
Tato společnost, která vznikla
v roce 1991, pravidelně ve
svém areálu pořádá květinové
výstavy. S tradicí výstav zapo-
čal v roce 1957 Josef Peňáz,
který školku založil. Za uply-
nulá desetiletí se rozrostla do
téměř stohektarové výměry
a stala se největším zahrad-
nickým závodem v republice.
Zlepšila se kvalita nabízených
rostlin zvýšenou kvalifikací
pracovníků, dlouholetou zku-
šeností a v neposlední řadě
i modernizací strojového par-
ku. Cenu za nejlepší kulturní
počin roku si odnesli pořada-
telé oslav stého výročí otevře-
ní Smetanova domu, které
proběhly v červnu 2005. Za
přínos městu byla oceněna
Alena Randáková. Tato eme-
ritní konzervátorka je všeo-

becně považována za dobrou duši všech litomyšlských
památek. Studentem roku 2005, kterého volili z no-
minací jednotlivých středních škol přímo členové
zastupitelstva, se stala Pavla Könyüová z Gymnázia
A. Jiráska Litomyšl.
Desátý jubilejní slavnostní večer se stal příležitostí
připomenout laureáty, kteří byli oceněni v uplynulých
letech, a to formou sestřihu připraveného kabelovou
televizí CMS.                         Text a foto  Ivan Hudeček
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Jubilejní desáté Ceny města 

V příjemném a reprezentativním pro-
středí velkého sálu Smetanova domu
byly v sobotu 1. dubna oceněni občané
města, kteří se v uplynulém roce svojí
činností zasloužili o rozvoj občanské
společnosti a propagaci města. Jubi-
lejní desátý ročník udílení Výročních

cen Města Litomyšle uváděl moderátor České televize
a Českého rozhlasu Aleš Cibulka, hudební doprovod
zprostředkoval Václav Marek & his BLUE STAR. 
Sportovcem roku 2005 se stala stolní tenistka Zuzana
Klátová, která patřila jak v bodovacích turnajích Čes-
ké republiky, tak i při Mistrovství ČR v kategorii star-
ších žákyň mezi trojici nejlepších. I z tohoto důvodu
byla zákonitě zařazena do kadetské reprezentace
a byla nominována na Mistrovství Evropy této katego-
rie. Bohužel se však ze zdravotních důvodů nemohla
šampionátu zúčastnit. V kategorii Podnikatel roku
získala  nejvíce  hlasů  firma  Školky  Litomyšl,  s.r.o.

Velká voda zahrozila

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

Laureáti Cen města Litomyšle za rok 2005 - zleva Pavla Könyüová z Gymnázia A. Jiráska,
paní Alena Randáková a stolní tenistka Zuzana Klátová, nad nimi zleva ředitel Sme-
tanova domu Jaromír Metyš a zástupci společnosti Školky s.r.o.. Vpravo stojí starosta
Jan Janeček, který předával i cenu za přínos městu.

Třetí stupeň povodňové aktivity musel být vyhlášen 29.
března nakonec také v Litomyšli. Voda v Loučné překročila
dvoumetrovou hranici a nová protipovodňová opatření na
Komenského náměstí byla poprvé důkladně prověřena.
Podle odborníků zafungovala na výbornou.   

Hudební část večera zprostředkoval swingový orchestr Blue
Star Václava Marka s triem Blue Sisters zpěvaček.

Z návrhů na nominace byly vylosovány dva hlasovací lístky,
jejichž odesílatelé získají vstupenky na festival Smetanova
Litomyšl.                                                         

MP3
přehrávač
1 799,- Kč 

ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 
OD FIRMY SHADA

elektrospotřebiče - prodej a servis
Tyršova 276, Litomyšl, tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

Následkem prudkého oteplení a vzhledem
k velké zásobě sněhu v povodích našich toků
došlo během uplynulého týdne k rychlému tání
sněhu a tím i k vzestupu hladin řek.
V úterý 28. března jednala povodňová komise
v Litomyšli. Na vodočtu dosahovala v té chvíli
hladina Loučné prvního stupně povodňové
aktivity a neustále stoupala. O poznání horší
situace byla v Cerekvici nad Loučnou, kde musel
být kvůli velké vodě vyhlášen stav ohrožení. Třetí
stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen také
v Tržku, kde v části V Lukách došlo k naplavení
předmětů na jezech a k rozlivům na přilehlé
louky. K místnímu vybřežení toku a zaplavení
okolních pozemků došlo také na říčce Desné,
zejména v Osíku, Dolním a Horním Újezdu.
V ohrožených oblastech pracovali členové
hlídkové a hlásné služby, kteří průběžně
informovali obyvatele i obce ležící níže na toku.
Průběžně byly odstraňovány překážky v prou-
dění vody, zejména na propustcích, mostcích
a bezpečnostních přelivech.                             -ih-
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Nové byty v lokalitě U Nemocnice 
V roce 2005 provedlo Město Litomyšl výběrové řízení
na developerskou firmu, která by realizovala výstav-
bu tzv. městských vil v lokalitě U Nemocnice. O vítěz-
ství firmy EUBE a. s. jste již byli na stránkách Lilie po-
drobně informováni. Tato firma však od svého záměru
nakonec ustoupila a proto
vedení města v těchto
dnech jedná s druhým
v pořadí v této soutěži,
firmou BW - Stavitelství
s.r.o. Chrudim.
Tato firma zvažuje zaháje-
ní výstavby nových byto-
vých domů v lokalitě U
Nemocnice formou druž-
stevní výstavby. Podle zá-
stupců investora nabízí
nový dotační program pří-
mé dotace státu na vý-
stavbu jednoho bytu ve
výši 100 tisíc korun a
možnost úspory na úro-
cích ze zvýhodněného úvěru až 250 tisíc korun (ga-
rantovaný úrok je ve výši 3% z úvěru 700 tisíc korun
na jednu bytovou jednotku).
Celkem by ve čtyřech bytových domech mělo být rea-
lizováno 54 bytových jednotek o velikosti 68 a 84 m2

(3+kk, 4+kk a 5+kk). Výstavba by podle představ

investora měla probíhat ve dvou etapách a součástí
výstavby je také 39 garážových stání v suterénu dvou
bytových domů. Další potřebná parkovací stání budou
k dispozici na přilehlých parkovištích. Projekt počítá
také s vybudováním prostor vhodných pro občanskou

vybavenost - druh bude
upřesněn až podle poža-
davků místních podnika-
telů.  
„Podle zákona o podpoře
výstavby družstevních
bytů musí členové byto-
vého družstva před zahá-
jením výstavby složit
členský příspěvek ve výši
20 % ceny bytu, což je 310
tisíc korun u bytu o veli-
kosti 68 m2 nebo 385 tisíc
korun pro byty o velikosti
84 m2“, říká zástupce de-
veloperské firmy Roman
Hybš a dodává, že cena,

za kterou bude možné byt získat, se bez odečtení do-
tace pohybuje kolem 21 500 Kč/m2 bez DPH. 
Podrobnější informace o připravované výstavbě mů-
žete získat u pana Romana Hybše ze společnosti BW
Stavitelství na tel. 602 119 357.

Michaela Severová

Zeleň na Bělidlech navrhuje Sendler

Význam lokality Bělidla je pro urbanismus města
Litomyšle a pro jeho obyvatele či návštěvníky
obrovský. Dnes se zde nachází naddimenzované a
z velké části nevyužívané autobusové nádraží. Obě
tyto skutečnosti si uvědomují i představitelé města,
kteří by rádi tento prostor kvalitativně zvedli a
povýšili ho na další „centrum“ Litomyšle. Podrobně
jsme o tomto projektu informovali v lednovém čísle
radničního zpravodaje. Shrňme tedy jen krátce, že
Studie rehabilitace a dostavby lokality Bělidla od
architektonické kanceláře RAW z Brna (Tomáš Rusín,

Ivan Wahla) řeší umístění plochy autobusového
nádraží, plochy parkoviště a tří nově navržených,
samostatně stojících budov. Jde o novou výpravní
budovu ČSAD včetně zastřešení nástupiště, prodejnu
potravin a objekt veřejného charakteru. Realizace
prvních dvou budov, autobusového nádraží a
parkoviště, je naplánována na léta 2006 až 2007.
Místo objektu veřejného charakteru bude dočasně
vystavěna odpočinková plocha s množstvím zeleně,
kde bude možné příjemně strávit čekání na odjezd
autobusu. 
Zeleň v celém areálu řeší zahradní architekt Zdeněk
Sendler, který je podepsán například pod rekonstrukcí
Klášterních zahrad. Jedním z cílů  jeho studie je zvážit,
co lze ze současné zeleně zakomponovat do nového
prostoru a využít tak v maximální míře potenciál
stávající zeleně. Během měsíce dubna bude zahájena
první přípravná etapa úpravy zeleně. Technické služby
města Litomyšle provedou přesazení přibližně padesáti
kusů dřevin (sedm stromů, zbytek keře) z prostoru
Bělidel na jiné pozemky města, případně některé založí
a vysadí v podzimních měsích na vhodná stanoviště.
Výsledkem poměrně dlouhého a složitého procesu
bude více zeleně v této lokalitě po stránce kvality, ale i
kvantity.          -ms-

Plánovaná výstavba tzv. městských vil v lokalitě U Nemoc-
nice. 

Den Země 2006
v Litomyšli

Jako již tradičně pořádá
Dům dětí a mládeže Litomyšl
ve spolupráci se Střední za-
hradnickou školou v Lito-
myšli, Speciální základní
školou a Městem Litomyšl

Den Země 2006 pro všechny generace. Můžete
s námi slavit od 20. do 24. dubna.
čtvrtek 20. dubna
Začínáme ve čtvrtek soutěžním dopolednem
pro děti z mateřských škol v areálů MŠ Lidic-
ká. Děti ze všech MŠ v Litomyšli a okolí si pro-
jdou stezkou přírodovědných hádanek, všichni
soutěžící dostanou diplom a sladkou odměnu. 
Zároveň bude probíhat soutěžní dopoledne
pro děti a studenty z litomyšlských a okolních
škol na Smetanově náměstí, v parcích na Vod-
ních Valech a u Smetanova domu. 
Děti budou mít možnost zahrát si různé hry,
soutěže, odpovědět na otázky z oblasti ochra-
ny ovzduší, prohlédnout si nezbytnou výbavu
hasičů a dozvědět se něco o jejich práci.
Od 8 až do 17. hodiny si můžete prohlédnout
prezentaci školních programů, projektů
a nápadů ekologických činností, aktivit a sou-
těží v podsíni v blízkosti Městské knihovny. 
Tento den budou vyhlášeny výsledky soutěže
ve sběru baterií a vítězná škola bude odměně-
na putovním pohárem DDM a slaďoučkou ce-
nou od Spolku paní a dívek.
pátek 21. dubna
V tento den Vás všechny zveme na procházku
Nedošínským hájem s panem Luborem Ur-
bánkem. Dozvíte se vše o květeně a zvířeně ne-
jen této přírodní památky. Sraz v 8.14 hodin
nebo v 10.30 hodin na zastávce MHD Nedoší-
ně - na obrátce. K dopravě je možné využít au-
tobus MHD na všech jeho zastávkách (odjezd
z autobusového nádraží je v 8.00 hodin nebo
v 10.15 hodin). Pro všechny účastníky je do-
prava tam i zpět zdarma.
Pro učitele se od 10.45 hodin uskuteční výjezd
s výkladem po několika zařízeních podílejících
se na zpracování odpadu. Sraz u vchodu na
Městský úřad Litomyšl.
sobota 22. dubna
V sobotu odpoledne se na Vás budeme těšit od
15 hodin na hřišti u restaurace „Na Žabár-
ně“. Přijďte si vyzkoušet hry našich prababi-
ček, projít naučnou stezkou se soutěžními ú-
koly, objevit plaché bytosti, které se ukrývají
v lese, ochutnat čerstvé koláčky a sýry z eko-
farmy. 
Můžete přijet na kole, koloběžce, tříkolce,
v kočárku, pěšky a nebo vlakem, který odjíždí
v 15.18 hodin z vlakového nádraží. Zpáteční
vlak jede v 17.33 hodin.
pondělí 24. dubna
V pondělí od 12 do 16 hodin proběhne soutěž
„Hledáme přírodovědce pro XXI. století“
v DDM v Litomyšli. Soutěž je určena všem žá-
kům základních škol v oblasti Litomyšle a od-
povídajícím ročníkům gymnázia. Soutěž pro-
běhne formou testu s předložením exponátů
s poskytnutím tří možností, z nichž je vždy jen
jedna správná. Testové otázky se budou střídat
s přírodninami. Tématicky bude soutěž zamě-
řena na poznávání chráněných druhů živoči-
chů a rostlin, některé otázky budou věnovány
i chráněným územím ČR (a zvláště východních
Čech) a důvodům ochrany. Kategorie: A - žáci
4.a 5. tříd ZŠ, B - žáci 6. a 7. tříd ZŠ, prima a se-
kunda gymnázia, C - žáci 8. a 9. tříd ZŠ, tercie
a kvarta gymnázia.          Pořadatelé Dne Země

Bydlení v přírodě na dosah
Příprava výstavby 59 bytů U Školek finišuje

Budoucí majitelé mohou již po Velikonocích navštívit
nově otevřené informační centrum a vzorkovou kan-
celář v Havlíčkově ulici 1118 (v prostorách bývalé po-
bočky VZP) denně od 8.00 do 16.00 hodin.
Zde budou moci získat detailní informace ve všech
oblastech výstavby - od termínů, kdy mohou uplatňo-
vat své požadavky na speciální přání, výběr použitých
materiálů podle vzorků obkladů, dlažeb, podlahovin
PVC, plovoucích podlah, kompletačních a zařizova-
cích předmětů apod. V neposlední řadě se zde mohou
dovědět o rozšířené možnosti financování podle zá-
kona 378/2005 o podpoře družstevních bytů ze stát-
ního fondu rozvoje bydlení, t.j. 100 000,- Kč na byt a
zvýhodněný úvěr. O využití dotace projektu Bytové
domy „U Školek“ rozhodne zájem budoucích majitelů.  
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Ministr obrany Kühnl
přijal v Litomyšli 
patronát nad Stonožkou
Zakladatelka hnutí Na vlastních nohou a jeho
prezidentka paní Běla Gran Jensen, Češka žijí-
cí v Norsku, pozvala 2. března do jedné ze
„stonožkových škol“ - II. základní školy
U Školek v Litomyšli - všechny pedagogy, kte-
ří se spolu se svými žáky do činnosti hnutí bě-
hem uplynulých šestnáct let zapojili a zástup-
ce Armády České republiky, která již šest let
s hnutím úzce spolupracuje. Setkání podpořil
svou účastí i vzácný host - ministr obrany Ka-
rel Kühnl. 
Při setkání ve školní tělocvičně tlumočila Běla
Jensen litomyšlským dětem pozdravy od dal-
ších spolupracovníků Stonožky - mjr. Karla
Kouta, který je nyní služebně v africkém Kon-
gu i české konzulky v Thajsku paní Hany Flan-
derové. Právě tam nedávno putovala finanční
pomoc českých školáků dětem trpícím nemocí
AIDS a v rámci projektu adopce na dálku se
škola ujala dvou dětí z Mercie Centra v Bang-
koku. Osobní vzpomínky přidali nadpraporčík
Lubomír Volný, který pomáhal doručit dárky
do irácké Basry i pplk. Petr Milčický, který se
s hnutím Stonožka setkal poprvé při předává-
ní sanitky nemocnici v kosovské Prištině.
Krásná slova k dětem pronesl také představitel
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského Petr Řehoř,
který zároveň přiblížil tento řád. 
Hnutí, založené na solidárním principu mezi
dětmi, má za sebou již řadu úžasných výsled-
ků, kdy bylo pomoženo dětem v řadě zemí, dě-
tem trpícím vleklými válečnými konflikty, ne-
mocemi či přírodními katastrofami. Děti malu-
jí vánoční přání, pořádají sbírky na pomoc ne-
mocným a postiženým dětem, například pro-
střednictvím tzv. „stonožkových týdnů“. Za
tím vším je především vytrvalá a nezištná prá-
ce pedagogů, kterým ministr Kühnl osobně
poděkoval. „Práce Stonožky spočívá v tom,
aby se do dětské mysli přenesl pocit, že se na-
rodili také proto, aby pomáhali druhým. Sym-
bióza tohoto hnutí a naší armády je logická.
Voják ví, že sám neznamená nic, že se musí
spoléhat na kamarády a že jeho smyslem je o-
chránit ostatní. V tom vidím logiku tohoto
spojení. Spolupráce navíc pomáhá překonávat
potenciální bariéru mezi veřejností a armá-
dou,“ řekl v prostorách zámeckého pivovaru
k učitelům. Zároveň přijal nabídku, aby se stal
jedním z řady významných patronů hnutí. Bě-
hem setkání se stonožkovými žáky i učiteli
shlédl představení Prodaná nevěsta v podání
dětského souboru Prťáci, prohlédl si v den vý-
ročí narození hudebního skladatele Bedřicha
Smetany jeho rodný byt v bývalém zámeckém
pivovaru a zavítal i do zámeckých sklepů, aby
tu mezi díly mistra Olbrama Zoubka ochutnal
z nabídky archivních vín. 

Text a foto Ivan Hudeček

Rozpočet na tento rok byl schválen
Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo
návrh rozpočtu města na rok 2006. Proti roku 2005
jsou příjmy vyšší o 82 milionů korun a výdaje o 62
milionů korun. Mimořádným příjmem jsou výnosy
z prodeje Okrasných školek Litomyšl a pozemků
v Nedošíně. Právě tato lokalita je určena pro
výstavbu nových rodinných domků.
Další příjmy jsou plánovány z prodeje pozemků
v průmyslové zóně Benátská, kde vzniknou nová
pracovní místa. Pokračující investice města do této
lokality ve výši 12 milionů korun zpřístupní
zájemcům její další část.
Nezanedbatelné nejsou ani příjmy od firmy EKO-
COM. V roce 2005 a 2006, vždy ve výši 1,2 milionů
korun, umožňují městu snížit poplatky pro občany
za odvoz komunálního odpadu. Roční poplatek 422
korun je nejnižší z okolních měst. V tomto případě
si občané tříděním odpadu přispívají sami sobě.
Mezi příjmy města ale také patří státní dotace do
sociální oblasti. Sociální dávky v roce 2005 byly
rozpočtovány ve výši 33 milionů, v průběhu roku
došlo k navýšení na 38,4 milionů a rozpočet na rok
2006 je 44,4 milionů korun. Zvyšující se objemy
prostředků jsou vypláceny rodinám s dětmi
a nezaměstnaným. Péči o seniory město zajišťuje
a financuje prostřednictvím příspěvkové
organizace Centrum sociální pomoci, ale podílí se
také na úhradě výdajů Farní charity Litomyšl. 
Rekonstrukce a výstavba nových pavilonů
v nemocnici je hrazena převážně ze státních
prostředků, ale úprava komunikací v roce 2005
a výměna oken na dětském oddělení v roce 2006
jsou hrazeny z prostředků města, vždy ve výši 1
milion korun. 
A investiční akce města? V tiskových médiích se
objevují srovnávací články novinářů, kteří
porovnávají objem dotací, které získávají města
Pardubického kraje ze státních zdrojů. A „bohužel“
Litomyšl zpravidla vede. Například v letech 2005 -
2006 je to dotace na vybudování rybníku ve

Višňárech. Největší akcí tohoto období je
rekonstrukce zámeckého pivovaru z prostředků
Evropské unie, Pardubického kraje a města, téměř
38 milionů korun. Náklady na nově budované
Informační centrum, rovněž v zámeckém areálu,
jsou kryty ze 75 % z prostředků ministerstva
kultury. V roce 2005 bylo dokončeno se státní
účastí dalších 28 nájemních bytů u nemocnice,
v letošním roce bude zahájena výstavba šesti
nájemních bytů v ulici Zahájské. Ani budování
podnikatelské zóny Benátská není hrazeno jen
z rozpočtu města, ale rovněž z prostředků
ministerstva pro místní rozvoj, a to téměř ve výši 5
milionů korun. Věříme, že příznivci hokeje jsou
spokojeni se závěrečnými pracemi na zimním
stadionu. V této části Litomyšle tak vznikne
skutečně rozsáhlý sportovní areál, ve kterém si
snad každý občan města najde své místo, ať už jako
divák nebo sportovec.
Vyšší příjmy umožňují vyšší výdaje. V letošním roce
o 62 milionů korun, což představuje prostředky na
spolufinancování výše uvedených akcí, ale také
dotace na podporu činnosti spolků, neziskových
organizací atd. Kromě milionových částek jsou ale
pro občany důležité i ty několikatisícové. Například
zavedení městské hromadné dopravy zjednodušilo
občanům z okrajových částí města dopravu k lékaři,
ale i maminkám s dětmi do školek, žákům
a studentům do škol. 
Čistota města je sice záležitostí Technických služeb
a občanů, ale také firmy LIKO. Proto se každoročně
této firmě poskytuje dotace na nákup dalších
kontejnerů. 
Průběžně se opravují komunikace, nezanedbatelné
nejsou ani výdaje na opravy majetku města, protože
údržba nemovitostí zhruba za 1,5 miliardy korun
vyžaduje značné prostředky.
Úkolem zastupitelů je skloubit potřeby a zdroje.
A ty jsou, na rozdíl od potřeb, omezené.            

-ms-

Je tomu neuvěřitelných patnáct let od chvíle, kdy
se na pultech litomyšlských obchodů a v rukách
kamelotů na náměstí objevil první výtisk měst-
ského zpravodaje. Historie tohoto periodika
se začala psát v dubnu roku
1991, iniciátorem je-
ho vzniku se stal teh-
dejší člen městského
zastupitelstva a předse-
da kulturní komise Vla-
dimír Šauer, který si po
společenských změnách
v roce 1989 stanovil ně-
kolik cílů - obnovit tra-
dici studentských oslav
Majáles, oživit spolkovou
činnost a založit městské
noviny.
„Původním záměrem byla
příprava týdeníku, vzor jsme
viděli i v poličské Jitřence.
Také vznik vhodného názvu
provázely diskuse. Vedle Lito-
myšlské lilie a Lilie se uvažovalo
i o Podsíni,“ vzpomíná Vladimír
Šauer. U zrodu novin stáli také Terezie Šmolíková
a Zdeněk Vandas, který tehdy dopisoval do kul-
turních a sportovních rubrik okresních novin
a připravoval zpravodajství ze života fotbalového
klubu.
Po vzniku pracovní skupiny, která projevila do-
statek elánu, vůle i odvahy pustit se do nelehké

práce, pověřil tehdejší starosta Miroslav Brýdl
svého místostarostu Karla Rotscheina požádat na
Okresním úřadu o povolení a registraci nového

periodika. První čísla byla tištěna na
cyklostylu v nákladu 800 výtis-
ků. „Chtěli jsme podnítit občany
ke svobodnému myšlení a vytvo-
řit prostor pro vlastní názor,“
říká Vladimír Šauer, který až
do roku 1999 vedl městský
rozhlas a tři roky se podílel na
vysílání kabelové televize.
Zhruba devět let byl šéfre-
daktorem Lilie Zdeněk Van-
das. Během své existence
se na přípravě novin po-
díleli také Jaromír Me-

tyš, Marie Koldová, která
dnes žije v Itálii, či Ivo Svoboda,

později český reprezentant v ko-
pané a člen slavného klubu

Slavia Praha. V lednu roku
2000 prošel zpravodaj
radikální proměnou -

získal zcela novou grafic-
kou podobu, ze čtrnáctideníku

se stal měsíčník a jeho náklad byl
navýšen na 4200 kusů. Od tohoto data

Lilii připravují noví redaktoři - manželé
Eva a Ivan Hudečkovi, redakční radu řídí vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu Michaela
Severová.                                                               -ih-

- už patnáct let s vámi! 
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První děkan fakulty restaurování
složil akademický slib

V pátek 24. března se v prostorách státního zámku
v Litomyšli uskutečnil slavnostní akademický ob-
řad - inaugurace Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice, při níž byl první děkan nejnovější, pá-
té fakulty Univerzity Pardubice, akademický so-
chař docent Jiří Novotný symbolicky uveden do
funkce. Z rukou rektora Univerzity Pardubice
prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zároveň převzal in-
signie fakulty - děkanský řetěz a žezlo. Ty pro fa-
kultu vytvořil akademický sochař Jindřich Plotica
a navazují na ucelenou řadu insignií Univerzity
Pardubice, které autor
vytvořil v roce 2000
pro všechny součásti
univerzity v souvislos-
ti s připomínáním pa-
desátileté existence
vysoké školy v Pardu-
bicích. 
Děkan Fakulty restau-
rování, zároveň též ve-
doucí ateliéru restau-
rování kamene, složil
akademický slib a pře-
dal ceremoniálně pro-
děkanský řetěz jako
symbol vykonávaného
akademického úřadu
svému zástupci - pro-
děkanovi pro vnitřní
záležitosti a pedago-
gickou činnost fakulty Mgr. Jiřímu Kaše, mj. ve-
doucímu katedry humanitních věd fakulty. 
Slavnostní instalací děkana do funkce a předáním
insignií fakultě byl završen proces přechodu baka-
lářského vysokoškolského vzdělávání z Institutu
restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.
p. s. (IRKT), na Univerzitu Pardubice, kterou ini-
cioval institut s více než desetiletou tradicí výcho-
vy restaurátorských odborníků již před půldru-
hým rokem. Fakulta restaurování vznikla po řadě
přípravných kroků a jednání a úspěšné akreditaci
v červenci loňského roku a zahájila svůj první a-

kademický rok 3. října 2005. Je pátou fakultou
Univerzity Pardubice a mohla navázat na unikátní
materiální a pedagogické zázemí a tradici vzdělá-
ní v oblasti restaurování a konzervace památek,
pěstovaného na IRKT v Litomyšli již od roku 1993. 
Výuka akreditovaného studijního programu Vý-
tvarná umění, uskutečňovaného v prezenční for-
mě s délkou studia čtyři roky, probíhá ve čtyřech
bakalářských studijních oborech, které se orien-
tují na problematiku restaurování a konzervač-
ních technik, a to podle „podložek“, na nichž jsou

díla umístěna. Jedná
se o vysoce speciali-
zované obory, jejichž
absolventi se podílejí
na záchraně nemovi-
tého a movitého kul-
turního fondu v České
republice i v zahrani-
čí. Například obor
Restaurování a kon-
zervace papíru, kniž-
ní vazby a dokumen-
tů a obor Restaurová-
ní a konzervace umě-
leckých děl na papíru
a souvisejících mate-
riálech nemají na ji-
ných uměleckých čes-
kých školách obdobu
a jsou pěstovány pou-

ze v Litomyšli. Fakulta se rovněž podílí na řadě o-
jedinělých restaurátorských dílech a projektech
i v zahraničí.
Jediná umělecká fakulta Univerzity Pardubice má
63 studenty a přibližně 20 akademických pracov-
níků, zejména akademických malířů a sochařů,
ale jsou mezi nimi i chemici a historici umění.
Struktuře studijních oborů odpovídá i struktura
fakulty, v jejímž rámci fungují jak katedry, tak u-
mělecké ateliéry, nacházející se v objektech v těs-
né blízkosti zámeckého areálu a v piaristické kole-
ji.                                            -red- foto Ivan Hudeček

Děkan fakulty akademický sochař docent Jiří Novotný byl
symbolicky uveden do funkce, když z rukou rektora Univer-
zity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. převzal insig-
nie fakulty - děkanský řetěz a žezlo.

