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Neurologie v Litomyšli
- větší šance na úplné vyléčení

Začátkem dubna se naplno rozjel provoz v nové pří-
stavbě neurologie a třetího operačního sálu. Pardubic-
ký kraj tu investoval 84 milionů korun.
Nemocnice předpokládá další zkvalitnění práce lékařů
a zdravotnického personálu, provozování iktové jed-
notky navíc pomůže lépe organizovat péči o pacienty
po náhlých mozkových příhodách, kde je daleko větší
šance na jejich úplné uzdravení. Již nyní je neurolo-
gické oddělení litomyšlské nemocnice jedním z třiceti
center v republice, kde se využívá metody venózní
trombolýzy. Ta spočívá v tom, že se do žíly vstřikuje
látka rychle rozpouštějící pevnou krevní sraženinu.
Ucpané cévy se tak rekanalizují a pacient se může
velmi rychle uzdravit. “Dosud nebyly naše podmínky
ideální, odměnou za náš přístup jsou ale pacienti,
kteří namísto toho, aby zůstávali ochrnutí, odkázaní

Letošní den Země opět pořádal
Dům dětí a mládeže ve spolupráci
se Střední zahradnickou školou
a Speciální základní školou za
podpory Města Litomyšle.

Počasí přálo a tak si děti z mateřských a základ-
ních škol užily pěkné soutěžní dopoledne, děti
s rodiči v Nedošíně hezké soutěžní odpoledne
s ochutnávkou biopotravin z regionálního
centra PRO-BIO, vydařila se i exkurze do Nedo-
šínského háje a další do okolí Budislavi a Jaro-
šova. Během celého čtvrtka školy představily
svoje ekologické projekty a nápady na Smeta-
nově náměstí. Dopoledne hrála pro soutěžící
na zámeckém návrší kapela studentů Gymná-
zia, oblíbený Růžový mor. Na závěr uspořádal
Dům dětí a mládeže soutěž Hledáme přírodo-
vědce pro 21. století.  

Dokončení na straně 5

Den Země 2007
trval týden

na péči druhých, umístění do léčeben dlouhodobě
nemocných nebo v invalidním důchodu, pár dní
po zákroku odcházejí po svých,” říká primář oddělení
MUDr. Marián Kuchár, PhD. Jedním z dosud největších
úspěchů oddělení je šestapadesátiletý pacient - řidič
kamionu, který si po mozkové příhodě znovu mohl
sednout za volant. Bez tohoto zákroku by zůstal ochr-
nutý a zřejmě by byl nadále odkázaný na péči ošetřo-
vatelů.
Předpokladem úspěšné léčby je ale rovněž rychlý tran-
sport postiženého do nemocnice. Od vzniku příhody
by se měl na specializované pracoviště dostat do deva-
desáti minut. Každá minuta je důležitá, v tomto pří-
padě platí, že čas je mozek - čím později pomoc při-
chází, tím větší je následné poškození mozku.

Dokončení na straně 3

Děvčata z I. základní školy v Zámecké ulici předsta-
vila na náměstí panel informující o ekologických
aktivitách žáků a jejich pohledu na ochranu životní-
ho prostředí.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

• například pračka 
1000 otáček, 5,5 kg, 
energetická třída A

7999,- Kč

PRAČKY, CHLADNIČKY,
SPORÁKY
za akční ceny

Pomohou zámeckému areálu
peníze z EU? 

Zámecký areál je od roku 1999 zapsán
na Seznam světového kulturního a přírodní-
ho dědictví UNESCO. Z hlediska turismu jsou
památky UNESCO velkým tahounem, což si
uvědomuje i Evropská komise, která schváli-
la část tzv. Integrovaného operačního programu (IOP)
právě na památky UNESCO. Kromě jiného zde bude
balík peněz určený na „komplexní obnovu a využití
kulturních památek ve vlastnictví státu nebo zapsa-
ných na seznam národních kulturních památek či
na Seznam UNESCO“. Znění IOPu bylo schváleno vlá-
dou a v tuto chvíli je předloženo k připomínkování
v Bruselu. Na valné hromadě sdružení České dědictví
UNESCO, která se konala 20. dubna v Litomyšli, zazně-
lo i několik zajímavých upřesňujících informací.
Památky na seznamu UNESCO v České republice by
měly být podle zástupců ministerstva kultury přístupné
nejen turistům, ale měly by také více sloužit kulturním

aktivitám. “Zámek v Litomyšli se například
může v budoucnu stát národním restaurá-
torským nebo hudebním centrem,” řekl
Michal Beneš z ministerstva kultury. Náměs-
tek ministra kultury František Mikeš dodal:

“Je potřeba najít pro památky odpovídající náplň“. 
A právě hledáním odpovídající náplně do objektů
v rámci zámeckého návrší se zabývá již několik měsíců
pracovní skupina, ve které jsou zástupci architektů,
památkářské veřejnosti, majitelé a provozovatelé
budov. Město Litomyšl se chopilo role iniciátora
a snaží se zajistit vznik projektu, jehož cílem je ožive-
ní zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení
do organismu města. V čele tohoto týmu je architekt
Ivo Koukol, který říká: “Zámecké návrší je tradičně
vizuální i významovou dominantou Litomyšle a rene-
sanční zámek symbolem města.“ 
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RaM pověřuje odbor kultury a cestovního ruchu
vypracováním stanov redakční rady Lilie. 

RaM souhlasí se zřízením mediální komise (redak-
ční rady Lilie) dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
RaM dále souhlasí po dopracování s přijetím tzv. Statu-
tu zpravodaje Města Litomyšle Lilie. 

RaM ukládá II. MŠ Litomyšl zajištění stravování
dětí v projektu Křížem krážem prázdninami ve dnech
9. 7. - 20. 7. 2007. Děti hradí částku 18,- Kč/oběd +
3,50 Kč za polévku. Ostatní věcné náklady dle cenové
kalkulace doplácí Město Litomyšl. 

RaM souhlasí s vedením objízdné trasy v rámci uza-
vírky silnice I/35 v důsledku rekonstrukce mostu přes
řeku Loučnou po místní komunikaci v ulici Lány. Stav
před použitím objížďky bude podrobně zmapován
a po jejím skončení požadováno odstranění případných
škod. RaM pověřuje Ing. Jiráně prověřením možnosti
vedení objížďky v ulici Lány pouze pro vozidla do 3,5 t. 

RaM schvaluje zadání projektové dokumentace pro
níže uvedené investiční akce: Kryté relaxační a pla-
vecké centrum - PD ÚŘ (projektová dokumentace pro
územní řízení), Multifunkční centrum Kotelna, EVČ
kotelna kpt. Jaroše, Autocamp Černá hora - PD ÚŘ,
Rozsypová loučka, márnice a sociální zařízení na hřbi-
tově, hřbitovní kostelík Sv. Anny, Autobusové nádraží,
Sítě v průmyslové zóně Benátská III. etapa, Vodojem
v průmyslové zóně Benátská, Odvod dešťových vod
Trstenická, Rekonstrukce ČOV - PD ÚŘ, Kanalizace PD
ÚŘ, Protipovodňová opatření PD ÚŘ, Požární zbrojnice
TS, Rekonstrukce topení v I. ZŠ, Hřiště scateboard,
Komunikace M. Kuděje II. etapa, Zahájská – byty,
Ropkova čp. 51, EPS Smetanův dům, Různé opravy,
Program regenerace - investiční záměry.

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
oprav chodníků v ul. Dukelská. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy Dlažba Vysoké Mýto s.r.o,
cena prací 649.695,-Kč včetně DPH. RaM pověřuje sta-
rostu uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.

RaM vzala na vědomí dopis p. Vícha, z Litomyšle
ve věci likvidace starých hrobových míst na hřbitově
a ukládá Technickým službám vypracovat seznam opuš-
těných hrobových míst včetně plánu jejich údržby.

Slyšíte to všude kolem
sebe. Českou republiku
čeká velmi důležité obdo-
bí, na které je potřeba se
důkladně připravit. V letech 2007 - 2013 budeme mít
možnost využít více než 773 miliard korun ze struktu-
rálních fondů. Pro srovnání v letech 2004 - 2006 bylo
na všechny strukturální operace určeno něco kolem 78
miliard korun.  
Na které činnosti můžeme žádat? Jaké druhy ope-
račních programů jsou vyhlášené a které se teprve při-
pravují? Kolik peněz bude tzv. alokováno na jednotlivé
činnosti, nebo do jednotlivých regionů? Připravuje
Město Litomyšl, případně dobrovolné svazky obcí,
jejichž je Litomyšl členem, nějaké programy a projek-
ty? To jsou otázky, na které se pokusíme v tomto krát-
kém příspěvku dát alespoň základní odpovědi. 
Pro využívání fondů Evropské unie v letech 2007 - 2013
je připraveno celkem 24 operačních programů pro tři
nově koncipované cíle: konvergence, regionální konku-
renceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spo-
lupráce. Cíl konvergence bude v České republice realizo-
ván prostřednictvím sedmi sektorových (tématických)
operačních programů, sedmi regionálních operačních
programů a operačního programu Technická pomoc. 

Rozdělení finančních prostředků mezi operační
programy pro období 2007 - 2013 (bez domácího
spolufinancování) 
Programy v cíli konvergence 
(podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně
rozvinutých členských zemích a oblastech - podpora
regionů s HDP nižším než 75% průměru EU) 
Operační program  mil. EUR  %
OP podnikání a inovace 3041 11,75
OP výzkum a vývoj pro inovace 2071 8,00
OP lidské zdroje a zaměstnanost 1812 7,00
OP vzdělání pro konkurenceschopnost 1812 7,00
OP životní prostředí 4918 19,00
OP doprava 5759 22,25
Integrovaný operační program 1553 6,00
Regionální operační programy 4659 18,00
OP technická pomoc 259 1,00
Celkem 25887 100,00

Programy v cíli regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost 
(pro regiony a orgány regionální správy podporující
změny v průmyslových, městských a venkovských
oblastech - podpora regionů s HDP nad 75% EU)
Operační program  mil. EUR  %
OP Praha adaptabilita 121 20,10
OP Praha konkurenceschopnost 295 70,90
Celkem 416 100,00

Evropská územní spolupráce
(podpora harmonického a vyváženého rozvoje
na území Unie) 
Operační program   mil. EUR  %
OP přeshraniční spolupráce 351,6 90,37
OP nadnárodní spolupráce 37,5 9,63
Celkem 389,1 100,00

Město Litomyšl se při-
pravuje na čerpání
minimálně v operačním
programu Životní pro-

středí, Integrovaném operačním programu (dále jen
IOP) a v Regionálním operačním programu (dále ROP)
pro NUTS II Severovýchod. 
Z OP Životní prostředí plánuje město Litomyšl
rekonstruovat čističku odpadních vod, doplnit
a rekonstruovat kanalizační sítě v Litomyšli
a v Nedošíně. Celkové předpokládané náklady jsou asi
200 milionů korun.  
Integrovaný operační program je koncipován jako
program národního rozměru pro řešení společných
regionálních problémů, které mají plošné a systémové
zaměření a spadají do působnosti ústředních
správních úřadů. Mezi specifické cíle tohoto
operačního programu, které se výborně hodí
i na Litomyšl jako město mající na svém území
památku UNESCO, patří například aktivizace
cestovního ruchu či obnova a efektivní využití
kulturního potenciálu České repub-liky pro podporu
ekonomického a sociálního růstu a zvýšení atraktivity
území. Právě z tohoto operačního programu bychom
rádi ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
Pardubice zaplatili komplexní realizaci projektu
s příznačným názvem “Zámecké návrší”.
Předpokládané náklady se pohybují v řádu stovek
milionů korun. Právě z tohoto operačního programu
plánuje čerpat i sdružení měst s názvem České dědictví
UNESCO, jehož členem je i Litomyšl.   

V příštím čísle Lilie: Regionální operační programy,
Region soudržnosti NUTS II Severovýchod (kraje
Pardubický, Královéhradecký, Liberecký) - návrh
finančního plánu (pracovní verze z konce ledna 2007).

-ms-

Z rady města
Malý průvodce evropskými fondy I.

ZaM projednalo závěrečný účet města za rok 2006
a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.

ZaM souhlasí, aby dotace z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památ-
kových zón pro rok 2007 ve výši 1 895 tisíc korun byla
použita na další etapu rekonstrukce hřbitovního Kos-
tela Sv. Anny v Litomyšli. Z kap. 03 bude na stejné
účely uvolněna částka ve výši 542 tisíc korun - povin-
ný 20 procentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta
Římskokatolické farnosti - proboštství v Litomyšli. 

ZaM schvaluje program prevence kriminality Part-
nerství 2007 se všemi jeho dílčími projekty. Podíl
města Litomyšle na skutečných celkových výdajích
dílčích projektů bude činit min. 10 % (což je 189 224
korun).

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace firmě Zlatová-
nek s.r.o. Polička ve výši 150 000 korun z rozpočtu
roku 2007 na nákup autobusu, kterým bude zajišťová-
na městská hromadná doprava v Litomyšli, zároveň
bude snížen provozní příspěvek o 150 000 korun.

ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku za
překlenovací úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s,
Svitavy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko ve výši
4550 000 korun (t.j. 65 % z celkového úvěru 7 000 000
korun). Jedná se o překlenovací úvěr na realizaci pro-
jektu „Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
v Mikroregionu Litomyšlsko“. Za zbývající část úvěru
budou ručit obce podílející se na investici. Ručitelský
závazek bude ukončen k datu konečného schválení
dotace.                                                                           -ms-

Ze zastupitelstva

Od čtvrtka 26. dubna 2007 byla opět zařazena do
vysílání pořadu Panorama i kamera umístěná na věži
litomyšlského gymnázia. Pořad Panorama můžete sle-
dovat každé ráno od 7.50 do 8.30 hodin na programu
ČT2.  

Kinematograf bratří Čadíků bude v Litomyšli promí-
tat oblíbené české filmy od 16. do 20. srpna tohoto
roku. 

Na www.litomysl.cz byl uveden do provozu modul
„Části obce, ulice“, tedy odborně Územně identifikač-
ní registr. Tento modul obsahuje seznam částí obce,
seznam ulic, čísla popisná a volební okrsky. Návštěvní-
ci stránek jistě uvítají propojení jednotlivých čísel
popisných s portálem mapy.cz.      

Město Litomyšl nabízí k prodeji dva pozemky pro stav-
bu rodinného domu v Nedošíně v lokalitě u Nedošín-
ského háje. Bližší informace je možné získat na úřední
desce, elektronické úřední desce na adrese www.lito-
mysl.cz nebo na majetkoprávním oddělení Městského
úřadu v Litomyšli. Termín podání žádostí nejpozději
do 1. 6. 2007. 

Pozemky pro stavbu 
rodinných domů

Městský úřad poskytuje od měsíce dubna ověřený
výstup z informačního systému veřejné správy dle
§9 zákona 365/2000 Sb.. Jedná se o úplný nebo
částečný výpis z listu vlastnictví z katastru nemovi-
tostí České republiky. Jiný výstup, například kopii
katastrální mapy nebo listin ze sbírek, není možné
touto cestou získat a je nutné v případě potřeby
navštívit příslušné katastrální pracoviště. Výpis
z listu vlastnictví je zpoplatněn částkou 50,- Kč za
každou započatou stránku a je možné ho získat
každé pondělí a středu od 8.00 do 11.30 hodin a od
12.30 do 16.00 hodin na majetkoprávním oddělení
Městského úřadu v Litomyšli. Pro poskytnutí výpisu
je nutné dle zákona ověřit totožnost žadatele podle
platného občanského průkazu. 

Ing. Pavel Chadima,
vedoucí majetkoprávního oddělení

Výpisy z katastru
nemovitostí
i na Městském úřadě
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Dokončení z titulní strany
Každá minuta je důležitá, v tomto případě platí, že
čas je mozek - čím později pomoc přichází, tím větší
je následné poškození mozku. Vedení litomyšlské
neurologie proto ještě před zavedením metody
trombolýzy zorganizovalo kampaň, v jejímž průbě-
hu lékaři přednášeli po lokálních stanicích rychlé
zdravotnické pomoci a kolegům internistům, aby se
vzájemná spolupráce stala ještě efektivnější.
Naše republika je v počtu případů náhlých mozko-
vých příhod ve srovnání s ostatními evropskými
státy na nelichotivé příčce. Mozková mrtvice ročně
postihuje okolo 350 lidí na 100 tisíc obyvatel, léka-
ři v České republice tak za rok řeší 35 tisíc příhod.
V západních zemích přitom díky změně stravova-
cích návyků došlo k poklesu až na polovinu. 
Primář neurologického oddělení MUDr. Marián
Kuchár také při slavnostním otevření přístavby při-
pomněl padesáté výročí oddělení neurologie, které
v roce 1956 zakládal MUDr. Freyberger. Setkal se
rovněž se svými předchůdkyněmi - primářkou Kábo-
vou, která kdysi oddělení přebírala od primáře
Freybergera, a primářkou Ludvíkovou, která neuro-
logii vedla dlouhých sedmnáct let.                                 

-eh- foto Ivan Hudeček

Zároveň ale dodává: “Uvědomme si však, že město
samo se díky výjimečné architektonické kultivaci
a rozvoji v minulých patnácti letech stalo přinejmen-
ším důstojným protipólem zámeckého okrsku, pokud
jej dokonce v mnoha kvalitách nepředčilo.“ V rámci
projektu je věnována pozornost prohloubení různo-
rodosti aktivit a kombinací funkcí pro obyvatele
a návštěvníky, doplnění aktivit a alternativních
atrakcí pro dětské návštěvníky, doplnění nabídky
stravování či občerstvení, vytvoření cest (přístupové
cesty včetně otázky parkování, procházkové trasy...),
doplnění produktů pro návštěvníky a propracování
společného marketingu či vytvoření společných
informačních a návštěvnických služeb. Soubor sta-
veb na návrší je ve vlastnictví různých subjektů
a proto jedinou cestou k úspěchu je spolupráce.
„Chceme zvolit stejný postup, jako v případě sportov-
ního areálu“, říká bývalý starosta našeho města, dnes

člen Rady Pardubického kraje a člen Rady města Lito-
myšl Miroslav Brýdl a vysvětluje dále: „Před lety jsme
dali na papír plány a sny v oblasti rozvoje sportovní-
ho areálu Černá hora a dnes máme velkou většinu
z toho již realizovanou. Ale ne úplně všechno se
podařilo,“ přiznává. „Důležité je stanovit si vysoké
cíle. Když se podaří polovinu z nich realizovat, je to
potom mnohem více, než polovina z malých cílů,“
reagoval na Brýdlova slova architekt Josef Pleskot.
O konkrétních aktivitách a záměrech, týkajících se
zámeckého návrší, vás budeme samozřejmě na strán-
kách Lilie podrobně informovat. V tuto chvíli se před-
pokládá, že první výzva na předkládání projektů
do Integrovaného operačního programu bude vyhlá-
šena na jaře příštího roku.                                           

Ing. Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

foto na titulní straně Pavel Vopálka

Vizualizace budoucího uspořádání autocampu na Černé
hoře.

Litomyšl se pilně při-
pravuje na čerpání
peněz ze strukturál-
ních fondů Evropské
unie. Jedním z celkem 24 operačních programů,
které budou v České republice vyhlášeny letos
na podzim či na jaře příštího roku, je tzv. Regio-
nální operační program NUTS II Severovýchod.
Důležitou prioritou tohoto programu, který je
určen pro kraje Pardubický, Královéhradecký
a Liberecký, je zvýšení podílu cestovního ruchu
na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření
pracovních příležitostí. Velký důraz je v této pri-
oritě kladen na tzv. princip integrace, což v praxi
znamená dohodu širšího regionu v oblasti
cestovního ruchu a péče o turisty. Z tohoto důvo-
du se zrodila myšlenka založit dobrovolný svazek
měst s názvem Českomoravské pomezí, kde by
měla kromě Litomyšle být tato města: Svitavy,
Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto. Cílem
tohoto sdružení je zřízení organizace cestovního
ruchu (chcete-li destinační agentury), která by
měla vytvářet turistické produkty a lákat turistky
k návštěvě naší oblasti. Výše jmenovaná města se
také dohodla na společném postupu v případě
podávání žádostí o dotace z ROPu, v rámci prio-
ritní osy 3. Cestovní ruch. Všechna města souhla-
sila s tím, že Litomyšl připraví do první výzvy pro-
jekt zásadní rekonstrukce autocampu Černá
hora, který se nachází ve Strakovské ulici, v blíz-
kosti městského stadionu a přírodního areálu
Černá hora. Stav areálu campu, který vznikl v 70.
a 80. letech, již nevyhovuje rostoucím potřebám
návštěvníků a neodpovídá současným nárokům
na cestovní ruch. Cílem rekonstrukce je tedy zvý-
šit obložnost campu, prodloužit délku pobytu
a zajistit spokojenost návštěvníků zvýšením
komfortu a zajištěním nezbytných služeb. Zpra-
covatelem studie, která je v tuto chvíli dopraco-
vávaná do úrovně projektové dokumentace
k územnímu řízení, je ateliér Žárovka architekti
z Hradce Králové (Ing. arch. Eva Holásková
a Ing. arch. Vladimír Šolc). První viditelnou změ-
nou bude změna vjezdu do areálu. Téměř všechny
aktivity ubytovaných návštěvníků směřují
k městu, kde se nachází i většina sportovních
zařízení. Nový vjezd je navržen do pozice stávají-
cí zásobovací brány při komunikaci ke squashové
hale. Kromě hlavního vstupu je uvažována bran-
ka pro pěší směrem do přírodního areálu Černá
hora, která by fungovala na kartový systém. Při
vjezdu po levé straně je navržena budova recepce

Připravuje se zásadní rekonstrukce
autocampu „Černá hora“

a byt správce,
na které navazují
další prostory určené
k poskytování zázemí

campu a které mohou sloužit i širší veřejnosti
(např. občerstvení). Prostranství pro stany je oži-
veno hřišti a volnými plochami, které by měly
sloužit k setkávání a hrám. Navržena byla i členě-
ná karavanová stání, která budou vybavena pří-
pojkami elektřiny, vody a kanalizace. Ubytování
v chatách je dimenzováno přibližně pro 75 osob.
Každá chata bude mít vlastní hygienické zařízení
a kromě vnitřního obytného prostoru bude mít
i zastřešenou venkovní terasu. V rámci areálu je
naplánováno minigolfové hřiště, univerzální
volejbalové hřiště, lanové a dětské hřiště.

V architektonickém návrhu je počítáno se zacho-
váním stávající zeleně, především vzrostlých
stromů. Většinu keřů a náletových dřevin naopak
navrhují autoři návrhu odstranit a nahradit ušle-
chtilejšími dřevinami. Podle oficiální klasifikace
ubytovacích zařízení v kategorii kemp odpovídá
autocamp Černá hora svým vybavením třetí kate-
gorii. Celkové náklady na rekonstrukci jsou
odhadovány přibližně na 40 – 50 milionů korun.
Na závěr dodejme, že dotace poskytované obcím
či svazkům obcí dosahují zpravidla    85 % uzna-
telných nákladů. Zbylých 15 % uznatelných
a další neuznatelné náklady (např. úroky
z úvěrů) nese zpravidla žadatel. 

Ing. Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu,

tisková mluvčí Města Litomyšl

Pomohou zámeckému areálu peníze z EU? 

Mariánská ulička bude v celé své kráse opět přístup-
ná nejpozději v době konání festivalu Smetanova
Litomyšl. Během rekonstrukce byly všechny přelož-
ky vrchního vedení uloženy do země, zádlažba bude
provedena odkoupenými dlažebními kostkami
z opravovaných cest v nemocnici. Celkové náklady
na opravu by měly dosáhnout částky 2,4 milionu
korun.                                        -eh- foto Ivan Hudeček

Mariánská ulička
v novém

Neurologie v Litomyšli
- větší šance
na úplné vyléčení

Město Litomyšl ve spolupráci s Mikroregionem Svitav-
sko získalo dotaci z evropských fondů na dovybavení
sběrného dvoru Litomyšl. Na základě projektu budou
v současných prostorách vybudovány dvě skladovací
budovy, budova se sociálním zařízením pro obsluhu
sběrného dvoru i ostatní pracovníky společnosti LIKO
Svitavy, zpevněná plocha pro uložení kontejnerů
a nové oplocení. V době přestavby bude sběrný dvůr
pro občany a firmy fungovat v provizorních prostorách
na oplocené asfaltové ploše bývalé skládky cukrovky
po levé straně výjezdu na Osík, která je v současné
době ve správě Technických služeb města Litomyšle.
Provozní doba náhradního sběrného dvoru bude stej-
ná, t.j. pondělí a středa odpoledne od 12.00 do 17.30
hodin a sobota dopoledne od 8.00 do 11.30 hodin.

