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CHLADNIČKY
v energetické třídě A+
Slevy 50% 
na vybrané zboží

Největší dramaturgickou novinkou v po-
řadí 17. ročníku oslav Majáles litomyšlských
studentů, obnovených v devadesátých
letech minulého století, byl závěr těchto
studentských slavností v pátek 2. května.
Na slavnostním koncertu cimbálové muziky
Hradišťan s Jurou Pavlicou, smíšeného pěveckého
sboru pedagogické školy KOS a Symfonického
orchestru Hradec Králové vystoupil v kostele Povýše-
ní sv. Kříže i soubor moderního scénického tance C -
Dance z Ústí nad Orlicí. “V tomto prostoru jsme ještě
žádnou akci za sedmnáct let trvání Majáles neusku-
tečnili,” upozornil Zdeněk Chalupník ze štábu Majá-
les. Součástí koncertu byl také křest druhého
profilového kompaktního disku sboru KOS s názvem
Gloria Musica. 
Letošní Majáles však zahájil už březnový, zcela
vyprodaný a nadmíru úspěšný koncert Radůzy.
Na žádosti studentů se na Rockovou noc na Žabárně

Oslavy Majáles letos
s deštníkovým rekordem

vrátila diskotéka -
dance party, navíc byla
zajištěna kyvadlová
autobusová doprava
zdarma. Sportovní
novinkou byl pétanque
či drobné stolní hry. 
Každý den měl svůj
vrchol. Po zahajovacím
průvodu masek po
Smetanově náměstí
vybrali organizátoři
nejpovedenější kreaci -
letos se jí stal veliký
drak, který si studenti
Zahradnické školy
vypůjčili v jedné z lito-
myšlských mateřských
škol. Poté následoval

ustavující rekord  v počtu deštníků na jed-
nom místě, který bude zapsán do České
knihy rekordů. Pod dohledem státního
notáře JUDr. Dřímala, kamer TV Nova
a objektivů místních zpravodajů jich organi-
zátoři napočítali 446.

Vernisáž výstavy “Hudba je hra” na půdě pedagogic-
ké školy, která zahrnovala výtvarné práce převážně
studentů Vyšší odborné školy, uvedli učitelka výtvar-
né výchovy Jitka Klofandová, na festivalu sborů
pedagogických škol nedávno oceněný pěvecký sbor
Kokos, saxofonový Quaktet a studentky 2CV se scén-
kou Kebule. Ve stejnou dobu začaly na Toulovcově
náměstí bavit svoje spolužáky studentské kapely
Růžový mor, Psyskapsy a Intrband. V podvečer
vystoupil při tradičním zpívání na schodech v Kláš-
terních zahradách pěvecký sbor KOS VOŠP a SPgŠ
a skvěle se účinkující i diváci bavili při soutěži
Miss-ák v Lidovém domě.

Také letos pořádal Dům dětí a mlá-
deže spolu se Střední zahradnic-
kou školou a Speciální základní
školou za podpory Města Litomyšl
Den Země pro všechny generace.

Den Země se tak v Litomyšli již tradičně slaví celý
týden a zahrnuje soutěžní, poznávací a prezen-
tační akce. V pondělí 21. dubna oblehl DDM dav
školáků, kteří se účastnili poznávací přírodo-
vědné soutěže "Hledáme přírodovědce pro XXI.
století". Další děti ten den začaly luštit úkoly
jarního kola Litomyšlského vševěda a pátrat
po motivech rostlin a zvířat na budovách
ve městě. Soutěžní kolo bude ukončeno 7. květ-
na. Úterý 22. dubna bylo opět soutěžní. Děti
z mateřských škol dopoledne zvládaly přírodo-
vědnou stezku, připravenou v areálu MŠ Lidická
Domem dětí a mládeže. Tuto soutěž pomohli
organizovat studenti pedagogické školy. Většina
dětí z prvního stupně základních škol z Litomyš-
le a okolí se vypravila se svými pedagogy
do zámeckého areálu a na Jiráskovo náměstí,
kde jsme jim nabídli dvacet soutěží, některé
zaměřené na přírodu a životní prostředí, další
zábavné.  Pokračování na str. 3

Den Země 2008

Děti nadšeně předvedly, co už vědí o třídění odpadu.     

Poskytujeme servis na:
•automatické pračky
•myčky nádobí
•elektrické sporáky 
•mikrovlnné trouby 

a další 
Středa patřila studentskému sportu ve všech jeho
podobách, ve čtvrtek byla v Lidovém domě zvolena již
sedmnáctá Miss Majáles a oslavy zakončil již zmíněný
koncert Hradišťanu.
Čtyřiadvacet akcí ve čtyřech dnech řadí litomyšlský
Majáles k nějvětším v rámci republiky.     

-eh-  foto Ivan Hudeček

Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy

Zpravodaj Města Litomyšle
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Na svém prvním letošním zasedání souhlasilo
Zastupitelstvo města s tím, že se od 1. července
tohoto roku přihlásí jako plátce daně z přidané
hodnoty. “Trochu předcházíme očekávané cent-
rální rozhodnutí, které stejný krok k 1. lednu
2010 zřejmě nařídí všem veřejnoprávním organi-
zacím,” říká vedoucí finančního odboru
Mgr. Dagmar Jůzová. “Očekáváme k tomuto datu
pevně stanovená pravidla pro hospodářskou čin-
nost Města,” dodává.
Zastupitelé se k tomuto kroku rozhodli na zákla-
dě předpokladu, že Město bude již v průběhu
letošního roku dofinancovávat velké částky

na stavební investice podpořené ze zdrojů Regi-
onálního operačního programu. “Předpokládá-
me, že se nám do rozpočtu tímto krokem vrátí
kolem 20 milionů korun a to není malá částka,”
říká starosta města Michal Kortyš a dodává:
“Občanů se toto opatření nijak nedotkne, proto-
že Město je specifickým plátcem DPH - nevýdě-
lečné činnosti nejsou v tomto případě sazbou
daně zatíženy.” To, že je Město plátcem DPH, se
tedy neprojeví ani na nájemném, poplatcích
za svoz odpadu a dalších správních činnostech.
“Výkon veřejné správy odvodům DPH nepodlé-
há,” ujišťuje Dagmar Jůzová.      Eva Hudečková

Město Litomyšl bude plátcem
daně z přidané hodnoty Z rady města

RaM schvaluje dofinancování dotační akce “Zřízení
kamerového systému na sběrném dvoře v Litomyšli”
nad rámec dotace ve výši cca 20000,- Kč. Dotaci zajiš-
ťuje firma LIKO Svitavy a. s.

