
11. 10. St 15.30-17.00 My se mluvit nebojíme... hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 – 6ti let • Rodinné centrum tel. 607 605 720

20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
12. 10. Čt 13.30 Podzimní příběh – čtení s babičkou Aničkou • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 KJČ: Toulky po Českém středohoří – přednáška paní Jany Kroulíkové • Restaurace U Slunce tel. 724 024 708
13. 10. Pá 19.00 Cocaine party + DCRadio – koncert + afterpárty, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

22.00 Friday 13th / Pegas Birthday Edition – club & dance music, djs Pegas & Selene, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
14. 10. So 9.00-13.00 S nitkou po Trstěnické stezce – ve spolupráci s Městskou knihovnou, pouze pro přihlášené účastníky • Regionální muzeum tel. 461 615 287

10.00 Oslava IV. výročí litomyšlského piva – pivní gastronomie, hudební vystoupení, grilované selátko • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
14.00-19.00 Workshop šamanských posvátných rituálních pozice – A.M. Cervantes (Mexiko), Mayský šaman Aj´Kijab... • Centrum Spontanea
19.00 Dalibor Janda se skupinou Prototyp – koncert, vstupenky jsou již vyprodány • Smetanův dům tel. 461 312 655
19.00 Bass4you vol. 3 – djs IM Cyber, Vaczech, M@rk, Aditiv, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Pure and Jägermeister Night – club & dance music, dj Leemac, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

15. 10. Ne 10.00-16.00 Tanec Kolibříka – protančete se energií silových zvířat, lektorka Míša Petersen, cena 1000 Kč • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
16. 10. Po 17.00 Nové Hrady – architektura a krajina – přednáška Mgr. P. Kočí • Městská knihovna tel. 461 612 068

18.00 Najdi a roztáhni svá křídla – s Daliborem Faltou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
17. 10. Út 19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
18. 10. St 9.00 Výklady karet – Emilie Didi Bertová, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

15.30-17.00 My se mluvit nebojíme... hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 – 6ti let • Rodinné centrum tel. 607 605 720
16.00-17.00 Hrajeme si na školu – 1. díl – vzdělávací program pro předškolní děti • Základní škola U Školek tel. 461 613 032
19.00 Knižní čtvrtek ve středu – představení nových knih podzimního Velkého knižního čtvrtku • Na Sklípku tel. 461 614 723
20.00 Free Wednesday – house & tech-house music, dj Mylo Glenn, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

19. 10. Čt 19.00 Záhadná a drsná Namibie – diashow uvádí Kateřina a Miloš Motani, vstupné 100 Kč • Kino Sokol tel. 461 612 505 
20. 10. Pá 17.00 Šamanský kruh s Arturem Moralesem • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 Vložte kočku + Kaplan Bros – koncert + afterpárty, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Be Fashion – club & dance music, dj Mark Colton, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

21. 10. So 13.00 Litomyšlská drakiáda – 1. ročník, vystoupení dětí z MŠ, host Jakub Děkan • FotbalPark Litomyšl tel. 777 822 183
21.00 Diskotéka 70.-90. let – dj Alík, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

23. 10. Po 18.00 Hra na bubny djembe – kurz s Pavlem Jasanským, od 18.00 začátečníci a od 19.15 mírně pokročilí • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
24. 10. Út 18.00 Snow film fest – přehlídka zimních outdoorových filmů, vstupné 70 Kč • Zámecká jízdárna tel. 723 743 760

19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
25. 10. St 15.30-17.00 My se mluvit nebojíme...hravě se to naučíme – angličtina pro děti od 4 – 6ti let • Rodinné centrum tel. 607 605 720

20.00 Free Wednesday – club & dance music, dj Dash J, vstup zdarma • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752
26. 10. Čt 9.00 Měření aury – H. + J. Rakušanovi, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

17.30 Večer s galerií: Beseda s výtvarníky – povídání si s výtvarníky vystavujícími na litomyšlském Salonu, vstupné 20/40 Kč • Dům U Rytířů
18.00 Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou • Městská knihovna tel. 461 612 068
19.30 554. LHV: Fandango – účinkují L. V. Žáková a P. Žďárská (cemballo) a L. Mosca (tanec a kastaněty), 150 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239



od 2. 10. do 7. 10. Týden knihoven • Městská knihovna
od 2. 10. do 4. 10. Studentská jízda 4 – vstupné 200 Kč/3dny (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161) • Různá místa v Litomyšli
od 6. 10. do 15. 10. Zvěřinové hody • hotel Aplaus – restaurace Bohém • 11.00
od 7. 10. do 8. 10. Houbový víkend – různé pochoutky z hub v restauraci a velká výstava hub na sále • Restaurace Veselka • 11.00
od 20. 10. do 22. 10. Kachní a králičí hody • Hotel Zlatá Hvězda • 11.00
od 26. 10. do 27. 10. Podzimní prázdniny „Vzhůru do oblak” – celodenní program pro děti, inspirovaný zkoumáním světa v oblacích, přihl. do 20. 10. • Dům dětí a mládeže • 8-16
od 4. 11. do 5. 11. XVII. Astrovíkend – esoterický festival – porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín • Zámecký pivovar • So 9-18, Ne 10-17
od 5. 11. do 7. 11. Mezinárodní festival outdoorových filmů – soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů • Music Club Kotelna

KINO SOKOL DOSPĚLÝM Začátky představení vždy v 19.30 (pokud není uvedeno jinak)
Ne  1. 10.  Dobrý časy – film USA, krimi/drama, 110 min, titulky, 100 Kč
Út, St  3., 4. 10.  Zahradnictví: Dezertér – film ČR/SR, drama, 110 min, 120 Kč
Čt  5. 10.  Amityville: Probuzení – film USA, horor/thriller, 90 min, titulky, 110 Kč
Pá, So  6., 7. 10.  Wind River – film USA/Velká Británie/Kanada, akční, 110 min, titulky, 110 Kč
Ne  8. 10.  Tulipánová horečka – film USA/Velká Británie, drama/romantický, 110 min, titulky, 100 Kč
Út 10. 10.  Nejsledovanější – film ČR, dokumentární, 95 min, 110 Kč
St, Čt 11., 12. 10.  Hora mezi námi – film USA, dobrodružný/drama/thriller, 110 min, titulky, 120 Kč
Pá 13. 10.  Blade Runner 2049 – film USA/Kanada/Velká Británie, 120 min, titulky, 120 Kč
So 14. 10.  Blade Runner 2049 ve 3D – film USA/Kanada/Velká Británie, 120 min, titulky, 140 Kč
Ne 15. 10.  Alibi na míru – film Francie, komedie, 90 min, titulky, 110 Kč
Út, St 17., 18. 10.  Sněhulák – film USA/Velká Británie/Švédsko, krimi/drama/thriller/mysteriózní, 110 min, titulky, 120 Kč
Čt 19. 10. od 19.00  Motani: Záhadná a drsná Namibie – film ČR, dokumentární, 90 min, 100 Kč
Pá, So, Ne 20., 21., 22. 10. Bajkeři – film ČR, komedie, 100 min, 120 Kč
Út, St 24., 25. 10.  Matka! – film USA, thriller/mysteriózní/psychologický, 120 Kč, titulky, 115 min
Čt 26. 10.  Filmový klub: Chlapi nepláčou – film Slovinsko/Chorvatsko/Německo/Bosna a Hercegovina, drama, 100 min, 80 Kč
Pá 27. 10.  Geostorm: Globální nebezpečí – film USA, akční/sci-fi/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
So 28. 10.  Geostorm: Globální nebezpečí ve 3D – film USA, akční/sci-fi/thriller, 110 min, titulky, 130 Kč
Ne 29. 10.  Zahradnictví: Dezertér – film ČR/Slovensko, drama, 110 min, 110 Kč
Út 31. 10.  Jigsaw – film USA/Kanada, horor/thriller, 95 min, titulky, 110 Kč
St, Čt  1., 2. 11.  Čára – film Slovensko/Ukrajina/ČR, krimi/drama/thriller, 110 min, titulky, 110 Kč
Pá  3. 11.  Thor: Ragnarok – film ČR, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min, titulky, 120 Kč
So  4. 11.  Thor: Ragnarok ve 3D – film ČR, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 120 min, 140 Kč
Ne  5. 11.  Po strništi bos – film ČR, drama/válečný/komedie/historický, 115 min, 100 Kč

KINO SOKOL DĚTEM Začátky představení vždy v 17.00 (pokud není uvedeno jinak)
Ne 1. 10.  Emoji ve filmu – film USA, animovaný/dorodružný/komedie, 95 min, 100 Kč
So, Ne 7., 8. 10.  Velká oříšková loupež – film Kanada/USA, animovaný/komedie/rodinný, 95 min, 90 Kč
So, Ne 14., 15. 10.  Esa z pralesa – film Francie, animovaný, 100 min, 110 Kč
Po 16. 10. od 9.30  Čarodějné pohádky – pásmo pohádek pro nejmenší, 70 min, 30 Kč
So, Ne 21., 22. 10.  My Little Ponny film – film USA/Kanada, animovaný/dobrodružný/komedie/fantasy/muzikál, 100 min, 110 Kč
So 28. 10.  Hurvínek a kouzelné muzeum ve 3D – film ČR, animovaný/komedie, 90 min, 130 Kč
Ne 29. 10.  Hurvínek a kouzelné muzeum – film ČR, animovaný/komedie, 90 min, 110 Kč
So  4. 11.  Příšérákovi ve 3D – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 150 Kč
Ne  5. 11.  Příšérákovi – film Německo/Velká Británie, animovaný/rodinný, 100 min, 120 Kč

27. 10. Pá 16.00 Litomyšl ve vzdělávání – architektonická procházka z cyklu Procházky (s) městem, zdarma • sraz před Piaristickou kolejí tel. 461 614 765
20.00 Fast Food Orchestra + Circus Brothers – koncert + afterpárty, vstupné 190 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Československá párty – české a slovenské hity, dj Toi, vstupné 50 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

28. 10. So 9.00 Jízda za TGM – akce k příležitosti oslav vzniku ČSR, v 9.30 odjezd vozidel k sokolovně a poté do Vlčkova • Smetanovo náměstí tel. 777 841 860
13.00-18.00 Kurz manipulace s novorozenci a kojenci • Rodinné centrum tel. 739 627 214
21.00 Dance party – dj Magdida, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
22.00 Halloween & Bodypainting Night – all music, dj Xavier J, vstupné 70 Kč • Dance Club U Kolji tel. 733 104 752

29. 10. Ne 9.00-15.00 Sebevědomí je produktem sebelásky – seminář s Vendulou Kociánovou • Centrum Spontanea tel. 605 147 812
11.00-14.30 Halloweenský Brunch – nutná rezervace předem • Hotel Aplaus – restaurace Bohém tel. 461 614 900

30. 10. Po 17.00 Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem – přednáška ing. V. Veselovské • Městská knihovna tel. 461 612 068
31. 10. Út 10-12 a 17-19 Světýlka k památce zesnulých – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
1. 11. St 19.00 Chanson Trio Coucou – koncert • aula gymnázia tel. 461 615 061
3. 11. Pá 18.00 Zpívající mísy a gongy – Pavel • Centrum Spontanea tel. 605 147 812

