
Setkání se neslo v duchu hesla: „Česká republika –
ideální místo pro dovolenou“ s podtitulem „za
inspirací  do měst České inspirace a za poznáním do
měst UNESCO.“ Kromě obecného představení obou
sdružení a jejich členů se hovořilo i o konkrétních
nabídkách a plánech do budoucna. Několik slov
o významu sdružení pronesl bývalý primátor Hradce
Králové a současný europoslanec Oldřich Vlasák
a také jeden z „otců zakladatelů“ České inspirace,
bývalý starosta Kutné Hory Ivo Šanc. Kromě novinářů
se prezentace zúčastnila také celá řada politiků
a zástupců nejrůznějších institucí sídlících v Bruselu
(např. Evropské komise, ambasády v Lucemburku,
zastoupení CzechTourismu, zastoupení
Středočeského kraje atd.). Představitelé některých
členských měst sdružení po samotné prezentaci ještě
dlouho diskutovali s Čechy, kteří v Bruselu pracují
a mají nejaktuálnější informace z příprav na další
programovací období, které bude zahájeno v roce
2007. „I tato část setkání s našimi krajany by mohla
a měla být výhodou pro naše města a sdružení,“ říká
starosta Litomyšle Jan Janeček a pokračuje:
“Prezentaci určitě někdy zopakujeme, bylo by dobré
doprovodit ji například výstavou fotografií z našich
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Prezentace Litomyšle úspěšná nejen v Bruselu

Přípravy na příliv turistů vrcholí a do finále jde také
maratón veletrhů cestovního ruchu, který
každoročně předchází turistické sezóně. Ani Litomyšl
nezůstala v lákání návštěvníků pozadu a byla vidět
na mnoha tuzemských i zahraničních veletrzích.
V polovině ledna bylo naše město prezentováno na
veletrhu Regiontour v Brně hned v několika stáncích.
Kraj Smetany a Martinů byl přiblížen v expozici
Východní Čechy, sdružení Česká inspirace a České
dědictví UNESCO přijala nabídku CzechTourismu
a prezentovala „to nejlepší z České republiky“ v jedné
z největších expozic na veletrhu. 
Novinkou byla prezentace Litomyšle jako člena obou
výše jmenovaných sdružení v Bruselu. Ta se usku-
tečnila v předvečer zahájení významného veletrhu
cestovního ruchu VACANCES ve středu 8. února.

Sportovní hala uzavřena
z bezpečnostních důvodů 
Stavební závada na střešní konstrukci Městské
sportovní haly u III. základní školy v Litomyšli
vyřadila toto sportoviště z dalšího možného vy-
užívání, a to na dobu minimálně několika měsí-
ců. Kvůli deformaci dvou ze sedmi dřevěných
vazníků byla hala 1. února uzavřena.
„Stav střechy nehrozí bezprostředním spadnu-
tím, uzavření haly je v tuto chvíli jen a pouze
bezpečnostní záležitost,“ říká místostarosta
města Vladimír Novotný. „Poškození bylo zjiš-
těno při preventivním zásahu, kdy již 5. ledna
tohoto roku došlo k odstranění sněhu ze stře-
chy haly a následně ke geodetickému zaměření,
jehož cílem bylo zjistit o kolik se zvýšil průhyb
vazníků,“ říká vedoucí odboru rozvoje a inves-
tic František Zachař. V polovině února bylo při
místním šetření, kterého se zúčastnil také sta-
tik, projektant, zástupce dodavatelské firmy i
provozovatel, konstatováno, že stav střechy
neumožňuje halu užívat a byla zahájena jedná-
ní o způsobu nezbytné opravy. 

Dokončení na straně 2

FITNESS CLUB 233

Otevírací doba
Po: 13 − 20 • Út: 10 − 20 • St: 13 − 20
Čt: 10 − 20 • Pá: 13 − 20
So: 15 − 19 • Ne: 14 − 18 

FITNESS, TURBOSOLÁRIUM V, SOLÁRIUM H,
SLENDER LIFE, LYMFOVEN • Relaxace,zdraví,
odpočinek v příjemném prostředí s hudbou, TV,
klimatizací

Tyršova 233, Litomyšl
Tel.: 461 615 965 • Mobil: 605 269 860

HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY − 8 kanálový
elektromyostimulátor • BODYWAVE HARMONIZER −
harmonizer energií těla, energetická masáž (absolutní
novinka, vyvinuto na základě výzkumů NASA)

NOVINKA!

A. HURT

Naše město patří k velkým lákadlům i pro zahraniční
návštěvníky. Také z toho důvodu použila agentura Czech-
Tourism na veletrhu v Bruselu velkou fotograii zámku
Litomyšl jako upoutávku do expozice o České republice. 

Městská sportovní hala se nachází v západní části nového
školního areálu a je přímo propojená s třetí základní školou.
K jejímu otevření došlo v srpnu roku 1998.

Společná prezentace obcí a měst majících na svém území
památku UNESCO se na pražském veletrhu Holiday World
opět setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti.    

elektrospotřebiče - prodej a servis
Tyršova 276, Litomyšl, tel./fax: 461 615 050

www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

měst přímo v prostorách Evropského parlamentu.“
Prezentace těch největších pokladů pokračovala na
veletrhu VACANCES až do pondělí 13. února. 
Konec února byl ve znamení veletrhu Holiday World,
kde byla Litomyšl opět v několika stáncích. Opět
nechyběla ve Východních Čechách ani ve stánku
CzechTourismu. Nepřehlédnutelným byla také letos
expozice Českého dědictví UNESCO, která již potřetí
obsadila roh levého křídla průmyslového paláce.
Také letos mohli návštěvníci na ploše 40 m2 získat
nejen nejrůznější materiály ze všech obcí a měst
majících na svém území památku UNESCO, ale také
obdivovat velkoplošné fotografie všech těchto
českých perel. Symbolického otevření stánku se
kromě zástupců jednotlivých měst a odborné
veřejnosti zúčastnili i představitelé Národního
památkového ústavu. Starostové věří, že si Česká
republika uvědomí svůj závazek a začne se o své
památky UNESCO starat opravdu nadstandardně tak,
jak jí to ukládá podepsaná Úmluva o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví. 

Dokončení na straně 2

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
OD FIRMY SHADA 
MP3 přehrávač
1 799,- Kč 



(Axa), do Plzně, do Zlí-
na. Jiné možnosti mimo
letní sezónu nebyly. 
Od samého počátku jsme

vytvořili skupinu, která se zabývala možností po-
stavit zimní lázně v Litomyšli. Informace jsme sbí-
rali od povolaných pracovníků z Prahy, Brna a hlav-
ně ze Zlína, kde právě skončila výstavba nového
krytého bazénu podle přivezených informací ze
světa cestovateli Hanzelkou a Zikmundem. V našich
řadách byli také někteří místní lékaři a také většina
primářů z místní nemocnice, kteří naše snahy vý-
razně podporovali. Výsledkem byl návrh na výstav-
bu „zimních lázní“ (25 m) včetně rehabilitačního
zázemí za nemocniční kotelnou, přibližně tam, kde
je dnes Hasičský záchranný sbor. Později se tento
návrh uplatňoval ještě ve firmě Vertex uvnitř závo-
du i při výstavbě jejích internátů. Návrh byl zčásti
rozpracován a podpořen tehdejší Okresní správou
v Litomyšli. Nežli však došlo k nezbytnému dalšímu
jednání, zejména zabezpečení financí, Litomyšl
v roce 1960 ztratila z hlediska nového územního u-
spořádání statut okresního města. Nový okres byl
zřízen ve Svitavách a tam bylo rozhodnuto pod vli-
vem zájmového politického obsazení, že krytý ba-
zén bude postaven v Poličce. Další argumenty byly,
že okresní město má prioritu z hlediska velikosti a
průmyslu, i přesto, že v Poličce i ve Svitavách pla-
vecký oddíl nebyl, a to včetně zkušených plavec-
kých organizátorů. V té době neměly plavecký krytý
bazén (ani letní) Pardubice, jako krajské město, a
tak se naše snahy nemohly realizovat.
Od těchto dob plavecký sport upadal a nebylo nic
platné, že jsme ještě několik roků aktivně vyučova-
li v letních prázdninách litomyšlské a okolní školy
základům plavání, včetně branců. Po určité době
zanikla i tato poslední činnost, neboť v plaveckém
sportu mohl vynikat jenom ten, kdo pravidelně tré-
noval celoročně. 
Je všeobecně známo, že Litomyšl má výrazné skvos-
ty architektury z minulosti a začala postupně vytvá-
řet architekturu novou, moderní, v rámci evropské
úrovně. I tato stavba by mohla zapadat v těchto in-
tencích do výstavby města a plnila by všechny po-
třeby v oblasti kulturní, sportovní a zdravotní. Dou-
fám, že se Litomyšlané dočkají po 50 letech tohoto
stánku. 

Jaroslav Theimer
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Krytý plavecký bazén v Litomyšli?
V několika posledních
číslech „Lilie“ jsem si
přečetl o úvahách a sna-
ze iniciovat postavení
krytého bazénu v Litomyšli. Přidal jsem také svůj
podpis pro tuto akci.
Současně je třeba informovat, že i v minulosti byly
podobné snahy, které se však nesetkaly s pochope-
ním a kdy tomu zabránilo tehdejší politické lobby a
jiné lokální zájmy.
Je tomu shodou okolností 50 let, kdy Litomyšl po-
řádala v letech 1952 až 1962 i později na místním
koupališti celostátní i mezinárodní závody (Ra-
kousko, Holandsko) v plavání, ve skocích do vody a
dokonce i ve vodním pólu. Organizátorem těchto
akcí byl z počátku plavecký oddíl Sokola Litomyšl,

který po zákazu činnosti přešel do Slovanu Lito-
myšl a dále po reorganizaci do Jiskry Litomyšl. Bě-
hem těchto let jsme vychovali více než 50 dobrovol-
ných pracovníků, kteří perfektně a nezištně doved-
li zvládat nelehké organizační úkoly spojené s těmi-
to závody. Bývalo to 300 až 400 závodníků + 50 roz-
hodčích + organizátoři, novináři, čestní hosté. Zá-
vody trvaly obvykle čtyři dny. Všechny účastníky
bylo třeba ubytovat, nakrmit (bylo přídělové hos-
podářství, potraviny na lístky a pod.) a postarat se i
o nějakou kulturu. Současně jsme vychovávali
v plaveckém oddíle vlastní závodníky, kteří získá-
vali i přední umístění v krajských přeborech.
V těchto aktivitách přirozeně vznikla potřeba vlast-
ních „zimních lázní“ - jak se tehdy říkalo. Nejbližší
zimní lázně byly v Hradci Králové, kam jsme dojíž-
děli hlavně na závody. Jezdili jsme také do Prahy

Velká voda 
nepřekvapí
Povodňová komise se sešla 20. února především pro-
to, aby její členové zhodnotili připravenost na možné
povodňové stavy. Městská policie dostala za úkol mo-
nitorovat stav řeky Loučné.
Na základě zkušeností ze dnů 18. - 20. března loňské-
ho roku a usnesení Rady města byl zaslán dopis pod-
nikatelským subjektům, jejichž sídla či provozovny
leží v zátopových územích, aby je seznámil s možnos-
tí nahlédnout do povodňového plánu. Protipovodňo-
vá opatření a zabezpečení nemovitostí jsou jejich zá-
kladní povinností. Město také upozorňuje, že bude
přednostně poskytovat pomoc v objektech určených k
bydlení. „Máme zatím zprávy, že bude sníh tát po-
stupně,“ sdělil nám předseda komise ing Pavel Jiráň.

-eh-

Život nebo AIDS? - jen tvá volba
Od 20. do 24. března bude na
litomyšlských základních a
středních školách trochu ruš-
no. Něco málo z chystaného
týdenního programu zakusí i
některé základní školy z okol-
ních vesnic. Důvodem je akce
Týden prevence v oblasti HIV,
AIDS: Život nebo AIDS? - jen
tvá volba, pořádané pro žáky
devátých tříd a také prvních a
druhých ročníků škol střed-
ních. Stejné přednášky probí-
haly v Litomyšli již během mi-
nulých let pětkrát. Předpoklá-
dá se, že lekci o prevenci a o-
chraně před virem HIV, kterou
prezentuje organizace ACET,
uslyší okolo 700 žáků a stu-
dentů. Tentokrát se navíc po-
řadatelé, Evropské školící
centrum YMCA a Naděje za vy-
datné spolupráce Města Litomyšl, pustili do rozsáh-
lého doprovodného programu. Mládež bude mít
možnost během týdne shlédnout dva celovečerní
filmy - příběhy HIV pozitivních lidí. Dále je na pro-

gramu talkshow moderátora
hudebního pořadu Medúza A-
leše Juchelky, který bude
zpovídat člověka, který žije
s HIV. Jednou z nejrizikověj-
ších skupin jsou narkomani,
z toho důvodu středeční večer
je věnován závislosti na dro-
gách. O tom, jak člověka i lidi
z jeho nejbližšího okolí zcela
změní závislost, bude mluvit
mladý muž, který má osobní
zkušenost s drogami. Během
týdne bude čas na setkání vý-
chovných poradců škol, také
je připravena ukázková lekce
přednášky pro rodiče, peda-
gogy i širší veřejnost: Co učí-
me Vaše děti o sexu, HIV, A-
IDS a vztazích. Každý se může
vžít do kůže -náctiletých a vy-
slechnout si přednášku, ve

které není nouze o vtipné poznámky, ale také velice
vážné životní příběhy lidí s obrázky a smutné statis-
tiky. To vše postaveno tak, aby to bavilo a chytilo
mladé lidi.                                       Ing. Jana Macková 

Od 13. do 20. března bude omezena možnost vydá-
vat dokumenty na Živnostenském úřadu v Litomyšli z
důvodu přechodu na nový informační systém.

Zámecké divadlo Milislav se 25. března zúčastní
soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů
v České Třebové s názvem Zlom vaz. Uvede Strakatou
komedii (komedii dell’arte) v režii Jany Paulové a Ho-
go Formana.

Z rady města
RaM souhlasí a doporučuje ZaM schválit postup při

prodeji pozemků v první části průmyslové zóny Be-
nátská:
A) Budou se uzavírat smlouvy o smlouvách budou-
cích kupních, kdy při podpisu smlouvy o budoucí
smlouvě zaplatí zájemce zálohu na kupní cenu ve vý-
ši 1/2 kupní ceny. Ve smlouvě bude sjednáno, co po-
staví a v jakém termínu. Pokud to splní, po kolauda-
ci stavby se uzavře vlastní kupní smlouva a doplatí se
druhá polovina kupní ceny. Pokud ne, od smlouvy o
budoucí smlouvě se odstoupí a proti vrácení zálohy
na kupní cenu se započtou případné škody a smluv-
ní pokuty za porušení smlouvy. 
B) Základní kupní cena bude činit 350 Kč/m2, v pásu
60 m zastavění kolem silnice I/35 bude kupní cena
zvýšená 500 Kč/m2. 

RaM byla informována o možnosti rozšíření příjmu
místního televizního programu v Litomyšli. 

RaM souhlasí s povýšením příspěvku o částku
15000,- Kč II. Základní škole, U Školek 1117, Litomyšl
na celostátní setkání "stonožkových učitelů"dne 2.
3. 2006. 

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20 000,-
Kč na výuku japonštiny Gymnáziu A. Jiráska.

RaM souhlasí se zrušením hrobů a svěřením někte-
rých hrobů do péče města podle přílohy č.1 (o tyto
hroby se nikdo v zákonné lhůtě nepřihlásil). Seznam
byl projednán v komisi pro památné hroby. 

RaM souhlasí se stanovením jednorázového poplat-
ku za vsyp na vsypovou loučku na veřejném pohřebiš-
ti u kostela sv. Anny v Litomyšli ve výši 200,- Kč. 

RaM pověřuje tajemníka Ing. Pulgreta, vedoucí
správního odboru M. Holasovou a vedoucího odboru
vnitřní správy a obrany Ing. Jaroslava Dvořáka orga-
nizací voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Litomyšli, které se budou konat ve dnech 2.-
3.6.2006. 

RaM souhlasí s tím, že plakátovací plocha v Osické
ulici bude bezplatně k dispozici volebním stranám pro
výlep volebních materiálů. Na jiné plakátovací plochy
v Litomyšli nebude možné volební materiály vylepo-
vat. 
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Stonožkové setkání
v Litomyšli 
Základní škole U Školek se v Litomyšli přezdívá „sto-
nožková“. Je tomu tak proto, že zde již od roku 1995
spolupracují s hnutím „Na vlastních nohou“. Jde o
zcela dobrovolnou humanitární a mírovou organizaci,
v níž děti pomáhají jiným dětem. Hnutí, ve kterém
dnes pracují tisíce dětí a stovky učitelů v českých, slo-
venských, norských, polských a kanadských školách,
bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku, paní
Bělou Gran Jensen. Děti malují vánoční přání, získá-
vají finanční prostředky organizováním Stonožko-
vých týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a
postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Li-
tomyšlské děti pomohly například dětem na Balkáně
v rámci akce „sanitky pro Kosovo“, sbíraly mýdlo,
hračky a školní pomůcky pro děti v Bosně, malovaly
obrázky pro naše vojáky v Iráku a sbíraly hračky pro i-
rácké děti, účastnily se pomoci obětem vln tsunami a
adoptovaly dvě děti z Mercy Centra v Bangkoku. Bě-
hem let namalovaly děti pod laskavým vedením paní
učitelky Ludmily Drobné několik tisíc nejrůznějších
přáníček, ať už tradičně vánočních nebo speciálních,
případně na různé zakázky. Pravidelně se také zú-
častňují vánočních koncertů, které jsou jakýmsi po-
děkováním za jejich práci. 
Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými
světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu
například pomáhají Generální štáb Armády ČR, Minis-
terstvo obrany a velitelé i vojáci mírových sborů Ar-
mády ČR. 
A právě Ministr obrany ČR Karel Kühnl vyjádřil přání,
aby se další z pravidelných setkání stonožkových uči-
telů konalo právě v Litomyšli. Do té doby bývala tato
setkání, která jsou pravidelně organizována kolem
Dne učitelů, v Praze. Pro Základní školu U Školek, ale
i pro celou Litomyšl jde o velkou událost. Stonožkové-
ho setkání v Litomyšl se proto měl ve čtvrtek 2. břez-
na zúčastnit i pan ministr Karel Kühnl, paní Běla Jen-
sen a také zástupce hejtmana Pardubického kraje Ro-
man Línek. Starosta Litomyšle Jan Janeček navíc při-
vítal ve „svém“ městě přibližně sedmdesát učitelů,
kteří se věnují nelehké práci kolem Stonožkového
hnutí ve městech a obcích v celé České republice. 
Dopoledne proběhla v tělocvičně základní školy U
Školek beseda s paní Bělou Jensen, na 11. hodinu byl
naplánován příjezd pana ministra a následně také be-
seda s žáky této školy. Krátce před pravým polednem
se všichni účastníci setkání shromáždili v Zámeckém
pivovaru. Odpoledne byla naplánována prohlídka
Rodného bytu B. Smetany, prohlídka zámeckých skle-
pů včetně ochutnávky vína Chateau Litomyšl a na zá-
věr oficiální části programu čekalo na účastníky set-
kání nejen poděkování Běly Jensen, ale i zdravice pa-
na ministra Kühnla a dalších hostů. Radost všem pří-
tomným udělalo také představení Prodaná nevěsta
v podání Prima písničkové party Prťáci, která je slože-
ná právě z dětí ze základní školy U Školek. Odpoledne
si účastníci tohoto setkání mohli v klidu prohlédnout
Litomyšl nebo dál diskutovali o společných projek-
tech v rámci hnutí Stonožka.         Michaela Severová

Prezentace Litomyšle úspěšná nejen v Bruselu
Dokončení z titulní strany
Zájem ze strany veřejnosti byl tentokrát opravdu ob-
rovský. Pro představu každé město s památkou UNE-
SCO přivezlo dvě plné banánové krabice materiálů a ty
byly rozebrány do posledního letáčku. Věříme tedy, že
návštěvníkům veletrhu zájem o města UNESCO vydrží
a naše města opravdu navštíví. 
Zástupci Informačního centra Litomyšl spolu se svými
kolegy z Poličky prezentovali a ještě budou prezento-
vat krásy Kraje Smetany a Martinů také na veletrzích
v Olomouci, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Os-

travě. Ve spolupráci s Českou inspirací a sdružením
České dědictví UNESCO je připravována prezentace  v
Drážďanech a účast na zahraničních  veletrzích podle
aktuální nabídky. Minimálně rozsev materiálů je prů-
běžně zajišťován pomocí spolupracujících subjektů
na veletrzích v Utrechtu, Bratislavě, Stuttgartu, Ko-
dani, Madridu, Hamburku, Miláně, Mnichově, Berlí-
ně, Budapešti, Göteborgu, Moskvě, Frankfurtu, Var-
šavě, Poznani a samozřejmě v Lipsku, Londýně a Bru-
selu.  

