
dí, co se děje na našem pozemském je-
višti,“ říká hlavní pořadatelka setkání
Jana Macková. „Představení se snažilo
parodovat zákonické křesťanství, kdy
možná máme plnou pusu svatých řečí,
ale náš život je často zcela odlišný,“ do-
dává. S velkým ohlasem se setkalo
představení pětatřicetičlenného sou-
boru amatérských divadelníků a muzi-
kantů z Českého Těšína v Lidovém do-
mě. Muzikálu Jákob přihlížel zcela za-
plněný sál. V Music clubu Kotelna byl
uveden filmový snímek Crash. Ze spor-
tovních akcí měla pěknou atmosféru
večerní běžecká štafeta kolem Parku
mladých na 10 krát 1 km, do které se
aktivně zapojilo 170 lidí. Přestože se
během setkání uskutečnilo hned něko-
lik rockových koncertů křesťanské
hudby, největší pozornosti se těšil pá-
teční koncert zpěváka Noela Richardse

a jeho skupiny z Velké Británie. Richards je mimo jiné
známý jako organizátor obřího festivalu křesťanských
interpretů na Olympijském stadionu v Berlíně 15. čer-

vence tohoto roku, šest dní po skonče-
ní světového šampionátu v kopané, na
kterém se očekává téměř kompletní
světová špička křesťanských muzikan-
tů a účast 75 tisíc posluchačů. Charita-
tivní akce se uskuteční ve spolupráci
s organizací World Vision a podobat by
se měla koncertu, který Richards uspo-

řádal již v roce 1997 ve Wembley.
Církev bratrská vznikla z americké misie v druhé polovi-
ně 19. století, později se k ní připojilo hnutí podorlic-
kých písmáků. V současnosti se k ní hlásí asi 10 tisíc li-
dí. Předseda Rady CB Pavel Černý je zároveň předsedou
Ekumenické rady církví v České republice, střechové or-
ganizace protestantů a pravoslavných. Bratrská jedno-
ta baptistů vznikla rovněž v druhé polovině 19. století
z americké misie a dnes se k ní hlásí asi 5 tisíc lidí. Ob-
dobná setkání mládeže, jaké nedávno proběhlo v Lito-
myšli, pořádají i ostatní církve.  
V srpnu bude obdobné setkání v Litomyšli pořádat také
Česká biskupská konference.

-ih- foto Michaela Severová a Ivan Hudeček
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Největší setkání protestantské mládeže
v Česku na 100% v Litomyšli

Prodloužený víkend na přelomu dubna a května patřil
v Litomyšli mladým protestantům. Uskutečnil se tu
sjezd Církve bratrské, vůbec poprvé s účastí věřících
z Bratrské jednoty baptistů, nazvaný
Sto procent. Naše město tak bylo rázem
bohatší o téměř šestnáct set mladých
křesťanů a jejich bezkonfesijních přátel
ve věku od 16 do 25 let.
Akce, kterou Bratrská církev pořádá
každé dva roky, má mladé křesťany po-
vzbudit v jejich víře, je pro ně vítanou
možností setkat se, lépe se poznat, inspirovat se a při
bohoslužbách, seminářích, kulturních pořadech či
sportovních hrách se navzájem sdílet a pobavit. Téma-
ta, nad kterými se mladí lidé společně zamýšlejí, jsou
poměrně vážná a zároveň blízká každodennímu životu.
V rámci sjezdu se uskutečnila řada přednášek a desítky
volitelných seminářů na nejrůznější, často kontroverz-
ní témata (Tlak vrstevníků, Kde vzít a nekrást počítačo-
vý software, Okultismus, Život v závislosti, Co se 4%
a mnohé jiné). Nejinak tomu bylo v představení Inky
Marešové a Petry Peškové ze sdružení RestArt z Písku,
která v Orion Areně uvedla hru s názvem Big Father.
„Šlo v podstatě o parodii reality show Big Brother. Není
to však on, kdo Tě stále sleduje, ale Bůh Otec, který vi-

Den Země pro všechny
generace
Oslavy Dne Země, které každoročně pořádá
Dům dětí a mládeže se Střední zahradnickou
školou a Městem Litomyšl, se letos rozprostřely
do tří opravdu zdařilých slunečných dnů. Čtvr-
tek byl určen převážně předškolním a školním
dětem. V pátek mohli vyjet na výlet za květenou
a zvířenou Nedošínského háje zejména senioři
a se všemi obyvateli našeho města tak vyzkou-
šet výhody autobusu MHD, který jezdil celý
pátek zdarma. Rodiny s dětmi si pak společně
vychutnaly sobotní zábavné odpoledne v Nedo-
šíně spojené s ochutnávkami zprostředkovaný-
mi PRO-BIO RC Litomyšl.
Co přály děti naší Zemi? Hravého a soutěžního
čtvrtečního dopoledne se na obou březích
Loučné a na Smetanově náměstí zúčastnilo
1492 dětí z 52 tříd základních škol Litomyšlska.
Nejlepší třídy byly odměněny dortem a diplo-
mem a každý obdržel symbol Dne Země v Lito-
myšli v podobě žabičky - magnetky. Z přání
Zemi k jejímu svátku je patrné, že stav životního
prostředí není dětem lhostejný. Přáli jí zdraví,
čistotu, zdravé slunce, vodu, půdu i lidi, a ať se
lidé chovají jako lidé.          Pokračování na str. 4

Mladí křesťané měli možnost zhlédnout hned několik koncertů rockové hudby.
Největšímu zájmu se těšil zpěvák Noel Richards a jeho skupina z Velké Británie
v Orion Areně.

V Zámeckém pivovaru probíhal Večer radosti a vděčnosti
aneb Bigbítové chvály

Muzikál Jákob v podání mladých divadelníků z Českého
Těšína v Lidovém domě.

Z programu dětí na Komenského náměstí.

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

AUTOMATICKÁ
PRAČKA CALEX
5 990,- Kč
dovoz a zapojení zdarma

SKLOKERAMICKÝ SPORÁK ARISTON
8 590,- Kč
multifunkční trouba, otočný gril, minutka
v/š/h: 85/50/60 cm

Lilie_5.qxd  2.5.2006 08:02  StrÆnka 1



Letošní jarní povodeň napáchala řadu škod. Na vod-
ních dílech  došlo vlivem unášecích sil toku k úplným
destrukcím jezů, a to v Benátkách a v Nedošíně. Tím
náhon na Malý Košíř a Faulhammerův  mlýn zůstal na
suchu, což je možné hodnotit jako havarijní stav
i vzhledem k možnému ovlivnění vodních poměrů
lužního lesa  Nedošínského háje. Dále došlo k naruše-
ní obecních lávek a místních komunikací. Na vlast-
ních korytech toků došlo k břehovým  nátržím a ulo-
žení nánosů v náhonech i ve vlastním toku Loučné. V
Litomyšli i ve všech ohrožených obcích byly ukládány
provizorní  zábrany z pytlů s pískem, případně byla
čerpána voda ze sklepů a suterénních prostorů.
Rozliv v údolních loukách, k němuž v těchto nivních
polohách  občasně dochází, působí jako přirozená re-
tence, a proto je třeba  důsledně trvat na zachování
nebo zvýšení retenční schopnosti  nivních luk. Jako
nezbytně nutné se jeví vyhledat další retenční  pro-
story a pokračovat na projektové přípravě suchých
nádrží v údolích Valovky k Újezdci, Zlatého pásku
v Němčicích, Jalového  potoka v Čisté, Sloupnického
potoka v Horní Sloupnici a zvýšení  stávajících re-
tenčních kapacit vodních děl například Primátorské

hráze.
Protipovodňová opatře-
ní vybudovaná v minu-
lých letech v Litomyšli
se osvědčila. Jde o obě
nové úpravy na Loučné
v Litomyšli - u staveb-
nin a u Smetanova do-
mu. Suché nádrže na
Lánech a retenční  pro-
stor rybníka Hluboký se
částečně zaplnily, ale
svou menší  kubaturou
průběh povodně zásad-
ně neovlivnily, avšak

ztlumil se  přítok Gregorky do Komenského náměstí.
Za Primátorskou hrází se  retenční prostor částečně
zaplnil do výše dvou metrů, a tak se  ztlumil tok Dra-
hošky (na rozdíl od roku 1984, kdy došlo k zaplave-
ní náměstí). Vodní nádrž "Višňáry" na Říkovickém
potoce,  v současné době ve výstavbě, zapůsobila ja-
ko suchá nádrž se  zaplněním celého akumulačního
prostoru až po přeliv s pozvolným  vyprázdněním.
Nejvíce starostí povodeň přidala vlastníkům jezů.
Nestačilo  jezové otvory pouze vyhradit, ale vlivem
množství neseného  spláví je bylo nutné permanent-
ně čistit před ucpáním. Otázkou je,  kde se takové
množství splavenin v tocích vzalo? Jednalo se o ulá-
mané větve a kmeny břehových porostů nebo občany
odstraněný  odpad "uklizený" na břehy vodotečí?
Z pohledu nesených a později  usazených splavenin
se zdá, že tříděný odpad má dvě frakce - do  kontej-
nerů a popelnic nebo do řek a na břehy. I z těchto dů-
vodů  odbor životního prostředí povoluje správci vo-
dotečí Povodí Labe,  s.p. probírku a odstranění pře-
stárlých břehových porostů, která  by měla břehy vy-
čistit od splavitelného materiálu a břehy  zpřehled-
nit. Významnější škody napáchané jarní povodní by-
ly  zaznamenány na obecním majetku v Cerekvici nad
Loučnou, Tržku,  Benátkách, Čisté, Trstěnici, Budi-
slavi a na jezech v Nedošíně,  Benátkách a v Dolním
Újezdu. Výše těchto škod se odhaduje na 18  milionů
korun. Další škody na vlastních korytech toků mají
být  vyčísleny správci toků.                                      -ieh- 
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Prezident republiky Václav Klaus přijal 21. dubna
na Pražském hradě litomyšlského sochaře Olbrama
Zoubka. U příležitosti umělcových osmdesátých naro-
zenin mu předal čestnou plaketu. Toto nové vyzname-
nání udělil Klaus teprve podruhé, když prvním nosite-
lem je František Peřina, pilot z druhé světové války.

V pátek 21. dubna přednášel starosta města Lito-
myšl Jan Janeček na téma Kultura, volnočasové akti-
vity a přitažlivost jednotlivých oblastí na semináři
s názvem Všeobecně prospěšné služby a místní rozvoj.
Dvoudenní setkání, jehož cílem byla především výmě-
na poznatků a zkušeností mezi českou a francouz-
skou samosprávou, týkající se dané problematiky,
pořádalo Francouzské velvyslanectví v ČR. 

Evropské kvetoucí město Litomyšl bude prezento-
váno na „Krajinné výstavě bez hranic 2006“, která bu-
de otevřena v Chebu 24. května a potrvá do 24. září.
Krajinná výstava v Chebu začíná v historickém jádru
města pod hradem a vede údolím Ohře, kde je vy-
budován pestrý výstavní areál. Během výstavy bude
probíhat také bohatý kulturní program. Více na
www.krajinnavystava06.cz

Město Litomyšl využilo nabídku Pardubického kra-
je a od 25. do 29. dubna prezentovalo na veletrhu UR-
BIS INVEST 2006 ve stánku kraje především své inves-
tiční příležitosti. Na 56 tisíci metrech čtverečních vý-
stavní plochy vystavovalo celkem 1350 vystavovatelů
z 24 zemí světa. 

Holandská letecká společnost KLM označila jedno
ze svých letadel Boeing 777 „Litomysl Castle“. Stroje
jsou označovány názvy památek UNESCO.

Za účasti ministra pro místní rozvoj Mgr.  Radko
Martínka byl v úterý 2. května oficiálně zahájen pro-
voz panoramatické kamery na věži gymnázia.

Při Rockové noci na Žabárně v Nedošíně 5. květ-
na od 19.30 hodin vystoupí kapely JET BLACK (Lito-
myšl), SUNSET BLVD. (Litomyšl), MiniMAXband (Br-
no) a NAVAR (Pardubice). Akci spojenou s ohněm
pořádá Majáles, o.p.s.

V pátek 28. dubna se v Praze uskutečnilo setkání
Běly Gran Jensen s příznivci hnutí Na vlastních
nohou - Stonožka. Mezi svými přáteli tu oslavila své
životní jubileum paní učitelka Ludmila Drobná. 

Ve Vlčkově u Litomyšle se v sobotu 27. května
koná 24. ročník lidové hudební slavnosti Putování
za studánkami. 

Z rady města
RaM souhlasí s vedením rychlostní komunikace

R35 tzv. jižní variantou, ale pouze za předpokladu, že
trasa nepovede po plánovaném obchvatu města, ale
ve větší vzdálenosti od města.

RaM souhlasí se zadávacími podmínkami pro studii
krytého plaveckého bazénu po doplnění o výpočet
provozních nákladů. Studii zpracuje ing. arch. Burian
ve spolupráci s firmou Berndorf. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
s firmou Sitour Česká republika při provozování pano-
ramatické kamery a uzavření dohody o spolupráci
s Gymnáziem Aloise Jiráska při umístění a provozu
kamery v budově gymnázia.

RaM vzala na vědomí zápis ze schůze komise pro
památné hroby a schvaluje opravu pomníku padlým v
bitvě u Hradce Králové (oddíl X) vzhledem k tomu, že
3. července 2006 uplyne 140 let od významné bitvy.

RaM souhlasí s pořízením demontovatelného umě-
lého povrchu na plochu zimního stadionu dle nabídky
firmy Stilmat Žamberk a pověřuje Ing. Kalouska dal-
ším jednáním v této záležitosti.  Návrh smlouvy spolu
s návrhem na financování bude předložen RaM k od-
souhlasení. 

RaM schvaluje provozní dobu a ceník vstupů, slu-
žeb a pronájmů na koupališti Litomyšl v sezóně 2006
dle návrhu nájemce koupaliště. 

Jarní tání prověřilo i nová
protipovodňová opatření v Litomyšli

Tání velkých zásob sněhu nahromaděných v povodí
Loučné za téměř  celé zimní období a dešťové srážky
způsobily na přelomu března a dubna lokální zápla-
vy. S velkým předstihem, už 20. února se  sešla po-
vodňová komise města Litomyšl, aby zhodnotila u-
dálostí   loňského roku. Na základě tohoto jednání
byly rozeslány dopisy  podnikatelským subjektům,
jejichž provozovny leží v zátopových  územích města
Litomyšle, s informací o tom, že provedení  protipo-
vodňových opatření je povinností  majitelů jednotli-
vých  objektů a také s doporučením, aby si vybavili
objekty materiálem  potřebným k zabránění povod-
ňovým škodám. Součástí dopisu, který  převzaly fir-
my Rybářství Litomyšl, ČSAD Ústí nad Orlicí,  Res-
taurace U Medvěda, Hotel Dalibor, KOMFI Litomyšl,
Penzion -  vinárna Bludička a Jednota Svitavy, bylo
též upozornění, že  povodňové orgány města budou
v případě nutnosti poskytovat pomoc  přednostně
v objektech bydlení a občanské vybavenosti.   
V pondělí 27. března se vodní stav začal rychle zvy-
šovat. Od 100 cm při vyhlášeném prvním stupni po-
vodňové aktivity ve 14 hodin  se hladina zvyšovala
na 150 cm při druhém stupni v 21 hodin až  na
200 cm při třetím stup-
ni povodňové aktivity
o den později v 5  ho-
din ráno. Proto už v ú-
terý svolal Ing. Pavel
Jiráň zasedání  povod-
ňové komise, která vy-
hlásila o půl osmé v po-
vodí Loučné v obcích
Cerekvice nad Loučnou
a Tržek III. stupeň po-
vodňové  aktivity a v o-
statních obcích na ú-
zemí Litomyšle vyhlá-
sila II.  stupeň povod-
ňové aktivity. Povodňové komise obcí a starostové
obcí byli vyzváni, aby zajistili činnost hlídkových
služeb a průběžně informovali obce ležící níže na
toku i komisi v Litomyšli.
Zároveň bylo nutné, aby zajistili odstraňování
případných  překážek ve vodních tocích, zejména na
propustcích, mostcích a bezpečnostních přelivech. 
Povodeň kulminovala v Cerekvici nad Loučnou 29.
března krátce  před půlnocí dosažením vodního
stavu 289 cm s průtokem 60 m3/vt.  Jednalo se
celkově o druhý nejvýše zaznamenaný průtok,
v zimním  odbobí dokonce nejvyšší vůbec
a odpovídal přibližně padesátileté  povodni.
V Litomyšli kulminace nastala 29. března ve 21.30
hodin,  vodní stav jen těsně překročil třetí stupeň
povodňové aktivity a dosáhl až 210 cm s průtokem
24 m3/vt. Průtok odpovídal přibližně  třicetileté
povodni. Již v průběhu dne bylo zajištěno 700
nových  pytlů, poskytnutí písku, naplnění si 250
pytlů pískem pro  potřeby soukromých subjektů
(firmě Automotive, která dostala  zvláštní
upozornění na zvedání řeky znovu v 15 hodin, a
restauraci U Medvěda byly poskytnuty pytle i písek,
pytle s pískem dostali také občané Nedošína).
Největší problémy  natropila voda v Nedošíně, kde
zcela zatopila silnice, u Penny marketu byla
zatopena lávka a část parkoviště, stejně jako
komunikace a lávka Partyzánská pod líhněmi Mach
- lávka musela  být uvázána, protože v její blízkosti
se nachází vedení plynu.

Zasedání  Zastupitelstva města Litomyšle
se koná ve čtvrtek 11. května od 16.00 hodin 
ve  Smetanově domě.
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Diskuse o trase R35 se přesunula
blíž k našemu městu

Celkem jedenáct zástupců občanských sdružení,
zastupujících odpůrce jižní či severní varianty
plánované rychlostní komunikace R35, vystoupilo
během nedávné schůze zastupitelstva Pardubické-
ho kraje. Avšak ani čtvrtek 20. dubna nepřinesl
definitivní tečku za několik let trvající diskusí nad
touto problematikou. Územní plán Pardubického
kraje, který zahrnuje i otázku trasování budoucí
‘dálnice’, by však měl být schválen do konce toho-
to roku.
Po téměř tříhodinové rozpravě zvedlo 24 z přítomných
44 zastupitelů ruku pro usnesení, které v podstatě
upřednostňuje jižní trasu. Pořizovatel byl vyzván
k jednání s dotčenými orgány státní správy ve pro-

spěch vedení koridoru R35 dle jižní varianty, nikoliv
však v trasách obchvatů Vysokého Mýta a Litomyšle
s tím, že teprve na základě výsledku tohoto projedná-
ní se všemi dotčenými subjekty rozhodne o dopraco-
vání finální trasy R35 do čistopisu územního plánu.
„Znamená to, že jsme rozhodli o dopracování jižní
varianty tak, jak je v současné době již zpracována
severní trasa. Neznamená to však, že R35 skutečně
povede jihem. K této problematice se vrátíme
pravděpodobně v červnu letošního roku a podle
zpracovaných posudků a průzkumů rozhodneme
o trase této rychlostní komunikace,“ vysvětlil
vicehejtman Roman Línek.
Zastupitele Pardubického kraje k tomuto názoru při-

mělo i memorandum, které
nedávno schválila vláda ČR.
Zavazuje se jím podporovat
dopravní napojení severový-
chodu Pardubického kraje
na silniční síť právě v tom
případě, že krajští zastupi-
telé zvednou ruku pro jižní
trasu.  Rada Města Litomyšle
s vedením rychlostní komu-
nikace R35 tzv. jižní varian-
tou souhlasí, avšak pouze za
předpokladu, že trasa nepo-
vede po plánovaném ob-
chvatu města, ale ve větší
vzdálenosti od města.

Ivan Hudeček

Aktuální informace z Bělidel
Architektonická kancelář RAW z Brna (Tomáš
Rusín a Ivan Wahla) mají zpracován projekt reha-
bilitace a dostavby lokality Bělidla pro územní
rozhodnutí. Projekt řeší umístění plochy autobu-
sového nádraží, plochy parkoviště a třech nově
navržených samostatně stojících budovách (vý-
pravní budova ČSAD včetně zastřešeného nástu-
piště, prodejna potravin, objekt veřejného cha-
rakteru). Z předchozích článků již víte, že v roce
2006 - 2007 budou realizovány první dvě budovy
a místo objektu veřejného charakteru bude do-
časně vystavěna odpočinková plocha se zelení.
Zeleň v celé lokalitě autobusového nádraží řeší za-
hradní architekt Zdeněk Sendler, který je pode-
psán i pod rekonstrukcí Klášterních zahrad. Kon-
cem dubna proběhlo jednání se zástupci projek-
tantů, investorů, města a sdružení na ochranu ze-
leně s cílem informovat o celé akci a diskutovat
o postupu prací souvisejících s nahrazováním
výsadeb.  Na květnovém zasedání zastupitelstva

města bude jedním z bodů programu odsouhlase-
ní prodeje pozemků firmě Billa. Na základě toho
může být vydáno územní rozhodnutí, které je dů-
ležité pro zpracování projektu pro stavební řízení.
Představa investora i města je taková, že v ideál-
ním případě v červenci by mohlo být vydáno sta-
vební povolení. Zásadní přestavba nádraží by pak
byla zahájena během prázdninových měsíců, kdy
jezdí menší počet autobusových spojů. Předpoklá-
dáme, že na 30 - 40 dní během prázdnin bude au-
tobusové nádraží dočasně přesunuto na parkoviš-
tě pod základní školy. 
Představitelé Billy v tuto chvíli počítají se zaháje-
ním prodeje v nové prodejně v listopadu tohoto
roku. Všechny termíny však závisí na termínu vy-
dání územního rozhodnutí a proto sledujte i příš-
tí vydání radničního zpravodaje, kde vás budeme
i nadále o této investiční akci pravidelně infor-
movat.   

Michaela Severová

Autoři projektu představují zástupcům sdružení na
ochranu zeleně svůj návrh postupné výměny zeleně.
Zleva Ivan Wahla - zástupce kanceláře RAW, Zdeněk
Sendler a Václav Babka - zahradní architekti.

Výsadbu zeleně bude v lokalitě Bělidla investovat Město
na základě návrhu Zdeňka Sendlera. V plánu je
umístění již vzrostlých stromů, které do této lokality
historicky patří.

Proč nemohou být
všechny dny v týdnu
úřední

Nové dopravní značení
na přechodech 
pro chodce
Město Litomyšl zajišťuje zřízení nového vodorovného
dopravního značení na přechodech pro chodce
u I. a II. základní školy. Dopravní značení bude pro-
vedeno trvanlivým plastovým nástřikem a mělo by
včas a více upozorňovat řidiče na blízkost přechodů.
V Zámecké ulici bude označena „bílá klikatá čára“ ve
směru příjezdu k přechodům, která se používá k o-
značení nebezpečných míst. V ulici T.G. Masaryka bu-
de přechod pro chodce zvýrazněn tak, aby působil
plasticky a opticky by měl v podstatě znázorňovat
zvýšený retardér. Oba způsoby jsou voleny podle návr-
hů odborných institucí a bude takto odzkoušen jejich
přínos pro zvýšení bezpečnosti především přecházejí-
cí školní mládeže.

Odbor místního hospodářství a odbor dopravy

Nezapomeňte
na výměnu
občanských průkazů
Upozorňujeme na výměnu občanských průkazů -
bez strojově čitelných údajů!
Nejpozději do 31. prosince 2006 si musí občané
požádat o výměnu občanských průkazů, které byly
vyrobeny do 31. prosince 1996. Žádost o vydání nové-
ho občanského průkazu musí být předána na MěÚ nej-
později do 30. listopadu 2006. Dále upozorňujeme, že
výjimka z povinnosti výměny občanského průkazu
pro občany narozené před 1. lednem 1936 se vztahuje
i na tuto etapu výměny. Novelou zákona o občanských
průkazech tito občané nebyli této povinnosti zproště-
ni zcela, ale výměna občanských průkazů byla pouze
posunuta do 31. prosince 2008.
Bližší informace na webových stránkách Ministerstva
vnitra.
Upozorňujeme, že ve čtvrtek 11. května bude uzavřen
úsek občanských průkazů a cestovních pasů v souvis-
losti s přechodem na biometrické pasy. 