20.00 The Plastic People of The Universe – koncert + afterpárty, 220 Kč předprodej / 280 Kč na místě • Music Club Kotelna tel. 776 278 519
4. 11. So 9.30-12.00 Vosková batika – výtvarná dílna z cyklu Zapleť se s uměním, vstupné 30 Kč • Dům U Rytířů tel. 461 614 765

19.00 Saturnin – swingová groteska – abonentní divadelní, Národní divadlo Brno (D. Hřebíček, M. Sláma, aj.), 300 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
21.00 Oldies párty 60.-90. let – dj Wolf, vstupné 50 Kč • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

5. 11. Ne 15.00 Jak byla vosa Marcelka ráda, že je – pohádku pro děti uvádí Divadlo Náměstíčko, vstupné 70 Kč • Smetanův dům tel. 461 613 239
7. 11. Út 8.30-12 a 17-19 Lampióny – tvoření • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Chytrý kvíz • Music Club Kotelna tel. 776 278 519

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

VÍCEDENNÍ AKCE



od 2. 10. do 30. 10. Co četl táta, co četla máma – výstava knih • Městská knihovna • ve výpůjční době
od 6. 10. do 13. 10. Příběh banánu – výstava se koná v rámci celorepublikové akce „Výstava na stromech" • Olivetská hora (Zámecké návrší)
od 6. 10. do 8. 10. Výstava hub • Cvičební sál Veselka • Pá 8-15, So 9-17, Ne 10-14 
do 8. 10. Příroda Litomyšlska: Mokřady – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 10. 10. do 8. 1. Příroda Litomyšlska: Skály, lomy – malá výstava o přírodním prostředí v regionu • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 13. 10. do 15. 10. Podzimní výstava ovoce – výstava ovoce, prodejní výstava stromků a okrasných rostlin, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky Litomyšl • 8.00-16.30
do 31. 10. Historické fotografie Portmonea – výstava snímků od dob Josefa Váchala • Portmoneum – Museum Josefa Váchala • Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 10. Z bílých nití a tmavých večerů – prodejní výstava paličkované krajky výtvarnice Marie Poludové • Galerie Sofia – Antik Hotel Sofia • denně
do 5. 11. Výtvarná Litomyšl ’17 – výstava profesionálů i amatérských výtvarníků provázaných s Litomyšlí • Dům U Rytířů • Út-Ne 10-12 a 13-17
do 11. 11. 6SL – Sympozium Litomyšl CZE/ITA – výstava k 6. ročníku Sympozia Litomyšl • Galerie Miroslava Kubíka • Pá 12-17, So 10-17, Ne 12-17
do 12. 11. Zdeňka Vydrová, architektka – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 26. 11. Eva Stříbrská: Mundo Perdido – výstava • Kavárna Mandala
do 7. 1. Litomyšlské motocyklové závody 1947-1977 – výstava • Regionální muzeum v Litomyšli • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
do 7. 1. Pivovarnictví v Pardubickém kraji – výstava se věnuje pivovarům v kraji za posledních sto let • Regionální muzeum • Út-Pá 9-12 a 13-17, So-Ne 9-17
od 4. 11. do 17. 12. Výstava vánočních ozdob • Zámecké sklepení • So-Ne a 17. 11. 13.00-17.00

VÝSTAVY

4. 10.              St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chotěboř – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
7. 10.               So              9.00                   Fotbal: Turnaj krajské soutěže starších a mladších přípravek v Litomyšli • Městský stadion Černá hora
                                           10.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Nusle – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. TJ Jiskra Holice – KP II. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             12.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Vyšehrad – liga žáků U14 • Městská sportovní hala
                                             14.00 a 15.45    Baketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Jičín – OP minižákyň U12 • Městská sportovní hala
                                             15.30                  Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. ŽSK Třemošnice – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
8. 10.              Ne             9.00                   Basktebal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Slovanka B – liga kadetek U17• Městská sportovní hala
                                 11.00                  Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Brandýs nad Labem – liga žáků U14 • Městská sportovní hala
                                             13.00 a 15.00    Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Vysoké Mýto – divize kadetů U17• hala Jiskra
14. 10.            So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. SK Nemošice – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                            15.00                Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. 1. FC Žamberk – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
15. 10.            Ne             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. BK Havlíčkův Brod – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
                                             9.30 a 11.15       Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Havlíčkův Brod – OP minižáků U11 • Městská sportovní hala
21. 10.            So              15.00                 Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Jablonec nad Nisou – liga kadetek U17 • Městská sportovní hala
                                             10.00                 Volejbal: VK Litomyšl vs. VO TJ Lanškroun A – KP I. třída • Městská sportovní hala při III. ZŠ
22. 10.            Ne             9.00                   Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Brandýs nad Labem – liga kadetek U17• Městská sportovní hala
                                             11.15 a 13.00      Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Pardubice – OP minižáků U12 • Městská sportovní hala
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Spartak Polička – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
25. 10.            St              18.30                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Světlá nad Sázavou – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion
28. 10.           So              9.30 a 11.15       Fotbal: Litomyšl/Čistá vs. Prosetín/Holetín – mistrovská utkání krajského přeboru starších a mladších žáků • Městský stadion Černá hora
                                            14.00                 Fotbal: Jiskra Litomyšl vs. Sokol Moravany – mistrovské utkání krajského přeboru dospělých • Městský stadion Černá hora
29. 10.          Ne             9.00 a 10.45     Basketbal: ADFORS Basket Litomyšl vs. Holice – OP minižáků U13• hala Jiskra
5. 11.               Ne             10.00                 Volejbal: Starší žákyně – krajský přebor • Městská sportovní hala při III. ZŠ
                                             17.00                  Lední hokej: HC Litomyšl vs. HC Chrudim – mistrovské utkání Krajské hokejové ligy mužů • Krytý zimní stadion

KAM ZA SPORTEM

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

 Zimní stadion, tel. 774 432 169
Veřejné bruslení: 
Každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
rozpis ledu na www.hclitomysl.cz

 Sportcentrum Litomyšl, tel. 734 233 003
Tenis, squash, bowling, badminton, běžecký pás.
• Po-Čt 8.00 – 22.00, Pá 8.00 – 23.00
• So 10.00 – 23.00 , Ne 10.00 – 20.00
www.sportcentrum-litomysl.cz

 Sportovní areál za Sokolovnou, 
tel. 777 588 586
Tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, dětské hřiště,
adventure golf.
Sauna v provozu od 11. 10. 2017:
• Po 17.00-21.30 společná (od 30. 10.)
• Út 16.00-21.00 ženy  (od 17. 10.)
• St 16.00-18.30 muži a 18.30-22 společná
• Čt 17.00-22.00 společná
• Pá 16.00-18.30 muži a 18.30-22.00 společná
• So 16.00-21.30 společná (od 4. 11.)
• Ne 16.00-21.00 společná a děti (od 15. 10.)
www.areal-sokolovna.cz

 Jandíková.cz, tel. 777 288 770
Cvičení probíhá v prostorách Fitcentra FILA u zimního 
stadionu:

• K2 Hiking • TRX • Aerobic • Bosu • Port de Bras • Jumping •
Mix pro ženy • Fun Dance • Cvičení pro děti (Jumping Teens,
Hýbánky, Sportík)
- rozpis lekcí a rezervace na www.jandikova.cz

 Cvičební sál Veselka, tel. 732 536 204
Hathajóga – začátečníci i pokročilí 
(Petrou Bálskou, tel. 608 834 129):
• Po, Pá 8.30, • Út 18.00, • Čt 19.00
Karate
• Po 17.00-18.00 začátečníci a pokročilí
• St 17.00-18.30 začátečníci a pokročilí
• Pá 17.00-18.30 pokročilí
Fitbox
• Po a Čt 18.00 
www.litomysl-veselka.cz

 Spirit studio, tel. 739 954 311
Studio se zaměřením na jógu a zdravý životní styl, power jóga,
jóga pro zdravá záda, ranní jóga, jóga pro děti, aero jóga, se-
mináře, kurzy.
rozvrh a rezervace: www.spiritstudiohanasimkova.inrs.cz

 Centrum Spontanea, tel. 605 147 812
Smetanovo nám. 77
Jóga s Petrou Polákovou
• Čt 8.00-9.30  Ranní jóga pro začátečníky a mírně pokročilé
• Čt 10.00-11.00  Jóga pro seniory
Další info: Mgr. Petra Poláková, tel. 732 851 002, 
www.anahatayoga.cz

Ashtanga jóga s Adélou Bodo Novotnou
• Út 3. 10., 17. 10. a 31. 10. od 17.00 pro pokročilé
• Út 3. 10., 17. 10. a 31. 10.  od 18.30 pro začátečníky
Další akce:
• Čt 12. 10. od 17.30 Kontaktní improvizace se Zitou Pavlištovou
(www.druna.cz)
• Čt 26. 10. od 17.30 Kontaktní improvizace se Zitou Pavlišto-
vou (www.druna.cz) 

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

 Sokolovna
Rozpis cvičení:
Po 16.00-17.00  rodiče s dětmi
Po 17.00-18.00  mladší žáci
Po 18.00-19.00  zdravotní cvičení
Po, Čt 19.00-20.30 volejbal ženy
St  17.00-18.00 předškoláci
St 18.00-19.00 gymnastika

SPORT, CVIČENÍ



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
Informační centrum na zámku otevřeno:       So-Ne 9.00-16.00

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

Nově v nabídce: Perníčky M. D. Rettigové

INFOCENTRUM LITOMYŠL

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
SVITAVY                             4. 10. 17.00             Radomír Čížek: Na mámině kole napříč Balkánem – cestovatelská beseda s Radomírem Čížkem  • Fabrika, aula
                                   7. 10. 14.00             Mezinárodní flattrack – závody na ploché dráze • areál Cihelna
                                   7. 10. 19.00             Slavnostní koncert k 50. výročí pěveckého sboru Dalibor • Fabrika
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ    19. 10. 9-19             Slavnostní odhalení busty Ladislava Velena ze Žerotína, otevření naučné městské stezky • nádvoří zámku
                                             26. 10. 19.00          Halina Pawlowská: Chuť do života – vstupné 120 Kč, talk show Haliny Pawlowské  • dvorana muzea
                                   28. 10. 16.00         Ladislav Velen ze Žerotína: Moravské Athény – vernisáž výstavy • výstavní prostory na zámku
VYSOKÉ MÝTO                  24. 10.                    Večer světel – tradiční lampionový průvod s kulturním programem a ohňostrojem • náměstí Přemysla Otakara II
                                   28. 10.                     7. Bubenický festival Vysoké Mýto – tradiční bubenický festival s mezinárodní účastí • M-klub

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ ZVE více na www.ceskomoravskepomezi.cz

LITOMYŠL                          viz kalendář akcí 
HRADEC KRÁLOVÉ          10. – 14. 10.        Jazz jde městem – hudební přehlídka, tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající hudebníci  • centrum města 
CHEB                           5. – 8. 10.             XIX. ročník přehlídky Divadlo jednoho herce – 19th Cheb Monodrama Festival • Západočeské divadlo a na dalších místech města
JINDŘICHŮV HRADEC     22. 10.                    Podzimní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru • Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
KUTNÁ HORA                    28. 10.                    Slavnosti Malínského křenu – trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kombinaci s mini food festivalem a jídly s malínským křenem
POLIČKA                      4. 10.                        Robert Fulghum – Co jsem to proboha udělal? - divad. představení, diskuze s autorem, autogramiáda a prodej knih • Divadelní klub
TELČ                                     2. – 30. 10.           Výstava 10 let plenéru Univerzity 3. věku U3V – vernisáž výstavy 2. 10. s vystoupením žáků ZUŠ Telč • vstupní síň radnice
TŘEBOŇ                              do 6. 10.                Výstava grafiky Oldřicha Kulhánka a sochy Petera Nižňanského • Dům Štěpánka Netolického 

INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE více na www.ceskainspirace.cz

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

příběh
zámku litomyšl
2018

nástěnný kalendář

Rok 2018 bude ve znamení velkých 
zámeckých oslav, které připomenou 
450 let od položení základního kamene
litomyšlského zámku. 
Při této příležitosti vydalo Město Litomyšl 
ve spolupráci se Zámkem Litomyšl 
a Regionálním muzeem v Litomyšli
nástěnný kalendář Příběh zámku Litomyšl,
ve kterém je každý měsíc věnovaný jednomu
významnému období ze života zámeckého
areálu. Chloubu Litomyšle můžete mít před
očima celý rok a ještě se něco nového dozvědět.