Text a foto Michaela Severová

Městská sportovní hala zůstává
z bezpečnostních důvodů uzavřena 

Dokončení z titulní strany
Návrh technologického postupu prací, harmono-
gram prací a ocenění sanace vazníků včetně prací
souvisejících, kterými je například ochrana podla-
hy, demontáže a montáž vybavení a svítidel, bude
znám nejdříve v druhé polovině března. Do té doby
dojde ještě k jednomu bezpečnostně - preventivní-
mu opatření, kterým je podepření nejvíce zdeformo-
vaného nosníku (pro případ dalšího přetížení sně-
hem).   
Město Litomyšl požaduje provedení opravy nejpo-
zději do konce července tohoto roku. Důvodem je
především bezproblémové zahájení nového školního
roku tak, aby litomyšlské školy mohly tento prostor

Nepozorní řidiči poškodili závoru 
při vjezdu do nemocnice už čtyřikrát

Přestože je závora při vjezdu do areálu litomyšlské
nemocnice opatřena červenými pruhy, celá řada ři-
dičů ji zcela přehlédla a způsobila na zařízení vážné
škody. Poslední případ se stal v pondělí 20. února,
kdy závoru prorazila mladá žena a navíc poškodila
její ovládací mechanismus. Škoda na zařízení pře-
sáhla 15 tisíc korun.
Od poloviny prosince, kdy byl systém nainstalován,
to byl už čtvrtý případ. Před časem závoru přehlédl

osmdesátiletý pán. Škoda dosáhla tří a půl tisíc ko-
run. Případy řeší policisté jako dopravní přestupek,
škody jsou hlášeny pojišťovně. Vedení nemocnice
nyní zvažuje osazení vjezdu dopravní značkou
STOP.
Přestože se za parkování v areálu platí, motoristé mu
dávají přednost kvůli kamerovému systému. Parko-
viště v nemocnici totiž hlídá šestnáct kamer, které
mohou snadno odhalit případné nenechavce.        -ih-

opět využívat a aby se zde mohly konat předem na-
plánované akce i nadregionálního významu.  
Dodejme pouze, že Město Litomyšl celou havárii na-
hlásilo jako pojistnou událost a věří, že část nákla-
dů souvisejících s opravou bude moci být hrazena
právě z tohoto zdroje. 
Děti ze základních škol, které zařízení využívaly v
hodinách tělesné výchovy, navštěvují další sporto-
viště, například zimní stadion, kde bruslí, nebo
chodí na procházky. V Městské sportovní hale se
zcela určitě neuskuteční květnové mistrovství Evro-
py juniorů v sálové cyklistice. Pořadatelé této akce
však již nalezli náhradní, a neméně kvalitní, řešení.   

Michaela Severová, foto I. Hudeček

Jubilejní Ceny Města
s Alešem Cibulkou a swingem

Jubilejní desátý ročník udílení Výročních cen Měs-
ta Litomyšle je v plném proudu. Hlasovací lístek
pro členy zastupitelstva, který shrnuje nominace s
nejvyšším počtem hlasů od občanů, je připravený.
Sportovcem roku 2005 se může stát Zuzana Kláto-
vá, Tomáš Kabrhel nebo tým mužů HC Litomyšl.
Podnikatel roku bude zvolen mezi firmami Školky
Litomyšl, ELKOR či Cyklo Stratílek Sport, Cenu za
nejlepší kulturní počin roku si odnesou pořadate-
lé oslav stého výročí od otevření Pedagogické ško-
ly nebo Smetanova domu, případně Smetanova Li-
tomyšl za 47. ročník operního festivalu. Do užší
nominace v kategorii Zvláštní cena za přínos měs-
tu se dostala Alena Randáková, Vladimír Šauer a
Olbram Zoubek. Studenta roku 2005 budou z no-
minací jednotlivých středních škol volit přímo čle-
nové zastupitelstva.
Slavnostní večer při příležitosti udílení Výročních
cen Města Litomyšle se bude konat v sobotu 1.
dubna od 19.30 hodin ve velkém sále Smetanova
domu. Večerem nás bude provázet televizní a roz-
hlasový moderátor Aleš Cibulka, kterého znáte na-

příklad z Dobrého rána s Českou televizí, z vyhla-
šování výsledků ankety TýTý, ze soutěžního
pořadu Baťoh, ale i z pořadů Českého rozhlasu
Tobogán či Host do domu. O hudební doprovod se
postará ansámbl interpretující písně a skladby ta-
neční a swingové hudby 30. a 40. let dvacátého
stolení Václav Marek & his BLUE STAR. Kapelník
tohoto seskupení říká: "Jsme rádi, že nám před-
cházející generace zanechaly dědictví, které má
melodii, harmonii a rytmus". A protože i celé
město Litomyšl by mělo být vděčné všem dosa-
vadním laureátům i nominovaným za jejich pří-
nos, bude snad toto noblesní hudební poděková-
ní trefou do černého. 
Při desátém jubilejním slavnostním večeru, který
bude pravděpodobně také tím posledním, si nelze
nepřipomenout laureáty, kteří byli oceněni v u-
plynulých letech. Kabelová televize CMS připraví
tento rok nejen krátké rozhovory se všemi nomi-
novanými za rok 2005, ale v sestřihu představí
přítomným všechny dosud oceněné. 

Michaela Severová

Stonožkové děti nedávno kreslily obrázky pro své kamarády
z oblastí postižených ničivým zemětřesením.



4

Program 48. ročníku Mezinárodního operního festivalu 

Smetanova Litomyšl • 16. června - 4. července 2006

Pátek 16. června, II. zámecké nádvoří, 20.00 hodin

VIVAT MOZART!
Slavnostní program k 250. výročí narození
W. A. Mozarta. 
Sylvie Bodorová: Hommage a Mozart pro zámecké
arkády - světová premiéra * W.A. Mozart: Klavírní
koncert č. 27 B dur, Tance, Korunovační mše C dur 
Jasminka Stancul (Rakousko) - klavír, Zdena Kloubová,
Stanislava Jirků, Robert Remeselník, Gustáv Beláček,
Slovenský filharmonický sbor, Pražský komorní orchestr,
dirigent Leoš Svárovský

Sobota 17. června, Kapitulní chrám
Povýšení sv. Kříže, 14.00 hodin

CHRÁMOVÝ KONCERT
Houston Bright: Te Deum laudamus, Javier Busto:
Ave Maria, Pavel Grig. Česnokov: Žalm č. 1, Miloslav
Kabeláč: Symfonie č. VIII „Antifony“
Aleš Bárta - varhany, Slovenský filharmonický sbor,
soubor bicích nástrojů, dirigent Jaroslav Brych

Sobota 17. června, II. zámecké nádvoří, 
21.00 hodin

Francis Poulenc:
DIALOGY KARMELITEK
Opera o dvou dílech. Text dramatu Georges Bernanos
dle novely Gertrudy von Le Fort „Poslední na popra-
višti“; provedení v češtině.
Moravské divadlo Olomouc, dirigent Petr Šumník,
režie Karla Štaubertová

Neděle 18. června, Farní kostel sv. Jakuba, 
Česká Třebová, 18.00 hodin

EXTERNÍ KONCERT
V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Zdeněk Pololáník: Chvalozpěv - světová premiéra,
Antonín Dvořák: Biblické písně (verze s doprovodem
orchestru), Leoš Janáček: Glagolská mše
Simona Houda-Šaturová, Eva Garajová, Leo Marian
Vodička, Richard Novák, Slovenský filharmonický sbor,
Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent František
Preisler

Pondělí 19. června, Muzeum antického sochařství,
20.00 hodin

BLÍZKÁ SETKÁNÍ
Koncert klasické indické hudby. 
Jibendra N. Goswami - sitár, Elena Kubičková - esrádž,
Mani Shankar Tripathi - tabla

Středa 21. června, Kapitulní chrám
Povýšení sv. Kříže, 19.00 hodin

DIALOG LIDSKÉHO HLASU
A STRUN
Gregoriánský chorál a raná polyfonie v přirozeném
dialogu se suitami J.S. Bacha a improvizacemi pro
sólové violoncello. 
Jiří Bárta - violoncello, Schola Gregoriana Pragensis,
um. vedoucí David Eben

Čtvrtek 22. června, Smetanův dům, 20.00 hodin 
Jaromír Nohavica, Tomáš Kočko, Renata Putzlacher,
Radovan Lipus: 

TĚŠÍNSKÉ NEBE / 
CIESZYNSKIE NIEBO
Společný česko-polský projekt je zdařilým pokusem
pohlédnout na události minulé s nostalgií i humorem
a zavzpomínat na pravdivé i mytické postavy svázané
s regionem Těšínského Slezska. 
Herci české scény a polské scény Těšínského divadla.

Hudba a texty písní Jaromír Nohavica, režie Radovan
Lipus.

Pátek 23. a sobota 24. června, II. zámecké nádvoří,
vždy ve 21.00 hodin
Koprodukce ND Praha a Smetanovy Litomyšle

Bedřich Smetana: 
TAJEMSTVÍ (premiéra inscenace)
Komická opera o třech dějstvích, libreto Eliška
Krásnohorská. 
Soubor Opery Národního divadla v Praze, dirigent
Zbyněk Müller, režie Jiří Nekvasil

Neděle 25. června, Klášterní zahrady, 10.15 hodin

SLAVNÁ MŠE SVATÁ
Celebruje ThDr. Tomáš Halík. Vstup volný.

Neděle 25. června, II. zámecké nádvoří, 
19.00 hodin 

DAGMAR & AMADEUS aneb
PECKOVÁ ZPÍVÁ MOZARTA
Koncertantní a operní árie; Symfonie č. 31 D dur
„Pařížská“; Klavírní koncert č. 6 B dur
Dagmar Pecková - mezzosoprán, Pražská komorní
filharmonie. Klavír, dirigent: Vojtěch Spurný

Pondělí 26. června, zámecká kaple sv. Moniky,
22.30 hodin

NOKTURNO V ZÁMECKÉ KAPLI
G.F. Händel, J.S. Bach, Giovanni Battista Pergolesi:
Stabat mater ad. 
Alena Miro - soprán, Edita Adlerová - alt, Leoš Čepický -
housle, Jaroslav Tůma - varhany, Wihanovo kvarteto

Středa 28. června, II. zámecké nádvoří, 
19.30 hodin

KONCERT NA PŘÁNÍ - 
NEJSLAVNĚJŠÍ ORATORNÍ SBORY
Reprezentativní výběr nejslavnějších sborů z oratorií,
kantát a mší.
G.F. Händel (Mesiáš), J.S. Bach (Vánoční oratorium),
J. Haydn  (Stvoření),  W.A. Mozart  (Missa in C),
F. Schubert (Mše Es dur), F. Mendelssohn - Barthol-
dy (Eliáš), J. Brahms (Německé requiem), H. Berlioz
(Te Deum), G. Verdi (Messa da Requiem), G. Puccini
(Messa di Gloria), A. Dvořák (Stabat Mater, Svatá Lud-
mila)
Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala,
Filharmonie Brno, dirigent Caspar Richter

Čtvrtek 29. a pátek 30. června, II. zámecké 
nádvoří, vždy ve 21.00  hodin

Antonín Dvořák: RUSALKA
Lyrická opera o třech dějstvích, libreto Jaroslav Kva-
pil. Provedení v češtině, anglické titulky.
Rusalka - Jitka Burgetová / Adriana Kohútková, Princ -
Tomáš Černý / Miroslav Dvorský, Vodník - Ivo Hrachovec /
Richard Novák, Cizí kněžna -Jindřiška Rainerová, Ježiba-
ba - Veronika Hajnová / Galia Ibragimova,Hajný - Jan Je-
žek, Kuchtík - Alena Miro / Martina Bauerová, Lovec - Vác-
lav Sibera, Lesní žínky - Jana Sibera, Pavla Vykopalová,
Jana Levicová. Orchestr, sbor a balet Státní opery Praha,
dirigent Ondrej Lenárd, režie Zdeněk Troška.Obsazení ro-
lí: prvně jmenovaní zpívají čtvrteční představení, pěvci
uvedení na druhém místě představení páteční.

Sobota 1. července, II. zámecké nádvoří, 
20.00 hodin

CHVĚNÍ
Suita hudebních dialogů. Premiéra pořadu J. Pavlici. 
Brenda Jackson (USA) - soprán, Symfonický orchestr

Prodej vstupenek bude zahájen 8. března v 9 hodin.
Prodej vstupenek zajišťuje předprodejní kancelář Smeta-
novy Litomyšle a smluvní prodejci, zejména Informační
centra, ve dvaceti městech ČR. Vstupenky je možno:
- zakoupit v prodejním místě 
- rezervovat on-line na www.smetanovalitomysl.cz nebo
telefonicky na čísle 461 616 070, rezervované vstupenky
do 10 dnů zakoupit v prodejním místě. Po internetu lze
rezervovat v rámci jedné rezervace maximálně 10 vstupe-
nek na jeden pořad 
- objednat on-line na www.smetanovalitomysl.cz nebo
telefonicky na čísle 461 616 070, objednané vstupenky
budou zájemci zaslány poštou do 30 dnů od objednání
nebo uhrazení zálohové faktury. K ceně vstupenek budou
připočítány expediční náklady. Po internetu lze objednat
v rámci jedné objednávky maximálně 10 vstupenek na je-
den pořad 
- objednat písemně na adrese Smetanova Litomyšl,
o.p.s., Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, nebo e-mailem
na tickets@smetanovalitomysl.cz. V objednávce je třeba
uvést název pořadu, počet vstupenek, požadovaný sektor
(případně i náhradní sektor - levnější, dražší), způsob
úhrady (dobírka, faktura), doručovací adresu a telefonní
spojení. Písemné objednávky budou vyřizovány v došlém
pořadí až po zahájení předprodeje, nelze proto zaručit je-
jich úplné vykrytí. Objednané vstupenky budou zájemci
zaslány poštou do 30 dnů od objednání nebo uhrazení
zálohové faktury. K ceně vstupenek budou připočítány
expediční náklady.
Smetanova Litomyšl, o.p.s., Zámecký pivovar,
Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, tel./fax 461 616 070,
tickets@smetanovalitomysl.cz, 
Prodejní doba: Pondělí a středa 9.00 - 17.00,
úterý, čtvrtek a pátek 9.00 - 16.00 hodin.

Vstupenky

hl. města Prahy FOK, soubor Hradišťan, průvodní slovo
Jiří Pavlica, dirigent Rastislav Štúr

Neděle 2. července v 15.00 hodin a pondělí 
3. července v 17.30 hodin, Nové Hrady, zámecký sál

RECITÁL FUMIKO NISHIMATSU
Písňový recitál japonské mezzosopranistky.
B. Martinů, A. Dvořák, R. Schumann, R. Strauss,
japonské písně. 
Fumiko Nishimatsu (Japonsko) - mezzosoprán,
Jaroslav Šaroun - klavír

Neděle 2. a pondělí 3. července, II. zámecké 
nádvoří, vždy ve 21.00 hodin
Produkce ve spolupráci s The Really Useful Group Ltd.

Tim Rice / Andrew Lloyd Webber: 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Libreto do češtiny přebásnil Michael Prostějovský.
Ježíš - Kamil Střihavka, Máří Magdalena - Bára Basiko-
vá, Jidáš - Dan Bárta (v jednání), Pilát - Roman Říčař,
Kaifáš - Lukáš Hynek- Krämer a další sólisté. Sbor New
JCHS, Velký orchestr Paláce Žofín, dirigent František
Preisler jun., režijní spolupráce František Preisler st.

Úterý 4. července, II. zámecké nádvoří, 
18.00 hodin

HVĚZDY OPERNÍHO NEBE -
NEIL SHICOFF
Galakoncert slavného amerického tenoristy. 
G. Verdi, G. Puccini, J. Offenbach, F. Cilea, G. Bizet,
P.I. Čajkovskij a další autoři.
Neil Shicoff - tenor, hostem sólistka newyorské MET
Marianna Kulikova - mezzosoprán, Pražská komorní
filharmonie, dirigent Frédéric Chaslin (Francie)

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu, obsazení
a programu. 
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Osmdesátiny dr. Jindřicha Růžičky
Dne 4. dubna 2006 se dožívá osmdesáti let emeritní ře-
ditel nynějšího Státního okresního archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli PhDr. Jindřich Růžička, CSc. Rodák
z nedaleké České Třebové absolvoval v letech 1937 -
1945 tamní reálné gymnázium, přičemž poslední měsí-
ce druhé světové války prožil na nucených pracích v Se-
milech. V letech 1945 - 1947 studoval na Filozofické fa-
kultě Karlovy univerzity učitelskou kombinaci před-
mětů filozofie - dějepis a od roku 1947 pokračoval na
téže fakultě ve studiu československých dějin a po-
mocných věd historických, které ukončil v roce 1950.
Souběžně absolvoval Státní archivní školu v Praze.
Doktorátu dosáhl v roce 1950 obhajobou disertační
práce O nejstarší knize města České Třebové, jež vyšla
později tiskem. Téhož roku mu bylo svěřeno vedení
městského muzea a archivu v Litomyšli, s nímž byla
spojena rovněž správa pobočky zemědělsko-lesnické-
ho archivu tamtéž. Roku 1953 bylo li-
tomyšlské muzeum odloučeno od ar-
chivu; dr. Růžička se poté stal vedou-
cím nejprve Městského, od roku 1955
Okresního archivu v Litomyšli. Po ú-
zemní reformě v roce 1960 byl v sou-
vislosti se vznikem velkého svitav-
ského okresu vytvořen Okresní archiv
Svitavy se sídlem v Litomyšli. Dr. J.
Růžička byl jmenován jeho ředitelem
a v uvedené funkci setrval až do od-
chodu do starobního důchodu v roce
1987.
Od samého počátku vedení litomyšl-
ského archivu se - vedle péče o stávající archiválie - dr.
Růžička významnou měrou podílel na záchraně dalších
písemností organizováním jejich svozů od původců a
následně na jejich zpřístupňování formou archivních
pomůcek pro potřebu badatelské veřejnosti.
Jubilantova obsáhlá publikační činnost zahrnuje ně-
kolik monografií, mnoho odborných studií, novino-
vých článků a recenzí zejména s archivní a regionálně-
historickou tematikou. Přestože dr. Růžička napsal řa-
du pojednání a recenzí z oboru archivnictví (přičemž za
vrchol jeho práce v této oblasti lze považovat publikaci
Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Průvodce po
archivních fondech a sbírkách, Hradec Králové 1973),
byl vždy spíše vnímán jako historik. V jeho díle proto
nalezneme studie z hospodářských dějin, práce zabý-
vající se příslušníky rodu Pernštejnů, především však
monografie, časopisecké a novinové články pojednáva-
jící o 19. století na Litomyšlsku, Českotřebovsku a Po-
ličsku. Veřejnosti tak přiblížil životní osudy a dílo ně-
kterých významných osobností, z nichž lze zmínit mj.
Š. Hněvkovského, A. Jiráska, F. M. Klácela, J. V. J. Mi-
chla - Drašara a T. Novákovou. V publikační činnosti
tak navázal na svou kandidátskou disertační práci na-
zvanou Litomyšl 70. a 80. let minulého století a její vý-
znam v národních dějinách, obhájenou v roce 1963 na

Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Nejvíce jej však
zaujal litomyšlský rodák H. G. Schauer, jehož životními
osudy a dílem se zabýval několik desetiletí a publikoval
o něm řadu studií. K výročí narození i úmrtí tohoto vý-
znamného žurnalisty, literárního kritika a filozofa při-
pravil k vydání souhrnnou monografii Hubert Gordon
Schauer (1862 - 1892), žurnalista, kritik a inspirátor
(Litomyšl 2002), jež nalezla příznivý ohlas zejména u
odborné veřejnosti. Při příležitosti Schauerova život-
ního výročí v roce 1992 se podílel na přípravě meziobo-
rového vědeckého sympozia konaného v Litomyšli té-
hož roku. Vedle schauerovských studií a pojednání o
kontroverzní osobnosti Z. Nejedlého se v poslední do-
bě věnuje též myšlenkovému odkazu T. G. Masaryka.
S jubilantovým působením v okresním archivu byla úz-
ce spjata jeho veřejná činnost. V roce 1957 se ujal ve-
dení městské kroniky, kterou doplnil retrospektivně ú-

daji od roku 1955 a vedl ji až do roku
1976. Dokladem aktivit v uvedené
oblasti bylo Růžičkovo členství ve
Vědecké archivní radě, aktivní půso-
bení v redakčních radách různých
periodik (mj. v Archivním časopise) a
spolupráce s vysokými školami, mj.
formou oponentur. Byl členem komi-
se pro udělování vědeckých hodností
a v rámci Východočeského kraje stál
dlouhá léta v čele archivního porad-
ního sboru ředitele Státního oblast-
ního archivu v Zámrsku.
Odborné znalosti a bohaté zkušenos-

ti předával po několik desetiletí svým žákům; dělo se
tak při každoročních povinných studentských praxích
posluchačů Filozofické fakulty Karlovy univerzity v li-
tomyšlském archivu, při vedení historického semináře
na místním gymnáziu, ale i při dalším vzdělávání mlad-
ších kolegů. Postihnout v plném rozsahu jubilantovu
činnost přednáškovou a spolupráci s médii je téměř ne-
možné.
Jubilantovy zásluhy shledáváme též na řešení nepříz-
nivé prostorové situace okresního archivu realizací re-
konstrukce bývalé zámecké kočárovny na administra-
tivní archivní budovu. O současný příznivý prostorový
stav se zasloužil zejména emeritní ředitel archivu PhDr.
Milan Skřivánek; jeho úsilí by bylo ale nemyslitelné bez
jubilantovy zakladatelské práce.
Činnost odborná, vědecká, kulturní a osvětová - spolu
s organizačními schopnostmi - postupně vytvářely z ar-
chiváře a historika PhDr. J. Růžičky, CSc., jednu z před-
ních osobností českého archivnictví a české regionální
historiografie. Za celoživotní přínos českému archiv-
nictví byl jmenovaný navržen k udělení medaile minis-
tra vnitra ČR „Za zásluhy o české archivnictví“.
Do dalšího života přejeme jubilantovi pevné zdraví, po-
hodu a mnoho dalších tvůrčích sil.