Úředníci vykonávají svou práci každý den. Proč tedy
není každý den úřední? To je ode dne účinnosti nové-
ho správního řádu nejčastěji se opakující otázka. A-
bych na ni mohl odpovědět, je třeba nejdříve říci, čím
se zásadně liší den běžný ode dne úředního. 
V úřední den zastihnete v kancelářích konkrétní úřed-
níky, se kterými potřebujete jednat. V neúřední dny to
už zaručit nelze. Mohou být, a také často bývají, mimo
radnici v rámci svých služebních povinností. A nyní už
jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku. Všech-
ny dny v týdnu nemohou být úředními proto, že je na
radnici málo úředníků.
Stihne-li jeden úředník vyřídit záležitosti deseti lidí za
den, bude na sto záležitostí občanů potřebovat deset
dní práce. Pokud by se práce měla stihnout v jeden
den, muselo by být úředníků deset. Takový přepych si
však česká radnice nemůže dovolit ani přesto, že už
patříme mezi státy EU, kde je běžnou normou jeden
úředník na sto obyvatel města.  
Prezident republiky zmínil v novoročním projevu,
že parlament schvaluje každý třetí den nějaký nový
zákon. Naše malá zem, která se počtem obyvatel celá
vejde do jednoho amerického města, jich tak má více
než Spojené státy americké. 

Pokračování na str. 5
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Evropské školicí centrum
bez Evropanů?

Stavební práce na rekonstrukci Zámeckého pivovaru,
kde vzniká Evropské školicí centrum, vrcholí.
3. března 2006 byla podepsána smlouva o zřízení
obecně prospěšné společnosti, která bude mít od
ledna 2007 za úkol provozovat centrum pro školení
a setkávání mladých lidí z celého světa. V této
společnosti jsou členové Evropské aliance YMCA
z celého světa a zástupci vlastníka nemovitosti,
kterým je Město Litomyšl. 
A protože nová obecně prospěšná společnost nechce
mít Evropské školicí centrum bez Evropanů, vyslala
své zástupce do Velké Británie s cílem představit celý
projekt a nalákat další návštěvníky do našeho města.
Díky předsedovi Výboru pro tréninkové centrum YM-
CA Davu Allenovi, který byl mimochodem kdysi i po-
radcem prince Charlese pro neziskový sektor, jsme
měli sjednáno mnoho schůzek s těmi nejdůležitějšími
zástupci organizací starajících se o mládež. Litomyšl,
Evropské školicí centrum a památky UNESCO viděli

prozatím jen na obrázcích v těchto městech: Caerphil-
ly, Bath, Bristol, Cardiff, Treharris, Porthcawl, Bir-
mingham, Manchester a Londýn. Připravili jsme nejen
obecné informace o našem městě a školicím centru,
ale i konkrétní nabídky (včetně cenové kalkulace)
pro pobyty v Litomyšli, jednodenní a dvoudenní výle-
ty po památkách UNESCO. Představitelé neziskových
organizací a klubů byli naším městem doslova nadše-
ni a podivovali se nejen nad krásou historických bu-
dov, ale i nad vybaveností z jejich pohledu tak malé-
ho města sportovišti a moderní architekturou. Před-
stavitelé waleské sítě sportovních klubů s názvem
Boy’s and Girl’s Clubs (320 klubů, 42 tisíc členů do 25
let) by rádi navázali spolupráci s obdobnými kluby
přímo v Litomyšli. Stejně tak má zájem o spolupráci
organizace sdružující pěvecké sbory. Prezident Lon-
dýnské školy se zaměřením na cestovní ruch přislíbil,
že zahrne Litomyšl do školních výletů. Mnoho vý-
znamných organizací nám také slíbilo, že umístí pro-

Prezentaci Litomyšle, Evropského školicího centra a pamá-
tek UNESCO viděli zástupci neziskových organizací a klubů
několika měst. Připraveny byly nejen obecné informace o na-
šem městě a školicím centru, ale i konkrétní nabídky pro po-
byty v Litomyšli, jedno-denní a dvoudenní výlety po památ-
kách UNESCO, ale například i manuál, jak se co nejrychleji
dopravit do Litomyšle.

Litomyšl má panoramatickou kameru
Mít alespoň pár záběrů denně na celoplošné televizi je
sen každého města. Litomyšli se toto přání splnilo
vrchovatě. S pomocí ministerstva pro místní rozvoj

a ministra Radko Martínka byla těsně před velikonoč-
ními svátky na věž gymnázia umístěna panoramatická
kamera. Záběry z této kamery jsou vysílány na celo-
plošné stanici ČT2 (od 7.50 do 8.30 hodin), ale také na
evropském satelitním programu. Doplňkem k této
službě bude možnost teletextové prezentace a zpra-
vodajství z Města Litomyšl na obou těchto kanálech.
Podrobnější prezentaci bude mít Město Litomyšl bě-
hem května umístěnou i na stránkách www.holidayin-
fo.cz, kde bude možné on-line sledovat i záběry z pa-
noramatické kamery. Na webu budou k dispozici
podrobnější informace o městě, kontakty na infor-
mační centrum a několik fotografií z Litomyšle.   
Chcete-li tedy vidět, jak vypadá naše město z věže
Gymnázia Litomyšl, nemusíte čekat na Den otevře-
ných dveří památek. Stačí si jen ve správný čas pustit
televizi a nebo se kdykoli podívat na  www.holiday-
info.cz!                          Text a foto Michaela Severová

Od druhého do čtvrtého nadzemního podlaží vzniká víceú-
čelový sál a 8 penzionových pokojů s vlastním hygienickým
zařízením. K nim přísluší pobytová chodba a čajovna. Dále
zde bude fitness se zázemím a saunou. Ve 3. a 4. nadzem-
ním podlaží je soustředěno ubytování. Celková plánovaná
kapacita činí 65 lůžek

klik na stránky Evropského školicího centra na své
weby. Během týdenního putování jsme se nesetkali
s žádnou zápornou reakcí a na všech, kterým naše
prezentace ubrala několik drahocenných desítek mi-
nut pracovního času, bylo vidět odhodlání naše měs-
to navštívit a pomoci nám i v další propagaci. 
Spolu s manažerkou Tréninkového centra YMCA
Janou Mackovou věříme po této cestě zase o mnoho
víc, že naše město získá realizací Evropského
školicího centra v Zámeckém pivovaru a spoluprací
s mezinárodní organizací YMCA řadu nových
a kvalitních návštěvníků a stane se Evropským
městem mladých.                             

Tex a foto Michaela Severová

Den Země pro všechny
generace

Dokončení z titulní strany
Prezentace čtrnácti škol ke Dni Země
před městskou knihovnou se těšila zá-
jmu veřejnosti až do odpoledních ho-
din. Dlouhodobou soutěž ve sběru ba-

terií letos vyhrála Speciální základní škola a obdrží
tak putovní pohár a zvláštní cenu Sboru paní a dívek
- pečené žabičky z kynutého těsta. Výsledky: soutěž
tříd (přírodovědná stezka, obilí, baterie, ovzduší, stro-
my) 1. místo: 5. B, I. ZŠ Litomyšl, 5. A, II. ZŠ Litomyšl,
1. A, II. ZŠ Litomyšl, 2. místo: 1. B, III. ZŠ Litomyšl, 5.
B, III. ZŠ Litomyšl, 3. místo: 2. A, II. ZŠ Litomyšl, 5. A,
III. ZŠ Litomyšl, 4. místo: 3. B, II. ZŠ Litomyšl, 4. B, I.
ZŠ Litomyšl, 3. - 5. roč. ZŠ Němčice. Sběr baterií: 1.
místo: Speciální ZŠ Litomyšl, 2. místo: II. ZŠ Litomyšl,
3. místo: I. ZŠ Litomyšl. Výtvarná soutěž tříd: odměny
získaly: 2. ročník Speciální ZŠ Litomyšl (pomocná
třída), 1. B I. ZŠ Litomyšl, 5. tř. ZŠ Osík, 1. tř. ZŠ Osík,
3. B II. ZŠ Litomyšl.                      Martina Červinková

Jsem už starší pán a velkou část života mám za sebou.
Zbytek možných let bych rád užil v klidu, těšíc se
z trochy zdraví a pohody. Rychlostní silnice R35 má
vést kolem našeho města, o přesné trase komunikace
nejsem, tak jako mnoho jiných občanů, dostatečně
informován, jelikož internet nevlastním. Z mapy, kte-
rou lze z internetu získat, je patrné vedení trasy ko-
munikace kolem Litomyšle. Žádné štěstí z toho nelze
očekávat. Vedení trasy od Tržku kolem Sedlišť přes
Hlavňov s kruhovým objezdem nad zahájským země-
dělským střediskem, kolem Vlkova mezi Suchou a Čer-
nou horou směrem na Janov, znamená zábor nejkva-
litnější zemědělské půdy, kterou v okolí města máme.
Také je nasnadě kromě hluku patřičná dávka smogu,
kterou převládající větry, vanoucí od západu, přiže-
nou do litomyšlské kotliny. Bylo by žádoucí zamyslet
se zdravým rozumem, zda to přinese pro naše město
nějaké pozitivum a jestli daň civilizaci nebude tak vel-
ká, abychom nad ní v budoucnu plakali. Dost nerad
bych viděl z Litomyšle hlučné, smogem zakouřené
doupě. Zamysleme se nad tím!                  Zdeněk Jílek

R35 - Co tomu říkáte?

Vycházka s promovaným biologem Luborem Urbánkem do
Nedošínského háje.

Pro učitele a jejich studenty se uskutečnil výjezd s výkladem
do společností zabývajících se tříděním odpadu.
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V Litomyšli se bude slavit Den Evropy
Na zámku v Litomyšli se bude 9.
května slavit Den Evropy. Informační
kancelář Evropského parlamentu
v České republice, která každoročně
pořádá oslavy v různých regionech ČR,
se letos rozhodla pro Litomyšl jako
ideální místo oslav. „Litomyšl je město, které je
úzce spjato s evropskou historií, je rodištěm
osobnosti celoevropského významu. Právě proto
jsme si ji letos vybrali pro oslavy Dne Evropy,“
říká Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře
Evropského parlamentu v České republice, která
je hlavním organizátorem oslav. 
Oslava bude pojata jako koncert klasické hudby
a vernisáž fotografií na téma „Moje Evropa“.
„Podařilo se nám získat hudební těleso
Orchestra Europa - dvanáctičlenný smyčcový
orchestr, který doplní harfové sólo v podání
přední harfenistky Pavly Vondráčkové -
Jahodové,“ říká Petra Pospíšilová z organizující
agentury EuroCompact. „Na programu budou
díla evropských skladatelů - Mozarta, Händela
i Dvořáka,“ dodává Pospíšilová. 
Koncert však bude doplněn i zvláštností. „Před
několika měsíci nás zkontaktoval český
skladatel Jaromír Vogel s informací, že
připravuje ‘Hudbu pro Evropu’ - skladbu, kterou

chce podpořit vytváření nové,
prosperující a spolupracující Evropy,“
říká Jiří Kubíček. „Zdálo se nám velice
vhodné umožnit premiéru této
skladby právě na oslavách v Litomyšli.
Pan Vogel naši nabídku přijal,“

dodává Kubíček. Podle Kubíčka bude skladba
virtuálně „předána“ do rukou Informační
kanceláře Evropského parlamentu v ČR právě
u příležitosti oslav Dne Evropy. 
S koncertem bude spojena i výstava fotografií
mladých lidí na téma „Moje Evropa“. Jedná se
o fotografie studentů vysokých a středních škol,
které byly vybrány v rámci soutěže Informační
kanceláře Evropského parlamentu. „Fotografie
na téma Moje Evropa reflektují dnešní názory
mladých lidí na Evropu, evropskou politiku
i život v Evropě. Vystavené fotografie vycházejí
ze stejnojmenné soutěže, která byla
organizována na 450 středních a vysokých
školách v České republice,“ upřesňuje Jiří
Kubíček.
Oslavy Dne Evropy proběhnou 9. května od 19
hodin na zámku v Litomyšli. Organizátorem
oslav je Informační kancelář Evropského
parlamentu v Praze, záštitu poskytlo město
Litomyšl a Pardubický kraj.                            -red-

Sdružení České dědictví UNESCO a České
dráhy dokončují v těchto dnech přípravu
na dlouhodobý projekt s názvem Vlakem za
památkami UNESCO. Záměrem
marketingové kampaně je nalákat občany
České republiky, ale i návštěvníky z ciziny
k prohlídce českých památek UNESCO a motivovat je k
využití ekologické dopravy. Kromě plakátů a
propagace v médiích bude vydána také brožura
představující všechny památky UNESCO v České
republice. Součástí brožury budou informace o
nejlepších a nejlevnějších způsobech cestování
vlakem za těmito památkami. Významnou motivací by
měla být i soutěž, která bude probíhat od 1. května do
30. září tohoto roku. Účastníci soutěže budou po
předložení platné označené jízdenky sbírat razítka

v informačních centrech či přímo v
památkách UNESCO. Pokud bude hrací
karta obsahovat alespoň tři razítka, budou
zařazeni do slosování o velice zajímavé
ceny. Například cestovní kancelář Čedok
věnuje týdenní pobytový poukaz pro dvě

osoby ve městě UNESCO, České dráhy mají kromě
reklamních předmětů a dárkových poukazů
připraveny i kilometrické banky. Také jednotlivá
města, mající na svém území památku UNESCO,
nezůstávají pozadu a kromě knih a dalších
propagačních materiálů nabízejí například volné
vstupenky do památkových objektů či kulturních
institucí, víkendové pobyty, prohlídky města včetně
oběda a další lákavé ceny. Bližší informace o soutěži
můžete najít na www.cd.cz/unesco.                        -ms-

Krytý plavecký bazén v Litomyšli? 
Studii na výstavbu aquacentra má Město Litomyšl
k dispozici již několik let. Centrum pohybových akti-
vit spojených s vodou mělo podle plánů na dostavbu
sportovního areálu Černá hora vyrůst v blízkosti kou-
paliště na místě dnešních tenisových kurtů. Město Li-
tomyšl nabízelo výstavbu aquacentra jako investiční
příležitost, ale až dosud o výstavbu zařízení tohoto
typu neměl nikdo zájem. 
Bazén by měl být koncipován pro město Litomyšl a je-
ho spádo vé území. Studie má za úkol nejen řešit ar-
chitekturu bazénu, ale také jeho maximální funkč-
nost a efektivitu, eventuálně napojení či využití ně-
kterých stávajících objektů v areálu koupaliště, má
řešit výplavový venkovní bazén, propojení na venkov-
ní pobytové plochy, společné šatny s kabinkami atd.
Studie bude zpracována ve dvou variantách. Úsporná,
kdy inves tiční náklady nepřesáhnout 50 milionů ko-
run, a velká, rozšířená o tobogán a dvě samostatné ví-
řivky, v ceně maximálně 70 milionů korun. „ Studie
bude hotová do konce léta“, říká starosta Jan Jane-
ček a dodává: „Případná realizace je však otázkou
příštího vol ebního období, v tuto chvíli připravujeme
podklady pro příští zastupitelstvo“. 

Téma krytého plaveckého bazénu se už před minulými
komunálními volbami objevilo ve volebních progra-
mech některých stran, ne jinak tomu pravděpodobně
bude letos. Rada města Litomyšl se na několika svých
posledních jednáních touto problematikou zabývala a
na základě zjištěných informací dospěla k závěru ne-
chat zpracovat novou studii krytého plaveckého ba-
zénu. Od původní „velké varianty“ by se nový bazén
měl lišit především velikostí a počtem atrakcí. 
Hlavním důvodem, proč se rada města touto otázkou
začala znovu zabývat, však zcela jistě nejsou volby. Dů-
vodem není ani petice za výstavbu krytého plaveckého
bazénu s podpisy asi 3400 lidí (z toho přibližně 2 tisíc
Litomyšlanů), kterou bude projednávat na svém květ-
novém zasedání zastupitelstvo města. „Cílem litomyšl-
ské radnice je mít do roku 2007 připravený projekt na
výstavbu krytého bazénu tzv. v mašličkách, abychom
v případě vypsání příslušného dotačního titulu mohli
zažádat o dotaci z fondů Evropské unie“, vysvětluje
starosta Janeček. Rok 2007 bude totiž pro poskytování
dotací z fondů Evropské unie rozhodujícím. Odborníci
tvrdí, že programovací období 2007 - 2013 bude tím
posledním, kdy bude Česká republika v roli příjemce.

Michaela Severová

Proč nemohou být
všechny dny v týdnu
úřední

Svoz odpadu
V pondělí 8. května (svátek)

se uskuteční svoz komunálního odpadu 
jako ve všední den. Připravte, 

prosím, popelnice. LIKO Svitavy, a.s.

Dokončení ze strany 3
Dotazníky, studie, analýzy, razítka a podobné věci
úřednické džungle situaci dále zhoršují. Připomenu
jen, že nic z toho nevytvářejí „prvolinioví“ úředníci
na radnicích. Ti občanům slouží stejně jako lékaři,
prodavačky nebo třeba kadeřnice. Nedivíme se, že
čekáme u lékaře, zanadáváme si, že v marketu by
mělo být víc pokladních, ať nemusíme stát ve frontě
a dobře víme, že se ke kadeřnici musíme předem
objednat. Úředníkům na radnicích však neuznáme
nic z toho. Naopak je často slyšet, že polovinu
úředníků je třeba vyházet. Ptám se. Vyházet
i lékaře,pokladní a kadeřnice? Vždyť jde přece
o hodně srovnatelnou službu. Snížení počtu
pokladních vytvoří u pokladen v marketech delší
fronty. Domnívat se, že snížením počtu úředníků se
zkrátí čekací doby, je proto naivní.
Náš úředník nemůže být současně třeba na kolaudaci
stavby ve vzdálené vesnici a současně být k zastižení
na stavebním úřadu radnice, že nemůže současně
vyhotovovat cestovní doklady a přitom být
k dispozici čerstvým žadatelům, nemůže zkoušet
jízdy v autoškole a přitom na občany čekat ve své
kanceláři atd. atd.
Problematika je daleko složitější, ale snad se mi
alespoň částečně podařilo vysvětlit, proč nemůže být
na české radnici každý den dnem úředním. 
I samotní tvůrci zákonů veřejné správy píší ve svých
komentářích, že musíme srovnat počty úředníků
s radnicemi vyspělého světa, chceme-li s nimi srovnat
také úroveň služeb. Politici vědí dobře, že jinudy
cesta nevede. Bojí se ale o hlasy voličů. Proto
populisticky prohlašují, že počty úředníků je třeba
omezit. Není se čemu divit. Volby jsou za dveřmi,
a proto je třeba hlásat to, co chce občan slyšet.
Souhlasím s nimi v případě, že chtějí omezovat počty
úřednických generálů. Bez pěšáků, po kterých se
chce, aby byli na dvou (ale i více) místech najednou,
to nepůjde nikdy.
Výše uvedené neznamená, že v neúřední dny najde
občan uzamčené dveře a že se mu nebude nikdo
věnovat. Nemusí ale zastihnout konkrétního
úředníka.

Jiří Vodička, tajemník MěÚ Krnov
redakčně upraveno

Také litomyšlská radnice se snaží vycházet občanům
našeho města i spádové oblasti vstříc. Proto lze ty
nejfrekventovanější odbory navštívit ne dva, ale
čtyři,  respektive pět dní v týdnu. To se týká například
odboru dopravy či správního odboru, který vyřizuje
vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů,
ale i agendu matriky či evidence obyvatel. 
Uvědomujeme si však, že rozdílný počet úředních dní
jednotlivých odborů může být nepřehledný. Proto
jsme vydali tzv. vizitku úřadu. Jde o malou brožuru
ve  velikosti vizitky, která obsahuje nejen úřední
hodiny, ale i přehled agend, které pod jednotlivé
odbory spadají a nezbytné kontakty. Brožuru
s názvem Litomyšl - otevřená  radnice získáte zdarma
na všech pracovištích Městského úřadu Litomyšl
a v infocentru.                            

Michaela Severová

Vlakem za památkami UNESCO
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V pořadí už 7. národní výstava hospodářských zvířat
Litomyšl 2006 se bude konat ve dnech 18. - 19. květ-
na v Orion Areně (bývalé aukční hale). Litomyšl se tak
opět stane místem setkání nejlepších chovatelů.
Svým rozsahem je výstava největší chovatelskou akcí
v České republice v letošním roce. O jejím významu
svědčí záštita ministra zemědělství Ing. Jana Mládka.
Během dvou dnů proběhnou přehlídky koní, skotu,
prasat, ovcí a koz všech rozhodujících plemen chova-
ných v republice. Chovatelé představí svá nejlepší zví-
řata s cílem ukázat výsledky chovatelské práce a co
nejlépe uspět v soutěži o vítěze výstavy. Soutěžní pře-
hlídky budou, vedle soutěže středních zemědělských
škol, hlavním programem prvního dne. Na závěr bu-
dou nejlepší zvířata oceněna a vyhlášeni šampióni vý-
stavy. V pátek zahájí přehlídku ministr zemědělství za
účasti představitelů zemědělských institucí a plné ha-
ly návštěvníků. Ozdobou přehlídky bude spřežení
kladrubských běloušů z Národního hřebčína Kladruby
nad Labem. Před závěrečným vyhodnocením vystavo-
vatelů a defilé nejlepších zvířat bude uspořádána
aukce plemenných beranů.

Chovatelé po dvou letech v Litomyšli
Vedle chovatelů se na výstavě představí více než čty-
řicet firem, zajišťujících poradenské služby a chova-
telské potřeby. K nejzajímavějším exponátům bude ji-
stě patřit dojící robot, který v blízké budoucnosti bu-
de nahrazovat současné systémy dojení.
Pořadatelé jsou přesvědčeni, že výstava bude zajíma-
vá nejen pro profesionální chovatele, ale i pro širokou
veřejnost a všechny milovníky zvířat.                       -red-

Regionální muzeum v Litomyšli Vás srdečně zve na vý-
stavu Modelářství, jejíž vernisáž proběhne již 3. červ-
na ve 14 hodin v prostorách muzea. Všichni zájemci
jsou vítáni! Výstava potrvá do 17. září. Shlédnout mů-
žete širokou paletu modelů, jak z hlediska materiálů,
tak typů. Ač je výstava zaměřena spíše na pánské pub-
likum, ženy a dívky si jistě přijdou také na své. 
Na sobotu 10. června připravujeme celodenní program
ve spolupráci s Leteckým spolkem modelářů v Lito-
myšli. Od 9 hodin bude zahájen modelářský veletrh
v piaristickém kostele. Vedle stánků s modelářskými
výrobky zde budete moci shlédnout ukázky modelů
v provozu. Je na co se těšit! Zatímco dospělí se mohou
kochat pohledem nebo si modely zakoupit domů, na
děti čeká mimo jiné i skákací hrad. Odpoledne vás au-
tobus zdarma přepraví na letiště ve Vlkově, kde si tra-
diční letecký den připravil Letecký spolek modelářů.