ing. Pavel Jiráň, MěÚ Litomyšl

Přemístění městského
sběrného dvoru
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Narodil se po intenzivních zkouškách 6. a 7. března
1947 v Chocni a Litomyšli během slavnostních kon-
certů na oslavu 97. výročí narození T. G. Masaryka.
Tehdy hrál orchestr ještě pod názvem “Litomyšlská
filharmonie” Novákovu Slováckou suitu, Dvořákovu
Serenádu E dur a předehru ke Smetanově opeře
Tajemství. 
Dirigoval Ladislav Kasal, spořitelní úředník, který
působil v čele orchestru celých třináct let. U diri-
gentského pultu se v té době objevil i ředitel hudeb-
ní školy Pavel Čotek a Jaromír Metyš, první farář
Církve československé v Litomyšli. Především Jaro-
mír Metyš svou bohatou činností hudební, organi-
zační a přednáškovou mezi světovými válkami
připravil půdu pro vznik stálého symfonického
orchestru. Jako sbormistr pěveckého sboru Vlasti-
mil uvedl v Litomyšli několik oper (např. opery
Dráteník, Hubička, Prodaná nevěsta,   Tvrdé palice,
Dalibor a V studni),
k jejichž provedení vždy
sestavil symfonický
orchestr. Všechna léta
nebyla pro činnost
a umělecký růst orchest-
ru vždy příznivá.
Mnohdy nad řádnými
koncerty převládala
vystoupení k různým
politickým výročím.
Vyšší uměleckou laťku
nastavil orchestru
v letech 1968 - 1970 až
Jan Doležal, který vy-
střídal u dirigentského
pultu Bohumila Kmoníč-
ka, tehdejšího ředitele
hudební školy. V následujících letech můžeme pak
hovořit (podobně jako se hovořívá v ND o éře Kova-
řovicově a Ostrčilově) o éře Nádvorníkově (16 let)
a éře D. Ludvíčkové (12 let). MUDr. Pavel Nádvorník
a PaedDr. Dana Ludvíčková dokázali podnítit členy
orchestru k soustavné práci a orchestr v té době
na promyšleném, náročném repertoáru umělecky
vyrostl. Proto mohl další, současný dirigent Jan
Šula navázat na léty osvědčenou spolupráci
s významnými sólisty, sbory i orchestry. Za svého
dirigentského působení Šula absolvoval více než 70
symfonických i komorních koncertů, pro které
nastudoval (některé i v premiéře) na 70 skladeb
od baroka až po současnost, dirigoval několik kon-
certů v Německu, Nizozemí (zde především Rybovu
vánoční mši) i na Slovensku. Jan Šula, vysokomýt-
ský učitel, nám může svou obětavou mimoškolní
muzikantskou (v poslední době i literární) činností
připomínat kantora z jiného století. Jako dlouho-
dobý řadový houslista a violista orchestru dobře
chápe život a strasti amatérských muzikantů, kteří
se na úterní zkoušky a koncerty sjíždějí ze širokého
okolí, od Hradce Králové až po Ostrý Kámen. Členo-
vé orchestru naopak jen s nechutí povolili svému
dirigentovi oddech. Po roční přestávce, kdy Lito-
myšlský symfonický orchestr v mozartovském roce
na několika zdařilých koncertech řídil Jan Fajfr
(odešel na další studia), se Jan Šula vrátil k diri-
gentskému pultu a nedávno pilně připravoval kon-
cert k 60. výročí znovuobnovení ansámblu. Poslu-
chači v Litomyšli a ve Vysokém Mýtě se tak mohli
těšit na Beethovena a po delší době i na Fibichovy
melodramy, tentokrát s Alfrédem Strejčkem v roli
recitátora.
Málokteré město velikosti Litomyšle se může
pochlubit symfonickým orchestrem s tak dlouhole-
tou tradicí a slušnou uměleckou úrovní. I když ama-
térské těleso v současné době nemůže konkurovat
perfektním nahrávkám a koncertům profesionálů
(umělcům až z Prahy!), přesto mělo a stále má velký

vliv na společenský život ve městě. Především
umožňuje přátelská setkání při zkouškách a zájez-
dech a když se dílo podaří, patří k dobrému zvyku
posedět si s kolegy a dirigentem u nějaké té skleni-
ce nebo skleničky a přít se o tu jedinou notičku,
která spadla pod pult...
Litomyšlský symfonický orchestr za dobu své exi-
stence nabídl posluchačům v rodném městě, Vyso-
kém Mýtě a v dalších městech u nás i v cizině obdi-
vuhodnou řadu skladeb, v níž nechyběly například
staletím zaváté skladby A. Salieriho, skladatele
“zneváženého” slavným Formanovým filmem
o Mozartovi. Orchestr umožnil začínajícím mladým
instrumentalistům vyzkoušet si, jak se hraje
v orchestru i s orchestrem. Primárius Wihanova
kvarteta Leoš Čepický spolupracuje s orchestrem
od dětských let a na svoje orchestrální začátky si
jistě vzpomene i flétnista Petr Veverka, který jako

první Litomyšlák usedá
ke svému pultu v České
filharmonii.
Když si dnes prohlížím
časem vybledlé fotogra-
fie našeho orchestru,
lituji jen, že jsem díky
malé píli v hodinách vio-
loncella u znamenitého
a vyhledávaného Lojzy
Koníčka nedosáhl tako-
vého mistrovství, které
by mně umožnilo zahrát
si s celou plejádou kan-
torů, úředníků, řemesl-
níků i podnikatelů. Jako
posluchač od dětských
let jsem vnímal existenci

orchestru ve městě a s jeho vystoupeními mám spo-
jeny trvalé hudební vzpomínky. Nelze zapomenout
na Blodkovu V studni s E. Hakenem a O. Kovářem,
s živou vrbou na jevišti a s pomalu plynoucím měsí-
cem na horizontu při známém intermezzu.
Nezapomenutelný zážitek mám i ze Sukova Radúze
a Mahuleny. Pamatuji se také na provedení Smeta-
nova Tábora před Z. Nejedlým sedícím v první řadě
Smetanova domu. Táboru se od té doby začalo říkat
“Bitva u Lipan”, zřejmě proto, že místo husitů ten-
krát zvítězily notové party nad hrajícími muzikan-
ty... Mnohokrát jsem slyšel Českou píseň, na jedno
její provedení s V. Neumannem, především na jeho
zkoušku, vzpomínají členové orchestru i sborů
dosud. 
Nelze na tak malém prostoru dostatečně popsat veš-
kerou práci orchestru, všech dirigentů i sólistů.
Jsou za tím stovky hodin obětavé práce, pro dnešní
generaci nepochopitelně neplacené.
Pamětník při pohledu do orchestru, který je v sou-
časné době na podstatně vyšší úrovni než před
desetiletími, s trochou smutku zjišťuje, že
v orchestru ubylo rodilých Litomyšláků a především
učitelů. Kde jsou ty časy, kdy nebylo zapotřebí toli-
ka výpomocí z řad profesionálních hráčů především
v dechové sekci. Kde jsou ty časy, kdy se šest strej-
ců pralo o čtyři kontrabasy, kterými orchestr dispo-
noval. Dnes jediným stálým kontrabasistou je
V. Knettig, služebně nejstarší hráč orchestru (od
roku 1963), bez jehož mnohaleté organizační práce
a ještě hrstky dalších by možná už orchestr neexi-
stoval. 
Šedesátiletý orchestr se do penze nechystá, a proto
by si v tomto věku zasloužil konečně vlastní důstoj-
nou zkušebnu s rozumným zázemím, aby odpadlo
neustálé stěhování nástrojů a placení nájemného,
jehož výše spolyká podstatnou část rozpočtu.
I sportovci v Litomyšli mají svá hřiště, tělocvičny
a kluby. Radní, zamyslete se nad tím! 

Otakar Karlík

Šedesátiletý Litomyšlský symfonický orchestr 
se do penze rozhodně nechystá

Stručný a nestrukturovaný životopis jubilanta

V dosud posledním koncertu LSO k 60. výročí znovuobnove-
ní jeho činnosti se představil také houslista Bohuslav
Matoušek. Orchestr dirigoval Jan Šula.

V souvislosti s účinností zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenč-
ním minimu, k 1. 1. 2007 došlo ke
změně koeficientu u státního příspěvku

pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamži-
tou pomoc tak, že výše koeficientu 7,00 se změnil
na 7,80.
K 1. 1. 2007 byla změněna i odměna pěstouna, který
vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon
pěstounské péče. Odměna náleží ve výši 5,50 násob-
ku částky životního minima jednotlivce při péči
o jedno až tři děti. Za každé další dítě se odměna
zvyšuje o 0,50násobek uvedené částky a při péči
o zdravotně postižené dítě nebo o dítě, které vyža-
duje mimořádnou individuální péči, se odměna zvy-
šuje o 0,26násobek této částky na každé dítě.
Další změnou, je ustanovení, podle kterého mají
zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany,
zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení
do obecního úřadu a zaměstnanci zařízení sociálně-
právní ochrany povinnost zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, se kterými se při provádění sociál-
ně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím
seznámili, pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.
Tito zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenli-
vost o osobě, která upozornila orgán sociálně-práv-
ní ochrany na skutečnosti uvedené v § 7 (každý je
oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich
rodiče, a upozornit orgán sociálně-právní ochrany
na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývají-
cích z rodičovské zodpovědnosti,…), a jsou rovněž
povinni zachovávat mlčenlivost o údajích o oso-
bách, jimž bylo dítě svěřeno do péče budoucích
osvojitelů, jakož i o místě pobytu takového dítěte,
ale nově i o místu pobytu rodiče, který se stal obětí
domácího násilí v rodině s dítětem.
V souvislosti s rozsahem činnosti oddělení sociálně-
právní ochrany se její práce úzce dotýkají i změny
v jiných zákonech, například v zákoně o rodině
(zákon.č.94/1963 Sb.), nebo zákona č. 135/2006
Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochra-
ny před domácím násilím.

Alena Červinková, vedoucí sociálního odboru

Změny v zákonu
o sociálně-právní
ochraně dětí

• realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

• vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů
nezletilých dětí (např. určení výchovy a výživy,
určení otcovství, výživné, změna příjmení nezletilé-
ho dítěte, trestná činnost páchaná na dětech)

• zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvo-
jení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy
jiné fyzické osoby než rodiče)

• zabývá se problematikou závadového chování
a trestné činnosti nezletilých - kurátor pro mládež

• zajišťuje prevenci kriminality a sociálně patolo-
gických jevů 

• zajišťuje koordinační činnost v rámci “komplexní-
ho programu prevence kriminality ve městě” –
Partnerství 2007 – viz zpráva dále

• poskytuje poradenskou a informační činnost soci-
álně-právní ochrany dětí

• zabývá se problematikou domácího násilí
• zajišťuje pomoc občanům společensky nepřizpů-

sobivým 
• zajišťuje činnosti drogového koordinátora
• zajišťuje činnosti romského poradce

Oddělení sociálně
právní ochrany
a prevence kriminality
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Dokončení z titulní strany
Výsledky soutěže tříd v zámeckém areálu - mladší
kategorie: 1. místo - 2.B I. ZŠ, 2. místo - 2. A III. ZŠ
, 3. místo - 1.B I. ZŠ, 3. B. II. ZŠ, I. B. II. ZŠ, 2. A I. ZŠ
starší kategorie - 1. místo - 4. tř. ZŠ Osík, 2. místo 5.
tř. ZŠ Osík, 4. B I. ZŠ, 3. místo - 4. B II. ZŠ, 5. A I. ZŠ,
5. B I. ZŠ, 5. A III. ZŠ
Těmto dnům předcházela ještě soutěž Co pro mě zna-
mená Země. V této soutěži byly uděleny ceny za
výtvarné práce: I. ZŠ Litomyšl - celá 6. A a děti z 6. B
(M. Kopecký, O. Staněk, M. Quaiserová, D. Němcová,
B. Bulva, P. Lustyk, M. Karlík, D. Hurych a J. Šnajdr),
ZŠ A MŠ Všeználek Němčice (T. Tmějová, Jiří Šauer, T.
Vrbická, L. Coufal, S. Urbánková), Spec. ZŠ Litomyšl
(A. Fuchsová, T. Radimecký, M. Jindrová), ZŠ Dolní
Újezd (L. Boštíková, L. Váňová).
Tradiční soutěž ve sběru a třídění baterií, která
probíhá druhý rok jako soutěž o putovní pohár DDM,
vyhrály letos děti z MŠ a ZŠ Všeználek Němčice.

Na druhém místě byly děti z II. MŠ Litomyšl, třetí
místo patří dětem ze Speciální ZŠ Litomyšli, které
v minulých letech vždy zvítězily. Soutěž se sice hod-
notí podle počtu nasbíraných vybitých baterií, ale
jejím cílem je především naučit děti automaticky
oddělovat nebezpečný odpad.
Na závěr ještě některá přání pro planetu Země, které
napsaly děti: Země jasná, ty jsi tak krásná, slunce
svítí, na lukách roste kvítí. Na jaře běháme venku,
nepotřebujem podkolenku. Máme tě moc rádi a jsme
tvoji kamarádi. (I. Věnečková a V. Nováčková, 4. B
I. ZŠ)
Milá Země, přejeme ti samé rozumné lidi, kteří tě
nebudou ničit, nebudou válčit, nebudou kouřit,
nebudou fetovat, nebudou znečišťovat prostředí,
budou tě mít rádi a budou ti pomáhat. (4. B II. ZŠ)
Přejeme Zemi, aby ji lidé svým chováním nezahubili!
(5. A, I. ZŠ)                    

Eva Pecháčková, DDM, foto Ivan Hudeček

Den Země 2007 trval týden

Územní rada Českého zahrádkářského svazu Svitavy
pořádá ve středu 23. května od 8.30 hodin v ZŠ Soko-
lovská ve Svitavách okresní kolo soutěže s názvem
Mladý zahrádkář 2007. Soutěž se skládá z vědomostní-
ho testu a z poznávacího testu (byliny - zelenina, ple-
vele, květiny, dřeviny - ovocné, okrasné). Do okresní-
ho kola je možné poslat nejvýše tři vítěze školních kol
z každé kategorie (I. kategorie žáci 4. - 6. ročníků,
II. kategorie žáci 7. - 9. ročníků). Závazné přihlášky
zašlete do 10. května na adresu David Šimek, ZŠ Soko-
lovská 1, 568 02 Svitavy nebo simek@zs5.svitavy.cz

Mladý zahrádkář 2007

Jak jistě všichni víte, naše škola se
účastní tzv. Projektu “Zelená škola”,
který se zabývá ochranou životního
prostředí, šetřením elektrické energie,
tříděním odpadu apod. Proto jsme se
rozhodli, že u příležitosti Dne Země

uklidíme a vyčistíme okolí školy a další místa ve vesni-
ci od odpadu, který se nashromáždil za celý rok. Naše
akce se sice nekonala přesně na Den země, ale ve stře-
du 25. dubna. 
Vyrazili jsme od naší školy před desátou hodinou
dopoledne a vrhli se na práci pěkně s chutí! Pracovaly
všechny třídy i s třídními učiteli. Akce byla zakončena
kolem dvanácté hodiny a bylo uklizeno opravdu velké
množství nejrůznějšího odpadu. Od plastových lahví,
(kterých bylo asi nejvíce), skleněných nádob, starého
oblečení, přes vyhozené televizory a staré železo. Nej-
větší kuriozitou byly dvě autobaterie, které nějaký
‘dobrák’ vyhodil přímo uprostřed lesa. 
Myslíme si, že naší prací jsme pomohli přírodě
od velkého břemene, a proto prosíme všechny lidi, aby
nevyhazovali odpad jen tak po lesích, ale do určených
kontejnerů. My jsme se podle toho už zařídili
a do školy pořídili koše na tříděný odpad. 
Všem, kteří se k nám přidají, předem děkujeme.

Vašek Cibulka, Lucka Říhová
a všichni ostatní žáci Základní školy v Trstěnici

Projekt “Zelená
škola” pokračuje!

Nájemníci bytů na Komenského náměstí si na svoje
neplatící spolubydlící nikdy nestěžovali. Nyní se ale
musí Stavební bytové družstvo ke kolonii netopýrů,
osídlující podstropní prostory tří panelových domů,
postavit čelem, neboť záhájilo zateplování těchto
domů. “Jednu střechu už máme hotovou, ale tam
nedocházelo k zakrytí výletových otvorů,” říká Jana

Prokešová ze Stavebního bytového družstva a dodává:
“Nyní ale máme realizovat zateplení a na výletové
otvory bychom měli osazovat mřížky, kterých je
na každém domě sedmdesát šest.” Zateplovat tyto
domy bude podle ekologů možné, až v nich netopýři
nebudou. Jedná se především o netopýra rezavého,
ověřen je i výskyt netopýrů severních. Oba druhy jsou
původně lesní, což znamená dutinoví. Doupných stro-
mů ale ubývá a tak si zvířata našla nový domov v pod-
střešních prostorách panelových domů.
“Měli jsme zprávy o tom, že se tady vyskytují zvláště
chráněné druhy,” říká Vlastimil Peřina, zastupující
na jednání středisko CHKO Železné hory. Na konci
března se v podstřešních prostorách panelových domů
zdržují zimující jedinci, potom zimoviště opouští
a v polovině května se sem vrátí samice, aby porodily
a odchovaly mláďata. Investor proto za pomoci horo-
lezců osadil mřížky umožňující odlet netopýrů, kteří
tam jsou, ale zabrání jim v návratu. Toto opatření má
trvat měsíc. Teprve na začátku května je možné začít
se zateplováním domů a instalací pevných mřížek.
O místo na letní kolonii přijde značné množství neto-
pýrů. “Český svaz ochránců přírody zajistí ve spoluprá-
ci s Městem Litomyšl výrobu budek, které budou umís-
těny na vybraná místa přímo ve městě a tím bude neto-
pýrům umožněno si v příštích letech najít náhradní,
vhodnější místa,” říká Vlastimil Peřina. Promovaný
biolog Lubor Urbánek z litomyšlského ČSOP k tomu
dodává: “Budeme se je pokoušet umístit co nejblíž
současnému stanovišti i přesto, že je netopýr schopen
větších přesunů.” Budky budou osazeny zřejmě začát-
kem podzimu. Tento druh je podle Radima Urbánka
poměrně početný a v rámci celého sídliště bude zásah
do jejich doupných prostor kompenzovaný. “Jsou
dostatečně velké a zárověň se nebudou ošetřovat
všechny domy najednou, takže je reálný předpoklad,
že zateplování domů populaci netopýra rezavého neo-
hrozí,” uzavírá Lubor Urbánek. 

Eva Hudečková, foto Ivan Hudeček

Bydlíme s netopýry

“Odpadky nepatří do přírody, ale do kontejnerů,” řekly si
děti ze Základní školy v Trstěnici a uklidily si své životní
prostředí.

Studentky Zahradnické školy vyzkoušely návštěvníky muzea
z jejich znalostí bylinných druhů.

Program v zámecké zahradě patřil hrám v jarní přírodě.

Pokud Vás zaujalo jarní pozorování oblohy ze zámec-
kého návrší, nebo jste tuto jarní akci nestihli, můžete
si v úterý 15. května ve 20.30 hodin přijít do Evropské-
ho školicího centra v Litomyšli vyslechnout další poví-
dání nejen o hvězdách s pracovníky Hvězdárny Úpice
a následně od 21.30 hvězdářskými dalekohledy
pozorovat společně oblohu.

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Již podruhé se 
vydáme ke hvězdám

Vážení občané, sbor pro občanské záležitosti města
Litomyšl provádí, mimo jiné, Vítání občánků, které se
koná přibližně jednou za tři měsíce, vždy v neděli
v Obřadní síni města Litomyšl. Probíhá jednotlivě pro
každé vítané miminko a trvá zhruba 15 minut. Srdeč-
ně jsou zvaní babičky, dědečkové i ostatní  příbuzní
a známí. Vzhledem k tomu, že toto je dobrovolné, pro-
síme případné zájemce o osobní přihlášení na podatel-
ně MÚ  Litomyšl. Nejbližší termín je 24. června 2007.
V měsíci dubnu jsme přivítali tyto občánky: Jakub
Meloun - Litomyšl, David Vlček -   Litomyšl, Eliška
Škraňková - Litomyšl, Zuzana Hanusová - Nedošín,
Amálie Švecová  -  Litomyšl.                                   SPOZ

Vítání občánků



V květnu 2006 vyhlásil Úřad práce v Pardubicích Výzvu
k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Ope-
račního programu Rozvoj lidských zdrojů. Sdružení
obcí Toulovcovy Maštale zpracovalo žádost o finanční
podporu z tohoto programu na projekt s názvem „Vytvá-
ření nových pracovních míst v mikroregionu“. Na zákla-
dě této žádosti a rozhodnutí  výběrové komise byla
finanční podpora z veřejných prostředků schválena. 
Záměrem projektu je vytvoření 14 pracovních míst pro
osoby z řad uchazečů o zaměstnání,  osoby dlouhodobě
nezaměstnané a osoby ohrožené dlouhodobou neza-
městnaností. Tato  místa jsou vytvořena na obecních
úřadech jednotlivých obcí mikroregionu. Konkrétně
se jedná o obce: Budislav, Bor, Hluboká, Jarošov, Leš-

tina, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady,  Perálec, Poří-
čí, Proseč a Zderaz. Vlastní realizace projektu připadá
na únor 2007 až květen 2008. Od března bylo na trh
práce umístěno prozatím 13 z plánovaných 14 osob
z řad uchazečů o zaměstnání, osob dlouhodobě neza-
městnaných a osob ohrožených dlouhodobou neza-
městnaností. Tyto osoby jsou umístěny v jednotlivých
obcích mikroregionu a ve většině případů přímo
v těchto obcích bydlí, což vyřešilo problém s dopravní
obslužností. Náplní práce pro tyto osoby jsou zejména
práce týkající se údržby zeleně, chodníků, cykloste-
zek,  turistických tras, parků a v zimních měsících
odstraňování sněhu a údržba místních komunikací.

Jan Řebíček, Sdružení  obcí Toulovcovy Maštale
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Pokračování z minulého čísla

5. Nástavby, přístavby, změny ve způsobu užívání
stavby, které podstatně mění nároky stavby
na okolí. Podle druhu, rozsahu, umístění stavby a její-
ho vlivu na okolí se použije jeden z postupů uvedených
v příkladu 1.

6. Stavební úpravy
a) nevyžadující vydání jakéhokoliv povolení – např.:
zateplení obvodového pláště či střechy stavby, úpravy
nenosných příček, výměna bytového jádra za zděné
(pouze když se nezasahuje do společných prostor –
instalační šachta, stoupačky, obvodový plášť,… a nepři-
těžují se nosné konstrukce),…
Předpoklad: Stavebními úpravami se nezasahuje
do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stav-
by ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení
vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže
negativně ovlivnit požární bezpečnost.
b) vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu – např.:
úprava půdy na bytovou jednotku, dispoziční změny
stavby, …
Předpoklad: Stavební úpravy pro změny v užívání
části stavby, kterými se nezasahuje do nosných kon-
strukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují
posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení
může negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Postup: Stavebník ohlásí stavební úpravy stavebnímu
úřadu a může je provést na základě písemného souhla-
su stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby,
neobdrží-li tento souhlas do 40 dnů ode dne ohlášení,
platí, že stavební úřad souhlas udělil.
Nutné podklady: ohlášení stavby a až d nebo ohlášení
stavby e až p
c) vyžadující stavební povolení - např.: úprava půdy
na bytovou jednotku vyžadující zásah do nosných
konstrukcí – stropu, obvodových konstrukcí, …
Předpoklad: Stavební úpravy pro změny v užívání celé
stavby nebo stavební úpravy, kterými se zasahuje
do nosných konstrukcí stavby nebo se mění její
vzhled, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostře-
dí a jejich provedení může negativně ovlivnit požární
bezpečnost.
Postup: Stavebník požádá stavební úřad o vydání sta-
vebního povolení. V tomto případě se vede „klasické“
stavební řízení, na které jsou stavebníci z minulosti již
zvyklí.
Nutné podklady: žádost o stavební povolení, rozsah
a obsah projektové dokumentace, prohlášení stavbyve-
doucího, náležitosti a způsob vedení stavebního deníku

7. Udržovací práce 
a) nevyžadující vydání jakéhokoliv povolení – napří-
klad výměna střešní krytiny, oken, podlahových kry-
tin, zařizovacích předmětů, nenosných příček,…
Předpoklad: Udržovací práce, jejichž provedení
nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bez-
pečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí
a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce
na stavbě, která je kulturní památkou.
b) vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu – například
udržovací práce na nosných konstrukcích stavby,
jakékoliv udržovací práce na stavbě, která je kulturní
památkou,…
Předpoklad: Udržovací práce, jejichž provedení může
negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost,
stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpeč-
nost při užívání nebo jde o udržovací práce na stavbě,
která je kulturní památkou.
Postup: Stavebník ohlásí udržovací práce stavebnímu
úřadu a může je provést na základě písemného souhla-
su stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby,
neobdrží-li tento souhlas do 40 dnů ode dne ohlášení,
platí, že stavební úřad souhlas udělil.
Nutné podklady: ohlášení stavby a až d nebo ohlášení
stavby e až p
8. Tato pomůcka je k dispozici v elektronické formě
(formát .doc vč. aktivních hypertextových odkazů) na
adrese www.litomysl.cz/php/index/ index.php?co=for-
mulare_meu                                            Ing. Josef Filipi

Nový stavební zákon
v příkladech

V nově rekonstruovaných
prostorách Zámeckého
pivovaru bude 8. června
zahájena stěžejní výstava
letošního ročníku Smetanovy
výtvarné  Litomyšle v rámci
připomenutí 50. výročí úmrtí
jednoho z největších českých
výtarníků Františka Kupky.
Výstava Člověk a země -
František Kupka v prostorách
Josefa Pleskota přinese
návštěvníkům unikátní
soubor 105 originálních
fascinujících tušových maleb
a kreseb, zobrazujících vývoj
lidstva od jeho počátku do konce devatenáctého
století. Český malíř jimi přesně před sto lety doprovodil
knihu francouzského historika, geografa a publicisty
Éliséa Recluse ČLOVĚK A ZEMĚ.
Po válečných peripetiích byla sbírka na základě
restitučních zákonů v roce 1996 vydána dědicům
Jindřicha Waldese, který cyklus zakoupil v roce 1919
od Kupky za 16 tisíc franků. Od nich v roce 2004 soubor
získali Jiří Lammel a galerista Zdeněk Sklenář. Za
účelem představení unikátního díla vydali knihu
František Kupka Člověk a země, graficky upravenou
a realizovanou v Číně vynikajícím čínským malířem
a pedagogem Shen Shaojunem. Knihu slavnostně
"pokřtil" prezident České republiky Václav Klaus a pod
jeho záštitou, za značného zájmu světové veřejnosti,
bylo souborné dílo představeno v Číně, Kambodži,
Thajsku a v Mongolsku. V dalších zemích se výstavy
připravují. Část této unikátní sbírky byla v roce 2006
vystavena po krátkou dobu v Opočně, celá sbírka bude
v Litomyšli první kompletní prezentací v České
republice. Tato výstava se koná pod záštitou Jeho
Veličenstva Norodoma Sihamoni, krále Kambodže.
Výstavu doplní fotografie Báry Šlapetové, pořízené
během konání výstavy Františka Kupky v Mongolsku. 
Kvetoucí hruška v širém poli je název výstavy Jana
Honsy, která bude od poloviny června do poloviny
července přístupná v Galerii Kubík. Kromě olejomalby
se Honsa zabýval grafickými technikami - leptem
a dřevorytem. Vedle několika málo studijních pobytů
v cizině a válečného pobytu v Praze žil téměř stále

v Běstovicích, na sklonku
života pak v Poličce. Protože
námětově čerpal výhradně
ve svém okolí, mají Podorlicko
a Vysočina, zejména místa
kolem Běstovic, Chocně,
Vysokého Mýta, Litomyšle
a Poličky, v Honsovi netoliko
nejpilnějšího a nej-
výraznějšího krajináře, ale
také umělce, který s cennou
dokumentární věrností za-
chytil autentickou podobu
venkova na počátku minulého
století: svůj domov, svou
práci, starost i naději...

Na stejném místě najdete také Fotografie Jiřího
Tomana. V početném souboru je zachycen jeho přítel
a učitel Josef Sudek v prostředí, které je pro kontakty
obou slavných fotografů příznačné. Tedy nejen v Praze
a v Sudkově pražském bytě a ateliéru, ale
i v Pardubicích u Tomanů, na ochozu Zelené brány,
na Kunětické hoře, u Tomanovy chaty u Labe, u splavu
na Loučné a v Opatovicích.
Další vynikající osobností českého výtvarného umění
je Václav Boštík, jehož Opona pro poříčskou Orlovnu
bude vystavena v II. patře zámku až do konce srpna.
V rámci III. Smetanovy výtvarné Litomyšle se
na krátkou dobu opona vrací do blízkostí místa svého
vzniku.
Do konce srpna se stane dominantou Klášterních
zahrad Šik Jasana Zoubka. 
V malé galerii v podzámčí litomyšlského zámku
připravil Zdeněk Sklenář Ohňostroj krásy - díla
z různých koutů světa, různých dob vzniku a různých
technik, jež spojuje jediné - ryzí krása.
V Litomyšli bude během konání operního festivalu
možné shlédnout také Obrázky a básničky Honzy Volfa
(ambity Piaristické koleje), v prostorách Zámeckého
pivovaru Obrazy Jaroslava Jebavého,ve společenských
sálech II. patra zámku Obrazy Jaroslava Alta.
III. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle pořádá SL,
o.p.s. ve spolupráci s Východočeskou galerií
Pardubice, Městskou galerií Litomyšl, MG V. Mýto
a Galerií Zdeněk Sklenář. Organizačním ředitelem je
Jiří Lammel.                                                                   -eh-

Třetí Smetanova výtvarná Litomyšl má 
ambice stát se výtvarnou událostí roku

František Kupka - Člověk a Země

Osobní doklady k vyzvednutí
Městský úřad Litomyšl v zájmu lepší informovanosti
občanů rozšířil stránky www.litomysl.cz o novou služ-
bu. V případě, že budete mít zájem zjistit, jak je Vaše
žádost o vydání nového cestovního dokladu, občan-
ského průkazu či řidičského průkazu zpracovávána,
postačí si otevřít výše uvedené stránky města, kde pod
ikonou město najdete městský úřad a po zobrazení
v levé části (hned nad červenou čarou) najdete nově
“osobní doklady k vyzvednutí”. Zde budou pravidelně

doplňovány údaje o podaných žádostech a průběhu
jejich vyřízení. To znamená, že nyní postačí si zapama-
tovat, kdy jste předali zaměstnankyním Městského
úřadu kompletní žádost o vydání cestovního pasu,
občanského průkazu nebo řidičského průkazu a pak
se podívat na tyto stránky, kde bude uvedeno, zda se
žádost ještě zpracovává (průkazy se tisknou ve Stát-
ní tiskárně cenin Praha), nebo je již připravena k pře-
vzetí.         Milena Holasová, vedoucí správního odboru

Program rozvoje lidských zdrojů
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Městská policie Litomyšl nabízí řidičům bezplatné
porovnání hodnot vykazovaných jejich tachometrem
ve vozidle s laserovým zařízením na měření rychlosti
Pro-Laser (lidově radar). Toto zařízení používá většina
městských policií i některé složky Policie ČR. Kontrol-
ní měření budou provedena v pátek 11. a v pondělí 14.
května vždy od 9.00 do 11.30 hodin a od 13.30
do 17.30 hodin na silnici mezi obcemi Vlkov a Suchá
(z Litomyšle směr Česká Třebová). Porovnání bude
prováděno při rychlostech 50 km/hod. a 80 km/hod.
Zveme všechny řidiče. 