RaM souhlasí s uzavřením smluv o budoucích
smlouvách na zřízení věcného břemene pro oprávně-
ného Město Litomyšl, jako investora stavby “Osvětlení
přechodů pro chodce silnice E35 v Litomyšli” na kabe-
lové vedení přípojek nízkého napětí od stávajících
sloupů veřejného osvětlení k novým světelným bodům
u přechodů. Po výstavbě a zaměření bude v případě
zásahu do výše uvedených parcel uzavřena vlastní
smlouva na zřízení věcného břemene na dobu neurči-
tou za cenu dle znaleckého posudku.

RaM souhlasí s pronájmem plochy o celkové výměře
2800 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zří-
zení a provozování zpevněné plochy skládky pro kom-
postování biologicky rozložitelného odpadu
z Mikroregionu Litomyšlsko. Nájemce Mikroregion
Litomyšlsko. Nájemní smlouva na dobu určitou tří
měsíců. 

RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronáj-
mu budovy rychlého občerstvení a terasy v areálu kou-
paliště za účelem provozování rychlého občerstvení.
Cena nájmu 20 000 Kč/sezonu (květen - září), nájem-
ce hradí náklady spojené s provozem, nutná otvírací
doba minimálně 9 - 19 hodin každý den, kdy je otevře-
no koupaliště, zajištění plného sortimentu zboží
po celou otvírací dobu, dodržování návštěvního řádu
koupaliště. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na zhotovení
zastřešení schodišť v bytovém domě C10 - 14 s firmou
PLS a.s. Litomyšl. 

RaM byla informována o cenách nájmů v Lidovém
domě, Evropském školicím centru a ve Smetanově
domě. S ohledem na změnu systému slev a poskytová-
ní dotací neziskovým organizacím RaM souhlasí
s novým sazebníkem za pronájem prostor Smetanova
domu od 1. dubna 2008.                                              -ms-

Smetanovo rodiště nezapřelo své hudební kořeny ani
v uplynulých dnech. Bez nadsázky se na něj dalo para-
frázovat úslovím “zpívá celá rodina”. V tomto případě
zpívala celá Litomyšl. Město totiž hostilo soutěžící
31. ročníku Hudebního festivalu středních pedagogic-
kých škol a vyšších odborných škol pedagogických,
který se uskutečnil od 9. do 12. dubna. Festival se
po delší odmlce vrátil právě do tohoto města, které se
tak na několik dnů rozrostlo o zhruba 450 milovníků
hudby. Ti se sjeli ze třinácti pedagogických škol z celé
republiky. Společně s pořádající místní pedagogickou
školou se tedy konečné číslo soutěžících škol vyšplha-
lo na čtrnáct. Festival navázal na předchozí ročníky,
které se uskutečnily například v Karlových Varech,
Litomyšli, Prachaticích a v poslední době pak převážně
v Krnově. Letošní ročník si dal za cíl poskytnout větší
prostor akcím, na nichž se všichni účastníci podíleli
společně. Naplnit tuto myšlenku měly zejména sboro-
vé dílny, které vloni účastníci soutěže velmi ocenili,
ale i programové večery a v neposlední řadě finálový
koncert ve Smetanově domě.
Hudební festival pedagogických škol přinesl řadu oce-
nění pro pořádající pedagogickou školu z Litomyšle.
Domácí měli své zastoupení ve všech soutěžních kate-
goriích a s výjimkou jediné litomyšlští studenti stanu-
li buď přímo na postech nejvyšších, nebo si vysloužili
ocenění poroty. Tak například Smíšený pěvecký sbor
KOS z Litomyšle získal nejenom zlaté pásmo, zvláštní
cenu poroty za vynikající dramaturgii soutěžního
vystoupení, ale stal se také absolutním vítězem soutě-
že pěveckých sborů. Vítězné vavříny si odnesl v kate-
gorii komorní zpěv malých vokálních souborů oktet
KOKOS a duo Zuzana Imramovská, Veronika Němcová.
V kategorii muzikálový sólový zpěv zvítězila Michaela
Račáková a v sólovém zpěvu klasickém Veronika Něm-
cová. Stříbrnou příčku za Veronikou obsadila  Zuzana
Imramovská, považovaná za další nesporný talent
z líhně litomyšlské pedagogické školy. Čestné uznání
poroty si v klasickém sólovém zpěvu vysloužila opět
Michaela Račáková. Tuto nadějnou zpěvačku budou
moci zhlédnout v brzké době i milovníci českého muzi-