V prodeji v Infocentru, litomyšlských 
knihkupectvích i na dobírku 
(podrobnosti na www.litomysl.cz)



13

POZVÁNKY 

Účastník jednoho z nejdrsnějších 
závodů planety na Snow film festu
Yukon Arctic Ultra – jeden z nejdrsnějších zá-
vodů planety letos absolvoval český sportovec
Honza Francke. Mezi běžci skončil třetí. 24. října
míří do Litomyšle na Snow film fest.
„Popsal bych vám ten pocit, ale slovy to nelze
popsat. Mám tak namožené svaly na stehnech,
že nemohu bez pomoci chodit, puchýře na prs-
tech jsou masivní a udělaly se i pod nehtem,
takže se s nimi rozloučím, svalová horečka a to-
tální vyčerpání. Ptáte se, proč to dělám? Pokud
jste odpověď ještě nenašli, tak věřte, že ji na-
jdete, až překonáte jakoukoliv  výzvu či až do-
sáhnete něčeho, o čem si nejste jisti, že toho
dosáhnete. Je to pocit, že žijete život a je to pocit
radosti z něj.” tak končí zápis Honzových vzpo-
mínek na 160 km dlouhý závod vedoucí zimní di-

vočinou Yukonu. Teploty zde mohou spadnout
až na -60°C a průměrná teplota v únoru je –
20,1°C. O dobrodružství českého sportovce vy-
práví jeden z hlavních filmů festivalu Snow film
fest a jeho hlavní hrdina bude na promítání živě
povídat o svých zážitcích. „Snow film” každo-
ročně přiváží do Litomyšle nejlepší zimní outdo-
orové filmy uplynulé sezóny. Letos proběhne 24.
10. od 18 hodin v zámecké jízdárně. Ta se pyšní
opravdu velkou projekční plochou (6x8 m) a po-
hodlným sezením třeba v plážových lehátkách.
Kompletní přehled promítaných filmů najdete na
www.zamecke-navrsi.cz/kalendar. 
Vstupenky pořídíte na místě za 70 Kč, rezervace
na info@zamecke-navrsi.cz.

Karel Telecký

Výstava „Zdeňka Vydrová, 
architektka”
Zdeňka Vydrová dlouhodobě působí jako měst-
ská architektka Litomyšle a patří tak ke klíčovým
osobnostem, které stojí za úspěchem města,
coby jednoho z center současné české architek-
tury. Výstava představí Zdeňku Vydrovou jako
špičkovou urbanistku, ale též jako autorku řady
pozoruhodných novostaveb a rekonstrukcí.
Ing. arch. Zdeňka Vydrová (nar. 1958) je absol-
ventkou fakulty architektury VUT v Brně. V roce
1991 založila vlastní ateliér a téhož roku se stala
městskou architektkou Litomyšle. Tuto funkci za-
stává tedy přes čtvrt století a je tak nejdéle slou-
žícím městským architektem v České republice.
K jejím stavebním realizacím patří například re-
konstrukce Moravské galerie v Brně (2001); v Li-
tomyšli je to průchod na parkoviště pod zámkem
a nověji také Galerie Pakosta, která byla v roce
2015 nominována na Cenu Klubu Za starou
Prahu jako nejlepší architektura v historickém
prostředí.
Architektka Vydrová dále působí jako porotce
v řadě architektonických soutěží a od minulého
roku je také architektkou města Tišnova. Od roku
1994 externě vyučovala na Fakultě architektury
VUT Brno a od roku 2009 vyučuje na Fakultě
stavební Ústavu architektury.
V loňském roce získala dvě významná ocenění.
Prvním byla Cena ministra kultury za přínos
v oblasti architektury. Na cenu ji nominovala
Česká komora architektů. Komora vyzdvihla ze-
jména důležitou expertní činnost architektky Vy-
drové, která se výrazně podepsala na kvalitě
vystavěného prostředí v Litomyšli. Druhým oce-

něním, které architektka získala spolu s městem
Litomyšl, bylo vítězství v soutěži Architekt obci
2016. Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem je
Svaz měst a obcí ČR, je upozornit na nutnost
spolupráce mezi obcemi a architekty, na potřebu
najít společnou řeč. Soutěž klade důraz na širší
projekty, které mají dopady na urbanismus
a ovlivňují veřejný prostor. Architektka Vydrová
zvítězila s projektem „Regulační plán Mariánské
ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice” v Li-
tomyšli. 
Výstava se uskuteční za finanční podpory města
Litomyšle. Výstava je součástí celoměstského
projektu oslav Světového dne architektury ve
dnech 29. 9. – 2. 10. 2017, v Litomyšli již tradičně
nazvaného ArchiMyšl. Výstavu „Zdeňka Vydrová,
architektka” je možné navštívit od 29. září do 12.
listopadu 2017.                                    René Klimeš

na distribuci zajímavých didaktických pomůcek
a hraček pro celé území ČR. 

Nabízíme: velmi dobré platové podmínky,
výhradní zastoupení v regionu,
jistotu mezinárodní firmy.

Požadujeme: živnostenský list (na začátek 
není nutný), vlastní auto, telefon, práce s PC, 
dobré komunikační schopnosti, samostatnost.
Informace podáme na t. č.: +421 902 935 552
v době 9.00 –16.00

Životopisy zasílat mailem: hoblacz@hobla.eu

Společnost HOBLA s.r.o.
hledá obchodní zástupce

Stromy budou vyprávět příběhy
lidí pěstujících banány
Claudie má dvě dcery, které však vidí jen hodinu
denně. Zbytek dne, dvanáct a více hodin, tráví
na banánové kostarické plantáži. I za tak dlou-
hou pracovní dobu dostává jen minimální mzdu,
ze které má problém sebe a dcery uživit. Pracuje
s nebezpečnými látkami bez ochranných pomů-
cek. Nemá se kam schovat, když letadla práškují
plantáž. Na pracovišti musí čelit sexuálnímu ob-
těžování. Kvůli zapojení do odborů ji v práci ši-
kanují. 
Příběh Claudie i příběhy dalších zaměstnanců
a zaměstnankyň kostarických a panamských
plantáží budou umístěny od 6. do 13. října na Oli-
vetské hoře v Litomyšli. Stane se tak při příleži-

tosti Světového dne důstojné práce, který při-
padá na 7. říjen. Návštěvníci se na čtrnácti pa-
nelech s fotografiemi dozvědí, co vše se skrývá
za tolik oblíbeným tropickým ovocem – banány.
Autorem fotografií je Stanislav Komínek z orga-
nizace NaZemi, který společně s kolegy z Eku-
menické akademie vyrazil do Panamy
a Kostariky zkoumat pracovní podmínky lidí na
banánových plantážích.
Výstava však upozorňuje také na souvislosti
a důsledky našeho nákupního chování, zejména
pak na to, co můžeme změnit my spotřebitelé.
Pořadatelem akce je ZŠ Zámecká.

Stanislav Švejcar, ZŠ Litomyšl, Zámecká

PRONÁJMY OBCHODŮ 
(I PRO KANCELÁŘE) V LITOMYŠLI:
• 52 m2 ve II. NP na Smetanově nám. Dům po rekon-

strukci v r. 2004. ÚT na plyn, soc. zázemí společné
na podlaží. Zajímavé místo k podnikání. ENB G.
Č. 1357. 9 000 Kč + služby 1 400  Kč/měs.

• 67 m2 na Smetanově náměstí, ENB G.
Č. 1336. Sleva na: 19 000 Kč/měs. + energie

• 100 m2 v historickém centru města, ENB G.
Č. 1325 Cena: 17 000 Kč/měs.
+ služby 5 000 Kč/měs. 

• 50 m2 s výlohou v přízemí ,po rekonstrukci,
ENB E 165. Č.1257. Cena: dohodou

JAROŠOV – prodej pozemku 1837 m2, mírně svažitý
na  západ, určen k bydlení venkov. charakteru,
přípojka elektro, voda, plyn přes obecní komuni-
kaci. Možnost dokoupení zpracované PD na stavbu
RD-bungalov za částku 20 000 Kč.
Č. 1362. Cena 399 000 Kč
CHOTOVICE – útulný a průběžně udržovaný dům
– obyt. část 2+1, napojení na elektr. en., vodovod.
Topení lokální na tuhá paliva, možnost plyn. Od-
pady-jímka,zahrada, předzahrádka. Vhodné pro TB
i rekreaci. ENB G
Č. 1361. Cena  1 170 000 Kč
LITOMYŠL – prodej nadstandardního RD 5+1 s ga-
ráží. Zahrada s pergolou, zahrad.domkem. ÚT
plyn, okna nová trojsklo, plovoucí podlahy, ker.
dlažba, obložkové zárubně. Lze užívat i jako dvou-
generační. Velmi klidná lokalita, precizní provedení!
ENB G
Č. 1356. Více informací pouze osobně 
OSÍK U LITOMYŠLE – prodej venkov. stavení 2+1 se
zahradou na okraji obce. Dům vyklizený, určený
k rekonstrukci. Topení el. přímotopy, vodovod ve-
řejný, odpady možno napojit na kanalizaci. ENB G.
Č. 1293. SLEVA. Cena: 890 000 Kč 
NĚMČICE (okr.SY) – prodej nebo pronájem provo-
zního objektu vhodného pro zázemí společnosti.
Rekonstrukce realizována v r. 2009–2010 (nová
plastová okna, fasáda, rozvody elektro, ÚT na plyn).
ENB G.
Č. 1254. Cena možnost zajímavé slevy    

HLEDÁME pro naše klienty NABÍDNĚTE
• byty v Litomyšli 1+1, 2+1, 3+1- prodej i pronájem
• provizi platí kupující
• vysoká úspěšnost prodeje za zajímavé ceny

Komu jinému chcete svěřit prodej svého domu,
bytu, pozemku než společnosti, která již 25 let
žije a pracuje ve Vaší blízkosti. Znáte nás !

Kolektiv RK Consult VK Litomyšl s.r.o.
je tu pro Vás. 