Mgr. Oldřich Pakosta

Litomyšlská univerzita třetího věku - jaro 2006
Východočeské památky známé i neznámé
Čtvrtek 23. března ve 14.30 hodin
Lidové stavitelství východních Čech
Přednáší pan Luděk Štěpán
Čtvrtek 13. dubna ve 14.30 hodin
Vesnické technické památky
Přednáší PhDr. Radim Urbánek
Čtvrtek 27. dubna ve 14.30 hodin
Movité památky našeho kraje
přednáší PhDr. Zdeňka Paukertová
Čtvrtek 11. května ve 14.30 hodin
Východočeské hradní zříceniny v péči klubu
českých turistů v 1. polovině 20. století
přednáší Mgr. René Klimeš - vždy Zámecký pivovar
Termín bude upřesněn - Kapitulní kostel Povýšení sv.
Kříže a kostel nalezení sv. Kříže
Sakrální stavby v Litomyšli

Přednáší Ing. Petr Macek                             
Přednáška přesunutá z listopadu 2005: 
Čtvrtek 30. března ve 14.30 hodin
Egyptské oázy v Době římské
přednáší PhDr. Jiří Musil - Zámecký pivovar

Školné činí opět 150,- Kč za semestr (při zachování
všech stávajících služeb - písemné materiály k přednáš-
kám, o přestávce káva či čaj). V průběhu semestru se o-
pět uskuteční zájezd k danému tématu. Na Litomyšlské
univerzitě 3. věku rádi přivítáme všechny, které naše té-
ma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 1. března na Recepci
Domu s pečovatelskou službou, J.E. Purkyně, Litomyšl,
od 7.00 do 15.30 hodin. Bližší informace, odpovědi na
dotazy: Ing. Iva Pekníková, hlavní organizátor LU3V,
DPS, J.E. Purkyně 1150 (naproti nemocnici), Litomyšl.
Tel.: 461 654 911, 603 140 109.

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová LSPP
složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře RLP v
prostorách cévní ambulance chirurgického ambu-
lantního traktu monobloku; tel. 461 655 519.
Sobota   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice Li-
tomyšl v prostorách cévní ambulance chirurgic-
kého ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Neděle   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená z
praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP v pro-
storách svých ambulancí (Sanatio a.s. - poliklini-
ka Bří Šťastných 645 a ambulance MUDr. M. Pla-
ché).
Neděle 5. března MUDr. Hrouzek - ordinace MUDr.
Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 12. března MUDr. Cacek - ordinace MUDr.
Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 19. března MUDr. Řemínek - Sanatio a.s.;
tel. 461 614 634
Neděle 26. března MUDr. Plachá - ul. 9. května
810 Litomyšl; tel. 461 615 415
Neděle 2. dubna MUDr. Rothscheinová - Sanatio
a.s.; tel. 461 614 421
Nedělní služby lékařů LSPP organizuje MUDr. E.
Leichterová

LSPP v březnu

Po dohodě s majitelem soukromého pozemku bude
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad přesunuto
z chodníku vedle křižovatky „U Wagnerů“ do nedale-
ké ulice Nerudova v blízkosti kina Sokol. Důvodem
jsou problémy při vyprazdňování kontejnerů a ztížený
pohyb chodců vedle kontejnerů. Věříme, že nové sta-
noviště bude pro občany, kteří původní stanoviště vy-
užívali, stejně pohodlné.

Odbor místního hospodářství

Změna stanoviště
kontejnerů

Ministr Martínek navštívil
nemocnice na Svitavsku

V rámci svého pon-
dělního výjezdu do
Pardubického kraje
navštívil ministr pro
místní rozvoj Radko
Martínek nemocni-
ce v Litomyšli a ve
Svitavách. Vzhle-
dem k současné
bouřlivé situaci ve
zdravotnictví se mi-
nistr rozhodl zjistit

situaci v oblasti, kterou důvěrně zná ze své dlouholeté
poslanecké práce a setkal se jak s vedením nemocnic,
tak i s primáři jednotlivých oddělení. „S řediteli nemoc-
nic v našem kraji jsem po dlouhá léta spolupracoval ja-
ko poslanec a rád bych v současné vypjaté situaci získal
informace i z druhé strany“, řekl ministr Martínek. Na
setkání se diskutovala řada aktuálních problémů, které
nemocnice v kraji pokládají za nejpalčivější. Ministr se
zajímal především o výsledky hospodaření za uplynulý
rok. Lékaři naopak hovořili o zneužívání pohotovost-
ních služeb, aplikaci úhradové vyhlášky a nutnosti více
podporovat preventivní péči. „Určitě budu o poznat-
cích, kterých jsem v nemocnicích nabyl, informovat pa-
na ministra zdravotnictví a předsedu vlády ve zprávě,
kterou na základě dnešní návštěvy připravím. Domní-
vám se, že bychom měli s odbornou veřejností o připra-
vovaných opatřeních ve zdravotnictví takto diskutovat
častěji. Myslím, že setkání bylo pro obě strany velice za-
jímavé ,“ poznamenal ministr na závěr svého výjezdu.
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Letošní Večer M.D. Rettigové Sboru paní a dívek se u-
skutečnil uprostřed oslav 100. výročí včelařství na Li-
tomyšlsku, proto byl nazván Medový. Naše poděková-
ní patří především paní Marii Melšové, která pro vítě-
ze tradiční soutěže pečiva zhotovila medové perníč-
ky. Na prvním místě byly oceněny paní Anna Krčmářo-
vá a paní Petrová, na třetím místě paní Klusoňová. Pro
soutěžíci školáky ve „Sladkém pondělí“ upekly členky
Sboru paní a dívek medové řezy. O zajímavé a poučné
přednášce paní MUDr. Jany Hajduškové z Brna o vý-
znamu včelích produktů pro lidské zdraví a celkově o
tomto večeru jste byli podrobně informováni redakce-
mi oblastního a místního tisku v článcích Harmonie
ukrytá v medovém plástu, Sladké stoleté oslavy a Ze
spolkové činnosti.                              Sbor paní a dívek

Ohlédnutí za Medovým večerem M.D. Rettigové

Medové cakesy s mandlemi
Roztři čtvrt sběračky másla, přidej sběračku vytáče-
ného medu, 1 lžíci citronové šťávy, nastrouhanou ků-
ru s jednoho citronu, 6 dkg sladkých mandlí oloupa-
ných a rozřezaných, čtvrt lžičky (čajové) muškátové-
ho květu, půl lžičky sody bicarbon (= prášek do těsta
na kynutí) a dvě a půl sběračky mouky. Promíchej,
přikryj a nech přes noc stát na chladném místě. Pak
rozválej v placky (1 cm tlusté), nakrájej ve čtverečky,
posyp mandlemi rozkrájenými a pec na mírném ohni.
(Z Am. Bee. J. 1930. F.K.)

Medový likér (cocktail) pro dívky
Šťáva z 1 pomeranče, šťáva z poloviny citronu, 2 a půl
čajové lžičky medu, žloutek. Šťávy se promíchají. Pak
se přidá žloutek, opatrně beze stopy bílku.
(Abj. 1930 - 127.)

Medový koláč
Smíchej 2 lžíce práškového cukru se 3 lžícemi medu a
se strouhanou kůrou 1 citronu. Do toho zamíchej po-
nenáhlu 2 lžíce bramborové mouky a hněť těsto čtvrt
hodiny. Přidej sníh ze 3 bílků a dej těsto do formy, vy-
mazané máslem a posypané cukrem. Pomalu péci! - Fr.
Němeček.

-red- foto Sbor paní a dívek

Různé medové recepty
našich babiček

Historie včelařství na Litomyšlsku - 1.
Vážení čtenáři, jak jste
již byli informováni, ZO
Českého svazu včelařů
v Litomyšli koncem led-
na oslavila svoje jubileum - 100 let svého trvání.
K tomuto výročí uspořádala třídenní oslavy v zá-
meckém pivovaru. Při přípravě oslav bylo soustře-
děno množství historických dokumentů a zpětně
sestaven přehled o práci včelařů od založení do sou-
časnosti. Protože tato práce ještě není ukončena,
prosil bych vás, čtenáře, o spolupráci. Kdyby někdo
doma vlastnil například fotografie včelínů a jiné
materiály kolem včelařství ze starších dob, zápisy
o včelaření, včelařské nářadí a jiné historické před-
měty, dejte prosím vědět. Protože bylo soustředěno
mnoho zajímavostí, chceme se o ně s vámi podělit a
v několika pokračováních v tomto listě uveřejnit.
Včelaření v této litomyšlské krajině je skutečně pra-
staré a zmínky najdeme už z raného středověku, ví-
me sice jen něco sporadicky, ze staršího středověku
téměř nic, z konce středověku již více, nicméně vče-
lařilo se zde odedávna. Připomeňme si ten známý
verš, vložený do úst praotce Čecha: „Máme zemi po
svéj vóli, budú nám zde plni stoly, zvěři, ptákov,
ryb, včel dosti.“
Zajímavé jsou však přesnější údaje: K roku 1008
kníže Svatopluk potvrdil benediktinskému klášteru
v Opatovicích a Litomyšli dva sloužící včelaře. Nebo:
Vladislav II. jako král český udělil 20. 1. 1167 lito-
myšlskému klášteru statek Nedošín se včelami, s o-
šetřovatelem včel jménem Zouol se syny.
Mimo uvedené zmínky o medu v českých kronikách
je nejstarší pojednání o medu a vosku v knize lito-
myšlského lékaře Jana Černého Kniha o lékařství,
vytištěné r. 1517 v Norimberku. Obsahuje nejstarší
obrázek úlů v české literatuře, definici medu a vos-
ku: „Med, v latině mel, německy Honig, horkého a
suchého přirození a z rosy ušlechtilých par, stude-
ností v noci zhustlých a na květy padlých dělá se. A
od květů pochází také sladkost. Vosk, v latině cera,
německy Wachs, má své přirození položené mezi
horkostí, studeností, suchostí a vlhkostí, vyčištěné
od smetí k žlutosti a „vuoně medové nachýlené, a
tak netoliko suší, ale i svlažuje a ve všech lékařstvi-
ech studených i mokrých příhodný jest“.

Jsme v Litomyšli a městu
vévodí krásný zámek, je-
hož majitelé vlastnili velké
pozemky a lesy, chovali

zde také včely ve velkém a proto chovu včel dali jakási
pravidla, kterým říkali „medařské právo“. Právo bylo
právem jen pro majitele, pro medaře to byl jen seznam
povinností. Však začtěte se:
Litomyšlské lešácké neboli medařské právo se zachova-
lo v třiadvaceti artikulích v litomyšlské knize smluv,
sepsané v letech 1570-1578. Zapsáno bylo dvěma ruko-
pisy se soupisem včelařů z r. 1578. Vložený je samo-
statný list popsaný formulí přísahy voleného staršího
lešáka neboli staršího medařského, citovaný v dalších
odstavcích. Slovo lešák - lešáci, jak byli zváni medaři
na litomyšlském panství, pochází odtud, že medaři žili
pohromadě v lese nebo na jeho okraji, tedy v bezpro-
střední blízkosti lesních brtí; proto lesáci - lešáci. Uve-
dený seznam je nadepsaný titulem „Tito jsou včelaři
nebo lešáci“. V letech vydání medařského práva držel
panství v Litomyšli Vratislav z Pernštejna (1530-1582).
Nejvyšším správním orgánem bylo povinné shromáždě-
ní medařů, kde se souhlasem pána nebo jeho úředníka
na Moravě volilo lamfojta nebo včelmistra, představe-
ného medařů. V Čechách volili staršího lešáckého nebo
staršího medařského. Volbou byli povoláváni ještě
starší nebo rádci, dva, šest nebo sedm, na Frýdecku
dvanáct. Lamfojtové měli být „dobrého svědomí a ve
všem dobře se znáti“, což platilo i pro ostatní předsta-
vené. Vrchnosti byli zavázáni přísahou.      
Přísaha staršího medařského z Litomyšle: „My, kteří
jsme v tento úřad za starší nad lešáky zvoleni, přísahá-
me Pánu Bohu všemohoucímu, všem božím svatým a V.
M. paní naší milostivé, že se v tomto úřadě spravedlivě
chovati a pilně do lesů k lešákům dohlížetí chceme. A
pokudž by se který roj samotný v panských lesích na-
šel, o tom, že hned úředníku oznámiti chceme. Tolikéž
co se platův J. M. p. náležejících dotejče, k tomu že
s pilností, aby ty spravedlivě vycházely, dohlížeti a tak
se summou při těch všech řádích, které v knihách zám-
kových zapsány máme, chovati chceme a toho jináč ne-
činiti pro přízeň i nepřízeň, pro dary a pro nedary, pro
přátelství i pro nepřátelství, ani pro žádnou jinou vy-
myšlenou věc. Toho nám dopomáhej Pán Bůh všemo-
houcí. Amen.“   Připravuje Stanislav Tomšíček

Sbor paní a dívek při svém vystoupení.

Únor na „Modré škole“
Žáci 5. B se zapojili do literár-

ního projektu Evropa ve škole. Ori-
ginálním způsobem vytvářeli ne-
tradiční průvodce, výlet do histo-
rie nebo pojednání o významné o-
sobnosti. Nejlepší práce byly od-
měněny a odeslány do krajského
kola v Pardubicích.

Někteří páťáci navštívili 15. února Zámecký pivo-
var, kde v kongresovém centru strávili celé dopoled-
ne. Za přítomnosti středověkého cestovatele Kryštofa
Haranta z Polžic a Bezdružic a jiných si povídali o ce-
stování a turistickém ruchu. Na závěr všechny pří-
tomné děti výtvarně zpracovaly své představy a nápa-
dy ke zlepšení situace turismu v našem okolí. Návrhy
budou předány členům zastupitelstva města; nejlepší
byly ohodnoceny přímo na místě krásnými cenami.

V 1. třídách pokračovala spolupráce s Policií ČR be-
sedou na téma Bezpečnost silničního provozu a o-
chrana dětí a majetku před cizími osobami. Děti také
soutěžily a získaly nejen sladkou odměnu, ale i drob-
né ceny.

Ve 2. pololetí začínáme v 1. třídách hravou formou
seznamovat děti s angličtinou. V desetiminutových
blocích si děti osvojí základní slovíčka a vazby dopl-
něné písničkami, soutěžemi a říkankami. 

Se 7. B jsme se v úterý po vyučování vypravili na
zimní stadion. Čekala nás prázdná ledová plocha na
celou hodinku a půl. Zahráli jsme si na ovečky a na vl-
ka, na honěnou a pilovali techniku bruslení. Určitě se
ještě na zimním stadionu nějaké úterý ukážeme.

za 7. B třídní učitel Pavel Jakl

Lyžování v Přívratu
Konečně se na svahu v nedaleké vesnici Přívrat obje-
vil dostatek sněhu a žáci naší školy mohli vyrazit na
„lyžovačku“. Ve středu 25. ledna ve 13 hodin odjel od
naší školy autobus s 36 dětmi a 4 učiteli. Cesta ubíha-
la příjemně a už po půlhodině jsme mohli „do lyží“ a
hurá na svah. Je pravda, že nám trošičku chyběl nový
sníh, a tak se na svahu objevoval místy led. Nicméně
jsme si příjemně, ale opatrně zalyžovali a v 17 hodin
se vrátili ke škole. 
Naše škola žila olympiádou (soutěže, denní hlášení,
plnění úkolů,...) a nedalo se tedy nevyužít čerstvě na-
padlého sněhu v Přívratu. Ve čtvrtek 16. února se,
tentokrát v osm ráno, obléklo „do lyží“ 32 dětí a dva
učitelé. V Litomyšli při odjezdu pršelo, a proto jsme
vyrazili s obavami. V České Třebové už ale padal sníh a
nebylo tomu jinak ani na sjezdovce. Protože jsme při-
jeli brzo, byl celý svah jen pro nás. Podmínky na lyžo-
vání tedy naprosto ideální a ve 13 hodin jsme příjem-
ně unaveni nasedali do autobusu a vraceli se zpátky
do školy. Silný zážitek z tohoto dne posílilo ještě če-
kání na hasiče při cestě z České Třebové, kteří odstra-
nili přes cestu spadlý strom. Jsem za učitele rád, že
jsme dojeli v pořádku a pokud budou podmínky ideál-
ní, jistě strávíme ještě jedno z budoucích odpolední
na sjezdovce v Přívratu. Už se těšíme!

Pavel Jakl, III. ZŠ Litomyšl
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Hnízdo kosů litomyšlských opět žije!
Po více než století, které uplynulo od zániku svérázné
humoristické společnosti zvané Hnízdo kosů litomyšl-
ských (1889 - 1903) se mohou návštěvníci Regionální-
ho muzea v Litomyšli seznámit s bohatou aktivitou,
jíž kosové přispívali k životu svého města. Pracovníci
litomyšlského muzea totiž chystají na 1. dubna 2006
vernisáž výstavy věnované tomuto společenství, při
níž se odehraje v kosáckém duchu několik zcela neob-
vyklých událostí. Jednou z nich bude předvedení
hymny litomyšlských kosů, kterou zazpívají renomo-
vaní pěvci pod vedením emeritního ředitele místního
gymnázia pana Otakara Karlíka. Výstava návštěvníky
provede unikátními památkami zachycujícími dnes již
poněkud roztodivné až bizarní způsoby, jimiž se bavi-
li naši dědové a pradědové. Zájemci si budou moci za-
koupit též publikaci věnovanou dějinám litomyšlské-
ho kosáctví, či si jako malou upomínku odnést ales-
poň odznak s kosem vytvořený podle autentických
kreseb členů hnízda.
Pokud bychom měli jen ve stručnosti nastínit historii
kosích hnízd v Čechách, musíme v prvé řadě vzhléd-
nout k Chrudimi, městu zvanému též Athény východ-
ních Čech, odkud mají všechna kosí hnízda svůj pra-
původ. Právě tam v roce 1867 vzniklo první kosí spo-
lečenství parodující tajné spolky, které mělo za úkol
nejen recesistickou zábavou naplňovat volný čas
svých členů, ale také přispívat k poněkud jinému po-
hledu na veřejné dění ve městě. Z Chrudimi se potom
kosí hnízda jakožto filiální odnože Prahnízda kosů
chrudimských rozšířila během několika desetiletí ne-

jen do více než 40 českých měst a městeček, ale také
do českých čtvrtí ve Vídni a Chicagu. 
V čele litomyšlského hnízda stál po celou dobu jeho e-
xistence kupec, malíř, městský i soukromý muzejník,
vynikající sběratel a především nepřekonatelný hu-
morista obros rytíř Šťouralík, svobodný pán ze Stavuň-
ku, vlastním jménem Quido Šimek (1857 - 1933), díky
němuž se zachovala většina kosích památek do sou-
časnosti. Památce tohoto člověka hodlá příští rok u
příležitosti výročí jeho 150. narozenin uspořádat Re-
gionální muzeum v Litomyšli rozsáhlou výstavu a ve
spolupráci s nakladatelstvím Paseka vydat také mo-
nografii zabývající se jeho životem a dílem. 
Výstava potrvá do 18. května. Srdečně zveme všechny
lidi, kteří mají alespoň co by se za nehet vešlo humor-
nou povahu, přijďte a určitě neodejdete zklamáni!

Martin Boštík, Regionální muzeum Litomyšl

Spolek patchworku 
Již šestou šicí dílnu jsme zahájili 11. února v prosto-
rách III. ZŠ T.G. Masaryka v devět hodin dopoledne.
Vždy jsme moc rády, že i pracovně vytížené ženy si na-
jdou chvíli a přijdou se odreagovat od všedních pro-
blémů a radují se z výrobků, které vytvoří. Tentokrát
se šil vzor Flic - Flac a byl velmi úspěšný. Jako host nás
navštívila Catherine Beale z Virginie, která se také
patchworkem zabývá a s velkým podivem přihlížela
naší práci. Byla velice překvapena, že i u nás, v Če-
chách, je tolik fanynek patchworku.
Další, sedmá dílna, se bude konat 11. března opět na
III. ZŠ od devíti hodin. Vítáni jsou všichni příznivci
ručních prací.                                             Saša a Klárka

Majáles Litomyšl zve skupinu bratří Ebenů
Ve čtvrtek 30. března se od 19.30 hodin bude ve
Smetanově domě konat dlouho připravovaný kon-
cert populární skupiny bratrů Ebenů. Předprodej
vstupenek v Informačním centru začne v úterý 21.
března.
Kapela bratří Marka, Kryštofa a Davida Ebenových
ve spojení s prvotřídními hudebníky nabízí jedi-
nečný program plný typicky Ebenovské lyriky, vti-
pu a velkého muzikantství. Repertoár tvoří sklad-
by z posledního alba „Já na tom dělám“ (oceněné
cenou Akademie populární hudby Anděl 2002 a
platinovou deskou), tak i z obou starších alb „Ma-
lé písně do tmy“ a „Tichá domácnost“ Koncert pro-
vází slovem Marek Eben a svým typickým humorem
tak baví publikum mezi písně-
mi. Vystoupení bratrů Ebenů
jsou vzhledem k vytíženosti
jednotlivých členů velmi ojedi-
nělá a jsou jakýmsi svátkem jak
pro posluchače, tak i pro sa-
motné hudebníky. Kapela nato-
čila v srpnu 2004 v Ledeburské
zahradě pod Pražským hradem
DVD, které vyšlo v listopadu té-
hož roku.  
Bratři Ebenové je nejzvláštnější skupina v historii
české populární hudby. Tři bratři Kryštof (1954),
Marek (1957) a David (1965) spolu v mládí sou-
stavněji nekoncertovali. První řádné album „Malé
písně do tmy“ vydali v roce 1984 a dalších 11 let tr-
valo, než vznikl titul „Tichá domácnost“ (1995).
Mezitím si v roce 1990 odskočili k „Adventním pí-
sním a koledám“, které nahráli se zpěvačkou Mar-
tou Kubišovou. Na jejich poslední album nazvané
„Já na tom dělám“ posluchači čekali sedm let.
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra Ebena a
synovci Ilji Hurníka, vlastně do žádného hudební-
ho proudu nepatří. Spojení Markovy kytary, Kryš-
tofova klavíru či flétny, Davidova klarinetu a so-
pránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský sound,
obohacený dalšími nástroji. Již koncem sedmdesá-
tých let, kdy Ebeni vstupovali na scénu, se v jejich
hudbě proplétaly vlivy klasiky, folku, rocku či jaz-

zu s prvky vytříbeného hudebního humoru. 
Motorem kapely byl šéf a skladatel Marek, který
nejprve prošel různými skupinami včetně country-
ových sestav Wyjou a Rošanbo. V té se k němu na
trubku připojil Kryštof a pak už hráli Ebeni sami.
David, který vystudoval muziku na konzervatoři,
se věnuje své skupině Schola Gregoriana Pragen-
sis, Marek je známý herec a moderátor a Kryštof je
matematik.
Na velkém trampském a folkovém festivalu Porta
v roce 1979 v Olomouci získali Ebenové interpre-
tační cenu. Jemnou ironií, svižným slovníkem, ne-
otřelými rýmy a citem pro písňovou pointu si zís-
kali publikum napříč hudebními žánry. 