kálu, neboť před týdnem absolvovala přípravu na před-
stavení Jack Rozparovač, v němž bude účinkovat.
Budoucí kariéru má dobře nakročenou i zmiňovaná
Zuzana Imramovská, která složila úspěšně talentové
zkoušky a dostala se na konzervatoř do Pardubic. Že je
litomyšlský ‘pajdák’ líhní mladých talentů pak jenom
dotvrzuje druhé místo kytarového dua Tereza Kyllaro-
vá a Šárka Rozlivková, které soutěžily v kategorii
instrumentálních komorních souborů, třetí místo
Gabriely Velebové v kategorii klavír, akordeon, čestná
uznání ze stejné kategorie, ta obdrželi Ondřej Pro-
cházka, Lukáš Hrubeš a Veronika Kladivová nebo
zvláštní ceny poroty pro Lukáše Hrubeše a Ondru Pro-
cházku. V kategorii dechových nástrojů získala další
čestné uznání Eva Holubová a zvláštní cenu poroty
za interpretaci sólových skladeb Jiří Dohnal. “To vše je
pochopitelně jednak odrazem talentových zkoušek
na naši školu, ale i kvalitní práce hudebních pedago-
gů, kteří vyučují mnohem více hodin ve srovnání
s ostatními školami,” komentuje medailovou žeň ředi-
tel litomyšlské pedagogické školy Stanislav Leníček
a dodává: “S dobrým umístěním našich studentů jsem
ale, mám-li být upřímný, počítal. Konkrétně sbor KOS
je, a to i podle vyjádření odborníků, kvalitativně
na vyšší úrovni ve srovnání s ostatními soutěžícími.”
Důstojným završením 31. ročníku Hudebního festivalu
pedagogických škol se stal závěrečný Galakoncert
pěveckých sborů. V rámci programu spoluúčinkoval
Litomyšlský symfonický orchestr a soubor moderního
scénického tance C-DANCE Ústí nad Orlicí. Pro všechny
přítomné, jak soutěžící mládež, tak litomyšlskou
veřejnost, bylo společné vystoupení nezapomenutel-
ným zážitkem, který svým emocionálním nábojem, dle
mínění mnohých, překonal i atmosféru Smetanovy
Litomyšle. Mládí dojímalo svými rozepjatými křídly,
nadšením a neopakovatelnou jiskrou vždy. Přidá-li se
k tomu ještě i talent a um, pak už lze jen stěží ovlád-
nout vlhnoucí oči. A to byl právě případ závěrečného
Galakoncertu pěveckých sborů. 

Zuzana Fruniová, VOŠ a SPgŠ Litomyšl
foto Milan Dvořák

Pedagogická škola - líheň talentů

Zúčastnil jsem se závěrečného koncertu hudebního
festivalu středních pedagogických škol, který pořáda-
la Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola
Litomyšl, především její ředitel Stanislav Leníček
a sbormistr pěveckého sboru školy KOS Milan Motl. Byl
jsem mile překvapen účastí hudbymilovné mládeže
a jejím aktivním přístupem k tomuto umění. Jsem pře-
svědčen, že spojené sbory zlomily rekord v počtu účin-
kujících na jevišti Smetanova domu. Chtěl bych vzdát
hold organizačním schopnostem a nadšení obou jme-
novaných pánů, kterým se podařilo hudební soutěže
a vystoupení takového množství studentů zvládnout.

Michal Kortyš, starosta města

Poděkování

Jednání zastupitelstva
Podruhé v tomto roce zasedne Zastupitelstvo města
Litomyšle k jednání v úterý 13. května od 16. hodin
v malém sále Smetanova domu.                                  
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Pardubický kraj vyhlašuje každoročně ve spolupráci
s Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě a Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod záštitou Rady
Pardubického kraje soutěž o nejlepší stavbu
v několika kategoriích. Uzávěrka přihlášek je
do konce června. K tomuto datu budou
na obchodním domě Billa dokončeny obklady tak, jak
ukládá smlouva. Přestože se zřejmě zdrží dokončení
obchůdků z důvodu výměny oken, Město Litomyšl je
připraveno přihlásit Autobusové nádraží do této
soutěže v kategorii Stavby občanské vybavenosti.
“Velmi oceňuji vstřícný postoj investora První
litomyšlské stavební při jednáních o dodržení
architektonického rázu budovy s obchůdky, kdy firma
přistoupila na výměnu dřevěných oken za kovová, jak
ukládal projekt” zdůraznil podíl stavební společnosti
na úspěšném dokončení stavby tak, aby mohla být
do soutěže o nejlepší stavbu Pardubického kraje v roce
2008 přihlášena, starosta města Michal Kortyš.

Stavba roku v Pardubickém kraji

Není vyloučeno, že Město Litomyšl se bude v příštím
roce se stavbou Rekonstrukce autobusového nádraží
v Litomyšli ucházet o Grand Prix Architektů - Národní
cenu za architekturu. Soutěžní přehlídku architekto-
nických prací dokončených v uplynulém roce pořádá
Obec architektů a Česká komora architektů a vypisuje
ji každoročně ke dni architektury UIA. Je otevřená,
zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti, pro-
jektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že dílo je realizo-
váno na území České republiky. 
Přehlídka Grand Prix Architektů - Národní cena
za architekturu hodnotí stavby v několika kategoriích
- Novostavbu, Rekonstrukci, Interiér, Krajinářskou
a zahradní tvorbu, Urbanizmus, Architektonický
design a drobnou architekturu a Výtvarné dílo v archi-
tektuře. Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárod-
ní porota, která pracuje každý rok v jiném složení, ale
vždy v ní zasedají čtyři zahraniční architekti, z nichž
jeden je ze Slovenské republiky a český kritik, teoretik
nebo historik architektury nebo výtvarný umělec.
Všechny práce jsou vždy představeny na veřejné výsta-
vě v Praze, poté jako putovní navštíví řadu českých
a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí.
Posláním soutěžní přehlídky je prezentace současné
kvalitní architektury, vznikající v České republice,
široké veřejnosti.                                                          -eh-

Autobusové nádraží
do Grand Prix

Po obědě diskutoval se studenty fakulty restaurování
Univerzity Pardubice. I když očekával diskusi nad
trestním zákonem a právní úpravou držení drog, stu-
denty zajímal především obor památkové péče a svými
otázkami ministra Svobodu trochu překvapili. Odpo-
vědi na některé z nich jim proto přislíbil poslat píse-
mně.                               Eva Hudečková, foto I. Hudeček