Ministryně školství 
ocenila práci 
Vladimíra Šauera

Vladimír Šauer převzal ocenění z rukou Petry Buzkové.

Významné jubileum Olbrama Zoubka 
Významné životní jubileum 80 let
oslaví 21. dubna akademický
sochař Olbram Zoubek. Člověk,
kterého do našeho města zavál
neblahý osud v době normalizace,
aby zde však záhy nalezl nový do-
mov, nové přátele a svoji druhou
manželku. 
Na jeho životní i umělecké cestě
jej pozitivně zasáhlo především
krásné manželství s význačnou
českou sochařkou Evou Kmen-
tovou. Jeho vztah k antickému
umění prohloubila v roce 1958
cesta do Řecka, ve správnosti
nastoupené cesty se ujistil při ná-
vštěvě Paříže a setkání s dílem Alberta Giacometti-
ho. Ideály lidskosti a osudovost života vystupující
z jeho figurální tvorby podtrhují i autorova slova:
„Dělám lidi, na které myslím“. Vždy mu šlo o přímý
kontakt s divákem, a tak v roce 1969 na výstavě
Socha a město vystavil poprvé skupinu postav na
náměstí přímo mezi chodce. 
Téhož roku se dostal do povědomí veřejnosti také
jako autor posmrtné masky studenta Jana Palacha,
který se svým činem rozhodl vyburcovat národ

k odporu vůči okupaci. Olbram
Zoubek vytvořil též reliéf na Pala-
chův náhrobek a posléze také na
ná-hrobek jeho následovníka Jana
Zajíce. Když mu komunisté zne-
možnili živit se vlastní tvorbou,
pracoval spolu s výtvarníky Zdeň-
kem Palcrem, Stanislavem Pod-
hrázským a Václavem Boštíkem
jako restaurátor na litomyšlském
zámku. Dnes jsou ve sklepení toho-
to renezančního skvostu vystavena
mistrova díla, charakteristická
štíhlou vertikálou, modelací povr-
chu a výraznými gesty a postoji,
promlouvající tak svým osobitým

způsobem k návštěvníkům zámku a našeho města. 
Na Ovocném trhu v centru Prahy bude od 5. dubna
stát 110 soch mistra Olbrama Zoubka. Výstava pod
širým nebem potrvá do 4. června a uskuteční se
u příležitosti sochařových osmdesátých narozenin.
Retrospektivní přehlídka, kterou pořádá Galerie
Bayer & Bayer a městská část Praha 1, představí
Zoubkovo dílo od roku 1958 až do současnosti.         

Text a foto Ivan Hudeček

Vzdělávací programy 
v malotřídkách
Zákonem bylo stanoveno, že od 1. září 2007 musí kaž-
dá základní škola začít v prvním a šestém ročníku vy-
učovat podle nového školního vzdělávacího programu
základního vzdělávání, který nahradí stávající osno-
vy. Tento program si každá škola sestaví samostatně
dle pravidel, která jsou stanovena ministerstvem. Ve
dnech 6. - 7. dubna se v Litomyšli setkají vyučující
malotřídních škol, aby se seznámili s obecnými prin-
cipy tvorby ŠVPZV a vytvořili zde podstatné části své-
ho vlastního programu.                                           -red-

O  pedagogických školách
Na seminář k aktuálním problémům současného
školství se sjeli členové Asociace středních
pedagogických škol České republiky. „Mezi ně patří i
projekt celoživotního vzdělávání podporovaný
ministerstvem školství,“ konstatuje ředitel pořádající
pedagogické školy Stanislav Leníček. Škola patří mezi
jedno z jedenácti zařízení v rámci Pardubického kraje,
kde uvedou myšlenku celoživotního vzdělávání do
praxe. Zástupci ministerstva školství a Národního
ústavu odborného vzdělávání Praha, kteří se
semináře zúčastnili, se budou věnovat i problematice
školských zákonů.                                                     -red-

Významného ocenění se dostalo litomyšlskému
učiteli Mgr. Vladimíru Šauerovi. U příležitosti
slavnostního koncertu ke Dni učitelů, který se konal
v pondělí 20. března v budově Státní opery Praha,
ocenila ministryně školství JUDr. Petra Buzková
celkem čtyři pedagogy. Ti byli vybráni z 36
navržených kantorů z celé republiky.
Vladimír Šauer byl oceněn za celoživotní
angažovanost ve veřejném životě města, za práci
s dětmi a mládeží, jako jsou například založení a více
než třicet let práce s dětským divadelním souborem
Vitamin S či podíl na organizaci studentského
Majáles, dále za autorskou tvorbu a za vynikající
pedagogickou činnost. „Tak by měl vypadat český
kantor,“ řekl v závěru představení Vladimíra Šauera
Jiří Vejvoda, který slavnostní akt udílení cen uváděl.
Dále byly oceněny učitelky Hana Horská ze ZŠ
Chomutov za práci s žáky se speciálními poruchami
a za tvorbu programů pro mimoškolní činnost romské
populace, Miluše Temžská z Hradce Králové za
celoživotní práci v oblasti vzdělávání žáků se
závažnějším mentálním postižením a Jana Smutná
z MŠ Ostrava - Vítkovice za práci s romskými dětmi
a mimoškolní aktivity zaměřené na začleňování
romské populace.                                                        -ih-
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Severoamerické turisty mohou
přilákat hudební tradice

Litomyšl navštívili účastníci prvního setkání čle-
nů největšího profesního sdružení v oblasti ce-
stovního ruchu na světě ASTA s názvem Interna-
tional Destination Expo, které se uskutečnilo od
21. do 26. března v Praze. V rámci předkongreso-
vé trasy Czech Inspiration a Czech genuisses of
the classical music, která je tématickým hudeb-
ním programem po stopách Antonína Dvořáka,
Bedřicha Smetany a Bohuslava Martinů, si pro-
hlédli zámek, rodný byt Bedřicha Smetany a zaví-
tali také na zámek v Nových Hradech. 
Severoameričtí turisté navštěvující naši zemi
představují pro rozvoj cestovního ruchu obrovský
potenciál. Do Evropy ročně přijíždí třináct milió-
nů občanů Spojených států amerických a Kanady.
Americký turista je navíc velice lukrativním kli-
entem, který nešetří - utratí tu průměrně 1317 a-
merických dolarů. Hledá nové, dosud neznámé
trhy a je fascinován českou kulturou a historií. 
Českou republiku v roce 2004 však navštívilo
pouze necelých 350 tisíc turistů z této oblasti.
Zlepšit by to měl právě zájem členů zmíněné orga-
nizace, kterých je více než 20 tisíc, pocházejí ze

140 zemí světa a patří mezi nejvýznamnější mluv-
čí a reprezentanty oboru na trhu cestovních slu-
žeb. Mezi členy patří cestovní kanceláře, cestovní
agentury, poskytovatelé ubytování, stravování,
půjčovny aut, letecké společnosti, ale i například
odborná školská zařízení.  

-red- foto Ivan Hudeček

Festival: Nový systém umožnil prodej 
vstupenek v rekordně krátkém čase

Snaha o co nejspravedlivější systém prodeje
vstupenek vedla pořadatele 48. ročníku Me-
zinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl k využití internetu. Zájem o festival
byl však takový, že již po třech hodinách od
zahájení prodeje (8. března v 9 hodin) bylo různým
způsobem zakoupeno zhruba devět tisíc vstupenek.
„Dřívější praxe prodeje vstupenek pouze z jednoho
prodejního místa, kdy jeho pracovnice přes den
prodávala vstupenky přímo a večer zpracovávala pí-
semné objednávky z objednávkových listů, byla o-
právněně kritizována mimolitomyšlskými zájemci,
kteří nemohli stát několikahodinovou frontu. Stá-
valo se totiž, že některé pořady se vyprodaly v pří-
mém prodeji a na písemné objednávky, došlé třeba
dva měsíce před zahájením předprodeje, se nedo-
stalo,“ vysvětluje ředitel festivalu Jan Pikna. Píse-
mné objednávky podle něho upřednostnit nešlo.
„Stejně bychom nevykryli všechny, navíc by nás ne-
šťastní zmrzlí čekající v několikahodinové frontě
asi rovnou inzultovali,“ dodává.
Internet umožňuje okamžitý přístup do virtuální
prodejní kanceláře všem stejně, s velkou kapacitou
obsluhy v jediném okamžiku. Po loňské zkušenosti,
kdy pořadatelům zejména starší lidé vyčítali, že pří-

stup k internetu je pro ně složitý, byla letos
možnost nákupu rozšířena o dvacet infor-
mačních center ve východních Čechách
a v krajských městech po celé republice
a navíc byla zavedena rezervace vstupenek

pomocí telefonu. V telefonickém centru byly k dis-
pozici tři operátorky. „Letos tak mohlo v jednu
chvíli nakupovat či rezervovat vstupenky 125 osob
najednou - sto lidí on-line na internetu, jeden
v předprodejní kanceláři, dvacet v infocentrech a tři
po telefonu. Jeden pracovník od rána zpracovával
písemné objednávky. Než se dostalo například na
dvacátou písemnou objednávku, stačilo si vstupen-
ky zajistit 2500 osob,“ konstatuje Jan Pikna. Také
proto organizátoři předem avizovali, že vykrytí pí-
semných objednávek nelze zaručit, a to ani těch
e-mailových, neboť ty byly vytištěny a zařazeny
mezi ostatní písemné. Jako nejvýhodnější a nejpo-
hodlnější se tedy jeví zadání on-line po internetu.
Právě o tento způsob byl i největší zájem. 
Neznamená to ovšem, že by bylo zcela vyprodáno.
K dispozici jsou mimo jiné i vstupenky na jedno
představení Smetanovy opery Tajemství, Dialogy
Karmelitek Francise Poulence a překvapivě i na
Koncert na přání.                                  Ivan Hudeček

Litomyšlský symfonický orchestr
hraje letos převážně Mozarta

Podobně jako početná řada muzikantů, rozmani-
tých souborů a orchestrů se i Litomyšlský symfonic-
ký orchestr připojuje k oslavám 250. výročí naroze-
ní velkého hudebního genia W.A. Mozarta, a to vel-
kými dubnovými koncerty. Pro tuto příležitost na-
studoval LSO se svým dirigentem Janem Fajfrem ná-
ročný program. Už 19. dubna v 19.30 hodin se u-
skuteční ve Smetanově domě v Litomyšli koncert,
kde zazní předehry k operám Figarova svatba a Don
Giovanni, dále Koncert pro hornu a orchestr Es dur
se sólistou Davidem Ryšánkem (Filharmonie Brno)

a na závěr Korunovační mše C dur. Spoluúčinkovat
budou pěvecké sbory Bendl z České Třebové a Ota-
kar z Vysokého Mýta. Sóla zazpívají I. Lukášová, P.
Fendrichová, M. Urbánek a L. Krejčí. O týden pozdě-
ji, tj. 26. dubna v 19 hodin, bude celý tento koncert
reprizován v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.
Korunovační mši budou litomyšlští filharmonici le-
tos hrát ještě dvakrát na podzim a i několik dalších
Mozartových skladeb zařadí LSO do programu svých
letošních komorních koncertů. 

-red-

Majáles 2006
Úterý 2. května
17.00 hodin – vernisáž výstavy Miro Požara a Ilji
Dorovského (rockový klub Kotelna)
19.00 hodin – soutěž Miss-ák 2006 (Orion aréna)
Středa 3. května
19.30 hodin – koncert Jaromíra Nohavici 
(Smetanův dům)
Čtvrtek 4. května
9.00 hodin – zpívánky a pohádky pro mateřské školy
(budova VOŠP a SPgŠ)
16.30 hodin – průvod studentů přes Smetanovo
náměstí
17.00 hodin – vyhodnocení nejlepších masek,
štafetový běh (Smetanovo náměstí)
17.30 hodin – vernisáž výstavy výtvarných prací
studentů VOŠP a SPgŠ (půda VOŠP a SPgŠ) 
17.30 hodin – výstava výtvarných prací studentů SZaŠ
(přízemí SZaŠ)
17.30 hodin – vystoupení školních hudebních skupin
„Růžový mor“ (Gymnázium), „Zvrchudrát“
(Gymnázium + VOŠP a SPgŠ) + 1 další skupina z VOŠP
a SPgŠ (Toulovcovo náměstí)
18.30 hodin – vernisáž výstavy výtvarných prací
studentů Gymnázia (bar galerie Garáž)
19.30 hodin – zpívání na schodech – vystoupí dětský
sbor ZUŠ Litomyšl a sbor KOS z VOŠP a SPgŠ Litomyšl
(Klášterní zahrady)
20.00 hodin – scénický tanec – soubor moderního
scénického tance C-DANCE Ústí nad Orlicí (Klášterní
zahrady)
20.00 hodin – „Květy“ – psychedelický folk (Čajovna
v Muzeu)
Pátek 5. května
8.00 hodin – turnaje v piškvorkách a sudoku (jídelna
VOŠ a SOŠT) 
8.30 hodin – utkání v kopané VOŠ a SOŠT –
Gymnázium + VOŠP a SPgŠ (areál VOŠ a SOŠT)
8.30 hodin – MINIFIT MAJÁLES (tělocvična VOŠ
a SOŠT)      
8.30 hodin – „Jako zázrakem“ – program studentů
Gymnázia ve francouzsko-české verzi (aula
Gymnázia)
9.30 hodin – turnaj v odbíjené (areál III. ZŠ Větrník)
9.30 hodin – turnaj v nohejbalu (hřiště za
Gymnáziem)     
9.30 hodin – 2 utkání v minikopané dívek (areál VOŠ
a SOŠT)
10.00 hodin – 2 utkání v minikopané KANTOŘI –
STUDENTI (areál VOŠ a SOŠT)
10.00 hodin – streetball tryjal (areál VOŠ a SOŠT)
10.30 hodin – utkání v minikopané KANTORKY –
STUDENTKY (areál VOŠ a SOŠT)
10.30 hodin – recesní soutěže – „Atletický víceboj
naruby“ a jiné (areál VOŠ a SOŠT)
11.00 hodin – FIT LADY MAJÁLES – memoriál Šárky
Dvořákové (tělocvična VOŠ a SOŠT) 
13.00 hodin – turnaj ve florbalu – Experience Florball
Cup 2006 (tělocvična VOŠ a SOŠT)
16.00 hodin – prezentace divadelních souborů
(Smetanovo náměstí)
17.00 hodin – divadelní setkání u penzionu U Háje
(Nedošín)
18.00 hodin – koncert pěveckého sboru KOS z VOŠP
a SPgŠ a pěveckého sboru z Polska (Evropské školící
centrum YMCA, zámek Litomyšl)
19.30 hodin – rocková noc a dance party („Na
Žabárně“ v Nedošíně) – „Jet Black“ (Litomyšl), „Queen
revival“ (Krnov) a další 2 rockové skupiny, oheň 
Sobota 6. května
13.00 hodin – promenádní koncert skupiny
„Věneband“ Litomyšl (Klášterní zahrady)
14.00 hodin – zábavný program škol (Klášterní
zahrady), v případě nepříznivého počasí se akce koná
v zámeckém pivovaru
19.30 hodin – majálesová dance party, volba MISS
MAJÁLES (Lidový dům)
20.00 hodin – rocková přehlídka skupin „Best Of
Chaos K.Z.R. aneb po 25 letech jsme opět tady...“ 
– rockový klub Kotelna

Štáb Majáles

Üčastníci kongresu při návštěvě Litomyšle.
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Rodinné tradici českého orientalisty PhDr. Svetozára
Pantůčka (která má v Litomyšli své kořeny již od prv-
ní poloviny 18. století), jeho odborné vědecké činnos-
ti, ale především jeho zálibě v umění byla věnována
nedávná výstava v Domě U Rytířů. Návštěvníci tak
mohli až do 25. března obdivovat mimo jiné i grafické
listy a unikátní ex libris, kterých Pantůček nasbíral ú-
ctyhodných třicet tisíc exemplářů. Ve sbírce grafiky
jsou zastoupeni například Vladimír Komárek, Ludmila
Jiřincová, Adolf Absolon, Oldřich Kulhánek, Alois Mo-
ravec a další autoři. Jak při vernisáži připomněl aka-
demický malíř Vladimír Suchánek, ex libris začal Sve-
tozár Pantůček sbírat již ve svých dvanácti letech jako
student gymnázia a postupně si nechal vytvořit osm-
desát originálních ex libris od různých autorů, jakými
jsou Kamil Lhoták, Albín Brunovský, František Peter-
ka, Cyril Bouda a řada dalších.
O Pantůčkově vědecké dráze hovořil prof. Jaroslav O-
liverius, který vidí sběratelův vztah k výtvarnému u-
mění již v jeho zájmu o různá cizokrajná a exotická
písma v raném dětství. „Není divu, že ho zaujalo také
písmo arabské, které je svojí povahou písmem kali-
grafickým. Je v něm možné vytvářet nádherné umě-
lecké obrazce, které jsou součástí známých arabesek,
jež zdobily mešity, islámské paláce a jiné stavby a kul-
turní památky,“ řekl pedagog a bývalý Pantůčkův ko-
lega. Nezapomněl se zastavit ani u smutného období
normalizace, kdy byl dr. Pantůček v roce 1972 za svůj
odmítavý postoj k okupaci našeho státu vojsky Var-
šavského paktu z Orientálního ústavu vyhozen a ce-
lých osmnáct let se živil jako soukromý překladatel
z různých jazyků.

Rodina Pantůčkova bude podporovat
vzdělanost v Litomyšli

Přestože se uznávaný arabista, který by se letos do-
žil 75 let, přímo v Litomyšli nenarodil, jeho vztah
k tomuto městu byl velice vřelý. Tuto jeho lásku dále
tlumočí jeho manželka Ing. Jitka Pantůčková, která
v průběhu vernisáže podepsala smlouvu s ředitelkou
Městské knihovny v Litomyšli Janou Kroulíkovou
a ředitelem Gymnázia Aloise Jiráska Pavlem Kolis-
kem o každoročním poskytování finančních darů -
knihovně 25 tisíc korun na nákup odborné literatu-
ry a škole 5 tisíc korun na ceny pro vítěze odborných
soutěží. Touto formou chce rodina Pantůčkova pod-
porovat vzdělanost a odborný růst talentovaných
studentů v Litomyšli.          Text a foto Ivan Hudeček

Ing. Jitka Pantůčková (druhá zleva) po podepsání smlouvy
s ředitelkou Městské knihovny Janou Kroulíkovou a ředite-
lem Gymnázia A. Jiráska Mgr. Pavlem Koliskem.

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová LSPP
složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře RLP
v prostorách cévní ambulance chirurgického
ambulantního traktu monobloku; tel. 461 655
519.
Sobota   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená ze
zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice Lito-
myšl v prostorách cévní ambulance chirurgické-
ho ambulantního traktu monobloku; tel.
461 655 519.
Neděle   8.00 - 1700 - 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 2. dubna - MUDr. Rothscheinová - Sanatio
a.s.; tel. 461 614 421
Neděle 9. dubna - MUDr. Mareš - ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 16. dubna - MUDr. Večeřa - Sanatio a.s.;
tel. 461 614 878
Pondělí 17. dubna - MUDr. Leichterová - Sanatio
a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 23. dubna - MUDr. Leichterová - Sanatio
a.s.; tel. 461 611 277
Neděle 30. dubna - MUDr. Mareš - ordinace
MUDr. Leichterové  Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Nedělní služby lékařů LSPP organizuje
MUDr. E. Leichterová.

LSPP v dubnu

Nemocnice Litomyšl pořádá ve středu 3. května v 16
hodin v jídelně stravovacího úseku kurz první pomo-
ci pro veřejnost. Garantem akce je vedoucí lékařka
RLP Litomyšl. Zájemci o seminář se můžou přihlásit u
slečny I. Blažejové na telefonu 461 655 112 nebo 605
318 658 do pátku 21. dubna. Kurz je bezplatný a je ka-
pacitně omezen.

Kurz první pomoci

Svaz diabetiků ČR pořádá 18. dubna od 14.30 hodin v
jídelně areálu nemocnice v Litomyšli svoji další schůz-
ku. Vyzýváme členy přihlášené na rekondiční pobyt v
Harmanicích, aby s sebou přinesli poplatek ve výši
1000 Kč. Další schůzky v tomto roce se uskuteční ve
dnech: 16. 5., 20. 6., 19. 9., 17. 10., 21. 11. a 19. 12.

Svaz diabetiků ČR, územní organizace 

Schůzka Svazu diabetiků

Na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 16. dubna
od 18 hodin v restauraci Slunce, zveme srdečně členy
a hosty. Přítomni budou seznámeni s programem
květnového zájezdu do Podyjí, zvláště s historií měs-
ta Znojma.                                                              Výbor KJ

Z Kroužku Jihočechů

Japonsky krok za krokem
Sympatická lektorka Yamada Yukari přijíždí každý
pátek do našeho města, aby se na zdejším Gymná-
ziu Aloise Jiráska věnovala zhruba třem desítkám
studentů při výuce japonštiny. Ta byla v této ško-
le zahájena ve druhém pololetí letošního školního
roku jako další nepovinný předmět. 
Škola tak reagovala na stále živější spolupráci me-
zi Litomyšlí a japonským městem Matsumoto i na
rostoucí zájem japonských turistů o naši oblast.
Celý projekt může být realizován díky podpoře a
finanční pomoci města.
Yamada Yukari žije v Čechách už tři roky. Přednáší
na pardubické univerzitě, soukromě se věnuje vý-
uce několika studentů a navíc dojíždí do společ-
ností, pro jejichž pracovníky je znalost japonské-
ho jazyka jedním z předpokladů úspěchu. Lekce
začaly výukou abecedy hiragany, které se používá
k psaní slovesných a adjektivních koncovek, par-
tikulí i celých slov. Studenty čeká i výuka druhé
japonské abecedy, katakany, která slouží k přepi-

su cizích slov, převzatých do japonštiny, a cizích
jmen. Rozhodně je čeká ještě hodně práce. Znaků
kandži jsou téměř dva tisíce. Pro zjednodušení by-
lo určeno 1850 běžně užívaných znaků, po jejichž
zvládnutí by žáci mohli číst třeba noviny.