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
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Stopem z Kamčatky
do Čech
V neděli 8. října v 17 hodin bude naším hostem
v Husově sboru na Toulovcově náměstí stopař-
cestovatel Vojtěch Marek. Vloni stopoval z Vla-
divostoku do Petrohradu, předloni z Čech do
Kyrgyzstánu a nazpátek a letos z Kamčatky
domů do Čech. Na této své poslední cestě potkal
medvědy, spolu s Jakuty slavil Nový rok, plavil se
s lodníky po řece Leně, navštívil Bajkal a dosto-
poval až k severnímu polárnímu kruhu. Ujel 17
000 km a zažil mnohé nejen mezi Rusy, ale i dal-
šími národy žijícími na tomto rozsáhlém území.
Přijďte si poslechnout jeho poutavé vyprávění
o stopování po Rusku doprovázené promítáním.
Za Náboženskou obec CČSH v Litomyšli srdečně 

zve Štěpán Klásek, farář

Chanson
Trio Coucou
na gymnáziu
Letošní tradiční podzimní koncert pro veřejnost,
který gymnázium pořádá už řadu let, se letos
netradičně neponese v duchu tzv. vážné hudby,
ale naše gymnaziální aula se rozezní šansony.
Pozvání totiž přijalo trio, které tvoří (stejně jako
tři mušketýři) čtyři členové – profesionální hu-
debníci, lépe řečeno zpěvačka Radka Rubešová
a tři instrumentalisté – Martin Kudrna (klavír,
akordeon), Zdeněk Häckl (housle) a Petr Pavíček
(kontrabas). Repertoár Chanson Tria Coucou je
tvořen unikátními úpravami písní známých fran-
couzských šansoniérů, ale také autorská tvorba
– zhudebnění francouzských básní.  
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli srdečně zve
všechny milovníky Francie, francouzské kultury,
francouzského jazyka a především krásné hudby
ve středu 1. listopadu 2017 v 19. 00 hodin do auly.
Vstupné dobrovolné. Ivana Pulgretová

Pestrý Týden knihoven
v litomyšlské knihovně
Už je tady zase Týden knihoven a letos bude
opravdu pestrý! Ale posuďte sami od 2. do 7. října.
Pondělí je od 8 do 16 hodin vyhrazeno jako obvykle
nonstop čtení, do kterého se zapojují všechny li-
tomyšlské základní školy. Číst s námi ale přijíždějí
i děti odjinud, zato o závěr této akce se jako ob-
vykle postarají studenti zdejší střední pedagogické
školy. Do nonstop čtení se ale mohou zapojit i jed-
notlivci, stačí se nám do knihovny ozvat a domluvit
konkrétní čas. Ve 14 hodin začínáme půjčovat nové
zvukové knihy, což si asi nenechají ujít ti, co nestí-
hají číst klasické tištěné. A od 17 hodin je pro ve-
řejnost připravena beseda s redaktorem
Vlastivědných listů Pardubického kraje panem
Janem Řeháčkem, mj. i autorem knihy „Od Pardu-
bic k Českomoravskému pomezí”.
Úterní dopoledne bude patřit dětem. Do naši kni-
hovny přijede vyprávět o svých knížkách spisova-
telka Michaela Fišarová, autorka prozatím 4 knih
pro mladší děti. Odpoledne od 15 hodin je primárně
určeno seniorům, ale zúčastnit se mohou i pod-
statně mladší ročníky. Řeč bude o wikipedii
a o tom, jak je možné ji spoluvytvářet. Věříme, že
lidí, kteří jsou aktivní a znalí zdejšího regionu, se
najde dost a budou ochotni se zapojit do doplnění
a rozšíření této nejrozsáhlejší internetové encyklo-
pedie, vytvářené především dobrovolníky.
Ve středu dopoledne nám držte palce, ať neprší
a je pěkné počasí. Tak jako v minulých letech vyrazí
průvod masek od knihovny a projde k soše 
B. Smetany a pak na Toulovcovo náměstí. Pro
účastníky průvodu je připraveno 
i divadelní představení, které nastudovala se

Pivovarnictví 
v Pardubickém kraji
Nejen příznivci zlatavého moku mohou od 18.
září navštívit putovní výstavu Regionálního
muzea v Chrudimi nazvanou Pivovarnictví v Par-
dubickém kraji. Ta se věnuje pivovarům z celého
kraje za posledních sto let (1913–2013), kdy zde
bylo nebo je v činnosti 41 podniků různé veli-
kosti. Výstava je doplněna o aktuální informace
týkající se Litomyšle – o minipivovaru Veselka,
založeném v roce 2013, a o doposud u nás ne-
známém pivovaru Bajloni, který založili v Běle-
hradu v druhé polovině 19. století litomyšlští
rodáci a který se stal jedním ze dvou největších
srbských pivovarů. Výstavu můžete navštívit do
7. ledna 2018.  Petr Chaloupka

svými žáky Jana Paulová, vyučující literárně-dra-
matického oboru. Chybět nebudou ani hrátky
v knihovně.
Ve čtvrtek v 14.30 hod. zahajujeme podzimní se-
mestr Litomyšlské univerzity 
3. věku, pobočky Univerzity 3. věku při Univerzitě
Pardubice. Na programu je přednáška o rituálech
mezních událostí rodinného života. Ve 14 hodin
budou soutěžit dětští vypravěči, ze kterých vyhod-
notíme a oceníme 3 nejlepší. 
A v 17 hodin se s námi podělí o své zážitky
MUDr. M. Ondrášek při přednášce „Lékařem v Ka-
zachstánu”. 
V pátek po celé dopoledne představíme zájemcům
„Jak vyhledávat knihy pomocí online katalogu”
a na odpoledne jsme pro děti připravili „Hrátky
v knihovně s pohádkovými hrdiny”. Na 15. hodinu
zveme do knihovny rodiče, kterým není lhostejné,
co děti čtou, a spolu s nimi chceme založit Klub ro-
dičů-čtenářů. Budeme rádi, když se zapojíte nebo
se alespoň přijdete podívat, o co jde…
V sobotu si můžete mimořádně vypůjčit knížky i na
dětském oddělení.
A na závěr ještě jedno lákadlo k návštěvě kni-
hovny. Během Týdne knihoven zaplatí noví čtenáři
snížený registrační poplatek. Děti, studenti a seni-
oři 25 a dospělí 55 korun za půjčování po celý rok.
To si přece nemůžete nechat ujít!
Tak přijďte, těšíme se na vás.   Jana  Kroulíková

Rozšíření provozní doby knihovny – informujeme,
že od září je oddělení pro dospělé čtenáře otevřeno
až do 17 hodin.

Papež František –
nesnáze a podněty
Česká křesťanská akademie v Litomyšli ve spo-
lupráci se Zámeckým návrším Litomyšl Vás zve 
na  přednášku Michala Altrichtera na téma
Papež František – nesnáze a podněty.
Doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., SJ, je katolický
teolog , předseda redakční rady nakladatelství
Refugium, pedagogicky činný na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Přednáška bude ve čtvrtek 19. října 2017 v 19 hod
v klenutém sále pivovaru v areálu Zámeckého
návrší v Litomyšli. -red-

Litomyšlská rodačka Lucie Guerra 
Žáková představí projekt Fandango
Ve čtvrtek 26. října 2017 v 19.30 hodin ve Sme-
tanově domě v Litomyšli v rámci Litomyšlských
hudebních večerů představí litomyšlská rodačka
Lucie Guerra Žáková projekt Fandango v dnes již
neobyčejné kombinaci dvou cembal a barokních
kastanět. V podání vynikajících mladých cemba-
listek Lucie Guerra Žákové a Petry Žďárské bude
za doprovodu kastanět představena hudba ba-
rokních a klasicistních mistrů. Zazní díla J. S.
Bacha, D. Scarlattiho, A. Solera, L. Boccheriniho,
J. Meisla. Světoznámá španělská tanečnice
a hráčka na kastaněty Ludovica Mosca navíc
program ozvláštní o ukázky nejrůznějších barok-
ních tanců v dobových kostýmech. Projekt Fan-
dango vznikl díky nadšení a velké radosti ze
společného muzicírování. Název připomíná tra-
diční španělský tanec z počátku 18. století, který
začal být záhy velmi populární a rozšířil se na
další aristokratické dvory mimo území Španěl-
ska. 
Lucie Guerra Žáková je česká varhanice žijící ve
Španělsku, kde se již dlouhá léta věnuje propa-
gaci české hudby. Obor varhany vystudovala na
HAMU v Praze, dále na vysokých školách ve
Francii CNSMDP v Pařízi a CESMD v Toulouse.
Obor cembalo začala studovat ve Francii na
CESMD v Toulouse a posléze na HAMU v Praze,
kde se potkala s kolegyní Petrou Žďárskou.
Kromě tohoto komorního seskupení také vystu-
puje v duu se španělským varhaníkem Carlosem
Arturo Guerra Parra na varhanních koncertech
pro čtyři ruce a čtyři nohy a dvoje varhany.
Petra Žďárská je nejúspěšnější česká laureátka
Pražského jara 2012 v oboru cembalo. Studovala
na AMU v Praze a CNSMD v Lyonu ve Francii.
Společně s Lucií Guerra Žákovou založila v roce
2013 Prague cembalo duo, které má na kontě již
řadu koncertů a projektů. Mezi ty nejúspěšnější

Seminář 
Sebevědomí 
je produktem 
sebelásky
Seminář je určen ženám i mužům, kteří se chtějí
podívat na svůj život ne zvenčí, ale chtějí jej
uchopit a pochopit zevnitř. Pět hodin velmi in-
tenzivní práce, kdy budete schopni konečně  po-
chopit,  kde je zakopaný pes. Budete odcházet
naplnění, šťastní a s důvěrou, že svůj život máte
ve svých rukou. Účastníci velmi často po semi-
náři dělají ve svých životech kroky, ke kterým se
nemohli dlouho odhodlat. Protože začnou věřit,
že oni jsou v každé chvíli strůjci svého štěstí.
Zkušená lektorka sebevědomí Vendula Koci-
ánová vás ráda provede. Koukněte na její práci
na www.vendulakocianova.cz nebo na FB Ven-
dula Kociánová – labužnice života. Akce se koná
v neděli 29. 10.                     Vendula Kociánová

patří Fandango ve spolupráci se španělskou
umělkyní Ludovicou Mosca. Pravidelně také kon-
certuje v duu Pro arte Bohemica s hráčkou na
barokní flétnu  Michaelou Ambrosi. Pedagogicky
působí na Akademii múzických umění v Praze. 
Ludovica Mosca je všestranně talentovaná
umělkyně světového renomé, původem Italka
žijící ve Španělsku. Je renesanční osobností: kla-
víristkou, tanečnicí barokního tance a hráčkou
na kastaněty, malířkou a profesorkou na Escola
Luthier – Música a škole Juan Pedro Carrerro
v Barceloně. Koncertně vystupuje po celém
světě a často působí jako lektorka kurzů zamě-
řených na klavírní interpretaci a pedagogiku, ba-
rokní tanec či kastaněty.        Jiřina Macháčková
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POZVÁNKY 

Večer s výtvarníky
Po celý rok můžete každý poslední čtvrtek v mě-
síci navštěvovat městskou galerii až do 20.00
hod. v rámci tzv. Večerů s galerií. Od 17.30 hod.
na vás pokaždé čeká sklenka vína, hrnek čaje či
kávy a různé domácí pochutiny. Jedinečnost
atmosféry doplňuje vždy přednáška, koncert či
jiný program, při kterém se s vámi rádi setká-
váme. 
Následující čtvrteční večer s sebou přinese se-
tkání s některými umělci, vystavujícími na Vý-
tvarné Litomyšli ´17. Na besedu s některými
z vystavujících se můžete vydat 26. října a zep-
tat na vše, co vás zajímá. Nebo si jen dát sklenku
vína například s fotografem Milanem Dvořákem
nebo s keramičkou Janou Krejzovou.
Seznámit se s umělci můžete i mimo tyto večery.
Až do 5. listopadu si během celé výstavy můžete
pouštět videomedailony, které jsme pro vás na-
točili se všemi, co na výstavě prezentují svou
tvorbu nebo si odnést vizitku s kontaktem na
toho, kdo vás nejvíce oslovil.
Více o doprovodných programech najdete na
webových stránkách galerie (www.galerie.lito-
mysl.cz) nebo na Facebooku (Městská galerie Li-
tomyšl). Těšíme se na vaši návštěvu! 