Na pracovní návštěvu Pardubického kraje zavítal
v pondělí 31. března ministr Vlády ČR a předseda Legis-
lativní rady vlády ČR Cyril Svoboda. Svůj program
zahájil setkáním se členy Rady Pardubického kraje.
Hovořil s nimi především o nově připravovaných záko-
nech a o nutnosti úzké spolupráce mezi legislativci
a kraji, městy a obcemi. Řeč se dotkla problematiky
reformy zdravotnictví, spolupráce s kraji na památko-
vém zákonu a také stavebního zákona především
z pohledu urychlení procesu příprav výstavby silnic
a dalších staveb. Celodenním programem se prolínala
rychlostní silnice R35. 
Ministr Svoboda z Pardubic odjel na návštěvu Dětské-
ho centra Veská a měst Litomyšl, Přelouč a Svojanov.
Při své návštěvě v Litomyšli mluvil s vedením Města
o legislativním procesu. “Podle mne to znamená zpo-
malit tvorbu práva - nespěchat, protože po každé
smršti (a legislativní smršti jsou toho dokladem)
nastává pouze spoušť,” svěřil se před zahájením pra-
covního oběda v hotelu Zlatá hvězda ministr a dodal:
“Na řadu přijde i reforma zdravotnictví, protože to se
týká každého. Je dobré, abychom znali názor repre-
zentantů kraje a měst na tuto reformu.”

Ministr Vlády ČR Cyril Svoboda 
diskutoval v Litomyšli se studenty

Ministra Svobodu přivítal radní Radomil Kašpar.

Na prvním letošním zastupitelstvu, které se konalo
11. března, jsem mylně informoval o ceně, za kterou
prodává pan Milan Coufal pozemek vedle ČSOB. Uvedl
jsem cenu vyšší, než uvádí ve své nabídce realitní kan-
celář a panu Coufalovi se tímto omlouvám.

Michal Kortyš, starosta města

Omluva

Dokončení z titulní strany
Tak velký počet soutěžních stano-
višť bylo možné zvládnout díky
studentům ze zahradnické školy,
kteří si je vzali na starost. Studenti
gymnázia prováděli chemický roz-

bor vody, rady jak třídit odpady dával pracovník firmy
LIKO Svitavy. 
V centru města bylo celé úterý také pěkně živo. Učite-
lé, žáci a studenti nejen z litomyšlských škol prezento-
vali v podsíních u radniční věže a v prostorách Městské
knihovny své projekty a nápady, týkající se životního
prostředí. Následovala přednáška ing. Huberta Dostál-
ka o pěstování rostlin. Ve středu 23. dubna byl klidný
den pro všechny kromě mladých přírodovědců, kteří se
v DDM potýkali s úkoly Biologické olympiády. Ve čtvr-
tek měli radost všichni, kteří jeli autobusem MHD, pro-
tože se díky oslavám Dne Země vozili zadarmo. Právě
autobusem MHD se svezli všichni, kteří využili nabíd-
ku exkurze do Nedošínského háje, aby se seznámili
s rostlinami a zvířaty této přírodní památky. V pátek
25. dubna absolvovali učitelé a vybraní žáci ze škol
v Litomyšli a okolí další exkurzi s odborným výkladem,
tentokrát do přírodní rezervace Psí kuchyně v blízkos-
ti Semanína. Sobotní odpoledne lákalo hezkým poča-
sím na rodinný výlet do Nedošína, kde jsme připravili
ve spolupráci s regionálním centrem PRO - BIO pro děti
a rodiče úkoly na přírodovědné stezce v Nedošínském
háji a zábavné soutěže na hřišti.         Eva Pecháčková 

Do výtvarné soutěže Návrh plakátu na Den Země  2009
zaslal nejlepší kresbu Dominik Mikl z 2. ročníku ZŠ
a MŠ Všeználek Němčice. V soutěžním dopoledni
pro základní školy byl v mladší kategorii nejúspěšnější
2.B ze II. ZŠ, také ve starší kategorii uspěli žáci II. ZŠ
- 5.A. Ve sběru vybitých baterií byly nejlepší ZŠ Mora-
šice (prům.  45,9 na žáka), ZŠ Němčice ( 42,3 na žáka)
a SpZŠ Litomyšl  (19,3 na žáka).  

Den Země 2008

Hledáme redaktora
do radničního zpravodaje!

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na funkci 

samostatný odborný referent odboru kultury a cestovního ruchu
na Městském úřadu v Litomyšli. Přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem, ověřeným dokladem o nej-
vyšším dosaženém vzdělání a výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce zasílejte na adresu
Městský úřad Litomyšl, Bří. Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, nejpozději do 15. května tohoto roku. Nástup
ihned. 

Charakteristika vykonávané činnosti:
Referent bude redaktorem městského zpravodaje Lilie. Bude vykonávat samostatnou publicistickou činnost,
připravovat zprávy, články a reportáže včetně jejich sazby v programu QuarkXPress. Bude organizovat a koordi-
novat nejen vydání Lilie, ale i výroční publikace a dalších tiskovin. Součástí náplně práce bude i pořizování foto-
dokumentace z akcí města, aktualizace webových stránek, pomoc při přípravě tiskových konferencí a při
propagaci města.    