Městská policie Litomyšl

Nemocnice má certifikát “přátelská k dětem”
V pondělí 16. dubna byl novorozeneckému oddělení
Nemocnice Litomyšl slavnostně předán certifikát
“Baby friendly hospital.” 
“Vlastní příprava na získání certifikátu trvala zhruba
rok. Završila se tak dlouhodobá snaha zaměřit se
na kojení a ošetřování,” vysvětluje mluvčí nemocnice
Adrián Nemšovský. Maminkám a novorozencům tento
přístup přináší záruku správných ošetřovatelských
a vyživovacích postupů, odborníci se navíc shodují
v názoru, že kojení novorozenců má na jejich další
vývoj pozitivní účinek. “Nový přístup klade vysoké
nároky na práci celého zdravotnického personálu
i na realizaci a uplatnění jejich zkušeností v praxi,”
podotýká mluvčí nemocnice. -red-

V úterý 24. dubna se v prostorách Evropského školicího
centra v Litomyšli uskutečnilo oblastní kolo soutěže
“Právo pro každý den”. Soutěže v oblasti právního
vědomí se zúčastnilo sedm čtyřčlenných týmů
z osmých a devátých tříd základních škol z Litomyšle
a okolí.
Ve vyrovnané soutěži zvítězil tým Základní školy
Zámecká z Litomyšle před 9. třídou ZŠ v Morašicích
a týmem ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Vítězné družstvo
má právo zúčastnit se krajského kola soutěže, které se
uskuteční 17. května v Hlinsku. 
Oblastní kolo soutěže bylo podpořeno Městem Lito-
myšl z prostředků na prevenci kriminality. Nejlepší
družstva obdržela z rukou místostarosty Litomyšle
pana Vladimíra Novotného diplomy a dárkové poukáz-
ky na nákup knih. Soutěž vychází z metodiky “Právo
pro každý den”, jejímž iniciátorem je společnost
Partners Czech. Ta na podporu studia vydává i stejno-
jmennou učebnici, která je příkladem nových metod
využívaných při výkladu právních znalostí a efektiv-
ních způsobů osvojování potřebných dovedností.
Díky programu “Právo pro každý den” měla každá
škola v Litomyšli a okolí možnost proškolit své peda-
gogy v uvedené metodice.                        Pavel Voříšek

To byl název semináře, který pro zájemce pořádalo
Město Litomyšl. Téměř třicet účastníků z řad ředitelů
mateřských a základních škol, starostů obcí i široké
veřejnosti si připomnělo množství zákonů, nařízení
vlády a soustavu norem, které jsou stanoveny na herní
prvky veřejných hřišť. Podle těchto závazných pravidel
budou vylepšeny zahrady všech tří litomyšlských
mateřských škol, kde v nejbližších měsících děti získa-
jí nové herní prvky. 

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Bezpečnost a údržba
hřišť a veřejných 
prostranství

Dětské hřiště na Vodních Valech nedávno prošlo nákladnou
rekonstrukcí.

Soutěž Právo 
pro každý den

V Nemocnici Litomyšl
proběhl audit
V rámci evropského projektu “MARQuIS”, který vstoupil
do své závěrečné fáze, proběhlo v uplynulých dnech
v Nemocnici Litomyšl místní šetření. Projekt “MARQuIS”
je zaměřen na sledování způsobu ošetření infarktu
myokardu, operace apendixu a způsobu vedení porodů.
V České republice se zúčastnilo první fáze projektu 90
nemocnic. Nemocnice Litomyšl byla vybrána, společně
s dalšími 14 nemocnicemi, k auditu, jehož cílem bylo
pomocí objektivních kritérií ověřit a rozvést informace,
které Nemocnice podala v rámci předchozí etapy projek-
tu. Účast v tomto celoevropském projektu je prestižní
záležitostí a umožní jednotlivým nemocnicím srovnat
kvalitu poskytované péče. Kritéria hodnocení se do
značné míry shodují s požadavky národní či mezinárod-
ní akreditace v oblasti kvality. Audit provedli konzul-
tanti Spojené akreditační komise ČR, která je nositelem
projektu v ČR. Součástí šetření byly rozhovory s vede-
ním nemocnice, vedoucí personálního oddělení, pra-
covnicí v oblasti nemocniční hygieny, primáři, vrchními
a staničními sestrami a jednotlivými pracovníky dotče-
ných oddělení. Konzultanti na místě prakticky ověřova-
li dodržování zákonů, vyhlášek a doporučených postu-
pů, kterými se řídí zdravotnická zařízení. Své zjištění
zaslali konzultanti do Barcelony, kde proběhne celo-
evropské vyhodnocení projektu.                               -red-

Upřímné poděkování
dárcům krve
Místní organizace Českého červeného kříže chce
touto cestou poděkovat všem dobrovolným bez-
příspěvkovým dárcům krve z Litomyšle. Přes veške-
ré pokroky moderní medicíny je lidská krev stále
nenahraditelná. Dar krve je darem nejcennějším,
protože zachraňuje životy a zdraví našich spoluob-
čanů. V roce 2006 darovali krev tito občané Lito-
myšle:
Petr Dospěl, Šárka Cvrková, Radek Bučko, Jaromír
Bulant, Roman Bulva, Tomáš Flodr, Milan Hanyk,
Radka Hurychová, Božena Mělnická, Blanka Koslo-
vá, Václav Kovář, Josef Kolda, Jana Rolečková,
Miloš Randa, Josef Pršala, Martin Šplíchal, Jan
Rožek, Iveta Šnébergerová, Hana Popluhárová,
Petr Vaňásek, Lukáš Vodehnal, Šárka Vejrychová,
Lenka Vápeníková a Lenka Ťopková.
V oblasti Svitav bylo v roce 2006 bezpříspěvkových
dárců krve - registrovaných 7151, nově registrova-
ných 453, počet odběrů krve dosáhl celkového čísla
6103. V loňském roce byli také v oblasti Svitavska
poprvé oceněni dva dárci za 80 odběrů, kteří obdr-
želi Zlaté kříže 3. třídy.

Za místní organizaci ČČK 
Běla Müllerová

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

5. - 6. května - MUDr. Jitka Sejkorová, 
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
8. května - MUDr. Stanislav Ševčík, Polička, 
1. Máje 607, tel.: 461 724 423
12. - 13. května - MUDr. Dagmar Švecová,
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
19. - 20. května - MUDr. Ivana Veselíková,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
26. - 27. května - MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.:461 613 827
2. - 3. června - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
9. - 10. června - MUDr. Oldřich Zeman, 
Polička, 1. Máje 606, tel.: 461 724 401

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgic-
kého ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Sobota   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice
Litomyšl v prostorách cévní ambulance chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; 
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).
Úterý 1. května MUDr. Rothscheinová
- Sanatio a.s.; tel. 461 614 421
Neděle 6. května MUDr. Jindrová
- Sanatio a.s.; tel. 461 611 277
Úterý 8. května MUDr. Leichterová
- Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 13. května MUDr. Řemínek 
- Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Neděle 20. května MUDr. Večeřa 
- Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 27. května MUDr. Sláma
- ordinace MUDr. Řemínka Sanatio a.s.; 
tel. 461 614 634
Služby lékařů LSPP organizuje
MUDr. A. Slezáčková

Služby LSPP v květnu

VI. Setkání lékařů ČR a SR 
Litomyšl, 11. a 12. května

ASTMA A ALERGIE Z RŮZNÝCH POHLEDŮ

Odborná část bude zahájena 11. května ve 13 hod.
na zámku. Společenský večer se koná

rovněž na zámku. Přihlášky: Růžena Vyčítalová,
Dětské oddělení nemocnice,  Purkyňova 562,

570 01 Litomyšl. e-mail: r.vycitalova@nemocnice.lit.cz
Tel.: 461 655 258 (R. Vyčítalová - čtvrtky). 

Přihlášky a další  informace též na 
www.astma-litomysl.wz.cz 

Městská policie změří
rychlost laserem
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Zveme vás na tradiční výstavu keramiky a výtvarných
prací, tentokrát pod názvem SETKÁVÁNÍ. Výstava
ve sklepení Domova důchodců Na Skalce začíná
v pátek 18. května v 17 hodin a potrvá dva týdny, do 3.
června. Děti ze zájmových kroužků Domu dětí a mláde-
že představí několik projektů, kterým jsme se věnova-
li během školního roku - cestování, jídlo, sklepní
bytosti. Ve všední den je výstava otevřena od 10 do 12
a od 14 do 16 hodin, v sobotu je zavřeno, v neděli
přijďte od 14 do 16 hodin.

DDM ve sklepení

Výtvarný kroužek Domu dětí a mládeže bude mít letos
opět malou výstavu v domě U Rytířů. Zveme vás od
22. do 27. května, přijďte se podívat, budou vás čekat
Tvorečkové. 

DDM u Rytířů

Jarní kolo soutěže končí v pondělí 14. května, takže
máte ještě čas zastavit se v DDM nebo v Městské
knihovně pro soutěžní formuláře a projít se jarním
městem. Tato soutěž nevyžaduje velké znalosti, šikov-
ní všechno vyřeší (pro děti od 10 let). Navíc můžete
soutěžit jako skupina nebo jako rodina.
Letošní Odpoledne s vševědem, určené pro děti z 1. - 5.
tříd, je už ve středu 30. května odpoledne, mezi 13.30
a 15.00 hodinou startujeme u Městské knihovny, vez-
měte si s sebou tužku. V této soutěžní hře každý něco
vyhraje.                                                     Eva Pecháčková

Litomyšlský vševěd
a odpoledne s Vševědem

Součástí loňského festiválku v Janově bylo vystoupení
Mariky Antonovové z Lotyšska a klauna Igora ze Slovenska
na rychtě.

V sobotu 5. května proběhne v prostoru před Základní
školou v Janově a na blízké Rychtě tradiční Janovský
festiválek, kdy pro potěchu zahrají divadelní spolky
Taky Ryba - Brno, Šota - Praha, Okno - Jevíčko a Dra-
matická škola Litomyšl, uši polaskají kapely Hrůza
a Jazz - Ostrava, Veselá Zubatá - Brno, Zelený koule -
Brno a Hadry z těla - Janov a večer se uskuteční oheň
show a ukázka capoeiry. Program začne v 15 hodin.

V úterý 3. dubna byla na rozhlednu Terezka na Pase-
kách instalována webkamera, která by měla zprostřed-
kovat pohled na Proseč a okolí. Už ve středu byla
kamera uvedena do provozu. Aktuální pohled na Pro-
seč je možno shlédnout na www.prosec.cz nebo
www.mastale.cz. Pomocí kamery se může návštěvík
webu podívat na Proseč a široké okolí.

Janovský festiválek

Webkamera na Terezce

Dan a Nancy Luptonovi pochází z Kenoshy ze státu
Wisconsin ve Spojených státech amerických. Mají dvě
děti a pět vnoučat. Dan byl ve Spojených státech pas-
torem, autorem a republikově známým učitelem
na seminářích. Několikrát v minulých letech navštívil
Českou republiku, aby spolu s dalšími přáteli organi-
zoval letní anglické kempy. V roce 2006 přijali manželé
Luptonovi pozvání sboru Církve bratrské v Litomyšli
a rozhodli se přestěhovat do Svitav, aby tam pomohli
při formování nového křesťanského společenství.
Dnes jsou oba členy sboru litomyšlské Církve bratrské,
Dan učí na Gymnáziu ve Svitavách a vede jazykové
kurzy v Litomyšli. Oba manželé jsou též součástí
vedoucího týmu mezigeneračního anglického kempu
připravovaného letos v červenci v Peci pod Sněžkou.
Tento kemp je určen všem zájemcům o intenzivní kurz
angličtiny, včetně rodin s dětmi od 6 let, pro které je
také připravena angličtina.
Dana Luptona jsme požádali o rozhovor.

Dane, ty a tvá žena
Nancy jste se minulý rok
rozhodli udělat něco, co
zásadně změnilo váš
život. Co vás vedlo
k tomu opustit všechno
ve Spojených státech
a přestěhovat se do Svi-
tav?
Do Čech jsme jezdili už
mnoho let, abychom se
účastnili English Campů.
Český jazyk je nádherný, až
poetický, ale zdá se, že
angličtina se stala důleži-
tou v obchodním světě tak,
jako Windows ve světě počí-
tačů. Tato skutečnost nám
otevřela mnoho dveří.
Svoje první každoroční návštěvy do Čech kvůli vyučování
angličtiny se mi líbily. Po několika letech na English
Campech jsem začal hledat důvody, abych mohl do Čech
jezdit dvakrát ročně. Byl jsem pastorem velkého křesťan-
ského sboru v Kenoshe ve Wisconsinu. Tento sbor rychle
narůstal a bylo nutné, abychom měli čtyři nedělní boho-
služby tak, abychom mohli uspokojit zástupy lidí, které
chtěly uctívat Boha. Ale moji lidé v Kenoshe si všimli, jak
se můj zájem a dokonce i moje láska přesouvají do Čech.
Jeden student se mě zeptal: “Pane Luptone, kterou zemi
máte raději - Českou republiku nebo Spojené státy ame-
rické?” Odpověděl jsem, že to je jako kdyby se mě zeptal,
které ze svých dvou dětí miluji více. Před dvěma lety jsme
se Nancy a já rozhodli, že nás Bůh vede k tomu, aby-
chom se přestěhovali do Čech. K tomuto rozhodnutí nás
vedly naše vztahy po celé České republice včetně Lito-
myšle a Svitav, pozvání Církve bratrské, hodnota České
republiky v americké historii a v mém životě a jemné
popostrkování od Boha v našich srdcích. 

Proč jste si vybrali naši zemi a proč konkrétně
Svitavy?
Dostal jsem pozvání, abych se přestěhoval do Hong
Kongu a na Filipíny a také na mnoho míst v Americe. Ale
naše srdce našla zálibu pouze v České republice. Tolik
toho této zemi dlužím. Historicky se Amerika narodila
den po bitvě na Bílé hoře - Poutníci na lodi Mayflower
dorazili k pobřeží státu Massachusetts 9. listopadu
1620. Dekret kutnohorský z poloviny 16. století se stal
modelem pro americkou svobodu a náboženskou tole-
ranci. Jednota bratrská (Čeští a Moravští bratři) v exilu
pomohli vést historické “Velké duchovní probuzení”
v amerických koloniích ve 40. letech 18. století. Tato
deset let dlouhá událost vedla k Deklaraci nezávislosti
vůči Anglii. Církev, v které jsem působil v Kenoshe, odvo-
zuje svoje počátky od práce misionářů Moravských bratří
ve Skandinávii. Vděčnost za všechny tyto věci ovlivnila
to, že jsme se rozhodli přijet do Čech. Nancy a já jsme
poprvé přijeli do Svitav v létě roku 2002. Ve Svitavách

a Litomyšli jsme v kontaktu s lidmi už mnoho let.
Mnohý z nás si nedokáže představit, že by tam,

kde žije, všeho zanechal a přestěhoval se statisíce
kilometrů do odlišné kultury a tam začínal znovu.
Co pro vás bylo nejtěžší, když jste vše v USA opusti-
li a ocitli se v Čechách?
Nejtěžší věc pro nás byla vzdálenost a odloučení
od našich dětí a vnoučat. Avšak existuje mnoho věcí
v dnešní době, které nám to trochu usnadňují, jako tele-
fon přes internet, webová kamera, e-mail, Skype a ICQ.
Opravdu naši rodinu milujeme. Nancy je nyní s nimi
a brzy se ke mně připojí.

Jsi vlastně takový misionář. Toto slovo u našich
lidí možná spíše vzbudí představu člověka někde
v rozvojové Africe či Asii, kde pomáhá chudým či
léčí, možná člověka s batohem na zádech, který
prochází různými osadami “divochů” a káže
o Bohu. Jak vypadá každodenní život misionáře
v civilizované zemi, jako je Česká republika?

Naše každodenní životy
jsou docela normální, až
na to, že nám jde pomalu
naučit se českému jazyku.
Přátelím se s mnoha lidmi
různých vyznání a jsem
služebník komunitě. Mojí
radostí a možná i koníč-
kem je, abych pomohl
lidem zlepšit se v angličti-
ně. Při této práci doufám,
že někteří lidé skrze mě
zakusí nebo pocítí Boží
lásku. Říkám všem studen-
tům a přátelům, že jsem
misionář, abych pomohl
lidem najít cestu zpátky
k Bohu a abych pomohl
založit Církev bratrskou

ve Svitavách, ale nikoho nenutím. Lidé, kteří hledají
Boha, se mne ptají na různé otázky. Někteří mě žádají,
abych se za ně modlil. Někteří žádají Bibli, kterou si
čtou. Někteří ještě žádný zájem o Boha neprojevili.
Všichni jsou mými přáteli. 

Jak bys hodnotil povědomí Čechů o křesťanství,
Bibli a církvi?
Češi, po stovky let, trpěli pod dvěma rukama nábožen-
ství a politiky. Náboženství a politika spojily svoje zájmy
v bolestivých válkách a v omezování svobody po století.
Je těžké věřit oběma. Myslím si, že mnozí by se rádi zba-
vili obou, ale zdá se, že je to možné pouze u náboženství.
Ale obrátit se zády k lásce Boha Otce je jako odmítnout
hodnotu opravdového zlata, protože ve světě je tolik
železného pyritu - zlata falešného. Bibli vlastní tu čte
nejmenší počet lidí ze všech západních zemí. Karikatura
křesťanství ztížila víru v něco pozitivního o Ježíši Kristu.
Církev má oficiální postavení při některých důležitých
událostech, ale lidé ji neberou v každodenním životě.
O Velikonocích je to hlavně Velikonoční pondělí místo
Velikonoční neděle. Šedesát procent Američanů slavilo
Kristovo zmrtvýchvstání o Velikonoční neděli v církvi.
V Čechách takto zmrtvýchvstání slavilo jenom jedno
nebo dvě procenta lidí.

Protože učíš na gymnáziu, tak se hodně pohybu-
ješ mezi studenty. Co se ti na naší mládeži líbí a je
něčím odlišná od mladých lidí ve tvé zemi?
Mladí lidé tady v Čechách jsou v něčem odlišní od dneš-
ních mladých Američanů a v těchto rozdílech si jich
opravdu vážím. Mnohem raději učím zde, než ve Spoje-
ných státech. Mladí Češi si mnohem více váží učitelů. Je
přínosem českého jazyka a kultury chovat se zdvořile
a formálně k mnoha lidem, starším, k těm, kdo nepatří
do rodinného kruhu a k učitelům. To se mi líbí. V Ameri-
ce to také kdysi tak bylo, ale dnes už ne. Mladí lidé
v Čechách mají pevný vztah ke vzdělání, které si pama-
tuji z mého mládí, ale které u dnešních amerických stu-
dentů už nevidím.                   Dokončení na straně 10

Mladí Češi mají pevný vztah ke vzdělání, které
si pamatuji z mého mládí,” 

říká americký misionář Dan Lupton

Dan Lupton pochází z Kenoshy ze státu Wisconsin ve Spoje-
ných státech amerických, nyní však s manželkou Nancy žije
ve Svitavách.
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Rád bych doplnil svůj příspěvek uveřejněný v Lilii č. 4
pod názvem Smetanova Litomyšl bez pozlátka. Možná,
že má slova vyzněla proti pořádání festivalu Smetano-
va Litomyšl, ale opak je pravdou. K této hudební tradi-
ci mám osobní vztah, protože jeden z mých blízkých
příbuzných spolu s panem plukovníkem Albertem Ray-
mondem festival zakládal. Tenkrát se to jmenovalo
Smetanovy oslavy. Rovněž věřím, že ani nikdo ze
zámku proti festivalu nic nemá, ale dle svého zjištění
rozumím tomu, jak těžko je možné sloužit běžnému
turistickému zámeckému provozu v době příprav
a konání festivalu. Jak to působí na návštěvníky
zámku, to si může každý vyzkoušet sám - stačí jen
občas zavítat na zámecký vrch i v době stavby a bourá-
ní zastřešení. Domnívám se, že konání hudební tradi-
ce by se dalo uskutečnit i mimo budovu renesančního
zámku. Měli bychom tuto vzácnou památku šetřit!
Opět se nemohu nezmínit o financích. V Lilii č. 4,
v článku “Setkání potvrdilo společnou vůli...” jsem se
dočetl o desetikorunovém příspěvku z každé prodané
vstupenky na pořad konaný v zámeckém nádvoří
na údržbu litomyšlského zámku. Počítám, kolik tento
směšný příspěvek vynese. Svůj minulý odhad musím
snížit a slovy Vlasty Buriana říkám ... no tak vidíte,
ještě o víc je to míň! Doporučuji Litomyšlanům, ale
i paní ředitelce Památkového ústavu paní Ivě Lánské,
aby si obešli zámek kolem dokola a uvědomili si, co
nejvíc památka potřebuje. Fasáda zámku i zámecká
zahrada volají po údržbě. Péče o památku si žádá ohle-
duplnost a peníze!              Luboš Vondráček, Litomyšl

Péče o památku si žádá
ohleduplnost a peníze!

“V Litomyšli jsou lidé vlídní a usměvaví, všude jsme se
setkali s ochotou a pěkným jednáním.” Tak se vyjadřo-
vali moji spolužáci z vysoké školy po krátkém dubno-
vém pobytu v našem městě.
A tak chci poděkovat manželům Vanžurovým a perso-
nálu restaurace Slunce, všem zaměstnancům podniku
U Komínků, panu ing. Cenkovi a jeho spolupracovní-
kům ve vinárně U Mydláře i paní Kočové a děvčatům
z Magdalenky. Prošli jsme historickou část města, nav-
štívili knihkupectví Paseka a Informační centrum,
vyslechli zajímavé vypravování pana průvodce v Matič-
kově galerii. V sobotním odpoledni jsme obdivovali
sochy akademického sochaře Olbrama Zoubka
v zámeckém sklepení, zavítali do části zámku a poklo-
nili se Mistru Smetanovi. Slova mého uznání patří
všem pracovníkům z těchto míst. Zvlášť děkuji paní
Helence Slepičkové, o které pravili moji spolužáci... je
výborné, že památka UNESCO má tak fundovanou
a milou průvodkyni. Můj skromný dík patří panu staro-
stovi Michalu Kortyšovi, panu Václavu Černému
a panu řediteli zahradnické školy. 
Přijeli do Litomyšle emeritní učitelé dějepisu z Chebu,
Mostu, Litoměřic a z Prahy. Odjížděli nadšeni z jedi-
nečné krásy města a Klášterních zahrad ve dne
i v noci. V mém srdci zůstala velká radost a proto píši
tyto řádky. A dovolím si podotknout: Kdyby se
na všech místech od vrchu až dolů dělala jen dobrá
práce, byla by naše krásná zem ještě pěknější...     

Marie Paříková

Bývalí spolužáci 
odjížděli nadšeni

Jsem častou a pravidelnou návštěvnicí litomyšlského
hřbitova, kde je pochována celá moje rodina od praro-
dičů, rodičů, tet a strýců až po některé sousedy a spo-
lužáky. Staré hřbitovy mám ráda pro jejich zvláštní
atmosféru, ráda si prohlížím staré pomníky, často
doslova umělecká díla a kamkoli jsem v životě přijela,
tak jsem nezapomněla zajít na hřbitov. Vím, že tuto
moji zálibu sdílí i dost lidí podobného založení. Vždyť
hřbitov vypovídá o mnohém - o kultuře, o bohatství
města, o složení jeho obyvatel. Zvlášť staré hřbitovy,
kde na náhrobcích jsou uvedeny hodnosti, tituly
i zaměstnání těch, kteří pod těmito náhrobky odpočí-
vají, jak mladí nebo staří zemřeli. 
V poslední době mě znepokojuje, a to nejen mě, ale
i ty, se kterými se setkávám, že na našem hřbitově
v Litomyšli přibývají prázdná místa po odklizených
pomnících. Mizí i velké pomníky podél obvodové zdi.
Jak bude hřbitov vypadat za několik roků? Loni jsem
byla v Teplicích, kde je hřbitov doslova obrovský
a stále tam stojí pomníky po bývalých německých oby-
vatelích.
Byla bych ráda, kdyby mně, ale i ostatním, které to
zajímá, sdělil někdo kompetentní, zda se bude v tomto
“ODKLÍZENÍ” pokračovat a nebo jaké jsou další plány
týkající se hřbitova. V létě tam často potkávám
návštěvníky z jiných krajů naší vlasti, kteří tam hleda-
jí příbuzné a mnohokrát jsem byla schopna jim pora-
dit. Za informaci děkuji. 

Zdeňka Könyüová, 
Jiráskovo náměstí, Litomyšl

Jak bude hřbitov 
vypadat za několik roků?

Vážená paní Könyüová, s Vaším kritickým stanovis-
kem v uvedené záležitosti se plně ztotožňujeme.
Komise pro péči o hroby v majetku města a památné
hroby, pracující jako poradní orgán Rady města Lito-
myšl od října roku 2005, projednávala tuto proble-
matiku na své schůzi konané 25. ledna 2007 s dopo-
ručením sjednání okamžité nápravy. Navrhla Radě
města Litomyšl, aby se u zrušených zachovalých
hrobů ponechávaly náhrobky i obrubníky, dokud se
hrobové místo nepronajme novému nájemci. Do té
doby by o takovéto hrobové místo pečovaly Technic-
ké služby města Litomyšl. Rada města uložila na
posledním zasedání Technickým službám vypracovat
seznam opuštěných hrobových míst včetně plánu
jejich údržby. Na základě této analýzy bude navržen
způsob řešení daného problému. 

Alena Randáková, předsedkyně komise

Technické služby vypracují
seznam opuštěných 
hrobových míst

Vážení rodiče, III. mateřská škola v Lidické ulici
bude v pondělí 14. května a v úterý 15. května otev-
řena všem dětem, které se chystají k zápisu do
mateřské školy a jejich rodičům.
Co můžete vidět a vyzkoušet si?
Pondělí 15.00 - 16.00 Pískání na flétnu (ukázková
hodina vedená paní učitelkou Kratochvílovou ze
ZUŠ, která hře na flétnu v naší škole vyučuje)
Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně
Úterý 15.00 - 16.00 Angličtina (ukázková hodina
vedená odbornými učitelkami z MŠ, které s dětmi
pracují i v průběhu týdne)
Keramika (práce rodičů, aby si vyzkoušeli, co jejich
děti “kouzlí” celý rok)
Zároveň máte možnost prohlídky celé mateřské
školy, dle počasí účast při společných hrách na
zahradě, rozhovorů s paními učitelkami a dalších
překvapení.