Tereza Jiroušková

3. ročník „Hrajeme si na školu” začíná!
Jelikož se v předchozích letech setkal minikurz ško-
láka s velkým úspěchem mezi dětmi i jejich rodiči,
i letos připravíme pro předškoláky několik lekcí.
Pokud chcete, aby se vaše dítě naučilo a hravou
formou si procvičilo dovednosti potřebné při zá-
pisu a vstupu do první třídy, snadněji se adap-
tovalo ve školním prostředí a seznámilo se s ním,
pak právě pro vás je připraven náš program. 
Jednou měsíčně (18. 10. 2017, 15. 11. 2017, 13. 12.
2017, 17. 1. 2018 a 14. 2. 2018) 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 roz-
voji zrakového a sluchového vnímání, matema-
tických představ, grafomotoriky a řečových
dovedností. Na tato setkání pak v rámci dne ote-
vřených dveří naváže dne 21. 3. 2018 Tvořivé od-
poledne pro předškoláky, kde děti nebudou
pracovat pouze ve třídě, ale na různých stano-
vištích rozmístěných po 1. patře školy.
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 ve třídě zase
vyzvednout. Celý kurz je pro děti zcela zdarma,
veškeré finanční náklady hradí ZŠ U Školek.
Více informací 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
nebo volejte na tel. číslo 737 560 432. Na těchto
kontaktech vám také budou zodpovězeny vaše
případné dotazy. Buď lze hlásit dítě na každou
lekci zvlášť, nebo můžete při prvním přihlášení
oznámit, že se zúčastníte celého kurzu.

Za tým učitelek realizujících kurz
Andrea Stejskalová

Podzimní prázdniny
„Vzhůru do oblak”
DDM Litomyšl pořádá pro děti v termínu podzim-
ních prázdnin 26. –  27. 10. 2017 v čase od 8.00 –
16.00 hod. celodenní program.
Co se skrývá za mraky? S dětmi prozkoumáme
svět v oblacích.  Jak se do takového světa dosta-
neme?  Za pomoci různých létajících zařízení.
Každý si bude moci vytvořit papírového draka
nebo letadlo. Jak bude vypadat náš společný
den? Dopoledne budou plná tvoření a drobných
her. Odpoledne prožijeme soutěžemi a sportov-
ními aktivitami, které budou přizpůsobeny počasí.
Poplatek činní 150 Kč/den. Je možné se nahlásit
na jednotlivé dny. V ceně je zahrnut materiál na
tvoření, oběd, odpolední svačinka, celodenní
pitný režim a odměny. Více informací a přihlášky
naleznete na stránkách www.litomysl.cz/ddm.
Účast je nutno nahlásit do 20. 10. 2017 na email
kucerova@ddm.litomysl.cz nebo telefonicky na
čísle 722 160 728.                      Tereza Kučerová

Umění komunikace
Stává se nám, že v komunikaci s dětmi i dospě-
lými dochází k nedorozumění, ačkoliv jsme usi-
lovali o porozumění. Chceme-li si porozumět
navzájem, znamená to sdělovat si, co se děje,
jak se cítíme a jak na nás druzí působí. Pokud se
o daném tématu chcete dozvědět více, přijďte
31. října od 17.00 hod. na ZŠ Litomyšl, Zámecká
na seminář Umění komunikace. Na semináři
společně odhalíme 5 komunikačních chyb, které
nedorozumění způsobují. Zároveň budeme tré-
novat dovednosti vedoucí k porozumění a vzta-
hové pohodě. Lektorkou bude Mgr. Jana
Stejskalová, lektorka a mentorka společnosti
JOB, o. s.         Jana Slabá, ZŠ Litomyšl Zámecká

Litomyšlské 
motocyklové 
závody 1947–1977 
V neděli 17. září 2017 v 16 hodin proběhlo
v muzeu slavnostní zahájení výstavy věnované
motocyklovým závodům, které v Litomyšli
a jejím blízkém okolí probíhaly v letech 1947–
1977. Vedle desítek fotografií, plakátů a pro-
gramů je zde ke spatření i několik původních
závodních strojů. Malé i velké „závodníky” jistě
zaujme doprovodný program. Návštěvnici vý-
stavy mohou zhlédnout i krátký film Stanislava
Bubeníčka zachycující průběh závodů v roce
1948. Výstavu můžete navštívit do 7. ledna 2018. 

Miluše Vopařilová, Martin Boštík

Týden sociálních služeb 2017
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR po-
řádá první říjnový týden již tradiční Týden soci-
álních služeb. Obecně prospěšná společnost
Ruka pro život se k této akci připojila. Jako člen
této asociace vítáme akce a programy, které
mají širší působnost a upozorní veřejnost na
problematiku sociálních služeb.
Do programu jsme zařadili den otevřených dveří
Denního stacionáře v Litomyšli, který se nachází
na adrese J. E. Purkyně 1126 a 1150. Rádi vás při-

vítáme ve čtvrtek 5. 10. 2017 v čase od 10 do 15
hodin. Tento den si můžete prohlédnout zázemí
našeho stacionáře a dále se blíže seznámit s na-
bízenou sociální službou pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, včetně osob s po-
ruchou autistického spektra a seniory.
Zváni jsou nejen potenciální zájemci o službu,
ale i široká veřejnost. Velmi se na vás těšíme!

Ria Slušná, 
vedoucí Denního stacionáře Litomyšl

Kurz manipulace s malými dětmi
Pro nastávající rodiče a rodiče prvorozených dětí
je určen intenzivní kurz správné manipulace s no-
vorozenci a malými dětmi. Děti do 3. měsíce věku,
které pravidelně leží, spí a odpočívají na tvrdé pod-
ložce, se nemohou uvolnit, a tím ani položit rov-
noměrně na záda. Nemají pocit jistoty, bezpečí
a stálého tepla, proto bývají často nespokojené,
plačtivé, neklidné, unavené a mrzuté. Často je vi-
díme vychýlené a otočené hlavičkou k jedné
straně. V takovýchto nekvalitních podmínkách pak
dítě nejenže nemůže usnout a klidně spát, ale
velmi často také celkově špatně prospívá. Na
kurzu se dozvíte, jak můžete dítěti přiblížit pod-
mínky v bříšku, aby co nejlépe prospívalo a bylo

spokojené, a naučíte se, jak s ním manipulovat
v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou
vyspělostí. „Cílem návštěvy kurzu bylo zapojit
manžela (doma se mi to moc nedařilo) a upřesnit
si úchopy, a to se povedlo. Bylo moc fajn, že jsme
mohli onen čas strávit s párem, který měl již 3tý-
denní miminko – vidět jednotlivé úchopy, pozice
na živém miminku bylo parádní! Pro páry, které
chtějí udělat pro své miminko maximum, kurz
vřele doporučuji!”  Přijďte 28. října ve 13.00 hodin
do Rodinného centra v Litomyšli. Rezervace
u Mgr. Ivy Sedláčkové, 739 627 214, iva.sedlac-
kova1@seznam.cz, www.vyvojditete-litomysl.cz.

Iva Sedláčková

Historické 
fotografie
Portmonea 
Výstava snímků pořízených v minulosti v interi-
éru i exteriéru Portmonea od dob Josefa Port-
mana a Josefa Váchala až do otevření muzea
roku 1993. Fotografie doplňují dobové novinové
články k otevření muzea, první plakát, vstu-
penky, průvodce a pohlednice vydané k Portmo-
neu. Výstavu můžete navštívit do 31. října 2018.
    Hana Klimešová, foto: RML
                                                                                 

Domácí cukrárna Lubná
Tel. 724 225 497

Přijímám objednávky na

Regionální muzeum
v Litomyšli vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRŮVODCE
Více na 
www.rml.cz/cs/informace/
vyberova-rizeni.html
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PEČENÍ KOLÁČŮ
CUKROVÍ *DORTY
ZÁKUSKY* ŘEZY* ROLÁDY

Mičíková Lenka
Dolní Újezd 500, 569 61

mobil: 736 645 556

Přijímám objednávky
na Vánoce

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

Litomyšlská nemocnice zve
na Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 5. října budou v Litomyšlské nemoc-
nici vítání všichni zájemci o zdravý životní styl
i ti, kteří se chtějí dozvědět více o svém aktuál-
ním zdravotním stavu. Den otevřených dveří
v duchu hesla „Přátelská nemocnice  bude
probíhat od 9.00 do 15.00 hodin v areálu ne-
mocnice. Zdravotníci nemocnice provedou náv-
štěvníky vybranými odděleními, kde se dozvědí
více o jejich chodu i prevenci v dané oblasti.
V nemocničním parku pak budou rozestavěny
další infostánky.
„Připravili jsme pro návštěvníky pestrý program,
který ukáže naši nemocnici i z jiné strany, než

jsou občané zvyklí jako pacienti. Návštěvníkům
nabízíme možnost využít zdarma preventivní
vyšetření zaměřená např. na měření nitroočního
tlaku, zvýšené hladiny krevního cukru v krvi,
kontrolu mateřských znamének atd. Dále se
dozví, jak předcházet onemocnění a zároveň
jaké jsou možnosti léčby, pokud už nás nějaký
zdravotní problém trápí. Letos se chceme
především věnovat edukaci – osvětě v rámci
prevence cévní mozkové příhody. Tzn. nejenom
měřit krevní tlak, ale také informovat, jaké pří-
znaky se mohou objevit a jak se má člověk v ta-
kové situaci zachovat. K tomuto tématu budou
pro návštěvníky připravené i tištěné letáky
„Zdraví mozku , dodala náměstkyně ošetřova-
telské péče Litomyšlské nemocnice Světlana Je-
řábková.
„Doufám, že se návštěvníci dne otevřených
dveří sejdou v hojném počtu. Bude to možnost,
jak poznat nemocnici jiným úhlem pohledu, tedy
v situaci, kdy lidé nepřichází s problémem nebo
potřebou léčby, ale i příležitost nechat se pre-
ventivně vyšetřit nebo se jen lépe zorientovat

v areálu,” říká krajský radní pro zdravotnictví
Ladislav Valtr, pod jehož záštitou se akce v Li-
tomyšlské nemocnici uskuteční.
Během dne otevřených dveří budou zájemci
moci nahlédnout do chodu interního oddělení
(měření krevního tlaku, retro-výstavka, ukázka
koupací sedačky od firmy ARJO HUNTLEIGHT),
očního oddělení (měření nitroočního tlaku –
1. patro monobloku), ortopedického oddělení
(výstava materiálů na ortopedické operace),
neurologického oddělení (prevence cévních
mozkových příhod, edukace pacientů), mamo-
grafie (samovyšetření prsů ve spolupráci s Ma-
mahelp), oddělení klinické biochemie (odběry
glykémie a vyšetření krve ve stolici – 1. patro
monobloku), kožní ambulance (prevence mela-
nomu - prohlídka znamének). Dále bude mož-
nost navštívit zázemí nemocniční lékárny
a hematologicko-transfuzní oddělení (1. patro
monobloku), kde zájemci dozví více informací
o možnostech darování krve.
Pro návštěvníky bude přichystáno i malé občer-
stvení a zároveň bude na místě probíhat prodej
dárků vyrobených Charitou Chotovice a prodej
u stánku Zahradní keramiky. V případě nepřízni-
vého počasí nebo z provozních důvodů jsou
změny v programu vyhrazeny.