-red- foto Ivan Hudeček

Školáci a protikuřácké paragrafy
Dvě školní kola má za sebou letošní ročník soutěže
Paragraf 11/55 určená pro žáky 5. až 9. tříd zá-
kladních škol a zaměřená na téma dodržování zá-
konů a podpory zákona omezujícího kouření a pro-
dej cigaret dětem do 18 let.
Pětičlenná družstva hledají řešení problémů v da-
né tematice. V naší oblasti se do soutěže zapojili
žáci základních škol Jiráskova Vysoké Mýto, Zá-
mecká Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Horní Je-
lení, Morašice a Letohrad. V Litomyšli zvítězilo
družstvo modrých ve složení Markéta Češpiová,
Pavlína Jiráková, Katka Dostálová, Bára Bednářo-

vá, Eliška Honzíková. V ZŠ Cerekvice si sedmáci
Martin Šeda, Kateřina Sochací, Martina Vašíčková,
Kateřina Pechancová a Žaneta Sádecká poradili se
staršími spolužáky z osmých a devátých tříd. Škol-
ními koordinátory byli v Litomyšli pan učitel Sta-
nislav Švejcar, v Cerekvici paní učitelka Marie Ma-
rousková.
Vítězové školních kol se utkají v oblastním kole s
vítězi z Chrudimska, Poličska, Ústeckoorlicka,
Žamberecka a Českotřebovska 12. dubna ve Vyso-
kém Mýtě. Krajské kolo se uskuteční 10. května.

-red-

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

8. - 9. 4. - MUDr. Patrik Krpčiar, 
Litomyšl, Mariánská 1137, 461 614 614
15. - 16. 4. - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
17. 4. - MUDr. Jarmila Dostálová, 
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461 613 663
22. - 23. 4. - MUDr. Jana Pokorná, 
Litomyšl, 9. května 809, 461 615 414
29. - 30. 4. - MUDr. Jitka Sejkorová, 
Polička, Husova 25, 461 725 946
1. 5. - MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
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Historie včelařství na Litomyšlsku - 2.
Tito „profesionální“ medaři
vytěžený med samozřejmě
odevzdávali svému pánovi,
takže když medaři „platnej
med“ pánu přináší, obdrží vejsluhu k svačině, čtyři ka-
příky nebo místo toho drůbež. 
Mimo tohoto chovu včel pro vrchnost lidé chovali svoje
vlastní včely. Litomyšlský řád se vůbec nedotýká domá-
cího úlového včelaření, jež bylo zřejmě svobodné. 
Připomeňme si pro laiky, že toto brtnické včelaření se
zcela odlišovalo od dnešního včelaření. Tehdejší lešák,
když nalezl v lese ve stromě včely, vylezl k nim, nějak se
do kmenu dodlabal, dořezal, dosekal, sice nevím jak to
v hukotu rozzlobených včel dokázal a med včelám, pod-
le určitých pravidel, vybral. Nebo později v kmenu vyře-
zal dutinu, opatřil ji dvířky, vletovým otvorem a čekal,
až ji včely samy obsadí, případně do dutiny zanesl roj
a pak jej ošetřoval.
Včelaři asi vždy rádi o včelách vyprávěli a při tom bese-
dovali. Jistě se proto i ve vsích scházeli. Můžeme se prá-
vem dohadovat, že řešili i různé problémové věci, proto-
že se již v osmnáctém století začínají organizovat do
spolků na způsob řemeslnických cechů, aby hájili spo-
lečnou věc. V letech 1775 a 1776 byla tato samospráva
říšskými vládními patenty zrušena a včelařství bylo za-
střešeno Hospodářskou společností. Přesto se včelaři
sami snažili vytvářet do poloviny devatenáctého století
vlastní společnosti a jednoty, které v počátcích neměly
trvání a záhy se rozpadaly. Matyáš z České Třebové se
snažil založit Český včelařský spolek pro východní Če-
chy, což se podařilo v roce 1862 a na ustavující schůzi se
sešlo 150 včelařů. Podobně byl založen spolek v Chrudi-
mi, který se stal ohniskem osvěty ve východních Če-
chách vydáváním kalendářů, pořádáním výstav, škole-
ním odborných včelařů a pořádáním sjezdů. Byl zájem
zakládat i jinde včelařské jednoty, ale Hospodářské spo-
lečnosti (tedy státní zemědělský aparát) tomu bránily.
Přesto v Českých Budějovicích, Černíkovicích u Rychno-
va nad Kněžnou, Českém Brodě, Písku, Hořicích, Jaro-
měři, Kopidlně, Budči ve Skalsku, Vysoké nad Jizerou,
Uhřiněvsi, Roudnici nad Labem si zakládali různé spol-
ky s různými jmény a různou působností až to vedlo
k založení Českého včelařského spolku, jako obranné
organizace proti Hospodářské společností a zemské vlá-
dě. K uklidnění situace a převzetí organizačního čepce
nad všemi včelařskými spolky v celých Čechách byl na
poradě zástupců všech spolků 8. 10. 1873 ustavený
Zemský ústřední včelařský spolek v Čechách. Toto ú-
středí mělo veliký význam na vývoj organizovanosti
v Čechách. Z dopisu přítele Forsta z 15.12.1905 do Vyso-
kého Mýta vysvítá, jak bylo těžké místní spolky zaklá-
dat. Píše: „Srdečný, upřímný dík za vaši zprávu. Nevěří-
te, co to již stálo starostí, aby i náš východ: Vysoké Mý-
to, Litomyšl, Polička měly spolky. V Litomyšli marně vy-
jednávám - a vy jste již hotovi! Sláva vám!“
To je již doba těsně před založením spolku v Litomyšli. 
Vlastnímu založení spolku předcházel zevrubný prů-
zkum na celém Litomyšlsku, sepsání všech včelařů
a pravděpodobně i jejich agitace. Tuto práci provedli dva
učitelé, řídící učitel Antonín Mikolášek z Osíka a správ-
ce školy v Pohodlí Jan Brychta. V kronice spolku je na-
psáno: „Brzy potom byla svolána první schůze včelařů,
které byl přítomen za Ústřední spolek včelařský pan
J. Forst, dne 14. ledna 1906 v sále okresního výboru

v Litomyšli. Při této schůzi
byl založen „ Včelařský
spolek pro Litomyšl a o-
kolí“, jenž měl při svém

vzniku 80 činných členů. Prvním předsedou byl zvolen
p. Karel Sedlák, nájemce dvora Vlkova u Litomyšle.“
V příštím roce byl za předsedu zvolený její zakladatel
Antonín Mikolášek z Osíka. Spolek hned od začátku vy-
víjel aktivní činnost především ve vzdělávání svých čle-
nů pořádáním odborných přednášek a také v pořizování
nákladnějších strojů a zařízení, které sloužily pro větší
počet včelařů. Šlo například o vařáky na vosk, ve kte-
rých se vyvářely staré plásty a získával se tak čistý včelí
vosk. Dále byly během několika příštích let zakoupeny
tři lisy na mezistěny. Mezistěna je základ nového plástu
vložený do úlu a včely si z ní postaví samy nový plást. Ty-
to lisy na vyváření vosku i na odlévání mezistěn byly v té
době převratná novinka a velmi přispěly k snadnější
obsluze včelstev a vyšším výnosům vosku. 
Spolek se také staral o společenské uplatnění ve městě
a hned v roce 1907 vstoupil jako člen do Okrášlovacího
spolku v Litomyšli s cílem vysazovat pylodárné stromy
a keře a zvelebovat tak město i okolní krajinu. Později
včelařský spolek vyzývá a zasazuje se k zastavení kácení
akátů, jako dobré včelí pastvy. 
Ve dnech 8. a 9. června 1908 byl pořádán kurz vaření
medoviny, řízený obvodovým učitelem včelařství
p. Frant. Hájkem z Valu. (Asi Valy u Pardubic.) Kurz se
konal v budově hospodářské školy v Litomyšli za účasti
50 posluchačů.
Spolek velmi dbal na vzdělávání členů. V r. 1909 zakou-
pil 32 knih, jako základ své knihovny, kterou rok od ro-
ku rozšiřovali a která slouží členům dodnes. Byl schvá-
len knihovní řád a knihovníkem byl ustaven Fr. Bohu-
nek z Litomyšle. 
Protože spolek spojoval včelaře z velikého území, bylo
těžké komunikovat mezi předsednictvem spolku a jed-
notlivými členy, v roce 1910 se zavádí nové, velmi pro-
gresivní řízení. Celé území spolku bylo rozděleno na 14
obvodů a každý obvod má na starosti důvěrník. Toto dů-
věrnické členění se velmi osvědčilo a dobře pracuje po
celou dobu existence i dnes. 
Základním obydlím včel je úl. Tato doba na začátku 20.
století už odzvonila včelaření v dlabaných klátech
z kmene a pro včely se vyrábějí nejrůznější typy úlů
z různého materiálu. Podobně se v této době intenzivně
diskutuje, který úl je tedy nejlepší a jak má vypadat, ja-
ký má mít tvar a velikost rámků? Fr. Bohunek, velmi po-
krokový včelař, pořádá v r. 1911 v hospodářské škole
kurz výroby slaměných úlů. Tyto úly byly lehké a pro
včely příjemné a poměrně trvanlivé, takže slamák může-
me na starších včelínech vidět dosud. Podobné kurzy se
opakovaně pořádaly asi po dobu 20 let a na další deseti-
letí ovlivnily domácí výrobu včelích obydlí. 
Roky utíkají a ve spolku je v r. 1912 zvolený nový před-
seda Jan Kopecký, rolník z Velkých Sedlišť a rok na to
pak Eduard Kraus, mlynář z Litomyšle. 
Rok 1914 začal nadějně, v Chocni se připravovala krajin-
ská včelařská výstava, v Praze zemská včelařská výstava,
kde měl mít náš spolek vlastní expozici, ale vypuknutí
I. světové války zastavilo mnoho dobře rozjetých akcí.
Mládenci i hospodáři odcházejí na frontu a včely nemá
kdo obsluhovat. V kronice čteme: „Osiřely mnohé rodi-
ny, osiřely mnohé včelíny. Organizační i kulturní práci
spolku podlomily a skoro zastavily mimořádné válečné
poměry.“ Včelařství velmi utrpělo nejen vlastní válkou,
ale i propadem ceny medu, takže se chovatelům doporu-
čuje med vůbec neprodávat, ale měnit jej za jiné potra-
viny, aby se udržela alespoň nějaká jeho hodnota. Nao-
pak cena cukru, základního a jediného krmiva pro včely
na zimu se výrazně zvyšovala. To zapříčinilo, že říšská
vláda umožnila včelařům nakupovat levněji přidělený
krmný cukr. Tu jedinou výhodu se snaží využít každý,
kdo včely chová, takže je veliký zájem o členství ve spol-
ku a během války se členská základna zvyšuje z 88 na
171 členů. Tito včelaři však mají zájem jen o své včely
a zájmy a potřeby spolku jsou jim cizí, takže se jim zača-
lo říkat „cukroví členové“ a v příštích letech napáchali
mnoho nervozity a problémů v chodu spolku.

Stanislav TomšíčekVčelín pana Františka Zavorala z Dolního Újezdu (1941).

Mladí výtvarníci
přinesli do nemocnice
nové světlo
V poněkud netradičním prostředí - na chodbách, v po-
kojích s pacienty i v pracovnách lékařů litomyšlské
nemocnice - jsou od začátku března trvale vystaveny
obrazy žáků Šárky Frankové a Michaely Kotlárové ze
Základní umělecké školy Bedřicha Smetany. Zhruba
sedm desítek děl zdobí prozatím jen interiéry monob-
loku, do budoucna se však počítá s oživením prostře-
dí dalších budov v areálu i mimo něj - ve starších bu-
dovách neurologie, interny i Léčebny dlouhodobě ne-
mocných. 

Netradiční vernisáž v netradičním prostředí...

V kraji jsme se neztratili

Na přelomu února a března proběhla krajská kola sou-
těže základních uměleckých škol. Tentokráte se utkali
zpěváci a hráči na dechové nástroje. Žáci ZUŠ B. Sme-
tany se v silné konkurenci opravdu neztratili. 1. mís-
to ve zpěvu získal Dominik Veselý, 2. místo získala
Kristýna Stříteský a Lenka Sejkorová a 3. místo obsa-
dily Vendula Hondlová a Lucie Stráníková. Dechaři
byli ještě úspěšnější. Hornista Petr Macek získal třetí
místo, saxofonista Jakub Bažant druhé místo a v ka-
tegoriích hry na příčnou flétnu patřilo Martině Bera-
nové druhé místo a Janě Holubové, Terezii Macháčko-
vé a Kateřině Šraitrové dokonce první místa. Katka
Šraitrová nás bude také reprezentovat v ústředním
kole. Poděkování za vzornou reprezentaci a blahopřá-
ní patří jak žákům, tak i paním učitelkám Kratochví-
lové, Hegrové, Fifernové a pánům učitelům Pohorské-
mu a Kazdovi.                                          Radomil Kašpar

Ve středu 1. března proběhla na chirurgickém, ortope-
dickém a očním oddělení neformální vernisáž, při níž
ředitel zařízení MUDr. Libor Vylíčil ocenil jeden a půl
roku trvající spolupráci s touto školou i uměleckou
kvalitu obrazů. Vyjádřil zároveň přání, aby spoluprá-
ce pokračovala i nadále. Ohlasy na úroveň výtvarných
prací potěšily i ředitele umělecké školy Radomila Kaš-
para. „Děti vědí, že jejich práce má nějaký smysl. Sly-
šeli jsme tu i názory, že jsou výtvarné práce natolik
kvalitní, že by mohly být draženy. Pro děcka je to ob-
rovské povzbuzení do další práce,“ prohlásil.

Text a foto Ivan Hudeček
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Bratři Mirek a Petr Kábrtovi
mění sny ve skutečnost

Když 19. října loňského roku Jiří Unzeitig jako pilot a
Věra Vavřínová z Vysokého Mýta jako copilot dosáhli
na letounu VL - 3 rychlosti 274,78 km/h a překonali
tak dosud platný světový rekord téměř o deset kilo-
metrů, byl to úspěch také litomyšlských konstruktérů
Petra a Miroslava Kábrtových.
Nové letadlo navržené jejich konstrukční kanceláří
Vanessa air a vyráběné choceňskou firmou KLN se na
českém nebi objevilo v roce 2004. Vysoká cestovní
rychlost, pro kterou bylo konstruováno, jej k vytvoře-
ní rekordu doslova předurčila. Šest let starý světový
rekord v rychlosti na přímé trati v kategorii dvoumíst-
ných ultralehkých letounů padl na trati Beroun - Žeb-
rák s délkou 17400 metrů. Meteorologické podmínky
přitom nebyly zcela optimální, vál boční vítr, byla
špatná dohlednost a vyskytovaly se slabé turbulence,
letoun navíc nebyl vyleštěn leštěnkou, nebyly přele-
peny spoje, montážní a kontrolní krytky, nebyla od-
montována anténa. Odborníci soudí, že po pečlivé
přípravě a za optimálních podmínek může letoun do-
sáhnout rychlosti ještě o několik kilometrů vyšší. 

Dlouholeté zkušenosti sourozenecké dvojice nazna-
čovaly, že vznik ultralehkého letounu pro moderní ry-
chlé cestování s dlouhým doletem je jen otázkou ča-
su. ‘Porsche mezi ultralajty’ vznikalo od roku 1999,
kdy Petr Kábrt udělal první čáru. Po náročném proce-
su počítačového modelování a vzniku tzv. kopyta při-
šla na řadu výroba základních kompozitových dílů
draku letadla. Vývoj pokračoval výrobou makety z
levných materiálů - skelné tkaniny a polyesterové
pryskyřice, na které se podíleli Pavel Šugl a Luděk
Klenor. Zatímco Šugl pokračoval v konstrukci sestavy
a vnitřních dílů ocasních ploch a Petr Kábrt s mecha-
nikou řízení a podvozku, jeho bratr Mirek počítačově
ověřoval a optimalizoval pevnost jednotlivých dílů.
Prototyp letadla byl vyroben v roce 2002, poprvé vzlé-
tl 6. června 2004 z vysokomýtského letiště. Letadlo
prošlo úspěšně pevnostními zkouškami křídla a stan-
dardní certifikací LAA. Bratři Kábrtovi si splnili svůj
sen - poprvé bez kompromisů a omezení investory od
prvopočátečního návrhu do výroby realizovali svoji
představu.
Přestože maminka chtěla mít z dnešních úspěšných
leteckých konstruktérů spíše lékaře, má z výsledků
jejich práce stejně velkou radost. Ing. Miroslav Kábrt
je zároveň vysokoškolským pedagogem, předsedá A-
sociaci výrobců sportovních letadel ČR a je členem
technické komise LAA ČR. Práce bratří Kábrtů je vyso-
ce ceněna i v zahraničí a tak jsou oslovování renomo-
vanými leteckými firmami, aby pro ně navrhovali a
počítali. První realizací v oboru UL bylo zavedení séri-
ové výroby letounu Straton u firmy Toresi, kde vytvo-
řili dokumentaci a pevnostně navrhli nové nosníky
křídla. Celkem se podíleli na vývoji patnácti sériově
vyráběných letadel.

-ih-  foto archív Vanessa air

Učitelé a vychovatelé základních a středních škol mě-
li možnost se prostřednictvím pracovníků Pedagogic-
ko - psychologické poradny ve Svitavách seznámit
s metodou videotréninku interakcí (VTI ). Tato meto-
da vznikla na počátku 80. let 20. století v Nizozemsku
a dnes je používána v mnoha zemích Evropy i Spoje-
ných států amerických zejména při poruchách kon-
taktu rodič - dítě, učitel - žák, pomáhající - klient ne-
bo jako metoda na podporu úspěšné komunikace. Je
určena rodinám, které mají potíže při výchově svých
dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. Je zalo-
žena na principech dobré komunikace. Metoda vychá-
zí z předpokladu, že spolu rodiče a děti chtějí dobře
komunikovat. 
Protože VTI byl velmi efektivní při vážných výchov-
ných problémech v rodině, byly její principy využity i
při práci s učiteli. VTI trenér pracuje s učitelem na e-
fektivním využívání komunikace s cílem vytvořit po-
zitivní atmosféru ve třídě. Jaký je způsob práce? Vi-
deotrenér natáčí pomocí kamery běžné situace v rodi-
ně, ve škole..., sám provede rozbor nahrávky a vybírá
momenty, kdy se komunikace daří. Společně s klien-
tem diskutují vybrané momenty na videozáznamu
s cílem posílení užitečných vzorců komunikace. VTI je
považován za krátkodobou formu terapie, trvá od jed-
noho do šesti měsíců od tří do patnácti setkání. 

Milada Kadidlová

Videotrénink interakcí 

Od roku 2003 Město Litomyšl pořádá nejen pro učite-
le občanské nauky, ale také pro policisty, sociální pra-
covníky a rodiče, semináře, kursy a školení. Ve dnech
25. - 26. dubna se v prostorách Základní školy T. G.
Masaryka v Litomyšli uskuteční dvoudenní praktický
výcvikový kurs pod lektorským vedením PhDr. Micha-
la Koláře a Mgr. Renaty Ježkové První pomoc při šika-
nování. 
Kurz je zaměřen na seznámení se způsoby prevence
šikanování na školách i na metodiku vyšetřování a ře-
šení jednotlivých případů, a to jak v jeho počátečních,
tak i v rozvinutých stádiích. Jeho cílem je naučit se
nejen preventivním strategiím, ale i jak postupovat,
když dojde k výbuchu a provalení šikanování, a co vů-
bec dělat, když máme podezření, že se ve třídní sku-
pině šikana rozmohla.
PhDr. Michal Kolář má bohaté zkušenosti z odborné
praxe v převýchovných zařízeních pro obtížně vycho-
vatelné děti a v pedagogicko-psychologické poradně.
Tento etoped a psychoterapeut se řešením školního
násilí a šikanování zabývá více než pětadvacet let. Vy-
tvořil původní speciální teorii a metodiku diagnostiky
a léčby školního šikanování a je autorem několika
knih k této problematice. V roce 2001 realizoval první
celonárodní výzkum výskytu šikanování na základ-
ních školách v ČR a o dva roky později vytvořil a ově-
řil Český školní program proti šikanování. V posled-
ních osmi letech se snaží v rámci možností uspokojo-
vat zájem pedagogů a dalších odborníků z celé repub-
liky o modulové výcvikové kurzy zaměřené na preven-
ci školního násilí a šikanování. Kromě toho poskytuje
konzultace, supervize a poradenskou službu. 
Seminář je financován z prostředků Města Litomyšle a
z grantů Pardubického kraje, proto není požadován
žádný účastnický poplatek. Kurz proběhne 25. dubna
od 13 do 19 hodin, 26. dubna od 8 do 17 hodin. 

První pomoc 
při šikanování 

Nakládání s ojetými vozidly
Dnem 1. března 2006 zahájilo LIKO SVITAVY a.s. odběr
osobních ojetých vozidel a autovraků na provozov-
nách sběrných surovin ve Svitavách, Litomyšli a v Po-
ličce. LIKO SVITAVY a.s. bude v této věci plnit úlohu
sběrného místa. Ve výše uvedených provozovnách te-
dy budou vozidla pouze soustřeďována a potom pře-
dávána společnosti oprávněné ke zpracování. Ze sběr-
ného místa budou nejprve převezena do objektu pro-
vozovny společnosti SD KOVOŠROT ve Svitavách, kde
dojde k přípravě vozidel ke konečnému zpracování a
k vydání potvrzení o převzetí, určenému poslednímu
vlastníkovi nebo subjektu, který zařizuje likvidaci au-
tovraku, u kterého není znám majitel. Finálním zpra-
covatelem je společnost Metalšrot Tlumačov a.s..
Přijímaná vozidla nesmí obsahovat dodatečně vlože-
né předměty a nepředvídatelné hořlavé látky, které
mohou vážně ohrozit bezpečnost práce (plechovky
s barvou, lepidlem, láhve propan - butan, nádrž na
LPG aj..) V případě, že by vozidlo obsahovalo výše u-

vedené předměty a látky, nesmí být do zařízení LIKO
SVITAVY a.s. přijato. Nebude - li možné z nějakých dů-
vodů zajistit odstranění nádrže na LPG, musí být
s touto skutečností osoba pověřená příjmem sezná-
mena, manipulace s takovým vozidlem bude podléhat
zvláštnímu režimu.
Ve výše uvedených provozovnách budou odebírána
všechna osobní vozidla za předpokladu, že bude před-
ložen i velký technický průkaz. Pokud budou vozidla
obsahovat všechny nutné části, budou přijímána
zdarma. Budou-li však vykazovat rozdíly proti úplné-
mu stavu (např.: bez motoru, převodového ústrojí,
bez katalyzátoru, základní elektrické instalace, bez
náprav a bez částí karoserie), zaplatí vlastník popla-
tek za nekompletnost vozidla. Vlastník obdrží do 10
dnů od fyzického odběru Potvrzení o převzetí vozidla
do zařízení ke sběru a zneškodnění, které je nutným
podkladem k odhlášení vozidla z registru vozidel.

Odbor místního hospodářství

K činnosti Bohdana Metyše
Připomínat zapomenuté osoby a události je věc úcty-
hodná a nanejvýše potřebná. Je však třeba věnovat
maximální pozornost uvedeným skutečnostem. Ještě
jsme všichni pamětníci nevymřeli.
Litomyšlský karosář Bohdan Metyš nezkonstruoval
žádné vlastní auto (viz Kalendárium v minulé Lilii ). V
dílně karosárny mimo oprav karoserií aut navrhoval a
vyráběl na zákazníky dodané podvozky (tenkrát „cha-
sis“) různé nástavby - pro řezníky, hasiče, pohřební
služby apod. Také karoserie pro hromadnou dopravu
osob. Jednu takovou nástavbu vyrobil i na podvozku
Chevrolet. S tímto autokarem pořádal potom, převáž-
ně pro litomyšlské občany, výlety po republice i do za-

hraničí. Mimo tyto úživné činnosti se zabýval ve spo-
lupráci s panem Bínou a později p. ing. Paduckem
konstrukcí a stavbou několika tzv. kluzáků. Jednoho
„Krajánka“ dokonce vlastnil. Byl činným členem Ma-
sarykovy letecké ligy, později Aeroklubu ČSR Vysoké
Mýto (pilotní průkaz č. 2874).
Po druhé světové válce, mimo karosařin, zkonstruo-
val a vyráběl ve spolupráci s p. Bandochem, učitelem
na zdejší průmyslové škole, třídící stroj na vejce zn.
Ovosort. Všechny tyto jeho činnosti skončily nástu-
pem komunistické zvůle. Otec se narodil dne 19. květ-
na 1897.