Výstava o modelářství v Litomyšli
Dopravíme vás samozřejmě i zpět. Zatrhněte si proto
10. červen červeně v kalendáři, ať se nepřipravíte o za-
jímavou podívanou!    Milan Šmejc

Studenti začnou využívat zkušebnu motorů 
Ve Vyšší odborné škole a Střední odborné škole
technické v Litomyšli bude 10. května uvedena do
provozu nově vybavená zkušebna motorů pro prak-
tickou výuku žáků. Učebna, kterou se podařilo do-
končit v průběhu tohoto školního roku, nabízí mo-
derní měřící prvky pro komplexní diagnostiku mo-
torů.
„Vybavení nám umožní zefektivnit učební proces.
Po názorném předvedení diagnostiky motoru bude
probíhat samostatné cvičení žáků, při kterém získa-
jí poznatky o vlivu stavu motoru a jeho příslušen-
ství na jeho provozní hodnoty, nejen výkonové, ale
i ve vztahu k životnímu prostředí,“ vysvětluje ředi-
tel školy Ing. Milan Janecký. V úvodu diagnostiky
motoru budou měřeny ideální hodnoty pro správně
nastavený motor, u kterého všechny parametry

odpovídají stavu po pravidelné servisní prohlídce.
Poté bude stejný motor proměřen s jednou nebo ně-
kolika odchylkami od takového ideálního stavu.
„Ať již to bude znečištěný některý z filtrů, závada v
zapalování či u karburátoru, neodborný zásah do
nastavení, vždy se tento parametr projeví nejen na
výkonu a spotřebě paliva, což je prioritní pro provo-
zovatele vozidla, ale především na složení výfuko-
vých plynů, hodnotách emisí mimo zákonem přede-
psaný interval. To je údaj, který více trápí celou
společnost,“ vysvětluje Milan Janecký. Přestože se
o vlivu provozu motorových vozidel na životní pro-
středí dozvídají žáci z teoretické přípravy, komplex-
ní měření ve zkušebně motorů zanechá u studentů
jistě hlubší dojem.             

Text a foto Ivan Hudeček

Turistická sezóna
začíná i v ”íčku”
Od května je v plném provozu pobočka informačního
centra v zámeckém areálu. Otevírací doba se
prodloužila na sedm dní v týdnu (Po 10-15, Út - Ne
9-16). V infocentru na náměstí je otevřeno v pracovní
dny od 9 do 19 a o víkendu od 9 do 15 hodin.
S novou sezónou Informační centrum rozšířilo
nabídku nových společných infomateriálů regionu -
„Cestujeme Svitavskem“ a „Turistické atraktivity
Svitavska“. Materiál nabízí kvalitní typy na výlety pro
domácí i zahraniční turisty, jako jsou hrady, zámky,
muzea, galerie, přírodní krásy, rozhledny, vyhlídkové
věže atd. Samotné infocentrum nechalo vytisknout
novou skládačku „Ubytování“ a „Stravování“
s aktuální nabídkou ubytovacích a stravovacích
zařízení v Litomyšli a nejbližším okolí. Původní
skládačka byla společná, ale vzhledem ke stále
většímu počtu zařízení se vytiskla poprvé v letošním
roce každá odděleně.

V druhé polovině dubna se zástupci infocentra
zúčastnili celorepublikového jednání členského fora
A.T.I.C. ČR v Mikulově spojeného s exkurzí do
informačního centra České centrály cestovního ruchu
- CzechTourism ve Vidni, kde předali propagační
materiály o Litomyšli a okolí v německém jazyce. 
Poslední týden v dubnu zorganizovalo infocentrum ve
spolupráci se španělským zastoupením České centrály
cestovního ruchu v Madridu návštěvu katalánských
novinářů. Posledním jarním veletrhem, kde
infocentrum představilo město Litomyšl, byl veletrh
„Dovolená 2006“ v Ostravě konaný 21. - 23. dubna.
Jako již tradičně na počátku turistické sezóny
infocentrum organizuje jarní setkání ubytovatelů a
stravovatelů.

Ivona Líbalová,
vedoucí Informačního centra v Litomyšli

Nová zkušebna motorů ve VOŠ a SOŠT v Litomyšli nabídne studentům moderní způsob diagnostikování hnací jednotky při
nastavení různých parametrů.

Členové Spolku leteckých modelářů Litomyšl se po le-
tošní dlouhé zimě netrpělivě připravují na novou se-
zonu. Ta bude zahájena symbolickým otevřením letiš-
tě a následným společným létáním v neděli 14. května
od 14 hodin na letišti Vlkov. K vidění budou radiem ří-
zené modely větroňů, motorové modely včetně těch
obřích, vrtulníky, modely automobilů a hlavně novin-
ky, které vznikly v modelářských dílnách za dlouhé
zimní přestávky. V průběhu celého odpoledne bude
zájemcům k dispozici i poradenská služba, určená ze-
jména začínajícím modelářům.
A protože letiště Vlkov prošlo před sezonou četnými
úpravami, při kterých byl zejména zpevněn povrch
vzletové dráhy a příjezdové cesty a nově označen pro-
stor letiště, zve SLML na tuto akce všechny litomyšl-
ské příznivce leteckých sportů. Přijďte s námi strávit
příjemné jarní odpoledne.                         Milan Šmejc

Letečtí modeláři
zahajují sezonu

Model letadla P-5 I Mustang
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U zrodu vysokého zemědělského
školství stáli dva naši rodáci

V říjnu tohoto roku si připomeneme sto let od zří-
zení zemědělského odboru C. k. české vysoké ško-
ly technické v Praze. Na první stránky historie
první úplné vysoké školy zemědělské s českým ja-
zykem vyučovacím v Zemích koruny české se ne-
smazatelně zapsali také dva rodáci z našeho regi-
onu - profesor Julius Stoklasa a profesor Josef Ko-
pecký.
Julius Stoklasa se narodil 9. září 1857 v Litomyš-
li. Již v mládí měl příležitost setkávat se s vý-
znamnými osobnostmi, které jej formovaly. Při
častých návštěvách své nevlastní sestry žijící
v Praze poznal například zakladatele české geolo-
gie profesora Jana Krejčího (1825- 1887), kterému
Litomyšl ovšem neznámá nebyla. Mimo jiné kon-
cem roku 1860 jednal s představiteli města o zalo-
žení „hospodářsko-řemeslnické školy“. Po před-
chozí korespondenci 28. prosince t. r. se osobně
setkal s purkmistrem města, obecním výborem
a pozvanými zástupci měšťanstva. Julius Stoklasa
si velice vážil i setkání s tehdy věhlasným zoolo-
gem, paleontologem a geologem profesorem An-
tonínem Fričem (1832-1913), a - kromě dalších -
zvláště nezapomenutelného setkání se slavným
francouzským geologem žíjícím v Čechách Joachi-
mem Barrandem (1779-1883). Neméně inspirativ-
ní byla pro něho i doba studií. Na Reálném gymná-
ziu v Litomyšli, stejně jako na vyšším oddělení
Hospodářské školy v Děčíně-Libverdě či na Vysoké
škole zemědělské ve Vídni (1875-1878), poznal
mnoho osobností, které ve svých oborech předsta-
vovaly vrcholné odborníky. Po ukončení vysoko-
školských studií pokračoval ještě jeden rok na
univerzitě v Lipsku, kde pracoval u uznávaného
botanika a rostlinného fyziologa W. Pfefera (1845-
1920) a W. Ostwalda (1853-1932), neméně slavné-
ho chemika. (V Lipsku Stoklasa získat titul PhDr.).
Další cenné zkušenosti a poznatky nabyl v paříž-
ském Pasteurově institutu, pod vedením samot-
ného L. Pasteura (1822-1895) a bakteriologa E.
Duclauxe (1840-1904). Tři roky pak ve Vídni půso-
bil na místě asistenta u profesora agrochemie
Dr. Zöllera a v roce 1883 přešel do chemické továr-
ny v Pečkách, kde zpočátku působil jako chemik
později inspektor. Roku 1894 nastoupil dráhu vy-
sokoškolského pedagoga. Od samého nástupu na
Českou vysokou školu technickou v Praze se vý-
znamným způsobem podílel na založení zeměděl-
ského odboru (před tím 130 let existovala v Praze
katedra polního hospodářství). Nebylo skutečně
náhodou, že se také stal historicky prvním děka-
nem samostatného zemědělského odboru. 
O tom, že byl Julius Stoklasa ještě jako mladý stu-
dent bouřlivák, svědčí i událost, o které se v Lito-
myšli dlouho vyprávělo. Když do města zavítal

Dr. Karel Sladkovský, Stoklasa na protest proti
„konservativní Litomyšli“ zapálil před jeho bytem
„velký bengál“. Na přímluvu profesorů přírodních
věd Emanuela Bárty, Prokopa Procházky a Václava
Tlamicha, a pravděpodobně i samotného Jiráska,
„to spravila důtka s důrazným napomenutím, aby
se do politiky a do věcí, kterým nerozumí, neple-
tl.“ Během studií ve Vídni spolupracoval při zaklá-
dání českého klubu technického a spolku mediků
a přírodozpytců, jehož se stal později i jednate-
lem. Za pobytu v Pečkách zasáhl i do bojů o pra-
vost rukopisu Královéhradeckého a Zelenohor-
ského. Julius Stoklasa zemřel 4. dubna 1936 ve
věku nedožitých 79 let.
Profesor Josef Kopecký pochází z nedaleké Des-
né, kde se v selské rodině narodil 20. září 1865 ja-
ko druhý ze sedmi dětí. Studoval reálku v Lito-
myšli a po maturitě odešel na Vysokou školu ze-
mědělskou do Vídně. Začal na odboru lesnickém,
ale záhy přešel na takzvaný odbor kulturně - tech-
nický (dnešní terminologií „meliorační“). Po ab-
solutoriu byl v roce 1890 přijat do Technické kan-
celáře českého odboru Zemědělské rady v Praze.
Zpočátku se podílel na hydrologickém šetření
v polabské nížině a spolupracoval na několika vo-
dohospodářských projektech. Záhy přešel do pů-
doznaleckého (pedologického) oddělení této kan-
celáře, kde našel předmět svého dalšího odborné-
ho zájmu. V roce 1906 byl povolán vysokou ško-
lou, po dvou letech jmenován mimořádným a v ro-
ce 1911 řádným profesorem pedologie, meteorolo-
gie a klimatologie. Stal se prvním profesorem
těchto oborů v rámci celé monarchie. Po vzniku
samostatného státu vláda v roce 1919 přijala jím
připravený návrh na zřízení speciálního státního
ústavu pro agropedologii a ústavu bioklimatolo-
gického při ministerstvu zemědělství. Profesor
Kopecký se stal ředitelem obou, což znamenalo
dát jim organizační strukturu, pracovní náplň, za-
jistit a odborně připravit personál, zorganizovat
síť speciálních agrometeorologických stanic atd.
V rámci svého oboru věnoval prof. Kopecký od za-
čátku hodně pozornosti zatím neznámé činnosti -
mapování půd, neboli pedologické kartografii.
První jeho práce z této oblasti pocházejí z roku
1905, vrcholné dílo pak představuje Přehledná
mapa půd v ČSR z roku 1931. Mimochodem, zvláštní
péči mapování půd svého rodného regionu proká-
zal prof. Kopecký tím, že dohledem na zpracování
Litomyšlska pověřil svého dlouholetého spolupra-
covníka doc. dr. Vladimíra Gössla - Kosila (1898 -
1977). Zemřel 8. prosince 1835, krátce po odcho-
du na odpočinek a těsně po své sedmdesátce.
Udělení čestného doktorátu, které škola připravo-
vala, se tak nedočkal.                                         -red-

Oznámení o době a místě 
konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Litomyšl podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční 
dne 2. června 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 3. června 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 - 16
je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
1. Městský úřad, odbor dopravy, J. E. Purkyně 918 -
J. E. Purkyně, Dukelská, Mařákova, Partyzánská,
Z. Kopala, Na Řetízku
2. Gymnázium, T. G. Masaryka 590 - Fučíkova,
9. května, 17. listopadu
3. Střední odborná škola technická, T. G.Masaryka
659 - T. G. Masaryka, U Školek, Bří Šťastných, 
4. Silnice a mosty (bývalé Rybářství) Sokolovská 94
- Sokolovská, Nádražní, J.Želivského, Revoluční,
Zahradní, J.Žižky, Míru, U Sádek
5. Sokolovna, Moravská 628 - Moravská, P.Jilemnic-
kého, Fügnerova, Benátská, U Náhonu, Nová,
Trstěnická, J.Metyše, Jaselská, Strakovská, Prokešova,
U Plovárny, Sluneční, Sadová, Černá hora,
K Markovu mlýnu
6. I. Základní škola, Zámecká 496 - Zámecká, Brau-
nerovo nám., Nerudova, Jiráskova, T. Novákové,
Lidická, Rektora Stříteského, P. Bezruče, Bří Pátů,
Tyršova
7. Autoškola Patočka, P.Bezruče 21 - Jiráskovo
nám., V.K. Jeřábka, Okružní, Pod Prokopem,
Za Moštěním, Portmanka, Osevní, Příčná,
Za Brankou, Lomená, M.Kuděje, Peciny, Vlkov
8. Auto Motive Industrial, Na Lánech 764 - bufet
U Řeky - Na Lánech, Lánská, Kornická, J. Formánka,
Končinská, Jabloňová, Hrnčířská, U Lomu, Jateční 
9. Střední pedagogická škola, Komenského nám. 22
- Komenského nám., Bernardka, Havlíčkova, Zaháj-
ská, Družstevní, Kpt. Jaroše, A. Tomíčka, F. Vognera,
Polní, M. Švabinského 
10. Hotel Zlatá hvězda - salonek, Smetanovo nám. 84 -
Smetanovo náměstí, Vodní valy, Toulov-covo nám.,
Šantovo nám., Šmilovského, B. Němcové, Mariánská,
Bělidla, Špitálská, Růžová 
11. Pohodlí 83 - kulturní dům - Pohodlí
12. Pazucha 99 - hasičská zbrojnice - Pazucha
13. Suchá 43 - hasičská zbrojnice - Suchá
14. Nedošín 5 - sál restaurace Na Žabárně - Nedošín
15. Kornice 59 - hasičská zbrojnice - Kornice
16. Nová Ves 47 - hasičská zbrojnice - Nová Ves

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem.  
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.   
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny pře-
de dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.     

V Litomyšli dne 2. května 2006   
Ing. Jan Janeček, starosta

Základní škola Litomyšl, 
U Školek 1117,

přijme od září 2006

UČITELE 
aprobace matematika, 

chemie a anglický 
jazyk

kontakt: tel.: 461 613 032 
e-mail: reditel@skoluskol.cz

se uskuteční až 20. června. Květnová schůzka se ruší.
Kdo je přihlášen k pobytu v Lázních Bělohrad, přinese
na schůzku 2500 korun. Před odjezdem do Hartmanic
se sejdeme ještě v pondělí 22. května ve 14 hodin
u morového sloupu.

Schůzka diabetiků

Volby 2006
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Historie včelařství na Litomyšlsku - 3.
Vážení čtenáři, nejprve se
omlouvám a chci opravit
jednu chybu v minulém
článku, kterou se mi poda-
řilo odhalit až po otištění článku dalším prohledáváním
archivních materiálů. Věta, přibližně uprostřed článku,
správně má být: Ve dnech 8. a 9. června 1908 byl pořá-
dán kurz vaření medoviny, řízený obvodovým učitelem
včelařství p. Frant. Hájkem z Valu u Dobrušky. Děkuji.
Pokračujme tedy:
Nakonec však stejně během krátké doby spolek opus-
tili, jakmile zjistili, že z členství už neplynou žádné
zištné výhody. Před první světovou válkou se říkalo
„kilo medu - kilo másla“, jenže během války i po jejím
skončení cena medu klesla téměř na nulu, ale cena
másla se naopak silně zvedla na 40 - 50 korun. 
Válečný úpadek silně poškodil chov včel, nicméně
včelaři si i nadále uvědomovali, že nelze žít z toho, co
bylo a už v roce 1922 náš spolek zakládá, mimo vlast-
ních oplozovacích stanovišť několika členů, společ-
nou oplozovací stanici včelích matek na Vysokém le-
se. Pro laiky v tomto oboru opět připomínám, že jed-
nou z velkých zvláštností včel, oproti jiným živoči-
chům, je páření mladých matiček (plodných samiček)
za letu ve vzduchu. Trubec (sameček) při kopulaci u-
mírá a padá k zemi. Matička se během snubního letu
postupně spáří s více trubci a získaná zásoba sperma-
tu se uloží ve speciálním váčku v těle a oplozují se jím
kladená vajíčka po celý
další život matky. Tohoto
poznatku chtěli včelaři
využít ke svému chova-
telskému prospěchu a vy-
tvořit podmínky, aby se
matičky pářily jen s trub-
ci ze včelstev špičkových
užitkových vlastností
tím, že na izolovaném
místě budou v doletu ma-
tiček jen vybraná trubčí
včelstva. Tuto oplozovací
stanici si vzal na starost
Václav Motyčka z Poříčí a
během několika let velmi
úspěšné práce zde vycho-
val na tisíce matek. Ke cti
jeho jména ještě uvedu,
že vlastnil plemenný
chov včel linie „Šrochov-
ka“. V té době bylo evido-
váno v Čechách a na Moravě jen pět uznaných ple-
menných chovů a on v tom byl skutečným průkopní-
kem. 
Přeneseme se opět do centra dění, do samotné Lito-
myšle. Zde byla uspořádána od 29. 6. do 15. 8. 1929
velkolepá Krajinská výstava s expozicemi na mnoha
místech města. Včelařská expozice byla umístěna na
chodbě a v I. třídě učitelského ústavu. Živá včelstva
byla vystavena na zahradě Hospodářské školy. Z naše-
ho spolku zde vystavovalo 20 členů, 6 vystavovatelů
ze spolků sousedních a dokonce i firma Hospodářské
družstvo z Milotic nad Bečvou. Vystaveny byly úly
různých soustav, včelařské náčiní, včelí dílo, med,
vosk, mezistěny a jiné výrobky z vosku, medové peči-
vo, pomůcky k plemennému chovu, medonosné rost-
liny. Výstava měla na veřejnosti i na vyšších místech
velký ohlas a spolek byl za vzornou prezentaci odmě-
něn stříbrnou medailí Zemského ústředí včelařského,
zasloužilí činovníci výstavy a někteří vystavovatelé
pak bronzovou medailí a diplomy od ústředí i od vý-
stavního výboru a V. Motyčka dostal od Hospodářské
záložny dukát.
Rok 1930 znamenal pro včelaře určitý organizační po-
sun, byly založeny včelařské župy. Litomyšl se měla
stát také župou, ale z Litomyšle bylo navrhnuto, aby
jejím sídlem byla Choceň, kvůli lehčí dostupnosti po
železnici. Nazývala se pak Orlická, ale v oficiálních
dokumentech byla i nadále označována jako Lito-
myšlská župa s číslem V (pět). Sdružovala 36 spolků s
1560 členy. 

Roku 1931 spolek zakou-
pil nový, velmi nákladný,
ale též velmi potřebný vál-
cový lis na mezistěny.

(Mezistěna je slabý voskový plátek s vylisovanými zá-
klady buněk, vložený do dřevěného rámku, na kterém
včely staví plásty.) Po roce jej dostal do péče opět již
nám známý Václav Motyčka z Poříčí, který na něm vy-
ráběl mezistěny špičkové kvality. Lisování mezistěn
není snadná práce, vyžaduje velké trpělivosti a přes-
nou souhru několika lidí, takže na této práci byla
zaměstnána Motyčkova rodina po dvě generace a po
téměř padesát let.
Vše má svého nepřítele - i včely. Roku 1936 se do naší
republiky dostává velmi nebezpečný včelí parazit, ve-
likostí nepatrný roztočík, který žije ve vzdušnicích
mladých včel. Protože proti němu tehdy nebylo žádné
obrany, včelaři s obavami sledovali, jak se šíří kraji-
nou a zanechává za sebou pusté včelíny. Naštěstí ale
pro nás zde v Čechách velmi dobře pracoval nový
Výzkumný ústav včelařský v Dole u Libčic, kde bylo
nalezeno a vyráběno léčivo BEF, které zabránilo ob-
rovským škodám, co roztočík napáchal jinde po Evropě.
Včelařský spolek pro Litomyšl a okolí pracoval velmi
dobře i přes celou druhou světovou válku. Samozřej-
mě v určitém společenském útlumu. Včely však byly o-
šetřovány pečlivě. Horší to bylo s organizačním zajiš-
těním. Německá administrativa v roce 1943 všechny

chovatelské spolky sloučila
do Svazu chovatelů hospo-
dářských zvířat a tím Vče-
lařské ústředí zmizelo ze
světa. Spolek, dle peněž-
ních dokladů, se však držel
statečně a pracoval bez-
chybně. Dokladem toho je,
že i v roce 1945 je evidova-
ný v tomto spolku 301 vče-
lař s 3138 včelstvy. 
Doba poválečná byla v zem-
ském včelařství charakteri-
zována jako boj o navrácení
organizační svébytnosti
včelařství a oddělení od vá-
lečného Svazu chovatelů
hospodářských zvířat. To se
nedařilo, protože bylo zá-
konodárci rozhodnuto, že
spolky ve válce sloučené se
nebudou zpět rozdělovat.

Proto byla v roce 1947 ustavena v Praze, jako nová or-
ganizace, Jednota včelařská, která je však od roku
1948 po znárodnění uvržena pod národního správce a
tím opět pozbyla svoji rozhodovací pravomoc. Národní
správce zrušil včelařské župy, zrušil i zemské včelařské
ústředí, několik samostatných časopisů sloučil do jedi-
ného „Včelaře“. Až roku 1951 je vedení opět „svěřeno“
volenému předsedovi a osmičlennému výboru až do ro-
ku 1957, kdy byla Jednota včelařská zrušena a na její
místo byl ustaven Československý svaz včelařů. 
Druhou charakteristikou této doby bylo zakládání
mnoha chovů včel v JZD, ve Státních statcích, Stát-
ních lesích a dalších institucích. Na bývalém litomyšl-
ském okrese a obvodu našeho spolku ve včelařilo
v těchto podnicích: JZD Dolní Újezd - 120 včelstev, od
r. 1977 - 220 včelstev (stavy uvádím jen velmi přibliž-
ně, počty se během doby výrazně měnily), JZD Chme-
lík - 100, JZD Horní Újezd -100, JZD Jarošov - 25, JZD
Makov - 40, JZD Osík - 40, JZD Sebranice - 140, JZD Vi-
dlatá Seč - 60, Československý stání statek Svitavy
v hospodářství Čistá - ?, Plemenářský podnik Pomezí
v hospodářství Sedlišťka u Morašic - ? a na vysílači na
Pohodlí - 100. Chovy to byly celkem úspěšné, protože
je vesměs vedli zkušení včelaři, ale během doby se je-
jich počet neustále snižoval buď rušením chovů od
sedmdesátých let minulého století nebo zanikly slu-
čováním družstev a převedením provozu do sloučené-
ho družstva. Dnes je činný už jen jeden podnikový
chov v Dolním Újezdu.                   

Stanislav Tomšíček

Část včelnice př. Václava
Motyčky z Poříčí u Lito-
myšle, úspěšného chova-
tele matek. Měl uznán
plemenný chov matek
kmene „ Škrochovka“.

Spolek patchworku 

Výstava v Holandsku se blíží
Měsíc uběhl jako voda, jaro je tu a konečně se konala
již 8. šicí dílna. Proběhla v sobotu 8. dubna od 9
hodin, už tradičně v prostorách III.ZŠ v Litomyšli.
Námět na tašku v jarních barvách a výbornou buchtu
udělala Saša a Dáša připravovala kávu, čaj a upekla
skvělé slané šneky. Při pilném šití jsme došly
k názoru, že musíme zřídit na internetu
patchworkovou kuchařku, protože výměna receptů je
pravidelnou součástí dílen. Toňa nás upozornila, že
výstava v Holandsku se kvapem blíží a tak do 20.
dubna máme mít ušité quilty. Výstava se bude konat
v srpnu v partnerském městě Roden a v září se
přestěhuje do Litomyšle. Takže letos na jaře nehrozí
žádná zahrádka, ani jarní vycházka, ale pouze šití,
abychom si v Holandsku neuřízly ostudu.      