Za kolektiv III. MŠ Lidická srdečně zve 
a na návštěvu se těší Stanislava Kusá

Lanová centra Proud vyhlásila 3. ročník soutěže pře-
konávání vysokých lanových překážek. Soutěž je
vždy vypisována pro devítičlenné týmy - v každé
devítici musí být alespoň tři děvčata. Ze III. ZŠ T. G.
Masaryka se expedice zúčastnili M. Jirková, V. Nep-
raš, L. Nováková, D. Nohavec, D. Voleská, L. Morav-
cová, T. Flídrová, D. Janíčková a T. Jílek.
Náš tým soutěžil v úterý 17. dubna za nádherného
slunečného počasí v lanovém centru v Olomouci. Za
každou zdolanou překážku získával tým výškové
body. Důležité bylo zdolat co nejvíce překážek -
velmi důležitá byla tedy i taktika. Cílem bylo
“nastoupat” co nejvíce výškových metrů. Soutěžní
tým nastoupal 14 tisíc bodů ze 44 tisíc možných
a získal výborné třetí místo.
Děkujeme organizátorům soutěže v Olomouci za
velmi pěkně připravenou akci. Už se těšíme na další
ročník.

Za soutěžní tým a III. ZŠ Pavel Jakl

Expedice Karakoram 07

Soutěžní tým III. ZŠ.

Z pestrého života žáků Mateřské školy v Lidické ulici.

Den otevřených dveří
ve III. mateřské škole

Ve středu 16. května proběhne 11. ročník tradiční
veřejné celorepublikové sbírky Ligy proti rakovině,
která je známá pro většinu již pod starým názvem Kvě-
tinkový den. Téma letošní sbírky zní Dnešní děti - zítřej-
ší svět. Výchova ke zdravému způsobu života v rodině. Po
našem městě budete v tento den opět potkávat skauty
a skautky, kteří vám nabídnou žlutý kvítek. Minimální
příspěvek za jednu kytičku je stále 20 korun. Věříme,
že sbírku podpoříte a svým malým příspěvkem pomů-
žete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Renata Baníková

Český den
proti rakovině aneb 
Květinkový den

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za maximálně lid-
ský přístup paní Sojkové ze sociálního odboru, který
projevila při péči o mé prarodiče paní Libuši a pana
Václava Cenera, bytem v Příluce. Skutečně takto si
představuji fungování úřadů, které mají občanům
zejména pomáhat.

Ing. J. Havlíčková, tajemnice OÚ v Průhonicích
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V několika periodikách se již objevila zpráva o tom, že
Církev bratrská v Litomyšli zvažuje výstavbu nové
modlitebny. 
Modlitebna nyní přestává kapacitně dostačovat vzhle-
dem k narůstajícímu počtu věřících a přírůstkům v
jejich rodinách. “Za stávající situace jsme nuceni pře-
devším svatby realizovat v kostele Rozeslání sv. Apoš-
tolů na Toulovcově náměstí, který nám byl pro tyto
příležitosti propůjčen římskokatolickou farností,”
říká kazatel Církve bratrské v Litomyšli Daniel Smeta-
na. “Snažili jsme se tuto situaci řešit tím, že jsme zva-
žovali přístavbu ke stávající modlitebně. Studie, které
jsme nechali prověřit, ukázaly, že terén pod budovou
je tvořen navážkou a proto by se muselo přistoupit k
vybudování betonových pilotů. Tím by se celá stavba
prodražila, což vyvolalo otázky o realizaci přístavby
samotné,” dodává. Sbor se proto rozhodl požádat
Město Litomyšl o spolupráci při hledání pozemku pro
výstavbu nové modlitebny. Setkal se s velmi vstřícným
přístupem pana starosty, městské rady i úředníků,
kteří mu pomohli vytipovat několik míst v Litomyšli,
kde by nový objekt mohl být postaven. “Nyní se ocitá-
me v situaci, kdy prověřujeme jedno místo v Litomyšli,
kde by tato stavba mohla být realizována. Potěšila nás
i ekumenická výpomoc, zejména ze strany římskoka-
tolické farnosti (příslibem pana probošta Františka

Beneše), která nám nabídla, že po dobu stavby
bychom mohli využívat kostel na Toulovcově náměstí.
Rádi bychom, aby modlitebna měla sakrální architek-
tonický charakter, dobře se začlenila do okolní zástav-
by a přitom byla otevřeným místem pro setkávání nej-
širšího spektra lidí. Na úvahy o konkrétní podobě
modlitebny je zatím příliš brzy, potřebujeme ale, aby
stavba měla společenský sál pro 180 lidí a další klubov-
ny, které bychom rádi využili i pro širší kulturní vyži-
tí,” konstatuje Daniel Smetana. 
V této chvíli sbor zpracovává i finanční rozvahu. Je
jasné, že bez mimořádné obětavosti místních věřících
a dobré vůle dalších lidí tuto stavbu nezrealizuje. 
“Jsme vděčni, že již dnes zakoušíme od spousty nej-
různějších lidí v Litomyšli projevy dobré vůle. Je rozdíl
postavit si chalupu a postavit modlitebnu. Modlitebna
podle mého názoru musí být otevřena pro všechny lidi
bez rozdílu. Má to být místo pro setkání s Bohem, ale i
pro setkání s lidmi navzájem. Kostely postavené v Lito-
myšli ukazují, že byly vybudovány s tímto záměrem.
Ukazují na dobrou vůli našich předků. Domnívám se,
že i tato modlitebna může být budoucím generacím
svědkem o dobré vůli jejich otců,” uzavírá kazatel. 
Za jakoukoliv pomoc v této věci budou členové sboru
velmi vděční. Své názory můžete zaslat na d.smeta-
na@tiscali.cz Eva Hudečková

Církev bratrská zvažuje výstavbu modlitebny

V dopisu do Galacie píše apoštol Pavel: “Vy jste byli
povoláni ke svobodě, bratři. Jen neberte svobodu za
příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce
jedni druhým..." (Ga 5,13).
Současný člověk chápe svobodu jako možnost dělat -
činit za všech okolností jen to, co sám pro sebe pova-
žuje za dobré.
Budu: dělat co chci, 
říkat co chci, 
myslet si co chci.
Dnešní člověk nechce se svobodou spojovat žádná
omezení, chce svobodu ve všem. To ovšem ve svých
důsledcích vede k naprosté anarchii. Nebo by vedlo
k naprosté anarchii. 
Bezbřehá svoboda prakticky není možná, všechno
potřebuje omezení, jak jsme nově zvyklí říkat -
všechno potřebuje mantinely. 
Pro věřícího člověka ale neznamená pojem svoboda

projev neomezené lidské vůle. Věřící člověk chápe
svobodu jako dar Boží. Bůh nám dal:
- svobodu v rozhodování, abychom nebyli naprogra-
movanými loutkami,
- dobrou výzbroj pro řešení životních situací, - řád. Dal
nám Desatero. Každému ho vepsal do srdce. Všichni
dobře rozeznáváme co je dobré a co není dobré. Takže
vlastně činíme-li nedobré, činíme tak z vlastní vůle.
A jakmile zapomeneme na toho, KDO nám svobodu
dal, zapomeneme i na odpovědnost, která musí být se
svobodou neodmyslitelně spjatá. 
Apoštol Pavel na jiném místě říká: "Všechno je mi
dovoleno, ale ne všechno prospívá..."
Svou vůli, svou sobeckost, touhu po zlém lze zvlád-
nout jen: 
- v hluboké víře, 
- v odpovědnosti před Bohem, 
- důvěřujeme-li Bohu.

Ve víře nepotřebujeme mantinely. Ve víře na sebe
bereme dobrovolnou spoutanost, která nás osvobo-
zuje od zlého a dává sílu k sebeobětování v lásce.
Není jistě snadné k takové svobodě dospět a už
vůbec není snadné v takové svobodě bezmezně setr-
vávat. Kdyby tomu tak bylo, na všechno by stačilo
jen to Desatero. Lidský individualismus, morálka
potřebují omezení "musíš", "nesmíš", aby nedošlo
k destrukci a chaosu.
Naprostá svoboda je něco, s čím neumíme zacházet.
Lidský život potřebuje vymezení, rady, napomenutí
a bohužel i tresty. A všechno to ještě komplikuje
dnes tak vysoko hodnocená tolerance. S tolerancí
bych byla velmi opatrná, protože může snadno
sklouznout z laskavé snášenlivosti až k lhostejnosti
a nezájmu až k duchovní devastaci. Svoboda není
právo ke všemu, ale schopnost rozhodnout se pro
dobré se vší odpovědností a v lásce. Abychom nemlu-
vili o svobodě a vlastně měli snahu zbavit se odpo-
vědnosti před Bohem.
Svobodnými se můžeme cítit jen tehdy, když naší
vinou nikdo netrpí. A to je smyslem těch několika
dalších veršů v epištole Galatským (5,14n), které si
přečtěme a nad nimiž se zamýšlejme. 

Věra Říhová, farářka CČSH v Litomyšli

Služme v lásce jedni druhým

Dudychovi představili o Velikonocích
užitou zahradní keramiku

U Dudychů nelze připomínat tradiční svátky jinak než
s tradičně dobrou keramikou. Kdo přijal velikonoční
pozvání do ateliéru DUKE Bohemia v Litomyšli a zatou-
žil po novinkách z výtvarné dílny keramika Jiřího
Dudychy staršího, nemohl být zklamán. 
Už při vstupu do zahrady jej vítaly drobné keramické
plastiky sloužící jako pítka pro včely či ptáky, keramic-
ká svítidla nebo užitá keramika pro květinové zahrad-
ní dekorace. “Snad nejtěžší bylo sjednotit výtvarný
návrh s funkčností. To se po konzultaci se zahradníky
podařilo. Keramika pro exteriéry dobře odolává pově-
trnostním vlivům, je omyvatelná a pro pěstování rost-
lin opatřena nezbytnými otvory. Výhodou je možnost
změny stanoviště, větší a vyšší plastiky je možné usa-
dit na dlouhý trn ukotvený v zemi, aby lépe odolávaly
případnému poryvu větru,” vysvětluje Jiří Dudycha.
Při své práci se nechal inspirovat odloženými díly
a součástkami ryze technických předmětů, a tak dekor
keramických váz, třeba ve tvaru motocyklového blat-
níku, tvoří imitace nýtů či spon. Další náměty autor
našel ve starých obrazech vikingských plavidel či
v přírodě skrytého světa podmořských hlubin, o čemž
vypovídají třeba číše ve tvaru mušlí.

Zaujmou také plastiky ptáků, ať sedících v hnízdech,
usazených na jakýchsi stopkách nebo zavěšených
do prostoru. Spolu s velikonoční výzdobou ateliéru
a keramické dílny tak nenechaly nikoho na pochy-
bách, že jaro je definitivně tady.

Text a foto Ivan Hudeček

Dokončení ze strany 8
Čeští mladí lidé se běžně učí dvěma a někdy i třem
a čtyřem jazykům. Existuje starý vtip: “Jak nazýváte
člověka, který mluví dvěma jazyky? Bilingvní. A teď,
jak nazýváte člověka, který mluví jedním jazykem?
Američan.” Je v tom tolik pravdy jako humoru. 

Na červenec připravuješ spolu s americkými
i českými spolupracovníky English camp - anglic-
ký kemp. Jak takový kemp probíhá a kdo se může
zúčastnit?
Zamluvili jsme pension blízko lesa v krásné Peci pod
Sněžkou. Budeme mít denně čtyři hodiny angličtiny,
kde budou idiomy, gramatika, čtení a konverzace. Ale
také si užijeme hodně zábavy. Odpoledne budou plná
různých her, aktivit a užívání si přírody. Na jeden den
je plánován celodenní výlet. Budeme zpívat písně, mít
táborák, dívat se na filmy, utvářet přátelství, prožívat
dobrodružství, fotit se a chceme tento kemp zopako-
vat i příští rok. Mnoho studentů se zaregistrovalo, ale
vítáme i rodiny. 
Bližší informace o English Campu, který se uskuteč-
ní  21. - 28. července v Peci pod Sněžkou, si můžete
vyžádat na adrese ec2007@seznam.cz
Děkuji za rozhovor.

Ptala se Jana Macková

Mladí Češi mají
pevný vztah...

Betlémáři Litomyšlska
zvou na výlet

Aktivní pobočka Českého svazu
betlémářů - Betlémáři Litomyšl-
ska - pořádá pro své členy
i zájemce tématické zájezdy.
Na sobotu 19. května je připra-
vena návštěva severní Moravy.
První zastávkou budou Albre-

chtice a tamní soukromá výtvarná škola. Kruhový
keramický betlém vyrobený žáky této školy byl vysta-
ven v Litomyšli před dvěma lety. Zajímavá bude i pro-
hlídka renesančního zámku Linhartovy a v Jiříkově
budou mít účastníci možnost prohlédnout si betlémy
v životní velikosti. Informace a přihlášky získáte
na telefonu 737 885 687.                                             -red-
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Rudolf Vrba - Utekl jsem z Osvětimi, Gordon Smith -
Průvodce nevysvětlitelnými jevy, Rawicz - Dlouhá
cesta, Danielle Steel - Muži na ženění, Lea Laasner -
Sama proti psychickému teroru, Val Mac Dermid -
Smrtící geny, Robert Fulghum - Co jsem to proboha
udělal?, Paulo Coelho - Čarodějka z Portobella,
Gajste - Šichejeva - Děti nepřátel lidu, Humpolecký
magor, Martina Borger - Malá sestra, Miloš Urban -
Mrtvý holky, Katarína Giller - Ráno nepláču, Mahler-
Courths - Cesta za láskou, Liz Carlyle - Láska a hřích,
Kai Meyer - Pojídač stínů, Laura Thorne - Rozhodnu-
tí srdce, Gert Unger - Setkání v Amity, Eugen Luca -

Pogrom, Mo Hayder - Ostrov sviní, Jean Dufour -
Buddhismus, Bhaskaran - Podoba moderního desig-
nu, Petr Dvořáček - Gotika, Slovník cizích slov,
Tomáš Feřtek - Křížem krážem po českých horách
pěšky i na kole, Neale Walsch - Co si Bůh přeje, Šťá-
hlavský - Německo mezi řády, Alena Plháková -
Učebnice obecné psychologie, Alena Müllerová -
Zahradní nábytek, Martha Schad - Marie Valérie,
Soonboke Smith - Origami pro radost, Petr Čermák -
Petr Čech, Susan E. Mickey - Šijeme módní doplňky,
Dezortová - Šlo jim o život, Šottnerová - Jaro.

Městská knihovna Litomyšl

145 let - 1. května 1862 zemřel v Litomyšli rektor pia-
ristické koleje Florus Stašek, autor mnoha knih
o astronomii, průkopník fotografie, významná posta-
va Litomyšle. Pohřben na litomyšlském hřbitově.
135 let - 1. května 1872 se v Litomyšli narodil Ladislav
Prokop Procházka, lékař a autor mnoha lékařských
knih, hudební skladatel, spisovatel, ministr zdravot-
nictví.
60 let - 4. května zemřel v Litomyšli dlouholetý purk-
mistr města, primař nemocnice František Lašek.
Odborný spisovatel lékařských knih, badatel o historii
města a Litomyšlska, zakladatel městské obrazárny.
Předseda a přední člen mnoha vlasteneckých a dobro-
činných spolků a organizací.
190 let - 6. května 1817 se narodil v Chocni Antonín
Šanta, děkan v Litomyšli, spisovatel, člen a zakladatel
mnoha litomyšlských spolků - Vlastimilu, Sokola a dal-
ších, veřejný pracovník, vlastenec a přední občan
města.
95 let - 6. května 1912 se v Litomyšli narodil František
Kasal ml., úředník spořitelny, ředitel její odbočky
ve Skutči, dirigent Vlastimilu, orchestru i okteta. Člen
a funkcionář dalších spolků.
70 let - 10. května 1937 se v Litomyšli narodil Jan
Dvořák, redaktor, spisovatel mnoha knih, prozaik,
kritik, žil v Hradci Králové.
100 let - 12. května 1907 se narodil v Seči Vidlaté Jan
Vomočil, malíř v Kvasinách u Solnice. Zachytil krajinu
Orlických hor. Jeho dílo je ve školách v Kvasinách
a v Seči. 
105 let - 18. května 1902 zemřel v Praze Jiljí Vratislav
Jahn, spisovatel, redaktor časopisu Obzory života,
vydáváného v Augustově tiskárně. Jeho předchůdcem
byl Jan Neruda. 
120 let - 21. května 1887 se narodil Felix Vlach, plu-
kovník, ruský legionář, Sokol, člen a velitel okresní
ilegální organizace Obrana národa za okupace. Politic-
ký vězeň.
105 let - 23. května 1902 se v Cerekvici nad Loučnou
narodil Jaroslav Klát, malíř - krajinář. Studoval
u K. Šťastného, žil v Paříži.
110 let - 19. května 1897 se v Litomyšli narodil
Bohdan Metyš, majitel karosárny automobilů pro
různé účely. Úspěšný podnikatel v rozvoji automobi-
lismu, jako jeden z prvních vlastnil moderní autokar,
s kterým podnikal i cesty do zahraničí, prováděl moder-
nizaci hasičských aut, vyráběl ve své době i letecké
kluzáky a drobné tělocvičné nářadí. Jeho firma svoji
činnost úspěšně rozšiřovala a modernizovala.
115 let - 27. května 1892 se narodil v Litomyšli Jaro-
slav Maizl, geometr, ruský legionář, Sokol, člen dob-
ročinných i vlasteneckých spolků, vážený občan
města.                                  Připravuje Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na květen 2007

Výročím tří spisovatelů se inspirovaly knihovny
po celé republice, které se letos přihlásily k tradič-
ní, v pořadí již sedmé Noci s Andersenem. Častěji
než jindy tak děti v noci z pátku na sobotu 31. břez-
na slyšeli jména Astrid Lindgrenové, Josefa Lady
a Jaroslava Foglara.
Všichni tito autoři dětské literatury navštívili
sedmnáct mladých čtenářů v litomyšlské městské
knihovně. Ve skutečnosti členové místního diva-
delního spolku Filigrán se jim večer představili jako
významné osobnosti české či světové literatury
a děti měly za úkol uhádnout, o kterého autora se
jedná. “Rozhodli jsme se oslavit především výročí
spisovatele Jaroslava Foglara, od jehož narození 6.
července uplyne sto let. Skaut neprožívá úplně nej-
lepší léta a tak chceme dětem toto hnutí více přiblí-
žit. Zavítáme s nimi do skautské klubovny, děti
poběží po kilometrové trase skautské čtyřiadvece-
tihodinovky Lánská hučka a besedovat budou
s naší dlouholetou čtenářkou Olgou Rejmanovou
a jejím manželem, oběma zasloužilými skauty. Uvi-
díme, třeba se někdo z dětí přihlásí a stane se skau-
tem na víc než jednu noc,” řekla nám v úvodu Noci
s Andersenem ředitelka městské knihovny v Lito-
myšli Jana Kroulíková. 
Letošního ročníku se opět zúčastnili mladí čtenáři
z okolních vesnic - z Dolního Újezdu, Němčic či

Janova, kteří spolu s litomyšlskými dětmi soutěžili
při dobrodružně naučné hře v ulicích města. “Mohli
bychom být v kontaktu během Noci s Andersenem
s ostatními knihovnami prostřednictvím internetu.
Poslední čtyři roky se ale snažíme pro tento den
internet opustit. Snažíme se připravit opravdu
pestrý program, internet je až tou poslední mož-
ností, jak děti zabavit,” vysvětlila knihovnice.
Letošní akce se zúčastnilo více než 550 knihoven,
kromě České republiky spaly děti mezi knížkami
na Slovensku (62 míst), v Polsku (26) a ve Slovin-
sku (1).                                   -eh- FOTO Ivan Hudeček

Noc s Andersenem a skautskými myšlenkami

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.

Informace na tel.: 724 229 292

Mezi mladé čtenáře zavítal místostarosta Jan Janeček.

Od května připravujeme pro maminky a jejich děti
keramický kroužek, v kterém chceme maminky a děti
seznámit s keramickou hlínou, naučit je znát pojmy
jako jsou šlikr, glazura, špachtle, keramická pec.
Všichni si během prvního půl roku vyzkouší techniku
modelování, vytváření podle šablony, vytváření výrob-
ků z plátů, nebo vrstvení válečků, dále se seznámí
s technikami dekorování výrobků pomocí textílií, zdo-
bení pomocí rostlin nebo rytí.
Schůzky kroužku budou probíhat dvakrát měsíčně
vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin v domě Sv. Jose-
fa v Chotovicích u Litomyšle, tedy v těchto termínech:
15. a 29. květen, 12. a 26. červen, 11. a 25. září, 16.
a 30. říjen, 13. a 27. listopad a 18. prosinec. Cena
kurzu za půl roku činí 500 Kč za dítě. Jednorázová
návštěva kurzu je 60 Kč za dítě.
Přihlásit se můžete u paní Drobné, tel.: 775 361 446,
nebo na e-mail: dcmladež@charita.info

Lenka Švecová

Keramika v Chotovicích
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Reakce na dopis Pavla Koliska otištěný v únorové Lilii
Zaměstnanci Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli
se 26. února sešli na pedagogické radě a vyjádřili se
k polopravdám a lživým výrokům v článku Jeden
a půl roku na Gymnáziu A. Jiráska v Litomyšli.
Nedostatky týkající se rozpočtu školy, které ve svém
článku uvádí pan Kolisko, jsou lživé.
Toto naše tvrzení lze doložit předávacím protokolem
správy majetku gymnázia sepsaného k datu 10. 8.
2005. Jeho součástí byla m.j. příloha k čerpání rozpo-
čtu. Z ní vyplývá, že dle provedené uzávěrky byly
finanční prostředky školy ke dni předání čerpány
do výše 58,09 %, což znamená, že nový ředitel měl
k dispozici celý rozpočet odpovídající pětiměsíčnímu
období roku 2005.
S mezinárodními aktivitami jsme začali už v první
polovině 90. let, a sice vzájemnými studentskými
výměnami mezi naším gymnáziem a střední školou
v Rodenu, který je partnerským městem Litomyšle.
Na toto mnohaleté přátelství navázaly kontakty
s mezinárodní Evropskou školou z německého Karlsru-
he. Nejen za ředitele Koliska, ale také za ředitele Kar-
líka vyučovali na našem gymnáziu lektoři jazyků, pře-
devším anglického, ale také dvě lektorky německé. 
Bývalý ředitel Kolisko “se chválí” za svou podporu
mezinárodních aktivit se školou RSG de Borgen
v Leeku v Nizozemsku. Tuto výměnu pro školu zajistili
pedagogové díky osobním kontaktům, které v Nizo-
zemsku mají. Při první výměně, která musela být
naplánována a uskutečněna ve velmi krátké době,
spočívala veškerá příprava na nich. Bez jejich nasaze-
ní a zaujetí pro věc by k podobné výměně nikdy
nemohlo dojít. Pan ředitel k těmto aktivitám dal svůj
souhlas, ale nijak je v přípravném období nepodpořil.
Když studenti připravili pro své spolužáky prezentaci
a besedu o návštěvě v Nizozemsku, pan Kolisko
na tuto jejich akci ani nepřišel. Toto běžně platilo
i o dalších akcích, pokud na nich nebyl osobně příto-
men nikdo jemu nadřízený či nějakým způsobem
potřebný, případně na nich nebyl nějak zainteresován,
pan ředitel se na ně nedostavoval.
K současným mezinárodním aktivitám naší školy je
třeba přiřadit také projekty Eco-schools a GLOBE
(zaměřeny na životní prostředí), které se začaly reali-
zovat již za vedení pana Karlíka.
Pan Kolisko nepravdivě informuje veřejnost o zavádě-
ní cizích jazyků na naší škole. Mezi své největší úspě-
chy řadí výuku japonštiny. Dík za tento nadstandard
patří ale Městu Litomyšl, které mělo příležitost sjednat

lektorku - rodilou mluvčí - při jednáních o partnerství
Litomyšle s městem v Japonsku. Samo Město také při-
šlo s nabídkou na výuku, a dokonce zajistilo finanční
krytí této výuky. Podíl bývalého ředitele na této výuce
je minimální.
Spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jsme
vnímali jako prospěšnou, ale také oboustranně výhod-
nou. Sám pan ředitel se ale k akcím univerzity postavil
velmi problematicky. První přednáška organizovaná
MU Brno se nezdařila, proto nám pan Kolisko na pora-
dě sdělil, že tato akce nepatřila do jím sjednaného
partnerství. Při druhé přednášce pan Kolisko nespráv-
ně informoval přednášejícího, takže si připravil mate-
riály pro starší studenty. Přestože byl z tohoto přístu-
pu poněkud rozčarován, přednáška byla výborná
a studenti ji hodnotili kladně. Tuto přednášku pan
Kolisko ignoroval.
Není jasné, co měl pan Kolisko na mysli tvrzením, že
dbal o zkvalitnění vzdělávání pedagogů. Jisté je, že
o totéž pečovali sami učitelé systematicky a dlouhodo-
bě dávno před jeho nástupem do funkce ředitele gym-
názia. Tato praxe se jeho přičiněním nijak nezměnila.
Stejně tak vyvíjeli pedagogové nezávisle na panu
Koliskovi vlastní iniciativu ve školní práci - a to
ve výuce, ale ve značné míře i nad její rámec, což pře-
svědčivě dokládají desítky kvalitních exkurzí, předná-
šek, kulturních akcí, studentských úspěchů v nejroz-
manitějších soutěžích, besed a setkání studentů
s významnými osobnostmi domácí vědy i kultury
z posledních let. O tom, že své vyučovací povinnosti
učitelé plnili - což pan Kolisko zpochybňuje - svědčí
skutečnost, že sám nepodnikl v této věci žádná proka-
zatelná opatření, kterými by musel své podřízené
k plnění povinností nutit či alespoň vyzývat (nevíme
o žádném kárném opatření či následné hospitaci).
Znovu je třeba tuto partii Koliskova dopisu označit za
snůšku ničím nepodložených pomluv směřovaných
na pedagogický sbor gymnázia.
Paní učitelka Hana Kolisková učila na naší škole již
několik let před příchodem svého manžela. Byla aktiv-
ní a pracovitou učitelkou, ale nejevila zájem o týmo-
vou a kolegiální práci v tom smyslu, že by o svých
záměrech někoho předem informovala a nabídla
mu spolupráci na uskutečnění svého konkrétního
záměru. 

Neochota paní Koliskové spolupracovat s ostatními
vyučujícími se netýkala jenom aktivit v rámci výuky
cizích jazyků. Patřila určitě mezi iniciativní kantory,
ale její iniciativy byly úmyslně individuální, předbíha-
ly běžný časový harmonogram - např. její předvánoční
výzdoba o víkendu, kdy se nikdo z nás nemohl
do práce zapojit, protože o tomto “předtermínu” nebyl
ani informován. 
Také není pravda, že po jejím odchodu by ve škole
neměl kdo pokračovat v mezinárodní spolupráci
s Francií a započatých projektech. Jejich ukončení
bylo vlastní aktivitou H. Koliskové.
Úspěchy studentů a absolventů naší školy jsou vnímá-
ny pedagogy jako úspěchy práce celého pedagogické-
ho sboru. Dokladem jejich kvalitní práce je v první
řadě úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách
na VŠ: průměrná hodnota úspěšnosti našich absolven-
tů se u čtyřletého studia pohybovala v posledních pěti
letech kolem 81 %, u osmiletého studia dokonce
kolem 87 %.
Účast a umístění našich studentů na předmětových
olympiádách, soutěžích a ve středoškolské odborné
soutěži dokumentuje, že učitelé naší školy kvalitně
plní nejen své základní pracovní povinnosti, ale pracu-
jí nad rámec svých povinností a velmi často se věnují
studentům i ve svém volném čase (úspěchy našich stu-
dentů pravidelně zveřejňujeme na školních www
stránkách).
Protože jsme zvyklí vážit si práce druhých, navštěvo-
vat akce, které pořádá naše škola v prostorách budovy
i mimo ni, mrzelo nás, že pan Kolisko si na naše akce
často neudělal čas, dokonce i v případě, když se týka-
ly jeho aprobačních předmětů. 
Jako příklad chceme uvést jednu z posledních akcí,
kterou jsme pořádali ve spolupráci s Pardubickým kra-
jem a Městem Litomyšl v rámci projektu Mezi nebem
a zemí. Nebyl na vernisáži, které se zúčastnili význam-
ní čeští architekti, ani na přednášce režiséra Radovana
Lipuse. Nebylo na naší škole zvykem, že by ředitel
školy nepřivítal, tak jako on, při přijímacích zkouš-
kách uchazeče o studium. 
Náš pedagogický sbor se neliší od kolektivů na jiných
školách. Neuvědomujeme si žádné hluboké problémy
ani v rovině lidské, ani na úrovni profesionální. Naše
vztahy jsou korektní. Naopak události posledního
období náš kolektiv semkly. Projevila se vzájemná soli-
darita zaměstnanců a smysl pro spravedlnost. 