Bohdan Metyš, syn

Přednáška ČČK Litomyšl
27. dubna od 15 hodin v salonku restaurace Slunce

na téma Voda a pitný režim
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Dům čp. 402 Komenské-
ho náměstí
Smetanův dům byl posta-
ven v letech 1903-1905
dle projektu plzeňských architektů Šůly, Šulce a Velf-
líka. Stavební práce byly zadány litomyšlskému stavi-
teli Josefu Kremlovi. Administrátorem stavby byl po-
věřen profesor Čeněk Teyšl.
Smetanův dům má bohatou plastickou výzdobu. Na
hlavní atiku na východní i západní stranu jsou zasa-
zeny dvě FIGURÁLNÍ SKUPINY. Východní skupina má
uprostřed znak města, doplněný českou korunou a
dvěma dětskými postavičkami, a západní je s lyrou a
dvěma sedícími dětskými postavičkami. Jejich auto-
rem je akademický sochař Antonín Popp spolu s J.
Mayerem a Antonínem Riedlem. 
MEDAILONY BEDŘICHA SMETA-
NY a JOSEFA KAJETÁNA TYLA
v hlavním sále po stranách
proscenia, DEKORACE BALKO-
NOVÉHO POPRSNÍKU a ostatní
FIGURÁLNÍ VÝZDOBU provedl
ve štuku sochař Rudolf Hamr-
šmíd z Pacova. Ostatní štuka-
térské práce na průčelí budovy
a na mostě přes Loučnou byly
vyhotoveny Otakarem Waterou
z Plzně a v interiéru A. Kulhán-
kem z Hořic. 
U hlavního schodiště v budově
je umístěna PAMĚTNÍ DESKA
z mramoru a bronzu, která uvá-
dí hlavní údaje o výstavbě bu-
dovy.
Ve vestibulu Smetanova domu
je zasazena deska na paměť odsouzených v padesá-
tých letech za komunistické totalitní vlády. Deska by-
la vytvořena akademickým sochařem a medailérem Ji-
řím Věnečkem a nese nápis:
„Diktatura proletariátu není nic jiného než otrokář-
ství.“                                                               T.G. Masaryk

V ROCE 1950
ZASEDAL VE SMETANOVĚ DOMĚ STÁTNÍ SOUD
V PRAZE „NÁSTROJ DIKTARURY PROLETARIÁTU“.
5. - 7. ŘÍJNA
PROJEDNAL PŘÍPAD „PROTISTÁTNÍ SKUPINY
JÁNOŠÍCI“ Z BUDISLAVI; JEJÍM 20 ČLENŮM,
MEZI NIMI I NEZLETILÝM, ULOŽIL ÚHRNNÝ
TREST 200 LET ODNĚTÍ SVOBODY.
9. - 11. ŘÍJNA
SOUDIL FR. STŘÍTESKÉHO, REKTORA PIARISTICKÉ
KOLEJE V LITOMYŠLI, A 23 MLADÝCH, LECKDY
NEPLNOLETÝCH LIDÍ, PŘEVÁŽNĚ STUDENTEK

A STUDENTŮ, ZVLÁŠTĚ
ZDEJŠÍHO GYMNÁZIA
A PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY.
VYMĚŘIL JIM CELKEM

220 LET VĚZENÍ.
V OBOU PROCESECH ŽÁDAL PROKURÁTOR
NĚKOLIK TRESTŮ SMRTI.

Jako připomínku a varování město Litomyšl, říjen 1996.

Dům čp. 1050 Komenského náměstí
Na činžovním domě, který stojí v místě, kde roku
1968 byla zbourána židovská synagoga, je od roku
1996 zasazena bronzová PAMĚTNÍ DESKA, kterou ne-
chala zhotovit Židovská obec Praha. Na levé straně je
nápis: „Zde stála synagoga nacisty zpustošena, ko-

munisty zbourána“. Na pravé
straně desky je nápis: „Ze sta
Židů deportovaných 3. 12.
1942 přežilo třináct.“
Autorkou návrhu je akademic-
ká malířka Helga Hošková -
Weissová.

Dům čp. 505 Havlíčkova ulice
Tento dům, u kterého stávala
kdysi gotická městská brána,
zvaná Dolní neboli Česká, byl
zbourán roku 1981. Původní
gotická brána byla po požáru
města roku 1536 za Bohuše III.
Kostky z Postupic renesančně
přestavěna a z ní se zachoval
v kameni tesaný latinský nápis:
„BOHUSE COSTKA Z POSTU-
PICZ. 1536. JUSTINA Z CUN-

STATU.HIS NOVA PROGENIES COELO DESCENDIT AB
ALTO! NOMINE, CHRISTE, TUO HANC EFFICE PERPETU-
AM UT NATI NATORUM ET QUI NASCENTUR AB ILLIS
OBTINEANT PATRIAE DULCIA SAECULA SUAE!“ (Bohuš
Kostka z Postupic. 1536. Justina z Kunštátu. Těmto
manželům ať sestoupí nové potomstvo z vysokého ne-
be, jménem svým, Kriste, učiň je věčným, ať synové
synů a ti, kdož z nich vzejdou, získají vlasti své blahé
doby). Roku 1547 bylo Bohoušovi III. odňato lito-
myšlské panství pro účast na odboji proti Ferdinando-
vi I. Bohuš Kostka zemřel bezdětný na svém panství
v Brandýse nad Orlicí. Brzy po něm zemřela i jeho dru-
há manželka Libuše z Lomnice.
Po ohni, který zachvátil Litomyšl roku 1814, byla brá-
na restaurována a opatřena věží, ale již roku 1835 mu-
sela být pro neprůjezdnost velkými povozy zbourána.
Od roku 1981 je deska uložena v Regionálním muzeu
Litomyšl. 

Připravuje Alena Randáková

Smetanův dům na snímku Josefa Janečka.

Velikonoční pohled „pod skořápku“
Velikonoční výstava v Denním stacionáři pro lidi
s mentálním postižením, která vznikla s přispěním
studentů Odborného učiliště v Litomyšli, se uskuteč-
ní v pátek 7. dubna od 10 do 17 hodin v budově Den-
ního stacionáře v Poličce.
„Pod skořápkou“ se skrývá název výstavky velikonoč-
ních výrobků a dekorací, kterou ve spolupráci se stu-
denty Odborného učiliště zahradnického v Litomyšli
pořádá Farní charita Polička. Návštěvníci si zde budou
moci koupit i velikonoční výzdobu do své domácnos-
ti. „Na její výrobě se budou společně podílet klienti
stacionáře a učňové z odborného učiliště, kteří sem
den před tím přijedou na pracovní návštěvu. Při ní bu-
dou klienty stacionáře učit různým technikám práce
s přírodními materiály,“ vysvětluje jedna z organizá-
torek Štěpánka Dvořáková.
„Odborné učiliště zahradnické je určeno především
pro žáky ze speciálních škol, tedy i pro žáky s mentál-
ním a fyzickým postižením. Denní stacionář je vhod-

nou příležitostí pro ty, kteří pro svůj handicap nemo-
hou najít uplatnění na trhu práce. Je přínosné zpro-
středkovat učňům možnost se s tímto zařízením se-
známit,“ vysvětluje zástupkyně učiliště Eva Klabano-
vá důvody navázání spolupráce. Přivítala ji také ve-
doucí Denního stacionáře Alena Fiedlerová: „Jsem rá-
da, že nám Odborné učiliště zahradnické přislíbilo po-
moc s přípravou výstavy. Nejen, že se naši klienti pro-
střednictvím učňů něčemu novému naučí, ale zároveň
i učňové poznají činnost našeho zařízení. Může se
stát, že i někdo z absolventů učiliště po skončení stu-
dia bude chtít nabídky našich služeb využít. Už se tak
i stalo,“ říká.
Velikonoční výstava umožní žákům odborného učiliš-
tě, ale i ostatním návštěvníkům, nakouknout pod
skořápku činnosti Denního stacionáře a poznat blíže
zařízení, které v sociální a zdravotní oblasti přináší
pomoc mentálně postiženým lidem z Poličky i Lito-
myšlska.                                                                         -red-

Od dubna 2006 dochází z organizačních důvodů ke
změně termínů odvážení komunálního odpadu - po-
pelnic v obvodech Husova čtvrť a Nedošín. Odpad bu-
de svážen vždy v sudé pondělí, první změněný svoz se
uskuteční 3. dubna (doposud se sváželo sudý čtvr-
tek).
Připravte si vždy na výše uvedený den popelnice na
Svoz komunálního odpadu, který připadá na Veliko-
noční pondělí 17. dubna, se uskuteční v úterý 18.
dubna zhruba od 12 hodin.  
Děkujeme za pochopení.                      LIKO Svitavy a.s.

Oznámení o změně 
termínu svozu odpadu

Místa přistavení kontejnerů
Pondělí 10. dubna 15.00 - 18.00 Komenského nám.,
Vodní Vale - u splavu, Toulovcovo náměstí
Úterý 11. dubna 15.00 - 18.00 Lány - Lánská ulice,
Husova - u přejezdu
Středa 12. dubna 15.00 - 18.00 9. května - garáže, Du-
kelská - samoobsluha, U Školek - parkoviště
Čtvrtek 13. dubna 15.00 - 18.00 Trstěnická - za pro-
dejnou, Sluneční - Fügnerova
Pátek 14. dubna 15.00 - 18.00 Mařákova - u mácha-
dla, Strakovská - u stodoly
Sobota 15. dubna 9.00 - 12.00 Družstevní - Zahájská,
Kornická - Končinská
Úterý 18. dubna 15.00 - 18.00 Jiráskovo náměstí, Li-
dická - P. Bezruče
Středa 19. dubna 15.00 - 18.00 Okružní - dolní část,
Peciny - Portmanka
Čtvrtek 20. dubna 15.00 - 18.00 Suchá, Kornice, Pa-
zucha
Pátek 21. dubna 15.00 - 18.00 Nedošín, Nová Ves, Po-
hodlí
Upozornění: Nebude umožněno vhození běžného do-
movního odpadu. Aby nedocházelo na jednotlivých
sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude
vše odvezeno ve stanovený den, a to včetně železné-
ho šrotu a větví.
Elektrospotřebiče (televizory, lednice...), akumuláto-
ry apod. je možno složit na recyklačním dvoře LIKO za
areálem TS Litomyšl směr Osík, otevřeno každé pon-
dělí a středu 12.00 - 16.30 hodin a každou sobotu
8.00 - 11.00 hodin. Případné informace podá zástup-
ce společnosti LIKO pan Kadidlo (605 246 545, 461
615 714, překladiště 732 757 760).
Za pochopení a pomoc vám děkují Technické služ-
by města Litomyšle

Jarní úklid

v Litomyšli a integrovaných obcích 19. - 20. dubna
druhy odebíraných odpadů: Akumulátory (včetně e-
lektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové
filtry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z do-
mácností, vyřazené léky, znečištěné textílie, železné
nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, lednič-
ky, mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.
harmonogram svozu:
středa 19. dubna: 15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl
- parkoviště u koupaliště
čtvrtek 20. dubna: 
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl
- parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl
- u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl
- Lány (Hášova pila)

Mobilní svoz 
nebezpečného odpadu 

Sochařská výzdoba domů a pamětní
desky významných osobností
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Petice za výstavbu 
krytého plaveckého 
bazénu 
V pondělí 20. března byla předána starostovi města
Ing. Janu Janečkovi Petice za výstavbu krytého pla-
veckého bazénu v Litomyšli. Podpořilo ji 3411 občanů
města Litomyšle a okolí. Děkujeme všem, kteří připo-
jili svůj podpis a podpořili záměr vybudovat v našem
městě plavecký bazén. Petice bude předložena zastu-
pitelstvu města na příštím zasedání.      Petiční výbor

Zámecké divadlo Milislav z Litomyšle získalo na kraj-
ské postupové přehlídce amatérského divadla Pardu-
bického kraje Zlom vaz po VI. 24. - 26. března v České
Třebové čestné uznání za příspěvek k uchopení žánru
Commedie dell’Arte při inscenaci hry Jiřího Čapouna
Strakatá komedie. 
Odborná porota ve složení PhDr. Milan Strotzer, Dušan
Zakopal, Doc. Mgr. František Preisler a Karel Semerád
ocenila teoretickou poučenost souboru o tomto diva-
delním žánru i herecké výkony a vyjádřila přesvědče-
ní, že spolek bude s látkou dále pracovat a rozvíjet ji. 
Nejvíce ocenění si z letošního ročníku odnesla Ludmi-
la Liberdová z Jeseníku, která byla pochválena za scé-
nář a režii autorské hry V plamenech času. Toto před-
stavení v podání divadelního společenství Mandatum
Jeseník se stalo i nejlepší inscenací přehlídky a spolu
s inscenací hry Yasminy Rezy Obraz v podání divadel-
ního studia mladých při Divadle Šumperk bylo dopo-
ručeno na národní přehlídku Divadelní Třebíč a Fe-
mad Poděbrady. Nominována byla nakonec první z
těchto her.                       -red- foto Veronika Hudečková

Zámecké divadlo 
Milislav oceněno 
za Commedii dell’Arte

Hledají se další zájemci
o canisterapii

K synovi postiženému autismem, schizofrenií,
epilepsií a hyperaktivitou koupila rodina na radu
štěně. Ačkoliv byl chlapec značně agresivní a
dostával hysterické záchvaty, tak po krátkém
čase vznikl velmi dobrý kontakt mezi nemocným
a štěnětem. Značně ze změnilo chování chlapce,
pro uklidnění stačil pes. Lehli si spolu a usnuli.
Po probuzení byl chlapec bez agresivity a
hysterie. Začal chodit se psem na krátké
procházky. Po 14 dnech působení psa již nemusel
brát utěšující léky. Štěňátko členy rodiny
okusovalo, ale nemocného pouze olizovalo. Pes
nedokáže vyléčit postižení, ale působí na člověka
tak, že mu usnadňuje s postižením žít. To se týká
i seniorů. Canisterapie jim nevrátí léta, ale dá jim
tolik, že dokáží se stářím dobře žít.

psychologie, pedagogiky, sociologie a
absolventy VOŠ sociálně právní a dalších škol se
podílejí jako lektoři při školení členů, kteří si své
zkušenosti předávají i prostřednictvím besed.
Nároky na členy jsou vyšší a výkony provádí
zdarma. To jsou důvody, proč je tak málo zájemců
z řad psovodů o canisterapii. Většinou slyšíme,
že se jejich pes na tuto práci nehodí. Tím však
ukrývají pohodlí a neochotu pomáhat. Většinou
se však nehodí člověk, pes ano. CANTES uvítá
každého schopného ČLOVĚKA, který je schopen
se obětovat pro ty potřebné a souhlasí
s členskými podmínkami.
Proč se obrací CANTES na občany pomocí tisku?
Před rokem z naší organizace odešla malá
skupina psovodů z Litomyšle a okolí. Na CANTES
se však znovu obracejí o zavedení canisterapie
některá zařízení a jelikož v regionu Litomyšle,
Vysokého Mýta, Chocně, České Třebové a Ústí
nad Orlicí nemá CANTES své týmy, nemůžeme
tyto žádosti pokrýt. Víme, že při dobrých
výkonech se zvyšuje poptávka o zavedení
canisterapie. Již nyní většina členů svazu
provádí canisterapii na několika místech, nebo
na jednom, ale několikrát za týden. Chybí nám
obětaví a schopní psovodi. Pokud je takový
člověk, tak bude většinou stejný i jeho pes. Člen
CANTESu nesmí provádět výkony canisterapie
bez dohledu a vedení pracovníka zařízení. Jedná
se vždy o odborného pracovníka, který dobře zná
klienty, kteří jsou pro canisterapii vybráni.
CANTES vydal metodickou a informativní
brožurku se zkušenostmi členů svazu. Je to
jediný tisk po několika letech, který je v ČR
vypracován.
Pokud se najdou zájemci pomáhat se svým psem
postiženým, mohou se informovat na
www.cantes.info nebo psát na
canisterapie@cantes.info, tel.: 777 609 963,
případně psát na CANTES, U Liboháje 355, 572 01
Polička. To se týká i sponzorů, kteří by chtěli
pomoci sponzorským darem. 

Zdeněk Tauer

Pes nedělá rozdíly mezi zdravým, mladým a člo-
věkem postiženým stářím. Pes nedělá úsměšky a
nevytýká určité neschopnosti zaviněné stářím.
Canisterapeutický pes dokáže být více oddaným
postiženým než zdravým. Vliv canisterapie po-
znávají různá zařízení a tak mají zájem o zavede-
ní této činnosti do ústavů, škol, charit, nemoc-
nic, rodin s postiženým. Narážíme však na nedo-
statek kvalitních canisterapeutických týmů. 
CANTES propojil praxi s teorii. Aktivní psovodi
canisterapie spolu s odborníky v oboru

Nejsem příznivcem dis-
kusí v novinách, ale pře-
ce jenom bych se rád při-
pojil k tématu, které je mi
velmi blízké. Pan Theimer v minulém čísle Lilie po-
psal historii plavání v Litomyšli. Několikrát poukázal
na získávání zkušeností od zlínských plavců, což ve
mně vyvolalo nostalgické vzpomínky, protože jsem
jedním z odchovanců zlínského plaveckého oddílu a
nyní žiji v Litomyšli.
Plavání v Litomyšli není tak úplně mrtvé, jak by se
mohlo zdát. V současné době se tomuto sportu věnu-
je několik dětí a také já, byť už jen jako trenér. Bo-
hužel díky tomu, že zde nemáme krytý bazén, půso-
bíme ve Svitavách a pokud vím i ve Vysokém Mýtě.
Naše „litomyšlská buňka“ ve svitavském plaveckém
klubu je tvořena dvěma děvčaty, která ve své věkové
kategorii patří mezi nejlepší v kraji a dokonce jedna
z nich má zkušenosti z mistrovství ČR a také starto-
vala na 2. letní olympiádě pro děti ČR v Brně, kde re-
prezentovala Pardubický kraj.
Myslím, že dnes by mělo vedení města využít nových
možností a požádat o dotaci z evropských rozvojo-

vých fondů a doplnit tak
poslední článek do moza-
iky sportovišť, které v Li-
tomyšli chybí. Pokud by

se krytý plavecký bazén rozšířil o atrakce, které dnes
už logicky k němu patří (bazének se slanou vodou,
různé vířivky, tobogány apod.) a k tomu se připojila
ubytovna pro sportovce, získá celý sportovní areál
na Černé hoře úplně jinou hodnotu a stane se jistě
vyhledávaným místem pro pořádání různých druhů
soustředění i jiných sportovních odvětví.
Když by Město Litomyšl získalo prostředky na výstav-
bu a promyšleně pracovalo na propagaci celého spor-
tovního areálu, věřím, že by i provoz plaveckého ba-
zénu nemusel být velkou zátěží rozpočtu a nemusel
by tento argument být překážkou.
Vím, že nynější petice občanů Litomyšle nebyla jedi-
ná. Již dříve se tato iniciativa odehrála, ale nikdo na
ni nereagoval. Nezbývá tedy nic jiného než věřit, že
se snad konečně ledy pohnou. Tak jako dnes půso-
bím ve Svitavách, v případě postavení krytého pla-
veckého bazénu v Litomyšli, velmi rád pomůžu obno-
vit tradici plavání v Litomyšli.                 Libor Hradil

Sbor pro občanské záležitosti Města Litomyšle připra-
vuje pro naše spoluobčany nejen svatební obřady a
slavnostní vítání nově narozených občánků, ale také
oslavy různých významných životních výročí jednot-
livců (70, 75, 80 ...) i manželských párů (zlaté svat-
by). Podle zákona členové SPOZu nemají přístup k o-
sobním údajům a ani nesmí být zveřejňovány údaje o
narození ani informace o svatbách.
Zájemce, kteří by chtěli pro své nejbližší připravit se
Sborem pro občanské záležitosti společnou oslavu,
žádáme, aby jména, adresu (telefon), data narození či
data svatby s předstihem oznámili v podatelně Měst-
ského úřadu (adresovat na paní Věru Kučerovou). Čle-
nové SPOZu se pak s nimi dohodnou na termínu a for-
mě oslavy v obřadní síni či blahopřání rodině.

Oslavujeme společně

Arnold Nowak v roli Matamora (vlevo) a Libor Kodym jako
Pantalon v commedii dell’arte Strakatá komedie.

Plavání v našem městě by mohlo
být obnoveno
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v dubnu 2006

Nové knižní tituly v Městské knihovně
MeDitorial - Chřipka a pandemie, Alan Černohous -
Jak přežít v Rusku, Alena Kulhánková - Nejlepší nápa-
dy pro děti, Marie Franců - Microsoft Works, Naděžda
Kalábová - Hry a pohádkové čarování, Pavel Tůma -
Freeware, Oldřiška Tylová - Co muži nechápou, Brian
L. Weiss - Jedna duše, mnoho těl, Jan Bauer - Čeští
světci a kacíři, Miloslav Stingl - Sex v pěti dílech svě-
ta, aneb Cestopis časem..., Miroslav Nožina - Koza,
která žere hady, Jiří Sommer - Osudová zastavení čes-
kých dějin, aneb o historii trochu jinak, Miloš Zeman
- Vzestup a pád české sociální demokracie, Peter Glotz
- Vyhnání, Boris Dočekal - Příběhy českých šlechticů,

Jan Novák - Centimetr od tvých rtů, Monika Pavlíčko-
vá - Nádherná rána, Paulo Coelho - Rukověť bojovníka
světla, Philip Roth - Spiknutí proti Americe, Marie
Cordonnier - Isabelle láskou zkoušená, Jiří S. Kupka -
Královská jízda, Robert Ludlum - Lazarova vendeta,
Vladimír Přibský- Můj muž král Karel IV., Vlasta Pitt-
nerová - Pohrobci a sirotci, Gabriel Márquez - Všechna
špína světa, Ken Mac Clure - Experiment, Raymond
Chandler - Případ naruby, Veronika Valentová - Zma-
tení jazyků aneb Bruselský cestopis, Jiří Žáček - Jak
jsem potkal mořskou pannu, Henry Denker - Experi-
ment.

75 let - 2. dubna 1931 se v Litomyšli narodil Vladimír
Vích, grafik a malíř.
100 let - 2. dubna se narodil v Pozdíčku u Uničova
Emil Jakoby, občan ze Sebranic, který emigroval do
Španělska a po ukončení války v ústupu ze země je
nezvěstný.
115 let - 4. dubna 1881 se narodil v Kolné u Českých
Budějovic Vojtěch Novotný, profesor na gymnáziu
v Litomyšli, historik. Autor spisu o Trstenické stezce,
Růžovém paloučku a dalších místech. Pohřben na
hřbitově v Litomyšli.
80 let - 4. dubna 1926 se narodil v České Třebové
Jindřich Růžička, historik, ředitel Okresního státní-
ho archivu, autor mnoha knih i studií z historie Lito-
myšle a okolí. Poslední jeho kniha je podrobně psaný
život a dílo litomyšlského Gordona Huberta Schauera.
70 let - 4. dubna 1936 zemřel v Praze Julius Stoklasa,
agrotechnik. Rektor techniky, předseda zemědělské
akademie věd, vědec světového významu. Narozen
v Litomyšli.
110 let - 7. dubna 1896 se narodil v Litomyšli Rudolf
Richtr, plavčík na Staré plovárně na Zaháji.
110 let - 10. dubna 1896 se narodil v Litomyšli Rudolf
Beneš, malíř, grafik, asistent u prof. Kysely v Praze.
100 let - 13. dubna 1906 se v Litomyšli narodil Rudolf
Pohorský, vlastnil výrobu prádla v Praze, člen a spoj-
ka ilegální organizace ve II. světové válce, byl zatčen
a 9. června 1942 vyskočil oknem na gestapu v Pardu-
bicích.
85 let - 14. dubna 1921 se narodil v Blatné Karel
Hájek, malíř. Navštěvoval školu v Litomyšli, kde rodi-
na bydlela. Jeho učiteli malířství byli L. Smrčová a E.
Karger v Litomyšli, na akademii prof. O. Nejedlý. Jeho
obraz je ve školní galerii.
60 let - 16. dubna 1946 zemřel v Litomyšli Viktor
Kamil Jeřábek, učitel, spisovatel. Učil v Osíku a v Br-
ně - Obřanech. Ve svých knihách líčil život ve městě
i na vesnicích Litomyšlska. Spisovatel realistického
románu. Pohřben v Litomyšli.
80 let - 21. dubna 1926 se narodil v Praze Olbram
Zoubek, vynikající český sochař. Jeho díla jsou
v Klášterních zahradách v Litomyšli, na domě obcho-
du Kubík na Smetanově náměstí, velká výstava jeho
prací je instalována v zámeckém sklepení.
85 let - 23. dubna 1921 se v Nekoři narodil Jiří Ježek,
absolvent gymnázia v Litomyšli, četnický praporčík.
Padl 30. dubna 1945.
155 let - 24. dubna 1851 se narodil Karel Liebschher,
malíř a ilustrátor. Jeho malby jsou v knize Ottových
Čech, Východní Čechy.
95 let - 24. dubna 1911 se v Litomyšli narodil Jaroslav
Bidman, kopytář, náčelník Sokola.
125 let - 26. dubna 1881 zemřel v Praze Antonín Dvo-
řák, malíř, zakladatel lidového žánru v malířství, ro-
dák z Němčic, po přestěhování občan Litomyšle. Jeho
obrazy jsou v Městské galerii i v ostatních výstavních
síních.
70 let - 29. dubna 1936 zemřel v Litomyšli Karel
Veselík, knihkupec a nakladatel. Předposlední maji-
tel známého knihkupectví založeného roku 1835.
Zpěvák Vlastimilu, divadelní ochotník, Sokol a člen
dalších organizací.
300 let - 28. dubna 1706 se narodil v Litomyšli Jan
Béba, stavitel proboštství, pánského domu po požáru
a dalších staveb.               