Cesty bratří Ebenů se rozešly ve
druhé polovině osmdesátých
let. Převážily individuální zá-
jmy. Nejviditelnější Eben byl
vždycky Marek, který zamířil
do pražské Ypsilonky, k mode-
rování pořadu O poklad Anežky
České a cen Tý Tý, vlastnímu
pořadu Na plovárně či prezen-
taci Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech.

V roce 1994 již v televizním pořadu Nedělní ráno
oznámili, že skupinu rozpouštějí, protože Kryštof
měl jet v lednu 1995 do Anglie na vědeckou stáž.
Ta však byla odložena a Zdeněk Vřešťál je vyzval
k natočení desky „Tichá domácnost“. Ebenové ji
nahráli s muzikanty ze skupiny Etc ..., kontraba-
sistou Jaromírem Honzákem či Ivou Bittovou. Des-
ka se stala skvělým návratem, ale Ebenové jako by
si toho nevšímali, ani Zlaté desky za výtečný pro-
dej si dodnes nevyzvedli. 
Zatím poslední album „Já na tom dělám“ na „Ti-
chou domácnost“ navazuje poetikou i obsazením
hostů. Jen Ivu Bittovou doplnil Jiří Schmitzer.
Deska je symbolem ebenovského ducha. I když
bratři spolu nějakou dobu nehrají, stále na něčem
pracují. A pak jednoho dne přijde pravý okamžik. 
Další deska prý bude dříve než za sedm let".

Jaroslav Dvořák

SSpolek paní a dívek 
v Litomyšli je otevřený 
komukoli

Spolek paní a dívek v Litomyšli
chce i nadále zvát mezi poslucha-
če přednášek a besed zajímavé o-
sobnosti. „Zásoba témat k disku-
si je nevyčerpatelná, zvláště když
se nebudeme vyhýbat těm, která
mohou leckomu připadat zbyteč-
ná nebo kontroverzní: například

jak fungují myšlenkové stereotypy o roli žen ve spo-
lečnosti a v rodině, mají-li muži a ženy skutečně
rovné příležitosti v profesním uplatnění, proč je do-
sud tak málo žen ve vyšší politice,“ zamýšlejí se
Vendula Látalová a Lenka Košková.
Do budoucna chce spolek také přímo hájit zájmy
žen a dětí tam, kde jsou podle názoru jeho členek
zanedbávány a opomíjeny. „Náš spolek je otevřený
komukoli, komu jsou naše cíle blízké a chtěl by se
na jeho činnosti nějakým způsobem podílet. Jsme si
vědomy toho, že témata našich debat mohou být
pro mnoho lidí příliš okrajová, kontroverzní, někdy
i málo srozumitelná, přesto se však domníváme, že
je velmi potřebné se jim v době převratných spole-
čenských změn kolem nás věnovat,“ soudí Lenka
Košková. „Některé naše posluchače jsme tak možná
odradily, ale na druhé straně jsme vzbudily zájem u
těch, kteří si kladou otázky, hledají orientaci, pře-
mýšlejí o dění kolem sebe a naše večery jsou pro ně
příležitostí k novému poznání a tříbení názorů,“
dodává Vendula Látalová. Obě pak těší, že se před-
nášek a besed zúčastňují i velmi mladí lidé. 
Vhodným způsobem je tak doplněna nabídka dal-
ších institucí a spolků v našem městě, jako jsou na-
příklad Litomyšlská univerzita 3. věku, akce Měst-
ské knihovny či Kroužku Jihočechů, které připravu-
jí kvalitní vzdělávací přednášky tradičního zaměře-
ní. 

Bližší informace o činnosti Spolku paní a dívek
mohou zájemci získat na tel. číslech 603 147 964
(V. Látalová) nebo 607 687 591 (L. Košková).  

-red-
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Litomyšlská kapela vede hitparádu
Litomyšlská popová kapela SUNSET BLVD vznikla
před bezmála třemi lety, ale ‘růžky’ začala vystr-
kovat až nyní, především díky rádiím Expres a Li-
fe, která nasadila písničky z jejich „červeného“
DEMO no.1 do svého pravidelného vysílání. Kape-
la, kterou tvoří Komár - zpěv, kytara, Tomáš Ko-
pecký - basa, Roman Kašník - klávesy, Ondřej Ža-
tečka - bicí a Miroslav Šostarič - zvuk, nyní ve stu-
diu natáčí svou první dlouhohrající desku. 
Hudební seskupení hraje pop v různých podobách
- nekomerční, melodické písničky zpívané dobrou
angličtinou sametovým vokálem zpěváka, kytaris-
ty a skladatele Komára hladí po duši. Písničky ja-
ko Mysterium, Somebody You Know nebo Night
And Day svou propracovaností, ale zároveň ne-
komplikovanou linkou skrývají ambice směle
konkurovat v rotacích evropského MTV kterékoli
zahraniční poprockové kapele. Pokud byste Sun-
set BLVD neznali, vězte, že byste jejich původ dí-
ky na naše poměry nezvykle vydařenému zvuku
zařadili někam za oceán, nikoli do malé české Li-
tomyšle.        
Kapelu tvoří samí zkušení harcovníci. Komár hrál
na kytaru s kapelou DESET OČÍ, Tomáš Kopecký s
KOLLERBANDEM, Ondřej Žatečka s WALK CHOC ICE
a Roman Kašník je vyhledávaným producentem.
Co je svedlo dohromady? „S Romanem jsme sklá-
dali nějaké písničky (spíš jako studiový projekt,
než jako kapela), ale pořád to nebylo úplně ono.
Nakonec Roman byl tím, který nejvíc ‘tlačil na pi-
lu’, abych sehnal další muzikanty. Nechal to na
mě. On sám je z Brna a o nikom z jeho kraje nevě-
děl, měl jsem sehnat někoho z Východních Čech,
kde bydlím. Zvolit ty správné lidi nebyl problém -
Tomáše s Ondřejem jsem znal a byl jsem přesvěd-
čený, že do této kapely lepší hudebníky nenajdu.

Dům dětí a mládeže vás zve během jarních prázdnin
(13. - 18. března) na vyrábění z hlíny i jiných materi-
álů, hry a soutěže v DDM nebo na lyžování v Přívratu.
To ovšem závisí na počasí, tedy síle zimy. Hned další
týden, totiž ve čtvrtek 23. března večer, budeme už ví-
tat jaro tradičním lampionovým průvodem a svítícími
objekty na zámku. Nezapomeňte včas připomenout
dětem, aby vlastnoručně vytvořily lampion nebo ob-
jekt na téma ZÁŘÍCÍ VESMÍR. Chystáme ještě další
překvapení v areálu zámku, ale uvidíme, jak nám bu-
de přát počasí.                                        Eva Pecháčková

Dlouho ale trvalo, než se rozhodli a než jsme se se-
šli,“ vzpomíná Komár. Přestože tento hudebník
skládal ve skupině Deset očí hodně muziky, v Sun-
set Blvd. to tak není. Nápady jednotlivých členů
kapely dokončují společně. 
„Nejsme kapela, která by chtěla vyjadřovat hlubo-
ké, všeobjímající myšlenky nebo nabádat poslu-
chače k zamyšlení. Od toho tu jsou jiní. Jsme ka-
pela, kterou baví prostě scházet se a hrát. Lidé,
kteří nás poslouchají, by se měli bavit s námi a ne
příliš přemýšlet. Texty máme anglické, protože
nám prostě v uších lépe zní. Zpěv v kapele nebere-
me jako prostředek k vyjádření myšlenky, ale jako
hudební nástroj se specifickou barvou, který snad
dokáže vyjádřit pocit a náladu - to nám úplně sta-
čí,“ říká Komár.
Skladba „Mysterium“ druhý týden na 1. příčce
Expres Chart, skladba „Mysterium“ v hitparádě
Expresradia 90,3 FM, skladba „Somebody You
Know“ nasazena do vysílání rádia Life 91,6 FM

-eh- (s použitím - www.ceskyrock.cz a rozhovoru
Alice Rottové pro server kulturniecho.com)

Richard Pogoda: Jak se kamarádí s ministrem
Vzpomínání přítele na Pavla Dostála u klavíru

V pátek 24. března se v zámeckém pivovaru v Litomyš-
li uskuteční pořad Richarda Pogody „Vzpomínání na
Pavla Dostála aneb Jak se kamarádí s ministrem“. Po-
řad písniček a vyprávění u klavíru začne v 19.30 hodin. 
Richard Pogoda byl po celý život nejbližším přítelem
vloni zesnulého ministra kultury - nejpopulárnějšího
českého politika roku 2005. Pavel Dostál byl však pře-
devším divadelníkem. Spolu s
Richardem Pogodou v polovině
šedesátých let v Olomouci za-
ložili proslulý DEX-klub, v je-
hož prostorách účinkovali Ka-
rel Kryl, Ivan Vyskočil, Miro-
slav Horníček, Pavel Bošek,
Jaroslav Hutka, Mirek Kovářík
a další osobnosti. Autorská
dvojice Dostál - Pogoda napsa-
la přibližně 150 písniček a de-
set původních muzikálů, jež se
staly stálou součástí repertoá-
ru divadel v Československu i v
zahraničí (například Výtečníci, Princ a chuďas, Gaude-
amus igitur, Dva na smetišti aj.). 
„S Pavlem Dostálem jsem se znal od klukovských let.
Bydleli jsme od sebe pouhých dvě stě metrů a viděli
jsme si do oken. Mezi těmi domy byla tenkrát louka, na
které se pravidelně střídaly všemi kluky milované a-
trakce té doby: pionýrská železnice, cirkusy, provazo-
chodci, krotitelé, loutkáři, lunaparky nevyjímaje,“
vzpomíná Richard Pogoda a pokračuje. „Tenkrát jsem
Pavlovi záviděl, že směl účinkovat v zámku hrůzy. Piš-
těl na návštěvníky v kostýmu čerta s vidlemi v ruce.
Šlo mu to náramně. S černými kudrnami byl rarachovi
dost podobný. Jeden tatínek, vylekán hysterickým zá-
chvatem svých dítek, o strašícího čerta ony vidle pře-
razil a návdavkem mu ještě pořádně nafackoval. Netu-

šil, že facky a nakládačka ve tmě budou Dostála do-
provázet po celý život. Nebylo to Pavlovo první ‘umě-
lecké’ působení. Již jako dítko předškolního věku sta-
toval v opeře Carmen. Byla mu svěřena role chudého
synka dělnice v továrně na tabák. Snad proto už ve tři-
nácti uměl nádherně šlukovat partyzánky, zatímco já
po nich potupně zvracel. Já (z tzv. lepší rodiny) jsem

směl na lochnesku jen v dopro-
vodu babičky, která považova-
la komedianty za ničemy, kteří
chodí na naši zahradu krást
rajčata a salát. Zatímco Pavel
byl proletářské dítě - a mohl se
dosyta vyřádit s dětmi komedi-
antů; já jako vnuk majitele vily
jsem byl veden k uměřenému
vystupování, což mne strašlivě
hnětlo. Kdykoliv se mi podařilo
vytratit se z domu, pádil jsem
k hasičárně, kde si Pavel hrával
s jistým Radkem Vránou, což

byl - dle slov babičky - syčák, jakého v celém okolí ne-
bylo rovno. 
Brali mě do party, protože jsem byl zásoben americkou
žvýkací gumou, kterou mi spolužáci záviděli. Pavel ne.
Navrhl mi, že mé bohatství rozmnoží a o výsledek se
‘šábnem’. Pak jsme šli ke slepé koleji místní továrnič-
ky, kde jsme žvýkačky rozklepali kladívkem na dvojná-
sobnou délku - a výsledek našeho podfuku jsme pro-
dali. Tento velmi ekonomický pracovní postup nám už
zůstal. Pokud jsme spolu dělali kabaret, divadlo a pís-
ničky - on byl vždy tím, kdo přišel s nápadem. Já se tak
trochu ‘vezl’, ale věděl jsem, že beze mne Pavla zase
nic tak světoborného nenapadne. On to věděl také.
Prostě jsme se potřebovali.“

-red- foto archív Richarda Pogody

Jarní prázdniny a vítání jara

Bambiriáda 2006 se blíží
Z pověření České rady dětí a mlá-
deže pořádá Občanské sdružení
Altus se svými partnery i v roce
2006 největší přehlídku aktivit
pro děti a mládež v Pardubickém
kraji s názvem Bambiriáda. Letoš-
ní, již pátý ročník, proběhne ve

čtvrtek 25. a v pátek 26. května v Chrudimi.
Bambiriáda je prezentací činností občanských sdruže-
ní dětí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a středi-
sek volného času (DDM). Akce má velmi vysokou úro-
veň, o čemž svědčí 9103 spokojených návštěvníků
v loňském roce.
Nabízíme tímto všem spolkům a organizacím pracují-
cím s dětmi a mládeží bezplatné představení činnosti
na Bambiriádě 2006. Prezentovat se můžete aktivně
ve stáncích či vystoupením na pódiu. 
Akci navštěvují základní školy z celého kraje. 
Bližší informace obdržíte u koordinátora pro Pardu-
bický kraj Romana Málka na adrese altus@chrudim-
ka.cz či telefonu 603 991 003. 
Bambiriáda probíhá za přispění společnosti ČEPS, a.s.,
Pardubického kraje, města Chrudim a dalších partne-
rů. Uzávěrka přihlášek pro organizace je 20. března
2006!

Den napříč školou
V poslední den prvního pololetí 31. ledna se naše ško-
la neučila podle stálého rozvrhu. Na tento den byl pro
děti připraven projekt „Den napříč školou“ a v závěru
samozřejmě nechybělo již tradiční rozdávání vysvěd-
čení, na které se nejeden školáček těší.
Celé dopoledne děti pracovaly ve skupinách s různě
starými spolužáky. Řešily úkoly přiměřené věku dětí,
navzájem své výkony hodnotily, doplňovaly a vymýš-
lely příběh, který nakonec doplnily koláží a mezi se-
bou ho náležitě prezentovaly.
Na závěr intenzivně prožitého dopoledne si děti vy-
tvořily svoje vlastní vysvědčení, kde se zamýšlely nad
tím, co se za 1. pololetí naučily a co se jim daří. Po
všem tom snažení přišlo na řadu rozdávání toho opra-
vdového vysvědčení od třídních učitelek, doplněné
slovním hodnocením. Tentokrát však nezůstali stra-
nou ani rodiče našich školáčků. Pro ně si totiž děti na-
dšeně odnášely „Vysvědčení od rodičů“, ve kterém ro-
diče vyjádřili, jak si váží školní práce svých ratolestí a
radost z jejich dosažených úspěchů.
Pevně věřím, že tím svoje děti podpořili a motivovali
je k další práci. I já přeji všem mnoho úspěchů a ra-
dosti do dalších školních dnů.

Mgr. M. Siglová, Základní škola Čistá
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Sochařská výzdoba domů a pamětní 
desky významných osobností

Dům čp. 242 Tyršova ulice
Hostinec U Paarů pochází
z druhé pol. 18. stol. Je
přízemní se štítem členě-
ným pilastry zakončeným obloukem. V nice uprostřed
je socha SV.JANA NEPOMUCKÉHO. Autorství plastiky
lze připsat dílně litomyšlských bratří Hendrychů.
Dům čp. 628 Tyršova ulice
Na budově Sokolovny, postavené v roce 1925, je hlav-
ní průčelí doplněno plastikou cvičence - SOKOLA. Oba
štíty budovy zdobí plastiky sokolského znaku. Tyto tři
plastiky jsou dílem akad. sochaře Jaroslava Brůhy
(1889-1969). Studoval na UMPRUM v Praze u profeso-
ra J.Drahoňovského a na AVU v Praze, kde byl žákem
profesorů J.Suchardy a J. V. Myslbeka. 
Plastika cvičence byla v roce 2005 nahrazena kopií -
výduskem. Po technicky velmi
náročném sejmutí originálu vy-
tvořil absolvent Institutu res-
taurování a konzervačních
technik Bc. Jakub Ďoubal velmi
zdařilou kopii. Slavnostní od-
halení proběhlo 1. prosince
2005.
Dne 7. května 1995 byla na bu-
dově Sokolovny odhalena
BRONZOVÁ PAMĚTNÍ DESKA se
jmény 27 litomyšlských sokolů,
popravených a umučených ve
II. světové válce za nacistické
okupace. Autorem desky je li-
tomyšlský rodák akad. sochař a
medailér Jiří Věneček.
Na desce jsou uvedena jména a
rok narození těchto obětí:
Jan Biskup - 1905, Jan Březina
- 1896, Antonín Císař - 1904, E-
milie Císařová - 1908, Miroslav Cziviš - 1920, Zdeněk
Dostál - 1915, Eva Eisnerová - 1926, Václav Holý -
1900, Marie Jetlebová - 1911, Václav Klemt - 1894, A-
lois Knotek - 1903, Jan Koníček - 1916, Františka Krá-
lová - 1889, Eduard Král - 1898, Jan Lederer - 1892,
Václav Lindenthal - 1898, František Mlejnek - 1890,
Jaroslav Mlejnek - 1913, Adolf Neumann - 1919, Miro-
slav Novák - 1906, František Páta - 1885, Josef Páta -
1886, Josef Pekárek - 1896, Jiří Šperl - 1921, Věra
Štolcová - 1921, Jindřich Šulc - 1904, Oldřich Vavřín -
1904.
Dům čp. 650 ul. T.G. Masaryka
Na bývalé budově Okresního úřadu, dnes internátu
Vyšší odborné školy technické a Střední odborné ško-
ly technické, je umístěn ZNAK ČESKÉHO LVA, který byl
vytvořen dle návrhu profesora Antonína Ausobského,
autora projektu budovy z let 1922-1923. 
Dům čp. 659 ul. T.G. Masaryka
U hlavní vstupní brány Vyšší odborné školy technické

a Střední odborné školy
technické jsou po stra-
nách na pilířích umístěna
dvě alegorická pískovco-

vá sousoší PRŮMYSLU, pocházející z doby stavby této
moderní budovy v roce 1929. Jsou dílem akademické-
ho sochaře Jaromíra Máry (narozen 1891), který byl
na UMPRUM v Praze žákem profesorů Josefa Draho-
ňovského, Celby Kloučka a Stanislava Suchardy.
Dům čp. 590 ul. T.G. Masaryka
Budova gymnázia byla postavena v letech 1922-1923
dle projektu profesora Dr. Antonína Ausobského, kte-
rý současně navrhl STÁTNÍ ZNAK, který zdobí fasádu
nad hlavním vchodem do budovy ve výši druhého pat-
ra a je proveden ve štuku. Přímo nad vchodem je reli-
éf J.Á. KOMENSKÉHO, rovněž zhotovený dle návrhu

profesora Ausobského. 
Dům čp. 597 ul. T.G. Masaryka
Dříve to byla soukromá vila
manželů Šťastných, dnes je to
součást Městského úřadu Lito-
myšl. Má ve fasádě ŠTUKOVÉ
RELIÉFY, znázorňující ženskou
postavu a mezi okny reliéfy
dvou andílků. Autorem je Lu-
děk Vocelka, žák profesorů
Stanislava Suchardy a Celby
Kloučka. 
Dům čp. 1117, ul. U Školek
Dne 1. září 1993 byla dána do
užívání nová II. základní škola
U Školek. Autorem projektu
byl ing.arch. Radim Bárta,
Stavoprojekt Hradec Králové,
pob. Pardubice. Stavební prá-
ce byly zadány První litomyšl-
ské stavební společnosti. Sou-

částí projektu bylo i zhotovení uměleckého díla, u-
místěného u schodiště do objektu. Z podaných studií
vyzvaných umělců byl v anonymní soutěži vybrán ná-
vrh nazv. „Škola hrou“. Jeho autory jsou akad. sochař
Josef Vajce spolu s akad.sochařem Janem Bartošem.
Dílo je zhotoveno ze dřeva a skládá se s různých geo-
metrických tvarů.
Josef Vajce (nar. 1937) pochází z Klatov, studoval na
AVU v Praze, kde byl žákem prof. Vincence Makovské-
ho. Absolvoval studijní pobyty v zahraničí - Itálie,
Belgie, Rusko. Je autorem mnohých plastik v ČR i
v zahraničí. Jan Bartoš jako žák prof. Jiřího Bradáčka
na AVU v Praze, absolvoval v r. 1973.
Dům čp. 392 ul. Kpt. Jaroše
Lidový dům, postavený v roce 1922 stavitelem Václa-
vem Šilhavým, má štít západního průčelí i divadelní
sál vyzdoben uměleckými štukami, které navrhl a pro-
vedl akademický sochař Luděk Vocelka.