Květnový víkend v Radiměři
V pátek a v sobotu 5. - 6. května se bude konat 9. šicí
dílna, netradičně na mlýně v Radiměři, kam nás
pozvala paní Kopecká. Budeme šít Květinovou
mozaiku, potřeba bude 50 cm květované látky 140 cm
šíře. Pozor, na potisku se musí střídat skupiny
květů s volným pozadím v poměru 2:1. Pokud na látce
silně převažuje pozadí, je spotřeba vyšší. Pokud je
pozadí málo, bude potřeba doplňková látka v barvě
pozadí. Dále čtverec alespoň 50x50 cm zažehlovacího
vlizelínu, vatelínu a materiálu na rub a látky na
rámeček . Řezací potřeby, pečící papír, tužka, fix, šicí
stroj.
Dílnu má na starost Anička a Zdeňka. Přihlásit se je
nutno na tel.: 777 302 759, Antonie Chalupná. 

Gender a politika 
Přednáška Petra Pavlíka

Ing. Petr Pavlík působí na Katedře
genderových studií Fakulty
humanitních studií UK. Vedle
genderové analýzy médií se věnuje
problematice implementace
politiky genderové rovnosti a
jejímu institucionálnímu zajištění
v ČR. Přednáška ing. Pavlíka

představí vládní politiku v oblasti rovných příležitostí
žen a mužů v širším kontextu EU. Po vymezení
konceptu gender a jeho centrální role při organizaci
společenského života představí základní pilíře
politiky rovných příležitostí. Přednáška se uskuteční
ve středu 31. května od 19 hodin v Zámeckém
pivovaru. -red-   

Z Kroužku Jihočechů
Schůzka kroužku se bude konat ve čtvrtek 18. května
od 18 hodin v restauraci Slunce. Přítomní vyslechnou
přednášku Marty Vandasové o Vavřinci Toulovcovi.
Zveme členy i hosty.                                           Výbor KJ

Přítel Josef Havran z Osí-
ka u Litomyšle na své o-
plozovací stanici.
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III. Plastiky na litomyšlském hřbitově
HŘBITOVNÍ DESKA KAR-
LA VILÉMA SVĚTEL-
SKÉHO z Lichtenflusu po-
chází z roku 1723. Deska
bývala určitý čas, jak píše historik Zdeněk Wirth, pou-
žita jako dlaždice položená nápisem dolů v kapli sv.
Josefa v kapitulním chrámu Povýšení sv. Kříže. Deska
zhotovená z měkkého pískovce byla silně poškozena,
o čemž svědčí, že při okrajích je její síla 6-7 cm, avšak
uprostřed jen 3 cm. Po zrušení hřbitova u kostela a o-
pravě kaple sv. Josefa byla deska v roce 1831 vsazena
do zdi bývalého městského opevnění na její východní
stranu. Při úpravách Klášterních zahrad mezi kapitul-
ním chrámem a Piaristickým kostelem byla v roce
2000 sejmuta, restaurována litomyšlskou restaurá-
torskou školou a vsazena do jižní strany zdi v areálu
Klášterních zahrad. Tento náhrobní
kámen zámeckého vrchního V. Svě-
telského, neblaze proslulého krva-
vým potlačením selského povstání
na Litomyšlsku v roce 1680, byl již
roku 1958 opravován akad. socha-
řem Emilem Kubíčkem.
Deska je pozoruhodná nejen svým
výtvarným pojetím, ale především
stylizací nápisu, kde s ironií je vlast-
ně dokumentována Světelského ne-
oblíbenost. Text je psán česky:
„ZDE W POKOGY ODPOCZIVA KAREL
WILYM SWIETELSKY
ROZENY PAN Z LICHTENFLVS A HEGT-
MAN LITOMISKY
ON SYCZ ACZ PRZES LX LETH SAM
WRCHNIM BYTI SKVSYL
PREDCZE KDYZ DOSSLA HODINA DO
HROBV GYTI MVSYL
VSNVL W PANV LETA MDCCXXIII DNE
XXI IVNY WIEKV SWEHO XCVI LETH“

NÁHROBEK DĚTÍ HOLLMANOVÝCH pochází z 18. sto-
letí. Nahoře na pískovcovém sloupku 1,50 m vysokém
leží čtyři mrtví ptáci, na dříku se pnou čtyři větve se
čtyřmi listy, vycházejícími z jednoho kořene. Ptáci
symbolizují předčasně zemřelé čtyři děti: Terezii, Fer-
dinanda, Antonína a Karla. Na dříku je německý ná-
pis:
„Vier Kinder des Ignatz Hollmann. Blühend mäht der
Tod euch niedr lasst statt Freud uns Schmerz zurück.
Doch vereint er uns dreinst wieder und in diesem Au-
genblick kehrt statt Schmerz die Freud zurück“. 
Jedná se o kamenickou práci zdejšího mistra kamení-
ka. Po zrušení hrobového místa na litomyšlském hřbi-
tově je náhrobek uložen v Regionálním muzeu.

Litomyšlský hřbitov:  oddíl II, hrob 46 A

MRAMOROVÉ POPRSÍ ŽE-
NY na hrobě paní M. Hruš-
kové je dílem litomyšlské-
ho rodáka akad. sochaře

Emila Kubíčka (1898-1967), žáka Jana Štursy, který je
vytvořil roku 1933. Plastika je umístěna na sloupu ze
žuly. Náhrobek sem byl přenesen roku 1981 ze zruše-
ného urnového háje.
oddíl III hrob 43
Náhrobek MUDr. Evžena Freybergera vytvořil akad.
sochař František Janda v roce 1975. Na hrobě jsou u-
místěny dva kamenné bloky, představující otevřenou
knihu a před ní kovový znak lékařů - Aeskulapovu hůl
ovinutou hadem.
hrob 147-148
Socha TRUCHLÍCÍ ŽENY z bílého mramoru v životní

velikosti, vložená mezi dva bloky
černé žuly, doplňuje náhrobek rodi-
ny Viktorovy a je dílem akad. socha-
ře Emila Kubíčka.
hrob 235 A

POMNÍK MAGDALENY DOBROMILY
RETTIGOVÉ (1785-1845), spisova-
telky, buditelky a představitelky za-
čínajícího ženského emancipačního
hnutí, která žila v Litomyšli od roku
1834 až do své smrti; pochází z roku
1875. Byl vybudován přičiněním li-
tomyšlského Spolku paní a dívek a
navržen architektem prof. Eduar-
dem Beránkem. Medailon s reliéf-
ním poprsím M.D. Rettigové, vrou-
bený vavřínem, byl vytvořen Fran-
tiškem Metyšem dle nákresu profe-
sora kreslení na litomyšlské reálce
Leopolda Ferbera, absolventa ví-
deňské AVU, žáka prof. Kormunda.
Veškeré kamenické práce provedl li-
tomyšlský kamenický mistr a sochař

František Metyš.
Roku 2002 byla zahájena jeho oprava studenty 2. a 3.
ročníku IRKT v Litomyšli Pavlou Žiakovou, Petrem
Koudelkou a Janem Fedorčákem za pedagogického
dozoru akad. sochaře prof. Jiřího Novotného.
oddíl IV
hrob 440
Náhrobek RODIČŮ českého liberárního politika Dr. F.
A. Braunera - Hynka Ignáce Braunera (1758-1821),
rodem Němce a Doroty, rozené Babtistelové (1778-
1855), pocházející z francouzské rodiny, ale narozené
v Litomyšli, znázorňuje truchlící ženu, klečící vedle
planoucí urny a sklánějící k zemi hasnoucí pochodeň.
Náhrobek je ukázkou empírového pojetí plastiky. Au-
tor je neznámý. Náhrobek byl opravován v roce 2005.

Připravuje  Alena Randáková

Se šikanou mezi žáky základních škol se v celé repub-
lice setkalo 41 procent dětí. Vyplývá to z posledního
výzkumu, který byl prováděn v roce 2001. V Litomyšli
se k této problematice konal dvoudenní praktický vý-
cvikový kurz pod lektorským vedením PhDr. Michala
Koláře a Mgr. Renaty Ježkové. Zúčastnili se ho všich-
ni, kteří tento jev považují za problém vyžadující od-
povídající řešení. S jakou nejčastější otázkou se lekto-
ři na podobných seminářích setkávají? „Lidé chtějí
spolehlivé řešení - kuchařku, co s tím mají dělat,“ ří-
ká Renata Ježková a dodává: „Bohužel známe jen je-
dinou jasnou odpověď: Každý konkrétní případ má ji-
né řešení - univerzální kuchařka neexistuje.“ 
S jevem šikany je možné se nejčastěji setkat v kolek-
tivech, ve kterých chybí zdravé, bezpečné kamarád-
ské vztahy. Dá se říci, že každý kolektiv nebo třída
jsou obrazem svého učitele, který buď umí nebo neu-
mí komunikovat a pracovat se třídou. Řešení této pro-
blematiky vyžaduje komunikaci a úzkou spolupráci
také s vedením školy a především s rodiči. „Problém je
třeba v první řadě pojmenovat a domluvit se na stra-
tegii řešení,“ radí Renata Ježková. „Je to ale přede-
vším o tom dítěti, nemůže to skončit v dospěláckých
pletichách, kdy si dospělí mezi sebou budou vyřizovat
účty - musí jít především o zájem dítěte,“ upozorňuje.
Informátory bývají většinou sami pedagogové nebo
rodič oběti, v některých případech i jejich kamarádi.
Někdy se může stát, že se tento problém začíná řešit
až ve chvíli, kdy se něčím vážným demonstruje - ublí-
žením na zdraví, záškoláctvím, donucením k trestné
činnosti. Zvyšuje se také brutalita šikanování. Navíc
je rozdíl mezi chlapeckou a dívčí šikanou, která je
promyšlenější z hlediska pletich, zamlžování a re-
spektování povolených hranic. 
Semináře se mohli pedagogové zúčastnit bezplatně
vzhledem k podpoře z grantu Pardubického kraje a
Fondíku.                                  Text a foto Ivan Hudeček

První pomoc
při šikanování

Spolupráce zahradnické školy 
s Francouzi úspěšně pokračuje

Střední školu zahradnickou Litomyšl navštívili během
Velikonoc žáci a pedagogové z partnerské francouz-
ské školy Lycée professionnel Horticole Belaune Bel-
legarde z regionu Centre. 
Francouzská škola je v podstatě společenstvím čtyř
vzdělávacích zařízení zaměřených na zahradnictví,
zemědělství a lesnictví. Tomu také odpovídalo zamě-
ření a program pobytu v Litomyšli - studenti, rozděle-
ní do dvou skupin, navštívili podnik Školky Litomyšl,
výrobní zahradnické podniky v Brně a arboretum ze-
mědělské a lesnické univerzity a zavítali do závodů
Lesů ČR v Horním Jelení a Městských lesů ve Vysokém
Mýtě. V programu nechyběla návštěva turisticky zají-
mavých míst kraje, ale ani aktivní zapojení do vyučo-
vacího procesu i praktického vyučování. Během roku
by se mělo uskutečnit pět vzájemných výměn. Nyní
jsou na řadě čeští studenti, kteří navštíví Francii

v červnu. Francouzi zavítali do Litomyšle poprvé vlo-
ni v létě a několik pedagogů se zúčastnilo též tradiční
vánoční výstavy.          Text a foto Ivan Hudeček

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

6. - 7. 5. - MUDr. Dagmar Švecová, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
8. 5. - MUDr. Ivana Veselíková, Litomyšl, 
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
13. - 14. 5. - MUDr. Oldřich Zeman, Polička,
1. Máje 606, 461 724 401
20. - 21. 5. - MUDr. František Zeman, 
Litomyšl, Smetanovo nám. 132. 461 613 827
27. - 28. 5. - MUDr. Silva Adamcová, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
3. - 4. 6. - MUDr. Stanislav Adamec, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987

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

Pomník M.D. Rettigové byl před něko-
lika lety opraven. K uhrazení nákladů
přitom pomohla i sbírka uspořádaná
Sborem paní a dívek v Litomyšli.
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Vzpomínkové kalendárium 
Litomyšle v květnu 2006

Zástupci cestovních kanceláří
na 30. dnech kontaktů

Dny kontaktů českých cestovních kanceláří a agentur
jsou setkáním, které pořádá dvakrát ročně asociace
pro zhruba 250 svých členů. Je to především profesní
fórum, při jehož příležitosti se vždy koná členská
konference. Zváni jsou také významní profesionálové
z oboru - z ministerstev, která mají s činností
v cestovním ruchu nějakou souvislost - pojišťovny,
partneři cestovních kanceláří a agentur i odborná
veřejnost. Ve dnech 22. a 23. dubna se toto setkání
uskutečnilo v Litomyšli a stěžejním tématem byla
novela, kterou ve spolupráci s ministerstvem pro
místní rozvoj chystala asociace tři roky. Velký význam
má pro cestovní kanceláře a agentury i pro jejich
klienty, neboť upravuje především podmínky
pojištění cestovních agentur a cestovních kanceláří.
V Kongresovém centru na zámku hovořil o novele
zákona č. 159/1999 Ing. Petr Tiefenböck, informace
o návrhu státní politiky cestovního ruchu v letech
2007 - 2013 připojil RNDr. Ladislav Havel. V sobotu
pak při členské konferenci zazněla zpráva o činnosti
prezidia asociace za předešlé období a byl vyhlášen
vítěz soutěže „Katalog roku“. 
Velký vliv na pozitivní vývoj cestovního ruchu mají
dobré vztahy ministerstva pro místní rozvoj
a cestovních kanceláří. „Poté, co jsem mnohokrát
předtím řekl, že spolupráce především s předešlou

strukturou ministerstva nebyla dobrá, si dnes
opravdu nemohu stěžovat,“ hodnotí současné vztahy
asociace její prezident RNDr. Ladislav Havel
a upřesňuje: „Pracujeme i na strategii rozvoje
koncepce státní politiky cestovního ruchu pro léta
2007 až 2013. Je třeba připomenout, že cestovní
kanceláře a cestovní agentury jsou incomingovými
subjekty, které přivážejí turisty do České republiky.
A turisté - to znamená především otevřené
peněženky.“ Tuto pozici budovala asociace opravdu
dlouho. Díky tomu, že má velké množství členů, mezi
nimiž jsou i některá města - například Strakonice,
řadu hotelů a také školy cestovního ruchu, dostávají
se její zástupci do meziresortních komisí. Toto
neziskové sdružení se snaží konsolidovat trh
cestovního ruchu v České republice a zejména
ochránit klienta. Proto v některých zemích, kde Česká
republika již nemá své zastupitelské úřady, je řešením
spolupráce s jinými nestátními organizacemi, které
tam Českou republiku zastupují. „V některých zemích
má také zastoupení státní agentura Czech Tourism,“
objasňuje složitou situaci českých turistů v některých
destinacích prezident Ladislav Havel. „Je to složitá
situace a tak se snažíme našim turistům poskytnout
alespoň tolik informací, aby se tam mohli na někoho
obrátit,“ dodává.                                                           -ih-

195 let - 1. května 1811 se narodil v Opočně Stanislav
Filip Kodym, český lékař, spisovatel, národo-
hospodář, redaktor Hospodářských novin. Působil
v Litomyšli a jeho jménem byla nazvána ulice od
Smetanova mostu na Rašínovy sady, dnes již jeho
jméno nenese.
105 let - 3. května 1901 v Praze zemřel Karel Němec,
zahradník, syn spisovatelky Boženy Němcové. Naro-
zen v Litomyšli v roce 1839.
75 let - 4. května 1931 se narodil v Litomyšli Miroslav
Zedník, učitel a syn učitele v Litomyšli. Působil na se-
veru Čech, kde založil a řídil soubor hudebníků zpíva-
jících písně amerických obyvatelů, emigroval do Aus-
trálie, kde zemřel. Pochován v Litomyšli.
100 let - 5. května 1906 se narodil v Litomyšli Miro-
slav Novák, důstojník a lékař českých letců za války
v Anglii. Zahynul v Londýně při autohavárii, jeho por-
trét na londýnských známkách Československa.
85 let - 7. května 1921 se narodil v Litomyšli Jan Do-
stál, malíř, žák prof. Nechleby.
65 let - 9. května 1941 zemřel v Praze Josef Šejnost,
sochař, medailér. Autor pamětních desek Julia Mařá-
ka na domě čp. 100, Jana Voborníka na Spořitelně čp.
112 na Smetanově náměstí a sejmuté desky z rodného
domu B. Smetany se sudičkami.
140 let - 9. kvěna se ve Slavičí u Humpolce narodil
Antonín Tomíček, poštovní úředník v Litomyšli, his-
torik, spisovatel, autor mnoha studií dějin našeho
města a okolí.
95 let - 9. května 1911 se narodil Zdeněk Janků, ře-
ditel pošty v Litomyšli, městský kronikář, tajemník
Smetanovy Litomyšle, divadelní ochotník, Sokol
i předseda Městského národního výboru.
130 let - 10. května 1876 se narodil v Litomyšli Josef
Otava, učitel, Sokol, redaktor Věstníku Sokolské Vý-
chodočeské župy Pipichovy, který tisknul v Augusto-
vě tiskárně v Litomyšli.
85 let - 14. května 1921 se narodil v Litomyšli Milan
Romportl, fonetik, lékař a profesor Karlovy univerzi-
ty, manžel spisovatelky Ludmily Romportlové, která
vytěžila ze zápisků román Zelené křeslo o životě v Li-
tomyšli, jenž napsal jeho děd. Rod rodiny Somrovy
z čp. 34 z náměstí.
75 let - 11. května 1931 se v Litomyšli narodil Pavel
Nádvorník, lékař, dirigent Litomyšlského symfonic-
kého orchestru v Litomyšli a organizátor hudebního
života ve městě.
30 let - 19. května 1976 zemřel ve Vysokém Mýtě Jo-
sef Doležal, hudební skladatel, pedagog, rodák z Bu-
dislavi.
55 let - 21. května 1951 zemřel v Litomyšli Vladimír
Bretschneider, sochař, autor několika děl v Městské
galerii i v jiných výstavních síních, autor sochy Chod-
ské madony v Domažlicích, pamětních desek na Chod-
sku i jinde, i uměleckých děl na hřbitově.
30 let - 21. května 1976 zemřel v Praze Karel Lidický,
český sochař, autor pamětní desky Quida Hodyry v u-
lici Boženy Němcové v Litomyšli.
135 let - 23. května 1871 se narodil v Litomyšli Karel
Podhajský, městský důchodní, myslivec, kynolog,
autor četných studií, článků i knih o myslivosti, za-
kladatel knihy loveckých psů a jejich rodokmenu v Če-
chách. Pamětní deska na domě čp. 67 na náměstí. Po-
hřben v Litomyšli, jeho myslivecká pozůstalost je pře-
devším ve státním muzeu myslivosti v Lednici a dal-
ších muzeích a archivech.
105 let - 26. května 1901 se narodil v Hrušové Franti-
šek Ropek, malíř, portrétista, krajinář. Velmi známé
jsou obrazy zobrazující polní práce zemědělců při
ních, sběr brambor apod. Ve Spořitelně je jeho velká
oslava krajiny Litomyšlska. Žil v Litomyšli i v Desné,
pohřben je na hřbitově v Litomyšli a jeho obrazy jsou
v galeriích i v soukromých sbírkách.
110 let - 27. května 1896 se narodil v Litomyšli Vladi-
mír Libický, profesor učitelského ústavu v Litomyšli.

Pokračování na straně 11

Návrat do práce v Pardubickém kraji
Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém
kraji“, který vychází z Operačního programu Roz-
voj lidských zdrojů podporovaného Evropským so-
ciálním fondem, má za cíl zajistit rychlé začlenění
dlouhodobě nezaměstnaných osob s vyšším než
základním vzděláním na trh práce.
Projekt bude realizován současně ve všech okre-
sech Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim,
Svitavy, Ústí nad Orlicí) a bude rozdělen do dvou
fází v rozmezí 5 - 6 měsíců.
Partnerská společnost bude spolupracovat s pří-
slušnými úřady práce, vybere v každé ze dvou fází
550 osob z řad zájemců o účast v projektu a z nich
následně vybere účastníky projektu.
Informace bude možné získat i na detašovaných
pracovištích úřadů práce v Přelouči, Hlinsku, Tře-
mošnici, Litomyšli, Moravské Třebové,
Poličce, Lanškrouně, Vysokém Mýtě, Holicích,
Skutči a Králíkách. Aktivity projektu pro prvních

275 uchazečů začnou v kraji hned v květnu výbě-
rem účastníků a následujícím vzdělávacím progra-
mem: vstupní modul - seznámení účastníků s pro-
jektem - obecné informace, sestavení individuál-
ního akčního plánu, neprofesní školení/školení
v oblasti způsobilosti pro trh práce - dvě části - ne-
profesní školení, kurz počítačové gramotnosti
profesní bilanční diagnostika, profesní školení -
rekvalifikace, praxe u zaměstnavatele, zprostřed-
kování pracovního uplatnění / dotované místo,
doprovodná opatření - takzvaná „přímá podpora“
bude zahrnovat příspěvky na dopravu, stravné,
příspěvky na zajištění péče o děti nebo jiné závis-
lé osoby, proplacení nákladů na doložení pracov-
ních předpokladů a následné získání praxe, po-
skytnutí ochranných pracovních pomůcek.

Více informací naleznete také na webu projektu
pnppk.ccsystem.cz

Policie radí seniorům
Trestná činnost páchaná
na seniorech patří k váž-
ným celorepublikovým
problémům dnešní spo-
lečnosti. Také svitavskému regionu se tento trend ne-
vyhýbá. Ročně eviduje policie kolem padesáti trest-
ných činů, jejichž obětmi se stanou dříve narození
občané.
Bezbrannosti a bezradnosti třiasedmdesátileté paní
využili 31. května loňského roku kolem jedné hodiny
odpoledne dosud neznámí pachatelé. Pod záminkou
podomního prodeje vešli muž a žena do rodinného
domku v Litomyšli, odkud si z ložnice odnesli ho-
tovost ve výši více než 52 tisíc korun. Při odchodu
z domu neváhali na rozloučenou z rukou majitelky
vytrhnout ještě 500 korun.
Tři neznámé pachatelky využily nemoci třiaosmde-
sátiletého muže z Poříčí. Poté, co 11. července ko-
lem šesté hodiny večer otevřel dveře svého domku,
ho zatlačily do předsíně, kde mu znemožnily zavo-

lat pomoc tím, že jej dr-
žely za oděv a zastupo-
valy mu cestu k východu.
Současně stihly prohle-

dat dům a odcizit 51 tisíc korun.
Policie však nechce řešit pouze následky a k tomuto
problému zaujala proaktivní přístup. Již od počátku
letošního roku ve spolupráci s Městským úřadem v Li-
tomyšli a starosty přilehlých obcí, kterým řešení to-
hoto problému není lhostejné, pořádá preventivní ak-
ce. Jedná se o trestné činnosti a zejména jak se jim
bránit, jak se chovat bezpečně doma i na ulici.
Příslušníci obvodního oddělení v Litomyšli již proved-
li několik besed, kde kromě rad poskytli občanům i sa-
molepky, které jim připomenou důležité zásady a
kontakty. Pro seniory žijící v Litomyšli bude podobná
beseda uskutečněna 24. května od 15 hodin v Lido-
vém domě. Na Vaši účast se těší Městský úřad Litomyšl
a policie ČR.

Za OOP Litomyšl kpt. Stanislav Dobeš
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Elizabeth Chadwick - Stíny a pevnosti, Jan Mika - Ná-
ves, Jim Dwyer - 102 minut, Jonah Black - Černá kni-
ha, Clive Cussler - Černý vítr, Marcia Willett - Dům
nad strží, Patrik McDonald. Ann Jayne Krentz - Za-
jatci snů, Nora Roberts - Modrý záliv, Catherine Coul-
ter - Utajená závěť, Tom Clancy - Cestou zrady, David
Rosenfelt - Náhlá smrt, Paul Verlaine - Paul Verlaine,
Antonio Tabucchi - Pohled z druhé strany, Patrik Ou-
ředník - Příhodná chvíle, 1855, Albert Camus - Šťast-
ná smrt, Andrew Sea Greer - Zpověď Maxe Tivoliho,
John Hawks - Poutník, Sissi Flegel - Výlet do Maroka,

Annie Proulx - Zkrocená hora, Rekonstrukce bytu,
Receptář na každý den, Valbur Vavřinová - Malá en-
cyklopedie Velikonoc, Tobias Pehle - Udělej si sám
v zahradě, V. Winkelhoferová - Mingei, Libor Budin-
ský - Tragédie slavných, Robert Rohál - Kdo by je ne-
znal, Marek Kubínek - Nový Zéland, Petr Šmolka -
100+1 návod, jak přežít manželství, Lukáš Pollert -
Lukáš se ptá, Jaroslav Kašparů - Z pláště a dalmatiky,
Ronald F. Hock - Zakázaná kniha o Panně Marii, Ro-
nald Watkins - Neznámá moře, Brian L. Davis - Stej-
nokroje Třetí říše.