Připravuje Miroslav Sobotka

Pozvánka do Poříčí

Exkurze k hasičům

Jehněčí hody
Hospoda Na Ranči v Poříčí u Litomyšle pořádá ve
dnech 14. - 16. dubna jehněčí hody.
Stavění máje s hudbou
Hospoda Na Ranči v Poříčí u Litomyšle pořádá v nedě-
li 30. dubna stavění máje. Součástí slavnosti bude
opékání ryb a grilování masa. Možnost ubytování.

Za uměním na hrad
Litomyšlská výtvarnice Šárka Franková bude od 8.
dubna vystavovat své obrazy v prostorách gotického
hradu Svojanov. Spolu s ní představí svá díla iráčtí
malíři Emad Ashoor a Ali Shuabeth. 
Předseda Asociace výtvarných umělců v Babylónu As-
hoor pochází z Bagdádu a předloni se stal jedním z ú-
častníků stáže v litomyšlském Institutu restaurování
a konzervačních technik. Česká republika však není
první evropskou zemí, kde tento malíř vystavuje.
Druhou dubnovou sobotu bude na Svojanově zároveň
představena kolekce unikátních vín. Novým správcem
hradu se před časem stal Petr Slabý z Litomyšle, který
hodlá navázat na pestrou škálu kulturních programů
připravovaných dlouhá léta charismatickým kastelá-
nem Jiřím Čtrnáct.                                                        -ih-

Žáci Základní školy z Vidlaté Seče navštívili začátkem
března Hasičský záchranný sbor Litomyšl.
Velice jsme byli překvapeni, jakého příjemného přiví-
taní se nám dostalo, jak ochotně jsme byli provedeni
celou budovou a jak odborně nám byly předvedeny
jednotlivé hasičské vozy i výbava hasičů. Děti měly
možnost poznat náročnost tohoto povolání a kladly
spousty všetečných otázek, na které se jim dostalo
vždy trpělivé odpovědi. Za tuto poučnou a velice zají-
mavou exkurzi všem členům Hasičského záchranného
sboru Litomyšl velmi děkujeme. 

Žáci a učitelé ZŠ Vidlatá Seč

Vítání občánků
Vážení občané, oznamujeme že dne 23. dubna pro-
běhne v obřadní síni města Litomyšle „Vítání občán-
ků“. Rodiče, kteří mají zájem o tento slavnostní akt,
se mohou přihlásit na podatelně městského úřadu
Litomyšl nejpozději do 13. dubna. Děkujeme za váš
zájem a těšíme se na setkání s vámi.    SPOZ Litomyšl

Ve středu 12. dubna od 16 do 20 hodin se v obci Bí-
lý Kůň č.p. 13 uskuteční výtvarná dílna s názvem
Velikonoční inspirace. Přijďte si udělat sami, pro
každého materiál na tři výrobky v ceně kurzu, kur-
zovné činí 120 korun. Více na tel. 606 533 684 (Eva
Popelková).

Velikonoční inspirace

Hliněná dílna na Újezdci (výtvarný ateliér Jany
Krejzové) pořádá ve dnech 21. - 23. dubna a 13. -14.
května ČAJOVÉ, nebo i jiné, RAKU MISKY. O výtvar-
né dílně na starobylém statku se více dozvíte na
www.raku.cz, tel. 776 199 904.

Raku misky v Újezdci
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Živá křížová cesta
Rodiny s dětmi ve spolupráci s mládeží v loňském ro-
ce již podruhé připravily živou křížovou cestu. Letos
se stejná akce uskuteční na Květnou neděli 9. dubna,
sraz účastníků je v 10.15 hodin u kapitulního kostela
Povýšení svatého Kříže pro rodiny s dětmi a ve středu
12. dubna, den před Zeleným čtvrtkem, v 18.30 hodin
v kapitulním kostele Povýšení svatého Kříže pro širo-
kou veřejnost. Pořadatelé z římskokatolické farnosti
zvou všechny zájemce o tuto akci.                         -red-

Mezi křesťanskou mládeží se před třemi roky zrodila
myšlenka uspořádat akci, která bude atraktivní i pro
nevěřící mládež. A vikariátní diskotéka se zdála jako
dobrý nápad. Tento rok již připravujeme třetí vikariátní
diskotéku. Snažíme se uspořádat akci, která nabídne
zábavu, ale také „odlepí“ nálepku, kterou křesťanská
mládež mezi nevěřícími má, a to že KŘESŤANÉ SEDÍ
JEN V KOSTELE A MODLÍ SE! Křesťanská mládež se umí
bavit a kdo tomu nevěří, ať přijde 22. dubna ve 20 ho-
din do Lidového domu, kde se o tom může na vlastní
oči a uši přesvědčit. Akci pořádá litomyšlské a polič-
ské křesťanské společenství mladých.

Martin Friedl

Vikariátní diskotéka
v Lidovém domě

Česká Bible v průběhu staletí
V pondělí 10. dubna v 16 hodin bude v kostele Ro-
zeslání svatých apoštolů na Toulovcově náměstí za-
hájena výstava Česká Bible v průběhu staletí. Vý-
stava, kterou uvedou P. František Beneš a Alena M.
Kubíčková a úvodní slovo přednese Mons. ThLic.
Dominik Duka O.P., biskup královéhradecký, se ko-
ná k Roku Písma svatého v Královéhradecké diecé-
zi.
Výstava připomíná dobu prvních cyrilometoděj-
ských překladů biblických textů do jazyka morav-
ských Slovanů, dále rukopisné Bible, tištěné rov-
něž i do současné digitální formy, vydávání Bible a
jejích překladů. Expozice obsahuje také zhruba
100 exponátů, počítač s ukázkou vzácných digita-
lizovaných iluminovaných rukopisů z XV. století,

moderní překlady Bible a nové biblické multimedi-
ální programy. Návštěvníci vstavy mohou součas-
ně shlédnout videofilm Objevujme Bibli.
Výstava byla poprvé otevřena v roce 2002 v Senátu
Parlamentu ČR za účasti předsedy senátu Petra Pit-
harta a pod patronátem senátora Jaroslava Šuly.
Ředitelkou projektu je Alena M. Kubíčková.
V úvodu výstavy zazní výběr biblických písní Anto-
nína Dvořáka v podání Leoše Krejčího (zpěv) a Pet-
ra Jiříčka (varhany). V doprovodném programu
nechybí přednášky Prof. Petra Pokorného, Prof.
Jana Sokola , Mons. Dominika Duky a koncert sku-
piny Oboroh. Výstava bude přístupná až do 7. květ-
na denně od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.

-red-

Příprava na Velikonoce je u mnohých z nás tak trochu
zvláštní. Vím, že pečete, umýváte okna, leštíte náby-
tek… tak jako před jinými svátečními dny. Mám však
na mysli duchovní přípravu na toto důležité křesťan-
ské tajemství. Nepřeháním, když řeknu, že mnoho li-
dí už léta neví, co s tím dělat. Je to snad proto, že u-
dálosti Velkého týdne se odehrály už téměř před 2000
roky? Z lidského hlediska je to skutečně dost dlou-
ho,abychom si připomínali smrt jakéhosi Ježíše z Na-
zareta, který zemřel jako zločinec potupnou smrtí na
kříži. Anebo je to tím, že ta krutá smrt na Golgotě by-
la tak strašná a tím nám připomíná utrpení mnohých
v naší době? Jistě je nám milejší zakusit atmosféru
pomlázky či jiného velikonočního veselí, než tíživou
náladu postu a Velkého týdne. Anebo je to v tom, že
svět supermanů tak těžko snáší bezmocného Boha? A-
nebo to spočívá v tom, že jsme už úplně ztratili vztah
k tajemství Velké noci a událostem, které jí předchá-
zely? Kdo vlastně dnes vypráví o velkém štěstí, že je
křesťanem? Všeobecně to má co do činění s atmosfé-
rou naší doby. Odmítáme, co je tradiční, protože se
nám to zdá nemoderní. Nač se trápit s chmurnými a
těžkými otázkami, když život je podle reklamy – a ne-
jen podle ní – barevný a pestrý. Je to ale čestné a
pravdivé?

Události, které si připomínáme jako křesťané ve
Velkém týdnu, nám chtějí nenuceným způsobem
nabídnout pozvání Boha. Nemohli bychom mluvit o
Bohu jako takovém, kterého jsme poznali v Ježíši
na kříži, kdybychom zůstali u představy „prvního
nehybného Hybatele“, jak tvrdí Aristoteles; nebo
„jednoho, který miluje sám sebe“, jak ho představil
filosof Plotinos. V Ježíši Kristu se Bůh sklonil k
nám, když rozepjal ruce na kříži, aby objal všechny
lidi bez rozdílu.
Když stojíš před něčím temným, když tě trápí vlast-
ní já, když stojíš před zdánlivě neřešitelnými těž-
kostmi, když tě tlačí něco zlého, vždy stojíš před
něčím, co Ježíš vzal už dávno na sebe za tebe a pro-
měnil svým křížem. Cokoli tě tíží, vždy tě při tom
obklopuje věčná láska. Proto při pohledu na kříž
nemusíš nic tajit, nic zkrášlovat a za nic se ve svém
životě hanbit. Musíš mít jen jedno: bezpodmíneč-
nou důvěru, pomocí které vložíš své malé „já“ do
velkého „Ty“ Ježíše Krista. V okamžiku, kdy přesta-
neš říkat „já“ a vyslovíš „Ty“, tě přestane tvůj kříž
tlačit.
Snad stačí toto všechno, milí přátelé, abychom
těmto důležitým hodnotám věnovali pozornost
především v požehnaných dnech Velkého týdne.

František Beneš

Příprava na Velikonoce
Setkání mladých
křesťanů
Ve dnech 28. 4. – 1. 5. proběhne v Litomyšli
setkání mladých křesťanů s Církve bratrské a
Bratrské jednoty baptistů. Očekávaná účast
je 1400 lidí ve věku od 16 do 25 let. 
V rámci setkání proběhne řada přednášek na
nejrůznější, často kontroverzní témata, kte-
rými dnešní mladí lidé žijí, dále se zde usku-
teční divadelní vystoupení, sportovní zápasy,
koncerty a společná shromáždění. 
Cílem setkání je povzbudit mladé křesťany v
jejich víře, dále společně hledat křesťanské
odpovědi na otázky, které před ně klade sou-
časná společnost a v neposlední řadě jim po-
moci vnášet křesťanské hodnoty na místa,
kde pracují nebo studují. 
Značný zájem o toto setkání ukazuje, že mezi
mladými lidmi je zájem o křesťanství – zvláš-
tě je-li prezentováno relevantním způsobem.
Organizátoři věří, že toto se podaří i na set-
kání v Litomyšli. 

Bc. David Novák M.Th., organizátor akce

Velikonoční bohoslužby církví v Litomyšli
Církev adventistů sedmého dne
15. dubna Bohoslužba na Bílou sobotu 
- v Luži u Chrudimi v 9.30 hodin

Církev bratrská
14. dubna Bohoslužba na “Velký pátek“ v 17.00 ho-
din
16. dubna Bohoslužba na “Boží hod velikonoční“ v
9.00 hodin s vysluhováním Večeře Páně 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční ve
Sboru Církve bratrské (Nádražní 526), na-
proti vlakovému nádraží   

Církev českobratrská evangelická
14. dubna Bohoslužba na “Velký pátek“ v
9.00 hodin s vysluhováním Večeře Páně 
16. dubna Bohoslužba na “Boží hod veli-
konoční“ v 9.00 hodin s vysluhováním Ve-
čeře Páně 
17. dubna Bohoslužba na “Velikonoční pondělí“ v
9.00 hodin
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v Čes-
kobratrském evangelického sboru(A.Tomíčka 69-1)

Církev československá husitská
9. dubna Bohoslužba na „Květnou neděli“ v 8.30
hodin s vysluhováním Večeře Páně 

13. dubna Bohoslužba na “Zelený čtvrtek“ v 17.00
hodin s vysluhování Večeře Páně
14. dubna Bohoslužba na “Velký pátek“ v 17.00 ho-
din (Čtení pašijí)
16. dubna Bohoslužba na “Boží hod velikonoční“ v
8.30 hodin s vysluhováním Večeře Páně 
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v kos-
tele (Toulovcovo nám.156)

Církev římskokatolická
9. dubna Bohoslužba na “Květnou neděli“
v 7.30, 10.15, 17.45 hodin
12. dubna Živá křížová cesta před kapitul-
ním kostelem v 18.30 hodin
13. dubna Bohoslužba na “Zelený čtvrtek“
v 17.45 hodin 
14. dubna Bohoslužba na “Velký pátek“ v
17.45 hodin
15. dubna Bohoslužba na “Bílou sobotu“ v

19.30 hodin
16. dubna Bohoslužba na “Boží hod velikonoční“ v
7.30, 10.15, 17.45 hodin 
17. dubna Bohoslužba na “Velikonoční pondělí“ v
7.30, 10.15, 17.45 hodin
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v ka-
pitulním kostele

Připravil Daniel Smetana
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Kino SOKOL
461 612 505

Ne 
2. 4.

Ú
t 

4. 4.
St   5. 4.

Čt
6. 4.

Pá 
7. 4.

Ne
9. 4.

17.00

Ne  9. 4.

Út
11. 4.

St 12. 4.

Čt 13. 4.
Pá  14. 4.

Ne
16. 4.

17.00 

Ne 16. 4. 

Út
18. 4.

St 19. 4.

Čt
20. 4.

Pá  21. 4.

Ne 23. 4.
17.00

Ne
23. 4.

DŮ
KAZ •

 Film
 U

SA. Dá se dokázat pravda? Dá se dokázat láska?
Dá se dokázat genialita? H

rají: Gw
yneth Paltrow, Anthony H

op-
kins aj. Režie: John M

adden, 100 m
in. Vstupné 60 Kč •

T *

FIN
TY DICKA A JAN

E
•

 Film
 U

SA. Peníze nebo život. H
rají:

Jim
 Carrey, Téa Leoni, Alec Baldw

in aj. Režie: Dean Parisot, 90
m

in. Vstupné 65 Kč •
T

H
RA S N

EVĚROU
•

Film
 U

SA. Byla to přitažlivost, tém
ěř osu-

dová…
 H

rají: Clive Ow
en, Jennifer Aniston, Vincent Cassel aj. Re-

žie: M
ikael H

afström
, 110 m

in. Vstupné 65 Kč •
T *

ZATH
U

RA: VESM
ÍRN

É DOBRODRU
ŽSTVÍ•

Film
 U

SA. H
ra,

kterou m
usíte hrát až do konce. H

rají: Jonah Bobo, Josh H
ut-

cherson, Dax Shepard aj. Režie: Jon Favreau, 90 m
in., český da-

bing. Vstupné 35 Kč •

W
ALK TH

E LIN
E

•
Film

 U
SA. Láska spaluje. H

rají: Joaguin
Phoenix, Reese W

itherspoon aj. Režie: Jam
es M

angold, 130 m
in.

Vstupné 55 Kč •
T *

RŮ
ŽOVÝ PAN

TER •
Film

 U
SA. Ztratil se diam

ant Růžový pan-
ter…

 A nejzm
atenější detektiv na světě se ho snaží najít. H

rají:
Steve M

artin, Jean Reno aj. Režie: Shaw
n Levy, 90 m

in. Vstupné
60 Kč •

 T 

M
N

ICH
OV

•
Film

 U
SA. V roce 1972 celý svět sledoval zavraždě-

ní 11 izraelských sportovců na m
nichovské olym

piádě. Tohle je
příběh o tom

, co následovalo. H
rají: Eric Bana, Daniel Craig aj.

Režie: Steven Spielberg, 160 m
in. Vstupné 55 Kč •

 T *

KARCOOLKA •
Film

 U
SA. Skutečný příběh Červené Karkulky.

Anim
ovaná rodinná kom

edie. Režie: Cory Edw
ards, 80 m

in., čes-
ký dabing. Vstupné 35 Kč•

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI •
 Film

 ČR. Nová rodinná kom
edie

o tom
, že nikdo nechce zůstat sám

. H
rají: M

. Etzler, I. Tim
ková,

Jiří M
ádl aj. Režie: M

. Poledňáková, 110 m
in. Vstupné 65 Kč •

 

PÝCH
A A PŘEDSU

DEK
•

Film
 V. Británie. Nejhorší je, když ně-

koho k sm
rti nenávidíte a zároveň bez něj nem

ůžete být. H
rají:

Keira Knightley, Brenda Blethyn aj. Režie: Joe W
right, 120 m

in.
Vstupné 55 Kč•

T

M
ARIŇ

ÁK
•

Film
 U

SA. Vítejte v Pouštní bouři. H
rají: Jake Gyl-

lenhaal, Peter Sersgaard, Jam
ie Foxx aj. Režie: Sam

 M
endes, 120

m
in. Vstupné 55 Kč •

T *

FIM
FÁRU

M
 2

•
Film

 ČR. Pohádek není nikdy dost. A navíc, toh-
le nejsou jen tak ledajaké…

 Rodinný anim
ovaný film

. Režie: Jan
Balej, Vlasta Pospíšilová, Aurel Klim

t, Břetislav Pojar, 90 m
in.

Vstupné 35 Kč •

KDYBY
•

Projekt 100. Film
 V. Británie. Dram

a Lindsaye Anderso-
na Kdyby je typickým

 produktem
 doby, v níž vzniklo, tedy ne-

klidných a revolučních šedesátých let. Prakticky z každého zábě-
ru lze cítit obrovský vztek m

ladé generace. H
rají: M

. M
cDow

ell,
David W

ood, R. W
arw

ick aj. Režie: L. Anderson, 110 m
in. Vstupné

60 Kč •
T **

Ú
t

25. 4. 
St 26. 4.
Čt

27. 4.
Pá

28. 4.
Ne

30. 4.
17.00
a 19.30

RAFŤÁCI
Film

 ČR. „H
ledám

 roštěnku. Zn: na pokusy“ H
rají:Jiří

M
ádl, Vojta Kotek, J. Jirásková, V.Freim

annová aj. Karel Janák ,
100 m

in. Vstupné 75 Kč•
 

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)

M
ěstská knihovna

461 612 068
Pokračují pořady pro školy Večerníček slaví 40. narozeniny a
„Veršovaný svět aneb Básničky jsou prím

a“ 
- určeno pro 1. stupeň ZŠ
Pokračuje i výtvarná soutěž K

am
arádi z knížek. 

Ú
kolem

 soutěžících je nam
alovat „m

alého/velkého hrdinu“ v
pohádkových příbězích.
VELIKON

OCE V KN
IH

OVN
Ě

- tradiční prodej jarních vazeb, ve-
likonočních perníčků, jarních dekorací a drátkovaných doplň-
ků.
SEZN

ÁM
EN

Í S GRAFOLOGIÍ- přednáška M
arie Dřínovské

Duben

St  
5. 4.

8.30 
- 17.00
Út    11. 4.
17.00

Lidový dům
461

619 183

Pá  
7.4. 

19.30

Pá
21. 4.

So 22. 4.
20.00

Ne 23. 4.
14 - 18
So  6. 5.

POKRAČOVACÍ
TAN

EČN
Í KU

RZ
PRO M

LÁDEŽ - zahajovací lekce.
Přijď

te příjem
ně strávit pět večerů a zdokonalit si svoje taneční

um
ění s učitelem

 tance Janem
 Bílkem

. Ještě se m
ůžete přihlásit

do 7. dubna! 
POKRAČOVACÍ TAN

EČN
Í KU

RZ PRO M
LÁDEŽ – 2. lekce (19.30)    

VIKARIÁTN
Í DISKOTÉKA 2006

– pro všechny m
ladé, kteří se

chtějí bavit! Program
: duchovní slovíčko kněze, koncert skupiny

Zvrchudrát, soutěže, DJ+spoustu m
uziky!

APRÍLOVÉ POSEZEN
Í

PRO SENIORY. K tanci a poslechu hraje ob-
líbený M

alý taneční orchestr z Č. Třebové pod vedením
 p. Borýs-

ka 

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 T - titulky,
*  do 12 let nepřístupno **  do 15 let nepřístupno, 
*** do 18 let nepřístupno 

Sm
etanův dům

461
613

239
Ú

t  
4.4.

St 
5.4.

Ne
9. 4.

19.30
Ú

t  11. 4.
St 19. 4.
19.30

Čt  20. 4.
Ú

t 25. 4.
19.30
St 

3. 5.
19.30

Ze života horolezce: H
ORY SH

ORA
- beseda s R. Jarošem

 (19.30)
ROBERT KŘESŤAN

 A DRU
H

Á TRÁVA
- koncert (19.30)

KDYŽ TAN
ČILA...

- divadelní představení, zařazeno v předplat-
ném

, účinkuje: Divadlo Bez zábradlí Praha.
Absolventský KON

CERT ZU
Š B. SM

ETAN
Y

- m
alý sál (17.00)

466.LH
V:Koncert k 250. výročí narození W

.A. M
ozarta. Ú

činku-
jí: Litom

yšlský sym
fonický orchestr, Pěvecký sbor Otakar (Vysoké

M
ýto), Pěvecký sbor Bendl (Č. Třebová).Zařazeno v předplatném

.

Absolventský KON
CERT ZU

Š B. SM
ETAN

Y
- m

alý sál (19.30)
KAVIÁR N

EBO ČOČKA - divadelní představení Divadelní společ-
nosti J. H

rušínského Praha. Zařazeno v předplatném
.

JAREK N
OH

AVICA
- koncert, pořádá M

ajáles Litom
yšl o.p.s.

Základní um
ělecká škola

461
612 628

Absolventský koncert ZU
Š Litom

yšl - ve Sm
etanově dom

ě

Interní koncert žáků - v sále školy, vstupné dobrovolné

Absolventský koncert ZU
Š Litom

yšl - ve Sm
etanově dom

ě

Ú
t 11. 4.

17.00
St 12. 4.
16.30
Čt 20. 4.
17.00

Naděje Litom
yšl

461
618 305

Klub deskových her pro děti a m
ládež (Carcassonne, Osadníci z

Katanu a další m
oderní deskové hry)

Ú
terý

16.30

M
ateřské centrum

 
607 605 720

So 22.4. od 9:00 h PODM
ALBA NA SKLE - kurzovné 140,- Kč,

rezervace nutná předem
Čt 27.4. od 10:00 h JARNÍ H

RANÍ SE ZA
JÍČKEM

 - koná se v zá-
m

ecké zahradě!, vstupné 30,- Kč na dítě, za deštivého počasí
se akce nekoná

So  22. 4.
9.00
Čt 27. 4.
10.00

Dům
 dětí a m

ládeže 
461 615 270

Litom
yšlský pohár ve stiga hokeji - 3. kolo (14.00)

Krajská Stiga-liga - turnaj ve stiga hokeji (17.30)
tréninky každou středu od 17.30 h pro každého zájem

ce
Stiga H

C Benátky se dále zúčastní turnajů v Praze (8. 4.), M
i-

lovicích (22. 4.) a v Bratislavě (30. 4.) 
Soutěžní hra LITOM

YŠLSKÝ VŠEVĚD aneb ZELENÁ LITOM
YŠL

ve spolupráci s M
ěstskou knihovnou. w

w
w.ddm

.lit.cz

So 
1. 4.