Připravuje Alena Randáková

Projekt Comenius na III. ZŠ
Projekty Comenius jsou založeny na mezinárodní
spolupráci škol. Již vloni jsme se v naší III. základ-
ní škole pokoušeli získat finanční grant pro tako-
vou spolupráci. Naše Národní agentura v Praze mě-
la žel omezené prostředky, a proto jsme nebyli ús-
pěšní.
Letos se od prvopočátku situace vyvíjí slibně. Na-
vázali jsme kontakt se skupinou tří zahraničních
škol a dohodli se na možné spolupráci. Jedná se o
školy z Oxfordu (Velká Británie), Maaseiku (Belgie)
a Ankary (Turecko). Tito partneři již dva roky ús-
pěšně realizují projekt, který se zabývá tradičními
zvyky, kulturou, historií a vzděláváním v daných
zemích. Do třetího roku spolupráce jsme byli při-
zváni i my. Poslali jsme proto žádost naší Národní
agentuře a pevně věříme, že tentokrát budeme ús-

Ve čtvrtek 16. března od 18 hodin se v salónku restau-
race Slunce uskuteční schůzka Kroužku Jihočechů,
která bude doplněna přednáškou Aleny Randákové na
téma „Jihočeské perly“. Zveme členy a ostatní zájemce.   

Výbor KJ

Z Kroužku Jihočechů

Paměť žen je dlouhodobý meziná-
rodní projekt iniciovaný a koordi-
novaný Gender Studies, o.p.s.,
který probíhá již desátý rok a ú-
častní se ho týmy ze sedmi zemí. 
Těžiště projektu spočívá v zachy-
cení životních zkušeností a názorů
žen tří generací metodou biogra-

fických vyprávění, která umožňuje vypravěčkám, aby
samy určily, co pokládají ve svém životě za důležité,
co chtějí sdělit a zachovat pro budoucí generace. Ži-
votní příběhy desítek „obyčejných“ žen z nejrůzněj-
ších koutů bývalé východní Evropy jsou zdrojem neo-
pakovatelných a jedinečných pohledů na druhou po-
lovinu 20. století.
V pražském archivu jsou uloženy stovky audiokazet a
cédéček s nahrávkami a téměř deset tisíc stran přepi-
sů rozhovorů. V průběhu posledních let vzniklo na je-
jich základě několik knižních publikací, rozhlasových
pořadů, dokumentárních filmů (například Válka v pa-
měti žen, vysílaná ČT2 22. května 2005).
O projektu, zkušenosti z desetileté práce, jeho výsled-
cích promluví Pavla Frýdlová, koordinátorka projek-
tu, autorka jmenovaného filmu, právě připravované
publikace z rozhovorů Ženská vydrží víc než člověk a
dalších.
Zámecký pivovar v Litomyšli, 29. března od 19.00
hodin 

Co je Paměť žen?

Pěvecký sbor
Vlastimil zve
Pěvecký sbor Vlastimil vstoupil do nového roku s ně-
kolika novými členkami a členy, sbormistrem Marti-
nem Profousem a především s velkými plány. Na počá-
tek dubna jsme přijali pozvání sboru Vrolik z Rodenu,
všechny zkoušky jsou tedy naplněny přípravou pro-
gramu na naše vystoupení v Holandsku. Společně se
sborem KOS litomyšlské pedagogické školy provede-
me Missu brevis Zdeňka Lukáše spolu s několika dal-
šími skladbami. Litomyšlské veřejnosti pak část naše-
ho „holandského“ programu zazpíváme na koncertu v
dubnu. 
Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o sborový
zpěv. Jsme velmi pestrá skupina lidí nejrůznějších
profesí i věku - nejmladší a nejstarší členy od sebe dě-
lí téměř půl století - které spojuje záliba ve společném
zpěvu. Radost ze zpívání umocňuje i erudice a vstříc-
nost našeho dirigenta a příjemně uvolněná atmosféra
našich zkoušek. Kdo by se chtěl blíž seznámit se způ-
sobem naší práce, poslechnout si nás a třeba se k nám
připojit, bude vítán každý čtvrtek v 19 hodin ve zku-
šebně Základní umělecké školy. 
Informace pro členy Vlastimilu: zkoušíme vždy ve
čtvrtek s výjimkou 16. března, ve čtvrtek 2. března se
konala výroční schůze sboru. V pátek 24. března se se-
jdeme na soustředění v internátu SPgŠ a spolu s KO-
Sem věnujeme celý víkend nácviku programu pro vy-
stoupení v Rodenu.                                 Lenka Košková

Doplnění: Autorem článku Marika Antonová a Hadry
z těla v minulém čisle Lilie byl Vladislav Steinbauer ze
Strakonic. Oprava: Medový večer M.D. Rettigové u-
spořádal Sbor paní a dívek nikoliv stejnojmenný spo-
lek.                                                                          redakce

pěšní. Spolupráce se bude moci rozběhnout a my
všichni získáme mnoho cenných zkušeností. 

Petr Dřínovský, III. ZŠ

„Prevence proti úrazům“
Dopoledne 7. února jsme v naší školní aule přivítali
manžele Hudečkovy z Borušova u Moravské Třebo-
vé. Oba jsou tělesně handicapovaní a pohybují se na
vozíku. Spolupracují s občanským sdružením Život
bez bariér a pořádají různé besedy pro děti. Na
svých vlastních příbězích, zkušenostech i dalších
zajímavých ukázkách popsali velmi výstižně napja-
tým žákům osmých tříd, co takový handicap v živo-
tě vlastně znamená. Důraz byl kladen zejména na
prevenci, na rozumné a ohleduplné chování. Byly
to velmi příjemně a užitečně strávené dvě hodiny.
Spolupráci plánujeme i nadále. učitelé z III. ZŠ

Na budově litomyšlské Sokolovny, postavené
v roce 1925, je hlavní průčelí doplněno plasti-
kou cvičence - SOKOLA. Jedná se o dílo akade-
mického sochaře Jaroslava Brůhy (1889-1969).
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Vystoupení Radovánku
Čtvrtek 9. února byl pro členy divadelního spolku Ra-
dovánek při III. ZŠ velkým dnem. Po půlroční práci
děti předvedly, že s divadlem to myslí opravdu vážně.
Pozvaly širokou veřejnost, své spolužáky i děti z ma-
teřských škol, aby jim zahrály, že Jeníček a Mařenky
nemusí být vždy hodné děti a pohádková továrna se
zastaví, když si malý šroubek vyrazí do světa. Divadlo
bylo doplněno vystoupením roztleskávaček a písnič-
kovým koktejlem.                                  vychovatelky ŠD

Na hodiny anglické konverzace na pedagogické škole
se nedávno přijela podívat Catherine Beale z Virginie.
„Ještě před tím, než přišla do hodiny, jí studenti na-
psali dopis v jejím rodném jazyce, jehož prostřednic-
tvím se s paní Catherine měli možnost blíže sezná-
mit,“ uvedla Petra Junková, která ve škole anglický
jazyk vyučuje. „Po překonání počátečního ostychu se
studenti začali ptát na vše, co je zajímalo,“ konstatu-
je učitelka a dodává: „Takto obohacená hodina měla
za cíl je motivovat a ověřit schopnosti komunikace.“
Hodinu si pochvalovali i samotní studenti. „Je to vel-
mi charizmatická žena, působila na mě pozitivním do-
jmem. Neměla jsem problém s tím jí rozumět,“ říká
Petra Krejčíková. „Sama nám vše zjednodušovala.
Když v našich očích viděla nejistotu, přidala ke svému
vyprávění i gesta,“ líčí průběh setkání s rodilou Ame-
ričankou Petra. „I když se snažila na nás mluvit poma-
lu, všem jejím slovům jsem nerozuměla, ale význam
vět mně byl vždy přibližně jasný,“ přiznává Simona Di-
višová, kterou Catherine Beale zaujala a hodinou byla
nadšena. Kladně byl hodnocen především smysl pro
humor Catherine Beale, která až do konce února vyu-
čovala na Střední podnikatelské škole v nedalekém
Vysokém Mýtě. S učením Čechů má několikaletou
zkušenost. Mezi studenty pedagogické školy zavítala
již podruhé.      Zuzana Fruniová, VOŠ a SPgŠ Litomyšl

Kde nestačila slova,
pomohla gesta

Petr Lněnička si nechal 
radit jako Standa Gross

Petr Lněnička -
bývalý člen lito-
myšlského Vita-
mínu“S“, se v ú-
noru představil
pražskému publi-
ku v roli Standy
Grosse v politické
symfonii Ivy Kles-
tilové „Má vlast“.
Hru uvádí Diva-

dlo Rokoko a všechny únorové i březnové reprízy jsou
zatím vyprodané. Na snímku Miloš Zeman (v podání
Bohumila Klepla) dává při Becherovce dobré rady
Standovi Grossovi (Petr Lněnička).                          -vš-

Voda slaví svátek po celém světě

Velice důležitou složkou našeho životního pro-
středí je voda. Zajistit dostatek kvalitní pitné
vody pro všechny lidi na naší planetě je dnes, a i
v budoucnosti zřejmě bude, jeden z největších
problémů. 
Na ochranu vody se v roce 1992 rozhodlo valné
shromáždění OSN vyhlásit 22. březen Světovým
dnem vody. I v Litomyšli jsme pro Vás připravili
k tomuto dni následující akce, kde se můžete

Prohlídka městské čistírny odpadních vod v Nedošíně
s výkladem zástupce provozovatele čistírny společ-
nosti Saint - Gobain Vertex, a.s.

dozvědět odpovědi na otázky: Jak se dostane
voda do vašeho vodovodního kohoutku? Kolik
vody spotřebujete na splachování záchodu a jak
je možné vodu ušetřit? Co se stane s vodou, kte-
rá odteče jako odpad z vaší koupelny? a mnoho
dalších.
Pro školy a veřejnost organizujeme ve středu
22. března prohlídku městské čistírny odpad-
ních vod v Nedošíně s výkladem zástupce provo-
zovatele čistírny společnosti Saint - Gobain
VERTEX, a.s. v těchto časových intervalech:
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 hodin. 
Konkrétní termín a počet osob je potřeba do-
hodnout na odboru místního hospodářství
Městského úřadu u Ing. Martiny Červinkové,
tel.: 461 653 361.
Pro učitele příslušných předmětů je zajištěna
22. března prohlídka úpravny vody, případně
jednoho z vodojemů města ve 14.00 a v 15.00
hodin. Město Litomyšl zajistí dopravu na místo.
Konkrétní termín a počet osob je potřeba do-
hodnout na odboru místního hospodářství MÚ u
Ing. Martiny Červinkové, tel.: 461 653 361.

Odbor místního hospodářství

Život zdobený arabským písmem
V sobotu 4. března bude v Domě U
Rytířů zahájena výstava věnovaná
odborné práci i zálibě ve výtvarném
umění významného českého orien-
talisty Svetozára Pantůčka, který by
se letos v únoru dožil 75 let. Výstava
s názvem Život zdobený arabským
písmem potrvá do 26. března.
Přestože se PhDr. Svetozár Pantů-
ček, CSc. v Litomyšli nenarodil, měl
k našemu městu vřelý citový vztah.
Historie rodu Pantůčků na Litomyšl-
sku sahá až tři sta let hluboko do mi-
nulosti, a tak jedna část výstavy je zcela logicky te-
maticky zaměřena právě na rodové kořeny tohoto
muže. 
Přední český znalec a propagátor moderních arab-
ských literatur maghribských zemí severní Afriky -
Maroka, Alžírska, Tuniska, Libye a dále Libanonu a
Sýrie - a jejich zanícený a erudovaný překladatel po
sobě zanechal obdivuhodné dílo. Stal se  autorem
řady vědeckých a odborných prací s širokým ohla-
sem doma i ve světě. Mimo jiné s názvy Tuniská ho-
vorová arabština (1965) či Literatury severní Afriky
(1978). Přeložil řadu titulů z arabštiny, resp. fran-
couzštiny, například Zapomenutý pahorek (1971),
Al- Džáhiz, Kniha lakomců (1975) či Mořská víla a ji-
né arabské pohádky (1995) a na sklonku svého

plodného života řadu výpravných
knih, vydaných pražským naklada-
telstvím Dar Ibn Rushd, se zasvěce-
nými překladatelovými úvody a úda-
ji o autorech - Moderní tuniské po-
vídky (1996), Moderní syrské povíd-
ky (1997), Moderní alžírské povídky
(1998), Moderní marocké povídky
(2000). Přeložil též „arabskou káma-
sútru“ s názvem Zahrada vůní pro
potěchu mysli. Bohatá překladatel-
ská činnost Svetozára Pantůčka je
na výstavě dokumentována množ-

stvím překladů českých vydání některých děl dopl-
něných arabskými originály. 
Třetí část expozice patří výtvarnému umění, které
Svetozár Pantůček obdivoval a stal se i jeho sběra-
telem a znalcem. Od svých jedenácti let sbíral ex lib-
ris, grafiku, později obrazy a za léta navázal četná
přátelství s řadou významných umělců.
Na přípravě výstavy se podílí Město Litomyšl, Filo-
zofická fakulta Univerzity Karlovy a výtvarnou obec
zastupuje prezident výtvarného spolku Holar V. Su-
chánek, který spolu s dr. Oliveriem z Filozofické fa-
kulty UK promluví při vernisáži. 
Svetozár Pantůček zemřel 20. června 2000 v Praze,
pochován je na litomyšlském hřbitově.               

Ivan Hudeček
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v březnu 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
Patricia Cornwell - Moucha, Marie Chvojková - Po-
zdě, Iain Pears - Případ Raffael, Radek John - Sně-
ženky a Machři po čtvrt století, Edith Pargeter - Sví-
tání na západě, Jaroslav Kříž - Kruhy na vodě, Zde-
něk Šmíd - Otava, Bill Pronzini - Soukromé očko,
Václav Větvička - Něco pro zahřátí duše, Tom Clancy -
Moře v ohni, Robert B. Parker - Poslední sbohem, Mi-
chael Connelly - Poslední šance, Nora Roberts - Klíč
odvahy, Whito Parkánová - Jak si vypěstovat na ang-
lické zahrádce českého trpaslíka, Petra Hammesfahr
- Matka, Renée Villancher - Ukradený život, Milena
Moser - Zlomená srdce, aneb Moje první až jedenáctá
vražda, Michael Krupa - Mělké sibiřské hroby, Franci-
ne Pascal - Neohrožená, Peter James - Opravdu mr-
tev?, Lajla - Provdaná proti své vůli, Lenka Náměst-

ková - Mým jídlákům aneb potraviny, jak je znáte i
neznáte, Chráněné rostliny České a Slovenské repub-
liky, Zdeněk Hurt - Češi a Slováci v RAF, Monika Jan-
ků - Drátovaný rok, Markéta Lukáčová - Malba na
hedvábí, Elaine N. Marieb - Anatomie lidského těla,
Ramón Hervás - Ježíš, Marie Hrušková - Kult stromů
v zemích, Jan Kačer - Mírnou oklikou, Saša Neuman
- Reggae, Zdeňka Jordánová - Tvoje dítě jako šance,
Veronika Sailerová - Josef Koutecký, Stanislav Ko-
nečný - Vzbouření a veřejné násilí v Poličce 23. září
1949, Současnost literatury pro děti a mládež, Jaro-
slav Holoubek - Karel Černoch, Catherine Deneuve -
Ve vlastním stínu, Mick Wall - Bono, ve jménu lásky,
Maria Ant. Crippa - Gaudí, Tom Clancy - K boji připra-
ven.

115 let - 1. března 1891 zemřel v Praze Hanuš Sva-
čina, malíř, grafik. Album kreseb Litomyšle vydalo
Veselíkovo knihkupectví r. 1888. 
115 let - 2. března 1891 se narodila v Litomyšli spi-
sovatelka Lucie Sovová, vlastním jménem Františ-
ka Benešová, cvičná učitelka. Její knihy čerpaly ná-
měty z Litomyšle a okolí. Poslední knížku Na podsí-
ni, vydanou po II. světové válce, ilustroval Josef
Matička.
105 let - 2. března 1901 se narodil v Litomyšli Boh-
dan Metyš, majitel karosárny, úspěšný podnikatel s
moderními neobvyklými iniciativami rozšířil pů-
vodní závod tím, že zkonstruoval vlastní auto. Or-
ganizoval zájezdy do zahraničí, vyrobil různé stroje
a zajišťoval karoserie úpravami pro speciální účely.
60 let - 8. března 1946 zemřel v Praze Jan Vobor-
ník, profesor, literární kritik, spisovatel, dramatik,
profesor na gymnáziu v Litomyšli, jeho pamětní
deska je na Spořitelně. 
120 let - 9. března 1886 se narodil v Praze Vladimír
Bretschander, sochař, poslední roky života proží-
val v Litomyšli, milovník Chodska, kde má pamětní
desku Psohlavců a v Domažlicích Chodskou mado-
nu. Je zastoupen v Městské galerii a má sochy i na
hřbitově.
140 let - 9. března 1866 se narodil ve Slavičí u Hum-
polce Antonín Tomíček, poštovní úředník, histo-
rik, spisovatel. Úřadoval na litomyšlské poště, au-
tor mnoha brožur, článků, studií o našem městě a o-
kolí. Jeho články jsou v mnoha časopisech východ-
ních Čech, hlavně Od trstenické stezky.
95 let - 11. března 1911 se narodila v Litomyšli Rů-
žena Hanyková, občanka našeho města a členka
odbojové skupiny. Zemřela roku 1943 v Osvětimi.
110 let - 13. března 1896 zemřel v Praze Antonín
Tille, ředitel gymnázia v Litomyšli, dále zemský in-
spektor, autor učebnic pro učitelské ústavy, gymná-
zia i měšťanské školy.
105 let - 18. března 1901 se v Letohradu narodil Pe-
tr Jilemnický, učitel, spisovatel. Učil na Sloven-
sku, za války v Budislavi a Jarošově. Byl za II. svě-
tové války vězněn a po válce byl na velvyslanectví v
Moskvě. V Poříčí, kde bydlel, má pamětní desku.
120 let - 18. března 1886 se narodil Zdeněk Dmych,
majitel kamenotiskárny na Hluchandě. Prováděl
velmi dobré grafické práce, které sám navrhoval a
tiskl. Tiskárna zanikla v padesátých letech minulé-
ho století.
160 let - 20. března 1846 se narodil František Do-
čkal, dělník, člen mnoha organizací v Litomyšli, za-
kladatel Ochotnického spolku i Sokola, hudebník.
Velmi zdařilý emblém na pomníku na hřbitově, kte-
rý zasluhuje opravu, vyjadřuje jeho činnost i život.
160 let - 21. března 1846 se narodila v Litomyšli An-
na Chotěnovská, přítelkyně T.G. Masaryka ve Víd-
ni. Pohřbena na hřbitově v Litomyšli. Na tento hrob
upozorňuje poslední průvodce města. 
90 let - 21. března 1916 zemřel v Litomyšli Antonín
Neugebauer, důchodní města, pak emigrant v Bra-
zílii a Spojených státech amerických v roce 1880 - 9.
Musel emigrovat kvůli své kritice poměrů ve státě a
v Čechách. Z cesty přivezl do Čech první znění Ko-
munistického manifestu, vydaného v Americe r.
1882. Pohřben v Litomyšli.
115 let - 24. března 1891 se narodil v Litomyšli Ja-
roslav Tobolář, obchodník a výrobce mýdla, prodej-
ce vápna i cementu. Člen Sokola a kinoodboru.
165 let - 23. března 1841 se narodil v Březnici Josef
Podstatný, profesor gymnázia v Litomyšli, filolog.
80 let - 26. března 1926 zemřel v Praze Eduard
Pinz, notář ve Vysokém Mýtě, člen a funkcionář
Vlastimilu, kronikář.
95 let - 29. března 1911 se narodila Anna Kocma-
nová, vychovatelka v jeslích v Litomyšli. Byla 10.
června 1942 zatčena a téhož dne popravena. 

Připravuje Miroslav Sobotka

Stříbrné medaile ze Zimních Her 
bez katastru pro Litomyšl

Osmadvacátého společen-
sko - sportovně - recesis-
ticko - zábavného klání s
názvem Hry bez katastru
ve svém zimním provedení, které se konalo v sobotu
11. února ve Sloupnici, se zúčastnilo opět družstvo z
Litomyšle. V konkurenci osmadvaceti týmů z celého
regionu nakonec obsadilo druhé místo. Zvítězili re-
prezentanti Dolní Dobrouče, domácí Sloupnice skon-
čila třetí.
Hry bez katastru vznikly začátkem roku 1992. Zakla-
datelé z malých obcí Petrovice a Kunčice na Ústecko-
orlicku se nechali inspirovat oblíbenou evropskou te-
levizní soutěží s názvem Hry bez hranic. 
První ročník se konal 23. srpna 1992 v areálu Na Ost-
rově v Letohradu. Do nové soutěže se tehdy přihlásilo
dvanáct družstev z okolních měst a obcí, ale zároveň
jeden z týmů utvořili zástupci pěti obecních úřadů.
Dali tak vzniknout dnes již tradičnímu účastníkovi
Her bez katastru - družstvu starostů. Až na dvě výjim-
ky se tento tým zúčastnil všech ročníků. Dosud nejví-
ce diváků (700) se sešlo při devátém ročníku letních

her v Jarošově, nejpočet-
nější diváckou kulisu v zi-
mě měly osmnácté hry ve
Vidlaté Seči.

Další letní hry se uskuteční v srpnu v areálu na Mand-
lu. Jubilejní 30. ročník her bude hostit letošní vítěz
Dolní Dobrouč. Zástupci této obce se zúčastňují s že-
leznou pravidelností a soutěž vyhráli už pětkrát.

-ih- foto Bohuslav Vích

Rozšířené pohybové hry pro děti v mateřských školách
Od září 2006 nabízí vedoucí sportovního střediska TS Litomyšl Zdeněk Kocman pro děti všech
mateřských škol v Litomyšli rozšířenou pohybovou výchovu.
Bližší informace všem zájemcům podají ředitelky mateřských škol v Litomyšli.
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Kreativní prázdninové dny v Naději
Ve dnech 16. a 17. března připravuje Naděje Kreativní
prázninové dny pro děti, které budou v těchto dnech
samy doma a rády vyrábějí nebo se věnují zajímavým
činnostem. Ve čtvrtek 16. března je sraz v 8 hodin
v Naději a na programu bude kašírování a malování
talířku či misky. Než uschne, stihnou si účastníci vy-
robit plastické obrázky s jednoduchými rámečky. Do
16 hodin odpoledne všechno určitě hravě stihnou do-
končit. Oběd a svačinu mají zajištěnu za souhrnný po-
platek na tento den 100 korun. 