Dušan Korel, tiskový mluvčí NEMPK
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DO NAŠEHO AREÁLU V POLIČCE
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
• OPRAVY TECHNIKY (až 35 000 Kč) 

Elektromechanik, Konstruktér, Technik, Lakýrník, 
Autoelektrikář, Automechanik, Vedoucí optik

• OPRAVY ZBRANÍ  (až 29 000 Kč) 
Mistr dílny, Technolog, Lakýrník, Zámečník

• VÝROBA STŘELIVA (až 28 000 Kč)
Výrobní dělník, Seřizovač, Skladník, Technolog, 
Technik zkušebny, Kontrolor (balistik)

• VÝROBA MUNICE  (až 40 000 Kč) 
Technolog, Pyrotechnik, Mistr ve výrobě, Dělník do výroby, 
Výrobní dělník munice (předák), Výrobní dělník výbušniny, 
Výrobní dělník výbušniny (předák)

Nabízíme: 
• Náborový příspěvek 10 000,- Kč 
• Příspěvek na stravování
• 5 týdnů dovolené 
• Zvýhodněné volání pro celou rodinu 
• Osobní rozvoj – školení, zbrojní průkaz, průkaz pyrotechniky
• Zázemí stabilní nadnárodní společnosti 

V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás neváhejte kontaktovat: 
Andrea Ondrůchová – nábor
E-mail: andrea.ondruchova@stvgroup.cz, Tel.: +420 778 773 445
Bližší informace na www.PrijdDoSTV.cz

STV GROUP – PRÁCE,
KTERÁ VÁM DÁVÁ SÍLU
Jsme největší český výrobce velkorážové munice
a jedna z předních společností v oblasti oprav
vojenské techniky a dodávek náhradních dílů

DĚLNÍKY DO VÝROBY
• svářeče CO2
• soustružníky
• zámečníky
• řidiče VZV
• nástrojaře pro samostatné pracoviště

SERVISNÍHO
A MONTÁŽNÍHO
TECHNIKA
pro výkon servisních služeb u zákazníků

DO ADMINISTRATIVY
• asistentku vedení společnosti
• zpracování  PAM

NABÍZÍME:
výkon práce přímo v Litomyšli (mimo servisního
technika)
mzdové ohodnocení ve vazbě na výsledky
příspěvek na stravování
příspěvek na cestu do zaměstnání

PŘEDPOKLÁDÁME:
časovou flexibilitu
kreativitu myšlení při plnění pracovních úkolů
schopnost učit se novým věcem

V případě zájmu zašlete životopis na adresu:
prace@automotive.cz
www.automotive.cz

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.
výrobce automobilových hydraulických
zvedáků přijme

www.facebook.com/astrovikend 

DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ 
ASTROVÍKEND

ZÁMEK LITOMYŠL - PIVOVAR
4. listopadu 2017  9.00-18.00 

5. listopadu 2017  10.00-17.00 
Porady s věštci - znáte z TV, astrology,

výklad z ruky a karet, alternativní 
medicína atd.  Přednášky. MEDITACE. 

Mandaly. Kameny, amulety. 
Estela P. Orbito 

- filipínské léčení s požehnáním 

Meditace Shaman Spirit - se šamany 
z Peru a Mongolska. 

Šamani Putumaya - ceremonie 
v unikátním dokumentu Petra Zajace,

natáčené v kolébce Ayahuascových rituálů. 

Spontánní bubnování. 
Zvonkohra a tibetské mísy. 

Dům sportu Stratílek odtajnil, kde roste 
bájný Craftovník, a plody nechal sklidit
Daleko na severu, v drsných skandinávských
podmínkách, v krajině hlubokých lesů, jezer
a pustých plání se mezi lidmi během dlouhých
večerů vypráví legenda. Legenda o stromu...
Říká se mu Craftovník. Zvěsti o něm se poprvé
objevily někdy před 40 lety. Nikdo vlastně neví,
jak vypadá. Nikdo ani neví, kde roste. To všechno
až do chvíle, než jednou jedinkrát za svůj život
rozkvete, aby nakonec vydal ty nejpodivnější
plody, které kdo kdy spatřil..
Tajemství této legendy bylo odhaleno ve čtvrtek
14. 9. 2017 v podvečer za nevlídného, vpravdě
severského počasí. V tento čas se vydalo několik
odvážlivců hledat bájný strom, jehož semeno
zasadili Stratílkovi již před 25 lety. Pomocí něko-
lika indicií, které byly postupně odtajňovány na
sociálních sítích, museli hledači zjistit, kudy vede
trasa. Hledání odstartovalo před Domem sportu
Stratílek, kde se zájemci o plody Craftovníku do-
zvěděli, že musí uběhnout přibližně 10 km. Na
cestě se postupně dozvídali další nápovědy,
které jim odhalovaly, kudy se vydat dál. Pouť za
plody Craftovníku nebyla tedy jen o zdolání ně-
kolika kilometrů, ale zároveň prověřila i bystrou
mysl všech zúčastněných. Nakonec se všem po-
dařilo bájný strom najít, u něj na všechny
úspěšné hledače čekala velká odměna – jeho

plody v podobě funkčních triček Craft. Tyto dárky
nechala zdarma očesat společnost Dům sportu
Stratílek v rámci oslavy výročí 25 let od jejího za-
ložení. Na organizaci celé akce se podílely také
Růžofffky v běhu a několik dobrovloníků, za což
jim patří velký dík!
Všem účastníkům gratulujeme, protože cesta
k cíli nebyla úplně snadná a deštivé počasí spolu
se silným větrem velice ztížilo celé hledání. Hod-
notné dárky ale vyvážily veškeré strasti putování
–  kdo se na pátrání vydal, určitě nelitoval. Navíc
bájný Craftovník vydává své unikátní plody jen
zřídka.              Veronika Samková Stratílková

www.astrovikend.cz 
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PROVÁDÍME PRODEJ A MONTÁŽ: vnitřních a vnějších
žaluzií, venkovních rolet, látkových roletek, markýz, pergol, sítí.

NAVŠTIVTE NAŠI NOVĚ OTEVŘENOU VZORKOVNU
na adrese: Mařákova 279, Litomyšl (u jídelny Rettigovka)
Tel. 777 663 739

Hotel Zlatá Hvězda Vás
srdečně zve na tradiční

KACHNÍ
A KRÁLIČÍ HODY

ve dnech 20. –22. 10. 2017.
Rezervace na čísle

734 670 355

Na Vyšehradě 1094, Polička  

hledá pracovníky 
na následující pozice:

Pracovník (operátor / ka) 
ve výrobě
• práce ve výrobě elektroniky

(zakázková výroba)
• požadavek na manuální zručnost,

pracovitost
• orientace v jednoduché výrobní dokumen-

taci
• jednosměnný provoz

Technik ve výrobě
• SŠ nebo VŠ vzdělání elektrotechnické
• návrh a realizace zakázkové výroby
• ŘP skupiny B
• jednosměnný provoz

Obsluha CNC / strojní zámečník
• SOU nebo SŠ
• obsluha CNC, jednoúčelových strojů
• jednosměnný provoz

Konstruktér (strojař)
• vzdělání SŠ, nebo VŠ strojní
• výborná znalost práce na PC (3D modelování)
• znalost technického AJ 
• jednosměnný provoz

Projektový Manager 
• SŠ, nebo VŠ vzdělání technického směru
• výborná znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• znalost technického AJ 
• vedení projektů
• jednosměnný provoz

Nástup možný ihned
Zajímavé finanční ohodnocení
Firemní benefity

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

do Polska (Kudowa Zdroj)
TJ Jiskra Litomyšl pořádá

v sobotu 25.11. 2017
• odjezd v 7.00 z náměstí v Litomyšli 
• návrat kolem 15. hodiny
• cena 160 Kč
• závazné přihlášky do 20. 11. 2017

na tel. 775 913 400

tradiční zájezd
za nákupy 



19

Podzimní svoz biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat
v termínu od 9. října do 20. října 2017  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 Kopecký, Jana Vybíralová
(všichni tel. 461 613 491).

Lenka Hladíková

Sportovní a kulturní
akce ve dnech
27. – 28. 10 října
V Litomyšli v Městské sportovní hale při III. ZŠ
pořádá TJ Sokol Vysoké Mýto Mistrovství České
republiky ve sportovní gymnastice žen kategorie
„C”. Jako doprovodný program se uskuteční vy-
stoupení nového cirkusu Losers z Prahy v kos-
tele Nalezení svatého Kříže. Přesný program
naleznete na plakátech a internetových strán-
kách města. Vstup na obě akce volný. Srdečně
zvou pořadatelé. Lenka Fikejzová

Přehlídka 
středních škol
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště ve Svita-
vách pořádá za účasti středních škol okresu Svi-
tavy a vybraných středních škol z jiných regionů
v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách
Přehlídku středních škol 2017. Přehlídka SŠ se
koná ve čtvrtek 19. října 2017, pro veřejnost
v době od 9.00 do 17.00 hod. v přízemí Střediska
kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pra-
covníky, výchovné poradce a všechny, kteří
chtějí získat přehled o nabídce vzdělávání
v našem regionu. Barbora Kabátová 

Již rok máme pro vás
otevřený obchod bez obalu

zde vám s láskou a radostí vyrábíme
čerstvě mletou mouku z obilovin,
luštěnin, semínek a ořechů.