Pá 14. 4.
Středy

18. 4.
- 3. 5.

od  1. 4.
do

7. 5.
H

ORKÁ JEH
LA

- výstava grafiky, soubor prací 43 převážně ev-
ropských autorů zapůjčila M

ěstská galerie Litom
yšl ze sbírek Ga-

lerie hlavního m
ěsta Prahy.  Vernisáž výstavy proběhne v pátek

31. března•
 Dům

 U
 Rytířů

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 10 - 17
M

ěstská galerie 
461 614 765

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 12, 13 - 17

Regionální m
uzeum

461
615 287

KOSÍ H
N

ÍZDO V LITOM
YŠLI - Výstava věnovaná H

nízdu kosů
litom

yšlských připom
ene působení m

užského hum
oristické-

ho společenství, které v Litom
yšli existovalo v letech 1889-

1903 a svým
 svérázným

 způsobem
 přispívalo k m

ěstském
u

spolkovém
u životu.Doprovodný program

:Pro děti jsou při-
praveny pracovní listy k tém

atu výstavy i jedna celá m
ístnost

představující velké netknuté plátno čekající na jejich m
alíř-

ské výtvory. Vytvořte svou představu „kosí zahrádky“!

ILU
STRACE ZDEŇ

KA BU
RIAN

A - Ve spolupráci s Pam
átníkem

národního písem
nictví, odkud pocházejí originální ilustrace

Z. Buriana. 

od  2. 4.
do 18. 5.

od 2. 4. 
do 30. 7.

Čajovna v m
uzeu 

604 737 483
M

AN
TRY A BH

ADŽAN
Y

- pojď
te si zazpívat a ulevit své duši (18)

O SM
RTI - Eva Zem

anová, žákyně 14. Dalajlam
y (18.30)

Čt
13. 4.

Čt  20. 4.
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Miroslav Havran na
olympiádě v Kanadě
Pokračování z minulého čísla
Snad každý sportovec touží zúčastnit se olympijských
her. Tato třešnička na dortu mi dosud chyběla. Pře-
stože jsem začal se závodní činností až po čtyřicítce,
stihl jsem stát téměř sedmsetkrát na startu různých
závodů a necelých sto jsem jich vyhrál. Je samozřej-
mé, že naprostá většina startů byla na území České re-
publiky. Startoval jsem mnohokrát i v zahraničí - na
Slovensku, ve Francii, v Kanadě, Rakousku, Švédsku,
Německu, Švýcarsku, Belgii, Anglii, Španělsku, Itálii,
Spojených státech amerických, Japonsku i na Novém
Zélandu. Běhal jsem závody různých délek včetně ma-
ratonů. Z těch zahraničních jsem běžel slavný mara-
ton v Římě, ve Frankfurtu, v Řeznu a nejslavnější 100.
maraton v Bostonu. Zúčastnil jsem se několika mist-
rovství světa veteránů, mistrovství Evropy veteránů,
mistrovství světa v běhu do vrchu, halového mistrov-
ství Evropy veteránů a nakonec i olympijských her.
Mám slušnou sbírku medailí, z nichž nejcennější jsou
dvě zlaté, jedna stříbrná a jedna bronzová z mistrov-
ství světa, několik pohárů, Cena Města Litomyšle a řa-
da certifikátů, diplomů, výsledkových listin a stovky

AniFest je mezinárodní festival animovaných filmů,
který bude tento rok již popáté hostit jihočeská Tře-
boň. A aby to nebylo obyvatelům dalších sedmi měst
České inspirace líto, zorganizovalo to-
to sdružení akci s názvem „Inspirace
AniFestem“. Filmy promítané během
loňského ročníku AniFestu se tak do-
stanou i k divákům, kteří nemohli v u-
plynulém roce přijet do Třeboně.   
Pro Litomyšl jsme vybrali tématický
blok „Animace a hudba“, který je se-
staven z krátkých tří až pětiminuto-
vých animovaných filmů. „Animace a hudba jsou spo-
lu nerozdělitelně spojené, navzájem se podepírají, lé-
tají tak, jak to v jiném filmu není možné,“ tvrdí orga-
nizátoři AniFestu. Návštěvníci projekce se mohou těšit
na animované filmy z Francie, USA, Kanady, Austrálie,
Německa, Velké Británie, Holandska, Běloruska a je-
den snímek zde má dokonce i Jižní Korea. 

A kdo se bude v Litomyšli inspirovat? Přijít může sa-
mozřejmě kdokoli. Projekce bude probíhat v pondě-
lí 10. dubna od 15 hodin v Music clubu Kotelna,

vstup je volný. Jakýmsi „předskoka-
nem“ AniFestu bude představení vý-
sledků práce kroužku animovaného fil-
mu. Autoři malých „litomyšlských“ fil-
mečků budou moci svoji práci porovnat
se světovou špičkou a samozřejmě se i
trošku inspirovat. „A toho, komu ani-
movaný film učaruje, rádi přivítáme
v Domě dětí a mládeže,“ říká vedoucí

kroužku animovaného filmu Kamil Kopecký a dodá-
vá: „Scházíme se dvakrát týdně, v pondělí a ve stře-
du odpoledne.“ 
Na závěr zbývá jen dodat, že kotouče promítaček s no-
vými animovanými filmy se v Třeboni roztočí již 4.
května! 

Michaela Severová

fotografií z cest. Nejen že jsem objel kus světa, ale já
jsem ho i oběhl. V době nejlepší formy jsem naběhal
i 300 km za měsíc. Není těžké spočítat, že běžím již
druhé kolo. Nehrozí mi, že by mne v Litomyšli v do-
hledné době někdo ve výsledcích doběhl.
Mrzí mě, že jsem na mnohých významných meziná-
rodních akcích startoval jako jediný Litomyšlan, bo-
hužel často i jako jediný Východočech. Zrovna můj
případ je přitom dokladem toho, že nikdy není pozdě
začít. Ale musí se propotit stovky triček, obětovat
spousta volného času a obrnit se buldočí vůlí, i když
se zrovna nedaří. Všechny zahraniční starty jsou pod-
míněny finanční dotací. Atletický svaz nám, veterá-
nům, nedá ani korunu. Znamená to oslovit spoustu
sponzorů. Rozhodně je to nepříjemné žadonit o pení-
ze. Snad jsem měl štěstí, že mi sponzoři převážně fan-
dili. Za ta léta by to byl tak obsáhlý seznam, že by jej
nebylo možné na tomto místě zveřejnit. Nad všemi
však ční firma Profistav, ve které jsem byl zaměstnán,
v posledních letech je mi oporou firma Orling, díky je-
jímž výrobkům mohu stále podávat takové výkony.

Miroslav Havran, konec

zve na koncerty
SUNSET BLVD. - pátek 7. dubna
Kapela vznikla koncem roku 2003, kdy Roman
Kašník a Komár uvedli v život dlouholetý projekt,
který plánovali, když oba ještě pracovali na desce
Deseti Očí. Oslovili Ondřeje Žatečku a Tomáše
Kopeckého, který v té době odchází z kapely Walk
Choc Ice. Členové skupiny nejsou tudíž žádní
nováčci, nýbrž mají své hudební názory, vytříbené
dlouholetou zkušeností v jiných známých či méně
známých formacích. Pochází z různých koutů
republiky, avšak považují se za kapelu
litomyšlskou, neboť jsou profesně a zejména
osobně spjati s tamním hudebním klubem Kotelna.
Styl hudby je řazen k popu s prvky jazzu, funky,
rocku a příměsi osobitého vyjádření všech
protagonistů. Primární a nejosobitější stránkou
kapely je sound, který je již v této fázi shledáván
kritiky jako veskrze srovnatelný se světovými
kapelami.
Díky vlastní iniciativě některých rozhlasových
stanic se Sunset BLVD. objevili i v éteru. Skladby
„Somebody You Know“ a „Mysterium“ z dema č.1
slaví úspěchy na frekvenci 90.3 Expresrádia
(„Somebody You Know“ - 6 týdnů v hitparádě,
„Mysterium“ po dvou týdnech na první příčce
Expres chart).

GULO ČAR - pátek 14. dubna
Devítičlenná romská skupina Gulo čar si na
letošní jaro připravila své v pořadí třetí album.
Dostalo název Gipsy Goes To Hollywood a opět
míchá osvědčené prvky - soul a funkovou hudbu
silně ovlivněnou cikánskou melodikou a
harmonií. Strhující výbušnost a energii, která je
typickým znamením všech koncertů Gulo čar se
podařilo přenést i na nové album, a to pod
taktovkou slavného baskytaristy Douga
Wimbishe (Living Colour, Jungle Funk, Mick

Jagger, Madonna)
v roli producenta.
Wimbish byl nadšen
už z demosnímků,
které mu manage-
ment kapely zaslal
se žádostí o spolu-
práci a rozhodl se
přijmout nabídku
produkovat desku a

zahrát si na ní jako host. Stalo se tak v průběhu
roku 2005 v nouzovském studiu SONO. Finální
mastering se díky časové vytíženosti producenta
posunul až na leden letošního roku, ale výsledek
překročil míru očekávání. Autorem hudby je Pavel
Dirda, texty jsou kolektivním dílem Gulo čar za
přispění pozvaných hostů. Na albu se tak objeví
Dan Bárta, David Koller, Doug Wimbish, Topol
(vokály), MC Ni z kapely Cherry Hill (rap), Lazaro
Cruz (trubka) nebo Štěpán Markovič (saxofon).

TEMPERAMENTO - pátek 21. dubna
Temperamento vznikli v únoru 2005. S jejich
přirozenou drzostí však ještě týž měsíc poslali
svůj demosnímek do soutěže Coca - Cola PopStar.
Možná pro lehkost, s jakou prezentují svou těžko
„zaškatulkovatelnou“ hudbu, nesporně pro
přirozené hitmakerovství a pro schopnost nasát a
zpracovat mix současných hudebních vlivů, a
přestože tomu předcházelo pouze jedno jediné
veřejné vystoupení, postoupili do finále. A tam
svým naprosto uvolněným vystoupením v
sombrerech („Vždyť to má být zábava.“) strhlo
nejen porotce, ale i narvaný Lucerna Music Bar.
Samotné je to překvapilo, ale o to s větší vervou
se pustili do práce na svém prvním albu. Ve
studiu Elements v produkci Honzy Horáčka
(Space Junkie, Miro Žbirka, United Flavours)
vzniklo během podzimu třináct skladeb, které
jsou dokonalou směsí současných hudebních
trendů. Gradující mix latiny, popu, rocku,
elektroniky, „šmrncnutý“ tuzemským folklórem a
ochucený nenapodobitelnou „temperament-
skou“ ingrediencí „něčeho navíc“.

-ms-

Ke zdraví jsem zrozen...
Srdečně vás zveme na přednášku nejen o zdraví na téma Začínáme se zdravou přírodní stravou. Na téma
„Co je to jiná kuchyň“, „co nesmí chybět“, „rychle, zdravě, levně“ bude přednášet uznávaný odborný
dietetický poradce Sam Fujera (www.sam.fujera.com) Neděle 23. dubna od 14 hodin v budově Tunel ZUŠ
Bedřicha Smetany. Vstupné 100,- Kč (vstupenky jsou slosovatelné, můžete vyhrát hodnotné ceny).

Dne 23. února pořádala Římskokatolická farnost -
Proboštství v  Lidovém domě benefiční ples. Celý výtě-
žek 23900 korun byl  věnován 1. mateřské škole na
vybudování nového bazénu. Děkuji  tímto všem orga-
nizátorům a jmenovitě Mgr. Daně Cabicarové,  rodi-
čům a sponzorům, kteří přispěli svými dary. Nezbývá,
než se  těšit na jaro a hlavně na pěkné léto.

Mojmíra Jandíková, ředitelka 1. mateřské školy

Děkuji panu Soukupovi z odboru dopravy Městské-
ho úřadu v  Litomyšli za vrácení ztracené peněženky.

V. Vachutková, Litomyšl

Poděkování

Inspirace AniFestem v Kotelně 

Irena Horváthová - zpěvačka
skupiny Gulo čar
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Výstavu zahájila hymna kosů litomyšlských
Hymna litomyšlských kosů v podání pěvců pod vede-
ním emeritního ředitele místního gymnázia pana Ota-
kara Karlíka (zastoupeného panem Martínkem) zahá-

jila 1. dubna v Regionálním muzeu výstavu, kterou je-
jí tvůrci věnovali historii a odkazu svérázné humoris-
tické společnosti zvané Hnízdo kosů litomyšlských.
Od jejího zániku uplynulo více než sto let. Zájemci si
mohli také zakoupit publikaci věnovanou dějinách li-
tomyšlského kosáctví či si jako malou upomínku od-
nesli odznak s kosem vytvořený podle autentických
kreseb členů hnízda. Již nyní se mohou těšit na mo-
nografii zabývající se životem a dílem Quido Šimka,
který stál po celou dobu existence v čele litomyšlské-
ho hnízda. Humoristovi obrosi rytíři Šťouralíkovi,
svobodnému pánu ze Stavuňku bude příští rok u pří-
ležitosti výročí jeho 150. narozenin věnována samo-
statná výstava. Hnízdo kosů litomyšlských bylo zalo-
ženo v roce 1889 jako filiální odnož Prahnízda kosů
chrudimských. Kosí hnízda se rozšířila během několi-
ka desetiletí do více než 40 českých měst a městeček,
ale také do českých čtvrtí ve Vídni a Chicagu. Výstava
potrvá do 18. května.                                                 -red- 

Recitál Gabriely Vermelho obohatí výstavu
Miro Požara a Iliji Dorovského 

Výstava sochaře Miro Požara a výtvarníka Iliji Dorov-
ského byla v Zámeckém pivovaru k vidění přesně před
rokem. Z Požarových pískovcových soch je cítit slunce
i vítr, člověk i stroj, zrození i umírání. Výtvarník Ilija
Dorovský zase vyrábí z lidských podob velká plátna a
obrazy, kde se v nadživotní velikosti mísí člověk se
světem okolo něj - až je to někdy k nerozeznání. 
Tentokrát si pro jednodenní výstavu svých děl vybrali
prostor Music clubu Kotelna. V úterý 2. května budou
dveře klubu otevřeny již od 10 hodin dopoledne a zá-
jemci o tento druh umění si mohou prohlédnout vý-
stavu během celého dne. Vernisáž výstavy je napláno-
vána na 17 hodin a svým minirecitálem ji obohatí
houslistka a zpěvačka Gabriela Vermelho. Tuto muzi-
kantku můžete znát například ze skupin Maraca, Zim-
bova nebo z muzikálů Balada pro banditu či Obraz Do-

riana Graye. Sólově ji však uvidíte jen málokdy, tak si
tuto příležitost nenechte ujít!                                  -ms-   

Richard Pogoda v Litomyšli vzpomínal
Pavla Dostála a Richarda Pogodu jsem poprvé coby di-
vák poznal na podzim roku 1968. Bylo dva měsíce po
srpnové okupaci, do svitavského divadla pozvali Olo-
moucké studio s muzikálem „Výtečníci“. Bylo to sku-
tečně výtečné představení, byla to senzace: nadšená
parta mladých lidí, svěží studentský muzikál, pěkné
písničky, profesionální choreografie a aktuální gloso-
vání politické situace oběma protagonisty - Dostálem
a Pogodou. Vzpomínám, že to svým způsobem byla
demonstrace proti velmoci i proti kolaborantům, bylo
to jak v Osvobozeném divadle.
„Kdyby nebylo Osvobozeného divadla V+W, kdyby ne-
bylo Semaforu, asi bychom nedělali takové divadlo,
jaké jsme dělali. Vždyť v určitém období (dle údajů Di-
lie) jsme po Voskovci a Werichovi byli nejhranějšími
českými autory,“ řekl Richard Pogoda v programu
vzpomínek na svého celoživotního kamaráda a spolu-
autora Pavla Dostála.

Richard Pogoda v současné době působí coby hudeb-
ní redaktor Olomouckého rádia, jezdí po klubech a
vzpomíná na svůj život s divadlem, na úspěchy i po-
rážky, na společný boj s mocí, s lidskou hloupostí a za
pomoci unikátních záznamů na velká dlouholetá přá-
telství - s Pavlem Dostálem, Miroslavem Horníčkem,
Karlem Krylem, Hanou Maciuchovou, Jiřím Suchým a
dalšími. Richard Pogoda jezdí na premiéry svých před-
stavení, ale jezdí i za soubory a pomáhá jim s nacvičo-
váním svých písní a her. Má talent poutavého vypra-
věče, dobrého hudebníka i zpěváka (občas hrál na
klavír a zpíval, občas zpíval na playback). Jeho před-
stavení sice mělo svoji finálovou píseň, ale pak po-
zvolna přešlo v neformální besedu s diváky. A protože
pan Pogoda má v Litomyšli příbuzné i trvale pěkný
vztah k našemu městu, určitě toto setkání nebylo po-
slední.

Vladimír Šauer

Horká jehla
V pátek 31. března byla v domě U Rytířů otevřena
výstava grafiky pod názvem Horká jehla. Soubor
prací třiačtyřiceti převážně evropských autorů za-
půjčila Městská galerie Litomyšl ze sbírek Galerie
hlavního města Prahy. Jedná se o generaci umělců,
kteří vstupovali do výtvarného života v sedmdesá-
tých letech minulého století a jejichž výběr může
naznačit celkové trendy a zároveň i rozmanitost
cest, jakými se evropská grafická tvorba od té doby
ubírala.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10 do
17 hodin a potrvá do neděle 7. května.

Hlína a kůže
Dům dětí a mládeže uspořádal keramickou „bubno-
vací“ dílnu. Během února byly vytvořeny keramické
bubny, jejichž africké originály jsou však ze dřeva.
Jednohlavý buben pohárového tvaru osazený kůží
byl původně používán africkým etnikem Malinke,
sídlícím na území dnešního jihu Mali, Guineje a zá-
padu Pobřeží Slonoviny. Bubnování se uskuteční 5.
dubna. Pro velký zájem bude kurz zopakován. Prv-
ní lekce proběhne pod vedením Hanky Šafaříkové
19. dubna od 18.30 hodin a pak dále ve stejný čas
26. dubna, 3. května a 10. května. Potahování bude
probíhat během května.                                          -red-

Spolek patchworku 

Březnový patchwork byl stále ještě ve znamení zimy.
Venku se snášely na zem obrovské bílé vločky (tzv.
trakaře) a to je vpravdě dost dobré počasí na šití (ji-
nak ale dost bylo zimy!) .Ve škole však jako vždy mi-
lo a útulno a dobrá nálada mezi námi, co jsme se se-
šly na šití chrámových oken neboli inkrustací, jak se
technika určená pro ruční či případně i strojové šití
nazývá. Tato varianta patchworkových prací se do-
stala do Evropy oklikou přes Severní Ameriku z vý-
chodních zemí Asie, zejména Japonska. Farmářské
ženy znaly techniku pod názvem „okna katedrály“.
Průběh sobotního šití byl tradiční: na chodbě impro-
vizovaná výstavka rozešitých i ukončených prací,
k dispozici na zapůjčení časopisy, k nahlédnutí nové
publikace o patchworku. Po instruktáži a předvede-
ní „jak na to“ na připraveném panelu následovalo
pilné šití a jako vždy výměna zkušeností, různé orga-
nizační informace, rady, kterak si usnadnit práci vy-
užitím rychlých technik včetně podrobnějšího vy-
světlení šití rychlých mořských vln. No a příště (8.
dubna) se můžeme těšit na šití patchworkové tašky
a možná přijde i jaro!

Alena a Vlasta

Ženy, sny a skutečnost
s Mirkou Vopavovou

Pozvání Spolku paní a dívek tento-
krát přijala paní Mirka Vopavová,
zakladatelka a duchovní matka ča-
sopisu Marianne a nyní ředitelka
redakcí vydavatelství Hachette Fi-
lipacchi. 
Časopis Marianne paní Vopavová

založila před pěti lety, v roce 2003 byl Unií vydavate-
lů oceněn titulem Hvězda roku. Jde o původní český
titul s originální koncepcí, zabývající se vším, čím žijí
aktivní ženy po třicítce - životním stylem, slaďováním
pracovního a soukromého života, mezigeneračními
vztahy, výchovou dětí. S články paní Vopavové se mo-
hou setkat i čtenářky a čtenáři časopisu Elle a dalších
periodik, před několika lety bylo možné číst její úva-
hy v rubrice Poslední slovo Lidových novin. 
Mirka Vopavová vymyslela časopis pro ženy, pracuje
se ženami, předává své zkušenosti studentkám žur-
nalistiky, žije životem matky, manželky a pracovně
aktivní a úspěšné ženy. Bude určitě zajímavé dozvě-
dět se víc o její cestě za splněním snu, jakým bylo za-
ložení časopisu, o tom, jak vidí proměny českých žen,
jejich myšlení a způsobu života i postavení v naší spo-
lečnosti. Po několika tematicky vyhraněných diskus-
ních večerech tedy srdečně zveme ženy všech genera-
cí a různého zaměření k debatě o tom, co je nám spo-
lečné i jak se můžeme obohatit svou odlišností, jak se
měníme a jak se ve svých proměnách vnímáme. Pro
každou z nás by mohla být debata s touto schopnou,
vtipnou a moudrou ženou inspirací. 
Přednáška se uskuteční 26. dubna od 19 hodin v Zá-
meckém pivovaru.                                   Lenka Košková

Divadelní představení Damián a Adelaida mělo premiéru v
kosárně hotelu Zlatá hvězda při oslavě kosáckého Silvestra
24. února 1901. 
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Výtvarná soutěž s včelařskou tématikou
„Sladké pondělí“ 30. ledna, kdy předškoláci a děti z
I. stupně litomyšlských škol navštívili včelařskou
výstavu a shlédli scénku ze života včel v podání Mgr.
M. Kadidlové a Mgr. P. Zaala, jim přineslo bohatou
inspiraci a ta se při hodinách výtvarné výchovy
projevila hojnou účastí na stejnojmenné soutěži,
vyhlášené Základní organizací
Českého svazu včelařů Litomyšl a
Městem Litomyšl. Přestože byla
soutěž vyhlášena v malbě a kresbě,
dostali pořadatelé mezi 109
individuálními a kolektivními
pracemi mimo jiné koláže. Bezradní
včelaři se proto obrátili s prosbou o
vyhodnocení na Výtvarné studio
Dolní Újezd a děkují tímto Mgr. Šárce
Hrouzkové, která toto množství
nádherných prací dlouho procházela,
porovnávala a nakonec vyhodnotila
následujícím způsobem:
Předškoláci: 1. místo: Jiří Dvořák 1. MŠ, Bohdana
Janypková 3. MŠ, Kateřina Sochová 3. MŠ. 2. místo:
Žaneta Belfi 1. MŠ, Markéta Křížová  2. MŠ. 3. místo:
kolektivní práce 1. MŠ (Michaela Červená, David
Jiránek, Jana Kárská, Veronika Kovářová, Lucie
Stříteská), Johana Edlmanová 1. MŠ. 1. třída ZŠ: 1.
místo: Aneta Fuchsová 3. ZŠ, Pavel Tmej ZŠ Vidlatá
Seč. 2. místo: Johana Pulgretová 3. ZŠ. 3. místo:
Adéla Kopecká 3. ZŠ.

2. třída ZŠ: 1. místo: kolektivní práce 2. ZŠ (Adam Ku-
beš, Simona Ludvíčková, Martin Soukup, Eliška Vo-
máčková), kolektivní práce 2. ZŠ (Daniel Fikejs, Anna
Fikejsová, Veronika Jůzová, Adam Kubeš, Marek
Šulc). 2. místo: Lucie Kurková 2. ZŠ. 3. místo: Veroni-
ka Filipi 2. ZŠ, Dominik Kracík ZŠ Vidlatá Seč.

3. třída ZŠ: 1. místo: Jiří Mlejnek 1.
ZŠ. 2. místo: Jan Beránek 2. ZŠ. 3.
místo: Jindřich Herynek 1. ZŠ, Kate-
řina Pavlišová 1. ZŠ. 4. třída ZŠ: 1.
místo: David Buber Speciální ZŠ, Da-
vid Lašek 3.ZŠ. 2. místo: Vendula
Hýblová   2. ZŠ, Anna Machů 3. ZŠ, 3.
místo: Michaela Havlíková 2. ZŠ, Mi-
roslav Vacek 3. ZŠ. 5. třída ZŠ: 1. mís-
to: Kristýna Bednářová 3. ZŠ.
Celkem tedy bylo uděleno jedenáct 1.
míst pro 18 dětí, sedm 2. míst pro 7
dětí a osm 3. míst pro 12 dětí. Kolik se

však soutěže celkem zúčastnilo dětí, to se asi nikdy
nedozvíme, protože spousta prací neprošla přísným
výběrem kantorů a kantorek a na některých kolektiv-
ních dílech nejsou autoři uvedeni. Přesto jsou pořa-
datelé z výsledku nadšeni a už se těší na výstavu sou-
těžních prací v Městské knihovně v Litomyšli, která
bude zahájena předáním sladkých odměn vítězům a
zakončena možná i dražbou soutěžních prací. O po-
drobnostech vás budeme včas informovat!