Zaměstnanci Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli 
redakčně kráceno, více na www.glit.cz

Stanovisko zaměstnanců litomyšlského Gymnázia

Vážení čtenáři a rodiče jednou budoucích prvnáčků,
dovolte nám, abychom se na vás obrátili jako ředitelé,
zástupci dvou sousedních základních škol T.G. Masary-
ka a U Školek. Před téměř třemi lety jsme uzavřeli doho-
du o střídavém otevírání jedné a dvou tříd. Dohoda nám
přinesla optimální počet tříd na skutečný počet žáků
v našich regionech. Po několikaleté dobré zkušenosti se
ještě chceme zaměřit na počty žáků, kteří budou nastu-
povat v roce 2008 do 1. tříd. Chceme totiž zajistit opti-
mální počet žáků v 1. třídách. S tím je ale spojené nepři-
jetí některých dětí a doporučení rodičům sousední
školy. Rozumíme rodičům, že je to pro ně samotné
a hlavně pro jejich děti složité, když vstupovaly k zápi-
su společně s kamarády, ale zároveň vnímáme, že je pro
ně významné v dalších letech pracovat v optimálním
počtu, či vnímat příležitost poznat nové kamarády -
spolužáky. Tomu se třeba snažíme pomoci setkáním
rodičů a dětí ještě před zahájením školního roku. 
Proto vás oslovujeme naším článkem a vysvětlujeme
důvody spolupráce obou našich škol. Jsme rádi, že máte
možnost si základní školy v Litomyšli vybírat, ale každá
volba má i svá rizika. Budeme moc rádi, když je přijme-
te a nebudete vnímat negativně. Děkujeme vám.

Mgr. Pavel Jirsa a Mgr. Daniel Janata, ředitelé škol

Zápis do prvních tříd 
na základních školách
T.G. Masaryka a U ŠkolekGymnázium Aloise Jiráska má od pondělí 2. dubna

novou ředitelku. Rada Pardubického kraje jmeno-
vala do této funkce Mgr. Ivanu Hynkovou z Vyso-
kého Mýta, která shodou okolností přichází ze
stejné školy jako kdysi její předchůdce RNDr. Pavel
Kolisko. Ten musel na sklonku roku čelit kritice ze
strany pedagogického sboru i studentů
poté, co odvolal z funkce svoji zástup-
kyni. O definitivním obsazení funkce
zástupce ředitele gymnázia není  dosud
jasno, nová ředitelka se chce rozhodo-
vat teprve po podrobném seznámení se
s prostředím a všemi členy pedagogic-
kého sboru.
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli
je podle ředitelky Ivany Hynkové dlou-
hodobě velmi úspěšnou střední školou.
“Absolventi jsou úspěšní v přijímacím řízení
na vysoké školy. Studenti se pravidelně umísťují
na předních místech v matematické olympiádě
a velmi dobře se uplatňují i v různých soutěžích
v biologii, historii a dalších oborech,” říká a oce-
ňuje pedagogickou práci svých nových kolegů:

“K tomu všemu je třeba nejen jistého nadání, ale
i dobrých učitelů, kteří studenty dokáží správně
namotivovat a dobře připravit.”
Nejdůležitějším úkolem pro sebe vidí obnovení
komunikace mezi vedením školy a pedagogickým
sborem a zároveň mezi vedením školy a studenty. 

-eh-
Mgr. Ivana Hynková
Po absolvování Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze pracovala Ivana
Hynková nejdříve na Finančním ředitel-
ství v Hradci Králové. Po mateřské dovo-
lené se rozhodla pro učitelské povolání.
Od roku 1996 působila na Střední škole
podnikání ve Vysokém Mýtě, kde kromě
poměrně rozsáhlé výuky práva zajišťova-
la i ekonomické a manažerské předmě-

ty. Kromě třídnictví byla výchovnou poradkyní školy,
nesla zodpovědnost za průběh odborných praxí
a měla příležitost realizovat i několik projektů,
jejichž cílem bylo navázání mezinárodní spolupráce,
zajišťování odborných stáží v zahraničí či pomoc
handicapovaným dětem.

Na gymnáziu se musí zlepšit atmosféra
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Friends and SistersRůžový mor

Sobota 19. května od 18 do 24 hodin v prostorách hlavní
budovy Regionálního muzea v Litomyšli
Nemáte čas chodit po práci na výstavy? Chcete vědět,
co se v muzeu děje po setmění? Nebo naopak chodíte
na výstavy tak často, že přivítáte nevšední příležitost?
Existuje řešení - v sobotu 19. května se koná první lito-
myšlská Muzejní noc, v rámci níž je pro Vás od 18
hodin až do půlnoci připraven interaktivní program
a zdarma otevřeny veškeré expozice muzea. Současně
proběhne na muzejním dvorku 1. ročník hudebního
minifestivalu. 
Muzejní noc se koná v souvislosti s Mezinárodním
dnem muzeí, který připadá na 18. května, a připomíná
se vždy o nejbližším víkendu. Těšit se můžeme na: 
- Interaktivní výtvarnou kreaci
Co se stane, je-li ZEMĚ, OHEŇ, VODA, VZDUCH?
Zapojte se do čtyř tématicky zaměřených skupin
(voda, země, oheň, vzduch), které začínají v 18, 20
a 22 hodin. Jedná se o výtvarnou práci, kde každou
skupinu povede jeden z živlů. Pokud přijdete po zahá-
jení akce, nebude možné se do výtvarné činnosti zapo-
jit, ale můžete přihlížet.
- Výstavu CO JE CO? 
Chcete vědět, co všechno se skrývá v muzejních depo-
zitářích? Přijďte se podívat, co jsme pro Vás vytáhli
na světlo světa a pokuste se odhadnout, k čemu tyto

“záhadné” předměty mohly kdy sloužit.
- Na muzejní dvorek
I. ročník hudebního minifestivalu. Hrají:
18.00 - Pied Creation, studentská kapela založená
především na kytarové hudbě, o čemž svědčí složení
kapely: kytara, baskytara a bicí. Kapela představí
vlastní česko-anglickou tvorbu.
19.00 - Růžový mor, litomyšlská roková kapela,
kterou tvoří studenti gymnázia, v čele s energickou
zpěvačkou Janou Kubištovou. I přes nový trend taneč-
ní hudby tato kapela pokračuje v klasickém rockovém
stylu. 
20.00 - Jazzule, tanec na strunách, tak by se dal cha-
rakterizovat projev excelentního jazzového tria
v podání vynikajících kytaristů Milka Havlíka a Jiřího
Vedrala a skvělé baskytaristky Hany Vedralové. Přijďte
si poslechnou především jazzové standardy v nezamě-
nitelných aranžmá zmíněného tria. 
21.00 - Friends and Sisters, kapela založena na voká-
lech, barevné melodii a textech, je to hudba pocitu,
nálad, podpořena výraznou, měnící se rytmikou.
V kapele hrají například takové hvězdy jako starosta
města Vysokého Mýta Martin Krejza nebo ředitel RML
Roman Košek.

Na všechny akce vstup zdarma... ještě váháte? 

První litomyšlská muzejní noc

Z Kroužku Jihočechů
Schůzka členů a přátel jižních Čech se uskuteční
17. května v 18 hodin v salonku restaurace Slunce.
Povíme si o zájezdu “Krajem bratří Čapků, Aloise Jirás-
ka a Boženy Němcové”, který se bude konat 24. května
a připomeneme si pobyt Němcové a Jiráska v Litomyšli.

Výbor KJ

Sobotní 16. šicí dílna 14. dubna v prostorách
3. základní školy v Litomyšli byla věnována právě
technice trapunta. Již dříve jsme měly možnost se
s tímto druhem prošívání seznámit u našich holand-
ských kamarádek a nyní to naučit další zájemkyně,
rozšířit si škálu možností využití. A ta začíná u malých
plošek jehelníčků, pokračuje přes obaly různých
zápisníčků, ozdobných krabiček, knížek, středy pol-
štářů, peřinek do kočárků atd. až k velkým plochám
dek, závěsů, přehozů. Plochy vyšitého vzoru jsou
následně vycpávány buď silnější bavlněnou přízí nebo
přímo vatelínem, to v závislosti na velikosti ploch
a vzoru. Šije se ručně, ale je možné šít i na stroji. Krás-
ně vyniknou a velmi něžně působí práce v bílém pro-
vedení, ale je možné prošívat též již natištěné barev-

Máte rádi plastické vzory? 
Vyzkoušejte trapunto!

né vzory, vycpávat barevným materiálem průhlednou
organzu nebo kombinovat trapunto s barevným vzo-
rem, například v podobě srubu. Práce je to nesmírně
pohodová a ruční šití, které jsme zvolily, umožňuje
soustředit se na naslouchání i povídat si vzájemně,
a že bylo o čem! 
Příští setkání je víkendové, 11. - 13. května na radi-
měřském mlýně, kde nás čeká dokončování výrobků
na výstavu v Nových Hradech a mohlo by být i krásné
májové počasí, abychom mohly posedět venku a užít
si venkovského vzduchu. Pobytné na víkend je 100
korun.

Židovské dějiny Litomyšle I.
Litomyšl, typické české
maloměsto, kde každý
zná každého a nic není
tajemstvím. A přece zde je
část historie města a jeho obyvatel, o které se ví málo.
Tímto temným místem jsou židovské dějiny Litomyšle.
Se zbouráním synagogy v 60. letech minulého století
zmizela i poslední připomínka jejich někdejší přítom-
nosti ve městě. Židovský
hřbitov sice stále existu-
je, nicméně na okraji
města v polích, v místě,
kam zavítají jen náhodní
návštěvníci. Pojďme se
tedy podívat na historii
židovského obyvatelstva
ve městě. 
V českých zemích byli
Židé přítomni již od polo-
viny 10. století, kdy se
v Praze objevil židovský
kupec Ibrahím ibn Jakub.
Do Litomyšle však Židé přišli podstatně později,
v období husitských válek. O počátcích jejich usídlení
zde však máme velmi málo zpráv, a navíc nepřesných.
Žilo zde pravděpodobně několik rodin a teprve za Vra-
tislava z Pernštejna byla přítomnost šesti Židů na lito-
myšlském panství potvrzena.
Za vlády Vratislava z Pernštejna došlo rovněž k zají-
mavé události: roku 1573 zde mělo dojít k rituální
vraždě, která je popsána na vzácném tisku z roku
1574. Jistí Židé Izák Salomon a Izák Lipman si vyžáda-

li křesťanskou dívku
k rituálním účelům, byli
ovšem odhaleni a po těž-
kém mučením se také při-

znali, že chtěli do dítěte “zaživa píchat a řezat a krev
z něj vypustit”. Celá událost prý měla být provedena
na objednávku krakovského rabína Gabriela. 
Nicméně zda se vražda skutečně odehrála, není jisté.

Mohlo se jednat o v té
době relativně častou pro-
tižidovskou  propagandu.
Vratislav z Pernštejna se
sice v dochovaném listu
domáhá propuštění věz-
něných Židů, ale žádné
další doklady o skutečné
vraždě nejsou.
Začátkem 17. století platil
v Litomyšli pravděpodob-
ně zákaz usazovat se
ve městě. Ten souvisel
s navrácením městských

práv městu v průběhu třicetileté války; Polyxena
z Lobkovic se rozhodla navrátit Litomyšli její městská
práva pod podmínkou, že se stane a zůstane důsledně
katolická.
Již spolehlivěji můžeme o židovské přítomnosti mlu-
vit od konce 18. století. To byly ve městě usazené dvě
- tři židovské rodiny.
Následující 19. století bylo pro Židy naprosto zlomové,
o tom ale až příště.

Miroslava Ludvíková, pokračování

O víkendu 7. a 8. dubna řada z nás navštívila 1. mezi-
národní výstavu patchworku v Praze, kde byly k vidění
i naše quilty. Výstavy se zúčastnily patchworkářky ze
čtrnácti zemí světa. Zájemkyně se též účastnily pořá-
daných kurzů v rámci této výstavy. Výsledky již byly
k vidění o víkendu na obvyklé ploše na chodbě školy.
Květinové variace byly úžasné, a tak se budeme těšit,
až pro nás Klárka uspořádá kurz!          Alena Bromová

Návštěva mezinárodní
výstavy v Praze

Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na Jarní
koncert Vlastimilu, který se koná v sobotu 12. května
od 18.00 hodin v Zámecké kapli. Jako host vystoupí
Leoš Krejčí.

Jarní koncert 
Vlastimilu
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Vyprávění o litomyšlských domech - 5
Dům čp. 24
má zachovány některé
detaily pozdně gotické.
Podstatně byl přestavěn
v roce 1546. Z té doby pochází jednoduchá renesanč-
ní hřebínková klenba v chodbě a pískovcový rene-
sanční sloup u schodiště, zdobený kožešnickým
znakem s monogramem G.RA.BIL a liliovým ornamen-
tem se zbytky polychromie, jak tomu v renesanci bylo
zvykem. Při pozdější úpravě byl tento sloup zazděn
a až v roce 1906 odkryt. V té době patřil dům Okresní
hospodářské záložně. Hlavní fasáda do Smetanova
náměstí byla upravována v 19. stol. a z té doby pochá-
zí i pěkný pískovcový portál s památkově hodnotnými
vraty; podobný portál je i v chodbě. Dvorní část má
půvabnou arkádu doplněnou v roce 1814 kovanou
mříží. Býval zde obchod s konfekcí a později řeznictví
Františka Waltra.
Dům čp. 25
pochází ze 16. stol. a byl postaven na místě starší
zástavby. Hlavní fasáda je novogotická z roku 1860.
K domu se váže několik zajímavých událostí. Z okna
prvního poschodí pořídil rektor piaristického gymná-
zia P. Florus Stašek v červnu 1840 fotografický sní-
mek staré pošty. Dřevěný fotografický přístroj přivezl
do Litomyšle osobně Andreas von Ettingshausen,
německý fyzik a matematik, profesor na vídeňské uni-
verzitě, člen Akademie věd v Göttingenu a ve Vídni.
U vynálezce Louise Jacquese Mandé Daquerra v Paříži
se koncem roku 1839 seznámil s metodou umožňující
získat fotografické snímky. Při návštěvě svého přítele
v Litomyšli P. Flora Staška přednesl Ettingshausen
tuto metodu nejen posluchačům fyziky a profesorům
piaristického gymnázia, ale i hraběcí rodině Valdštej-
nů. Jeden z prvních snímků exteriéru na našem území
byl tehdy pořízen v Litomyšli. Přístroj věnovaný rek-
toru P. Staškovi je nejstarším zachovaným u nás.
Můžeme ho vidět ve sbírkách technického muzea
v Praze, kam se pravděpodobně dostal po národopis-
né výstavě v Litomyšli, pořádané roku 1894. Podrob-
ně celou událost s pořízením snímků v Litomyšli popi-
suje článek uveřejněný v časopisu Květy již roku
1840.
V tomto domě u paní Benoniové bydlel v prvních
letech (1874 - 1876) svého litomyšlského působení
jako suplent piaristického gymnázia Alois Jirásek.
Ze svého rodiště Hronova musel tehdy do Litomyšle
cestovat dosti složitým způsobem. Z Hronova
do Lhoty povozem, odtud vlakem přes Pardubice

do Zámrsku a dál do Lito-
myšle opět povozem.
A. Jirásek ve své knize
Z mých pamětí popisuje,

jak byl uveden do patrového žlutě natřeného domku
bez podsíně o třech oknech v průčelí. V tomto bytě
dopsal A. Jirásek svůj první román Skaláky.
Po odstěhování A. Jiráska i majitelky domu paní
Benoniové se sem z hotelu Slunce nastěhoval profesor
PhDr. Josef Novák se svou ženou Terézou. Mladí man-
želé zde bydleli jen krátce. Na jaře roku 1878 se odstě-
hovali na poštu. 
Dům čp. 26
je hodnotný gotickorenesanční objekt s původní dis-
pozicí. Ve vstupní síni má hřebínkovou klenbu. V 19.
stol. bylo přistavěno dvorní křídlo a přední část
zaznamenala významnou klasicistní přestavbu.
V domě měl Antonín Kotinský výrobu pian. Bydlel zde
i Jan Palcar, který provozoval revize a instalace hro-
mosvodů a býval i stavebním mistrem. Známým oby-
vatelem byl Bedřich Vondra (nar. 1870), vyhlášený
městský kapelník, skladatel lidové hudby a učitel
na dechové nástroje. 
Dům čp. 27
je renesančního založení a koncem 19. stol. byl seces-
ně přestavěn. V 1. pol. 20. stol. nebyla uznávána sece-
se a říkalo se jí dokonce šeredný sloh. Tehdejší majitel
trval na zásadní přestavbě a jeho modernizaci v teh-
dejším funkcionalistickém slohu.
Na domě je umístěna pamětní deska s bustou připo-
mínající první pobyt Boženy Němcové v Litomyšli
v letech 1839-1840. Desku vytvořil prof. Ladislav Fal-
tejsek (1912-1989), absolvent UPŠ v Praze, kde byl
žákem profesorů Josefa Mařatky a Jana Laudy. Deska
byla osazena ke 150. výročí spisovatelčina narození
v roce 1971.
Němcovi se sem přistěhovali z Josefova s jednoročním
synkem Hynkem. Za šest týdnů po příjezdu se jim tu
narodil druhý syn Karel. Tento první pobyt Boženy
Němcové v Litomyšli měl pro ni ten význam, že
po dvou neutěšených letech po svatbě nastal zde
poměrný klid, přestože rodina žila velmi skromně.
Z tohoto litomyšlského pobytu se nezachovaly žádné
písemné spisovatelčiny vzpomínky.
Určitý čas zde bydlel i Jiří Hradecký, poštmistr a sta-
rosta města, než se odstěhoval ke své dceři Filipíně
Theurerové do čp. 93 b Záhraď.
V domě sídlila pojišťovna Slavie.

Připravuje Alena Randáková

Litomyšlská rodinná skupina Věneband se 11.
dubna v Nové Pace zúčastnila 12. ročníku pěvecké
soutěže s názvem Novopacký slavíček. V několika
kategoriích zde letos soutěžilo přes 180 zpívajících
soutěžících. Věneband v kategorii skupin zvítězil
a získal tak titul Novopackého slavíčka. Kapela zde
vystoupila ve složení Jana, Iva a Josef Věnečkovi.
V kategorii sólového zpěv pak Jana Věnečková navíc
získala za svůj zpěv doprovázený vlastní hrou
na housle, kytaru a foukací harmoniku Zvláštní
cenu za originalitu. Jana se již nyní těší na republi-
kové finále autorsko-interpretační soutěže Folkový
kvítek, které se bude konat 19. května na Kono-
pišti.                                                                         -red-

Věneband získal Novopackého slavíčka

Po shlédnutí několika televizních reportáží o nadaci
Život bez bariér se náš litomyšlský spolek patchworku
rozhodl uspořádat sbírku látek na podporu chráněné
dílny, kde šikovné ruce vyrábějí drobné předměty na
prodej. Látky jsme do Nové Paky, kde chráněná dílna
sídlí, odvezli v den, kdy organizace pořádala veliko-
noční jarmark.
Setkání s lidmi v Nové Pace bylo velmi příjemné,
nakoupili jsme krásnou velikonoční dekoraci a dostali
informace o nově chystaných projektech. Pan Fučík,
zakladatel nadace, nás provedl objektem bývalé
mateřské školy, kde se konal jarmark. Paní Fučíková
nám ukázala budovu bývalého kláštera, později
nemocnice, kterou se chystají kompletně zrekonstru-
ovat pro potřeby nadace a občanů Nové Paky. Více
informací o organizaci najdete na www.zbb.cz 
Po slunném dni plném zážitků jsme odjížděly nabité
energií, kterou postižení lidé dokážou rozdávat. Přeje-
me si, aby tato charitativní činnost našeho spolku i do
budoucna přinášela radost a užitek.

Klára Beránková

Sbírka pro chráněnou
dílnu v Nové Pace

Prodám levně kamna na tuhá paliva, dvoudílnou
skříň, rozkl. gauč, 2 dřevěné poličky - selská jizba, cep
z roku 1940, komplet. kávový servis z Domažlicka, muše-
línový přehoz na 2 postele, bílé damaškové povlečení
na 2 postele, , bílá bavlněná prostěradla, dveře vnitřní
2/3 proskl. 80/197 - 2 ks, dveře plné vnitř. 60/197 - 1 ks,
plechovou nabídkovou tabuli, prům. ventilátor do zdi,
zachovalé pánské oblečení - střední postava a věk. Tel.:
607 744 568. Kdo můžete, prosím, věnovat sběrateli
starou panenku? Sbírám malé i velké, každá potěší.
Jaromír Stratílek, Komenského nám. 1047, Litomyšl.
Koupím celoročně obyvatelnou chatku, domeček či
nájemní byt, i 1+KK, s malou zahrádkou či výběhem pro
pejska. Příp. cena nem. max 500 tisíc Kč. Litomyšl a nej-
bližší okolí. Tel.: 739 307 646. Prodám lampu na Pb
lahev - 100 Kč, topítko na Pb lahev - 100 Kč, ledničku 40 l
- 200 Kč. Tel.: 605 761 379. Prodám trubkovou pevnou
rozebíratelnou konstrukci na zahradní domek 2, 2 x 3
x 2 m + plechové dveře + podlaha. Dále prodám komplet
na malou cirkulárku - motor 1,5 kW, 2870 otáček, nověj-
ší litinová hřídel + kotouč průměr 20 cm, motor 370 kW,
1420 ot. + kabel, křemenice + nástavec na brusný
kotouč, dlaždice 30 x 30 cm cca 50 ks, sádrokartonové
desky. Vše za rozumnou cenu. Tel.: 465 421 271 nebo sms
736 790 421. Prodám byt 2+1 v Litomyšli na Komenské-
ho náměstí, 66 m2, v os. vlast., volný ihned. Tel.: 606 646
195. Mladá rodina koupí stavební pozemek pro stavbu
rodinného domu v Litomyšli a v nejbližším okolí. Za
nabídku předem děkujeme. Tel.: 604 606 257. Koupím
dům na náměstí nebo pozemek v centru. Koupím byt.
Tel.: 737 777 845. Nabízím pozemek k zavezení hlínou
atd. Asi 50 tun. Tel.: 737 777 845. Prodám byt 3+1,
osobní vlast., na Komenského nám., cena 1,8 mil. Kč,
po rekonstruákci. Tel.: 604 796 142. Prodám chlapecké
jízdní kolo, cena 1900 Kč. Tel.: 604 796 142. Hledáme
privát pro 2 studentky. Tel.: 777 890 104. Prodám
na náhradní díly Mazdu 323, rok výroby 1985, STK.
Tel.:  776 163 379, 739 306 907.

Inzerce

Jana Věnečková

Inzerujte
v Lilii!
více na
www.litomysl.cz
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GH
OST RIDER •

 Film
 U

SA. Jeho prokletí se stalo jeho silou.
H

rají: Nicolas Cage v roli ohnivého m
otorkáře! Režie: M

ark
Steven Johnson, 105 m

inut, vstupné 70 Kč •
T

PRÁZDN
IN

Y PAN
A BEAN

A
•

 Film
 V. Británie. Katastrofa dosta-

la svůj vlastní pas. H
rají: Row

an Atkinson, Jean Rochefort,
K

arel Roden aj. Režie: Steve B
endelack, 90 m

inut, vstupné
60 Kč •

T

ARTH
U

R A M
IN

IM
OJOVÉ•

Film
 U

SA. Anim
ovaná podívaná pro

m
alé i velké s českým

 dabingem
. Režie: Luc Besson, 100 m

inut,
vstupné 40 Kč •

BABEL•
Film

 U
SA. Tři příběhy odehrávající se paralelně v

M
aroku, Tunisku, M

exiku a Japonsku. H
rají: Brad Pitt, Cate

B
lanchett, A

driana B
arraza aj. Režie: A

lejandro González
Iňárritu, 140 m

inut, vstupné 70 Kč •
T **

ATEN
TÁT V AM

BASSADORU
•

Film
 U

SA. U
dálost, která zm

ěnila
historii a životy m

noha lidí. H
rají: Laurence Fishburne, H

elen
H

unt, Dem
i M

oore aj. Režie: Em
ilio Estevez, 115 m

inut, vstupné
60 Kč •

T *

RAN
DE M

ĚSÍCE•
Film

 U
SA. Rozbal to a získej tu nejpřitažlivější

cenu! H
rají: Jessica Sim

pson, Dane Cook, Dax Shepard aj. Režie:
Greg Coolidge, 100 m

inut, vstupné 60 Kč•
T *

POSLEDN
Í SKOTSKÝ KRÁL •

 Film
 V. Británie. Okouzlující,

fascinující, vražedný. H
rají: Forest W

hitaker, Jam
es M

cAvoy,
Kerry W

ashington aj. Režie: Kevin M
cdonald, 120 m

inut, vstup-
né 55 Kč •

 T
**

DREAM
GIRLS

•
Film

 U
SA. Jeden svět všechno zm

ění. H
rají:

Beyoncé Know
les, Eddie M

urphy, Jam
ie Foxx aj. Režie: Bill

Condon, 130 m
inut, vstupné 55 Kč •

 T *

300: BITVA U
 TH

ERM
OPYL •

Am
erický historický film

. Věčnou
slávu m

ají na dosah ruky. H
rají: Gerard Butler, Lena H

eadey,
David W

enham
 aj. Režie: Zack Snyder, 115 m

inut,  vstupné 65 Kč
•

 T*

ZASTAV A N
EPŘEžIJEŠ

•
 Film

 U
SA. Jed v žilách, pom

sta v srdci.
Existuje tisíc způsobů, jak si zvednout adrenalin v krvi. H

rají:
Jason Statham

, Efren Ram
izer aj. Režie: M

ark Neveldine, Brian
Taylor, 90 m

inut, vstupné 60 Kč •
 T

**

H
AN

N
IBAL-ZROZEN

Í•
Film

 U
SA. Vstupte do tem

né m
ysli H

anni-
bala Lectera. H

rají Gaspard U
lliel,LiGong,H

elenLia Tachovská aj.
Režie: Peter W

ebber, 120 m
inut, vstupné 60 Kč•

 T**

GOYOVY PŘÍZRAKY •
Film

 U
SA. Film

 režiséra M
iloše Form

ana,
držitele dvou Oscarů a třech Zlatých glóbů. H

rají: Javier
Bardem

, Natalie Portm
an aj., 110 m

inut, vstupné 70 Kč •
 T**

OBSLU
H

OVAL JSEM
 AN

GLICKÉH
O KRÁLE

•
Film

 ČR. Film
 režiséra

Jiřího M
enzela podle slavného rom

ánu Bohum
ila H

rabala. H
rají:

O. Kaiser, I. Barnev, M
. Lasica aj. 120 m

in. Vstupné 70 Kč •
 *

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287

Sm
etanův dům

461
613

239

>
otevřeno: Ú

t - Ne 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Vstupné na výstavy a přednášky:
základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)
U

POZORNĚNÍ: 22. - 28. 5. m
uzeum

 z technických důvodů zavřeno!

do 13. 5.

od 5. 5. 
do 2. 9.