V květnu se dožívá 80 let pan František Vávra.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí Lída,
Fanda a Ola s rodinami

Blahopřání

Dokončení ze strany 10
80 let - 29. května 1926 zemřel v Doksanech Anto-
nín Bennewittz, houslista, pedagog, ředitel hudeb-
ní školy, studoval v Litomyšli.
15 let - 31. května 1991 zemřel v Litomyšli Miroslav
Šťastný, profesor Vysokého učení technického v Br-
ně, autor knih o metodě staveb z betonu a význam-
ný vědec v novátorství staveb. Pohřben v Litomyšli
do hrobu svých rodičů i prarodičů. Syn Oldřicha
Šťastného, ředitele učitelského ústavu v Litomyšli,
významné rodiny v dějinách města.                 

Připravuje Miroslav Sobotka

Naši slavní rodáci se vracejí!
Benátský rodák pan Josef Jiskra
přijede opět do rodného kraje.
Z německého Crailsheimu, kde od
roku 1979 žije, přicestuje do
Litomyšle a Benátek s orchestrem,
který řadu let řídil a dodnes s ním
příležitostně spolupracuje.
Josef Jiskra se narodil v roce 1935
v Benátkách u Litomyšle, vloni tedy
oslavil své životní jubileum. V letech
1953 - 58 studoval pražskou
konzervatoř - obor pozoun. Hudbě se
věnoval i na vojně, po jejímž ukončení
se stal členem Symfonického
orchestru v Karlových Varech, kde hrál opět na
pozoun. V tomto městě později založil svoji kapelu
Karlovanku. Při návštěvách těchto věhlasných lázní
mohli mnozí Jiskrovi známí i přátelé toto hudební
těleso poslouchat a obdivovat kvalitu jeho
kolonádních koncertů. Stejně tak se mohli z hudby
svého rodáka těšit při televizních pořadech Sejdeme
se na Vlachovce.
V roce 1979 odešel Josef Jiskra legálně do Spolkové
republiky Německo, kde se o rok později stal
„muzikdirektorem der stadt Crailsheim“. Na své
rodiště i město Litomyšl však nezapomněl a dosud

na ně rád vzpomíná. Před několika
roky jej navštívil s orchestrem,
u kterého působil jako ředitel
a dirigent. Nezapomenutelným
zážitkem bylo uvedení skladby
Litomyšl - město snů ve Smetanově
domě. Při refrénu celá kapela povstala
a česky zpívala litomyšlskou hymnu.
V neděli pak Josef Jiskra své německé
přátele zavedl podél Loučné ke svému
rodišti. Posadili se za Khomův mlýn na
skalku nad bývalý Josefův dům, kde
jim český muzikant poutavě vyprávěl
o svém dětství, rodičích,

sourozencích a přátelích z mládí. Při posledním
účinkování v Litomyšli Josef Jiskra v rozhovoru
s Vladimírem Šauerem pro kabelovou televizi řekl:
„Hudba pro mne znamená všechno.“ Svým
celoživotním působením ve světě hudby to český
hudebník, dirigent a skladatel dokazuje. Nikdy navíc
nezapomněl na své kořeny a českou hudbu.
Orchestr z Crailsheimu vystoupí 26. května od 17
hodin v Klášterních zahradách. O den později se
představí při tradičním kácení máje na hřišti
v Benátkách.

Jaroslav Jiráček st.

Lucie Jandíková, aerobic club “FiT-line“ Litomyšl nabízí 
letní tábor s dětským aerobikem pro dívky od 6 do 16let.

Vhodné i pro dívky, které nenavštěvují zájmový kroužek dětský aerobik!
Rekreační zařízení Mladočov nedaleko Litomyšle - sobota 29. července - úterý 8. srpna

Cena 2 850,- Kč. Další informace, přihlášky: 777 288 770 (odpoledne) 

Májový koncert 
V Evropském školicím centru YMCA na zámku se
5. května od 18 hodin uskuteční Májový koncert.
Účinkují Smíšený pěvecký sbor Všeobecného lycea
Adama Mickiewicze v Glubczicích, KOS - smíšený
pěvecký sbor VOŠP a SPgŠ Litomyšl a Smíšený pě-
vecký sbor Vlastimil. 

Jarní koncert dětských
pěveckých sborů

LITOMYŠL-EUROPE-CLUB a Základní
škola Cerekvice nad Loučnou
pořádají jarní koncert dětských
pěveckých sborů. Účinkují RODEN
GIRL CHORISTERS (Holandsko),

Svitavský dětský sbor, Kantiléna
Luže, Klíček Cerekvice nad Loučnou se

sbormistry Rintje de Wies, Danou Pražákovou
a Hanou Knedlovou. Koncert se koná v sobotu
6. května od 16.30 hodin na zámku v Litomyšli
v prostorách Evropského školicího centra YMCA.
Srdečně zveme příznivce sborového zpěvu. Vstupné
dobrovolné.

Základní umělecká škola 
B. Smetany Litomyšl
oznamuje, že se bude konat

TÝDEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 
A ZÁPIS KE STUDIU
na školní rok 2006-07

Lze se přihlásit do těchto oborů:
OBOR HUDEBNÍ: Předměty: klavír, klarinet,
zobcová flétna, příčná flétna, kytara, sólový zpěv,
sborový zpěv, housle, akordeon, bicí nástroje,
varhany, trubka, pozoun, hra na keyboard,
taneční orchestr, estrádní orchestr
OBOR VÝTVARNÝ: Předměty: malba, kresba,
grafika, modelování, keramika
OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ: Předměty:
Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost,
Přednes, Pohyb, Práce v souboru
OBOR TANEČNÍ: Předměty: základy pohybu, zá-
klady klasického tance, moderní scénický tanec

od 5. června do 9. června 2006 
od 13 do 17 hodin
Další informace na tel.čísle 461 612 628 nebo
přímo v ředitelně školy. 
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Venku v tu dobu nic nenasvědčovalo tomu, že by za
pár dnů měly být Velikonoce, ale naše škola to vese-
lým přestrojením do oblečení různých barev (každá
třída měla svou barvu) tak zpestřila, že to tu vypada-
lo, jako by tu běhala barevná vajíčka. Nejvíce dávaly
děti přednost modré barvě, ale mohli jste zde vidět i
barvu zelenou, černou, žlutou a červenou. Ať už
v pláštěnce, sukni, saku, šatech či v županech a pyža-
mech, všichni z toho měli ohromnou legraci.

K. Burešová, K. Bednářová, A. Merkle, 
5.A třída, III. ZŠ

Barevné velikonoce 
na III. základní škole

Na Františka Beneše vzpomínají 
ve Dvoře Králové nad Labem s láskou

Litomyšlský vikář Franti-
šek Beneš převzal 26. dub-
na v konšelské síni Staré
radnice ve Dvoře Králové
nad Labem cenu udělova-
nou již čtvrtým rokem o-
sobnostem, které se nejví-
ce zasloužily o dobré jmé-
no města. Dlouholetý farář
římskokatolické církve
František Beneš se do srdcí

farníků i občanů města zapsal svým lidským přístu-

pem i nadšením. V osmdesátých letech se tu navíc
aktivně podílel na opravě kostela svatého Jana Křti-
tele. Ocenění dále získali vědec v oboru organické
chemie a znalec místní historie Karel Martinek, pro-
fesorka Helena Rašková, čestná předsedkyně České
farmakologické společnosti zabývající se léčením
nakažlivých chorob, Zdeněk Franc, organizátor vý-
stav drobného zvířectva v Žirči a Jaroslav Pacák, kte-
rý dlouhá léta vedl kroužek mladých kaktusářů při
místním Domě dětí a mládeže.
Oblíbený kněz František Beneš získal před lety také
Cenu Města Litomyšle.                                            -red-

Málokdo se dnes odváží
k zásadnímu postoji.
Takzvaná vyváženost
musí provázet veřejný
život, vědeckou práci i středoškolské písemky.
Zmíní-li student či televizní redaktor jeden názor, je
zavazován k tomu, aby zmínil i druhý. Ukáže-li se
jedna tvář, musí se ukázat také tvář oponenta, byť by
stačily obě vyřknout sotva dvě slova. Dnešní student
musí poznamenat ve své práci hlavní myšlenky jedné
i druhé strany sporu. To by nebylo až tak od věci,
kdyby to zároveň znamenalo, že se ve zmiňovaných

názorech probojuje až k podstatě. Že ve
zveřejňovaných a zastávaných stanoviscích půjde až
na dno. To už tak běžné není! Oblíbenou větou
moderátorů je požadavek: "Prosím, jen stručně!"
Takový stručný přístup nemůže vést k ničemu
jinému, než k plochým a bezbarvým lidským
životům. 
Mladým křesťanům v Litomyšli posloužily poslední
deštivé dny měsíce dubna k tomu, aby se alespoň
v některých svých názorech dobrali podstaty. Ve vší

omezené částečnosti
poznání přece můžeme
dojít až k pramenům! Tak
znělo heslo reformačních

křesťanů před staletími a zní i dnes: Na 100%.
Izraelité ráno i večer, na cestě i doma, s dětmi,
v práci i v klidu opakují schéma svého života: "Budeš
milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem
a celou svou duší a celou svou silou." Křesťanská
bible obsahuje tento maximální požadavek také
a rabín Ježíš k němu v Novém zákoně připojil ještě
jedno místo židovských textů:  "A budeš milovat
svého bližního jako sebe samého." Ježíšovi oponenti
mluvili o bezchybných jedincích, naproti tomu
počítal Ježíš s limitovanými lidmi. Ví, že jsme jen
stvoření, jen prach a hlína. A přesto se neobává
omezené lidství vést k maximální důslednosti. 
Na tom by nebylo nic nového a snad by se dala získat
i širší shoda. Otázkou ale zůstává, jak toho
dosáhnout. Odpovězme si příkladem: Jeden
z prvních biblických hrdinů, praotec Abrahám, také
nebyl ideálním člověkem. Ale díky čilým kontaktům
a rostoucímu  hlubokému vztahu k Bohu se k jeho
ubohému základu připočítala maximální
spravedlnost, přímo stoprocentní přínos.
Abrahamův život se změnil. Prastaré znaménko kříže
i dnes znamená plus. Jím se připočítává každému
člověku nová hodnota, když uvěří. A víra je vztah
rostoucí důvěrnosti. Té důvěrnosti na cestě víry
pomáhají přátelství, hry, diskuse, společné jídlo
i společná a velká shromáždění. 
A tak i vám zvěstuji, že nejsme odsouzeni
k průměrnosti! Je nám pro Kristův kříž skrze víru
připočítáno vše, co chybí do sta procent. Věřte tomu!

Daniel Kvasnička,
kazatel v Církvi bratrské, Říčany u Prahy

Desáté výročí 
charitního Šatníku
Letos 13. května to už je deset let, co vznikl nápad
sbírat v Lidovém domě oblečení a poskytovat ho dál
všem, kdo ho potřebují. Občané Litomyšle i okolních
vesnic přinášejí do suterénu Lidového domu bez náro-
ku na odměnu použitelné oděvy, které už ze svého
šatníku vyřadili. O provoz Šatníku se stará kolektiv 16
žen - dobrovolnic s datem narození do roku 1940 pod
vedením paní Lidmily Valentové. Darované oděvy tří-
dí tak, aby mohly být odvezeny do celorepublikového
skladu Diakonie Broumov a dále použity na sbírky do
oblastí postižených přírodními katastrofami. Za jejich
obětavou práci, bez které by tato naše činnost nebyla
možná, jim upřímně děkujeme.
Lidem bez domova, kteří přijdou do šatníku, poskytu-
jeme oděvy zdarma a ostatním za malý příspěvek.
Z těchto příspěvků je financována doprava, která je
v současné době nejnákladnější položkou při poskyt-
nutí oděvů potřebným.
Provozní doba šatníku je pondělí a středa od 9 do 11
hodin a od 14 do 16.30 hodin. Prosíme dárce, aby o ví-
kendech a večerech nenechávali oděvy u dveří před
budovou, protože se stává, že je někteří neukáznění
spoluobčané rozhází po okolí Lidového domu nebo že
do nich naprší, a tak je dar znehodnocen.
Všem, kteří oděvy do šatníku přinášíte, mnohokrát za
vaše dary děkujeme.

Za Farní charitu Litomyšl Hana Šauerová

Inspirace pro maminky v Naději
Rádi bychom vás pozvali na pondělí 15. května od 9
do 18 hodin na den otevřených dveří. Kam? Do Domu
Naděje v ulici Matěje Kuděje 14 (první ulice vlevo nad
zámkem). Proč? Jak už někteří víte, Naděje se dlou-
hodobě věnuje především pořádání akcí pro děti a
mládež. Devátým rokem připravujeme bohaté progra-
my k efektivnímu, zábavnému a smysluplnému využi-
tí volného času dětí. V létě každoročně pořádáme ob-
líbený dětský tábor, během roku pak probíhá spousta
pravidelných aktivit, kterých se účastní děti z Lito-
myšle a blízkého okolí. Nově jsme pro maminky také
zřídili zajištěné hlídání jejich dětí, což některé ma-
minky určitě uvítají. 
Přijďte si zázemí a vybavení Domu Naděje prohléd-
nout, informovat se, zeptat se na to, co Vás zajímá.
Vaše děti si během Vaší návštěvy zasoutěží, domů si
třeba odnesete i malou cenu. Kromě toho se budete
moci nechat inspirovat dřevěnými dekorativními

předměty (misky apod). Součástí dne otevřených
dveří bude jejich prodejní výstava.  

J. Nádvorníková

Knížka o židovské 
Litomyšli
Pro velký zájem v dubnu znovu vyšla knížka žáků ZŠ
Zámecká Zmizelí sousedé - sborník vzpomínek na
litomyšlské židy. Druhé vydání bylo doplněno o řadu
nově získaných fotografií,díky nově se přihlásivším
pamětníkům, především vzdáleným rodinným přísluš-
níkům, byly některé příběhy rozšířeny a upřesněny.
Knížka se prodává v Informačním centru a ve Faltyso-
vě knihkupectví za cenu nákladů na tisk. ZŠ Zámecká
děkuje Nadačnímu fondu obětem holocaustu a o.s.
Zapomenutí za významný finanční příspěvek, který
dotisk knížky umožnil. Dagmar Burdová

Maximalismus limitovaných 
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Výstava v Orion Areně odstartovala
letošní motoristickou sezónu

Více než dva tisíce lidí prošlo branami litomyšlské
Orion Areny v průběhu nedávného veletrhu Auto
Moto Region 2006. Jeho první ročník se setkal s vel-
kým zájmem vystavovatelů i návštěvníků, a tak
chtějí pořadatelé v započaté tradici jarní akce věno-
vané motoristům pokračovat.
V sobotu 22. dubna přilákalo příznivce motorismu
nejen slunečné počasí, ale také přítomnost řady
známých osobností. Představil se zde například zá-
vodník automobilových soutěží v rallye Leoš Flídr se
Škodou Octavií WRC, Orion Racing Team vystavil
motocykly, motokáry i formuli a k vidění byly také
speciály autokrosaře Romana Pravce, závodníka na
okruzích Jiřího Janáka či závodní tahač společnos-
ti Truck Trial z Přelouče. Poprvé ve východních Če-
chách mohli lidé vidět novou Škodu Roomster. Pro-
gram byl okořeněn motokrosovou show Orion ra-
cing teamu, návštěvou 120 jezdců z motorkářského
klubu z Letohradu, výstavou staveb motocyklů
z Hardcore klubu Pardubice či módní přehlídkou
spodního prádla a plavek. Po celé sobotní odpoled-
ne hrála kapela Eey for an Eyen.
Na své si přišli i rodiče s dětmi, pro které pořadate-
lé připravili řadu soutěží i projížďky v autech na
elektrický pohon či adrenalin u velké autodráhy
s měřením časů. Nedělní program, který byl pozna-

menán krátkými přeháňkami, doplnily autogramiá-
dy závodníků, trialová show s vystoupením před-
ních motocyklových jezdů (například Davida
Kuchaře) nebo návštěva členů První poličské letky
se svými speciálně upravenými mopedy. Na pro-
stranství za arénou tentokrát hrála kapela Kodex
Rock z Hlinecka. 
Orion Arena zavoněla jarní atmosférou i benzínem,
úspěch výstavy pak jasně ukázal, že motoristická
sezóna už opravdu začala. 

Text a foto Ivan Hudeček

Šárka Franková a iráčtí malíři
vystavují na hradě Svojanově

Litomyšlská malířka Šárka Franková vystavuje od 8.
dubna své obrazy v gotickém sále hradu Svojanov. Je-
jí díla však nejsou jediná, kterými se zaplnily hradní
prostory. Výstava přibližuje také dílo dvou iráckých
výtvarníků Emada Aschoora a Aliho Shuabetha. Ná-
vštěvníci tak mají možnost porovnávat odlišnosti
v přístupu k výtvarnému umění - představitelky křes-
ťanského světa na jedné straně a zástupců pro nás
stále ještě exotické arabské země na straně druhé.
Dvaapadesátiletý Emad Ashoor, předseda Asociace vý-
tvarných umělců v Babylónu a významný člen irácké
Umělecké Asociace, není v Čechách poprvé. Před půl-
druhým rokem prožil několik krásných měsíců v Lito-
myšli, když se tu v tehdejším institutu restaurování ú-
častnil odborné stáže. Náš kraj si zamiloval a hodlá tu
i nadále napomáhat hlubšímu poznání iráckého umě-
ní. Spíše než o střetu dvou kultur se při vernisáži ho-
vořilo o jejich vzájemném sbližování.
„Prožili jsme epochu, kdy se nám tvrdilo, že všichni na
západ od našich hranic jsou naši nepřátelé a že vše, co
se tady nepovedlo, byla vina zlých imperialistů. Stej-
ně tak dnes jsou nám předkládány teze o souboji dvou
kultur, dvou rozdílných světů, mluví se dokonce o ja-
kési říši zla. Člověk tomu snad i věří, ale jen do té
chvíle, než se setká s někým z té druhé strany a po-
zná, že je to stejný člověk jako my, že se mu líbí stej-
né věci a má stejné problémy v životě,“ zamýšlí se bý-
valý kastelán hradu Jiří Čtrnáct. Právě v tom vidí řa-

da návštěvníků výstavy její největší přínos.
Nový kastelán Petr Slabý z Litomyšle se rozhodl za-
chovat stávající programové schéma Svojanovského
kulturního léta, a tak se tu opět uskuteční romský
festival, loutkářská pouť, Kralování na Svojanově,
Dětský den a přidají se i další akce, jako například
svátek čarodějnic 30. dubna či Den sv. Huberta 28. říj-
na. Pevně doufá, že si cestu za kulturou na starobylý
hrad najdou cestu i Litomyšlané. Ivan Hudeček

Seminář připomene 
výročí litomyšlské 
ortopedie
Ortopedické oddělení Nemocnice Litomyšl, Ortope-
dické oddělení Krajské nemocnice Pardubice a Uni-
verzita Pardubice pořádají u příležitosti 50. výročí za-
ložení ortopedického oddělení Nemocnice Litomyšl 4.
a 5. května Ortopedický seminář Pardubického kraje.
Tématem lékařské sekce v kongresovém centru zámku
je Terapie osteoartrózy a tématem sesterské sekce
v prostorách Zámeckého pivovaru Osteoartróza z po-
hledu sestry.                                                                -red-

Informace pro pacienty
ortopedické ambulance
Ve dnech 4. - 5. května proběhne v Litomyšli Ortope-
dický seminář Pardubického kraje. Tato významná
akce je pořádána naším oddělením. Sejde se zde
na 300 lékařů a sester z celého Pardubického kraje.
Žádáme vás proto o shovívavost, neboť v těchto
dnech nebude v nemocnici v provozu ortopedická
ambulance. Pokud budete mít akutní problémy,
obraťte se, prosím, na lékaře chirurgické ambulance.

Za pochopení děkuje MUDr. Miroslav Vlach,
primář ortopedického oddělení Nemocnice Litomyšl

Své pětasedmdesátiny o-
slavil 2. dubna litomyšlský
výtvarník Vladimír Vích. Ve
skvělé kondici stále tvoří a
je aktivním účastníkem
kulturního života města.
„Jsem takového založení,
že i kdybych nemohl na no-
hy, mezi lidmi být musím,“
říká s úsměvem. Čeho si
však po společenských

změnách před více než patnácti lety nejvíce užívá,
to je výtvarná činnost. Přestože na své působení v
choceňském Orličanu či litomyšlském podniku Vertex
nevzpomíná ve zlém, svobodné tvorbě se tehdy mohl
věnovat jen stěží.
K výtvarnému umění jej kdysi přivedl známý litomyšl-
ský učitel Karger, v jehož kreslírně dostávali nadaní
žáci práci navíc. „Byl to právě on, kdo mě nutil, abych
se něčemu kolem malování věnoval. S mým otcem
hráli společně ochotnické divadlo a také probírali mo-
ji budoucnost. Pokusil jsem se tedy udělat zkoušky na
grafickou školu v Praze. Bohužel to nevyšlo, prioritou
byl těžký průmysl a na tuhle školu se dostávala větši-
nou děvčata,“ vzpomíná výtvarník. 
Přímá cesta mu byla zapovězena i kvůli původu, který
nevyhovoval tehdejší době, a tak se vyučil v Praze na
Smíchově litografem. „Jenže i po vyučení mě to stále
táhlo ke kreslení, chtěl jsem tvořit samostatně. Proto-
že jsem po složení učňovských zkoušek patřil k nej-
lepším učedníkům, dala mi dělnická skupina doporu-
čení ke studiu na Státní grafické škole. Tam jsem pů-
sobil čtyři roky a po jejím dokončení mě přemlouvali,
abych tam zůstal učit, protože v té době vůbec nemě-
li kantory,“ vrací se do minulosti Vladimír Vích. Pře-
stože o to jeho rodiče moc stáli, mladý výtvarník po
práci pedagoga příliš netoužil. Podmínkou byl totiž
vstup do komunistické strany a práce s mládeží. Po
půlroční přípravce se vymanil a plnými doušky začal
nasávat atmosféru pražského hudebního světa. Již
tehdy miloval jazz a město bylo plné skvělých hudeb-
níků. Otec byl však jiného názoru: ‘Buď budeš študo-
vat a nebo pojedeš domů’. Vladimír se proto rozhodl
pro návrat do gafických závodů Neubert a synové.
Pracoval jako litograf a od politiky měl pokoj. Po svat-
bě přesídlil do Litomyšle. V Orličanu v Chocni zakládal
oddělení propagace a reklamy, pracoval i pro Omni-
pol. Po několika letech, i kvůli těžce nemocné mamin-
ce, o kterou musel pečovat, nastoupil do Vertexu, kde
vydržel až do důchodu. 
Vůbec poprvé Vladimír Vích vystavoval na vojně, kde
byl členem armádního výtvarného studia. S oblibou
portrétoval důstojníky i obyčejné vojáky, s portrétem
herce, tehdy vojína Vrchoty uspěl i v dalších kolech
soutěže, jeho práce se dostaly i na mezinárodní pře-
hlídku v Budapešti. Další samostatnou výstavu měl v
Orličanu, třetí autorská výstava se uskutečnila před
pěti lety v Litomyšli. Víchova tvorba byla prezentová-
na i na pražských salonech - své litografie vystavoval
v Jízdárně Pražského hradu či na Malvazinkách. Ved-
le oblíbených portrétů propadl ztvárnění litomyšl-
ských uliček a zákoutí, kterými je typická tvorba po-
sledních let. Snaží se tak vyplnit slib, který kdysi dal
starému umírajícímu učiteli Kargerovi. O zaznamená-
ní mizející Litomyšle má zájem i Regionální muzeum,
které hodlá letos na podzim uspořádat výstavu. Spolu
s Vladimírem Víchem se představí i další jubilant - fo-
tograf Vysočiny Jaroslav Horák, který je grafikovým
zetěm. K blahopřání k životnímu výročí Vladimíra Ví-
cha se připojuje také naše redakce.