Ing. Jindřich Petr, jednatel ZO ČSV Litomyšl

Jiří Dudycha rozehrál tanec tvarů
Sochař Jiří Dudycha ve spolupráci s Ateliérem DUKE
Bohemia připravil pro všechny své příznivce tentokrát
hned dvě překvapení. Těžiště spolupráce je tradičně
v interiérových doplňcích. Tentokrát je ale pozornost
zaměřena na poněkud, do této doby, opomíjenou část
interiéru. 
Jsou to luxusní žardiniéry - květinové plastiky, které
jistě vhodně doplní každou květinu. Po konzultacích
s odborníky sochař Jiří Dudycha zvolil optimální veli-

kost, která odpovídá nejběžněji používaným květiná-
čům a na tomto základě rozehrál všechnu svoji fanta-
zii. Přidržel se ovšem klasické bílé, pro Ateliér DUKE
tolik typické polomatné glazury, doplněné pravým
zlatem.
Druhá kolekce tvarově nevybočuje z klasické produk-
ce Ateliéru DUKE, zvláštností jsou ale textilní stuhy,
které vkusně doplňují tvarovou nápaditost Jiřího Du-
dychy. Ty jsou barevně sladěny s keramikou, nicméně
je možné přizpůsobovat je dané slavnostní příležitos-
ti, která je ozdobena Dudychovou nádherou i podle
momentální nálady. Vždyť každý má jistě svoji před-
stavu o doplňcích, svůj interiér i svoje nápady, které
by rád realizoval.
Tanec tvarů, který Jiří Dudycha rozehrál, budete mo-
ci obdivovat na uvedení těchto kolekcí hned na čty-
řech místech zároveň. Bude to slavnostní prezentace
v Ateliéru DUKE za přítomnosti sochaře Jiřího Dudy-
chy i majitele ateliéru Jiřího K. Dudychy 8. dubna
od 15 hodin. V pondělí 10. dubna bude následovat
předvedení v Hradecké galerii Barbara, v Pardubické
galerii květin pod Zelenou branou a v prodejně Umě-
lecké tvorby v Rychnově nad Kněžnou.                  -red-

Jana Věnečková si vyzpívala finále na Konopišti
Jedenáctiletá Jana Věnečková z Litomyšle uspěla ve
východočeském oblastním kole autorsko-interpretač-
ní soutěže mládeže Folkový kvítek 2006. V podmín-
kách této soutěže mladých muzikantů do osmnácti let
je to, že hudebníci vystoupí se skladbami, ke kterým
sami složili hudbu i text. 
Jana zazpívala své tři skladby - Truhla, Jaro a Vánoce,
u nichž se současně doprovodila na housle. Svým vy-
stoupením zaujala sedmičlennou odbornou porotu
natolik, že byla vybrána jako účastník Národního fi-
nále této soutěže. Jelikož do finále postupuje z celé
České republiky pouze šest sólistů, velmi si Jana to-
hoto postupu považuje. Jana do Národního finále té-
to soutěže postoupila již loni i předloni, ovšem ten-
krát jako členka kapely Mother’s Angels. Letos zde
bude poprvé vystupovat sama za sebe se svými sklad-
bami. 
Národní finále soutěže proběhne 13. května na Kono-
pišti. Na tomto festivalu se mimo soutěžících předsta-

ví například Vladimír Mišík & Etc..., Lenka Dusilová,
Michal Prokop, Jan Spálený, Znouzectnost, Jablkoň,
Kamelot, Spirituál kvintet, Jarret a řada dalších. 

-red- FOTO Josef Věneček

KOS opět ‘řádil’ 
v Krnově
Je již zaběhnutou tradicí, že se každoročně na sklon-
ku zimy pořádá hudební festival středních pedagogic-
kých škol a vyšších odborných škol České republiky.
Volba místa konání této celostátní akce už poněkoli-
káté padla na Krnov, kam se dle zvyku vypravila i en-
kláva hudebníků z litomyšlské pedagogické školy. Ja-
ko vždy s velkými ambicemi.
Festival proběhl ve dnech 1. - 3. března v městě leží-
cím na severu Slezska nedaleko hranic s Polskem.
Sbor KOS pod vedením sbormistrů Jany Švecové a Mi-
lana Motla i letos předvedl velice kvalitní a plnohod-
notný výkon, kterým oslnil porotu i nadšené publi-
kum, a kterým zkompletoval vítězný hattrick ve třech
po sobě jdoucích ročnících. I přesto, že se do zlatého
pásma řadil společně s domácím sborem Ars voce, byl
porotou vyhlášen za nejlepší sbor festivalu a dostalo
se mu cti uzavírat celé třídenní soutěžení na koncertě
vítězů. Kromě celkového prvenství si sbor KOS odvezl
i dvě ceny poroty za provedení povinné skladby pol-
ského skladatele J. J. Šwidera Molto cantabile a za
příkladné provedení soutěžního programu.
Prosadili se také sólisté. Kategorii sólový zpěv klasic-
ký zcela ovládli členové litomyšlské výpravy - vítězem
se stal Ondřej Kleiner, druhé místo obsadila Michaela
Račáková a třetí skončila Kateřina Synková. V téže
kategorii obdržela cenu poroty za vhodně zvolený re-
pertoár Jana Dohnalová. Cenou poroty se mohou pyš-
nit i Ondřej Nathaniel Filip za interpretaci písně Gora-
na Bregoviče v kategorii muzikálového zpěvu, respek-
tive Lukáš Hrubeš za provedení skladby Jiřího Vřešťá-
la v kategorii hra na klavír a akordeon, ve které získal
třetí místo Josef Vajrauch.
Součástí festivalu byl pro KOS i zájezd do blízkého
polského města Glubczyce, kam byl sbor pozván čle-
nem poroty Tadeuszem Eckertem, ředitelem a sbor-
mistrem Lycea Adama Mickiewicze, který KOSu nabídl
další vzájemnou spolupráci. Dík za úspěšnou repre-
zentaci patří jak všem členům vítězné výpravy, tak i
vedení pedagogické školy, které velmi podporuje veš-
keré ativity sboru. Nechť se sboru KOS a jeho sólistům
vede i nadále úspěšně!                             Josef Vajrauch

Chovatelská přehlídka
trofejí 
Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička a Moravská
Třebová ve spolupráci s Okresním mysliveckým
spolkem ve Svitavách pořádají Chovatelskou přehlídku
trofejí ulovené zvěře v honitbách okresu Svitavy za rok
2005. Tato akce se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23.
dubna v kulturním domě v Opatovci s tímto
programem: pátek 21. dubna od 12 do 14 hodin -
přejímka trofejí, 14 - 18 hodin - hodnocení trofejí zvěře
hodnotitelskou komisí. Sobota 22. dubna od 8 do 16
hodin - výstava pro veřejnost, na místním hřišti
proběhne od 8 hodin jarní svod mladých psů loveckých
plemen. Neděle 23. dubna od 8.30 hodin - oficiální
hodnocení přehlídky pro myslivecké hospodáře a
zástupce jednotlivých honiteb, hodnocení odlovu
pracovníky státní správy myslivosti, odboru životního
prostředí městských úřadů ORP. Po ukončení
hodnocení proběhne okresní myslivecký sněm
zúčastněných zástupců všech mysliveckých sdružení v
okrese Svitavy.
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Kde jsou cyklisté vítáni?
V letošním roce zahájila Nadace Partnerství projekt
Cyklisté vítáni, národní certifikaci služeb v cestov-
ním ruchu. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality
služeb nabízených cyklistům a cykloturistům. Do-
mácí i zahraniční cykloturisté nachází v Česku bo-
hatou síť cyklotras, chybí však nabídka služeb od-
povídající evropským standardům. Zavedení certi-
fikace nabídne cykloturistům jednoduchý přehled o
místech, kde jsou cyklisté skutečně vítáni. 
Certifikát Cyklisté vítáni tak bude známkou kvality
upozorňující na restaurace, ubytovací zařízení ne-
bo turistické cíle, které jsou výborně připravené
postarat se o své hosty - cyklisty. Ti zde mají k dis-
pozici základní technickou pomoc pro opravu kola,
bezpečné místo pro jeho uschování nebo možnost
vyprání a usušení výstroje. Značka Cyklisté vítáni
znamená ale i to, že cyklista na jídelním lístku res-
taurace nalezne lehké zdravé pokrmy, iontové a
nealkoholické nápoje.
Nadace Partnerství v rámci projektu Cyklisté vítáni

vyškolila 70 hodnotitelů, kteří pokrývají území ce-
lého Česka a jsou připraveni pomoci poskytovate-
lům služeb v průběhu celého procesu udělování cer-
tifikátu. Zařízení, které obdrží certifikát, má pak
právo na používání chráněné známky Cyklisté vítá-
ni a zveřejnění informací o sobě na internetových
stránkách projektu. Do června 2007 je certifikace
nabízena bezplatně. Webové stránky www.cyklis-
tevitani.cz slouží jako centrum údajů o certifikova-
ných zařízeních pro internetové vyhledávače, kar-
tografická nakladatelství, destinační agentury a
turistická a městská informační centra. Zájemce o
certifikát tam nalezne povinná a doplňková kritéria
pro daný typ zařízení a kontakt na hodnotitele. Po-
dobný systém funguje od roku 1996 v Německu a od
roku 2001 je zaváděn i v Rakousku. 
Pokud Vás projekt Nadace Partnerství zaujal, kon-
taktujte prosím pro jakékoliv informace koordiná-
tora ve vašem regionu, Karel Novotný,
novotny.dl@seznam.cz, tel.: 603 885 587. 

Nohejbalisté se připravovali
O víkendu 25. - 26. března proběhlo soustředění A-tý-
mu litomyšlského nohejbalového klubu. V sobotu tým
odehrál dvě přátelská utkání. V prvním zápase se stře-
tl v Luži s týmem SK Bělá, který bude v letošní sezóně
hrát dorosteneckou ligu. Litomyšlský tým nastoupil v
těchto sestavách: 1. dvojice - Miloš Vomočil + Mirek
Ševčík oba zápasy prohrála, 2. dvojice - Bobeš Havran
+ Michal Půlkrábek 1 výhra + 1 prohra, 3. dvojice -
Martin Radiměřský + Tomáš Maloch jediný svůj zápas
vyhrála. 1. trojice - Martin Radiměřský + Tomáš Ma-
loch + Miloš Vomočil (střídající Josef Beránek) 1 výhra
+ 1 prohra, 2. trojice - Michal Půlkrábek + Bobeš Hav-
ran + Jirka Zindulka (střídající Mirek Ševčík) 1 výhra
+ 1 prohra. Singl - Martin Radiměřský odvedl velmi
dobrý výkon, ale na reprezentanta Pavla Kopa to bo-
hužel nestačilo. Po dlouho trvajícím zápase nakonec
tým Bělé zvítězil v poměru 6:4. Zejména proto, že za
vítěze uhrál 5 bodů juniorský reprezentant ČR Pavel
Kop. Poslední a zároveň rozhodující šestý bod získala
druhá dvojka „domácích“.
Ve druhém přátelském utkání přivítal tým z Litomyšle
v hale v Dolním Újezdě celek Nohejbalového klubu
Peklo. Po dopoledním zápase udělal trenér jednu změ-
nu, když prohodil první a třetí dvojici.
NK Sokol Litomyšl - NK Peklo 8:2
1.dvojice - Martin Radiměřský + Tomáš Maloch 2:1
(7:10,10:8,10:8), 2. dvojice - Bobeš Havran + Michal
Půlkrábek 2:1 (10:6,5:10,10:9), 1. trojice - Martin Ra-
diměřský + Tomáš Maloch + Miloš Vomočil (střídající
Pepa Beránek) 0:2 (6:10,7:10), 2. trojice - Michal Půl-
krábek + Bobeš Havran + Jirka Zindulka (střídající Mi-
rek Ševčík) 2:1 (9:10,10:8,10:5), 3. dvojice - Miloš Vo-
močil + Mirek Ševčík 2:0 (10:7,10:8). Singl - Martin

Radiměřský - 2:1 (10:4,9:10,10:9), 1. trojice - Martin
Radiměřský + Tomáš Maloch + Pepa Beránek 2:1
(6:10,10:9,10:9), 2. trojice - Michal Půlkrábek + Bobeš
Havran + Jirka Zindulka (střídající Mirek Ševčík) 2:1
(8:10,10:5,10:6), 1.dvojice - Martin Radiměřský + To-
máš Maloch 0:2 (6:10,6:10), 2. dvojice - Bobeš Havran
+ Michal Půlkrábek 2:0 (10:9,10:6). V tomto zápase se
projevila lepší vyhranost litomyšlského týmu, který si
nakonec připsal jednoznačnou výhru v poměru 8:2.
Po společenské akci, která hráčům a jejich doprovodu
zpříjemnila sobotní večer, se v neděli odehrála druhá
etapa soustředění. Ta byla zaměřena zejména na zdo-
konalování techniky hry a nácvik herních situací.
Hráči mohou být s tímto víkendem a rozvrhem, který
naplánoval trenér Martin Radiměřský, spokojeni. Vel-
mi příjemnou zprávou byl také fakt, že hráč Tomáš
Maloch byl po zápase s dorostem Bělé angažován prá-
vě do tohoto týmu, se kterým by měl odehrát tuto se-
zónu. Je to první odchovanec klubu, který si zahraje
Dorosteneckou ligu, jež je mládežnickou obdobou Ex-
traligy mužů.        Za NK Sokol Litomyšl Miloš Vomočil

Tradiční karneval na ledě
Na ukončení bruslařského výcviku
1.,2. a 3. tříd III. základní  školy se
již tradičně konal 9. března náš ob-
líbený karneval.  Ten letošní byl
motivován pohádkou O perníkové
chaloupce. Čtyři  ježibaby si připra-
vily pro děti různé soutěže - napří-
klad hod  ježibaby na lopatě do pe-

ce, jízda na koštěti ..., za které děti  získávaly tiskát-
ka. Na závěr je čekala sladká odměna a medaile.  Za
nazapomenutelnou atmosféru, ochotu a vstřícnost
chceme touto  cestou poděkovat panu Pešinovi a všem
zaměstnancům zimního  stadionu. Již se těšíme na
další sezónu!                        Učitelky 1. - 3. třídy III. ZŠ

Kabaret Honzy Petráše
Poslední týden v dubnu opět do našeho kraje zavítá
moderátor a dramaturg Dětské revue Praha Honza
Petráš. Se svým pořadem KABARET navštíví tři mateř-
ské školy ve Vysokém Mýtě a MŠ  Lidická v Litomyšli.
Hodinový kabaret obsahuje popletenou pohádku, di-
vadlo, kde hrají i náhodně vybrané děti, soutěže a
vlastní tvorbu autora Honzy.
Od loňského roku J. Petráš spolupracuje s litomyšl-
skou skupinou Věneband a jeho písnička s názvem
„Má louť plá“ pro Janu Věnečkovou měla premiéru v
prosinci v Pardubicích. Honza také již dvakrát vystu-
poval v Litomyšli - v Orion Areně ve své Dětské revue.
Představení v Mateřské škole Lidická se uskuteční 24.
dubna.                                          -red- foto Josef Věneček

Honza Petráš s Janou Věnečkovou a její sestrou Ivou.

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ
1+kk, 2+kk, 3+kk (od 49 m2 do 95 m2)

do osobního vlastnictví
v Litomyšli v lokalitě U Školek 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY JARO 2006
ÚVĚR NA KOUPI BYTU VÁM ZAŘÍDÍME

V NAŠÍ KANCELÁŘI

Pro PLS Invest prodává realitní kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o., Smetanovo nám. 120,

Litomyšl, tel./fax: 461 612 670-1
e-mail: reality.consultvk@lit.cz, mobil: 728 080 947

Spadla klec nad zloději měděných svodů
Svitavským kriminalistům se podařilo dopadnout tři-
advacetiletého a devatenáctiletého muže z České Tře-
bové, kteří v průběhu března odcizili svody a okapy za
více než 40 tisíc korun. Svoji trestnou činnost pácha-
li především na Litomyšlsku a Svitavsku. Ukradené
svody a okapy rozřezali a odvezli do sběrných surovin. 
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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

Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Samojedi ze Strakova třetí v Evropě
O posledním únorovém víkendu se ve slovenské
Krahuli v Kremnických vrších konalo Mistrovství
Evropy psích spřežení. Strakovský musher Pavel
Lněnička se svým spřežením samojedů vybojoval v
kategorii V2 bronzovou medaili a znovu potvrdil
zdatnost samojedích krasavců i jejich schopnosti
směle se poměřovat s těžšími plemeny, jako jsou
husky či grónští psi.
Během tří dnů se změnily třikrát povětrnostní pod-
mínky, což důkladně prověřilo připravenost psů i
musherů. První závod na čtyřicet kilometrů se jel
na rozbředlém sněhu. Další den se výrazně ochladi-
lo a na trati se objevily ledové plotny. Soutěž kon-
čila za vytrvalého sněžení. Pavel Lněnička, v prů-
běhu mistrovství dokonce stříbrný, musel nakonec
odolávat náporu Francouze Hometteho, aby uhájil
třetí místo. Se spřežením šesti psů (Fram, Hesky,
Wonk, Gordon a Brix) uhájil bronzovou příčku.
Před ním skončili jen dva Slováci - Ján Keml a Jaro-
slav Bánoci, který před týdnem ve Svatém Mořici
obsadil třetí příčku na Mistrovství Evropy ve sprin-
tu. Strakovský musher tak potěšil nejen ostatní
chovatele psů tohoto plemene, svého sponzora,
kterým je výrobce krmiv Brasa, manželku s dětmi,
kteří mohutně povzbuzovali kolem trati, ale také
řadu diváků, kteří si samojedy pro jejich krásu i
rychlost rázem zamilovali. Dojem byl umocněn i
přítomností štěněte Obelixe, kterého vzali Lněnič-
kovi na Slovensko s sebou jako maskota pro štěstí. 
Celkové pořadí ME psích spřežení 23. - 26. února v
Krahuli na Slovensku - kategorie V2 (4 - 6 psů): 1.

Ján Keml (SK) 8:52 hodin, 2. Jaroslav Bánoci (SK)
9:19 hodin, 3. Pavel Lněnička (ČR) 9:26 hodin, 4.
Daniel Homette (F) 9:28 hodin, 5. Dan Navrátil (ČR)
11:01 hodin, 5. Thierry Nancy (F) 11:02 hodin. V
kategorii C2 (2 - 4 psi) obsadil 2. místo další český
závodník se samojedy Petr Trávníček z Kamence u
Poličky. Mistrovství Evropy v midu a longu se zú-
častnilo celkem 80 závodníků z Nizozemí, Itálie,
Německa, Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Fran-
cie, Slovenska a České republiky.                                  

Text a foto Ivan Hudeček

Lyžařské přejezdy jsme si užívali
Klub turistů Litomyšl připravil pro milovníky bě-
žeckého lyžování celkem čtyři přejezdy našich nej-
bližších hor - 14. ledna Orlických, kdy trasa z Oleš-
nice do Rokytnice měřila 45 km, 28. ledna se vyda-
li účastníci z Haničky přes Šerlich do Deštné po tra-
se dlouhé 35 km a 25. února byly zájezdy ukončeny
výpravou do Jeseníků, kdy trasa 35 km zavedla ú-
častníky na Červenohorské sedlo, Praděd a Žďárský

potok. Přejezd Kralického Sněžníku, který byl na-
plánován na 11. února, musel být zrušen pro velké
přívaly sněhu a nebezpečí lavin na trase. Při ostat-
ních přejezdech panovalo krásné slunečné počasí a
byly výborné sněhové podmínky. Vše se obešlo bez
vážnějších problémů a všech 175 účastníků si to
(dle ohlasu) opravdu užívalo.

Petr Popelka

Polární expedice
měla pokračování 

Rok uběhl jako voda a děti z III. mateřské školy Lidic-
ká se opět setkaly se svými kamarády - pejsky samoje-
dy z chovné stanice Z Měsíčního světla ve Strakově a s
jejich chovatelem Pavlem Lněničkou. V areálu Černá
hora prožily příjemné dopoledne - zahrály si na honič-
ku s nejmenším pejskem, sedmiměsíčním Obelixem,
svezly se na saních tažených pejsky, shlédly výcvik
spřežení. Děti pejsky bohatě odměňovaly dětskými
piškoty a psi jim tuto službu opláceli svojí přítulností.
24. února děti i učitelky z celé školy drželi panu Lně-
ničkovi a jeho spřežení pěsti, protože se tento musher
zúčastnil Mistrovství Evropy na Slovensku. A nyní
můžeme jen gratulovat. Naši chlupatí kamarádi vybo-
jovali na čtyřicetikilometrové trati nádherné třetí
místo. Ještě jednou moc gratulujeme a těšíme se, že
jen co roztaje poslední sníh, uspořádáme výlet do
Strakova, do chovné stanice kamarádů samojedů.

Miluše Lopaurová, III. MŠ Lidická 
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl stolního tenisu
Pátek 9. dubna od 9 hodin - Mistrovství ČR - semifiná-
le družstev staršího žactva (účast 10 družstev včetně
starších žáků TJ Jiskry Litomyšl a starších žákyň v ro-
li náhradnic) - Sportovní hala TJ Jiskra. 
Samurai - klub bojových umění a sportů
Sobota 17. dubna od 10 hodin - seminář bojových u-
mění pod vedením Romana Stoklasy - 2 Dan Aikido
(Trutnov) - hala TJ Jiskra Litomyšl 

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl šachu
Neděle 4. dubna od 9 hodin: Litomyšl - Kunvald A
(Krajský přebor II. třída) - klubovna haly TJ Jiskra Li-
tomyšl

Volejbalový klub Litomyšl
Neděle 18. dubna od 10 a od 12 hodin: Litomyšl - Ro-
sice (Kadetky - krajský přebor), neděle 25. dubna od
10 a od 12 hodin: Litomyšl - Letohrad (Juniorky - kraj-
ský přebor) - Sportovní hala TJ Jiskra.

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Sobota 3. dubna od 9 hodin: elévové - krajská soutěž,
od 14.15 hodin: SK Prepo Proseč dorost - krajská sou-
těž, sobota 3. dubna od 16.30 hodin: TJ Svitavy B
(muži - 1. A. třída - krajská soutěž), sobota 10. dubna

Kam v dubnu v Litomyšli za sportem?
od 9.30 a od 11.15 hodin: Jiskra Králíky (žáci - krajská
soutěž), sobota 17. dubna od 17.00 hodin: Sokol Mo-
ravany (muži - 1. A. třída - krajská soutěž), od 14.45
hodin: Sokol Dolní Černá (dorost - krajská soutěž), od
9.30 a od 11.15 hodin: Sokol Ostřetín  (žáci - krajská
soutěž), sobota 1. května od 17.00 hodin: Sokol Mora-
šice (muži - 1. A třída - krajská soutěž), od 14.45 ho-
din: Sokol Morašice (dorost - krajská soutěž), od 9.30
a od 11.15 hodin: FK OEZ Letohrad (žáci - krajská sou-
těž) - vždy Městský stadion Černá hora.   

Orion Kart racing team Litomyšl
Sobota - neděle 24. - 25. dubna od 9.00 hodin - úvod-
ní podnik MMČR v kartingu - Autodrom Vysoké Mýto

HC Stiga Benátky
Sobota 1. dubna od 14 hodin - 3. kolo Litomyšlského
poháru 2006, pátek 14. dubna od 17.30 hodin - Kraj-
ská Stiga-liga + tréninky každou středu od 17.30 ho-
din - vše Dům dětí a mládeže.
HC Stiga Benátky se dále zúčastní následujících tur-
najů: Sobota 8. dubna od 10 hodin - Czech Open v Pra-
ze, sobota 22. dubna od 10 hodin - Český pohár v Mi-
lovicích, neděle 30. dubna asi od 9 hodin - Slovenský
pohár v Bratislavě.

Připravuje Zdeněk Kocman

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

Pronajmu kanceláře a skladové prostory 
v průmyslové zóně v Litomyšli. Možno ihned.