So  19. 5.
18.00
- 24.00

Ú
t

1. 5.
Čt

3. 5.
Pá

4. 5.
19.30
St

23. 5.
19.30
Ú

t   29. 5.
19.30

St     6. 6.
19.30
Pá    4. 5.

M
IG 21

- koncert - pořádá M
ajáles o.p.s. (19.30)

KON
CERT ZU

Š
B. Sm

etany - v m
além

 sále - pořádá ZU
Š (17.00)

SPIRITU
ÁL KVIN

TET
- koncert, vstupné: 120,- a 100,- Kč (před-

prodej v IC Litom
yšl, tel. 461 612 161)

BLÁZIN
EC

- zábavný pořad. Ú
činkuje: J. N

áhlovský, K. Šíp,
D. Zázvurková
STRAK

ON
ICK

Ý D
U

D
ÁK

- divadelní představení. Ú
činkuje:

Divadelní společnost Josefa Dvořáka - zařazeno v předplatném
,

předprodej v IC Litom
yšl (tel. 461 612 161)

OSTŘE SLEDOVAN
É VLAKY

- divadelní představení. Ú
činkuje:

Divadlo pod Palm
ovkou Praha - zařazeno v předplatném

, před-
prodej v IC Litom

yšl (tel. 461 612 161)

Lidový dům
461

619 183
Pá  11. 5.
Pá   18. 5.
19.30
Čt  

3. 5.
So     5. 5.
Ne  20. 5.
14.00
Pá  25. 5.
20.00

POKRAČOVACÍ TAN
EČN

Í KU
RZ PRO M

LÁDEŽ 
Pro absolventy základního tanečního kurzu letošního i

z
let

m
inulých (učitel tance J. Bílek).  

M
ISS-ÁK 2007. Pořádá M

ajáles o.p.s. (20.00)
M

ISS M
AJÁLES 07 - soutěž a

m
ajálesová dance party  (20.00)

M
ájové OD

POLED
N

Í ČA
JE

pro dříve narozené - k
tanci

a
poslechu hraje M

alý taneční orchestr tom
bola, občerstvení

SETKÁN
Í BIG BAN

DŮ
. Ú

činkují: Big band ZU
Š Litom

yšl a
Big

band ZU
Š Vysoké M

ýto. Příjem
né posezení se stolovou úpravou

a
občerstvením

 - pořádá ZU
Š Litom

yšl.

PORTRÉTY A
PROFILY

Fotografie Olgy Sejkotové a
Leoše

Tučka během
 cest v

letech 2000 - 2006 v
m

arockém
 Fezu,

tuniském
 Sfaxu, v

Sýrii a
Egyptě.

CO JE CO AN
EB VÍTE, CO K

ČEM
U

 SLOU
ŽILO

Výstava představuje řadu věcí, které jsou dnes pro děti, ale
i

některé dospělé, neobvyklé a
tajem

né. H
ravou form

ou
hádání zapojuje návštěvníky do

odhalování prvotního účelu
předm

ětů. 
M

U
ZEJN

Í N
OC a

I.ROČN
ÍK H

U
DEBN

ÍH
O M

IN
IFESTIVALU

Program
: Krom

ě stálých m
uzejních expozic bude otevřena

výstava CO JE CO, ANEB VÍTE K
ČEM

U
 SLOU

ŽILO. 
Podrobnosti v Lilii 5 na straně 13

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a!

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a!

RU
FU

S
- koncert, křest videoklipu (vstupné: 50,- Kč)

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a!

DISKOTÉKA 80. - 90. let - dj alík
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a!
M

U
SIC COCTAIL - dj enzo

DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm
a!

AU
TOPILOTE & YU

M
IKO

(Jap) - koncert (vstupné: 100,- Kč)
Ú

činkují: Pavel Fajt, Ondřej Sm
eykal, Yum

iko
DANCE PARTY - do 21.00 h vstup zdarm

a!

Všechny zápasy ČR na M
S v hokeji na velkoplošné projekci.

St 
2. 5.

St 
9. 5.

Pá
11. 5.

St 
16. 5.

Pá 
18. 5.

St 
23. 5.

Pá 
25. 5.

St    30. 5.
Pá   1. 6.

St   6. 6.

Dům
 dětí a m

ládeže
461 615 270

VÍTÁN
Í PTAČÍH

O ZPĚVU
(Daw

n Chorus Day) 2007 - sraz v 7.45
u benz. čerpadla u železniční zastávky Litom

yšl-zastávka

KRAJSKÁ STIGA LIGA V DDM
 - stiga hokej (od 17.30 hodin)

VÝSTAVA KERAM
IKY

dětí z keram
ického oboru DDM

 •
 sklepení

Dom
ova důchodců Na Skalce

Ú
t   1. 5.

Středy

Pá   18. 5.
17.00

do
6. 6.

OBRAZY JOSEFA M
ATIČKY•

 Dům
 U

 Rytířů
Výstava obrazů. 

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 9 - 16, So - Ne a svátky 9 - 12, 13 - 16

M
ěstská galerie

461 614 765

Čt
10. 5.

19.00
VARH

AN
N

Í K
ON

CERT EVELYN
 K

ATZ
- koncert izraelské

virtuosky a kom
ponistky z Tel Avivu, vstupné dobrovolné.

Pořádá: Naděje Litom
yšl (tel: 461 618 305)

Kostel Povýšení sv. Kříže
461 612 263

Ú
t 15. 5.

PŘED
N

ÁŠK
A N

EJEN
 O H

VĚZD
ÁCH

 A SLU
N

EČN
Í

SOU
STAVĚ II.•

 20.30
POZOROVÁN

Í H
VĚZD

N
É OBLOH

Y
•

 I. zám
. nádvoří 21.30 

Evropské školicí centrum
 

Ne
27. 5.

17.00

Ne  27. 5.

Ú
t  29. 5.

St   30. 5.

Čt    31. 5.
Pá   

1. 6.

PAST N
A ŽRALOKA •

 Film
 U

SA. Vtipná anim
ovaná pohádka pro

m
alé i velké s českým

 dabingem
. Režie: H

ow
ard E. Baker, John

Fox, 80 m
inut, vstupné 40 Kč •

TŘETÍ M
U

Ž •
 Film

 V. Británie. Projekt 100 H
ypnotický a hranice

žánru překračující krim
inální thriller. Jeden z největších brit-

ských klasických film
ů. H

rají: Joseph Cotten, Orson W
elles aj.

Režie: Carol Reed, podtitulky, 105 m
in. Vstupné 60 Kč •

M
l. do 12 let nevhodný •

T *

PŘÍBĚH
 ZROZEN

Í •
 Film

 U
SA. Jeden z největších příběhů lid-

stava…
 H

rají: Keisha Castie-H
ughes, Oscar Isaac, H

iam
 Abbass

aj. Režie: Catherine H
ardw

icke, 100 m
inut, vstupné 65 Kč •

T *

VRATN
É LAH

VE •
 Film

 ČR. Aby m
ohlo být vítání, m

usí být napřed
loučení. H

rají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová,J. M
acháček aj.

Režie: Jan Svěrák, 95 m
inut, vstupné 70 Kč •

Předprodej vstupenek v Inform
ačním

 centru, tel.: 461 612 161 
Vysvětlivky: T - film

 s titulky, *  do 12 let nepřístupno**  do 15 let
nepřístupno, *** do 18 let nepřístupno 
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Litomyšlský kupec a sběratel 
Quido Šimek (I. Život)

V březnu tohoto roku
uplynulo 150 let od naro-
zení kupce, muzejníka,
malíře, kronikáře, sou-
kromého sběratele a humoristy Quidona Šimka (1857
- 1933) - člověka, který svým životním dílem neoceni-
telně přispěl k uchování historické paměti rodné Lito-
myšle. Na září tohoto roku chystá Regionální muzeum
v Litomyšli výstavu věnovanou jeho životu
a dílu. Při této příležitosti vydá naklada-
telství Paseka ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Litomyšli Šimkovu monografii
založenou na detailním studiu všech
aspektů jeho díla. Kniha bude veřejnosti
slavnostně představena v předvečer výsta-
vy v Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze. K oslavám Šimkova narození při-
spěje i Česká televize, pro níž v rámci cyklu
Střípky času natočil režisér Miloslav Kučera doku-
ment o litomyšlských událostech doprovázejících
vznik Československé republiky, jak je známe z díla
Quidona Šimka. Přibližme si tedy jeho osobnost poně-
kud blíže. 
Quido Šimek se narodil 10. března 1857 v kupecké
rodině v domě čp. 139 naproti poště. V roce 1866
započal studia na místním gymnáziu, která kvůli
nepřesvědčivým výsledkům ukončil v roce 1871. Při-
tažlivější než studia byl pro něho pobyt v prostředí
obchodu, a proto se stal kupeckým učedníkem
u svého otce. Roku 1872 jeho otec zemřel. Aby se nau-

čil dobře německy, odešel
Quido roku 1873 na zku-
šenou do Vídně, odkud se
vrátil v roce 1875.

Po smrti matky v roce 1877 se ujal vedení obchodu.
Osobnostně byl Quido Šimek nepřekonatelným humo-
ristou, což se projevilo jeho vedoucí pozicí v mužském
humoristickém spolku Hnízdo kosů litomyšlských. 

Šimek provozoval kupecký krám do konce
roku 1911, kdy se vzdal obchodní činnosti
a začal se naplno věnovat své soukromé
muzejní, sběratelské a historicko-doku-
mentaristické práci. V roce 1912 odešel
z městského muzea, v němž jako vůdčí
osobnost pracoval od jeho vzniku v roce
1891. Ve svém domě zřídil soukromé muze-
um, které zpřístupnil veřejnosti. Vedle kro-
niky vlastního kupeckého krámu sepsal

také rozsáhlou kroniku, v níž vylíčil život v Litomyšli
v průběhu první světové války, sestavil ilustrovaný
seznam starožitných a uměleckých předmětů, které se
nacházely v jeho sbírkách, dále vytvořil soupis své
numismatické sbírky, nakreslil kolem šesti set obráz-
ků detailně zobrazujících Litomyšl v letech 1870 -
1930 a velké množství karikatur života tehdejší Lito-
myšle. Šimek zůstal svobodným mládencem. Předtím,
než 22. července 1933 zemřel, odkázal své sbírky lito-
myšlskému městskému muzeu. 

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

V sobotu 19. května se v Lubné na Litomyšlsku koná
společná dílna spojená s ukázkami tvarování nazvaná
Bonsai 2007. Akci pořádá Bonsai klub Skalka. V 9
hodin začne společná dílna, kterou povedou L. Šebek
a O. Kašpar. Od 14.30 hodin uskuteční ukázku tvaro-
vání rostlin a představí své bonsaje široké veřejnosti.
Zájemci o dílnu se musí přihlásit předem na tel.:
605 917 613 nebo 603 149 022, neboť počet účastníků
je omezený.

Výstava Bonsai 2007

Klub českých turistů Sloupnice pořádá 8. května
33.ročník pochodu, jehož součástí jsou i cyklotrasy.
Pochod startuje od 7.00 do 9.30 hodin z hřiště za
Základní školou. Trasy pochodu jsou 8 km, 15 km a 25
km, cyklisté si mohou vybrat podle náročnosti - dětský
okruh měří 17 km, malý 45 km a velký 80 km.

Pozvánka na pochod
sloupenskými lesy

Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska - okrsek Litomyšl zve
širokou veřejnost na okrskovou
soutěž v požárním sportu, která
se uskuteční v obci Nedošín
u Litomyšle mezi ČOV a areálem
společnosti Termomont v sobotu

19. května od 9 hodin. Soutěž bude zahájena nástu-
pem soutěžních družstev. Poté budou družstva soupe-
řit v disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami, běh
jednotlivců na 100 m s překážkami a zhruba ve 12.30
hodin začne zápolení v královské disciplíně - požární
útok. Dovolujeme si pozvat všechny příznivce tohoto
ušlechtilého sportu, aby zhodnotili naše snažení. Naše
heslo zní: Jdeme tam, odkud všichni utíkají.

za výbor okrsku Litomyšl 
Ing. Miroslav Vacek, velitel okrsku

Bližního k ochraně -
vlasti ke cti!

Děkujeme tímto gynekologicko-porodnickému oddě-
lení Nemocnice Litomyšl za velkou ochotu a profesio-
nální přístup, kterého se nám dostalo v noci z 27.
na 28. dubna po příjezdu a vzniklých komplikacich
z porodnice v Praze.                Manželé Robert a Eva Kilb

Děkujeme touto cestou všem za projevenou soustrast
a účast na posledním rozloučení s naším tatínkem
a manželem Miloslavem Janderou.     Rodina Janderova

Poděkování

Dne 20. dubna oslavili výročí zlaté svatby manželé
Zoubkovi z Litomyšle. Za léta strávená společně jim
moc děkuji a přeji hlavně zdraví, hodně štěstí a ra-
dosti.                                                dcera Alena s rodinou

Jubileum

Pan Miroslav Sobotka, rodák
a občan města Litomyšle, osla-
ví 13. května 2007 osmdesáté
páté narozeniny. Od roku 1941
je členem Sboru dobrovolných
hasičů. Čtyřicet roků se aktiv-
ně zúčastňoval při požárech
ve městě a okolí. Zastával
různé funkce i v okresním

výboru a do dnešního dne je aktivním členem výboru
místní organizace.
Po celou dobu je kronikářem Sboru. V kronikách
zachycuje nejen události v hasičství, ale i hlavní udá-
losti ve městě. Spolupracuje s Centrem hasičského
hnutí v Přibyslavi. V celostátních soutěžích kronikářů
SDH se umísťoval na 1. a 2. místě. Zpracoval kroniku
o povodních a záplavách v Litomyšli a okolí, dokument
“Hasičská župa litomyšlská” aj.
Jeho činnost je vysoce hodnocena nejvyššími hasič-
skými orgány udělením různých cen a medailí. Město
Litomyšl mu udělilo “Cenu města Litomyšle” za přínos
litomyšlské společnosti.
K významnému životnímu jubileu mu děkujeme za
dlouholetou a obětavou práci ve prospěch spoluobča-
nů a propagaci hasičství. Přejeme mu hodně zdraví
a ještě mnoho hezkých let v našem kolektivu.

Sbor dobrovolných hasičů Litomyšl

K blahopřání se připojuje i redakce Lilie, s níž Miroslav
Sobotka dlouhá léta spolupracuje při přípravě kalendária. 

Blahopřání

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

ZÁPIS KE STUDIU 
na školní rok 
2007-2008

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, základy klasického tance,
moderní scénický tanec

Zápis bude probíhat od 28. května do 8. června
pondělí až pátek od 13 do 16 hodin (v budově
ZUŠ u kostela) další informace na tel. čísle
461 612 628 nebo přímo v ředitelně školy. 

Šimkova karikatura od Ondřeje Sekory.                                                                                           Šimkovo soukromé muzeum.

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698
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V neděli 29. dubna proběhlo na modelářském letišti
Vlkov oficiální zahájení letové sezony 2007. Přes ne
příliš příznivé počasí - čerstvý vítr a chladno - navští-
vily celou akci desítky diváků, kteří shlédli a uznale
aplaudovali letovým ukázkám modelů litomyšlských
modelářů a jejich hostů z Vysokého Mýta a České Tře-
bové. Tradičně největšímu zájmu se těšily lety obřích
modelů, aerovleky, ukázky špičkové akrobacie a před-
vedení vrtulníků.
Další veřejné akce, avšak v podstatně větším rozsahu,
připravuje Spolek leteckých modelářů Litomyšl
na letišti Vlkov na červen a září tohoto roku. Doufej-
me,že budou stejně úspěšné.

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

Litomyšlští modeláři
zahájili sezonu

Pohádka o Zlatovlásce byla hlavní částí zábavného
programu litomyšlského Srandovního divadla, které
po deseti reprízách ukončilo svoji 37. divadelní sezo-
nu. Kromě toho diváci v divadle U Černého orla,
v Music clubu Kotelna a v Dolním Újezdu u Litomyšle
shlédli čtyři veselé scénky a populární písničkový
koktejl.                                                Foto Zdeněk Samek

Na konci dubna podal realizační tým litomyšlského
gymnázia přihlášku o udělení titulu Eco - school.
Gymnázium Aloise Jiráska je jednou z dvaadvaceti
pilotních škol (jedinou střední školou) tohoto
mezinárodního projektu v České republice a osm-
náct škol již titul získalo. Projekt Eco - schools spo-
juje environmentální výuku ve škole s konkrétními
praktickými kroky, které vedou k její ekologizaci.
V současné době probíhá ve čtyřiceti zemích světa. 
Na realizaci konkrétních kroků se podílejí žáci
školy, učitelé, technicko - hospodářští pracovníci
i rodiče. Všichni společně museli vytvořit pracovní
tým, analyzovat ekologický stav školy a podle této
analýzy připravit plán činností. Zapomínat nesměli
ani na informování veřejnosti a spolupráci s Měs-
tem. Proto se v realizačním týmu objevila vedle pro-
fesorky Martiny Kunderové a hospodářky školy Evy
Chlebounové také Martina Červinková z odboru
místního hospodářství Městského úřadu. 
Do plánu činnosti zařadili třídění odpadu ve třídách,
sběr použitých baterií a starého papíru, úspory energií
a vody, zlepšení stavu chemické laboratoře - přede-
vším pak digestoří, úklid okolí školy, hřiště. Studenti
přišli také se záměrem vypracovat projekt na renovaci
školní předzahrádky a obnovit terárium ve druhém
patře, s tím souvisela i snaha o získání studentů pro
péči o zvířata. Aby dosáhli na titul Eco - school, musí
svůj plán splnit minimálně na osmdesát procent. Jest-
li se jim to podařilo, posoudí v květnu auditoři ze
Sdružení Tereza.     

Součástí žádosti o titul jsou i plánované akce,
z nichž litomyšlsští gymnazisté absolvovali Den
činu, Ekotůru  po větrných elektrárnách v okolí
a prezentaci svých aktivit v rámci Dne Země. “Poda-
řilo se nám zavést třídění odpadu ve všech třídách
školy a také zahájit renovaci školní předzahrádky,”
skládá účty jedna z vedoucích týmu Kateřina Šťo-
víčková a zároveň oceňuje významnou pomoc pro-
fesorky Kunderové při splnění další položky plánu:
“Na rekonstrukci chemické laboratoře získala škola
díky jejímu úsilí grant ve výši 1,6 milionu korun.”
Finance ale nestačily na výměnu nefunkčních ven-
tilů otopných těles ve třídách. Spolužáci nepodpo-
řili svoje ekologicky zapálené kolegy ani ve sběru
papíru. “Někteří studenti se nám pokoušejí ‘zhatit
plány’ a například přehazují víka od odpaďáků, atd.
ale - mohlo by to vyjít,” zazněla v internetové dis-
kusi k tomuto tématu kritika počínání některých
nepřejících kolegů a zároveň naděje, že žádost
gymnázia bude úspěšná. Členové realizačního
týmu si tak na vlastní kůži vyzkoušeli, že přesvěd-
čit lidi, aby přemohli svoji pohodlnost v zájmu
dobré věci, je mnohdy velmi těžká práce. Přejme
jim, aby jejich úsilí bylo korunováno úspěchem
v podobě titulu jediné střední Eko - školy v České
republice. Již dnes mohou být spokojeni s výsled-
kem svého snažení - vylepšit situaci ve škole
z pohledu ekologie se jim podařilo již v mnoha
ohledech.

Eva Hudečková

Srandovní divadlo 
ukončilo sezónu

Gymnazisté v projektu Eco-schools

V dalším kole Litomyšlské ligy jednotlivců v 8 ball 21.
dubna v Billard centru v Litomyšli zvítězil David Žal-
man z BC Hradec Králové před Pavlem Čermákem
z týmu Kozí dechch a Martinem Gultem z domácího
Billard centra. Čtvrtý skončil jeho kolega Jan Rychta-
řík.
Pořadí na dalších místech: 5. Karel Rambousek, Billard
centrum Litomyšl, 6. Jan Pavlovič, MPC Pardubice, 7.
Jiří Dejmek, BC Hradec Králové, 8. Marcel Kapitančík,
MPC Pardubice, 9. - 10. Ilona Žalmanová a Pavel Šin-
delář (oba BC Hradec Králové), 11. Miloš Grujbár,
Zbloudilý koule Litomyšl, 12. Tomáš Elis, MPC Pardubi-
ce, 13. - 14. Tomáš Kovář, BC Sokol Tokyjo, Vat, Přeme-
ti, 15. Petr Vondráček, MPC Pardubice, 16. Matěj Rych-
tařík, Billard centrum Litomyšl, 17. Tomáš Veselík,
Litomyšl, 18. - 19. Jiří Harvánek, MPC Pardubice,
Daniel Bednář, Bučina, 20. Jaroslav Javůrek, MPC Par-
dubice. Soutěž celkově vede David Žalman před Marti-
nem Gultem a Pavlem Šindelářem.                            -red-

Žalman vede nadále
kulečníkovou ligu

V letošním roce
uplynulo 550 let
od vzniku refor-
mačního hnutí,
které se jako „Jed-
nota bratrská“ roz-
šířilo po Čechách,
na Moravu a do
Polska a později
jako „Moravská
církev - Moravian
Church“ do celého
světa. 
Při přípravě oslav jsme nechtěli jen vzpomínat
na historické události minulosti, ale naším
záměrem bylo představit současnou Jednotu
bratrskou jako církev živou a žijící, zapojenou
v každodenním pohybu služby, radostí i trápení
lidí kolem nás.
Ve spolupráci vedení církve, sborů, historiků
a výtvarníků byla připravena výstava, která
na dvanácti panelech přehledně popisuje historii
Jednoty bratrské a některé významné osobnosti
od vzniku až po současnost. Součástí výstavy
jsou vitríny s výtiskem Kralické Bible (spolu
s literkami, které byly použity k jejímu vytištění),
bratrský zpěvník ze 16. století, originál Zinzen-
dorfova dopisu s jeho pečetí a také původní
kalich Jednoty bratrské ze 16. století. 
Výstava bude zahájena 21. května v 16.00 hodin
vernisáží v Evropském školicím centru YMCA
v budově Zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Na vernisáži nás historií i současností Jednoty
doprovodí biskup Jednoty bratrské Mgr. Evald
Rucký. Přednáška bude spojená s videoprojekcí.
Na vernisáži bude možnost degustace speciál-
ních přívlastkových vín s vinětou 550 let JB,
které zde budou i k prodeji. Výstava bude otevře-
na do 31. května (včetně) a přístupná bude

od 9.00 do 17.00
hodin, každý den
včetně neděle,
vstupné je zdarma.
Následně bude
výstava ve Východ-
ních Čechách
putovat do Rych-
nova nad Kněž-
nou, Kunvaldu,
Žamberku a Dob-
rušky.
Litomyšl je známá

jako jedno z hlavních středisek bratrského hnutí
v Čechách. Svůj úkryt zde měla bratrská tiskárna,
konaly se tu zásadní sněmy a působily tu osob-
nosti jako Jan Černý (lékař, který sestavil slavný
Herbář a vydal tehdy v Evropě ojedinělou knihu
O nakaženích morních) a Jan Augusta (biskup,
autor mnoha knih a písní, který vedl litomyšlský
sbor a byl zde nakonec zrazen, zatčen a vězněn
16 let na Křivoklátě). Z Litomyšle vyšel i litomyšl-
ský měšťan Martin Kabátník, který cestoval až
do Svaté země a do Egypta, aby hledal pravou
a nezkaženou církev. Jeho cestopis je dodnes
ceněným svědectvím o Středním východě. 
Nad litomyšlskou výstavou převzalo záštitu
Město Litomyšl a poskytlo i finanční dotaci.
V celé republice se výstava koná pod záštitou
ministerstva kultury, předsedy Senátu PČR
a hejtmanů všech krajů, které v průběhu násle-
dujícího roku navštíví. Byla také vydána brožura
se stručným nástinem historie, představením
současných sborů Jednoty bratrské a infor-
macemi o sociálních a pedagogických aktivitách
církve.
Výstavu a vernisáž v Litomyšli zajišťuje orlicko-
ústecký sbor Jednoty bratrské, vedený pastorem
Danielem Dostrašilem.                                       -red-

Jednota bratrská si připomíná
550 let své existence
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Ve čtvrtek 19. dubna
otevřela Vyšší odborná
škola a Střední odborná
škola technická Litomyšl
učebnu CAD/CAM s návazností na CNC obráběcí
stroje. Výuku CAD systémů užívaných v řadě kon-
strukčních kanceláří zavedla škola v roce 1996 a
průběžně ji aktualizuje. Od roku 2000 je členem
Autodesk Akademie, v současnosti pracuje v aktuál-
ních verzích AutoCad 2007, Autodesk Inventor
verze 11 a pro zpracování technologie výrobků vyu-
žívá EdgeCAM ve verzi 11. “Oba tyto systémy mají
studenti naší školy možnost získat bezplatně.
Vybraní žáci, kteří splní odborná kritéria, získají
certifikát, který mohou uplatnit jak v praxi, tak i v
pokračujícím studiu na vysokých školách,” říká
pedagog Josef Herynek a dále vysvětluje: “Návrh
výrobku je zpracováván v 3D parametrickém mode-
láři Inventoru, s uloženými daty se dále pacuje v
EdgeCAMu, kde je vytvořen celý technologický
postup výroby dané součásti. Výstupem tohoto
systému je pak NC kód, který je vložen do řídícího

systému CNC obráběcího
stroje.” 
“Pro moderní výuku
těchto systémů jsme při-

pravili dvě učebny. V jedné z nich jsou instalovány
počítače včetně diaprojektoru a snímací kamery.
Zde probíhá teoretická příprava na samotný proces
výroby. Ve druhé učebně je instalována frézka FCM
16 CNC s řídícím systémem NTC 100 Fanuc, na které
probíhá vlastní výroba navržených, nakreslených a
programem zpracovaných dílů, “ provází učebnou
ředitel školy Milan Janecký.
Realizace projektu byla pro školu finančně velmi
náročná. Bez pomoci Pardubického kraje a sponzorů
z řady firem a podnikatelů by nebyla vůbec myslitel-
ná. “Poděkování patří všem, kteří podpořili dobrou
věc - zařízení, na kterém se budou moci vzdělávat
další generace mladých techniků, ale i drobní podni-
katelé, kteří budou chtít udržet krok s prudkým roz-
vojem výrobních zařízení a technologií,” dodává
Milan Janecký.

-ih-  foto Ivan Hudeček

Nová učebna pomůže českým technikům
držet krok se světem

V obnovené premiéře uvede Zámecké divadlo Mili-
slav v sobotu 12. května od 19 hodin v zámeckém
barokním divadle hru Strakatá komedie. Představe-
ní v původním nastudování režírovali Jana Paulová
a Milan Hugo Forman, současná podoba je výsled-
kem práce režisérky Simony Chalupové. Hudební
spolupráce se ujali Jiří Šilhán, člen pražského diva-
dla Julie & spol., kytarista Petr Krčmář, flétnista Vla-
dimír Steinbauer a akordeonistka Martina Lušková.
Zámecké divadlo Milislav vystupuje v obměněném
obsazení. V roli Harlekýna uvidíte Danielu Vobero-
vou, ve ztvárnění služebné Fantesky alternují
Martina Lušková a Hanka Švehelková, nově se v roli
kapitána Matamora představí Vladimír Steinbauer
a jako jeho věrný sluha Pulcinella Jakub Kodym.
Další role zůstaly původním hereckým představite-
lům - Pantalona hraje Libor Kodym, jeho dceru
Kolombínu Regina Šplíchalová a Pierota Ivan Hude-
ček. Kostýmní úpravy jsou opět výsledkem práce
Jany Paulové.
Představení budou uváděna pravidelně o následují-
cích nedělích 20. a 27. května a 3. června vždy od 17
hodin. Zámecké divadlo Milislav plánuje o prvním
červencovém týdnu putování okolím Litomyšle s koň-
ským povozem, v září pak ve spolupráci s ochotnic-
kým spolkem OSDO Ústí nad Orlicí festival Divadlo
na zámcích - v Litomyšli a v Nových Hradech.
Zámecký divadelní spolek Milislav byl založen v roce
1998 při příležitosti 200. výročí vzniku zámeckého
divadla v Litomyšli. V témže roce soubor nastudoval

a posléze uvedl slavnostní obnovenou premiéru hry
Friedricha Wilhelma Zieglera Milenec a sok v jedné
osobě. Tato rytířská fraška o čtyřech jednáních, uve-
dená poprvé 23. dubna 1798, byla pro značný ohlas
mnohokrát reprízována.
Tentokrát uváděná komedie je specifický žánr, který
se rozvíjel hlavně v Itálii od poloviny 16. do poloviny
18. století. Jejími hlavními představiteli jsou napří-
klad Carlo Goldoni („Sluha dvou pánů“) či Carlo
Gozzi (proslavený pohádkovou hrou „Turandot“).
Vznik commedie dell’arte je spjat mimo jiné i s tzv.