Páteční den stráví účastníci Kreativních prázdnin
v Domě dětí a mládeže, kde se dozví něco o keramice
a také si z ní něco vyrobí. Společný odchod od Naděje
bude v 7.30 hodin, případně se mohou zájemci dosta-
vit v 8 hodin do Domu dětí a mládeže. Oběd se svači-
nou jsou opět zajištěné za poplatek 100 korun.
Prosíme případné zájemce, aby se nejpozději do 13.
března přihlásili na tel. čísle 461 618 305,
e-mail: litomyšl@nadeje.cz 

J. Kubát

ho lidského života. Naše lidství má tuto paradoxní,
dvojznačnou podobu. 
Jsme Boží děti, ale máme možnost se svobodně roz-
hodovat - podle svého srdce – tedy i špatně, sobecky,
pošetile. Škodlivě.
Dokonce i zbožnost se může změnit ve zvrácenost, jak
vidíme v Ježíšově zápase s farizejstvím, s výkvětem
tehdejší zbožnosti. Nepřecenil tedy Pán Bůh člověka,
je použitelný pro jeho záměry? Nebo si ho spíš osedlá
ďábel? Bible si nedělá o člověku žádné iluze, její po-
hled míří dál, než k běžnému optimismu či pesimismu
v náhledu na člověka. Ukazuje, že platí obojí. 
Bible vypráví strhující příběhy o Stvořiteli, kterého
nelze obelstít, který pronikavě vidí do lidských srdcí,
dokonale zná lidskou zahleděnost do sebe sama, ne-
schopnost a nevybavenost člověka pro Boží věc, a pře-
ce s člověkem počítá! Sklání se k němu, mluví s ním,
varuje, těší, odpouští selhání a posiluje ke službě a
věrnosti.
Podle biblického pohledu není na místě ani zbožňová-
ní člověka, ani pohrdání jeho slabostí. Sebereme-li
dost odvahy a necháme se inspirovat tímto postojem,
pak si nemusíme zoufat nad druhými ani sebou samý-
mi, ani bezmezně uctívat idoly. Pak možná i my, upro-
střed selhání a zmatků, si můžeme všimnout a zaku-
sit, že Pán Bůh používá (dokonce i naše!) nedostateč-
né a nestatečné životy ke svým cílům. Taky vám přijde
naprosto skandální, jak chabé a nedůstojné nástroje
dovede Bůh používat?!                              

Věra Pleskotová

Víkendová akce pro děti školního věku proběhla 17. -
19. února. Sešly se tu děti , které se pravidelně účast-
ní našich táborů, klubu Velryba, ale i děti z města. Ce-
lý program byl zaměřený na karneval. Na páteční bo-
jovou hru po městě jsme vyráběli masky z různých
materiálů - z papíru, textilu, gumové pěny, třpytek,
korálků, peříček... Masky byly opravdu vydařené. Kdo
nás potkal ve městě, s úsměvem se za námi otočil. V
sobotu jsme společně vyrazili do krytého bazénu do
České Třebové a odpoledne jsme se připravovali na
karnevalovou zábavu. Ustrojili jsme se do rozličných
masek, lístky do tomboly jsme získávali za správně vy-
luštěné kvízy, nafukovali balónky a soutěžili jsme.
Následovala bohatá tombola.

Naděje opět v akci
Organizace Naděje nabízí pomoc 

maminkám na mateřské dovolené
Nabízíme hlídání dětí každé pondělí dopoledne od
8.00 do 12.00 hodin. Hlídání dětí bude probíhat
v budově Naděje, ulice Matěje Kuděje 14 (blízko
autoškoly - ulice za zámkem). Je zde vybavená
místnost pro volnou hru dětí a pro výtvarnou a
pracovní činnost. Tuto nabídku mohou využít ma-
minky, které si potřebují vyřídit různé záležitosti
na úřadě, ve městě či doma. Činnosti a aktivity
budou uzpůsobeny počtu, věku a schopnostem
dětí. Během dopoledne povedeme děti hravou for-
mou k rozvíjení rozumových, estetických, pohy-
bových dovedností. Budeme malovat, vyrábět růz-
né věci z papíru modelovací hmoty, textilu. Tělíč-
ka protáhneme v tělocvičně i na procházce. Samo-
zřejmostí je dodržování pitného režimu dětí, ale
svačinky pro děti nemůžeme vzhledem k hygie-

nickým předpisům zajistit. Proto prosíme aby si
svačinky donesly děti vlastní.
Kapacita dětí je omezená, proto je nezbytné se
telefonicky nebo osobně domluvit na přesných
podmínkách. Informace se dozvíte na telefonních
číslech: 461 618 305, J. Nádvorníková, popř. J.
Kubát. Volejte, prosím, v dopoledních hodinách.
Potřebujete-li pohlídat děti kratší dobu, i to lze
domluvit. 
Přijímáme děti od 2,5 roku (děti, které zvládnou
sebeobsluhu nebo si umějí říci) do 6 let. Poplatek
za dopoledne činí 30 Kč. Tato služba je poskytová-
na dětem zdravým, tj. bez teploty případně jiných
potíží (zvracení, průjmy...). Případné zvláštnosti,
jako jsou alergie či dysfunkce, nahlásíte při nástu-
pu. Jitka Nádvorníková

Žít důstojně - nad tímto tematem jsme se zamýšleli při
ekumenickém setkávání v rámci aliančního týdne. 
Co to vlastně je důstojnost? Podle etymologického
slovníku je slovo důstojnost odvozeno od do-státi,
třeba dostáti slovu, nebo dostáti určení. To by zname-
nalo, že důstojný je náš život tehdy, když dostojíme
svému určení. Pro mnohé zůstává otázkou, zda má
lidský život vůbec nějaké zadání, nějaké poslání – a
kdo ho vlastně stanoví? Nebo si jako svobodná bytost
určuji poslání a smysl svého života sám? 
V úctě ke všem, kdo vážně hledají svou odpověď jin-
de, zapátrejme v žido-křesťanské tradici. Zdá se, že
Bible nabízí poměrně jasnou představu o poslání a
smyslu lidského života: tím posláním je být Božím ob-
razem, zobrazovat Boha.  Mohli bychom říci, že podle
biblického podání důstojnost lidského života je v
tom, že Bůh lidi potřebuje k tomu, aby jeho moc, jeho
vůle, pravda a milosrdenství působily v tomto světě -
skrze  lidská slova, lásku a slitování. Člověk je božím
nástrojem, v tom je jeho lidská důstojnost. V tom je
důstojnot každého lidského života. To zadání platí
pro všechny.  
Je to dost neuvěřitelné - žasne nad tím už žalmista:
Co je člověk, že na něj pamatuješ, že se ho ujímáš, že
s ním počítáš? Že mu svěřuješ poslání být laskavým
pastýřem všeho stvoření?

Ovšem ten vděčný údiv nad důstojností Bohem daro-
vanou leckdy nenápadně zaměníme za docela jinou
představu o důstojnosti - když, aniž si to přiznáme, a-
niž o tom víme, toužíme vlastně po uznání naší vlast-
ní důstojnosti, chceme, aby si lidé všimli a vážili kva-
lity našeho života, aby ocenili užitečnost a zásluhy
církve. Darovanou důstojnost Božího dítěte nepozo-
rovaně zaměníme za prosazování sebe sama. 
Je to tak s námi se všemi, máme v kapse svého kabátu
cedulku - na jedné straně stojí: jsi obrazem Boha
(kniha Geneze), na druhé straně: nejlstivější je lidské
srdce nade všecko. (Jeremiáš) Člověk je nespolehlivý,
nedá se stavět na jeho síle, moudrosti, odhodlání.
Jsme sobečtí a vzpurní. Umíme velmi šikovně oklamat
i sebe sama, máme kolikrát za to, že jdeme výhradně
za ušlechtilými cíli, a on to nikdo nechápe! Chceme
pro druhé jen to dobré a nikdo s námi nemůže vydr-
žet!
Však to známe: Jen my přinášíme dobro a pravdu a
spravedlnost! Za obecným prospěchem se úžasně
dobře schová touha po vlastním prospěchu, úspěchu,
uznání. Myslet si, že toto zlo je omezeno na zvlášť
zvrhlé jedince, že my jsme docela jiní, ó to je trestu-
hodná naivita. Opravdu se to týká jen politiků?
Biblický pohled nijak neretušuje napětí mezi vzneše-

ností a děsivou zvráceností, svár, rozpolcenost každé-

Žít důstojně

18. března tomu budou čtyři roky, co nás náhle
opustil milovaný manžel a tatínek pan Vladimír Cápal.
Kdo jste ho znali pro jeho milou a srdečnou povahu,
vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají

manželka Gerda, dcery Monika s manželem, 
Kamila a vnoučata Petra, Radim a Šimon

Dne 17. února 2006 oslavili 55 let společného živo-
ta František a Ludmila Košťákovi. Hodně zdraví a spo-
kojenosti do dalších let přejí dcery s rodinami.

V zámecké kapli výročí 50 let společného života o-
slavili 28. ledna 2006 manželé Korábovi z Litomyšle.
Slavnostní obřad k výročí „Zlaté svatby“ patřil jubilan-
tům a jejich nejbližším. 

blahopřeje Sbor pro občanské záležitosti

Blahopřání

Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit s Františkem a Jarosla-
vou Paclíkovými. Děkujeme za květinové dary a proje-
vy soustrasti.                      Radomil a Hana Paclíkovi

Poděkování

Co se dělo v neděli? Přijelo k nám loutkové divadélko
s neobyčejnými příběhy. Sami jsme si vyráběli loutky
a hráli pohádky. Že jste přitom chyběli? Určitě se stav-
te! Každou středu máme zábavný klub Velryba od 16
do 18 hodin pro děti od 1. do 4. třídy, od 17 do 19 ho-
din pro děti od 5. do 9. třídy. Určitě se budeme těšit na
další víkendovku. Bližší informace se dozvíte na naší
vývěsce před Nadějí, v ulici Matěje Kuděje 14, nebo na
čísle 461 618 305, případně na mailové adrese: lito-
mysl@nadeje.cz

Vzpomínka
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Miroslav Havran na
olympiádě v Kanadě
Pokračování z minulého čísla
Celá naše výprava byla pozvána místní českosloven-
skou komunitou na večírek, kde právě hostovala
známá dvojice zpěváků Eva a Vašek z Blanska. Ko-
nal se mimo Edmonton a tak si nás odvezli autem.
Byl to velmi přátelský večírek, na kterém jsme sedě-
li s krajany u stolků a při vínečku jsme si vyprávěli,
vzpomínali a zpívali. Byli opravdu velmi ohleduplní,
protože neopustili sál ani tehdy, když jsem s Vaš-
kem do mikrofonu zpíval píseň Ta slepička kropena-
tá...
Seznámil jsem se tam s čerstvou olympijskou vítěz-
kou ve stolním tenise Čechokanaďankou Martou
Nyklovou z Vancouveru. Jsme stále v kontaktu pro-
střednictvím e-mailu. Na jaře se má zúčastnit v ně-
meckých Brémách tenisového turnaje a příležitost-
ně zavítá i do Prahy. Slíbila mi také návštěvu Lito-
myšle. Předloni jsem se na Novém Zélandu poznal s
Čechoameričanem Zdeňkem Bonsiorovským z Ari-
zony, držitelem bronzové medaile na trati 50 km
chůze, který už letos Litomyšl stihl navštívit. Je to
moc hezký pocit vědět, že kdykoli pojedu přes Ari-
zonu nebo Vancouver, mohu se stavit na kávu.

Horse skijöring viděli v Janově i v Pazuše
Tak jako před několika týdny Janovští zažili klání v
horse skijöringu také obyvatelé Pazuchy. Právě v té-
to obci se před časem v naší oblasti uskutečnily zá-
vody lyžařů tažených jezdci na koních v novodobé
historii zřejmě vůbec po-
prvé. 
Pořádající skupina kas-
kadérů na koních Savana
vedená Jaroslavem No-
votným připravila trať
pro závody ve slalomu,
sprintu i vložený závod
malých dětí a závěrečný
skok daleký. Počasí přálo
více než v Janově, kdy
sněžilo a foukal studený
vítr. Tentokrát byl sníh
vlhký, avšak výkony zá-
vodníků neovlivnil. De-
sítky diváků se měly na
co dívat. „Myslím, že je to skvělá možnost, jak přes
zimu pracovat s koňmi a jak se zároveň pobavit. Ra-
dost mám především z účasti dětí, kterých se tu sešlo
opravdu hodně,“ řekl nám v průběhu závodu startér
Zdeněk Jílek z Litomyšle, který se nakonec ujal i de-
korování těch nejmenších lyžařů. Na startu jsme

mohli vidět například Martinu Červinkovou v sedle
Zulu z Hříbárny Suchá s nejmladším lyžařem Ondře-
jem Šrámkem či Lucii Horskou s lyžařkou Magdale-
nou Komárkovou, která v lednovém závodě v Janově

obsadila třetí místo. Je-
den ze závodníků dokon-
ce vyměnil lyže za snow-
board. Přestože nebyl
nejrychlejší, sklidil za
svoji jízdu uznání diváků.
Výsledky: Slalom: 1. Jan
Burda - Hynek Novák, 2.
Iveta Bádalová - Jiří
Krátký, 3. Jaroslav Fend-
rych - Jaroslav Fendrych
ml.. Sprint: 1. Iveta Báda-
lová - Jiří Krátký, 2. Jaro-
slav Fendrych - Jaroslav
Fendrych ml., 3. Jan Bur-
da - Adéla Lněníčková.

Skok: 1. Jiří Skřivan - Michal Mundil (11,15 m), 2. Pa-
vel Černík - Michal Černík (9,15 m), 3. Jan Burda -
Hynek Dvořák (9 m). Soutěž dětí: 1. Lucie Horská -
Tina Bachmanová, 2. Jaroslav Novotný - Lukáš Vytla-
čil, 3. Jaroslav Teplý - Johanka Edelmanová.                 

Text a foto Ivan Hudeček

Karneval v Bohuňovicích
V sobotu 18. února uspořádala obecní zastupitelstva
Bohuňovic a Sedliště Bohuňovický karneval. Akce se
zúčastnilo 41 dětí a okolo 60 dospělých. Bohatá tom-
bola, v níž bylo 213 cen, zaručila, že každý, kdo kupo-
val, vyhrál. Všechny karnevalové masky byly odměně-
ny. Program komentoval Kocour v botách za pomoci
Karkulky, Indianky a Lesního strašidla. Pořadatelé
děkují účastníkům za hojnou účast a také sponzo-
rům: VZP - ČR, Tomáš Hurych JOHUR, PM NÁBYTEK
spol. s r. o., Světlana Dušková - bytový textil, Petr Va-
šek, Astorie a. s. JUDr. Josef Kincl, Josef Bureš LK in-
terier a H. R. G. Litomyšl s. r. o.

Monika Podškubková, místostarostka

Program Denního centra
pomoci v Nových Hradech
14. března - přednáška Záboje Linharta o Chotovicích
a okolí
21. března - beseda s Mons. Suchárem, prezidentem
Diecézní charity v Hradci Králové, mše svatá na Obec-
ním úřadě v Nových Hradech
28. března - prezentaci starodávných jídel povede
paní Jeništová
Každý čtvrtek dopoledne - pracovní dílny
výrobky z přírodních materiálů, např. výroba ošatek.
Hotové výrobky budou použity na velikonoční a ad-
ventní trhy.

V Chotovicích vzniká
Centrum sociálních
služeb

Farní Charita Nové Hrady uspořádala 11. února na
Rychtě v Morašicích Benefiční ples, jehož výtěžek bu-
de věnován na výstavbu Centra sociálních služeb v
Chotovicích. Ples podpořila nadace Divoké husy, kte-
rá výtěžek zdvojnásobila.
Projekt Centrum sociální pomoci v Chotovicích byl vy-
brán k realizaci v rámci ESF (opatření 5.3.1. - Infra-
struktura pro rozvoj lidských zdrojů v rámci opatření
SROP). Celkové náklady dosáhnou zhruba 12 milionů
korun. Farní charita Nové Hrady uhradí deset pro-
cent, tedy asi 1173 000 korun. Tento projekt již pod-
pořil Pardubický kraj i Mikroregion Litomyšl.
Budovu, kde býval kdysi hostinec U Kusých, darovala
charitě obec. Rekonstrukci zahájila První litomyšlská
stavební, která uspěla ve výběrovém řízení. Objekt
bude sloužit jako denní centrum pro handicapovanou
mládež a zdravotně postižené, vzniknou zde chráně-
né dílny, vzdělávací a volnočasové centrum. Své fi-
nanční dary mohou lidé posílat na ČSOB Svitavy, č.ú.
200048105/0300

Výsledky a průběh mých startů byly již popsány v
loňském 9. vydání Lilie. Já ani ostatní účastníci na-
ší české výpravy jsme neměli možnost se zúčastnit
jiných sportovních klání než atletických. Vyhlašo-
vání výsledků a předávání medailí bylo prováděno
vždy na místech, kde se závody konaly. Zahajovací i
závěrečný ceremoniál se konal na dvou různých vel-
koplošných stadionech za možné účasti všech star-
tujících. Pořádající Kanaďané se přípravy těchto
slavnostních událostí zhostili naprosto zodpověd-
ně, a to včetně funkcionářů a rozhodčích na stadio-
nech. Jen těžko byste našli chyby při startech v jed-
notlivých disciplínách. Stejně tak slavnostní cere-
moniály věrohodně představily celou zemi - shlédli
jsme vystoupení indiánů, pohádkových bytostí, vy-
stoupení krojovaných složek kanadské jízdní poli-
cie, skotské dudácké kapely, vrcholné gymnastické
výkony, průjezdy historických vozidel i přelety
tryskových letadel. Cvičenci se přeskupovali do řa-
dy různých složitých obrazců a jako většina podob-
ných akcí byl i tento ceremoniál zakončen velkole-
pým ohňostrojem. Po jeho skončení byli všichni při-
hlížející vpuštěni z hlediště na plochu stadionu.
Došlo k obrovskému mezinárodnímu setkání tisíců
veteránských sportovců. Díky tomu jsme zjistili, že
na olympiádě startovalo také 35 orientačních běžců
z České republiky. Je možné, že i v dalších sportech
byli zástupci naší republiky, ale nebylo v našich si-
lách to zjistit. 
Při odchodu jsem se na ulici před stadionem s ke-
límkem piva v ruce zeptal strážníka, kterým auto-
busem se dostanu na univerzitu. Zároveň s odpově-
dí jsem byl obdařen informací, že v Kanadě je zaká-
záno pít na ulici jakýkoli alkohol. 
Olympiáda dospěla k samotnému závěru. Dojmů je
mnoho a to jsme viděli jen malou část Kanady. Vů-
bec není nadsázkou prohlášení, že je to opravdu
krásná země a Kanaďané jsou na ni právem hrdi. 

Miroslav Havran, pokračování

Pohledová studie objektu Centra sociálních služeb v Choto-
vicích.

V sobotu 18. března se v hospodě Na Ranči v Poříčí
u Litomyšle koná Josefovská zábava. Zahrají har-
monikáři VICHR z Orlických hor, jako občerstvení se
bude podávat domácí uzené. Program začne v 19
hodin.
V sobotu 25. března se na stejném místě od 13 ho-
din koná soutěž v sousedském mariáši ve třech. Prv-
ní cenou se stane CD přehrávač. Více informací ob-
držíte na tel. 731 190 780.

Pozvánka do Poříčí
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Jedna z nejkvalitnějších nabídek českého a evropského výtvarného 
umění 19. a 20. století v ČR.
Otevřeno: út-pá 10 - 13 14 - 18 h

so 10 - 13 h
ne, po  dohodou

více informací
na telefonním č.
606 751 160
část nabídky
na www.ganlit.cz

Pro naše klienty hledáme kvalitní díla těchto autorů:
Boštík, Benka, Beneš, Blažíček, Brožík, Březina, Bubeníček, Bukovac, Coubine, Čermák, Dvořák,
Engemuller, Filla, Havelka, Honsa, Hudeček, Chittussi, Jambor, Jansa, Jíra, Justitz, Kaván, Kalvoda,

Kars, Komárek, Kopecký, Kotík, Kuba, Kupka, Lada, Langer, Lebeda, Loukota, Mánes, Marold, 
Mařák, Obrovský, Piepenhagen, Porš, Preisler, Procházka, Radimský, Ropek, Slavíček, Šíma, 
Špillar, Švabinský, Tichý, Trampota, Trnka, Ullik, Ullmann, Vacátko, Váchal, Věšín, Zrzavý a další 
české, slovenské, rakouské i ruské autory.

Galerie Art Nouveau Litomyšl
Miroslav Kroupa, Smetanovo nám. 58, Litomyšl

Autor: Bohdan Kopecký
(Litomyšl 1928)
Název: Havířský kras
Dat. vz.: 1957
Technika: Olej, plátno
Rozměr: 65 x 82 cm
Vystaveno: Praha, Mánes - Leden 2006
Foto 2003, 10/25 č. 43688

Životní jubileum 
Františka Jandy
Akademický sochař František Janda oslavil 25.
února své životní jubileum - 75. narozeniny. 
Významný český umělec se narodil v roce 1931
v Lomu u Mostu. Vyučil se zámečníkem, poté
pracoval deset let v hlubinném dole. V letech
1959 - 1965 studoval sochařství na Akademii
výtvarných umění v Praze u Vincence Makov-
ského. Absolutorium získal u profesora Karla
Hladíka. Po ukončení školy se usadil se svou
ženou, výtvarnicí Ludmilou Jandovou, v Osíku
u Litomyšle, kde začal tvořit svá umělecká dí-
la.
Po celé naší republice je umístěno asi třicet je-
ho soch na veřejných prostranstvích, řada z je-
ho prací je vystavena ve výtvarných galeriích.
Tři plastiky jsou také v zahraničí (v Belgii na-
příklad pomník Jana Palacha, další díla v Dán-
sku či v Nizozemí).