Tel. 602 441 655

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

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

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA
v Litomyšli si Vás dovoluje pozvat na 

tradiční rozšíření nabídky jídelního lístku
„3 x 3“- tři dny specialit ve třetím týdnu v měsíci.

Od 20. do 23. dubna (čtvrtek - neděle)
přij�te ochutnat olomoucké tvarůžky

ve známých i méně obvyklých úpravách na slano i na sladko.

Jarní výlety s Jiskrou
Sobota 22. dubna - Muzeum pravých olomouc-
kých tvarůžků v Lošticích - státní hrad BOUZOV -
Javořičské jeskyně. Sobota 29. dubna - Polsko -
Kudowa Zdroj. Přihlášky a bližší informace: 
TJ JISKRA Litomyšl, tel.: 775 913 400
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FINANČNÍ PŮJČKY
SNADNO A RYCHLE
• pro zaměstnané i důchodce

• pro podnikatele i firmy
• i pro podnikatele, kteří

nevykazují zisk

VYŘÍZENÍ ZDARMA
Tel.: 605 460 304 (M. Báča)

Hledám zaměstnání na zkrácený úvazek.Litomyšl
a okolí. Předem děkuji za všechny nabídky na tel.:
737 660 055. SŠ hledá administrativní práci na do-
ma, PC mám. Předem děkuji za všechny nabídky na
tel.: 737 660 055. Prodám levně restaurační a ku-
chyňské zařízení, vhodné na podnikání restaura-
ce nebo bufetu s vyvařováním, dále např. mraznič-
ky, ledničky, reg. pokladnu, stoly, židle, vzducho-
vou čističku, chladicí prosklené vitriny, digitální
váhu, nerez stroj na míchání nealko nápojů, velký
kuch. robot, velké el. a plyn. sporáky, dřevěné ob-
ložení, chl. zařízení, příbory, talíře, ubrusy a mno-
ho dalších věcí (nutno vidět), nejraději vše dohro-
mady. Tel.: denně 604 531 852, večer 461 615 484.
Studentka VOŠ pedagogické v Litomyšli hledá bri-
gádu - hlídání dětí, úklid, nákupy starším lidem.
Tel.: 728 029 703. Prodám dům v obci Lubná - 15
km od Litomyšle. Po úpravách možnost získání pro-
storných bytů. Cena dohodou. Tel.: 608 635 600.
Prodám modelovou stavebnici zn. Marklin H0 -
digitální lokomotivy, vagony, kolejiště s výhybka-
mi, trafo a další příslušenství. Možno využít pro zá-
jmové kroužky, domy mládeže atd. Cena dohodou.
Tel.: 608 635 600. Prodám starší zachovalý náby-
tek (sedací souprava, jídelní stůl, různé skříňky) -
levně. Tel.: 461 615 029 - po 19. hodině. Prodám ši-
cí stroj zn. Veritas (šlapací, světlá skříňka, výborn
stav), cena 1000,- Kč. Tel.: 461 615 029 - po 19. ho-
dině. Padesátiletý, 178 cm vysoký Litomyšlan by
se rád seznámil se ženou, která již také nechce bý-
ti sama. Tel.: 607 942 857. Prodám Škoda Garde,
r.v. 1972 (přestavba), v dobrém stavu, střešní ok-
no, radiopřehrávač, 4x repro, tažné zařízení. Cena
dohodou - levně. Tel.: 606 129 475. Prodám klec
pro hlodavce, nová, rozměry 100 x 50 cm, výbava -
domeček, jesle, napáječka, miska. Cena dohodou.
Tel.: 606 129 475. Příjemný, tichý, pohledný mla-
dík, věřící, 28 let, z HK, by se rád seznámil s dívkou
22 - 29 let z Litomyšle a blízkého okolí. Tel.: 732
838 620. Koupím poštovní známky, celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v
hotovosti. Tel.: 724 229 292 nebo Tiskárna, Šembe-
rova 124, 566 01 Vysoké Mýto. Prodám hopsadlo
pro dítě od 4 měsíců, 100% stav, pův. cena 1200 Kč,
nyní 700 Kč. Dále přebalovací stůl - kovová kon-
strukce, dřevěná deska, rozměry 70 x 65 x 85 cm,
pošitá molitanová podložka. Cena 250 Kč. Tel.: 606
129 475. Prodám levně poměnkový pol. Servis z r.
1920, 2 ks dřevěné poličky - selska jizba, damaško-
vé bílé povlečení a bílá prostěradla, keramickou bá-
bovku, 2 dozy, cep, okna dřevěná zdvoj. 150/210 -
4 ks, dveře vnitřní 2/3 proskl. 80/197 - 2 ks, dveře
vnitřní plné 60/197 - 1 ks, dveře - dřevěné starožit-
né z r. 1930, dvoukřídlé, plast. Kulatý stůl, 4 židle,
zelené barvy, barový pult (jídelní), vitrína, sekretář
ořech z r. 1950, plechová nabídková černá tabule,
ventilárot do zdi. Tel.: 607 744 568. Prodám vy-
schlá smrková prkna a fošny. Tel.: 495 215 281,
721 256 836. Kdo má zájem o suchý chléb a rohlí-
ky ke krmení? Dodám ihned. Tel.: 723 628 523.
Koupím kuchyňskou linku do chaty. Tel.: 723 628
523. Prodám byt v Litomyšli. Tel.: 736 102 734.
Koupím starší sporák, ledničku, koberec nebo li-
no, zachovalou kuchyňskou linku, plynový kotel.
Tel.: 737 777 845. Mladý pár hledá byt ke koupi v
Litomyšli o velikosti 2+1, 2+kk nebo 1+1 za rozum-
nou cenu. Prosím nabídněte. Tel.: 777 592 528, 777
621 850. 850. Prodám kukuřici, suché rohlíky a
chléb. Tel.: 723 628 523. Koupím kuchyňskou lin-
ku světlé barvy. Tel.: 723 628 523. Hledám kámoš-
ku - kámoše do 33 let, nekuř., romant., na malý
vandr po USA a Mexiku, obětavé a ohleduplné po-
vahy, nejlépe věřící. Tel.: 776 729 587, 585 751 612
(Jarek). Prodám stavební rozvaděč a dřevěná ga-
rážová vrata. Cena dohodou. Tel.: 737 558 620.

BEZPLATNÁ INZERCE

•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

Sokolky tančily besedu
Ti, kdo v neděli 19. března navštívili Josefovské pose-
zení pro seniory v Lidovém domě, byli v průběhu odpo-
ledne velice mile překvapeni. Přišly totiž mezi nás člen-
ky litomyšlského Sokola s předtančením a zatančily
českou besedu, kterou nacvičily pod vedením paní Bo-
ženy Janecké. Přidaly ještě mazurku a nakonec vzaly
do kola i přítomné pány, kteří si také mazurku s chutí
zatančili. Milé „sokolky“, mnohokrát vám děkujeme za
příjemné zpestření našeho tradičního nedělního Pose-
zení pro seniory, které se těší zájmu návštěvníků z Li-
tomyšle i širšího okolí a už vstoupilo do sedmé desítky
počtu uspořádaných akcí.         Za LD Hana Šauerová

Vlastimil a KOS 
jedou do Rodenu
Na společný zájezd do partnerského holandského
města Rodenu odjedou 6. dubna pěvecké sbory Vlas-
timil a KOS z Litomyšle. O víkendu 24. - 26. března se
jejich členové zúčastnili soustředění, aby nacvičili re-
pertoár.
„Největším oříškem byla díla jako Dvořákovo Eja, Ma-
ter (ze sekvence Stabat Mater) nebo Missa brevis
Zdeňka Lukáše, dále jsme se věnovali několika úpra-
vám lidových písní a nebyl by to litomyšlský sbor aby
nezazpíval Proč bychom se netěšili ze známé Smeta-
novy opery,“ říká sbormistr Vlastimilu Martin Profous.
Na zkouškách vládla velmi dobrá nálada. „Mohu-li
soudit, byly tyto zkoušky pro všechny zpěváky i sbor-
mistry cennou zkušeností a s propastí generačních
rozdílů si kouzlo společně provozované hudby hravě
poradilo,“ hodnotí sbormistr.                                  -red-

Zákon o sociálních
službách
Oblastní charita Ústí nad Orlicí ve spolupráci se sená-
torkou Ludmilou Müllerovou uspořádají ve čtvrtek 6.
dubna od 13 hodin v Lidovém domě v Litomyšli semi-
nář „ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“.
V úvodu promluví senátorka Ludmila Müllerová, ve
13.30 hodin promluví na téma Zákon o sociálních
službách – jeho praktické dopady včetně přípravy pro-
váděcích  vyhlášek Mgr. Martin Žárský, ředitel odboru
sociálních služeb MPSV. Bližší informace na tel. 604
321 573 (asistent senátorky J. Pomikálek).

Inzerujte v Lilii! Vyplatí se vám to.
Kontakt: 465 424 448, trs@trs.cz

Jak jste se měli o prázdninách? Máte na co vzpo-
mínat? My určitě ano! V pátek 17. března jsme se
s několika dětmi z Naděje vypravili do Domu dě-
tí. Těšili jsme se, že si vyrobíme lampičky z kera-
miky a z papíru. Opravdu jsme nebyli zklamáni.
Pracovníci domu dětí si pro nás připravili skvělý
program. Ráno jsme si v „jeskyni“ povídali o vý-
znamu a využití ohně a za chvíli nato jsme se
pustili do výroby antických olejových lampiček. 
Po obědě jsme si na zahradě zahráli bitvu o sně-
hové věže. I když se nám zima zdá už poněkud
dlouhá, tentokrát se nám sníh hodil. Měli jsme
dostatek „bojového materiálu“ na obranu úze-
mí. 
Trochu unavení jsme se vrátili do klubovny a vy-
robili jsme si ještě papírové lampičky. Určitě se
budou hodit, třeba na lampiónový průvod. Moc
děkujeme zaměstnancům Domu dětí a mládeže,
zejména paní Evě Pecháčkové, Hance Šafaříko-
vé a panu Kamilu Kopeckému.

Za Naději J. Nádvorníková 

Kreativní den
v DDM



ZŠ Zámecká pokračuje v programu MIČR 
a zve Vás na kurz

NEBOJTE SE POČÍTAČE
(rychlokurz pro každého)

300 Kč = 3x3 hodiny výuky a cvičení

Naučíte se: ovládat myš a klávesnici
psát v MS WORD

vyhledávat informace na internetu
používat elektronickou poštu (e-mail)

Dostanete: tištěnou příručku pro začátečniíky

1. kurz (středy): od 19. dubna - začátek 16.00
(dále dle dohody)

2. kurz (čtvrtky): od 20. dubna - začátek 16.00
(dále dle dohody)

Kurz se koná v ZŠ Zámecká v Litomyšli.

Kontakt: 461 612 275, 461 612 385

Také žijete v ustavičném 
stresu a napětí?

Připadáte si často bez energie, 
vyčerpaní, doslova jako mátohy?

Je to daň, kterou platíme naší 
tzv. vyspělé západní civilizaci.

Elektrolytická iontová 
detoxikace 

pomocí přístroje Mary Staggs 

Detox je naprosto bezpečný, 
velice účinný, jednoduchý a levný

způsob, jak zbavit buňky toxinů
a uvést naše energetické pole

opět do rovnováhy.

Této metody můžete využívat 
v kosmetickém salonu O. Dlouhé
ve Studiu Henriette v Litomyšli. 

Tel.: 731 114 485

Chcete vypadat jako od moře?
Chcete potlačit projevy akne?
Chcete se příjemně prohřát?

Navštivte solarium
v ulici B. Němcové 

(vedle penzionu Petra).

PNEUSERVIS PneuBAZAR
tel.: 777 339 009  www.k2auto.cz 

T.G.M. 1190, Litomyšl  (areál bývalé mlékárny)

165/70R13 SAVA Perfecta  79T     849,- Kč vč. DPH
165/70R13 BARUM Brillantis 79 T    899,- Kč vč. DPH

165/70R14 SAVA Perfecta 81 T     999,- Kč vč. DPH
165/70R14 DUNLOP SP10A 81 T 1.299,-Kč vč. DPH
175/65R14 SAVA Perfecta 82 T    1.099,-Kč vč. DPH
185/60R14 DUNLOP SPORT 82H  1.399,-Kč vč. DPH
185/65R14 SAVA Perfecta 86 T    1.149,-Kč vč. DPH

195/65R15 SAVA Perfecta 91 T    1.349,-Kč vč. DPH
195/65R15 DUNLOP SP10-3E   1.699,-Kč vč. DPH

205/55R16 SAVA Intensa 91H  1.899,-Kč vč. DPH
205/55R16 GOOD YEAR H.G. 91H 2.599,-Kč vč. DPH

Dále nabízíme nové pneu všech světových značek !
3 000 kusů použitých pneu skladem !

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

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce

nové pneu od 750,- Kč
použité od 400,- Kč
ráfky od 250,- Kč/ks
Al sady od 4000,- Kč

opravy vozidel
mechanické i karosářské
montáž LPG, tažných zaří-
zení, příprava STK
výkup vozidel i poškozených

Tel.: 605 180 397, 603 469 809, 461 639 121

PRODEJ PNEU JANOV AUTOSERVIS STRAKOV

Pneuservis * Výkup pneu
ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP
partner ABA, CS Asistent (nosnost 3,2 t)

Třetí a již jarní Litomyšlská dvanáctka
Rekordních 110 běžců a běžkyň se vydalo v sobotu 1.
dubna na trať hlavního závodu Litomyšlská dvanáct-
ka, zařazeného do seriálu Iscarex Cup 2006 - běžec-
kých závodů v orlickém regionu.
Silniční běh, který účastníky zavedl ze stadionu Čer-
ná hora do nedalekého Strakova, se konal už potřetí.
Tentokrát zvolili pořadatelé (DTC Duathlon a Triathlon
club, Město Litomyšl a Atletický oddíl TJ Jiskra) po-
zdější termín, a tak se závodníci se zbytky sněhu set-
kali jen ve výše položených místech.
Čtyři kilometry před cílem se na čele utvořila tříčlen-
ná skupina, kterou vedl zkušený Zdeněk Vítek z TJ Ji-
stkra Ústí nad Orlicí, následovaný Michalem Šmídem z
SKP Hvězda Pardubice a překvapivě i choceňským ve-
teránem Josefem Sieglem. Na stadionu měl nejvíce sil
Šmíd, který se v závěrečném okruhu vytvořil dosta-
tečný náskok před druhým Vítkem. Z domácích si nej-
lépe vedli Lubomír Valdhans, Martin Friedl, Josef Ku-

lich a Petr Fryauf, mezi ženami dominovala Táňa Me-
telková z SK Týniště nad Orlicí.

Text a foto Ivan Hudeček
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Michal Šmíd z SKP Hvězda Pardubice probíhá jako první cí-
lem letošní Litomyšlské dvanáctky.



Srdečně vás zveme do kosmetického a nehtového 

STUDIA LEA
Rektora Stříteského 187, Litomyšl (vedle kadeřnického Studia IN), které 

otevíráme 4. dubna 2006

24. - 29. dubna 2006
Vážení zákazníci, po celý týden si budete moci vybrat sluneční 

brýle z nejnovější kolekce značek TAG Heuer,
Tonino Lamborgini, Mare, KOOL, Don Gio, SOLANO... 

Garantujeme kvalitu, výhodné ceny, široký výběr.

Oční optika Siloe, Dukelská 534, Litomyšl 
- 99 kroků od autobusového nádraží, 

Po+St: 8 - 12, 13-19, Út + Čt 8 - 12, 13-17, Pá 8 - 12, 
tel. 461 619 092, www.siloe-optika.cz 

AUTO LITOMYŠL

Požadavky: SŠ vzdělání, řidíčský průkaz B, práce s PC,  aktivní přístup

přijme prodejce vozů

autoelektrikáře
Požadavky: 1 rok praxe, řidičský průkaz B, práce s PC).

Info na tel.: 723 732 239  nebo 
e-mail:  v.cerny@autolitomysl.cz

Těší se na vás kosmetické poradkyně 
firmy Mary Kay
Leona Ochodnická

bezplatné kosmetické poradenství 
- péče o pleť a líčení
kosmetické ošetření + líčení
modelace nehtů + manikúra
trvalé odstranění žilek a chloupků

Objednávky na tel.: 603 803 920
nebo osobně ve studiu 
- úterý 13.00 - 18.00

a Bohdana Fryaufová
bezplatné kosmetické poradenství 
- péče o pleť a líčení
kosmetické ošetření + líčení
depilace
trvalá na řasy

Objednávky na tel.: 737 764 508
nebo osobně ve studiu 
- Po, St, Čt 9.00 - 19.00

Při objednání během dubna 
20% sleva

Nové sídlo firmy - od 1. 4. 2006 nás najdete
na adrese: Smetanovo náměstí 57, 2. patro 
(nad VZP). 
Tel./fax: 461 614 881, 603 492 698
e-mail: info@atlantis-bazeny.cz, atlantis@lit.cz
www.atlantis-bazeny.cz

DŮM SLUŽEB
v domě Cyklo Vopálka na Smetanově náměstí

Základní škola Proseč
přijme od 1. září 2006

UČITELE/KU AJ na 2. stupeň
Byt můžeme zajistit.

Tel.: 469 321 291, 775 157 277
e-mail: prosec.skola@unet.cz

HYPOÚVĚR - ÚROK OD 4,25%
- splatnost až 24 roků

- nízké požadavky na bonitu 
žadatele

NOVINKY - hypoúvěr 100
- úvěr na družstevní byt 

bez zástavy

podrobné informace získáte 
v kanceláři

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl, 
tel: 461 615 614

Pondělí - 12.45 - 16.00 hod.
Úterý - zavřeno
Středa  - 12.45 - 16.30 hod.
Čtvrtek - 12.45 - 16.00 hod.
Pátek    -      12.45 - 14.30 hod.

Schůzku lze dojednat i mimo 
vyznačenou pracovní dobu.
Hana Černá  777 657 413

KADEŘNICTVÍ EVO
- nové, příjemné prostředí
- školené kadeřnice 
zahraničními kadeřníky

otevírací doba Po - Pá 8 - 17
So 8 - 12
Eva Zindulková - 777 283 304
Michaela Doubková - 723 432 408

SALON BLANKA A PAVLA
Kosmetika - nové: orientální 
masáže obličeje a dekoltu
otevírací doba
Po - Pá 8 - 17

Pavla Chlebounová 
- 723 332 463
Salon Blanka a Pavla 
- 461 613 636

PEDIKÚRA - MANIKÚRA
nové: gelové nehty 
(modeláž nehtů)

otevírací doba dle objednávek
Blanka Doubravová 
- 776 799 838, 739 560 114
Salon Blanka a Pavla 
- 461 613 636
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SLUNEČNÍ TÝDEN
V OPTICE SILOE
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Litomyšlský Bike park hostil první velký závod
Hala firmy Huberta Stratílka ve skladištní průmy-
slové zóně v Litomyšli, která se na zimu proměnila
v zastřešený bike park, se v sobotu 25. března sta-
la místem konání celorepublikových závodů BMX a
MTB s názvem Author little pussy session.
V hale našli ty nejlepší tréninkové podmínky čle-
nové nového oddílu Sportovního klubu Cyklo Stra-
tílek Sport. Talentovaným jezdcům se tu navíc vě-
nuje mistr světa Jan Valenta. Tento český repre-
zentant kvůli těmto aktivitám dokonce přesídlil do
Litomyšle, kde bydlí ve vypůjčeném bytě. Jeho
mladí svěřenci se rychle zdokonalují. „V hale tré-
nují každý den a na jejich formě je to znát. Dobré
podmínky a kvalitní vedení přinášejí své ovoce,“
konstatuje Hubert Stratílek.
Závod byl v bike parku první sportovní akcí, kte-
rou oddíl uspořádal. Příležitost po dlouhé zimě si
zazávodit v kvalitních podmínkách si nenechaly u-
jít desítky nejlepších jezdců republiky. Po vyhláše-
ní výsledků se navíc v sousední Orion Areně usku-
tečnil hip-hopový koncert, a tak se soutěž stala i
společenskou událostí. Akce byla dotována z pro-
gramu prevence kriminality mládeže a drogových
závislostí. Vedle Domu Sportu Stratílek a firmy
Author, které úzce spolupracují, ji podpořilo i
Město Litomyšl. 
Výsledky Author Little pussy session (Contest Bi-
kepark Session Litomyšl): Finále BMX - 1. Jan Ja-
nečka, 2. Jakub Skupín, 3. Jan Martínek, 4. Ond-

řej Šléz, 5. Petr Kaplan, 6. Adam Vaškovský, 7. Sta-
nislav Drejsl, 8. Petr Kraus, 9. Petr Papouch, 10.
Kamil Feifer, 11. Pavel Fendrych, 12. Jakub Šebe-
ček. Finále Freestyle - 1. Petr Šonský, 2. Michal
Matys, 3. Zdeněk Nepraš, 4. Jakub Vencl, 5. Petr
Drábek, 6. Jan Kopr, 7. Zdeněk Pešek, 8. Matěj Ne-
praš, 9. Jan Netrval.

Text a foto Ivan Hudeček

Bezpečný dopad zajišťuje molitan.

Josef Adamský 
pětasedmdesátníkem
V měsíci únoru oslavil 75. narozeniny jeden z největ-
ších fotbalistů litomyšlské historie Josef Adamský st.
Většinu kariéry odehrál na starém hřišti u nádraží, na
novém stadionu nastoupil v letech 1960 - 68 ke 240
utkáním, v nichž dal 138 branek. Technicky mimořád-
ně vybavený hráč a výborný střelec končil aktivní ka-
riéru v Sebranicích v 50 letech. Jako trenér vychoval
v žácích mnoho svých následovníků. Do dalších let
přejí litomyšlští fotbalisté Josefu Adamskému mnoho
zdraví a životní pohody.

Přátele kondičního běhu a atletický oddíl TJ JISKRA
Litomyšl pořádají v sobotu 29. dubna 34. ročník lesní-
ho běhu Černou horou. Start a cíl je tradičně v lese za
ATC Primátor. Běh se uskuteční na tradičních tratích
1,2 km, 3 km a 6 km s intervalovým startem ve dvoji-
cích nebo skupinách v době od 10.00 do 11.30 hodin.
Na závěr bude vylosovaná tombola s upomínkovými
cenami. Startovné 20,- Kč. Občerstvení pro všechny
účastníky zajištěno. Pořadatelé se těší na Vaši účast! 

-jk-

Lesní běh Černou horou

Okresní myslivecký spolek Svitavy - Střelecká komi-
se pořádá 29. dubna v areálu střelnice Černá hora v
Litomyšli okresní přebor v brokové střelbě - Lovecké
kolo. Střílet se bude dvakrát dvacet terčů lovecké
kolo, přičemž je možno přikoupit jednu opravnou
položku v hodnotě sto korun. Startovné činí 200
korun. Program začne v 9 hodin prezentací střelců,
soutěž bude zahájena v 9.30 hodin. 
O den později se na stejném místě uskuteční kraj-
ský přebor v brokové střelbě - Lovecké kolo. Střílet
se bude třikrát dvacet terčů lovecké kolo. Startovné
činí 350 korun. Občerstvení zajištěno v místě sou-
těží.
Termíny možnosti cvičné střelby na Černé hoře v
roce 2006: 12. a 26. dubna, 10. a 24. května, 14. a
28. května, 12. a 26. července, 9. a 23. srpna a 6.
září.

Přebory v brokové
střelbě

Litomyšlská liga v 8 ball
Výsledky dalšího turnaje Litomyšlské ligy jednotlivců
v 8 ball 25. března v Billard centru v Litomyšli: 1. Da-
vid Žalman, BC Hradec Králové, 2. Pavel Čermák,
Zbloudilý koule Litomyšl, 3. Zdeněk Pohorský, Vysoké
Mýto, 4. Miloš Grujbár, Zbloudilý koule Litomyšl, 5.
Václav Pechanec, Tyršova osmnáctka, 6. Vat, BC Sokol
Tokyjo, 7. Jan Rychtařík, Billard centrum Litomyšl, 8.
Martin Kubový, Vysoké Mýto, 9. Phuc, BC Sokol Toky-
jo, 10. Jiří Matějka, Pardubice, 11. Matěj Rychtařík,
Litomyšl, 12. Klára Řeháková, Tyršova 18.

Fotbalisté čekají 
na opravdové jaro
První domácí utkání krajského přeboru sehrají muži
Jiskry Litomyšl po dvou odkladech až v sobotu 16.
dubna, kdy přivítají Heřmanův Městec. Diváci budou
mít možnost zakoupit si v pokladně permanentní
vstupenku na celou jarní část.