Novou učebnu s CNC strojem si prohlédli také zástupci spon-
zorských firem.

Vedení školy při slavnostním otevření učebny poděkovalo
zástupcům kraje i sponzorům.

Strakaté neděle v barokním zámeckém 
divadle s ochotnickým spolkem Milislav

Strakatá komedie vychází z tradiční commedie del’ arte.

Která koule je blíž? Během utkání se často pásmem přemě-
řují vzdálenosti jednotlivých koulí od tzv. košonu.

Turnaj Paseka Cup
v pétanque vyhrály
Koule z Kamerunu
Až nad nedělním ránem 29. dubna vyvrcholil další roč-
ník turnaje Paseka Cup v pétanque - koulích, když
ve finále přehrálo družstvo Koule z Kamerunu tým
Boulet Boulet Boulette v poměru 13:1. Vítězná trojice
ve složení Remetský, Blažek a Netušilová si poradila
s favorizovaným celkem hrajícím ve složení Beneš,
Jana Antonovová a Vratislav Fous i přes to, že soupeř
měl ve svých řadách posilu z Francie - mladíka Remiho.
“Zvláště Blažek zvaný Bláža podal v závěru turnaje
famózní výkon,” komentuje dění na hřištích za Lido-
vým domem ředitel soutěže Lubomír Švehelka z knih-
kupectví Paseka.
V utkání o třetí místo zvítězil tým Haluz (Vlachý, Vla-
chá, Harvilko) nad Mrzáky (Čombe, Zátka a Kéřa)
z Radimi u Kolína. Poprvé se také dohrála soutěž útě-
chy mezi vyřazenými týmy, kterou vyhrálo jediné čistě
ženské družstvo ve složení Švehelková, Kruisová, Běli-
nová a Horáková. Punc mezinárodní soutěže dodala
turnaji účast spisovatele Lubomíra Martínka, který
angažoval dvě mladé Francouzky Virginii a Marion.
Zatímco uplynulé tři ročníky propršely a vloni dokonce
museli organizátoři hřiště vysoušet molitanem, letos
zůstala jarní obloha bez mráčku a rovněž teploty byly
nadprůměrné. Naopak se musela hřiště kropit vodou,
aby se tolik neprášilo. Účastníci si tak vychutnali klání
až do samotného konce, kdy se rozdávaly diplomy
s motivem astronautů na Měsíci hrajících pétanque
a vítězný tým převzal pohár - originální sochu z dílny
sochaře a restaurátora Vráti Fouse. Účast 28 týmů je
příslibem pro příští ročník, který se uskuteční opět
na přelomu dubna a května. 

Text a foto Ivan Hudeček

venkovskou komedií, v níž se vyskytuje řada typo-
vých postav, mnohé byly téměř shodné s dell’arte
(služebné, staří páni, milovníci, intrikánští sluho-
vé...). Venkovská komedie také ponechávala dost
místa pro improvizaci herců a kladla důraz na jejich
spontánní výkon. Všichni herci Commedie dell’arte
bývali dobrými tanečníky i akrobaty. Věnovali oby-
čejně své herecké úsilí a svou divadelní dráhu jedi-
nému typu. Například Tiberio Fiorilli zvaný v Itálii
Scaramuccio podle typu, rodák z Neapole, uměl
v třiaosmdesáti letech ‘dát nahoru (nohou) políček’.
Hrál téměř půl století a byl miláčkem Paříže. V osm-
desáti letech se dokonce podruhé oženil s mladič-
kou Robertou Duvelovou.
O tom, jak se tohoto úkolu zhostili litomyšlští ochot-
níci, se přijďte přesvědčit v sobotu 12. května v 19
hodin do zámeckého divadélka.

Ivan Hudeček
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Po “povinném” a jasném vítězství oblastní-
ho kola v basketbalu 14. března se naše
děvčata těšila na kolo okresní, které se
konalo 22. března v Městečku Trnávce, kde
jsme se postupně utkali se Svitavami,
Poličkou a Moravskou Třebovou. Po dvou
bezproblémových vítězstvích nás čekalo
rozhodující utkání o postup proti Moravské
Třebové. Po vlažném začátku a zlepšené
obranné hře se nám nakonec i tento zápas
podařilo vyhrát a tím i postoupit do krajského kola
pořádaného jako V. olympiáda dětí a mládeže Pardu-
bického kraje. 
16. dubna nás přivítalo krajské město Pardubice. Náš
cíl byl jediný - vítězství. Úvodní los nám nepřál, proto-
že jsme hned úvodní zápas hráli proti nejsilnějšímu
soupeři - Pardubicím, a tak se už první utkání stalo
“finálovým”. Ihned po začátku jsme se dostali do mír-
ného vedení, které jsme si poctivě hlídali (v poločase
jsme vedli o tři body). Soupeř nám hru znepříjemňoval

zejména přesnými “trojkovými” pokusy.
O výsledku nakonec rozhodla naše pečlivá
obrana, a proto, i přes občasné trápení se
zakončením, jsme zaslouženě zvítězili
22:17.
Druhý zápas se Žamberkem a třetí s Chrudi-
mí byl už pouhou formalitou. Jasné výhry
nenechaly nikoho na pochybách, že celko-
vým vítězem turnaje se stane III. ZŠ Lito-
myšl. 

Trochu nás mrzí, že celorepublikové finále basketbalu
dívek se letošní rok nepořádá, protože hrát s nejlepší-
mi týmy republiky bychom si určitě zasloužili.
Závěrem bych rád poděkoval všem dívkám za výborný
kolektivní výkon a vzornou reprezentaci školy i celého
města. Složení družstva: Markéta Černá 9.A, Andrea
Jirková 8.A, Martina Jirková 9.A, Lucie Moravcová
8.B, Hana Řiháková 9.C, Michaela Vacková 8.B.

za III. ZŠ Dušan Simonides

Basketbalový úspěch dívek III. ZŠ

Do nové atletické sezóny vstupují atleti a atletky TJ
Jiskra Litomyšl. V oddíle pracuje pět atletických trené-
rů, kteří se věnují celkem pěti desítkám aktivních
závodníků. Nejúspěšnějším závodníkem oddílu je svě-
řenec Vladimíra Novotného desetibojař Pavel Baar,
stříbrný z loňského mistrovství České republiky, který
vstupuje do letošní sezóny s ambicemi vylepšit svůj
osobní rekord nejméně o 300 bodů a stát se stabilním
členem české desetibojařské reprezentace. V oddíle
vyrůstají i další nadějní závodníci, jako například
dorostenci Jan Lukášek a Tomáš a Vojta Kozákovi.
Mladé naděje se ale objevují i mezi atletickým potě-
rem, který vedou olympionici manželé Valentovi.
V letošním roce je do atletických soutěží přihlášeno
nejmladší žactvo, mladší a starší žáci a žákyně a také
družstvo mužů dlouhodobě úspěšně bojující ve 2.
národní lize. Všichni tito závodníci budou letos závo-
dit v nových dresech, které novým logem sponzorsky

opatřila firma Story Design z Litomyšle. Úsilí atletů
v ligové soutěži můžete divácky podpořit v prvním
kole 2. národní ligy 19. května na litomyšlském stadi-
onu Černá Hora.                                                             -red-

Litomyšlští atleti na prahu nové sezóny
poděkování sponzorům

Příznivci jachtingu a windsurfingu se ohlédli za minu-
lou sportovní sezónou koncem března. Večer na Karlo-
vě provázelo nejen poutavé vyprávění Zbyňka Rauše
o windsurfingu na Rhodosu, ale i vyhlášení úspěšných
jachtařů v jednotlivých kategoriích za rok 2006.
V kategorii windsurfingu juniorů získal ocenění Dani-
el Kult, za jachtařky juniorky Lucie Kaurová a v kate-
gorii dospělých surfařů Daniel Novák. Předání cen pro-
běhlo s úctou, ale i humorem jachtařům vlastním, kdy
každý z oceněných při převzetí prokazoval svou rovno-
váhu na nově vyvinutém windsurfingovém trenažéru. 
Zvláštní poděkování patřilo před ukončením závodní
činnosti kapitánu lodi FRAM Jiřímu Sedláčkovi a celé
posádce za dlouhodobou a velmi úspěšnou reprezen-
taci v zahraničí v kategorii námořního jachtingu. Při
převzetí ceny předal kapitán úspěšné posádky štafetu
mladé generaci slovy, ve kterých si vážil nejen oceně-

ní, ale i prvních získaných zkušeností a začátků
na litomyšlském Košíři.
PRO NOVÉ ZÁJEMCE O WINDSURFING A JACHTING při-
pravil jachetní oddíl páteční odpoledne 11. května
od 14.30 do 17.00 hodin na Velkém Košíři v areálu vod-
ních sportů v Litomyšli. Instruktoři Vás seznámí
pomocí windsurfingového trenažéru se základy wind-
surfingu na suchu a budou k dispozici pro Vás a pro
předání potřebných informací k provozování základů
uvedených sportů v oddíle.
Další pravidelná příprava bude pokračovat každý
pátek od 14.30 do 16.30 hodin.
3. června připravujeme tradiční otevření Košíře, které
vnímáme jako setkání jachtařů a surfařů, ale i jako
odpoledne otevřeného mola a loděnice pro veřejnost
a zájemce o vodní sporty.

YCL

Surfovalo se i na Karlově

Město Litomyšl pořádá další semináře věnované výcho-
vě dětí a mládeže. Pro zájemce o knihy vydavatelství
FRAUS jsou připraveny dva semináře s paní Mgr. Vlas-
tou Žabenskou, která účastníkům přiblíží zajímavé
učebnice. 14. května se bude lektorka věnovat výuce
slohu a rétorických dovedností formou herních aktivit
a jazykovou komunikací ve škole, projektům zaměře-
ným na sebevyjádření, přesvědčování a argumentaci.
Seminář nese název Komunikace a sloh jako hra.

Jak se nestát Robinsonem
aneb život mezi lidmi
Odpoledne 17. května bude prostor pro náměty v hodi-
nách občanské a rodinné výchovy včetně ukázek her a
netradičních úkolů, které rozvíjejí dětskou zvídavost,
tvůrčí činnost, vzájemnou komunikaci a ochotu spolu-
pracovat. Semináře jsou bezplatné a přihlásit se je
možné na adrese milada.nadvornikova@litomysl.cz

Tresty a odměny, sociální
a citové týrání dětí 
To je název semináře, který pořádá Město Litomyšl 16.
května od 13.00 do 16.00 hodin v Evropském školicím
centru Litomyšl (Zámecký pivovar Litomyšl). Předná-
šet bude PhDr. Lidmila Pekařová, primářka Rehabili-
tačního centra Hamzovy odborné léčebny Luže -
Košumberk. Program: Kdo a kdy smí trestat a jak? Ne-
přípustné sankce a neuvážené direkce. Ideální trest a
test výchovné způsobilosti pro dospělé. Tělesné a soci-
álně citové sankce a jejich dopad. Podstatná otázka při
volbě školních trestů. Dětská lež a její kořeny, co
s masivní lhavostí. Přihlásit se může každý zájemce
telefonicky (461/653 350, 461/653 351, 775/653 322)
nebo e-mailovou formou na adresu: milada.nadvorni-
kova@litomysl.cz Cena semináře je stanovena na 50,-
Kč pro jednotlivce. Manželská dvojice hradí 50,- Kč
dohromady.

Komunikace a sloh
jako hra

KOMPLETNÍ GRANULOVANÁ STRAVA
prodejce Vojtěch a Šárka Skřivanovi, 

Litomyšl, tel.: 724 795 650, 607 937 258
e-mail: skrivan@unet.cz

ROZVOZ GRANULÍ ZDARMA PO LITOMYŠLI 
A VYSOKÉM MÝTĚ PO 16. HODINĚ

možnost objednat dalších cca 30 značek 
(např. Acana, Anka, Bosch, Hill, Delikan, 

Brasa, K-9, Pro Plan, Shurgain ad.)
rádi zašleme prospekty a ceník

super premium
BEST CHOICE
premium 
PRIMA FOOD 

12. května se od 10.30 hodin konají na pískovém kol-
bišti v Litomyšli u Primátorské hráze Jarní jezdecké
závody. Program zahrnuje čtyři parkurové soutěže od
stupně Z do L, současně proběhne i oblastní mistrov-
ství dětí a juniorů. * Sobotní odpoledne 19. května
bude v kryté hale na Suché opět patřit dětským jezd-
cům. Od 13.00 hodin se zde uskuteční Jezdecké hry
pro děti na ponících i velkých koních s pestrým progra-
mem, ve kterém nebudou chybět jízdy zručnosti pro
nejmenší či parkurové soutěže pro zkušenější dvojice.

Kdy na jezdecký sport
Když počasí dovolí, můžete si od 12. května
chodit zaplavat na litomyšlské koupaliště.
Solárním ohřevem získá voda teplotu minimál-
ně 20 stupňů. Malý pětadvacetimetrový bazén
a tobogán budou sloužit veřejnosti od 9 do 19
hodin. V době provozu koupaliště budou pří-
stupné také kurty na tenis a plážový volejbal. 
Vstupné do areálu zůstává beze změn.   

Koupaliště zahajuje

NOVÉ GRANULE 
PRO PSY
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Sedmnáctiletý reprezentant litomyšlského Orion
Motocross Teamu František Smola vstoupil
do letošního seriálu Mistrovství
Evropy CC 125 juniorů
v rumunském Ciolpani slibně, když
v první jízdě úvodního závodu
obsadil třetí místo. Ve druhé
rozjížďce jej však postihla smůla,
když se na jeho Suzuki v polovině
závodu po kontaktu se soupeři
poškodila spojka a jezdec se musel
dalšího boje vzdát.
O poznání lépe dopadl v druhém
dějství ve slovinské Brezici.
Přestože ve třetím kole první
jízdy upadl a závod dokončil jako
devátý, ve druhé jízdě obsadil
třetí místo a celkově se posunul
na sedmou příčku. Další český
závodník, patnáctiletý Michael
Špaček z Gold Fren Teamu Holice
skončil v Rumunsku dvakrát
dvanáctý, ve Slovinsku jej

po zopakování stejného umístění v první rozjížďce
vyřadil z dalšího boje prasklý píst. Celkově skončil,

jak jinak, než opět dvanáctý.
Další závod evropského
šampionátu se jel 28. a 29.
dubna v polském Gdaňsku.
Smola se domácímu publiku
představí 6. května v prvním
závodě Mistrovství ČR v motok-
rosu Pap Oil Cup 2007 v Lokti
nad Ohří. Bude tak chybět
na startu závodu Mistrovství
Evropy v ruském městě Cher-
nivtsi. 
Přehled dalších závodů ME
CC125 juniorů: 26. - 27. května
Olsztyn - Polsko, 9. - 10. června
Slov. Konijce, 16. - 17. června
Siauliai, 7. - 8. července Val-
kenswaard, 4. - 5. srpna Rjazaň,
25. - 26. srpna S. Sverino, 8. - 9.
září Schwedt.

-ih- foto Ivo Helikar

Smola se na Mistrovství Evropy
uvedl třetím místem

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.

Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

Každoročně s příchodem jara se setkáváme se stejným
úkazem. Objevuje se na mezích, zahrádkách, sadech
a v poslední době i na neobdělávaných polích, zkrátka
všude tam, kde rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá
stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého travní-
ho porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá sta-
rosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít zápalky
a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypále-
ného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím
k lepšímu růstu nového porostu. Konečně, koho by
napadlo, že tato “metoda” zahradnické práce může
vést k nejtragičtějším koncům.
Ponechme stranou nesprávné názory a podívejme se
blíže, k čemu vede vypalování staré trávy
ve skutečnosti. Oheň sice starý porost opravdu zničí,
jenže s ním odumírají kořínky nového a přežívá jen
odolný plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky,
u nichž poškození podkorové vrstvy má za následek
konec růstu a uhynutí. Pro život v přírodě má
nesmírný význam i biologická rovnováha mezi
různými druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže
sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu
natolik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního
stavu. Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří
by v normálních podmínkách nikdy neměli podmínky
k překročení obvyklého množství. Ani zajíci, pernatá
zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v plamenech,
zvláště když jejich počty díky měnícím se přírodním
podmínkám rok od roku klesají. A domněnka, že popel
dobře zahradu pohnojí, také neobstojí. Jednak
zdaleka neobsahuje ty látky, které trávník skutečně

Vypalujete starou trávu?

Padesátiletý atlet František Šváb z Litomyšle podává
v závěru své běžecké kariéry opravdu špičkové spor-
tovní výkony.
V nedávném Pražském půlmaratonu doběhl v konku-
renci zhruba šesti tisíc běžců na 43. místě, svoji kate-
gorii vyhrál a z českých běžců dokončil závod jako
jedenáctý. Týden na to převzal cenu pro vítěze Brněn-
ského běžeckého poháru, prestižního desetidílného
seriálu běžeckých závodů na Moravě, v němž skončil
celkově na 13. místě. Úspěchy z poslední doby
korunoval 8. dubna druhým místem v běhu Jarmily
Kratochvílové.           -ih- s přispěním Jana Jarinkoviče

Běžec Šváb kraluje
své kategorii

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Moderní mezonetový byt 4+1 (105 m2), OV,
zděný, 3. a 4. NP, 2 koupelny, velmi pěkný.
RD v klidné čtvrti, SLEVA 4+1, plyn. ÚT, garáž,
dílna, zahrádka. • Rekonstruovaný byt 4+1
(86 m2), družst., panel, 1.NP, nová kuchyň a koupel-
na, dřevěné podlahy, dlažby. 

OBCHODY  V LITOMYŠLI:
Prodejna na hl. náměstí, přízemí 45 m2, patro
65 m2, dobré místo. • Prodejna 144 m2 se zázemím
a sklady 110 m2 v centru města. • Prodejna
na okraji hl. náměstí s kanceláří a bydlením.

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ V LITOMYŠLI U ŠKOLEK
Byty o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+1  
• REZERVACE včetně  možnosti  financování
• HYPOTEČNÍ ÚVĚRY od ČSOB, a.s.
zajistíme v realitní kanceláři CONSULT VK Litomyšl,
tel. 728 080 947, 461 612 670-1

POZEMKY V LITOMYŠLI:
• zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
• zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2

• pozemky pro RD a rekreaci blízko přírody
• pozemek pro průmyslové využití.

POZEMKY PRO RD V OKOLNÍCH OBCÍCH - Janov,
Dolní Újezd a Budislav u Litomyšle.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE: 
Řikovice SLEVA uzavř. dvorek, 1+1 + 2 míst-
nosti výměnku, zahrady 2508 m2. • Trstěnice –
přízemí 2+1, podkroví 2+1, koupelna, WC,
dvorek, zahrady 637 m2 • Budislav u Lit. – zděná
chata 4+1, dílna, všechny sítě, zahrada 204 m2. 

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti: 
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti •
zajistíme její nabídku na 10 internetových
serverech • využijeme široké možnosti inzerce
Vaší nemovitosti • zajistíme Vám kompletní real-
itní servis včetně obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt

Atlet Vladimír Novotný
Sportovcem roku 2006
Atlet Vladimír Novotný z atletického oddílu
Jiskra Litomyšl získal jako jediný závodník na
Svitavsku cenu v anketě Sportovec roku 2006
Pardubického kraje. V kategorii veteránů
obsadil třetí příčku, a to především za zisk
titulu mistra Evropy ve vrhačském pětiboji.        

-red-

potřebuje, jednak spáleným kořínkům nepomůže ani
to nejzázračnější hnojivo na světě.
O tom, že na vypalování staré trávy doplácí nejen pří-
roda, svědčí následující příklady: 
Zaměstnanci jedné stavební firmy, kteří se rozhodli
využít této pochybné metody k úklidu části staveniště,
podcenili silný vítr a plameny uklidily kromě starého
porostu sklad laminátové krytiny a mobilní buňku
s kanceláří stavbyvedoucího. Způsobená škoda šla
do statisíců. Zatímco stavbaři vyvázli bez zranění,
neměl to štěstí chatař, vypalující trávu na svém
pozemku. I zde sehrál svoji roli vítr, navíc však pomoh-
ly hořlavé kapaliny. Chataři dopomohly k popáleninám
II. stupně a zbavily ho starostí s dokončovacími prace-
mi na jeho nemovitosti. Ta shořela do základů i s gará-
ží a osobním automobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezích za svou
zahradou, sice nezpůsobil žádnou vysokou škodu
na majetku, podcenil však nebezpečí kouře a přiotrá-
vil se oxidem uhelnatým a následně zůstal v plame-
nech. Přivolaní hasiči zabránili dalšímu šíření ohně,
z plamenů však vyprostili jen ohořelé tělo.
A pro ty, které ani tyto příklady nepoučily:
Na vypalování trávy pamatuje zákon o požární ochra-
ně, vyhláška a i krajské a okresní nařízení peněžitými
pokutami, ale v případě obecného ohrožení nastupuje
i trestní zákon a někdy i tresty odnětí svobody.
Domníváme se však, že dříve, než nastoupí zákony,
měl by zvítězit zdravý rozum. Zničené přírodní pro-
středí, ohrožené hodnoty, zdraví a lidské životy jsou
příliš velkou daní lidské pohodlnosti.

Karel Zeman,
odpovědná osoba  dle Zákona o požární ochraně
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Litomyšlský Orion Kart Team hodlá v letošní sezóně
navázat na loňské úspěchy. Tím největším bylo vítěz-
ství Patrika Hájka ve Světovém finále ve třídě ROK 15.
října v italském Lonatu. Tento jezdec navíc vybojoval
titul vicemistra v mistrovství republiky třídy N 125. 
V kategorii ROK JUNIOR získal titul další člen týmu
David Bělina a ani ostatní jezdci ve žlutomodrých bar-
vách se neztratili. Ve třídě ROK skončil František Adá-
mek třetí, stejného umístění dosáhl mezi Kadety
Radim Maxa. V této velmi vyrovnané třídě obsadil
šesté místo Martin Doubek, který po celý rok bojoval
o nejvyšší příčky. Vše si ale vynahradil ziskem Českého
poháru ve třídě ROK JUNIOR. 
Do sezóny 2007 vstupuje litomyšlský tým v sestavě Jiří
Doubek - majitel, Martin Slavík - manažer a jezdci
František Adámek (1989 - třída ROK), David Bělina
(1991 - třída ROK) a Martin Doubek (1994 - třída ROK
JUNIOR). Příležitostně se v barvách Orionu objeví
Dalibor Gondík a Otakar Brousek mladší, oba v katego-
rii Honda 390 GX. “Technika i pro tuto sezónu zůstává
stejná, což znamená, že budeme používat motory Rok
Vortex a podvozky Birel dodané firmou Joka,” říká
manažer Martin Slavík, který si vysoce cení zimní pří-
pravy v nové motokárové hale v Litomyšli. “Naší priori-
tou je domácí mistrovství, které začíná 28. a 29. dubna
ve Vysokém Mýtě. Cílem je umístění všech tří jezdců
na stupních vítězů,” plánuje Slavík. Litomyšlský tým
absolvuje mistrovství Itálie, Polska a jednotlivé závo-
dy v Německu. Všichni tři jezdci se zúčastnili i kvalifi-
kace na mistrovství Evropy, která proběhla v Sosnové.
František Adámek a David Bělina tu závodili ve třídě
KF2, Martin Doubek ve třídě KF3. 
Přípravu na letošní sezónu zahájili jezdci ve Wackern-
dorfu, kde absolvovali dva tréninkové víkendy a poté
se přesunuli do dějiště tří závodů v Itálii. První závod
se jel 25. února v Lonatu, druhý 11. března v Ottobia-
nu a třetí, nejvydařenější, v Pampose. Zde vybojoval
první letošní pohár Martin Doubek, když ve společné
třídě ROK obsadil třetí místo. 

-red-  foto archív Orion Kart Teamu

Orion Kart Team
chce navázat 
na loňské úspěchy

•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

David Bělina ve třídě KF2 na trati v Sosnové.

V boccie jsou 4 základní zdravotní kategorie (soutěžní
třídy). Nejvíce postižení hráči kategorie BC3 hrají za asisten-
ce spoluhráčů, kteří jim nastavují hrací pomůcku (rampu)
do požadovaného směru a výšky. Hráč po ní potom spustí
míč do hry.

Současně s výstavbou motokárové haly
v průmyslové zóně v Litomyšli vznikl i nový tým
mladých motokárových jezdců, který se účastní
seriálu Hobby Cup. V loňské sezóně tým
reprezentovali dva jezdci - devítiletý Albert Edlman
z Litomyšle, který zvítězil v kategorii Mladí 80,
a sedmiletý Zdenda Ošťádal z Moravské Třebové,
který skončil v silné konkurenci na sedmém místě.
Pro letošní rok se tým rozšířil o další čtyři jezdce -
k Albertovi a ke Zdendovi se přidali Adam a Kuba
Tomáškovi, Tomáš Berger a Sergej Něgru. Ti budou
jezdit v kategorii Mladí pro mladé a začínající
jezdce, zatímco Albert pojede v kategorii Kadet
a Zdenda v kategorii Bambini. Hobby Cup 2007 začal
14. dubna setkáním jezdců na soustředění
na okruhu ve
Vysokém Mýtě. Hned na úvod soustředění šéf týmu
Radim Vašek všechny týmové jezdce zaregistroval.
Na soustředění přijelo opravdu hodně jezdců, aby
užili velice teplého počasí pro jedno z prvních
svezení pod širým nebem a vůbec první letošní
svezení na okruhu ve Vysokém Mýtě, kde přes zimu
probíhala úprava okruhu (na okruhu přibyly dvě
nové šikany, kterými se ale ještě nejezdilo). Mladí
jezdci se zúčastnili školení pana Horského, které si
vyslechli nejen noví jezdci, ale i ti, kteří jezdili už
vloni. Pořadatelé jim ukázali vlajky, s nimiž se
během závodů mohou setkat a vysvětlili jim jejich
význam. Pak je provezli na přívěsu po okruhu a řekli
jim, jak jezdit. Dopoledne a po obědě proběhlo
několik tréninkových jízd a od čtyř hodin odpoledne
se jely první seznamovací závody. Pořadí na startu
se losovalo, protože se nejela žádná kvalifikace
a také se nejelo o žádné ceny. Prostě jen tak pro
zábavu. 
Nejdříve jeli Mladí. Tomášovi Bergerovi na startu
zhasl motor a zatímco ostatní jezdci stihli projet
další dvě zahřívací kola, provedli mechanici týmu
přímo na startovním roštu opravu. Kubovi

Tomáškovi začal na rovinkách zlobit motor a navíc
ho potkala kolize a tak z prvního startovního místa
klesl na konec pole. Aspoň si kluci hned na začátku
ozkoušeli, co všechno se při závodech může stát.
Po Mladých jeli Bambini, Zdenda Ošťádal si vylosoval
pozici až na konci startovního pole, v průběhu
závodu se ale dostal o pár míst dopředu. Jako
poslední z litomyšlských jezdců jel Albert Edlman
v Kadetech, vylosoval dvojku a v prvním kole se
dostal do čela. Podařilo se mu ovšem po chybě
dostat do smyku a propadl se na konec. Během jízdy
získal zpátky dvě místa. Letos ho čeká silná
konkurence, takže musí hodně trénovat, aby obhájil
své loňské výsledky. 
První závod se pojede 12. - 13. května ve Vysokém
Mýtě. Další informací o týmu najdete na stránkách
www.akartarena.cz.