Z jeho významných děl jmenujme například
plastiku před telekomunikační budovou v
Havlíčkově Brodě, mramorovou sochu s ná-
zvem Hudba v Litomyšli, pískovcovou plastiku
před budovou Gymnázia ve Svitavách, sochu
Terézy Novákové v Proseči (pískovec) nebo pa-
mátník Jana Palacha (soubor čtyř plastik) ve
Všetatech. Velkou galerii plastik tvoří též za-
hrada u domu manželů Jandových v Osíku. K
blahopřání se připojuje i redakce Lilie                 

-red-

Kosí bratry doprovodí tvorové z pravěku
Dubnová pozvánka do Regionálního muzea

V rámci výstavy Kosí hnízdo v Litomyšli, jejíž vernisáž se
uskuteční 1. dubna v hlavní budově Regionálního mu-
zea, bude probíhat také doprovodný program, ve kterém
jsou pro děti  připraveny nejen pracovní listy k tématu
výstavy, ale také jedna celá místnost představující velké
netknuté plátno čekající na jejich malířské výtvory.
Přijďte a vytvořte svou představu „kosí zahrádky“. 
Výstava potrvá od 2. dubna do 18. května.
Na měsíc duben je v Regionálním muzeu v Litomyšli
připravována instalace zajímavé výstavy s názvem
Zdeněk Burian – ilustrace. Výstava je pořádána ve
spolupráci s Památníkem národního písemnictví, od-
kud  pocházejí originální Burianovy ilustrace.
Svět romantiky a dobrodružství – to je svět, který po
celý život Zdeňka Buriana lákal a přitahoval. Jeho ne-
jsilnější stránkou byly portréty a zejména knižní ilus-
trace dobrodružných děl, například Karla Maye, Jule-
se Verna, Jacka Londona a mnoha dalších. Prostřed-
nictvím jeho obrázků neprožíváme jen chvíle napětí,

ale i díky jejich dokonalé kresbě a propracované ma-
lířské technice, vycházející z vědeckých podkladů a
poznatků, jsme seznamováni i s minulostí. Zdaleka
nejznámější jsou jeho rekonstrukce prehistorické
fauny a života v pravěku vůbec vznikající ve spoluprá-
ci s paleontologem Josefem Augustou. A není sporu o
tom, že jsou skutečným světovým kulturním uniká-
tem a ve světě jsou také vysoce ceněny. Bez nadsázky
lze říci, že jimi Zdeněk Burian několika generacím od-
kryl svět dávné minulosti naší Země.
Výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli představí u-
kázky z obou výše zmiňovaných oblastí. Původní au-
torova díla mohou návštěvníka překvapit svojí veli-
kostí, která několikanásobně převyšuje velikost vý-
sledných knižních ilustrací. Originální díla jsou pro-
vedena řadou malířských technik, zajímavé jsou rov-
něž autentické tiskařské a vydavatelské poznámky.
Výstava bude zahájena 1. dubna a potrvá do 30. čer-
vence.                                                                           -red-

Akademický sochař František Janda ve své zahradě
se sochařskými díly.
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Výsledek posledního utkání série o umístění v
krajské lize rozhodl o tom, že loňský přeborník HC
Litomyšl skončil na konečné sedmé pozici. V Trut-
nově litomyšlští hráči podali výborný výkon zvláš-
tě v závěrečné třetině a zvítězili 5:6. Nemuselo tak
dojít na samostatné nájezdy, na kterých se oba tý-
my dohodly v případě, že vyhrají Trutnovští a stav
série by se tak vyrovnal.
Litomyšlské družstvo přicestovalo do Krkonoš o-
slabené o Mikuleckého a Martina Joudala, do se-
stavy se naopak vrátil Marek Kalivoda. Všechny
branky první třetiny padaly v přesilovkách. Nejpr-
ve byl v 6. minutě úspěšný litomyšlský Provazník,
domácí se však do přestávky stačili dvěma góly
ujmout vedení. Když v 25. minutě vedli již o tři
branky, zdálo se být rozhodnuto. Pavlíčka v bran-
ce Litomyšle vystřídal Jiří Doseděl a Litomyšli se
podařilo při přesilovce 5 na 3 snížit. Střelou od
modré propálil Kožíška v brance opět Provazník.
Ve 36. minutě vrátil hostující tým do hry Dospěl,
škoda jen gólu do šaten, který vstřelil pouhých 19
vteřin před koncem třetiny domácí Řehák. V závě-
rečném dějství stáhla Litomyšl hru jen na dvě řa-
dy, když v prvním útoku doplnil Zdeňka Joudala a
Pešinu centr Kvasnička, do druhého útoku na-
stoupil vedle Šedivého a Dospěla hbitý Pavlák. Zá-
věrečná třetina zápasu a celého play off se Lito-
myšli velmi povedla. Kontaktní gól zaznamenal
Zdeněk Joudal a pátý, vyrovnávací gól vsítil Ond-
řej Dospěl z efektní a překvapivé otočky. Ohrome-
ní domácí inkasovali 50 vteřin nato, kdy od červe-
né našel přesně růžek Kožíškovy branky Luděk

Frýba. Hosté pak přežili minutové dvojnásobné o-
slabení, několik šancí domácích perfektně pochy-
tal Doseděl, několikrát se obětavě vrhli do rány
další hráči. Nepustili Trutnovské ani do power -
play a zodpovědnou prací vítězství uhájili. 
Branky: Provazník 2, Dospěl 2, Z. Joudal, Frýba -
J. Řehák 2, Missberger, Fuchs, Pop.

Tým mužů děkuje výboru HC za vytvořené pod-
mínky a všem divákům, kteří nad námi nezlomili
po prohrané sérii se Dvorem Králové hůl a za po-
vzbuzování!

Vojtěch Stříteský, manažer A týmu HC Litomyšl

Prodám litá kola na Fabii - typ DENT, 1/2 roku jetá,
6x14 ET 37 + letní gumy MATADOR 185 - 60 - R 14 jako
nové, nepoškozené, cena cca 10000,- Kč. Tel.: 604
923 671. Prodám 1,5 roku starý kuchyňský stůl, ku-
latý, chromovaná podnož + 2 kuchyňské židle, crom.
typ Tulipán, sedáky modrý samet. Původní cena za vše
3400 Kč (nepoužívané), nyní za 2000,- Kč. Nutný
vlastní odvoz. Tel.: 461 542 511. Prodám jako deko-
raci do zahrady nebo sbírky hospodářský vozík
„bedňák“ dlouhý 250 cm, pojízdný, 2 loukoťová kola
průměr 75 cm a 4 loukoťová kola průměr 100 cm. Tel.:
465 420 239. Tři studentky hledají v Litomyšli privát
na školní rok 2006 - 2007, cena do 1200 Kč. Tel.: 732
907 507. Hledám zaměstnání na zkrácený úvazek.
Předem děkuji za všechny nabídky. Tel.: 737 660 055.
Prodám garáž v Litomyšli - lokalita „U Cihelny“
(směr Osík). Přípojka elektro 3x380 V. Cena dohodou
na tel. 602 138 372. Dva studenti ve věku 17 a 18 let
hledají brigádu na léto či na odpoledne po škole. Kon-
takt: kosakpepinec@centrum.cz SŠ hledá práci na
doma, PC mám. Předem děkuji za všechny nabídky na
tel.: 737 660 055. Prodám sedačku skupiny 1, 2, 3, 9
měs./12roků, hologace, nová, má 5bod. pásy s uta-
hováním, pěkný potah, 1700,-. Tel.: 777 052 000.
28 letý mladík z Hradce Králové, pohledný, slušný
SŠ, hledá k vážnému seznámení věřící dívku pouze z
Litomyšle a přilehlých okolních vesniček do 10 km.
Tel.: 732 838 620. Prodám palubkové venk. dveře
90/197 - 1 ks, vnitř. dřev. dveře 2/3 proskl. 80/197 -
3 ks, plné 60/197 - 1 ks, starožitné dveře dvoukř. 1/2
proskl. 135/200, okna dřev. zdvoj. 210/150 - 3 ks,
135/150 - 1 ks, tabuli černou nabídkovou na zboží,
ventilátor průmyslový do zdi, umělé ozdobné rostliny
- 5 ks, dětskou ohrádku, sekretář z roku 1950 - ořech,
barový pult a vitrinu hnědé barvy. Tel.: 607 744 568.
Prodám kachlový sporák na tuhá paliva, hnědý, cena
dohodou. Cena dohodou. Tel.: 608 978 108.

BEZPLATNÁ INZERCE

zve na koncerty
VOLANT – Pátek 3. března
Jedna z předních českých punkrockových skupin hra-
jící melodický ska-punk se specifickým humorem a
tradičním saxofonem. Skupina letos slaví 10 let exi-
stence, absolvuje ročně až 80 koncertů a je častým ú-
častníkem významných hudebních festivalů u nás. V
loňském roce jí vyšlo úspěšné album s poetickým ná-
zvem "Točte se Pankáčové", které obsahuje 13 písní
včetně videoklipu. CD bylo pokřtěno v zaplněném
pražském Paláci Akropolis a úspěšně tak navazuje na
předcházející album Paramo semtín pervitín.

THE PROSTITUTES – Sobota 25. března
The Protistitutes, v poslední době hojně diskutovaná
formace, jeden z nejvýraznějších objevů domácí kyta-
rové scény za poslední měsíce. Indie-punková skupi-
na, v jejímž čele stojí původem britský zpěvák Adrian
Bell, vznikla na podzim 2004 a hned na jaře natočila
první čtyřtrackové EP, které si nyní můžete zdarma
stáhnout z oficiálních stránek kapely. V létě loňského
roku se premiérově objevily videoklipy k písním Look
Into My Eyes a zejména She's A Monster ve vysílání TV
Óčko a krátce na to následovala vlna ohlasů také z
dalších médií, ať už rádií či časopisů. Kapela obsadila
3. místo v kategorii objev roku TV Óčko. Nejlepší však
bude, když se o tom, jak The Prostitutes znějí na živo,
přesvědčíte sami. -red-

Litomyšlský hokej sedmý v kraji
HC Trutnov - HC Litomyšl 5:6 (2:1, 3:2, 0:3)

AUTOSERVIS Litomyšl
Žabokrtský František
Trstenická ul. 932, areál býv. SILNIC, nyní DUKOR

provádíme 
- měření EMISÍ BENZÍN vozů Škoda
- měření EMISÍ LPG, revize, opravy
- opravy vozů ŠKODA a ostatních značek
- příprava vozů na STK, odvoz na STK
Tel.: 604 335 830 p. Žabokrtský

Nabízím dlouhodobý pronájem nebytových 
prostor, samostatný plynoměr, elektroměr, 
vodoměr, sociální zařízení. Vchod přímo z ulice. 
Tel.: 732 810 557

Snímek z utkání základní skupiny proti týmu Svitav.
Foto Zdeněk Samek

V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný subjekt výroč-
ní zprávu o své činnosti v oblasti poskytování infor-
mací podle shora uvedeného zákona za období od 1.
1. do 31. 12. 2005. Výroční zpráva byla projednána a
schválena na zasedání Rady Města Litomyšl dne 21. 2.
2006 usnesením č. 159/06.
V roce 2005 bylo podáno celkem 59 žádostí o informa-
ce (53 e-mailem, 6 písemně) a žádná z nich nebyla za-
mítnuta. V roce 2005 nebylo podáno žádné odvolání.
Město Litomyšl nevedlo v roce 2005 žádný soudní
spor. Nebylo zahájeno žádné řízení o sankcích za ne-
dodržování zákona č. 106/1999 Sb. 
V průběhu roku byly běžně vyřizovány žádosti o infor-
mace podané ústně. Drtivá většina písemných žádostí
byla podána prostřednictvím formuláře, který je zve-
řejněn na webových stránkách města www.litomysl.
cz. Nejčastější dotazy se týkaly údajů z matriky, sta-
vebních záležitostí a volných pracovních míst.

Bc. Miroslava Kubešová, odbor kanceláře vedení MÚ

Poskytování informací
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NOVINKA V OPALOVÁNÍ
Opálení nástřikem

aplikace nástřikem do 5 minut * neuvěřitelně přírodní
barva * zdravotně nezávadné * CENA CELÉ TĚLO:300,- KČ

Zaručíme Vaše dokonalé opálení na plesy, svatby 
a jiné společenské akce! Možnost aplikace přímo 

u zákazníka (doma, ve firmě…)

REVOLUCE V HUBNUTÍ 
Vakuové masáže

zeštíhlení problematických partií a formování postavy
odstranění tukových polštářků a zpevnění břišní stěny

bezbolestné odstranění celulitidy 
zpevnění a zvětšení objemu poprsí

omlazování pleti obličeje, vyhlazování vrásek, odstraňování
váčků pod očima, dvojité brady, čištění a zpevňování 

ochablé pleti * podpoření léčby akné * vyhlazování jizev
zlepšení lymfatického toku, účinné pročišťování těla 
(toxiny jsou vylučovány spolu s balastními látkami)

zbavení pocitu těžkých, unavených nohou

Objednávky pouze telefonicky na čísle: 775 386 035
Studio Sun FX – Hotel Dalibor, Litomyšl

Mimořádná nabídka pro servis
vozů Škoda Favorit a Felicie

V měsíci březnu a dubnu 2006 jsme pro Vás připravili jedinečnou
akci servisu Vašeho vozu.

Kompletní servisní prohlídka včetně materiálu za senzační cenu
999,- Kč včetně DPH.

Prohlídka obsahuje: 
1. Kontrola osvětlení vozu a seřízení světlometů
2. Servis výměny motorového oleje a olejového filtru
3. Kontrola volnoběžných otáček a obsahu CO výfukových plynů
4. Seřízení ventilového ústrojí motoru
5. Diagnostika motormanagementu a elektrické instalace
6. Kontrola brzdového systému na válcové zkušebně brzd
7. Kontrola brzdového obložení
8. Pohledová kontrola převodovky a hnacích hřídelů
9. Kontrola kulových čepů náprav

10. Kontrola chladícího systému a mrazuvzdornosti chladící kapaliny
11. Kontrola dobíjení a akumulátoru
12. Kontrola výfukového systému a tlumičů výfuku

Náhradní díly: 
1. Motorový olej Škoda 15W - 40 
2. Olejový filtr
3. Kroužek těsnící pod výpusť
4. Glykosol do ostřikovačů

Pavel BARTONÍČEK
tel.: 607 811 007
Dukelská 972
570 01 Litomyšl

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)

4. - 5. 3. - MUDr. Jiřina Kočí, 
Dolní Újezd 838, 461 631 126
11. - 12. 3. - MUDr. Eva Kopecká, 
Bystré, nám. Na Podkově 25, 461 741 654
18. - 19. 3. - MUDr. Pavel Kossler, 
Polička, Haškova 445, 461 724 369
25. - 26. 3. - MUDr. Jitka Kosslerová, 
Polička, Haškova 445, 461 724 369
1. - 2. 4. - MUDr. Zdena Králová, 
Litomyšl, Družstevní 69, 461 614 727
8. - 9. 4. - MUDr. Patrik Krpčiar, 
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní skříňce
zařízení Zubní poliklinika v Litomyšli

Toto vše za cenu 999 ,- Kč 
včetně DPH.
Objednávky na tel.: 
461 613 600 p. Klekar, Šimer, Šedivý

TJ JISKRA Litomyšl pořádá 
pro děti tradiční letní tábory:
- pro děti ve věku 6 - 12 let tábor ve Vižňově 
u Meziměstí - termín 7. - 17. srpna 2006
- pro větší děti 12 - 16 let sportovně zaměřený 
tábor v Bedřichově v Jizerských horách 
- termín 19. - 30. srpna 2006
bližší informace v kanceláři TJ JISKRA Litomyšl 
- tel.: 461 618 672 775 913 400

Inzerujte 
v Lilii!
zadat inzerát
lze také e-mailem:

trs@trs.cz
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MOULIN ROUGE BRNO
přijme 

SERVÍRKY, SPOLEČNICE, 
TANEČNICE A TANEČNÍKY.

Ubytování zajištěno. Vysoký výdělek. 
Tel.: 604 234 234, 608 302 003. 

brno.moulinrouge.cz

DÁMY
plesová sezona je v plném proudu

Naše kosmetické studio LAVANDE
Vám nabízí v měsíci březnu

ke každému kosmetickému ošetření

MASÁŽ či VEČERNÍ
LÍČENÍ ZDARMA
Bu�te ještě krásnější!

Studio LAVANDE, Tomíčkova 20
Tel. objednávky: 737 764 508

Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Jiskra Litomyšl převálcovala zbytek kraje
V krajských přeborech mládežnických kategorií letos
mladí stolní tenisté z Litomyšle postavili v mnoha ka-
tegoriích své soupeře do role diváků. V kategoriích
mladší žactvo, starší žactvo a dorost získali z patnácti
titulů krajský přeborník sedm pro sebe, na dalších
dvou se podíleli, největší konkurent TTC Ústí získal
jen 3,5 titulu, další oddíly maximálně po jednom (Ho-
lice, Chrudim, Chrast, Synthesia Pardubice). Nejcen-
nější tituly ve dvouhře vybojovali dorostenec David
Jirsa, mladší žákyně Kateřina Burešová a mladší žák
Adam Šváb. Zbylé dvouhrové tituly vybojovali doro-
stenka Barbora Částková, starší žákyně Kateřina Mo-
ravcová a starší žák Daniel Motl, všichni z Ústí. Lito-
myšlští se ovšem projevili i jako specialisté na smíše-
nou čtyřhru. V této kategorii svým soupeřům nepovo-
lili ani jediný úspěch, zlato tedy získaly dvojice hráčů
Jiskry v kategorii dorost David Jirsa - Zuzana Klátová,
starší žáci Petr Padyásek - Markéta Zindulková a
mladší žáci Adam Šváb - Lucie Syrová. Další zlaté me-
daile pro sebe získaly ve čtyřhrách dvojice starších žá-

•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností • úklid 
po malířích a zednících •
mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

Široký sortiment 
kancelářských potřeb 
výhodně pro litomyšlské firmy

T. G. Masaryka 906, Litomyšl 
(za Orion Arenou) areál Tramon s.r.o. 

(rampa u vjezdu)
tel./fax: 461 615 557, mobil: 608 711 968

obchod@ligmadir.cz

kyň Markéta Zindulková - Martina Krátká a v doroste-
necké mezioddílové spolupráci Zuzana Klátová spo-
lečně s Lenkou Bezdíčkovou z Ústí a David Jirsa spo-
lečně s Jakubem Mertou ze Synthesie. Další stříbrné
medaile pak přidala smíšená čtyřhra dorostenců Jan
Lukášek - Markéta Zindulková, v mixu mladšího žac-
tva Kateřina Burešová s Radkem Tichým z Chrudimi a
ve čtyřhře mladších žákyň dvojice Kateřina Burešová,
Lucie Syrová. Kromě toho se tu objevila celá řada me-
dailí bronzových, z nichž jsou nejcennější úspěchy ve
dvouhře - v kategorii dorostenek Martina Krátká,
starších žákyň Markéta Zindulková a mladších žákyň
Lucie Syrová.
Bilance medailistů: David Jirsa (3 zlaté - 0 stříbr-
ných - 0 bronzových), Markéta Zindulková (2 - 1 - 2),
Adam Šváb (2 - 0 - 1),Zuzana Klátová (2 - 0 - 0), Kate-
řina Burešová (1 - 2 - 0), Lucie Syrová (1 - 1 - 2), Mar-
tina Krátká (1 - 0 - 2), Petr Padyásek (1 - 0 - 1), Jan
Lukášek (0 - 1 - 0), Tereza Kalíková (0 - 0 - 1) a Marti-
na Zaoralová (0 - 0 - 1).                                             -red-

Policie pátrá po výtržníkovi 
ze zahradnické školy
Dosud neznámý pachatel se v pátek 17. února kolem
17.45 hodin obnažoval a sebeukájel v areálu zahrad-
nické školy v Litomyšli. Podle svědectví procházejí-
cích studentek se jednalo o muže kolem 45 let, menší
plnoštíhlé postavy, světlé pleti a tmavých, nakrátko
střižených vlasů, bez brýlí a vousů. Policie žádá touto
cestou veřejnost o spolupráci, informace o výskytu
pachatele a další podstatné okolnosti je možno sdělit
na tel. 974 578 711. Neznámý muž je podezřelý z trest-
ného činu výtržnictví.                                                -red-

INZERCE
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Sobota 11. března od 14.30 hodin - Litomyšl - Ferrum
Frýdlant n./O. „B“ (1. liga žen), neděle 12. března od
10.00 hodin - Litomyšl - MS Brno (1. liga žen), sobota
18. března od 9.00 hodin - Litomyšl - Sedlec „C“ - Č.
Třebová „B“ (1. krajská třída mužů) od 14.00 hodin -
Litomyšl - Sedlec „C“ - Mor. Třebová „B“ (1. krajská tří-
da mužů), neděle 19. března od 9.00 hodin - Litomyšl
- Sedlec „D“ - Seč „A“ (2. krajská třída mužů), od
13.30 hodin - Litomyšl - Sedlec „D“ - Choceň (2. kraj-
ská třída mužů), sobota 25. března od 15.00 hodin -
Litomyšl - Slovan Břeclav „B“ (1. liga žen), neděle 26.
března od 10.00 hodin    - Litomyšl - ČSAD Hodonín
„B“ (1. liga žen) - vše herna st. tenisu - hala TJ Jiskra
Litomyšl. 