Lze platit kartou, stravenkami
– sodexo, dejeuner 

Najdete nás vedle pošty 
naproti Mountfieldu 
mob.: 736 682 011 
email: zdravavyzivajanavm@seznam.cz
facebook: Zdravá Výživa Jana

ZDRAVÁ
VÝŽIVA JANA

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
sobota 7.10. 2017  od 8.00 do 15.00
Cena:  38,- Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč / kg
Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:
608 111 741, 777 919 442, 777 006 433
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23. triatlon v Litomyšli – Nedošín
Druhou srpnovou sobotu jsme se sešli již na 23.
ročníku triatlonu v Litomyšli – Nedošín (1km –
50 km – 10 km), kterému opět přálo počasí, a při
polojasnu se na startu sešlo 49 účastníků, kteří
byli rozděleni do kategorií dle rozpisu a dohody
s pořadateli.
Vítězem se stal Lím Vojtěch časem 2:11:21. Nece-
lou minutu za vítězem dojel domácí účastník
Pešek Pavel časem 2:12:14. Na stupně vítězů je
doplnil časem jen o tři vteřiny po-
malejším 2:12:21 Bednarský Vojtěch
ze Šumperka. Nejrychlejší ženou
byla Jiroušková Jana časem 1:12:59,
která porazila druhou Jaroslavu Hu-
rychovou a třetí Michaelu Niklovou.
Všem závodníkům, dobrovolní-
kům, co pomáhají s udržením tra-
dice, divákům a sponzorům chci
poděkovat za letošní spolupráci
a hlavně trpělivost s předzávod-
ními informacemi. A díky vám do-
stávám chuť pořádat další ročníky.
Díky patří i doprovodnému pro-
gramu (paddleboarding, windsur-

Hledám paní/slečnu na pravidelný
úklid rodinného domu v Čisté. 
Termíny i odměna dle dohody 
po osobní schůzce. 
Jen seriózně volejte 605 411 733. 

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

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

LIKO SVITAVY a.s. 
hledá nového zaměstnance 
na pozici vedoucího střediska
v Litomyšli. 
Podrobnější informace budou 
předány na tel. čísle 603 436 145,
nebo se případný zájemce
může přihlásit na adrese
liko@likosvitavy.cz.

fing, windsurfingový trenažer), který připravil
Pavel Saqua. Takže dokud nebude na stránkách
viset ZRUŠENO, bude tento závod prodlužovat
svoji tradici a lidé, kteří si chtějí tento sport vy-
zkoušet, budou mít stále možnost.
Zdar letošnímu ročníku a druhou sobotu v srpnu
– 11. 8. 2018 – v prostorách startu na viděnou u 24.
Kompletní výsledky a fotografie lze nalézt na
www.triatlonlitomysl.cz Přemysl Seidl
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Na konci srpna proběhlo dvoudenní soustředění
fotbalových přípravek. Hráči si ještě před nástu-
pem do školních lavic mohli užít nejen samot-
ného fotbalu, ale zároveň dostali možnost
vyzkoušet si i další sportovní aktivity, jakými
byly např. fotbal golf, stolní tenis, baseball, mi-
nigolf, a první den za nádherného letního počasí
došlo i na koupání a přehazovanou na písečném
kurtu. I přes téměř vytrvalý déšť, který nás zkrá-
pěl po celý druhý den soustředění, odcházeli
všichni účastníci sice provlhlí, ale zato se spous-
tou zážitků. Všem, kteří nám pomáhali zorgani-
zovat toto soustředění, děkujeme. Především
pak fotbalové Jiskře Litomyšl, oddílu stolního te-
nisu, hospůdce Na Výsluní a Sportovnímu areálu
za sokolovnou.
Trenéři mladší a starší přípravky
Více o fungování fotbalové přípravky se dozvíte
na našich stránkách: www.mp-litomysl.web-

node.cz nebo nás navštivte na trénincích, a to
každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. na
fotbalovém stadiónu.

Text a foto: Antonín Hloušek

Tenisové okénko
Během prázdnin probíhaly pouze individuální
tréninky. Většina dětí však tenisově nezahálela.
I po dobu prázdnin byly děti vidět na kurtech, ať
už se svými rodiči, či trenéry. Někteří se dokonce
účastnili individuálních soutěží, aby poměřili své
síly se svými vrstevníky z jiných oddílů. 
S velkým ohlasem se setkal tenisový kemp, or-
ganizovaný trenérkou Nikolou Ondráčkovou.
Akce se účastnily děti nejen z našeho, ale i z te-
nisových oddílů okolních, i vzdálenějších měst.
Perfektně organizačně i trenérsky zvládnutá
akce jen dokázala, že TC Litomyšl má potenciál
k dalšímu rozvoji, a je příslibem do dalších teni-
sových sezón. 
Od září již začaly pravidelné tréninky dětí. Došlo
k navýšení tréninkových hodin na 32 hodin
týdně, trénuje se 5 dní v týdnu dle rozpisu, v ne-
děli pak děti hrají zápasy mezi sebou navzájem.
K dispozici máme 5 trenérů. V příštím roce
chceme přihlásit do soutěže více dětských druž-
stev, proto dveře do tenisového oddílu pro roz-
šíření členské základny jsou stále otevřené. 

Ivana Dostálová, foto: archiv

Ohlédnutí za soustředěním 
fotbalových přípravek

Dnes létáme pro Vás
– letiště Vlkov 26. 8. 2017
Každoročně patří poslední srpnová víkendová
sobota modelářskému dni na letišti ve Vlkově,
který pořádá Spolek leteckých modelářů Lito-
myšl. Nejinak tomu bylo i letos. Přestože na
tento termín bylo v okolí více akcí podobného
zaměření, tak se zde sešlo 22 pilotů s 34 modely
a bylo se opravdu na co dívat. Každý zúčastněný
pilot musel podepsat prohlášení, že se seznámil
s „Provozním řádem” Vlkovského letiště a že má
uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způ-
sobené na majetku a zdraví. Sešli se zde piloti
modelů letadel z Letovic, Pardubic, Ústí nad Or-
licí, Brna, Boskovic, Vysokého Mýta, Červeného

Kostelce, Blanska, Poličky a samozřejmě z Lito-
myšle. Od 13, 15 hod. probíhal komentovaný pro-
gram, ve kterém Honza Pavliš fundovaně
popisoval jednotlivé modely a jejich létání svým
komentářem. Měli jsme ozvučenou celou plochu,
a tak létání bylo zpestřeno kromě mluveného
slova i hudbou. Ing. Hýbl pozval na naši akci i bý-
valého sportovního pilota pan Jiřího Tlustého,
zakladatele legendární „Chrudimské akrobatické
čtyřky”, vzniklé v roce 1961, které dělal vedou-
cího. Diváci měli možnost slyšet na mikrofon zá-
žitky z jeho dlouholetého působení v letecké
akrobacii. Aktivní létání ukončil v roce 2002, kdy
žezlo vedoucího skupiny, která nesla název „Fly-
ing Bulls Aerobatics Team”, předal paní Radce
Máchové. Komentovaný program jsme ukončili
v 16 hodin a následovalo volné létání až do ve-
černích hodin. Pro diváky i piloty jsme měli na
ploše stánek s občerstvením, počasí nám tra-
dičně přálo, bylo polojasno se slabým větrem
a teplo. Žádná havárie se nekonala, a tak všichni
účastníci odjížděli z Litomyšle spokojeni s tím,
že se sem příště opět rádi vrátí. Poděkování patří
všem členům Spolku leteckých modelářů Lito-
myšl, kteří se na organizaci celé akce podíleli.
Fotografie z této akce můžete zhlédnout na:
www.modelarilitomysl.cz v rubrice fotogalerie.

Za SLML Petr Janoušek, foto Ing. Hýbl

Mistr České repub-
liky v historických
modelech
Ve stejném termínu jako Spolek leteckých mo-
delářů Litomyšl pořádal modelářský letecký den
pod názvem „Dnes létáme pro Vás”, tak se ve
dnech 26.- 27. 8. 2017 konalo na letišti Jelenice
u Mělníka Mistrovství české republiky historic-
kých modelů. Náš spolek reprezentoval Květo-
slav Štorek a to hned v 6 kategoriích, ve kterých
získal dvě třetí místa, jedno druhé a v kategorii
ALOT získal titul mistra české republiky pro rok
2017. Soutěžil s replikou modelu KL 61 italského
konstruktéra Lorise Kannworffofa, který vznikl
v roce 1949. Rozpětí vítězného modelu je
2250 mm a celková váha je 1300 gramů. Modely
létající v kategorii ALOT musí být navrženy před
rokem 1955 a jejich minimální plošné zatížení
musí být 24,4 gramů na čtvereční dm plochy
křídla. Modely musí mít nainstalovaný výškoměr,
který musí umožnit zastavení motoru po dosa-
žení 90 sec. nebo po dosažení výšky 300 metrů.
Rozhodující  je, která z těchto veličin nastane
dřív. Soutěžní lety jsou čtyři s maximem dosa-
ženého času 10 minut. Pro celkové hodnocení se
sčítají tři nejlepší starty. Pohon může být jakým-
koliv spalovacím motorem nebo elektromoto-
rem. Vítěz použil elektromotor české značky.
Slávo, všichni gratulujeme k titulu.

Za SLML Petr Janoušek

PRODÁM: Byt 2+1,56 m2,
soukr. vlastnictví, cihla, přízemí, 

Litomyšl, 9. května, cena: 1,250 mil Kč
(včetně daně z nem.) tel. 602 115 263
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Předškoláci 
a školáci, pojďte 
plavat s Vasrmánkem
Je ti 5-6 let, máš rád vodu a chceš umět skákat
šipku a přeplavat velký bazén? Domluv se s ro-
diči a přijď.
Nabízíme volná místa v plaveckém kurzu pro
předškoláky a prvňáčky, kteří mají kladný vztah
k vodě a mají již nějakou třeba i malou zkušenost
s plaveckými pohyby. Výuka probíhá hravou, cit-
livou a nenásilnou formou. Děti se naučí kraul,
znak, prsa, šipku do vody, budou se potápět
a naučí se lovit ve větších hloubkách. Následně
mohou děti pokračovat ve zdokonalování pla-
veckého stylu v plaveckých oddílech či si s vámi
příští dovolenou zaplavat v moři. Děti plavou
v bazénu dlouhém 25 metrů.  Lekce trvá 30
minut. Plavání je skvělou přípravou či doplňkem
všech sportů.
Plaveme každou sobotu dopoledne v Městském
bazénu v Litomyšli. Rezervace na tel. 739 627
214, 777 113 173, vasrmanek@post.cz, www.vasr-
manek.cz. Neváhejte.
Těší se na tebe Adélka, Eliška, Honzík, Kristiánek,
Rozárka...           Iva Sedláčková

Motokrosař Orionu Bartoš má titul
vicemistra, Slovák Černý bronz!

Osmidílný domácí šampionát Buksa/Ados mo-
tokros 2017 vyvrcholil 17. září posledním podni-
kem na blátivé dráze ve Vranově u Brna.
V podstatě v neděli od rána vytrvale pršelo,
a tak místní okruh dokonale prověřil připrave-
nost jednotlivých závodníků. No a diváci se měli
opravdu na co dívat, neboť ve hře byly boje
o celkové pozice v seriálu. Zatímco v nejsilnější
kubatuře MX1 měl titul mistra Martin Michek
(Buksa/Ados KTM RT) už v kapse z minulého
kola ve Stříbře, druhý Slovák Tomáš Šimko (GT2
Motorsport) měl k dobru na Petra Bartoše
(Orion Racing KTM Team) pouze jeden, jediný
bod! Po startu první jízdy odjel všem Polák To-
masz Wysocki (JD 191 KTM RT) a za vytrvalého
deště navyšoval náskok na své soupeře. Bartoš
jezdil v úvodu někde kolem desátého místa, ale
postupně trpělivě šel dopředu, až nakonec
cílem projel jako čtvrtý! Jeho největší rival Šimko
měl hned dva pády a to rozhodlo, že titul vice-

mistra ČR putuje do Orionu, právě díky Barto-
šovi (38 let). Druhé jízdy se nakonec kvůli těž-
kým podmínkám neuskutečnily. Při závěrečném
slavnostním dekorování bral, již počtvrté za
sebou, prvenství Michek (351b.), stříbrnou me-
daili – Bartoš (255b.) a bronz Šimko (249b.).
Také ve slabší třídě MX2 byl znám vítěz, a tak
Maďar Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM RT) si
zde závod už jenom užíval. Všem doslova
ovšem vypálil rybník po zranění nastupující
Martin Krč (SZA RT), který odpálil jako raketa,
a už ho nikdo nedostihl. Zástupce Orionu Jonáš
Nedvěd (23) měl jediný úkol, nechat za sebou
Slováka Denise Poláše v boji o konečnou 6. příč-
ku. Jonáš to nakonec také splnil, když v cíli byl
klasifikován jako šestý, Poláš byl tentokrát da-
leko za ním. Výborný Maďar Szvoboda (345b.)
tak poprvé zaslouženě dosáhl na český primát,
Nedvěd (188b.) skončil tedy v mistrovství šestý
a mrzet ho může nedokončená jedna rozjížďka
z Opatova.
Ve Veteránech nám udělal letos radost Slovák
Ivan Černý, který již dříve na Slovensku získal
titul, do Vranova přijel bojovat o celkový bronz.
To se mu po první jízdě také podařilo, když Ivan
si toto umístění pohlídal 4. místem. Celkově se
raduje s dalšího prvenství Martin Žerava (Team
MAX 2, 375b.), druhý je ve Veteránech Michal
Kadleček (KRTZ RT, 330b.) a třetí Černý (Orion
RT, 251b.). V ženské kategorii se nám i letos ne-
vyhnulo zranění a z tohoto důvodu naše jed-
nička – Jana Antošová ve Vranově nestartovala,
přesto letos podávala zajímavé výsledky, a do-
konce byla jednou i na stupních vítězů (Dalečín).

Titul v této třídě již minule brala trojnásobná
světová šampionka Steffi Laier (Buksa/Adost
RT, 397b.) z Německa. Letošní poměrně dlouhá
závodní sezona je již u svého konce. Motokro-
saři Orionu byli při šampionátu úspěšní, vybo-
jovali dvě medaile a kluci tak dali pěkný dárek
litomyšlskému týmu, který si letos se svými pří-
znivci připomněl  20. narozeniny!

Za Orion Racing Petr Kovář,
foto: archiv stáje
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Hokejové týmy hlásí připravenost a zvou do ochozů
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Známa pravda
platí i v hokeji a tak zejména hráči A týmu museli
skousnout v přípravě notnou zápasovou porci.
Během posledního měsíce docházelo ještě
k drobným změnám v kádru, se kterou se museli
vyrovnat. „Nálada v kabině je výborná,” hlásí
před začátkem sezony kapitán Michal Budina. To
je pro diváky dobrá zpráva. Ti se mohou těšit na
první soutěžní zápas na domácím ledě 4. října,
kdy do Litomyšle přijede Chotěboř. 
První zápasy sehráli hráči s lilií na prsou s Chru-
dimí. Kvalitní soupeř však ukázal, že bude patřit
mezi aspiranty na titul v krajské hokejové lize,
a dvakrát vyhrál. Realizační tým nevybral ani pro
následující utkání lehké soupeře. Hráči Litomyšle
se utkali i s úřadujícím krajské ligy jižní Moravy.
V Boskovicích utrpěli nejvyšší prohru v přípravě.
Prohráli 2:8. To však bylo i kvůli tomu, že odjet
na utkání nemohl kompletní kádr. Tým doplněný
o dorostence však ukázal, že má chuť a sílu se
o výsledek prát. V dobrém světle se předvedli li-
tomyšlští mladíci. Střelecké hody si dopřáli hráči

v dvojzápase s Bystřicí nad Pernštejnem. Vítěz-
ství 9:0 a 6:5 potěšila fanoušky i trenéry. 
Týden před začátkem sezony se podařilo konso-
lidovat tým a začala se projevovat sehranost. „S
přípravou jsem spokojený. Hráči chodí trénovat,
což je nejdůležitější. Odehráli jsme lepší i horší
utkání, která byla ovlivněna občasným úzkým
kádrem. Ten už je naštěstí kompletní,” řekl sta-
ronový trenér Jan Svatoš. Důvod k radosti měl
zejména z vítězství na turnaji Metuje Cup.
V rámci trojutkání se nejprve hráči Litomyšle
utkali doma s Náchodem. Ve vyrovnaném zá-
pase padli až v prodloužení. O pár dní později
odcestovali do Jaroměře, kde nejprve poměřili
úspěšně síly s domácím celkem a o den později
s Českou Třebovou. Díky poctivě odpracova-
nému výkonu turnaj vyhráli. „Uhráli jsme dobré
dva výsledky s kvalitními týmy. Všechny tři zá-
pasy však byly dobré. Sestava je stabilní a začíná
se to usazovat. Stále to však byla příprava a ne-
chci ji příliš přeceňovat,” řekl po turnaji trenér Jan
Svatoš. 

Zimní stadion se během září zaplnil hokejisty.
Svá první utkání mají odehraná hráči všech ka-
tegorií. Diváci tak mají možnost navštívit neje-
den atraktivní duel. Vedení klubu zve tímto do
ochozů  stadionu všechny milovníky nejrychlejší
kolektivní hry světa. 

Martin Vandas, foto: Petr Šilar

Decimuž 2017 – 35. ročník
Memoriálu Huberta Stratílka ml.
Konec prázdnin je v Litomyšli již po více než 30
let spojen s tradičním závodem v triatlonu zva-
ným Decimuž. Atraktivní kombinace plavání,
jízdy na kole a běhu přitahuje stále více amatér-
ských závodníků. Letošní ročník se konal za
ideálního slunečného počasí v pátek 25. 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 přezutí do běžeckých bot
a výběh na okruh v lesoparku Černá hora, zá-
vodníci 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 zvaného popu-
lárně železný muž. 
Letos závodilo celkem 131 borců včetně mnoha
žen, což je jedna z historicky největších účastí.
Tradiční hobby závodníky a nadšence doplnilo
opět několik známých jmen, za všechny jme-
nujme mnohonásobného vítěze tohoto závodu
Josefa Dolečka z FORT SMC Teamu Ústí nad Or-
licí. Nechyběl ani vítěz loňského ročníku Rudolf
Cogan z týmu AEROTEC. Oba tyto zkušené zá-
vodníky však letos předčil Pavel Pešek z domá-
cího týmu SBR TRI-TEAMU Litomyšl, který
dohnal drobné ztráty z plavání a cyklistické části
a po absolutně nejlepším běhu nakonec zvítězil.

Druhý Cogan ztratil 24 sekund, třetí Doleček již
minutu a 33 vteřin. 
Letos na startu chyběla suverénní loňská vítězka
Jana Jiroušková, i díky tomu se z vítězství mohla
radovat Klára Moravcová ze SKI klubu Jablonec.
Nejlepším závodníkem z pořádajícího Cyklo Stra-
tílek Sport klubu byl Antonín Hurych, který skon-
čil v absolutním pořadí na 6. místě a vyhrál
v kategorii mužů 41-50 let. Nejmladším účastní-
kem byl teprve dvanáctiletý Vojtěch Seidl, nej-
starším již téměř sedmdesátiletý Jaroslav Seidl.
Kompletní výsledky, fotografie a další zajíma-
vosti naleznete ve vývěskách Domu sportu Stra-
tílek nebo na stránkách www.stratilek.cz.
Po skončení závodu následovalo vyhlášení vý-
sledků, předání hodnotných cen a samozřejmě
bohaté občerstvení. Hlavní organizátoři Hubert
Stratílek a Veronika Samková Stratílková děkuji
závodníkům za účast a zároveň vyjadřují veliký
dík všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na or-
ganizaci tohoto závodu bez nároku na jakoukoliv
odměnu, jen pro svůj dobrý pocit. Díky těmto
lidem je možné takový podnik zorganizovat a za-
bezpečit. Poděkování patří též všem sponzorům,
kteří přispěli hodnotnými cenami pro závodníky
– zejména firmám Author, Hejduk Sport, Lasting,
Hannah, KCK Zlín, Zoot, Scarpa, Coleman,
4EVER, Lovelec, Quick Sport a Progresscycle.
Veronika Samková Stratílková, foto: Z. Samek

Atletické okénko
Září uzavírá soutěže družstev a litomyšlské ko-
lektivy byly velice úspěšné. Muži v posledním
kole v Čáslavi vybojovali celkové vítězství ve své
skupině 2. ligy a bonbonkem jejich letošní se-
zony byla baráž o postup do 1. ligy. Zde jsme se
opět utkali s našimi bývalými  soupeři (Jablonec,
Bílina, Mladá Boleslav, ale i Pacov, Klatovy). Do-
mácí Jablonec vítězstvím nakonec uhájil setrvání
v 1. lize a my jsme prokázali vítězstvím nad AC
Pardubice a M. Třebovou své stříbrné postavení
v Pardubickém kraji. Své disciplíny vyhráli
V. Kozák (oštěp), Flídr (výška) a poprvé doroste-
nec Vostřel (kladivo). Dorostenci v posledním
kole v N. Městě nad Metují vybojovali titul kraj-
ského přeborníka a v minimálním počtu odjeli do
Kolína na české finále družstev. Mezi nejlepšími
15 celky obsadili 10 místo a nechali za sebou mj.
celky Ústí nad Labem nebo Karlových Var. Vyhrál
Kolín před Slávií Praha a Škodou Plzeň. Z našich
byl nejúspěšnější M. Vilček, bodující ve třech vr-
zích. Mladší žactvo absolvovalo krajské finále ve
Svitavách a chlapci i děvčata získali bronzové
medaile za celky z Pardubic a Chrudimi. Nej-
úspěšnější Kmošková vyhrála 3 disciplíny (60,
150 a dálku). Několik našich žáků bylo na základě
těchto výsledků nominováno na mezikrajové
utkání do Vlašimi. Nejmladší žáky z přípravky
také čeká po posledním kole ve Vys. Mýtě kraj-
ské finále. 
Na stadionu v Litomyšli jsme měli čest uspořá-
dat mistrovství republiky ve víceboji veteránů,
které v konkurenci 20 vícebojařů z celé republiky
vyhrál domácí I. Strnad v novém českém re-
kordu. Obdivovali jsme sportovního ducha a bo-
jovnost sedmdesátníků za nepříznivého počasí.
I. Strnad reprezentoval ještě naši republiku na
mezistátním šestiutkání ve Slovinsku.
T. Kozák letos hostoval za družstvo Ústí nad
Labem a zúčastnil se rovněž v jejich dresu ba-
ráže o extraligu, jinak bratři Kozákové úspěšně
závodili ve Velké ceně Pacova, resp. na Jičín-
ských memoriálech. Pro zajímavost ještě sluší
dodat, že naši odchovanci, dnes v Dukle Praha,
vyhráli na mistrovství republiky do 22 let v praž-
ském Edenu (J. Friš – 1500m a 5000 m, J. Kovář
– 3000 m překážek).                            Petr Jonáš