Tým A-kart areny vstoupil 
do sezóny Hobby Cup 2007

Vítanou příležitostí pro setkání vozíčkářů, jejich
rodinných příslušníků, přátel a známých se stal sedmý
ročník Velikonočního turnaje v boccie, který se usku-
tečnil na Zelený čtvrtek 5. dubna v Městské sportovní
hale v Litomyšli. Obdobu francouzské hry petanque
zde hrálo třicet handicapovaných závodníků, mezi
nimi i reprezentanti České republiky, kteří usilují
o nominaci na Letní paralympiádu v Pekingu. 
Turnaj však není jen o sportovních výkonech. “Ke
sportovní stránce přibyl samovolně i společenský roz-

měr. Není nejdůležitější umístění. Chceme, aby si
každý hráč odnesl dobrý pocit ze hry,” říká Jaroslav
Hantl, hlavní pořadatel z TJ Léčebna Košumberk.
“Třicet hráčů je už velké sousto, proto jsme se rozhod-
li rozdělit vozíčkáře do dvojic. Jako základ každé dvo-
jice byli nasazeni zkušení hráči a k nim se dolosovali
začátečníci, kteří měli takto možnost učit se od mist-
rů,” pokračuje. V Litomyšli se turnaj konal vůbec popr-
vé, neboť lužská tělocvična přestávala stále rostoucí-
mu zájmu o tento sport stačit. Původně malý turnaj
překročil hranice regionu a má ambice dále se rozvíjet.
Pořadatelé by tak v budoucnu chtěli připravit oficiální
celorepublikový turnaj. Podmínky v Litomyšli byly
skvělé. Doufáme, že se tu budeme setkávat častěji a za
větší podpory veřejnosti, jak je obvyklé v zahraničí,”
uzavírá Jaroslav Hantl.
Mezi účastníky byli závodníci z reprezentačního výbě-
ru. Štefan Pekara z pořádající TJ LK a Lucie Petremen-
tová (TJ Slavia Liberec) pojali turnaj jako přípravu
na květnový Světový pohár ve Vancouveru, kde budou
bojovat spolu s dalšími boccisty o nominace pro Čes-
kou republiku na Letní paralympiádu v Pekingu. Dal-
ším zúčastněným reprezentantem byl Radek Procház-
ka z Kladna (závodící za TJ LK) taktéž přihlášený
na Světový pohár.
Umístění na prvních třech místech: 1. Místo Michal
Kořínek (STS Praha) a Lukáš Čeloud (TJ LK), 2. místo
Štefan Pekara (TJ LK) a Lucie Petrementová (TJ Slavia
Liberec), 3. místo Radek Procházka (TJ LK) a Ivoš Smo-
lík (HSC Velké Meziříčí).            -red- FOTO Klára Říhová

Litomyšlský turnaj v boccie nebyl 
jen o soupeření vozíčkářů

PŘIJMU PRACOVNÍKA
pro kosmetické nebo masérské

služby na živnostenský list
Informace na tel.: 739 239 813

Mateřské centrum zve
na zájezd do Újezdce 
Mateřské centrum Litomyšl pořádá ve čtvrtek 10. květ-
na zájezd do Újezdce za koníčky. Odjezd v 9.15 hodin
od I. mateřské školy vc Litomyšli. Cena: dospělá osoba
30,-Kč (příspěvěk na dopravu). Nezapomeňte na pitíč-
ko a svačinku. Informace a rezervace míst: Petra
Benešová, tel. 607 605 720. Za deštivého počasí se
výlet ruší.
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Sportovní televizní moderátorka Jana Nováková -
Adamcová se stala pro letošní sezónu patronkou lito-
myšlského Orion Motocross Teamu, který slaví deset
let své existence.
V uplynulých letech v jeho barvách působili například
čtyřnásobný mistr světa Joel Smets z Belgie, Rakušané
Grosskopf či Machtlinger, současný nejlepší freestylo-
vý jezdec u nás Petr Kuchař či Filip Neugebauer, dnes
účastník Mistrovství světa závodící v sousedním
Německu.
Na slavné roky se pokusí navázat sedmnáctiletý Fran-
tišek Smola z Kladna, který se vloni neztratil ani mezi
dospělými. Juniorský mistr republiky skončil na pátém
místě. V kubatuře open reprezentuje znovu Petr Bar-
toš, který by měl spolu se Smolou zasáhnout do seriá-
lu Mistrovství Evropy a zúčastnit se i německého šam-
pionátu a vybraných závodů Mistrovství světa. Umístě-
ní kolem 10. - 15. místa se očekávají od Jana Mikulec-
kého a Lukáše Mohaupta, zkušenosti pomalu úročí
devítiletý Filip Žrout a po mnoha letech se vrací
sedmatřicetiletý Jan Froněk, který se na novém moto-
cyklu Honda bude snažit využít svých dlouholetých
zkušeností. K návratu do kolotoče závodů jej přivedla
také vidina účasti v populární Rallye Paříž - Dakar,
kterou chce absolvovat za dva roky.

-ih- foto Petr Girgal

Motokrosový jubilantInformační místa pro podnikatele provádějí 
Analýzu podnikatelského prostředí v regionech
HK ČR se zapojila do projektu Institut
trhu práce a v rámci projektu ITP prová-
dí od měsíce března 2007 analýzu podni-
katelského prostředí v regionech pro-
střednictvím Informačních míst pro
podnikatele s cílem identifikovat
a odstraňovat nerovnosti v potřebách
zaměstnavatelů a struktuře absolventů
škol. Analýzu formou dotazníkového šetření ve svi-
tavském regionu provádí za Krajskou hospodářskou
komoru Pardubického kraje Oblastní kancelář Svita-
vy, Informační místo pro podnikatele Svitavy, Kijev-
ská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239, fax:

Orion Motocross Team Litomyšl sestavený pro letošní sezó-
nu. Zleva Filip Žrout, Lukáš Mohaupt, Jan Mikulecký a Petr
Bartoš.

461 568 240, e-mail: RMSvitavy@ inmp.cz,
www.khpce.cz, inmp.komora.cz.
InMP poskytne MSP bezplatně pomoc
a obecné informace týkající se podnika-
telského prostředí v ČR a EU, legislativy ČR
a EU, poradenství při zahájení podnikání,
programů podpory MSP na regionální
a celostátní úrovni, vzdělávacích progra-

mů v rámci regionu a centra, produktů Centra pro
evropskou integraci Hospodářské komory ČR,
CEBRE, EuroInfoCentra, BusinessInfoCentra, Cze-
chTradu, ČMZRB a dalších institucí na podporu MSP.

PLACENÁ INZERCE

První zónový závod motokár nazvaný GP ROK se
o víkendu 21. a 22. dubna stal exhibicí týmu Orion
Litomyšl. Ve třídě ROK Junior nenašel mezi jezdci
Německa, Polska a Česka konkurenci Martin Doubek
a již od tréninkových jízd byl suverénně nejlepší.
V měřeném tréninku “nadělil” druhému Lukáši Vav-
rečkovi sedm desetin vteřiny. Z Martinova pohledu

měly hladký průběh i obě finálové jízdy, které vyhrál
s náskokem celé cílové rovinky stylem start - cíl.
Po Vavrečkově diskvalifikaci ve druhé jízdě, doprovo-
dili na stupně vítězů jezdce v modrožlutých barvách
Čech David Müller a Polák Jakub Glowacki.
Mezi seniory měl Orion dvě želízka v ohni. František
Adámek zvládl ze všech účastníků nejlépe měřený
trénink a na start šel jako první. Davidu Bělinovi se
už tak nedařilo a zapsal si až pátý nejrychlejší čas.
V prvním finále se Adámkovi nepovedl start a odjíž-
děl na pátém místě. O první příčku bojoval David
Bělina, avšak uprostřed závodu měl kolizi s jedním
z polských jezdců a nedokončil. Výpadku svého
kamaráda využil František Adámek a jízdu vyhrál.
Ve druhé bojovali jezdci Orionu o první místa mezi
sebou. Šťastnější z nich byl David Bělina, František
Adámek dojel těsně za ním, což mu stačilo na celkové
prvenství. Oba zlaté věnce tak putovaly, k velké
radosti manažera Martina Slavíka, do Litomyšle.
Výsledky - ROK Junior: 1. Martin Doubek 50, 2. David
Müller 32, 3. Jakub Glowacki 30. ROK Senior: 1. Fran-
tišek Adámek 45, 2. Hubert Cebulski 32, 3. Martin
Loreivc 27, 4. David Bělina 25. 

-red-

Orion zářil v Sosnové

David Bělina (č. 28) v prvním finále po kolizi s jedním z pol-
ských jezdců závod nedokončil.

František Smola má po vítězství v úvodním závodě Mistrov-
ství ČR právo vozit na svém motocyklu červené číslo lídra
seriálu.

Sázka litomyšlského Orion Motocross Teamu
na mládí se vyplatila. Nový člen týmu, sedmnáctiletý
František Smola, vyhrál ve třídě 125 ccm úvodní
závod Mezinárodního mistrovství České republiky
PAP oil Cup 2007 v motokrosu, které se konalo 8.
dubna v Pacově. Od loňského mezinárodního mistra
republiky v kategorii junuíorů se očekával kvalitní
výkon, že bude stát na nejvyšším stupni ale předpo-
kládal málokdo.
“Po tréninkových jízdách fuguroval na pátém místě.
Pořadatelé trať hodně pokropili, jelo se tak na blátě,
v kterém utopili naději na lepší výsledek největší
soupeři - Slováci Kohút a Bučenec,” soudí manažer
Orionu Petr Kovář. V první jízdě jel výborně Michal
Votroubek z Mňuk Motokros Teamu Vysoké Mýto,
který potvrdil skvělou formu a kvalitní přípravu
v Itálii a před dotírajícím Smolou vítězství udržel.
Po problémech slovenských jezdců dojel na třetím
místě Marek Sukup. Předpokládaný Votroubkův
útok na celkové prvenství se však nekonal. Závada
na karburátoru a především pozdní předávka moto-
cyklu komisařům jej z druhé jízdy vyřadily. “Je to
malé sportovní neštěstí, chybělo třicet vteřin. Oče-
kávaný souboj mezi lídry tak početná divácká obec
neviděla,” lituje Kovář. Smola se vlastní chybou
po startu propadl až na 15. pozici, skvělou jízdou se
ale postupně propracoval dopředu. Tři kola před
cílem předjel Sukupa a skončil za dvojicí Kohút -
Bučenec třetí. A to stačilo na celkové vítězství. Zkla-
manému Votroubkovi vydalo 25 bodů na sedmé
místo. “Věřím, že už v druhém závodě 6. května

v Lokti nad Ohří ztrátu vymaže a své kvality potvrdí.
Pro našeho Smolu byl úspěšný vstup do domácího
mistrovství odrazovým můstkem pro nadcházející
seriál Mistrovství Evropy, které se pojede mimo jiné
i v Rumunsku,” hodnotí Kovář.
Ve třídě open měl Orion při neúčasti Petra Bartoše se
zlomenou klíční kostí a Jana Froňka, který nejel
kvalifikaci, v závodě pouze Lukáše Mohaupta. Ten
ale v prvnín jízdě prorazil pneumatiku, v druhé dojel
jedenadvacátý a bez bodu skončil na 36. místě,
hned za dalším jezdcem z Litomyšle Bohuslavem

František Smola pojede v Lokti s červeným číslem
Svatošem, který hájí barvy týmu Profistav. Zvítězil
Martin Michek před Janem Zarembou a Michalem
Kadlečkem. 
Do bojů zasáhl v kategorii veteránů Petr Kovář
na KTM, který v první jízdě po problémech s pérová-
ním a kolizi s Bohumilem Posledním obsadil 12.
místo, aby si v druhé rozjížďce výrazně polepšil
a skončil pátý. Celkově mu patří devátá příčka.
Jubilující Orion Team Litomyšl se uvedl dobře.
V Lokti nad Ohří se na start postaví i Petr Bartoš, což
by týmu mohlo přinést naději na další cenný úspěch.
Výsledky prvního závodu sezóny v Pacově: 125 ccm -
1. František Smola, Orion Litomyšl - MEFO ACERBIS,
Suzuki, 42, 2. Tomáš Bučenec, LR Cosmetic - ADOS
racing team, Honda, 40, 3. Marek Sukup, EMOS
Kawasaki Racing team, Kawasaki, 38... 7. Michal
Votroubek, Mňuk Motokros Team Vysoké Mýto,
Yamaha, 25,  ... 37. Petr Michalec, Mňuk Motokros
Team Vysoké Mýto, Yamaha, 0. Open - 1. Martin
Michek, SMS motokrosu Kaplice, Kawasaki, 45, 2.
Jan Zaremba, LR Cosmetic - ADOS racing team, KTM,
44, 3. Michal Kadleček, SMS motokrosu Stráž pod
Ralskem, Honda, 36... 35. Bohuslav Svatoš, Profi-
stav Litomyšl, Honda, 0, 36. Lukáš Mohaupt, Orion
Racing Team Litomyšl, Yamaha, 0. Veteráni - 1. Fran-
tišek Hrobský, Motosport Chýnov v AČR, Suzuki, 47,
2. Petr Dokoupil, EMOS Kawasaki Racing team,
Kawasaki, 40, 3. Roman Heinrich, SMS motokrosu
Opava, TM, 38,  ... 9. Petr Kovář, Orion Racing Team
Litomyšl, KTM, 25.

-ih- FOTO Miroslav Jireček
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pořádá prázdninové tenisové 
kurzy pro děti i dospělé

KURZY PRO DĚTI
tenisové dvorce na koupališti 
v Litomyšli 30. 6. - 4. 7. 2007

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

30. 6. - 4. 7. 2007 
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 podá
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

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 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007
vždy od 7.30 hodin do 15.30 hodin včetně oběda
ve školní jídelně II. ZŠ nebo jídelně II. MŠ (9. 7. - 20. 7.).
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo
u pokladny v jídelně. Cena oběda (hlavní jídlo +
polévka) je 18,- Kč + 3,50 Kč. Rodiče hradí za  dítě
40,-Kč/den, sourozenci platí 30,- Kč/den. Úhradu  je
možné provést současně s podáním přihlášky
nejpozději do 20. 6. 2007  na pokladně MÚ Litomyšl.
Je možné i dodatečné přihlášení dítěte, nejpozději
den před nástupem do programu.  S sebou: peníze
na oběd, přezůvky, plavky, ručník, pokrývka hlavy, pití,
léky. Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu
u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Křížem krážem prázdninami 2007 

Nabízíme k pronájmu komerční prostory 
v nákupním centru u autobusového nádraží v Litomyšli.

Kontakt: První litomyšlská stavební, a.s., Havlíčkova 1118, 570 01 
Litomyšl, e-mail: pls@pls.cz tel.: 602 289 540 (Ing. Vladimír Ostatek)

Křížem krážem 
prázdninami 2007
Od 9. července do 31. srpna vždy od 7.30 do 15.30
hodin je již pátým rokem pro děti z prvních až pátých
tříd připraven projekt Křížem krážem prázdninami. 
Jedná se o další nabídku smysluplného trávení prázd-
ninového času. O program se postarají zkušení peda-
gogové, kteří denně čekají na malé táborníky v prosto-
rách Mateřského centra v Ropkově ulici. Kromě her,
soutěží a výletů mohou zcela zdarma navštěvovat plo-
várnu, jít si zahrát bowling nebo zasportovat
na zastřešený zimní stadion.
Podat přihlášku a zaplatit úhradu je možné současně,
a to na pokladně MÚ v Litomyšli nejpozději do 20. 6.
2007. Rodiče hradí za dítě 40,-Kč/den, sourozenci
platí 30,- Kč/den. Dodatečné přihlášení dítěte je
umožněno nejpozději den před nástupem do progra-
mu. Přihlášku lze stáhnout na adrese: www.litomysl.cz

Mgr. Milada Kadidlová 
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Nově otevřen kosmetický salon
Eva Špičková, Tomíčkova 20, Litomyšl

•nabízím kompletní kosmetické ošetření
•přijatelné ceny - při první návštěvě 
KOSMETICKÁ MASÁŽ ZDARMA
Těším se na Vás v příjemném prostředí

Objednávky na tel.: 608 110 328
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Na Lánech 30, Litomyšl
Tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, 
www.spsluzby.com

značkový prodej
a servis v Litomyšli!

Hotel Zlatá Hvězda Litomyšl
Vás srdečně zve na 

tradiční hody 3x 3 
- tentokrát

SPECIALITY 
V KOTLÍKU

ve dnech 17. - 20. května
Přij�te si vybrat z rozšířené

nabídky jídelního lístku!

PIZZERIA BELLA NAPOLI
Smetanovo nám. 91, Litomyšl, tel.: 461 612 767

Naši vážení a milí zákazníci,
dovolujeme si Vás “pomalu” informovat, že se blíží náš
velmi očekávaný den - den “D”, kdy se budeme moci vra-
cet opět do naší provozovny. Hurá! Hurá! Přesný datum

otevření “nové” provozovny bohužel zatím ještě neznáme, ale již se blíží (+ -
první polovina května). Jednu pozitivní informaci však již máme - i nadále
v nové provozovně budeme prodávat “dílky” pizz! Takže ti, kteří si oblíbili
rychlé dílky pizzy jen tak do ruky - nezoufejte, zůstáváme s vámi, protože i vy
jste byli s námi (po celou tu dobu prodeje pizz v karavanu). Pro dílky budete
moci i nadále chodit tak jako pro celé pizzy! Tímto zároveň chceme poděkovat
všem našim současným návštěvníkům, kteří nás celou dobu chodí optimistic-
ky podporovat do karavanu. Děkujeme velice! Věřte, toto období pro nás není
jakkoliv lehké. Děkujeme všem, kteří si oblíbili dílky naší pravé italské pizzy
a budou nás navštěvovat i nadále v naší zrekonstruované provozovně. Připra-
vujeme pro Vás, naši milí zákazníci, především nové a útulné prostředí, ale
i novinky v jídelním lístku. Již nyní se těšíme na naše shledání s Vámi, naši
zákazníci, v provozovně. Děkujeme ještě jednou panu Hubertu Stratílkovi
i jeho ženě za realizaci celé akce, což je kompletní rekonstrukce a moderniza-
ce námi pronajatých přízemních prostor. Myslíme, že ne každý majitel domu
na náměstí se o svůj dům stará tak, jako právě pan Hubert Stratílek a my jsme
velmi rádi, že naše provozovna sídlí právě v Domě sportu Stratílek. Tímto mu
ještě jednou velmi děkujeme!

Kolektiv Pizzerie Bella Napoli

Pouze nyní ke každému zahradnímu
traktoru HONDA křovinořez zdarma
a ke každé motorové sekačce
HONDA elektrický 
šroubovák zdarma.

S novou stavební sezónou i rozšířená prodejní doba!!
Od 05/07  PO - PA 6.30 - 17.00 hodin

Máme pro Váš byt, domek nebo chalupu: 
Vany, vaničky, sprch. kouty, vod. baterie, koupel. nábytek, dlažby, obklady
armatury, radiátory, kotle, ohřívače vody, potrubí plast i CU atd.

tel./fax: 461 611 224              Moravská 1151
461 615 733                              570 01 Litomyšl
www.savos.cz  savos.litomysl@atlas.cz

PRODEJ - VODA 
- TOPENÍ - PLYN
vodoinstalalatérské 
a  topenářské práce

Obec Sebranice nabízí k pronájmu 16 bytů dotovaných ze SFRB dle nařízení vlády
č. 146/2003/Sb. Jedná se o 4 byty bezbariérové 2+kk s příslušenstvím, 8 bytů 2+1
s příslušenstvím, 4 byty 2+kk s příslušenstvím, všechny o velikosti 50 m2.

Byty jsou v centru obce v blízkosti prodejny, kuchyně s jídelnou, autobusové
zastávky. V obci je praktický i dětský lékař, mateřská a základní škola. Možnost
nastěhování v lednu 2008.

Žádosti můžete podávat písemně do 31. 8. 2007.

Podmínky a další informace najdete na www.sebranice.cz nebo je poskytne obecní
úřad Sebranice.

Inzerujte v Lilii!
více na www.litomysl.cz
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Bělidla 1061 • 570 01 Litomyšl • tel. 461 653 840
T.G. Masaryka 36 • 568 02 Svitavy • tel. 461 550 511 
Riegrova 52 • 572 01 Polička • tel. 461 723 583 
nám. Přemysla Otakara II./205 • 566 01 Vysoké Mýto • tel. 465 420 901 

Akční nabídka platí do 30. 6. 2007 při splatnosti úvěru 84 měsíců. *RPSN 13,74%.
Nafukovací matraci obdrží v průběhu června 2007 všichni zákazníci, kteří si od 1. 3.
do 30. 6. 2007 pořídí Expres půjčku, Konsolidaci půjček nebo úvěr Expres Business.

Mařákova 365  •  570 01 Litomyšl  •  tel. 461 618 196
po, út, st, čt: 10 - 22 hod., pá, so: 10 - 1 hod. ne: 10 - 22 hod.

některé z našich ukrajinských specialit

bboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoobboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoo

ukrajinské speciality
restaurace
salonek
soukromé
akce
oslavy
večírky
svatby
denní menu
velký výběr vín
letní teráska

Obecní úřad Tržek nabízí 
K PRONÁJMU

BYT 3+KK
v nástavbě nad obecní prodejnou.

Podmínkou pronájmu je 
zajištění prodeje potravin.

Informace na tel: 608 806 150. 
Písemné nabídky zasílejte 

na adresu OÚ Tržek 21, 
570 01 Litomyšl.
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Kam za sportem
v květnu
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl kopané
Sobota 5. května od 14.45 a 17.00 hodin - Tesla Pardu-
bice (st. a ml..dorost –  krajská soutěž) • neděle
6. května od 9.00 hodin - Krajská liga přípravek
11. kolo - turnaj • neděle 6. května od 17.00 hodin -
TJ Svitavy (muži – Krajský přebor) • úterý 8. květen
od 14.45 a 17.00 hodin - AFK Chrudim „B“ (st. a ml.
dorost – Krajský přebor) • neděle 13. května od 13.30
a 15.15 hodin - J. Králíky (st. a ml. žáci - krajská sou-
těž) • neděle 20. května od 17.00 hodin - SK Stolany
(muži – Krajský přebor) • neděle 20. května od 9.00
hodin - Krajská liga přípravek 13.kolo - turnaj • nedě-
le 27. května od 17.00 hodin - FK Česká Třebová (muži
– Krajský přebor) • neděle 27. května od 13.30 a 15.15
hodin - S. Dolní Újezd (st. a ml. žáci – krajská soutěž)
- vše Městský stadion Černá hora

DTC – Duathlon Triathlon Club Litomyšl
Středa 30. května od 8.00 hodin - Kvalifikační závod
triatlonových nadějí pro základní školy a víceletá gym-
názia. Závod je pod záštitou zástupců MŠMT, ČOV
a ČSTV - Městská plovárna Litomyšl

TJ Jiskra Litomyšl – oddíl lehké atletiky
Sobota 19. května od 10.00 hodin - 1. kolo 2. ligy
mužů a žen družstev - Městský stadion Černá hora

HC Litomyšl - oddíl hokeje
Litomyšlská liga in-line hokeje 2007
Čtvrtek 3. května od 18.30 hodin - Choceň - Peak
Sport, od 20 hodin - Stašov - Litomyšl • úterý 8. květ-
na od 18.30 hodin - Stašov - Polička, od 20.00 hodin -
Litomyšl - Choceň • středa 9. května od 18.30 hodin -
Peak Sport - Tygr Team • od 20.00 hodin - Polička -
Peak Sport • čtvrtek 10. května od 18.30 hodin - Tygr
Team - Litomyšl, od 20.00 hodin Choceň - Stašov •
úterý 15. května od 18.30 hodin - Choceň - Polička,
od 20.00 hodin - Stašov - Tygr Team • středa 16. květ-
na od 18.30 hodin - Litomyšl - Peak Sport, od 20.00
hodin - Polička - Litomyšl • čtvrtek 17. května
od 18.30 hodin - Peak Sport - Stašov, od 20.00 hodin -
Tygr Team - Choceň - vše hokejová hala.

Připravuje Zdeněk Kocman

Basketbalové kadetky 
vítězkami přeboru!

V neděli 1. dubna se naše družstvo mohlo
po výhře v Jičíně radovat z vítězství v přeboru
kadetek Východočeské oblasti. Mladé litomyšl-
ské basketbalistky vybojovaly potřebnou jednu
výhru na horké palubovce třetího týmu soutěže
a dosáhly po mnoha letech pro náš basketbal
velkého úspěchu. Soutěž, které se zúčastnilo
celkem šest týmů,
byla od počátku
velmi vyrovnaná
a hned čtyři týmy
usilovaly o příčku
nejvyšší. Tu se poda-
řilo zcela po zásluze
vybojovat našemu
celku. Odehráli jsme
20 utkání, z nichž
jsme dokázali z 15
odcházet jako vítě-
zové. Úspěch těší
o to více, že děvčata
hrají teprve třetím
rokem a celou sou-
těž jsme odehráli v malém počtu osmi hráček.
Celkové první místo je odměnou za poctivou
a vytrvalou práci pro trenéry Martina Šorfa
a Radku Mackovou, ale také především pro
všechny hráčky, které se na vítězném tažení
podílely. Jmenovitě to jsou Markéta Černá,
Andrea Jirková, Martina Jirková, Nikola Kvapi-
lová, Lucie Moravcová, Nikola Patočková, Hana
Řiháková, Martina Vacková a Michaela Vacko-
vá.

BSK Jičín - TJ Jiskra Litomyšl 57:48 a 78:86
K poslednímu dvojutkání jsme zajížděli do Jičí-
na s vědomím, že skončíme nejhůře druzí a že
nám stačí jediná výhra k celkovému triumfu

v soutěži. V prvním zápase to svazovalo děvča-
tům ruce a velmi záhy jsme prohrávali o 10
bodů. Tento náskok si zkušené domácí hráčky
hlídaly po celý průběh až do konce střetnutí.
Do druhého utkání jsme nastoupili s odhodlá-
ním, že do toho musíme dát všechno ve stylu
buď teď, nebo nikdy. Z počátku se nám dařilo,

ale pak se soupeř
utrhl až na rozdíl 18
bodů a s námi to
vypadalo velice zle.
Děvčata však ukáza-
la charakter, když
ani za tohoto stavu
nic nevzdala, a zača-
la ještě více bojovat.
Dařila se nám přede-
vším zónová obrana
a rychlý protiútok.
Postupně jsme ukra-
jovali z náskoku
Jičína a když jsme
vyrovnali, tak jsme

soupeře vyloženě ‘přejeli’ a získali poklidný
dvanáctibodový náskok, který jsme si v závěru
pohlídali, a zvítězili jsme 86:78. V tu chvíli
mohla litomyšlská radost z celkového prvenství
vypuknout naplno.
Tento veliký úspěch je pro naše mladé a naděj-
né družstvo teprve začátkem v jejich, doufej-
me, úspěšné kariéře. Děvčata určitě neřekla své
poslední slovo a mají možnost dosáhnout
podobného výsledku i v seniorské soutěži.
Bude ale důležité, aby tým zůstal pohromadě
a všechna děvčata na sobě chtěla stále pracovat
a zlepšovat se.

Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu