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl basketbalu   
Sobota 4. března - Litomyšl - Jičín (Kadetky), sobota
11. března - Litomyšl - Mor. Třebová  (Ml. dorostenci)
- hala TJ Jiskra Litomyšl

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané 
Sobota 25. března od 15.00 hodin - SK Prachovice
A-muži (mistrovské utkání ), Neděle 26. března od

Kam v březnu v Litomyšli za sportem?
12.45 +15.00 hodin - SK Pardubičky  (mistrovské ut-
kání mladšího a staršího dorostu) - vždy Městský sta-
dion Černá hora

HC Litomyšl
Sobota a neděle 4. a 5. března - Litomyšlská liga v led-
ním hokeji (Play-off) - zimní stadion

Volejbalový oddíl Litomyšl
Sobota 25. března od 9.00 hodin - Finále turnaje
Krajský přebor - Starší žáci -  Sportovní hala VOŠ a ISŠT
(zemědělské školy).   

DTC Duathlon Triathlon Club Litomyšl
pořádá ve spolupráci s Městem Litomyšl a Atletickým
oddílem závod v silničním běhu Litomyšlská dva-
náctka pro všechny kategorie. Závod je součástí IS-
CAREX Cupu 2006 a Velké ceny VČO v silničních bě-
zích. 
Sobota 1. dubna na Městském stadionu Černá hora,
start první kategorie v 9.30 hodin, hlavního závodu v
11 hodin (juniorky, junioři, ženy, muži běží 12 km).

Připravuje Zdeněk Kocman 

Naše škola fandila
zimní olympiádě

Zimní olympijské hry v Turíně
2006 na III. ZŠ
Společně se slavnostním zaháje-
ním olympijských her začala pro
naši školu rozsáhlá tipovací sou-
těž. Naši žáci měli možnost uhád-
nout konečné umístění českých
sportovců, kterého na XX. Zim-

ních olympijských hrách dosáhnou.
Do tipování se všechny třídy pustily opravdu s nadše-
ním a přesnost tipů se úměrně zvyšovala ruku v ruce
s nově získanými informacemi o výkonnosti, aktuální
formě a možnostech našich sportovců. Ve škole se za-
čaly objevovat sportovní noviny, časopisy a nejnav-
štěvovanější internetové stránky byly samozřejmě
sportovní.
Do druhé části soutěže vstupovala každá třída pod
hlavičkou určitého evropského státu, jehož vlajku si
vylosovala. Výsledky své země daná třída v průběhu
her pečlivě sledovala, protože musela co nejpřesněji
odhadnout počet získaných zlatých, stříbrných a
bronzových medailí i konečné pořadí v bodování ná-
rodů. S dosaženými výsledky svých „mateřských“ ze-
mí nás samotní žáci každodenně seznamovali v pravi-
delném hlášení. 
Nástěnky ve třídách odpovídaly svým námětem školní
olympijské horečce a pan ředitel se při výběru té nej-
krásnější pořádně „zapotil“.
Celkovou atmosféru dovršovala vědomostní soutěž
jednotlivců. Každé ráno pan ředitel vyvěsil jednu o-
tázku týkající se olympijských her. Žáci své odpovědi
vhazovali do připraveného losovacího osudí a ten
nejšťastnější správně tipující obdržel drobnou pozor-
nost.
Myslím si, že se nám podařilo vzbudit zájem o zimní
sporty a děti poznaly nejen celou řadu našich i zahra-
ničních sportovců, ale získaly také další informace o
zemích Evropské unie a co je nejdůležitější, všechny
souboje, soutěže a rivalita mezi jednotlivými státy se
odehrály v duchu olympijských her, v duchu fair play. 

Dušan Simonides, III.ZŠ

Prostřednictvím Informačních míst pro podnika-
tele mohou podnikatelé využít komerční službu
Elektronická aukce, která nabízí podnikate-
lům možnost realizace on-line výběrových řízení
na dodávku libovolného zboží, vyhlášených „vy-
hlašovatelem“ (klientem InMP). Hospodářská ko-
mora ČR osloví jménem vyhlašovatele dodavatele,
kteří mu v rámci e-aukcí prezentují aktuální na-
bídky za účelem získání zakázky. Elektronická
nákupní aukce, jako součást výběrového nebo
poptávkového řízení je speciální postup, umož-
ňující případným dodavatelům stlačovat proti so-
bě cenu směrem dolů v reálném čase, a to díky in-
formačním technologiím a internetu nezávisle na
místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný o-
kamžik nacházejí. Všichni účastníci vidí, zda je
jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji
podle toho stále vylepšovat. Jako vedlejší (i když
neméně důležitý) efekt získává zadavatel on-line
aukcí velmi přesný nástroj k nejlepšímu pasivní-
mu marketingovému průzkumu možností jednot-
livých segmentů trhu a také prostředek k certifi-
kaci a hodnocení svých dodavatelů. Zájemci z řad
podnikatelů přitom nemusí učinit nic jiného, než

Elektronická aukce

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ
gymnázium ve SKUTČI

přijímá žáky 5. a 9.tříd.

Přihlášky podávejte ve svých ZŠ
do 28. února 2006.

Žáci 5. tříd si mohou přihlášku ke studiu 
vyzvednout a podat přímo v kanceláři školy

do 15. 3. 2006.

Do obou typů studia přijmeme po 30 žácích

Přijetí žáků bez přijímacích zkoušek: 
do průměru známek 1,25 na pololetním

vysvědčení 

tel.: 469 326 360,
www.jagy.cz

navštívit jedno z Informačních míst pro podnika-
tele, kde vyškolený pracovník aukci zadá. Výsled-
kem aukce je setříděný přehled vhodných doda-
vatelů dle předem definovaných kritérií se závaz-
nými cenami poptávaného zboží (služby). Každý
zájemce, ať již z řad potencionálních dodavatelů
nebo zadavatelů těchto on-line výběrových říze-
ní, má nyní možnost sledovat každý pátek od 10
hodin průběh jedné vybrané aukce, a to na kte-
rémkoli Informačním místě pro podnikatele, kam
stačí pouze v určený čas přijít a sledovat na moni-
toru počítače, jak taková aukce probíhá z pohle-
du zadavatele. 
Informace ke komerční službě E-aukce získáte na
Informačním místě pro podnikatele ve Svitavách,
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239,
e-mail: RMSvitavy@inmp.cz. 

Dubové podlahy, schody,
střešní okna
Tel.: 777 788 164

VYMĚNÍME BYT 3+1 v OV v panelovém
domě v Litomyšli v Dukelské ulici za byt 1+1
v Litomyšli. Byt 3+1 ve IV. NP má 64,08 m2.

Komora, lodžie. Dálkové topení. (č. inz. 6039)

PRODEJ POZEMKŮ v Nové Vsi u Litomyšle
o celk. výměře 10 963 m2, z toho 343 m2 je stav.

plocha se stavením ve špatném stavu. 
Sítě u domu. Předpokládá se demolice stavení 
a využití pozemků pro výstavbu. (č. inz. 5218)

CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.,
tel.: 461 612 670-1, 728 080 947

Vícebojař Baar těsně
pod stupni vítězů
Reprezentant litomyšlské Jiskry ve víceboji
Pavel Baar obsadil  na Mistrovství České re-
publiky, které se konalo 10. - 12. února v
Praze, čtvrté místo. Dvaadvacetiletý Baar se
na šampionátu představil jako nejrychlejší a
nejmladší vícebojař a zařadil se mezi nejlep-
ší české seniory.
V konkurenci deseti nominovaných vícebo-
jařů, mezi kterými chyběli ze současné re-
publikové špičky pouze Roman Šebrle a To-
máš Dvořák, předvedl litomyšlský atlet vyni-
kající výkony. Sprint na 60 m zaběhl v čase
7,06 vteřiny, v dálce doskočil na značku 700
cm, ve vrhu koulí hodil 12,21 m, ve skoku
vysokém překonal laťku na 193 cm, 60 m
překážek zvládl v čase 8,48 vteřin, o tyči
skočil 410 cm a v závěrečném běhu na 1000
metrů dosáhl času 2:52,15 minut.
Celkové pořadí sedmiboje mužů: 1. Milan
Kohout (1981) Sokol Liberec 5.525 bodů, 2.
Dominik Špiláček (1983) USK Praha 5.425
bodů, 3. Jakub Chomát (1983) Slávia Praha
5331 bodů, 4. Pavel Baar (1984) Jiskra Lito-
myšl 5.287 bodů.            -red-
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„Stratílci“ zbrojí
na novou sezónu!

Cyklistická sezona již klepe na dveře, a tak ani členo-
vé oddílu Cyklo Stratílek Sport Litomyšl nespí zimním
spánkem. Ve dnech od 17. do 19. února absolvovali ly-
žařské soustředění na Kozlově. K zimní přípravě vyu-
žili skvěle připravených tratí upravovaných v okolí
chaty Maxe Švabinského. O cenné rady a mnohaleté
zkušenosti se s mladíky dělil Hubert Stratílek, prezi-
dent klubu a Petr Bauer, muž, který působil dlouhou
dobu v zahraničí i tuzemsku jako trenér, včetně tre-
nérského angažmá u francouzské profistáje. Bohunka
Lomová, několikanásobná mistryně světa v silniční
cyklistice, se také podělila o své zkušenosti z vrcholo-
vé cyklistiky. Navíc přívětivé sněhové podmínky, per-
fektně upravené běžecké tratě s profesionálním záze-
mím a kvalitním jídelníčkem pro vrcholové sportovce,
který nám připravoval sehraný kolektiv Chaty Maxe
Švabinského, se společně se slunečným počasím vel-
kou měrou podepsaly pod vydařený tréninkový ví-
kend. Rádi se sem vrátíme ve stejné sestavě při jarním
soustředění a dalších akcích v tomto krásném místě.

Petr Svoboda, člen sportovního klubu
Cyklo Stratílek Sport

Mistrovství Evropy juniorů v sálové 
cyklistice se v Litomyšli uskuteční

Litomyšl se v květnu stane mís-
tem konání Mistrovství Evropy
juniorů v sálové cyklistice.
Šampionátu se zúčastní 300
sportovců z 15 zemí. Zástupci
Litomyšle a týmu organizátorů -
majitel Domu sportu Hubert
Stratílek a zástupce oddílu Mlé-
kárna Olešnice Cykloklub Svi-
távka Pavel Richter - převzali
vlajku mistrovství v poslední
den loňského šampionátu 8.
května v německém Stuttgartu. Záštitu nad vrchol-
nou cyklistickou akcí v České republice přijali dvace-
tinásobní mistři světa v kolové bratři Pospíšilové. 

Když si vloni zástupci evropské cyklistické federace
pochvalovali podmínky, které Litomyšl pro konání
šampionátu nabízí, nikdo netušil, že závada na
střešní konstrukci Městské sportovní haly toto
sportoviště zcela vyřadí z programu. Hala je z bez-
pečnostních důvodů uzavřena a oprava střechy si
podle předběžných odhadů vyžádá několik měsíců.
Jak nám však sdělil Hubert Stratílek, mistrovství
Evropy juniorů se v Litomyšli zcela určitě uskuteč-
ní. Vedle tělocvičny VOŠ a SOŠT se soutěže odehrají
v prostoru zimního stadionu. „Proběhla úspěšná
jednání o využití tohoto zařízení. Pro organizaci
šampionátu budou vytvořeny, i přes toto náhradní
řešení, ty nejlepší podmínky,“ řekl nám Hubert
Stratílek.                                                                      -ih-

Sokolské šibření
podruhé
Litomyšlští sokolové svými druhými šibřinkami obno-
vili po mnohaleté přestávce tradici „sokolského šibře-
ní“. Ten, kdo v sobotu 18. února přišel do příjemného
prostředí Lidového domu, nelitoval. Přátelská atmo-
sféra bez přetvářek a drahých rób, bohatá tombola, v
baru vše, co návštěvník plesu vyžaduje. K tanci hrála
skupina Excellent z Chrudimi. O rozproudění dobré
zábavy se opět postaraly sokolky svým předtančením
„Ty české panenky“. Pořadatelé ještě jednou děkují
všem, kteří pro zdar šibřinek jakkoliv přispěli.
Ať žijí šibřinky 2007!

V Litomyšli proběhne šetření Životní úroveň 2006
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v sou-
ladu se zákonem o státní statistické službě výběro-
vé šetření o životních podmínkách domácností v
České republice - SILC 2006. Účelem šetření je zís-
kat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a
ekonomickém postavení českých domácností, o
různých typech jejich příjmů, o nákladech na byd-
lení a životních podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé republiky v při-
bližně 10 tisících náhodně vybraných bytech. Vlast-
ní šetření proběhne v době od 25. února do 23.
dubna prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny oso-
by, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Budou se zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu soci-
ální politiky státu, například v otázkách nezaměst-
nanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a

pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na
životní úroveň.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
pověřením k výkonu funkce, které jim vydá krajská
správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana
individuálních údajů je zajištěna v souladu se záko-
nem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracová-
ní údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech ve smyslu § 16 uvedeného zákona.
Šetření v rámci kraje proběhne také v Litomyšli. Pří-
padné dotazy mohou občané směřovat na pracovni-
ci krajské správy ČSÚ pověřenou řízením šetření Ži-
votní podmínky 2006 paní Libuši Špatenkovou, tel.:
466 743 424, e-mail: libuse.spatenkova@czso.cz

-red-

Blíží se Den Země
I letošní den Země připra-

vuje Dům dětí a mládeže v o-
svědčené spolupráci se Za-
hradnickou a Speciální ško-
lou.

Dubnová oslava přinese obohacení - je vytvo-
řen program pro všechny generace. Ve čtvrtek
20. dubna proběhne soutěžní den pro školáky
studenty i děti v mateřských školách. Novin-
kou bude prezentace nápadů z jednotlivých
škol zaměřených na životní prostředí
Pátek 21. dubna bude věnován aktivním senio-
rům a všem spoluobčanům. Je připraven po-
znávací výlet do Nedošínského háje s využitím
litomyšlské Městské hromadné dopravy. 
V sobotu 22. dubna zaveze litomyšlský vlak ro-
diny s dětmi a ostatní příznivce do Nedošína,
na Žabárnu za žabkami, kde vás čeká pestrý
program. Pokud nestihnete vlak, přijeďte na
kole, koloběžce nebo přijďte pěšky!
24. dubna proběhne v DDM oblíbená soutěž
Hledáme přírodovědce pro XXI. století (pro vě-
kové kategorie : I. 4 .- 5. třída, II. 6. - 7. třída a
III. 8. - 9. třída ZŠ).

-red-

Máte rádi tanec? Stýská
se Vám po tanečních?

Právě Vám nabízí Lidový dům Pokračovací ta-
neční kurz pro mládež. S učitelem tance Janem
Bílkem z Ústí nad Orlicí si v něm rozšíříte svoje
taneční znalosti, které jste získali v základním
kurzu tanečních, ať už v letošním roce nebo v le-
tech minulých. Můžete se přihlásit jak jednotliv-
ci, tak i celé páry, ty pak mají zvýhodněné kur-
zovné na 600,- Kč za osobu. Základní cena kur-
zu je 700,- Kč za osobu.  Přijďte příjemně strávit
pět pátečních večerů. Neváhejte a přihlaste se
co nejdříve, koncem března začínáme! Kontakt:
telefony 461 619 183, 731 460 663 a v kanceláři
Lidového domu v Litomyšli.

Cyklistické závody 
ve freestylu
V sobotu 25. března se v hale firmy Stratílek, která
přes zimu slouží jako bikepark, uskuteční závod BMX
MTB kol. Cyklistické klání, kterého se zúčastní nejlep-
ší jezdci z celé republiky, je určeno široké divácké ve-
řejnosti. Pro ni bude připraveno občerstvení, hudební
doprovod a večer koncert diskjockeje a hip-hopového
zpěváka, který si říká Micro Chip. Vystoupení se u-
skuteční podle okolností v této hale nebo v sousední
Orion Areně.
Sportovní akce, kterou podpořilo i Město Litomyšl, je
zařazena do programu Stop drogám a do prevence kri-
minality mládeže. Na přípravě závodu se budou podí-
let i členové místního oddílu, který vede mistr světa
Jan Valenta.

Pronajmu kanceláře a skladové prostory 
v průmyslové zóně v Litomyšli. Možno ihned.
Tel. 602 441 655

Litomyšlská liga v 8 ball
Výsledky dalšího turnaje Litomyšlské ligy jednotlivců
v 8 ball 26. února v Billard centru v Litomyšli: 1. Mar-
tin Gult, Billard centrum Litomyšl 40, 2. Petr Gult, Zla-
tý Bažant 30, 3. Petr Pecháček, The Tykadlo Team 20,
4. Vat, BC Sokol Tokyjo 20, 5. Petr Nechvíle, Zlatý Ba-
žant, 6. Mikoláš Rychtařík, Billard centrum Litomyšl,
7. Zbyněk Pohorský, Vysoké Mýto, 8. Miloš Grujbár,
Zbloudilý koule, 9. David Vávra, BC Sokol Tokyjo, 10.
Jan Rychtařík, Billard centrum Litomyšl. Tradiční tur-
naj paní a dívek se v Billard centru v Lidovém domě
koná v neděli 12. března od 13 hodin.
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Bratři Šrolerovi obhájili titul v motoskijöringu
Perfektně připravená trať a nádherné slunečné po-
časí přivítaly účastníky finálového závodu mist-
rovství ČR v motoskijöringu „Orion Cup 2006“ 25.
února v Dobřanech v Orlických horách. Jezdci při-
pravili pro diváky nádhernou sportovní podívanou
a dobřanský závod se tak stal důstojnou tečkou za
letošním vydařeným šampionátem.
Mezi lyžaři se po mnoha letech opět objevila dívka.
Po Radce Voksové z Letohradu, která jezdila se
svým bratrem v minulosti, letos do závodu nastou-
pila Hanka Abramovičová. Tuto sympatickou dívku
znají určitě všichni příznivci motokrosu, protože
pracuje přímo v týmu Orion Racing Team Litomyšl
při organizaci závodů a podílí se i na chodu závod-
ního týmu. Hanka nastoupila jako lyžařka s Vítěz-
slavem Markem, kterému se před týdnem v Rýma-
řově zranil lyžař Jan Najman. A tato dvojice si při
závodě vůbec nevedla špatně. Postup si sice Víťa s
Hankou museli vybojovat po pádu v kvalifikaci až
z opravné jízdy, ale do prestižních semifinálových
jízd nakonec postoupili. 
Hlavní pozornost diváků však byla upnuta na hlav-
ní finále. Zvlášť domácí diváci byli napnuti, jak do-
padnou jejich dvě soutěžící dvojice Švorc s Drašna-
rem a otec a syn Špačkové. V případě dobrého u-
místění se ještě Švorc s Drašnarem mohli dostat na
celkovou třetí pozici. A byli to právě oni, kteří do-

slova ‘udělali závod’. Nejlépe odstartovali, násle-
dováni Sládkem s Meierem a Roušavým s Čížkem.
Ve druhém kole se dostali do čela Sládek s Meie-
rem, ale Švorc s Drašnarem se nevzdávali. A když
vedoucí dvojice po dvou kolech rychlé finálové jíz-
dy upadla, vrátili se Švorc s Drašnarem na vedoucí
pozici. Vydrželi na ní až do konce a podruhé ve své
kariéře vyhráli motoskijöringový závod.

Boj pokračoval také o druhé místo. Dlouho se na
něm drželi Roušavý s Čížkem a Kunc s Komůrkou,
stíhaní dvojicí týmu Profistav Litomyšl Svatoš -
Bečička. A byli to právě oni, kteří se dostali na
stupně vítězů. A když konec závodu zkazili Kunc s
Komůrkou, pro zelený věnec si nakonec dojeli
Roušavý s Čížkem (letos už popáté).
Mistry ČR pro rok 2006 se stali opět bratři Šrolero-
vé, na druhém místě skončili Roušavý s Čížkem
(140 bodů). Ti prokázali největší výkonnostní růst
a byli také nejvyrovnanějšími jezdci, protože z de-
seti odjetých závodů obsadili nejhůře 5. místo. Na
třetí pozici se dobřanským vítězstvím vyhoupli do-
mácí jezdci Švorc s Drašnarem, kteří ziskem 128
bodů předstihli Mencáka s Vaňousem (120). Jako
pátí byli hodnoceni v seriálu Kunc s Komůrkou
(117) a na šestém  místě Svatoš s Bečičkou (113
bodů), kteří si v závěrečných závodech trochu vy-
lepšili svou letos ne příliš úspěšnou sezónu.  -red-

Závěrečné stupně vítězů. Zleva dvojice Roušavý - Čížek,
bratři Šrolerovi a Švors - Drašnar.         foto Michal Horák

Zajímavým diváckým zpestřením letošního ročníku O-
rion Cup 2006 v motoskijöringu byly vložené závody
Red Devil Cup osobností.
Dvě jízdy této soutěže byly odstartovány i v samot-
ném závěru celého seriálu 25. února v Dobřanech v
Orlických horách. Na trati závodu se objevilo pět zná-
mých osobností v rolích lyžařů. Mezi umělci se možná
překvapivě prezentoval i Mirek Kučírek - známý mo-
tokrosař. V obou jízdách si vedli nejlépe, podobně ja-
ko v předchozím závodě v Letohradě, Zdeněk Špaček
s Michalem Kocourkem. S nimi vystoupili na stupně
vítězů Patrik Šroler s Filipem Trojovským a Pavel Kunc
s Miroslavem Kučírkem. A právě Špaček s Kocourkem
suverénně vyhráli celý seriál Red Devil Cupu, protože
zvítězili ve všech čtyřech rozjížďkách.                    -red-

Špaček s Kocourkem
vítězi red Devil Cupu

Zdeněk Špaček s Michalem Kocourkem - ředitelem divadla
Kalich vévodili celému seriálu Red Devil Cup 2006, když vy-
hráli všechny čtyři rozjížďky.

Froněk s Ledeckým (Orion Litomyšl) dojeli v Dobřanech ve
druhém semifinále druzí. V seriálu skončili dvanáctí.