Text a foto Ivan Hudeček

Životní jubileum 
Vladimíra Vícha

Pronájem nebytových prostor 55 m2

obchod - kanceláře apod. 100 m od náměstí
- Tyršova 235,  Litomyšl.  Tel.: 737 148 966

Emad Ashoor (druhý zprava) naslouchá při vernisáži slo-
vům bývalého kastelána Jiřího Čtrnáct (vlevo).     Foto I. H.
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Více politiky a méně srandy zahubilo kosy
„Zachovejme si zdravý rozum, i kdyby byl všude kolem
učiněný blázinec,“ poradila Litomyšlanům ředitelka
chrudimského muzea Milena Burdychová v úvodu vý-
stavy v Regionálním muzeu v Litomyšli, věnované his-
torii Hnízda kosů litomyšlských. Toto a jiná hesla před
více než sto lety razili ctihodní členové humoristické-
ho společenství, jehož počátky nalezneme právě
v Chrudimi. Odtud se na konci 19. století tradice kosí-
ho společenství postupně rozšířila do čtyřiceti čes-
kých měst a dokonce i do Chicaga. 

V průběhu vernisáže zazněla v podání litomyšlských
pěvců hymna litomyšlských kosů a trojice černě o-
děných mužů - pánové Lubomír Švehelka, Libor Ko-
dym a Jiří Šilhán - přiblížila přítomným návštěvní-
kům stanovy hnízda. V červených čepicích v jeden
roh vybíhajících vzbudili zaslouženou pozornost již
dopoledne, kdy se po městě projížděli na voze taže-
ném koňmi. Ředitel muzea Roman Košek obdaroval
příznivce hnízda kosů, i ty, kteří se podíleli na pří-
pravě výstavy, kosáckými čepicemi. Právě takový-
mi, v jaké emeritní starosta Litomyšle Miroslav Brý-
dl před lety vystoupil při semináři neziskových or-
ganizací v Městské knihovně v Praze. Tehdy s typic-
kou klapačkou v ruce přítomným přečetl úryvek
o tom, jak litomyšlští kosové přijímali Aloise Jirás-
ka do svého hnízda, a hovořil též o současném spol-
kovém životě svého města. Kosácká ozdoba hlavy
mu také posloužila jako dar tehdejšímu prezidento-
vi republiky Václavu Havlovi, který v divadle Archa
slavil své šedesáté narozeniny. Václav Havel pak ú-
dajně s čepicí jezdil po hradě na koloběžce. Hnízdo
kosů litomyšlských zaniklo v roce 1903 údajně
i proto, že se v něm začalo častěji mluvit o politice.
„Myslím, že to je i jeden z důvodů, proč se nepoda-
řilo tento spolek obnovit. Mluví se více o politice,
než aby se dělala sranda,“ soudí Miroslav Brýdl. 

Text a foto Ivan Hudeček

Nový příspěvek k poznání litomyšlské historie
Na počátku dubna vydalo Regio-
nální muzeum v Litomyšli zřizo-
vané Pardubickým krajem knihu
PhDr. Martina Boštíka Hnízdo
kosů litomyšlských 1889-1903
(K dějinám spolkového života v Li-
tomyšli na přelomu 19. a 20.stole-
tí). Její autor zároveň připravil
stejnojmennou výstavu, kterou
lze do 18. května shlédnout v hlavní budově muzea.
Litomyšlské kosí hnízdo bylo jedním z několika desí-
tek filiálních hnízd Prahnízda kosů v Chrudimi (zalo-
ženého roku 1867), existujících v Čechách, na Moravě
a dokonce i na Slovensku, ve Vídni a v Chicagu. Jak se
dočítáme ve stanovách, pro Chrudim a Litomyšl téměř
totožných, šlo o „nevázaný kruh domácích šprýmantů
usedlých i neposedů“, provozujících „volné oddycho-
vání po denním lopocení, trousení rozumem, chválení
a pomlouvání všeho, co se děje na světě a u nás...“. Čle-
ny čili kosy mohli být mohli být pouze muži, kteří po
absolvování přijímacího rituálu dostali nové, kosácké
jméno a jako znak členství nosili „červené čepice v je-
den roh vybíhající“. Zakládající a další zvláště zaslou-
žilí kosové se pyšnili rytířským titulem. Správu hníz-
da, jež své slety konalo v tzv. kosárně vždy ve středu,
ať už to byl jakýkoliv den, vykonával obrkos. 
Zakladateli Hnízda kosů litomyšlských byli Josef Žďár-
ský a kupec, sběratel, starožitník, kronikář, insitní
malíř, kustod městského muzea a nepřekonatelný
humorista Quido Šimek (1857- 1933). Ten po téměř
celou dobu čtrnáctileté existence hnízda zastával
funkci obrkosa, a to pod jménem rytíř Šťouralík, pán
ze Stavuňku, většinou se staral o program kosáckých
schůzek, kde se kupř. debatovalo o stavbě tramvajové
dráhy z Litomyšle do Strakova nebo o problematice
slanečků (zapovězena byla politika a karetní hry),
a redakčně připravoval a ilustroval časopis Kosí zobák,
který vtipně glosoval i pranýřoval nešvary života

v Litomyšli. Proslulé byly kosác-
ké oslavy Silvestra, jež se však
nikdy nekryly s posledním dnem
roku, ale odehrávaly se v lednu,
únoru či březnu. Kosové - vážení
živnostníci, učitelé a úředníci
(v roce 1899 mělo hnízdo zhruba
40 členů) - na nich vystupovali
v zábavných scénkách, hudeb-

ních číslech a deklamacích. Samozřejmostí byl zpěv
kosácké hymny, díla učitele a hudebního skladatele
Františka Vognera alias kosa ABCD. Členové hnízda
také s úspěchem provedli (a to i v Poličce) několik ko-
mických zpěvoher, např. roku 1893 operu Král Edip,
kterou zkomponoval kos S-tam-tam, tedy učitel hud-
by Roman Nejedlý. Významnou součástí života kosů
byly kolektivní výlety do okolí, o jejichž průběhu pak
Quido Šimek informoval v ad hoc vydávaných Výlet-
ních listech; referát o cestě do Džbánova v červnu
1892, kam jelo vlakem - vyzdobeným tabulkami „Na
zdar!“, velkým kosem a nápisem „klap“ (kosáckým
pozdravem) - na 300 Litomyšlanů, přinesly i Chru-
dimské noviny, jejichž zpravodaj svůj článek zakončil
slovy: „Kosáckému humoru, který jedině jest s to za-
pudit i politickou mizérii, voláme hřímavé: Klap.“ Prá-
vě politické rozmíšky však v roce 1903 stály za záni-
kem hnízda, jehož čestným členem byl i Alois Jirásek
neboli kos Brk.
O tom všem a mnohém dalším píše dr. Boštík svěžím
jazykem, bez patosu, jímž jsou zatíženy některé star-
ší práce o dějinách Litomyšle. Ocenit je třeba i po-
drobný poznámkový aparát a bohatý doprovodný ob-
razový materiál. Knížka, jejíž zdařilá grafická úprava
je dílem Jany Hrachové z pražského MU studia, vyšla
v nákladu pouhých 200 výtisků a lze ji zakoupit v mu-
zeu a litomyšlských knihkupectvích.                               

Stanislav Vosyka
Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli

Pánové Lubomír Švehelka, Libor Kodym a Jiří Šilhán přiblí-
žili přítomným návštěvníkům stanovy hnízda.

Skupina mladých animátorů při práci v klubovně Domu
dětí a mládeže v Litomyšli.

V květnu a červnu budeme dokončovat a bilancovat
různé činnosti tohoto školního roku. 
V sobotu 20. května máme výpal keramiky RAKU, ten-
tokrát nikoli v areálu DDM, ale u rybníka v obci Netře-
by, kde se budou vypalovat nádoby a bubny UDU, vy-
tvořené v různých našich kroužcích keramiky. 
Ve středu 24. května odpoledne bude Martin Synák
pomáhat účastníkům Dubnového bubnového seminá-
ře Hanky Šafaříkové potahovat kůží keramické bub-
ny, což je celkem náročná práce i zajímavá podívaná. 
V pátek 26. května jedeme představit DDM Litomyšl na
regionální Bambiriádu do Chrudimi. V parku Na Střel-
nici budeme celý den žonglovat, vyrábět s dětmi
žonglovací potřeby a hrát dětské hry našich prababi-
ček a pradědečků. 
V pátek 2. června začíná na tradičním místě a v tra-
diční čas výstava nejen keramiky. Zveme vás do skle-
pení Domova důchodců Centra sociální pomoci v pá-
tek v 17 hodin na zahájení nebo od 5. do 18. června na
návštěvu tohoto tajemného místa. 
Ve středu 31. května pořádá Dům dětí a mládeže a
Městská knihovna Litomyšl k Mezinárodnímu dni dětí
soutěžní „Odpoledne s Vševědem“. Start je mezi 13.30
a 14.30 hodinou od Městské knihovny.
Termíny akcí: Sobota 20. května - výpal keramiky RA-
KU - během dne, Netřeby • Středa 24. května - pota-
hování bubnů kůží - odpoledne, budova DDM • Pátek
26. května - Bambiriáda Chrudim - 8.00 - 18.00 hodin,
park Na Střelnici • Pátek 2. června - Zahájení kera-
mické a výtvarné výstavy DDM - 17 hodin, sklepení Do-
mova důchodců CSP.                               Eva Pecháčková

Co se děje
v Domě dětí a mládeže

Od října loňského roku pracuje při Domu dětí a mlá-
deže v Litomyšli kroužek mladých animátorů. Pod
vedením Kamila Kopeckého již jeho členové vytvoři-
li tři videoklipy ke kompaktnímu disku litomyšlské
hudební skupiny Hadry z těla - k písním Pohřební,
Svázaný ruce a Voda, které byly veřejně prezentová-
ny v úvodu Inspirace AniFestem 10. dubna v Music
clubu Kotelna.
Vznik nového kroužku inicioval student pedagogic-
ké školy Tomáš Javůrek, který vloni spolu s dětmi z
keramického kroužku DDM vytvořil absolventskou
práci na téma Cirkus. Vznikl zajímavý nápad - anima-
cí uvést figurky z hlíny do pohybu. Kroužek získal
grant Pardubického kraje, a tak měly vždy zhruba
pětičlenné skupiny začínajících animátorů dobré
podmínky k tvůrčí práci. „Využíváme různé techniky
- ploškovou, kreslenou nebo ‘plastelínovou’. Kresle-
ný klip Voda je například dílem Šimona Pecháčka a
Ondřeje Moučky, který byl nedávno přijat na filmo-
vou školu ve Zlíně - obor animace,“ říká Kamil Ko-
pecký. Mladí animátoři nyní stříhají poslední dva kli-
py a začínají s přípravami krátkých filmů na motivy
knihy Jiřího Černého s ilustracemi Jiřího Fixla Kolik
váží lidská hlava. 

Text a foto Ivan Hudeček

Mladí animátoři uvedli
v Kotelně své klipy

Změna ústavní pohotovostní služby ve Svitavách
Od 1. května v Nemocnici ve Svitavách dochází ke
změně ústavní pohotovostní služby na urologickém a
ORL oddělení (ušní, nosní, krční). Samostatná urolo-
gická služba bude nahrazena společnou chirurgicko-
urologickou službou, na které se budou podílet lékaři
obou oddělení a bude sloužena ve dvou osobách. Ve
dnech, kdy nebude v této službě zapojen lékař s uro-

logickou odborností, bude tato služba posílena urolo-
gickou příslužbou. 
Služba na ORL oddělení bude nahrazena příslužbou
lékaře s odborností ORL s tím, že především pro
ambulantní potřeby bude ve všední den tento lékař
standardně fyzicky přítomen 15.30 - 19.30 hodin,
v sobotu, neděli a svátky 8.00 - 14.00 hodin. 
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Bambiriáda 2006: Báječný dětský svět
Občanské sdružení Altus pořádá
z pověření České rady dětí a mláde-
že již pátý ročník největší krajské
přehlídky činnosti občanských
sdružení dětí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a
středisek volného času s názvem Bambiriáda. Ta pro-
bíhá v téměř třiceti městech po celé republice, ale
v našem kraji je jen jedna. Čest hostit ji má právě
Chrudim od 25. do 26. května 2006.
Bambiriáda je určena široké veřejnosti a je společným
představením aktivit rozmanitého charakteru v jed-
nom čase a na jednom místě. Je prezentací široké
škály nabídky aktivit pro děti a mládež v našem regi-
onu, a to nejen směrem k veřejnosti, ale i k samos-
právným a státním organům.
Děti se mohou formou soutěží a her seznámit s pro-
gramem jednotlivých sdružení a přihlásit se k zájmo-
vé činnosti na celý rok. Na podiu mohou shlédnout
taneční, hudební i divadelní soubory, tancování či

zábavný program. Letošní Bambiri-
áda bude opět hravá, různorodá,
přátelská s vyrovnanými nabídkami
pro ducha i tělo. 

V letošním roce chceme být světoví! Bambiriádu bude
možno sledovat prostřednictvím webových kamer a
poslechnout prostřednictvím Bambiriádního rádia na
serveru www.chrudimka.cz. Uspořádání takovéto ak-
ce by se neobešlo bez přispění společnosti ČEPS, a.s.,
Pardubického kraje a města Chrudim, stejně jako dal-
ších partnerů, dobrovolníků a organizací, kterým
patří velký dík.
V loňském roce akci shlédlo 9103 návštěvníků. Poda-
ří se nám překročit magických deset tisíc? Záleží jen
na vás, jestli přijdete na jubilejní pátý ročník. 
Bližší informace na telefonu 603 991 003 nebo e-mailu
altus@chrudimka.cz

Roman Málek,
koordinátor Bambiriády 2006 pro Pardubický kraj

Zájezd spojených sborů Vlastimil 
a KOS do Holandska 

Ve dnech 6. až 9. dubna se spojené sbory Vlastimil a
KOS vedené sbormistry Martinem Profousem a Milanem
Motlem vypravily na dlouho připravovaný zájezd do
partnerského nizozemského města Rodenu. Obě vy-
stoupení, která v Holandsku absolvovaly, byla součás-
tí programu festivalu českého umění a kultury nazva-
ného Pražské jaro (Praagse Lente) - třítýdenní přehlíd-
ky různých uměleckých žánrů konané v různých mís-
tech holandské provincie Drenthe. Program festivalu
zahrnoval například výstavu skláře Bořka Šípka, před-
stavení Divadla bratří Formanů, vystoupení souboru
Hradišťan a řadu dalších akcí. V tomto kontextu se Li-
tomyšlané pokusili představit českou hudbu a náš sbo-
rový zpěv.
„Našimi hostiteli byli členové pěveckého sboru Vrolik,
smíšeného sboru složeného ze zpěváků několika sborů
z Rodenu a okolí, kteří nás přijali ve svých rodinách a
po celou dobu pobytu o nás pečovali. Někteří z nás při-
jeli do Rodenu za dlouholetými přáteli, jiní možná ta-
ková přátelství navázali,“ konstatuje jedna z účastnic
pobytu Lenka Kmošková. „Organizační zajištění i úro-
veň pohostinnosti byly vynikající a doufáme, že při říj-
novém pobytu našich protějšků v Litomyšli jim budeme
moci jejich vstřícnost oplatit,“ dodává. 
První vystoupení spojených sborů se konalo už v den
příjezdu, v pátek 7. dubna, v Gietenu nedaleko Rode-
nu. Hudebníci společně provedli Missu brevis Zdeňka
Lukáše, část Dvořákova oratoria Stabat Mater a několik
českých písní. „I když byl náš výkon trochu pozname-
nán únavou a dojmy z celého dne (odpoledne před vy-
stoupením jsme ještě absolvovali zajímavou prohlídku
muzea - bývalé věznice v nedalekém Veenhuizen), pub-
likum jej přijalo se zájmem a oceněním; sbor KOS pak
posluchače nadchl několika samostatně provedenými
skladbami,“ hodnotí Lenka Kmošková.
Očekávaným vrcholem zájezdu byl společný koncert se
sborem Vrolik následující den v ekumenickém kostele v

Rodenu. „Snad i díky klidnějšímu programu tohoto
dne, možnosti nerušeně a soustředěně zkoušet a mož-
ná i díky společné večeři s hostiteli, jež koncertu před-
cházela, byl náš výkon podle mínění obou dirigentů vy-
rovnanější,“ soudí Lenka Kmošková. Program večera
byl složen z několika celků, zpívaly střídavě spojené
sbory Vlastimil a KOS, sbor Vrolik, zaznělo několik só-
lových vystoupení, sbor KOS opět strhl temperament-
ním provedením několika písní. Závěr večera patřil
všem zpěvákům: společně byly provedeny dvě z Janáč-
kových Ukvalských písní, jedna holandská a jedna ji-
hoafrická píseň. Ještě dlouho po koncertu se hudební-
ci zdrželi v předsálí zabraní do rozhovorů a rozebírání
dojmů z večera i celého pobytu; sud poličského piva,
který Litomyšlští s sebou přivezli, a výborné pohoštění
od jejich hostitelů příjemně podpořily neformální
atmosféru vzájemného setkání. 
Se zájezdem do Holandska a spoluprací obou sborů by-
li spokojeni nejen zpěváci, ale i jejich dirigenti. „Mys-
lím, že se nám podařilo předvést kvalitní sborové umě-
ní, které naši holandští kolegové, jako milovníci české
hudby, ocenili,“ hodnotí výkon spojených sborů Mar-
tin Profous, sbormistr Vlastimilu. Milan Motl dodává:
„Spolupráci s Vlastimilem hodnotím jako navzájem o-
bohacující o nové zkušenosti, zpěváci poznali jiné
sbormistry, a tím i jiný způsob práce.“ Martin Profous
souhlasí a věří, že koncerty v Holandsku spolupráce o-
bou sborů nekončí: „Hodláme ji i nadále rozvíjet na
společných koncertech, kde - jak doufám - bude po-
kračovat výměna zkušeností a další sblížení nadšených
zpěváků.“ První takový koncert se koná již 5. května
v Litomyšli a spojené sbory na něm provedou kromě ji-
ného i repertoár společně nastudovaný pro vystoupení
v Holandsku. „Přijměte na naše koncertní setkání sr-
dečné pozvání a přijďte se nechat hudbou pohladit po
duši,“ připojuje Martin Profous pozvání, kterému snad
nelze odolat.                                                                  -red- 

Jak se šplhá 
na hory

Ne, nejde o překlep.
Žáci ZŠ Zámecká o-
pravdu na hory ne-
lezli ani nestoupali,
ale do slova a do pís-
mene šplhali. A to
přímo ve školní tě-
locvičně. Zúčastnili
se totiž soutěže, kte-
rou vyhlásil časopis
Školní sport. O co v
ní šlo? O zdolání
dvou známých ev-
ropských hor. Jenže
vzdálenost od na-
dmořské výšky 0 až k
vrcholu bylo třeba
postupně zvládnout

na šplhadle vysokém pouhých 4,5 metru.
Expedici Sněžka (1602 m) tvořilo 15 žáků 1.stupně,
expedici Mont Blanc (4807 m) 20 žáků stupně druhé-
ho. Pravidla předepisovala nejen poměr chlapců a dí-
vek ve družstvu, ale třeba i nejmenší počet „výstupů“
každého jednotlivce. Pro úspěch ovšem nestačilo
„pouze vyšplhat“, důležitý byl i celkový čas. Zkrátka
soutěž se vším všudy, i když jen korespondenční.
Že nepůjde jen o dobrou zábavu, ale že se bude jednat
o opravdový sportovní výkon, zjistili účastníci obou
expedic již po necelé hodině. Ruce by šplhaly, ovšem
bolestivě odřené nárty rozhodovaly o tom, že mezi
jednotlivými částmi výstupu bylo třeba udělat několi-
kadenní přestávky na zahojení utrpěných šrámů. Ex-
pedice Sněžka dosáhla vrcholu již ve druhé etapě, ex-
pedice Mont Blanc potřebovala k vítězství nad zálud-
nou horou etapy tři. A dál bylo všechno jako dooprav-
dy: vrcholová fotografie, slavnostní přijetí u ředitele
školy, gratulace, odměny. Výkony jednotlivců samo-
zřejmě nebyly stejnoměrné, někteří vyšplhali stovky
metrů, jiní desítky. Ovšem pro celkový úspěch byli
všichni „horolezci“ důležití. I ty nejlepší sportovní tý-
my přece mají své hvězdy i své „nosiče vody“. A jedni
bez druhých se k cíli nedostanou. To si žáci ZŠ Zámec-
ká vyzkoušeli cestou na Sněžku a Mont Blanc doslova
na vlastní (místy krvavou) kůži.       

Dagmar Burdová

Na III. základní ško-
le T.G.M. v Litomyšli
zazářila nová hvěz-
dička recitátorské
soutěže v 1. katego-
rii - Pavla Nováková
z 3. A. Dne 22. února
se zúčastnila oblast-
ního kola, které se
konalo v aule III. ZŠ.
Pavlínka se ve své

kategorii s přehledem a bez jediného zaškobrtnutí u-
místila na 1. místě a podařilo se jí tak postoupit do o-
kresního kola, které proběhlo 9. března v Ottendorfe-
rově domě ve Svitavách. Pěkný přednes jí přinesl 3.
místo a postup do krajského kola. Tato talentovaná
recitátorka tak mohla předvést své umění 3. dubna na
„Dětské scéně“ v Pardubicích, kde se jí podařilo umís-
tit na skvělém 2. místě. Celá škola je hrdá, že se může
pochlubit tak talentovanou žačkou.

třídní učitelka Jitka Filová, III. ZŠ

Velký úspěch 
malé recitátorky

Nabízíme prodej
i pronájem
komerčních
prostor
v lokalitě autobusového nádraží v Litomyšli
těsně navazující na čekárnu a nástupiště.
Předpokládaný termín realizace:
podzim 2006 až jaro 2007.

Kontakt: Ing. Petra Zavřelová
tel.: 461 618 408
606 674 374, 602 433 237

Lilie_5.qxd  2.5.2006 08:02  StrÆnka 15



16

Úspěšná cesta basketbalového
družstva dívek III. ZŠ Litomyšl

23. března se v tělocvičně Jiskry Litomyšl konalo Ob-
lastní kolo v basketbalu dívek. Vzhledem k našim am-
bicím jsme si nemohli klást žádné jiné cíle než postup.
Postupovou povinnost jsme splnili a po jasných vý-
hrách jsme se kvalifikovali do Okresního kola basket-
balu v Městečku Trnávce, které se konalo 30. března.
I do Trnávky jsme odjížděli s bojovnou náladou a po-
stupně se nám podařilo porazit Městečko Trnávku
15:4, Svitavy 26:0 a Poličku 26:4. Na závěr nás čekal
přímý souboj o první místo s Moravskou Třebovou. Ut-
kání bylo po všech stránkách vyrovnané, ale díky dob-
ře zvládnuté koncovce a troše štěstí jsme se nakonec
mohli radovat z dalšího postupu, tentokrát do kraj-
ského kola. 12. dubna nás přivítali v Třemošnici. Prv-
ní utkání jsme sehráli s Gymnáziem Žamberk. Po vlaž-
nějším úvodu jsme zpřesnili střelbu a nakonec celkem
jasně zvítězili 26:6. Ve druhém utkání jsme se posta-
vili proti ZŠ U Stadionu Chrudim. Jejich výškovou pře-
vahu a dobrý doskok jsme zastínili zlepšenou střelbou
a celkem hladce jsme vyhráli 42:16. Naše postupové

ambice stouply. Čekal nás rozhodující zápas se ZŠ Zá-
vodu míru Pardubice. První čtvrtina byla vyrovnaná,
v poločase jsme vedli o 6 bodů. Díky výborné obraně,
zvláště podkošových hráček, skvělému doskoku a ry-
chlému protiútoku jsme ve třetí čtvrtině získali roz-
hodující náskok (soupeř dal za celých 8 minut pouze
1 bod). Nic jsme neponechali náhodě ani v poslední
čtvrtině, soupeře jsme celkově porazili 44:15 a skvě-
lým výkonem si řekli o účast v kvalifikaci skupiny D o
republikové finále AŠSK ČR v basketbale základních
škol dívek.
12. května budou našimi soupeři vítězové Jihomorav-
ského kraje a kraje Vysočina a já věřím, že ani tam na-
ší škole děvčata ostudu neudělají. 
Složení družstva:
Černá Markéta 8.A, Jirková Andrea 7.A, Jirková Marti-
na 8.A, Koníčková Sára, 7.B, Moravcová Lucie 7.B,
Řádková Lenka 9.A, Řiháková Hana 8.C, Vacková Mar-
tina 9.A, Vacková Michaela 7.B.

Dušan Simonides, III. ZŠ

Duben na Modré škole
Žáci 9. tříd navštívili při che-

mických praktikách čističku  od-
padních vod v našem městě. Dě-
kujeme zaměstnancům čističky
za čas, který nám věnovali a za tr-
pělivé odpovědi na dotazy  žáků.
Další dílny tradičních i netradič-
ních technik se konaly ve  dnech

24. února, 3. a 24. března. Děvčata ze 4. tříd si v těch-
to dnech ušila barevný míček ze zbytků látek.

V pondělí 10. dubna proběhl na Městském stadionu
kvalifikační  turnaj v kopané v rámci soutěže Coca-Co-
la cup. V turnaji  startovala družstva ze ZŠ T.G. Masa-
ryka, 2. ZŠ Litomyšl a ZŠ  Morašice. Hrálo se systémem
každý s každým. Po přesvědčivém  výkonu zvítězili
chlapci z 2. ZŠ Litomyšl, kteří tak  postoupili do další-
ho kola soutěže.      Milan Břeň

Školní družina při 3. ZŠ uspořádala 12. dubna veli-
konoční  florbalový turnaj. Šest družstev, rozděle-
ných podle barev,  mezi sebou sehrálo velmi kvalitní
zápasy. Velkým úspěchem  bylo třetí místo „Červených
čertíků“ složených z prvňáků. Pořadí družstev: 1. mís-
to: Zelení čilimajstři (třeťáci), 2.  místo: Žlutá zimni-
ce (druháci), 3.místo: Červení čertíci  (prvňáci), 4.-5.
místo: Bílí medvědi (třeťáci) a Modří tygři  (prvňáci),
6.místo: Černí panteři (druháci).   vychovatelky ŠD

Kosáci si v ostré konkurenci vyzpívali 
hlavní cenu a domácí kino

Ověnčeni vítěznými vavříny se vrátili členové pěvec-
kého seskupení KOS, které působí při zdejší pedago-
gické škole, z mezinárodního festivalu Glubczyckie
sborové setkání Silesia Cantata v Polsku. Získali neje-
nom Cenu za nejlepší interpretaci kantilénové písně,
ale rovněž hlavní cenu Grand Prix, sošku glubczycké-
ho anděla pro nejlepší sbor soutěže. Příjemnou mate-
riální odměnou pak bylo domácí kino. 
„V ostré konkurenci patnácti sborů z Polska, Německa
a České republiky jsme takový výsledek skutečně ne-
čekali,“ komentuje dosažený úspěch sbormitr KOSU
Milan Motl a dodává: „Pro nás to byla vlastně první ú-
čast na mezinárodní soutěži. Zahraniční festivaly
jsme již absolvovali, ale soutěž dosud ne.“ Největší o-
bavy měli „kosáci“ z mezinárodními úspěchy ověnče-

ného opavského seskupení Luscinia. O to cennější byl
nakonec pro litomyšlské výrok poroty, která vysoko
hodnotila především muzikálnost, spontaneitu pě-
veckého výkonu a zvuk sboru. Úspěch oceňuje i ředi-
telství školy. „Za zhruba třicetileté působení KOSU
mají zpěváci jednu z nejlepších forem,“ konstatuje zá-
stupkyně ředitele pedagogické školy Olga Kusá. „Je to
možná dáno i tím, že během působení sbormistra Mi-
lana Motla se z původně dívčího pěveckého sboru stal
smíšený,“ zamýšlí se nad příčinami úspěchu. Ten je
bezesporu zásluhou nejenom talentu a píle mladých
zpěváků a vedení pěveckého tělesa, ale i vynikajícího
fungujícího zázemí, které škola sboru poskytuje. Svůj
díl podpory přidává i samotné město Litomyšl.

Zuzana Fruniová

Pozvánka na Den 
otevřených dveří
Mamky a taťkové, všichni jste srdečně zváni do naší
školky. Přijďte se podívat a vezměte s sebou své kluky
a holky. Den otevřených dveří ve III. MŠ Lidická se ko-
ná 16. května od 8.00 do 16.00 hodin. Na Vaši návště-
vu se těší kolektiv zaměstnanců školy. 

Velikonoční výstava
v ZŠ Janov

Poslední týden před Velikonocemi uspořádali žáci
Základní školy v Janově velkou velikonoční výstavu
svých prací a výrobků. V hodinách výtvarné výchovy
a pracovního vyučování a také odpoledne ve školní
družině několik týdnů předtím kreslili, stříhali,
lepili pod vedením svých učitelek. Výsledky svého
snažení s nadšením vyzdobili třídy, chodby
a prostory družiny. Přispěl i kroužek výtvarných
prací a zaměstnanci školy - kuchařky a školnice.
Vše pak ocenili návštěvníci výstavy z řad rodičů
žáků, prarodičů i ostatních občanů obce. Všichni si
tak vychutnali atmosféru Velikonoc s předstihem
a získali inspiraci pro výzdobu svých domovů. Ze
školy si odnášeli jako dárek krásné velikonoční
perníčky.                                                                 -red-

Žáci 5. B se zapojili do literárního projektu Evropa ve
škole 2006. Vše začalo tím, že každý vytvořil své
slohové dílko. Práce měla pojednávat o něčem nebo
někom typicky „českém“ v určitých evropských
souvislostech. To se podařilo velmi dobře, proto jsme
vybrali nějlepší příspěvky a odeslali do Pardubic ke
zhodnocení krajskou komisí. Výsledky jsou úžasné
(I. kategorie 6 - 11 let): 1. místo - Petr Fila (ZŠ T.G.M.
Litomyšl), práce „Rozhovor s Karlem IV.“, 2. místo -
Milan Smolík (ZŠ Rybitví),  2. místo - Jiří Štefl (ZŠ

T.G.M. Litomyšl), práce „Karel IV.“  3. místo - Nikola
Burianová (ZŠ T.G.M. Litomyšl), práce „Marie
Terezie“. Čestné uznání: Klára Kovářová (ZŠ T.G.M.
Litomyšl), práce „Tomáš Baťa“, Michal Vacek (ZŠ
T.G.M. Litomyšl), práce „Netradiční průvodce
Litomyšlí“.
Soutěže se zúčastnilo celkem 48 žáků ze 12 škol
Pardubického kraje. Jsme pozváni na slavnostní
předávání cen do Pardubic.

žáci a pedagogové III. základní školy

Žáci III. ZŠ v projektu Evropa ve škole
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Zveme vás do naší skvělé restaurace na speciality ukrajinské kuchyně

Otevření koupaliště je naplánováno na sobotu 13.
května, kdy bude zahájen předsezónní provoz. Na-
puštěn bude pětadvacetimetrový bazén se solárním
příhřevem a v provozu bude i tobogán, za který se
ani letos nebude platit.
Otevírací doba: denně 9.00 - 19.00 hodin
Sezónní provoz začne v sobotu 3. června (nebo 10.
června, dle počasí) a skončí v neděli 10. září. Otev-
řeno bude denně od 9.00 do 20.00 hodin. Vstupné
se nezměnilo a platí loňské ceny.
Asociace pracovníků v regeneraci, která zastupuje

kryté bazény, koupaliště a sauny, vyhlásila katego-
rizaci koupališť, při níž se posuzuje materiálová vy-
bavenost jednotlivých zařízení a na jejím základě se
přiděluje jedna až pět hvězdiček. Něco podobného
jako jsou kategorizovány hotely. Do prvního kola
kategorizace se zapojilo 78 krytých a venkovních a-
reálů. 
V pátek 12. května proběhne na jarní konferenci
APR v Náchodě vyhodnocení a slavnostní předání
certifikátů. Litomyšlské koupaliště bylo ohodnoce-
no čtyřmi hvězdičkami.                                         -red-

Přírodovědná exkurze
Téměř v kompletní sestavě, 5. A i 5. B, jsme 23. břez-
na navštívili největší moravskou metropoli. Naše prv-
ní kroky vedly do technického muzea. Přivítala nás
nově zrekonstruovaná budova s nádhernými interié-
ry, plnými nejrůznějších technických vymožeností.
Velmi příjemní na nás byli i všichni průvodci a místní
zaměstnanci.
Měli jsme domluveny dvě expozice. Jednak Od tamta-
mů k internetu a pak Technickou hernu. V první expo-
zici nám ochotný odborník vysvětlil například jak
fungovaly dříve mechanické telefonní ústředny nebo
nám popsal Edisonův fonograf. Děti se pak rozutekly
po širokém prostoru muzea a nakoukly i do středově-
ké uličky nebo si poslechly skladby mechanických
hracích strojů.
Poté jsme vystoupali až úplně nahoru do herny. Zde se
vyřádil opravdu každý. Nejdříve nám místní průvodce
vysvětlil na jednotlivých stanovištích principy růz-
ných fyzikálních i chemických pokusů a pak si každý
sám vyzkoušel co chtěl.
Další zastávkou nám bylo brněnské planetárium. Na
téměř divadelním vesmírném představení jsme měli
možnost sledovat hvězdnou oblohu s mnohými sou-
hvězdími. Také nám pan moderátor představil jednot-
livé planety sluneční soustavy, vysvětlil, jak to chodí
s Měsícem a Sluncem. Vskutku poučné!

Petr Dřínovský, III. ZŠ Litomyšl

Ve středu 26. dubna se v Praze uskutečnila tisková
konference k nadcházející motoristické sezóně
motokrosového a kartingového týmu Orion Lito-
myšl.
Motokrosaři se již o uplynulém víkendu představili
v závodě mezinárodního mistrovství republiky Pap
Oil Cup 2006 v Lokti nad
Ohří u Karlových Varů,
závodníci na motoká-
rách zasáhli do bojů
o první mistrovské body
na trati v Sosnové. Vý-
sledky nebyly do uzávěr-
ky vydání známy.
Orion motokros team bu-
de opět reprezentovat
devítinásobný mistr re-
publiky v superkrosu
a motokrosu Petr Bartoš.
Nikoli však v kubatuře
125 ccm, jako doposud,
ale ve třídě open. Sedlat
bude motocykl Suzuki
450 ccm. Spolu s Vítězslavem Markem bude repre-
zentovat také Českou republiku v závodech  Mist-
rovství světa MX3. Oba závodníci mohou v domácím
šampionátu promluvit do předních pozic. Bartoš
naposledy seriál vyhrál v roce 2003, vloni skončil
pátý. Letos mu budou největšími soupeři skutečná

Orion motokros team na prahu sezóny
esa - loňský mistr Žerava, ale i Čadek, Masařík ne-
bo uzdravený Čepelák. Podceňovat nelze ani zku-
šeného Kučírka a překvapit mohou další, dosud
méně známí jezdci. 
Také Marek, který bude obhajovat šesté místo, pře-
šel na silnější stroj - soutěž bude jezdit na KTM 525

ccm. Orion motokros te-
am bude ve třídě open
reprezentovat také Lu-
káš Mohaupt na stroji
Yamaha 250. Od něho se
očekává vzestup a tedy
i body. Umístění v první
desítce bude vedení klu-
bu považovat za úspěch.
Posílil též Jan Mikulecký
- z dvoutaktního stroje
přešel na čtyřtakt do ku-
batury 250 ccm. Nej-
mladší člen týmu, osmi-
letý Filip Žrout bojuje na
motocyklu Kawasaki 65
ccm poprvé s řazením

v seriálu juniorské kategorie Goldfren Cup a Mitas
Cup.
Čtenáře Lilie budeme o účinkování jezdců týmu O-
rion Litomyšl v šestidílném seriálu mezinárodního
mistrovství České republiky i nadále informovat.

-ih- foto Michal Horák

Orion motokros team na tiskové konferenci v Praze.

Koupaliště otevře 13. května
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Pronajmu kanceláře a skladové prostory 
v průmyslové zóně v Litomyšli. Možno ihned.

Tel. 602 441 655

V sobotu 13. května ve 14.00 hodin bude v domě U
Rytířů zahájena výstava obrazů Vladimíra Vašíčka.
Obrazy na výstavu zapůjčil umělcův syn, Ing. Vladi-
mír Vašíček, který také návštěvníkům vernisáže o-
sobnost svého otce přiblíží. 
Autor se narodil 29. září 1919 v Mistříně. Prošel
školou umění ve Zlíně a v roce 1949 absolvoval Aka-
demii výtvarných umění v Praze. Po celý život udr-
žoval osobní kontakty a přátelství s řadou osobnos-
tí výtvarné, literární i uměnovědné scény doma i ve
světě. Uspořádal přes 80 výstav doma i v zahraničí.
Malíř, jehož celý život je spjatý s jižní Moravou, s je-
jí hudbou a tradicemi, vyšel z kořenů svého kraje i
ve své tvorbě. Byl ale také zároveň člověkem 20.
století , takže jeho obrazy, aniž se vzdaly moravské
barevnosti a hudebnosti, dospěly k dynamické ab-
straktní formě. 
Vladimír Vašíček zemřel uprostřed tvůrčí práce 29.
srpna 2003 ve Svatobořicích.                                  

Přípravy Smetanovy výtvarné Litomyšle se dotknou i
Městské obrazárny. Východočeská galerie Pardubice
otevře v červnu v rámci festivalu výstavu obrazů Ja-
kuba Schikanedera v posledním sále obrazárny, která
pro letošní rok nahradí oddělení současného umění z
našich sbírek. Některé z těchto našich obrazů ovšem
nezůstanou v depozitáři, ale budou součástí instalace
výstavy Dostředivé okraje (přehlídka významných au-
torů Pardubického kraje) ve vedlejších sálech II. pat-
ra zámku, která bude též součástí Smetanovy výtvar-
né Litomyšle. Pardubická galerie nám na oplátku za-
půjčila do oddělení 19. i 20. století některé obrazy ze
svých fondů, jejichž přítomnost pravděpodobně potě-
ší pamětníky a příznivce obrazárny, protože byly kdy-
si součástí její dávné instalace. Pro návštěvníky obra-
zárny připravujeme pro letošní rok také program na-
zvaný Pojďte si hrát do galerie, který chce hravou for-
mou přiblížit zejména mladším dětem svět barev a
tvarů. Od druhé poloviny května ho mohou využívat
jak školní třídy, tak i rodiny s dětmi.  

Helena Zemanová, ředitelka Městské galerie

Vladimír Vašíček
v domě U Rytířů

Blíží se Smetanova 
výtvarná Litomyšl

V neděli 30. dubna byla v Portmoneu - Museu Josefa
Váchala v Litomyšli otevřena výstava Krvavý román.
Tématem této výstavy je Krvavý román Josefa Vácha-
la, jehož text se stal inspirací pro několik generací vý-
tvarníků, divadelníků, filmařů a restaurátorů. Plody
jejich snažení tu jsou k vidění od května do září letoš-
ního roku.                                              foto Ivan Hudeček

Inspirace Krvavým románem

Při vernisáži zazpívali úryvky z divadelního zpracování
Krvavého románu členové ochotnického spolku Filigrán.

Loňský ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle zaplnil umě-
ním řadu výstavních prostor v celém městě.

Služby LSPP na květen
Pondělí – pátek 17.00 – 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgické-
ho ambulantního traktu; 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; tel. 461 655 519.
Neděle 8.00 - 17.00 – výjezdová LSPP složená
z praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP
v prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. -
poliklinika Bří Šťastných 645 a ambulance
MUDr. M. Plaché).
Neděle 7. května MUDr. Mareš - ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 14. května MUDr. Cacek – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 21. května MUDr. Sláma – ordinace
MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Neděle 28. května MUDr. Plachá – ul. 9. května
810; tel. 461 615 415
Nedělní služby lékařů LSPP organizuje
MUDr. E. Leichterová.
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Dubové podlahy, schody,
střešní okna
Tel.: 777 788 164

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)

Tři studentky hledají privát v Litomyšli. Tel.: 777 890
104. Prodám byt v Litomyšli. Tel.: 736 102 734 - po 17
hodině. Koupím dům na náměstí. Tel.: 737 777 845.
Koupím zachovalý stůl na pink ponk. Tel.: 604 796 142.
Prodám kuchyňskou linku, bílá, 1,5 m délka, jedna z
horních skříněk prosklená. Dále lednici CALEX s mrazá-
kem, výška 1,6m, plynový sporák MORA, jídelní stůl + 2
židle, plynový kotel DESTILA DPL 18, expanz. nádrž, kar-
mu a pokojový termostat. Pravidelná revize. Cena doho-
dou. Rychlé jednání. Vše perfektní stav. Tel.: 605 921
033. Prodám levně starší ledničku, 225 l. Tel.: 603 763
510. Prodám el. žehlicí mandl, š. válce 60 cm, cena 399,-
Kč. Tel.: 461 612 543. Hledám zaměstnání - perfektní
němčina slovem i písmem. Tel.: 603 388 452. Prodám ga-
ráž v Litomyšli, v bývalé cihelně, levně. Tel.: 461 613 528
- pouze večer po 19. h., 775 231 046. Prodám levně po-
lévkový poměnkový servis z r. 1920, bílé damaškové po-
vlečení, bílá prostěradla, 2 ks dřevěné poličky - selská jiz-
ba, keramickou bábovku, 2 dozy keramické, cep z r. 1930,
dětskou ohrádku, plast. kulatý stůl, 4 židle, zelená bar-
va, mahagon. barový (jídelní) pult, vitrínu, nabídkovou
černou tabuli na zboží, sekretář - ořech z roku 1950,
vnitřní bílé 2/3 prosklené dveře 80/197 - 2 ks, vnitřní pl-
né dveře 60/197, 1 ks, starožitné dveře dvoukřídlé z r.
1930. Tel.: 607 744 568. 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. Pro-
dám obývákovou sedačku + křesla - 1500,- Kč, ledničku
s mrazákem 220 l - funkční - 500,- Kč, běhoun velmi pěk-
ný červený a’ 50,- Kč/m, obdélníkovou klec pro ptáka -
200,- Kč, kruhadla na zelí i starožitnost - 200,- Kč, kožich
pánský (starožitný) - 300,- Kč, garnyž 300 cm - 150,- Kč,
lis - odšťavňovač ovoce - 300,- Kč, kalhoty vaťáky - kabát
č. 52 - 300,- Kč, boty filcáky č. 9 - 300,- Kč, žaluzie - vel-
mi dobrý stav, stříbrné, cena dohodou, asfalt, brány na
vláčení - dohoda jistá. Tel.: 604 304 197. Koupím dětské
kolo s postran. kolečky nbo nejmenší kolo - levně. Tel.:
604 304 197. Prodám Vari lišta, zachovalá. Josef Toman,
Kornice 12. Tel.: 461 618 049. Prodám dlažbu HAKL, čer-
vená barva, nová na paletách, 12, 6 m2, cena 500,- /m2.
Tel.: 603 957 573. Kdo daruje studentce se zájmem o ruč-
ní práce jakékoliv zbytky přízí, vlny či látek? Předem moc
děkuji. Tel.: 606 336 218. Prodám rotavator AKY po GO
skříně. Cena 6000,- Kč. Tel.: 737 709 555. Prodám Škoda
105, cena 12000,- Kč. Po 20. květnu. Tel.: 737 709 555.
Prodám motorovou pilu Solo 640, málo používaná po zá-
ruce, cena 7000,- Kč. Tel.: 737 709 555. Daruji štěně
světlé barvy, malého vzrůstu, velmi přátelský, hodný, na-
učený čistotě, vhodný k dětem, z důvodu alergie v rodině.
Tel.: 732 288 329. Prodám byt v Ústí nad Orlicí 1+1. Tel.:
602 441 888. Pomůžete nám? Hledáme muže, nejlépe z
Litomyšle, na občasnou výpomoc při manipulaci s těžce
zdravotně postiženým člověkem. Odměna samozřejmostí.
Tel.: 461 614 866. Koupím byt v Litomyšli. Velikost ne-
rozhoduje. Tel.: 602 402 614. Prodám dětské kolo pro 7 -
10leté dítě. Tel.: 602 402 614. Prodám Fiat 125 P plně
funkční, tažné zařízení, STK 4/2008 + pneu a díly. Ro-
zumná cena. Tel.: 723 107 429. Prodám proutěný košík
na spaní pro mimino + podstavce + matrace. Cena 1200
Kč. tel.: 605 243 208. Prodám byt 1+1 v Ústí nad Orlicí.
Tel.: 602 441 888. Prodám auto Opel Corsa 1,4, r.v. 1989,
4 rychl., STK do 05/2007, letní i zimní pneu, spolehlivé,
udržované, cena 17 tisíc Kč. Tel.: 775 671 070.

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

Z bowlingu
V dubnu skončila v bowlingové hale SPORT areálu
s.r.o. v ulici U Plovárny dlouhodobá městská liga
v bowlingu. Z devíti zúčastněných družstev zvítězil B-
tým v sestavě Bulvová, Fr. Bulva, J. Bulva, Brůna
a Lněnička. 2. místo obsadilo družstvo Kongo, třetí
skončili Rychtáři. Soutěže dvojic se 4. dubna zúčast-
nilo 16 párů. Vítězi se stala dvojice Bulvová, Brůna
před Františkem Brokešem st. a ml. 
V turnaji jednotlivců konaném 25. dubna byl z pěta-
dvaceti hráčů nejúspěšnější Stanislav Brůna před F.
Bulvou a J. Bulvou.

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

Velikonoční pondělí a 
litomyšlské pohostinství
Jsem rodačka z Litomyšle a velice ráda do Litomyšle
jezdím. Ale včera, na velikonoční pondělí, jsem byla
velmi rozčarovaná. Po procházce po náměstí a návstě-
vě hřbitova jsme chtěli poobědvat v Litomyšli. K naše-
mu nemilému překvapení byly všechny restaurace za-
vřené, dokonce i hotel Zlatá Hvězda. Nakonec jsme
našli „útočistě“ v hotelu Dalibor. Jídlo bylo výborné a
restaurace byla zcela zaplněná, takže mnoho návštěv-
níků muselo odejít s nepořizenou. Je škoda, že tak
významné kulturní středisko, jako je Litomyšl, není
schopno zařídit takové služby.     Ivana Horová, Brno

Žlutý klacek zmizel, díky...
Počátkem roku jsem redakci poslal příspěvek o necit-
livě umístěném označníku zastávky městské dopravy
přímo u paty radniční věže, který si díky zveřejnění
mohli přečíst čtenáři Lilie.
Protože mezi čtenáři jsou i pracovníci, kteří mají roz-
hodovací pravomoci (městský úřad, zastupitelstvo),
došlo v krátké době k nápravě kritizované skutečnos-
ti a bylo rozhodnuto o umístění označníku zastávky
na sloup veřejného osvětlení, který je naproti radnič-
ní věži. Toto místo je ještě lepší, nežli mnou navrho-
vaná varianta umístění před městskou knihovnou.
Jsem rád, že kritika nezapadne a je nějakým způso-
bem řešena. V tomto případě rychle a velmi vhodně.
Nevím přesně, komu poděkovat, asi to budou pracov-
níci městského úřadu, případně zastupitelé, a za pro-
vedení práce patří dík Technickým službám. 

Pavel Džbánek

Poděkování Technickým
službám
Občas se setkáváme s kritikou práce Technických slu-
žeb našeho města. To, jak zvládly úklid silnic a chod-
níků na našem sídlišti a nakonec i v celém městě po
letošní dlouhé zimě, zasluhuje obdiv. Rychlost a peč-
livost úklidu posypového materiálu a psích výkalů je
nebývalá, stejně jako to, že mu věnovaly i několik so-
bot. Za to, s jakou samozřejmostí a přehledem se sta-
rají o naše životní prostředí, jim patří poděkování. I za
to, jak zvládly letošní náročnou zimu v našem městě,
bych chtěl vaším prostřednictvím vedení i všem ostat-
ním pracovníkům Technických služeb, poděkovat.
Přeji jim, aby měli vždy dostatek finančních i ostat-
ních prostředků pro svou poctivou práci! Děkuji!

Ing. Miroslav Jůza, předseda Domovní samosprávy,
Dukelská 952/3 Litomyšl

CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.
realitní a znalecká kancelář
Smetanovo nám. 120, Litomyšl
e-mail: reality.consultvk@lit.cz
tel.: 461 612 670-1, 728 080 947

• prodej bytů v Litomyšli ”U Školek”
• pronájem obchodu 50 m2 v Litomyšli
• RD na prodej blízko centra Litomyšle
• výměna bytu 3+1 za 1+1 v Litomyšli
• garáž na okraji Litomyšle na prodej
• dvě prodejní buňky 
• pozemky pro bytovou i průmyslovou

výstavbu

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

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

Fa. UMKAM
veškeré kamenosochařské
práce
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Kácení máje v Benátkách
Kácení máje v Benátkách oslaví letos již 19. narozeni-
ny. Od roku 1988 poslední květnovou sobotu vyrazí po
celé vsi průvod, aby se zastavil u všech stavení, kde
jsou svobodná mladá děvčata. V průvodu nechybí ko-
čáry s koňmi, muzikanti, mládenci, dívky v krojích a
mnoho dalších. Pod májkou pak celý program pokra-
čuje tanečky malých dětí, tancem svobodných párů,
příjemným posezením u dobré hudby a na závěr i
dražbou skácené májky.
Letošní kácení máje bude v Benátkách o trochu slav-
nostnější. Vystoupí zde mimo jiné i skupina z Mistro-
vic, která zatančí českou besedu. K poslechu i tanci
zahraje Dechový orchestr hudebního svazu Hohenlo-
he z Německa pod vedením Josefa Jiskry, rodáka
z Benátek. Večer pak zahraje místní rocková skupina
Tabák. Pořadatelem této akce je obec Benátky a
všechny její složky - Myslivecké sdružení, Sbor dobro-
volných hasičů, Spolek žen a Divadelní ochotnický
spolek Vostřebal. Tímto vás co nejsrdečněji zveme na
27. května do Benátek na hřiště pod májku.
Program: 13.00 hodin - začátek staročeského prů-
vodu, 15.30 - Česká beseda Mistrovice, 17.00 - Kon-
cert Dechového orchestru hudebního svazu Hohen-
lohe (Německo), 20.00 - Koncert skupiny TABÁK
Vstupné dobrovolné. Info na tel. 739 037 141.

V soboru 20. května v Pohodlí uspořádá SSPD
okrsku Litomyšl hasičskou soutěž.

Ve Vlčkově u Litomyšle se v sobotu 27. května ko-
ná 24. ročník lidové hudební slavnosti Putování za
studánkami.

Při Rockové noci na Žabárně v Nedošíně 5. květ-
na od 19.30 hodin vystoupí kapely Jet Black (Lito-
myšl), Sunset BLVD. (Litomyšl), MiniMAXband (Br-
no) a Navar (Pardubice). Akci spojenou s ohněm po-
řádá Majáles, o.p.s.

V Nedošíně se v sobotu 3. června uskuteční ha-
sičská soutěž O pohár SDH.

Ve výtvarném ateliéru Jany Krejzové - hliněné
dílně v Újezdci se od pátku do pondělí 5. - 8. května
koná dílna Hlíněné bubny. Při výtvarné dílně vět-
ších či menších hliněných objektů potahovaných
kůží účastníci vyjdou z tvaru prehistorických bu-
bínků. Tentokát se budou zabývat vším, co je s ní
spojené. Použijí ostře pálenou šamotovou hlínu
zdobenou engobou a kysličníky. V termínu od sobo-
ty do neděle 13. - 14. května se tu uskuteční dílny
čajové, nebo i jiné, raku misky. Úvodní dílna, kde se
dozvíte o technologii a filosofii keramiky Raku –
starojaponského způsobu výroby obřadních čajo-
vých misek a sami si zkusíte vytvarovat misku bez
pomoci hrnčířského kruhu. Předchozí zkušenosti s
tvarováním keramické hlíny nejsou nutné.
Dílnu vede Jana Krejzová, výtvarnice a keramička
zabývající se netradičními keramickými postupy -
raku keramika, výpaly otevřeným ohněm, v jámě a
milíři. Více informací získáte na www.raku.cz nebo
na tel. Alice Veitová 776 199 904.

V hospodě Na Ranči v Poříčí u Litomyšle se v sobo-
tu 20. května uskuteční Pouťová zábava s Rančery.

Krátce z mikroregionu

MOULIN ROUGE 
BRNO přijme 

SERVÍRKY, 
SPOLEČNICE, 
TANEČNICE

A TANEČNÍKY.
Ubytování 
zajištěno. 

Vysoký výdělek. 
Telefon: 

604 234 234,
608 302 003. 

brno.moulinrouge.cz

K pneumatikám ZDARMA - plnění pneu dusíkem - prodlouží životnost, zlepší jízdní 
vlastnosti, uskladnění pneu, ruční mytí interiéru až 500,- Kč

165/70R13 SAVA Perfecta
79T           849,- Kč vč. DPH
165/70R14 SAVA Perfecta
81 T          999,- Kč vč. DPH

165/70R14 DUNLOP SP10A
81 T         1299,- Kč vč. DPH
185/65R14 SAVA Perfecta
86 T           1149,- 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
91H           2 499,- Kč vč. DPH

Nemáte garáž nebo
sklep na zimní pneu?
Nabízíme pronájem
prostoru v našem
pneuservisu!
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TJ Jiskra Litomyšl – oddíl kopané
Pondělí 1. května od 17 hodin - SK Stolany (muži –
Krajský přebor), od 12.30 a 14.45 hodin - TJ Svitavy
(st. + ml. dorost – krajský přebor), od 9.00 a 11.15 ho-
din - J. Ústí n.O (st. + ml.žáci – krajská soutěž), stře-
da 3. května od 17.00 hodin (muži – Krajský přebor),
sobota 13. května od 17 hodin - FK Č. Třebová (muži –
Krajský přebor), od 13.30 a 15.15 hodin - TJ Jablonné
n.O. (st. + ml.žáci - krajská soutěž), neděle 14. května
od 14.45 a 17.00 hodin - FK Č. Třebová (St. + Ml.dorost
– krajský přebor), středa 17. května od 17 hodin - T.
Pardubice „B“  (muži – krajský přebor) , čtvrtek 18.
května od 16.00 a 18.15 hodin - J. Ústí n. Orlicí (st.+
ml. dorost – krajský přebor), sobota 27. května od 17

Kam v květnu v Litomyšli za sportem?
hodin - Sokol Dobříkov (muži – krajský přebor), sobo-
ta 27. května od 13.30 a 15.15 hodin - S. Dolní Újezd
(st.+ mL.žáci – krajská soutěž), neděle 28. května od
14.45 a 17.00 hodin - FK Choceň (st. + ml.dorost –
krajský přebor) - Městský stadion Černá hora.
DTC – Duathlon Triathlon Club Litomyšl
Středa 31. května od 8 hodin prezentace - kvalifikač-
ní závod triatlonových nadějí pro základní školy a ví-
celetá gymnázia pod záštitou zástupců MŠMT, ČOV a
ČSTV - Městská plovárna Litomyšl.
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl lehké atletiky
Sobota 20.  května od 10 hodin - 1. kolo ll. ligy mužů
a žen družstev - Městský stadion Černá hora.

Připravuje Zdeněk Kocman

JAZYKOVÁ AGENTURA
Na léto pro Vás připravujeme:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S INTENZIVNÍ VÝUKOU 

ANGLIČTINY
pondělí až pátek 8.00 - 16.00

dopolední blok - LET’S LEARN ENGLISH!
(4 hodiny výuky denně s kvalifikovanou lektorkou)

oběd
odpolední blok - PLAY AND TALK (4 hodiny,

angličtina zábavnou formou - sledování 
pohádek, poslouchání písniček, hraní her)

6 - 10 dětí, termíny: 31. 7. - 4. 8., 7. 8. - 11. 8.
cena 1 300 Kč / týden

LETNÍ KONVERZAČNÍ
KURZ ANGLIČTINY 

PRO DOSPĚLÉ
opakování angličtiny na konci léta formou 

konverzace pro pokročilejší uživatele - cílem 
není výuka, ale používání jazyka

zajímavá témata, audio, video materiály
21. 8. - 25. 8. (5 dní v týdnu, 3 hodiny denně)

6 - 8 účastníků, 750,- Kč

LETNÍ INTENZIVNÍ 
KURZY PRO VEŘEJNOST

intenzivní kurz AJ, FJ, NJ, ŠJ různé úrovně
20 hodin výuky (4 hodiny denně, 5 dní v týd-

nu), 6 - 10 účastníků, 850,- Kč / kurz
Kontakt: Jazyková agentura AKAIA, Smetanovo

nám. 77,  Litomyšl (Slezák)
tel.: 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467

akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

Provádím levně veškeré

MALÍŘSKÉ A 
NATĚRAČSKÉ
PRÁCE
Tel.: 739 727 241

Nabízím:
osobní konzultace - výklad na dálku
písemné zpracování
Výklad provádí: Eva Lipenská
Informace a objednání: 605 705 053

Přijmeme řidiče 
nákladního automobilu

na rozvoz zboží
Požadavky: řidičský průkaz

skupiny C, praxe

Tel.: 777 040 917

ŘECKO• ITÁLIE•ŠPANĚLSKO•FRANCIE
ČÍNA•THAJSKO•VIETNAM•INDIE•MEXIKO

a jejich vynikající kuchyně
Vážení zákazníci, 2. května jsme pro vás otevřeli obchůdek 

s vůněmi dálek, s  ingrediencemi k přípravě těchto exotických
a zdravých jídel. Produkty, přísady, doplňky, koření, čaje.

S úctou se těšíme na vaši návštěvu a přízeň
na Smetanově náměstí čp. 26

(dolní část náměstí u pomníku B. Smetany)

Kde nás najdete?
LITOMYŠL - prodejna Braunerovo nám. 204 * tel. 606 106 968
SVITAVY - velkoobchod  - V Zahrádkách 1  * tel. 461 530 799, 602 188 084 
SVITAVY - prodejna - T. G. Masaryka 22 * tel. 461 531 996 
Navštivte naše stránky  www.balaco-svitavy.com

Pro bezpečí žáků
Je známým faktem, že na silnicích přibývá dopravních
nehod zaviněných dětmi rychleji, než je zdrávo. Proto
je na naší škole výchově malých chodců a cyklistů vě-
nována velká pozornost. Ve dnech 24. - 28. dubna
proběhl na 1. stupni Týden dopravní výchovy. Děti
soutěžily ve znalostech základních dopravních zna-
ček, seznamovaly se (po kolikáté už!) s důležitými zá-
sadami pohybu po komunikacích, učily se poskytovat
první pomoc. Výuka probíhala nejen ve třídách, ale i
na chodbách a školním dvoře, kde vyvrcholila atrak-
tivní disciplínou - jízdě na kole po překážkové dráze.
Naši žáci se tedy už na silnicích orientovat dovedou.
Jak jste na tom vy? Zkuste si třeba odpovědět na dvě
z mnoha testových otázek: Smí cyklista jet v obytné
zóně v celé šířce silnice? Je cyklista, který měl účast
na dopravní nehodě, povinen okamžitě uklidit kolo z
vozovky, aby nepřekáželo?                 

Lenka Hospůdková

Pozvánky na jezdecké
závody
6. května se od 11 hodin konají v jezdeckém areálu u
Primátorské hráze Jezdecké hry pro děti na ponících a
velkých koních. Děti se svými koňskými kamarády
předvedou divákům své dovednosti ve čtyřech soutě-
žích. 13. května se od 10.30 hodin konají v jezdec-
kém areálu u Primátorské hráze Jarní jezdecké závo-
dy. Na programu jsou čtyři parkurové soutěže od
stupně ZM (90 cm) až po stupeň „L“ (120 cm). Občer-
stvení zajištěno.

Výklad karet
předpověď na určitá období
řešení zapeklitých situací

Co vám nabízíme?
* malířské barvy * fasádní barvy * akrylátové omítky * lazury * emaily
* pracovní obuv * čistící prostředky * drogerie * potřeby pro malíře

MÍCHÁME BARVYSYSTÉM
HELIOMIX

Lilie_5.qxd  2.5.2006 08:02  StrÆnka 22



23

Stavební společnost přijme do obchodního oddělení v Litomyšli

stavebního technika / techničku
- zásobování, subdodávky.
Vzdělání: VŠ stavební, SŠ stavební - 5 let praxe
Nástup: květen 2006

Kontakt: PLS, spol. s r. o., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl, e-mail: pls@pls.cz
tel.: 606 639 795, 602 433 237. Životopis zašlete na výše uvedené adresy.

motorové pily, křovinořezy, vyžínače
a další zahradní technika
nyní ke každému stroji u nás dostanete dárek!

SP-SLUŽBY  T. G. Masaryka 536,
570 01 Litomyšl, tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, www.spsluzby.com

Přihlašuji svoji dceru, syna

....................................................................................

žáka, žákyni  ................  třídy Základní školy 

adresa trvalého bydliště ...............................................

....................................................................................

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod  názvem „Křížem krážem  prázdninami„ organizuje
pro děti 1. - 5. tříd Město Litomyšl v Mateřském centru
v Ropkově ulici v Litomyšli na tyto dny:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Celkem dní: ...................

Bylo uhrazeno:  ....................      Dne ...........................

Úhradu v hotovosti přijal: .............................................
V případě neúčasti dítěte se úhrada nevrací.

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

....................................................................................

Po ukončení denního programu v 15.00 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

ANO     NE (vyzvedneme si ho osobně)
*nehodící se škrtněte 

Mobilní telefon na rodiče:  ............................................

Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem prázd-
ninami:

Podpis rodičů  .............................................................

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v MC bude zajištěn od 10. 7. 2006 do 1. 9. 2006
vždy od 7.30 hodin do 15.00 hodin včetně oběda
ve školní jídelně II. ZŠ nebo jídelně MŠ (10. 7. - 14. 7.).
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo
u pokladny v jídelně. Cena oběda (hlavní jídlo +
polévka) je 18,50 Kč + 3,50 Kč. Za každý den pobytu
zaplatí rodiče dítěte 40,-Kč, sourozenci hradí po
30,- Kč. Úhrada bude provedena předem současně
s podáním přihlášky nejpozději do konce měsíce května
na pokladně MÚ Litomyšl. Výjimečně je možné
i dodatečné přihlášení dítěte nejpozději den před
nástupem dítěte do Mateřského centra. 31. 7. - 4. 8.
2005 bude program v angličtině.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Křížem krážem prázdninami 2006 

KULINÁŘSKÝ VÍKEND „DĚTI DĚTEM“
Kulinářská škola profesorky umělecké cukrařiny MIRKY SLAVÍKOVÉ, která k nám do Litomyšle přijede 
z Prahy, v sobotu 13. května. Děti od 6 do 10 let nám předvedou své umění v modelování z marcipánu,
pečení a otáčení oblíbených palačinek a dál se nechte příjemně překvapit. PŘIJĎTE SE SVÝMI DĚTMI 

V SOBOTU 13. KVĚTNA, V NEDĚLI 14. KVĚTNA (vždy od 10 do 14 hodin)

CUKRÁRNA MAGDALENKA V LITOMYŠLI
(v Mařákově ulici č.280) Vás srdečně zve na

značkový prodej a servis 
v Litomyšli!

AKCE 
na křovinořezy 
od 15. 4. 
do 15. 6.

pořádá prázdninové tenisové 
kurzy pro děti i dospělé

KURZY PRO DĚTI
tenisové dvorce na koupališti 

v Litomyšli 1. - 5. července 2006
1. Termín pro zájemce od 6 

do 10 let: 8.00 - 9.45 hodin
2. Termín pro zájemce od 11 

do 18 let: 10.00 - 11.45 hodin

KURZ PRO DOSPĚLÉ
v Sebranicích u Litomyšle v areálu

koupaliště v klidném prostředí 
na travnatém tenisovém dvorci

1. - 5. července 
16.30 - 18.00 hodin

Přijďte si odpočinout, zrelaxovat, naučíme Vás
základům tenisu a vylepšíme techniku úderů tak,
aby se Vám tenis stal aktivním odpočinkem a hrou
pro radost. Bližší informace a přihlášky přijímá po
telefonické dohodě do naplnění kurzů Tenisová
škola PIREO - Mgr. Pavel Saqua - Trstěnická 861,
Litomyšl. tel.: 776 056 801, 461 613 168.
Tenisová škola zajišťuje: odborné vedení trenérem,
nájem dvorců, tenisové míče a dobrou náladu.

TENISOVÁ ŠKOLA

Odborníci rokovali 
o astmatu a alergiích
Přední čeští, slovenští a švýcarští odborníci
v oborech pneumologie, alergologie a klinická
imunologie a klinická psychologie přednášeli o
víkendu 28. a 29. dubna v Litomyšli na téma Astma
a alergie z různých pohledů. Oddělení alergologie a
klinické imunologie litomyšlské nemocnice
spolupořádalo setkání českých a slovenských
lékařů již popáté.
V úvodu semináře převzali z rukou pořadatelů
významná ocenění za dlouholetou odbornou práci -
čestné medaile J.E. Purkyně udělované Českou
lékařskou společností - Prof. MUDr. Alois Zapletal,
DrSc. a Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.

Prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc (vlevo) a bratislavský lékař
Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc převzali v kongresovém
sále litomyšlského zámku významná vědecká ocenění.

foto Ivan Hudeček
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Úspěšný vstup do skokového poháru
První úspěšné starty absolvoval Jiří Skřivan (Stáj
Manon Litomyšl) se svými koňmi na halových zá-
vodech v jezdeckém středisku Nová Amerika.
V první soutěži stupně „L“ nenašla přemožitele
v loňském roce velice úspěšná klisna Ramara El-
kor, následovaná na 2. místě klisnou Tora, obě

v sedle s Jiřím Skřivanem. V hlavní soutěži „S“
(130 cm) patřilo vítězství opět Jiřímu Skřivanovi,
tentokrát s výbornou Rytmou CAC leasing. Druhé
místo, díky Ramaře Elkor, putovalo opět do Lito-
myšle.
Velká cena Prahy 2006 a zároveň 1. kolo extraligy
Český skokový pohár 2006 se konala 21. - 23. dub-
na. Jiří Skřivan přivezl do Prahy na Císařský ost-
rov své koně až k nedělním soutěžím. Zahajovací
parkur měl na startovní listině 28 dvojic. Vítězství
získal po nejrychlejším a bezchybném výkonu Jiří
Skřivan s Rytmou CAC Leasing. Velká cena Prahy
2006 přilákala na start nejtěžší soutěže 21 jezdců
z naší skokové špičky, nikdo však nedokázal pře-
konat kurz s čistým kontem, proto došlo podle
pravidel k rozeskakování šesti nejlepších koní ze
základního kola. V napínavém souboji vybojoval
nejcennější trofej Jiří Skřivan s Labe James CAC
Leasing, 2. a 3. místo obsadil Aleš Opatrný s Narew
Son a Grandem (Opatrný Hořovice) a s odstupem
0,16 vteřin 4. místo obsadila Rytma CAC Leasing,
opět v sedle s Jiřím Skřivanem.                       -red-

Jiří Skřivan na koni Labe James CAC Leasing. 
Foto Josef Malinovský - Jezdectvi.cz

Do Litomyšle míří
sáloví cyklisté 
z celé Evropy 

Mlékárna Olešnice Cykloklub
Svitávka - oddíl kolové a
Cyklo Stratílek Sportovní
klub Litomyšl se stanou ve
dnech 26. - 27. května pořa-
dateli Mistrovství Evropy ju-
niorů v sálové cyklistice.
Vzhledem k poškození stře-
chy Městské sportovní haly v
Litomyšli se mistrovství u-
skuteční na Zimním stadio-
nu.

Sportovní klub Mlékárna Olešnice Cykloklub Svitáv-
ka má více než dvacetiletou tradici. Jediným zamě-
řením je kolová, ve které má vynikající úspěchy, a to
jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. V roce
2005 například získali hráči tohoto klubu titul Mist-
rů České republiky v kategorii elite, junioři a žáci. V
posledních letech se účastní Světového poháru eli-
te, Mistrovství Evropy juniorů se zúčastnili již pat-
náctkrát.
Naši republiku budou na šampionátu reprezen-
tovat:
V kolové Lukáš Richter, Ladislav Dvořák, (Wamser
David, Zvolánek Robert).
V krasojízdě Tomáš Matuška, Martin Šiler, (Vali-
hrach Martin), Eva Vojancová, Jana Horáčková,
(Borovičková Michaela), Jakub Mašek - Martin Ši-
ler, Tomáš Kantor - Zdeněk Chvostek, Nikola Tureč-
ková - Jana Horáčková, (Lebánková Nikola - Frý-
bortová Nicole), Ilona Horváthová - Lucie Smrtní-
ková, Eliška Balabánová, Lenka Mlýnková (Oplocká
Pavlína - Oplocká Michaela, Hrušková Žaneta - Svo-
bodníková Gabriela).
Litomyšl uvítá tři sta účastníků z Rakouska, Belgie,
Německa, Madarska, Itálie, Švýcarska, Slovenska,
Francie, Holandska, Turecka, Polska a Ukrajiny.
Reportáž z Mistrovství Evropy v sálové cyklistice 26.
- 27. května v Litomyšli přineseme v příštím vydání
Lilie.                                                                            -ih-

Celkem čtyřiadvacet týmů se v sobotu 29. dubna v a-
reálu u Lidového domu zúčastnilo 8. ročníku turnaje
Paseka Cup ve hře zvané pétanque - koule. Herní
systém, kdy poražený automaticky zasáhl do bojů v
druhém pavouku a mohl se tak teoreticky dostat až k
celkově druhému místu, umožnil zapojení poměrně
velkého počtu spokojených hráčů. Pořadatelům bo-
hužel nepřálo počasí. V devět hodin večer začalo pr-
šet, citelně se ochladilo, a tak se turnaj dohrával za
poněkud stížených podmínek. O vítězném družstvu
bylo rozhodnuto až o půlnoci. Prokřehlí hráči i diváci
mohli nakonec gratulovat nejlepšímu týmu s názvem
Vítězný oblouk ve složení Kubíková, Kubík a Jiroušek
mladší, kteří dosud nevynechali jediný ročník. Na
druhém místě skončil Vochloupek (Mrázek, Pelán,
Hejtmánek) před Betynou. Vítězný tým převzal jako

Paseka Cup v pétanque s májovým deštěm

cenu originální keramickou kouli z dílny sochaře a
restaurátora Vratislava Fouse.   Text a foto I. Hudeček
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