Požadavky:
• středoškolské vzdělání • znalost práce v programu QuarkXPress nebo podobném vítána
• praxe v oboru • samostatnost, komunikativnost, časová flexibilita

Podrobnosti na www.litomysl.cz

“Věříme, že v době podání přihlášky bude všechno
zelené, přívětivé,” těší se místostarosta Jan Janeček
a dodává: “Studenti i dospělí obsazují lavičky a tak se
zdá, že to opravdu nebude jen přestupní místo, které
ničím nikoho neláká.”                            Eva Hudečková 
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Na konci března vydalo Centrum sociální pomoci
města Litomyšl za finanční podpory Evropské unie
“Katalog sociálních služeb a služeb souvisejících
v Mikroregionu Litomyšlsko”. Tato brožura je nyní
zdarma k dispozici všem, kteří sociální služby využíva-
jí, zajímají se o ně nebo jen chtějí mít katalog doma.
Obsahem brožury, jak název napovídá, nejsou pouze
klasické sociální služby. Najdete v ní i charakteristiky
dalších sdružení a spolků, které napomáhají lidem
s různými problémy zapojit se mezi své vrstevníky
a zároveň získáte potřebné kontaktní údaje na tyto
organizace.
Katalog nebude distribuován do jednotlivých domác-
ností, ale každému, kdo o něj má zájem, je v dosta-
tečném počtu k dispozici na těchto místech:
podatelna MěÚ Litomyšl, Informační centrum

na Smetanově náměstí v Litomyšli, čekárny na Polik-
linice v ulici Bratří Šťastných, čekárny ambulancí
v Nemocnici Litomyšl (interní, chirurgická, neurolo-
gická, kožní, ortopedická), prodejna Zdravotnických
potřeb v přízemí Domu s pečovatelskou službou
u nemocnice, recepce Domu s pečovatelskou službou,
u všech poskytovatelů sociálních služeb v Mikroregi-
onu Litomyšlsko, přímo u koordinátorky KPSS - kan-
celář v přízemí Domu s pečovatelskou službou.
Další možností, jak katalog získat, je stáhnout si ho
z webových stránek www.kpsslitomysl.cz v PDF formá-
tu.
Věřím, že všem, kteří si katalog na kterémkoliv distri-
bučním místě vyzvednou, se stane užitečným pomoc-
níkem a přispěje v pravý čas potřebnou radou.

Dana Šedá, koordinátorka KPSS

Katalog sociálních služeb
dostanete zadarmo

Sociální služby Mikroregionu Litomyšlsko 
– 10. část 

Aktivně lze žít i v seniorském věku
Senior v dnešní společnosti nemusí být
pouze člověk odkázaný na pomoc
ostatních. Pro řadu lidí je velmi důleži-
té, aby po ukončení celoživotní práce

a odchodu na odpočinek našli v nové životní etapě
něco, co je bude zajímat a pomůže jim zpříjemnit
a naplnit volný čas, který předtím scházel. V Litomyšli
se daří občanům staršího a seniorského věku, jejichž
zdravotní stav to alespoň trochu dovolí, nabízet zají-
mavé činnosti a aktivity. 
Jistě znáte populární Litomyšlskou univerzitu třetího
věku (LU3V). Tento vzdělávací cyklus má již 10 letou
tradici, počítáme-li také nultý ročník. Vznikla v roce
1999 jako dárek seniorské populaci v rámci Mezinárod-
ního roku seniorů. Tehdy byla založena jako jedna
z aktivit Centra sociální pomoci města Litomyšl, které ji
provozovalo až do konce roku 2006. Od 1. ledna 2007
její organizaci převzala Městská knihovna v Litomyšli. 
Nultý ročník LU3V měl pouhých 22 posluchačů, jen
jeden semestr a přednášky se týkaly různých témat,
která spolu nemusela souviset. Každá přednáška se
konala na jiném místě.
Za 10 let její existence vzrostl počet posluchačů
na více než 100 ročně. Od roku 2000 jsou ročníky roz-
děleny na jarní a podzimní semestr, jednotlivé před-
nášky jsou propojeny společným tématem. Dotýkají
se především historie, hudby, národopisu, přírody,
literatury, výtvarného umění a mnoha dalších zají-
mavých oblastí. Přednášky se konají ve velmi hezkém
sále zámeckého pivovaru.
Cílem LU3V je vzdělávání pro vlastní radost,
spokojenost a seberealizaci. K přijetí není přitom

podmínkou předchozí vzdělání. Důležitý je zájem
o obor, načerpání nových vědomostí a znalostí, nebo
prostě chuť vrátit se po letech do prostředí
přednáškového sálu.
Pokud máte pocit, že začínáte zapomínat, jistě vás
zaujme možnost zúčastnit se Kurzu trénování pamě-
ti pro seniory. Po absolvování 10 lekcí kurzu pozná-
te, že zapamatovat si lze téměř cokoli, když víte, jak
na to. Ve stručnosti se seznámíte s tím, jak funguje
paměť, naučíte se používat základní mnemotechni-
ky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, dozvíte
se, jak různé faktory životního stylu mohou zasaho-
vat do kvality paměti, naučíte se kreativnímu přístu-
pu k věci a v neposlední řadě poznáte nové lidi,
z kterých se možná stanou vaši známí nebo i přátelé.
Také tuto aktivitu najdete v Městské knihovně v Lito-
myšli. Bližší informace vám podá: Ing. Iva Pekníko-
vá, hlavní organizátor LU3V a lektorka trénování

paměti, Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo
nám. 50, e-mail: peknikova@knihovna.litomysl.cz,
telefon: 461 612 068, mobil: 603 140 109
Svaz důchodců České republiky, místní organizace
Litomyšl
Místní organizace v Litomyšli byla založena v lednu
2008. Svaz důchodců ČR je dobrovolné a nezávislé
sdružení občanů, zpravidla pobírajících jakýkoliv druh
důchodu. Sdružuje občany nejrůznějších politických
názorů a náboženských vyznání. Cílem činnosti je
naplnění hesla této organizace “Důchodci důchod-
cům, ať nikdo nezůstane sám”.
Činnost místní organizace se začíná teprve rozvíjet.
Někteří její členové se již po několikáté společně
zúčastňují pobytu ve slovenských termálních lázních.
Podrobnější informace o činnosti získáte na těchto
kontaktech: Radomír Borek, předseda MO, Litomyšl,
mobil: 605 748 953, Jiří Hanus, místopředseda MO,
Nedošín, mobil: 606 922 575 
Klub důchodců Litomyšl
Senioři v Litomyšli mají možnost pravidelného setká-
vání v Klubu důchodců. Klub důchodců má již dlouho-
letou tradici. Navazuje spolupráci s dalšími
podobnými sdruženími v městech Pardubického kraje,
se kterými se navzájem navštěvují. Pořádají besedy,
přednášky, výlety, oslavy narozenin členů apod. Uvíta-
jí mezi sebou další zájemce, a to nejen ženy, zvou mezi
sebe také muže.
Čas a místo pravidelných schůzek: můžete přijít každé
pondělí mezi 13. - 15. hodinou do klubovny v Domově
pro seniory Pod Školou, Zámecká 500, Litomyšl (vedle
1. ZŠ).

Připravuje Dana Šedá, koordinátorka KPSS

V pátek 11. dubna naši Základní školu ve Vidlaté Seči
navštívili policisté z Obvodního oddělení Policie České
republiky v Litomyšli, kteří si pro nás připravili pestrý
program zaměřený na bezpečnost dětí na silnici, při
jízdě na kole a při chůzi na vozovce. Policisté nejdříve
vyzkoušeli děti ze znalostí pravidel silničního provozu
malým testíkem z dopravních značek, které si samy
namalovaly. Poté policisté odpovídali na všetečné
otázky týkající se jejich profese. Po zodpovězení všech
otázek jsme se přesunuli na hřiště, kde měly děti mož-
nost jízdy na kole na připraveném dopravním hřišti se
značkami a také vyznačenými přechody pro chodce.
Před jízdou na kole byly poučeny o správném používá-
ní přilby. Po rozdělení do dvou skupin se jedna polovi-
na dětí učila správné jízdě na kole a pro druhou
polovinu si policista z Dopravního inspektorátu ve Svi-
tavách prap. Radek Valenta připravil dopravní akci při
silniční kontrole vozidel. Nejdříve děti seznámil s prů-
během silniční kontroly, poté jim ukázal radar
na měření rychlosti a počítač s kamerou, který vozidla
zaznamenává a nakonec skutečnou kontrolu projíždě-
jícího vozidla. Po 30 - 40 minutách se děti vystřídaly.
Policisté byli mile překvapeni znalostmi dětí v oblasti
pravidel silničního provozu a dopravních značek. Poli-
cisté děti pochválili a předali drobné odměny. Během
dopoledne nás také navštívili zástupce dopravního
inspektorátu ve Svitavách npor. Bc. Richar Bálek,
vedoucí oddělení v Litomyšli npor. Stanislav Dobeš
a por. Mgr. Martina Simonová. Všem se nám tato pre-
ventivní akce velice líbila a rádi bychom policistům
Obvodního oddělení v Litomyšli prap. Josefu Fenglovi
a prap. Leoši Boštíkovi poděkovali za příjemně stráve-
né dopoledne.   Za učitele ZŠ Vidlatá Seč  Věra Rejsová

Den s Policií 
České republiky

Město Litomyšl vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent odboru životního prostředí
Charakteristika vykonávané činnosti: správní činnosti v oblasti životního prostředí se zaměřením na úsek ochrany
přírody a rybářství v územním obvodu obce s rozšířenou působností

Požadavky:
• VŠ vzdělání • samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
• dobrá uživatelská znalost práce na PC • řidičské oprávnění skupiny B

- praxe ve veřejné správě nebo v oblasti ochrany ŽP vítána
Přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem, ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpisem
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce zasílejte na adresu Městský úřad Litomyšl, Bří. Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl, nejpozději do 16. května tohoto roku. Podrobnosti na www.litomysl.cz
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Comenius přivedl do Litomyšle
studenty učitelství

Institut vzdělávání a poradenství České zemědělské
univerzity v Praze vyslal do Litomyšle na studijní
pobyt čtyři studenty, kteří přijeli na měsíční před-
náškovou stáž v České republice v rámci projektu
Comenius podporujícího výměny studentů a jejich
mobilitu. “Uspěli jsme v evropském projektu,
na němž je zajímavé, že partneři jsou z pěti starých
evropských zemí a my jsme jediným středoevropským
státem,” vysvětluje svoji roli v projektu ředitel
Institutu vzdělávání a poradenství České země-
dělské univerzity Praha
prof. ing. Milan Slavík,
CSc. a dodal: “Pro nás je
poctou, že celý projekt
řídíme. Nováčkům se
této cti dostává velmi
zřídka.”
Do Litomyšle přijeli stu-
denti učitelství - země-
dělských předmětů, kteří
už pracují jako učitelé
a připravují se v rámci
celoživotního vzdělává-
ní, z Finska, Rakouska,
Španělska a Francie
(zapojeno do projektu
je také Holandsko).
Na stejnou dobu vyslala zemědělská univerzita pět
svých studentů do těchto zemí a ti zase učili tam.
Prostřednictvím tohoto dvouletého projektu vyces-
tuje šedesát učitelů ze šesti evropských zemí
na měsíční stáž. 
V rámci měsíčního pobytu se učitelé týden vzděláva-
li na Vysoké škole zemědělské, Institutu vzdělávání
a poradenství, týden přednášeli na zemědělské
škole v Chrudimi. “Vzhledem k vynikající spolupráci
s litomyšlskou technickou školou ten druhý týden
venku tráví tady v Litomyšli,” přiblížil důvody praxe
studujících učitelů na technické škole v Litomyšli
profesor Slavík a dodal: “Má to dva důvody - jednak
škola funguje skvěle a hodí se pro naše potřeby jako
cvičná škola pro pedagogickou praxi. Za druhé si
myslím, že Litomyšl je tak krásné město, že by byla
škoda, aby ten týden nemohli být zrovna tady.”

Zahraniční pedagogové strávili celý pracovní týden
od pondělí 7. dubna do pátku 11. dubna v Litomyšli.
Měli možnost sledovat hospitace i učit na Vyšší odbor-
né škole a Střední odborné škole technické. Niina
Minkkinen z Finska mohla díky svému zájmu o aranžo-
vání květin strávit velmi přínosné hodiny také
na zahradnické škole. Ve středu měli dokonce příleži-
tost navštívit koncert v rámci festivalu pedagogických
škol. “Platí tady opravdu v životě, že město patří střed-
ním školám a vzdělanosti, “ uznale hodnotil kvality

a rozsah vzdělávání
v Litomyšli profesor Sla-
vík.
Mistryně f loristických
umění Finka Niina Mink-
kinen byla unešena zám-
kem i přesto, že se před
studijním pobytem snaži-
la seznámit s českými reá-
liemi velmi podrobně
a řadu míst v Litomyšli
předem znala z obrázků.
“Vidět zámek ve skuteč-
nosti je nádherný dojem.”
Učitel sociologie z Tou-
louse Fatty Zarrouk ocenil
z pohledu své druhé pro-

fese filmaře celé město, opravené domy na náměstí
s podloubím. “Nikdy jsem nic tak krásného neviděl,”
nadšeně s kolegyní souhlasil i on. Také Christine Elis-
kases z tyrolského Hale se líbily krásně udržované
veřejné prostory a parky, barevné fasády domů. “Krás-
ný park u zámku naznačuje vysokou kvalitou života
v Litomyšli,” zamýšlí se učitelka zemědělských před-
mětů a dodává: “Dá se přirovnat k vesnicím v Rakous-
ku, které pan starosta tak obdivoval. Péče o veřejné
plochy a parky je alespoň tady v Litomyšli hodně
podobná.” Juan Pedro García Bernal ze zemědělského
instutitu v Chipioně soudí: “Všechno je tak krásné, že
by si podle mého město zasloužilo mnohem větší pro-
pagaci směrem k turistům, nikde jsme nic podobného
neviděli a nebýt naší studijní cesty, o Litomyšli
bychom se nedověděli.”    

Text a foto Eva Hudečková

Vlastník: Město Litomyšl                         
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl
Nejnižší podání: 2 200000,- Kč
Dražební jistota: 100000,- Kč                                   
Termín dražby: 15. 5. 2008 v 9.30 hodin
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,  
Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídky předmětu dražby: 
13. 5. 2008 od 9.00 do 9.30 hodin
sraz před budovou čp. 66  

DRAŽBA BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMĚ 
NA NÁMĚSTÍ V LITOMYŠLI

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku
č. 66/4 - mezonetový byt 5+1 ve třetím nadzem-
ním podlaží a podkroví v domě č.p. 66, část obce
Litomyšl-Město, na st.p.č. 389 spolu s podílem na společných částech domu čp. 66, část obce Litomyšl-
Město, na st.p.č. 389 a st.p.č. 389 ve výši 372/1000 v katastrálním území a obci Litomyšl, a to formou
veřejné dobrovolné dražby. Jednotka není zatížena žádnými zástavními právy, věcnými břemeny ani
právem nájmu. 
Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na dražebníka je
tel. č. 461 618 666. Dražební vyhláška bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Litomyšli
a dále bude k dispozici v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník na vyžá-
dání poskytne zájemcům veškeré dostupné údaje.

Studenty přijal také starosta města Michal Kortyš. 

V průběhu měsíce dubna byly pracovníky Územního
odboru realizace programu (ÚORP) v Pardubicích
schváleny formální náležitosti zaregistrovaných pro-
jektů Města Litomyšl. Město ve 2. kole výzvy Regionál-
ního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP
NUTS II SV) podalo projekty Krytý plavecký bazén
v Litomyšli v Oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst a Cent-
rum Stadion v Litomyšli v Oblasti podpory 3.1. Rozvoj
cestovního ruchu. Čísla ukazují, že oba projekty se
“utkají” ve velmi silné konkurenci. Všechny podané
projektové žádosti nebudou z finančních možností
kladně přijaty. V této výzvě se jedná o velký převis
zaregistrovaných projektových žádostí nad dotačními
možnostmi, které ROP SV ve 2. výzvě nabízí. Kromě
Litomyšle v Oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst ze stej-
ného balíku peněz zažádala na výstavbu svých krytých
plaveckých bazénů také další tři města. 
Registrované projekty 
v Oblasti podpory 2.2. Rozvoj Měst
Počet projektových žádostí  ...............................  78
Celkové způsobilé výdaje projektových žádostí (Kč) ...
.....................................................  4 177 294 033
Z toho žádost o dotace EU (Kč) ............  3 164 974 746
Finanční alokace určená pro 2. výzvu (Kč) ................
........................................................  939 547 419
Registrované projekty 
v Oblasti podpory 3.1. Rozvoj cestovního ruchu
Počet projektových žádostí .............................. 135
Celkové způsobilé výdaje projektových žádostí (Kč) 
......................................................  7 070 117 912
Z toho žádost o dotace EU (Kč) ...........  3 685 769 439
Finanční alokace určená pro 2. výzvu (Kč) ................
..................................................... 1 364 237 946 

Bc. Jaromír Drábek, rozvoj rozvoje a investic

Projekty
v dalším kole

Podle soudu přiměl Michal Pinc několik lidí k úvěro-
vým podvodům, peníze z půjček od nich získal, ale
nesplácel. Minulý měsíc proto odešel od Okresního
soudu ve Svitavách s trestem odnětí svobody na jeden
rok podmíněně za dvojnásobný úvěrový podvod. Záro-
veň by měl do třiceti dnů od nabytí právní moci roz-
sudku uhradit celou škodu ve výši 660 tisíc korun.
Nyní se snaží prostřednictvím realitní kanceláře prodat
dům ve Višňárech. Spor jeho rodiny s radnicí o tento
dům trvá dva roky. Michal Pinc poukazoval na vodu
ve sklepě v souvislosti se zkušebním provozem stavby
Biocentrum Višňáry. Závadu na rybníku způsobil
podle starosty Michala Kortyše tlak spodní vody.
Potom, co ztroskotala všechna jednání o odkoupení
nemovitosti, nabídlo Město Litomyšl majiteli domu
odškodnění do výše 150 tisíc korun za zaknihování
věcného břemene vlhkosti, aby případný nový majitel
nemohl vymáhat další plnění. „Žádali jsme od majitele
domu dokumenty, abychom záležitost definitivně
vyřešili, ale na výzvy k jednání nereaguje,“ uvedl sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš.                                   -eh-

Dům Michala Pince 
ve Višňárech je 
na prodej



Pobytový kurz pro středoškoláky nejen o světle a sebe-
poznání má motto “Tma neexistuje, je to jen nepřítom-
nost světla.”
Co je v životě podle mého přání a co je jinak, než bych
chtěl(a) ? Vím, co nechci? A vím, co chci? Vím, jak to
naplnit? Vím, jak mě vnímá okolí? Vím, co pro mě zna-
mená opravdové přátelství? Vím, co dokážu? A vím, co
bych mohl(a) dokázat? Vím, jak vycházet s rodiči, přá-
teli?
Máte jasno v těchto otázkách? A napadá vás plno dal-
ších? Neřekneme vám správnou odpověď, ale umožní-
me vám setkání se stejně starými lidmi, s podobnými
myšlenkami a touhami. Nabídneme vám deset dní
plných smíchu, kamarádství, co netrvá jen jeden
večer, zábavy, bahna, odpočinutí, sblížení, ale i deset
dní ‘vostrý akce’, libózní partičky, stříkající pot, chví-
le pekelného přemýšlení, ‘hustýho’ adrenalinu a někdy
i slz. Slz štěstí, slz smíchu i slz z vlastního nitra.
Pobytový kurz pro středoškoláky (16 - 19 let) nejen
o světle a sebepoznání. 
Více info na www.psl.cz/2008/laterna
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Večer 29. března na českotřebovské nádraží dorazil
dlouho očekávaný vlak, ze kterého vystoupilo třináct
studentů z holandského Grootegastu. Pro nás tak
začala druhá část výměnného pobytu a tentokrát bylo
na nás být dobrými hostiteli našim holandským přáte-
lům, tak jako byli oni na podzim minulého roku nám. 
Během společného týdne jsme pracovali na výrobě
pestrých plakátů, které reprezentovaly holandské
a české osobnosti ze současnosti i historie. Plakáty si
Holanďané odvezli s sebou na výzdobu školy. Příjem-
ným překvapením pro ně jistě byla i česko - holandská
hodina, při které jsme se naučili spoustu užitečných
frází. S velkým ohlasem se také setkalo divadelní před-
stavení A Midsummer Night’s Dream v anglickém jazy-
ce, které pro ně zahráli naši spolužáci.
Z nepřeberného množství míst v naší vlasti, které
stojí za to vidět, jsme nakonec vybrali Českou Třebo-
vou, Kozlov, Budislav, Moravský kras, litomyšlský
zámek a samozřejmě Prahu. Myslím, že tímto pro-
gramem jsme nikoho nezklamali, naši přátelé byli
opravdu nadšeni z přírody, skal a hlavně rozhleden,
které ve své rodné zemi nemají. V rámci programu
jsme také sehráli bowlingový turnaj, jehož realizaci

Holandským studentům se u nás líbilo
nám umožnil finanční dar pana MVDr. Krontoráda.
Díky výměnnému projektu jsme se mohli nejen zdoko-
nalovat v anglickém jazyce, ale i poznat nové přátele.
Výměnný pobyt holandských studentů pro nás sice
5. dubna skončil, ale jistě jsme studenty z Grootegas-
tu neviděli naposledy a většina z nás je s nimi stále
v kontaktu.                                      Markéta Šafaříková, 

studentka sexty Gymnázium A. Jiráska

Z pověření České
rady dětí a mládeže
pořádá Občanské
sdružení Altus se

svými partnery i v roce 2008 největší přehlídku aktivit
pro děti a mládež v Pardubickém kraji s názvem Bam-
biriáda. Letošní, již sedmý ročník, proběhne ve čtvrtek
22. a v pátek 23. května v Parku na Střelnici v Chrudi-
mi. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Marie Mál-
ková, náměstek hejtmana Miloslav Macela, radní
Pardubického kraje a Roman Málek, místostarosta
města Chrudim.
Bambiriáda je prezentací činností občanských sdruže-
ní dětí a mládeže, sdružení pro děti a mládež a středi-
sek volného času (DDM). Akce má velmi vysokou
úroveň, o čemž svědčí bezmála devítitisícová návštěv-
nost spokojených zájemců o volnočasové aktivity dětí
v loňském roce. 
Na letošní Bambiriádu se přihlásilo již k 30 organiza-

Bambiriáda letos posedmé
cím z celého kraje. “Sdružení mají připravené bohaté
nabídky svých činností a tak se můžeme těšit na pre-
zentaci kroužků, víkendových akcí, letních táborů
a dalších aktivit zaměřených pro děti a mládež,” říká
Martin Benák, koordinátor Bambiriády. Pro návštěvní-
ky budou připraveny například lanové prolézačky,
opičí dráha, projížďka na lodích, jízda na koních,
výstava kronik, deskové hry, výstava keramik a jiných
ručních prací. Bambiriádu bude zpestřovat bohatý
pódiový program, který bude trvat více než 16 hodin.
Na pódiu budou k vidění ukázky břišních tanců, stepu,
dětského aerobiku, lidové tance, folková hudba, krát-
ká divadelní představení a malování. A aby bylo trochu
veselo, v pátek 23. května zazpívá Jaroslav Uhlíř.
I letos budete moci sledovat online Bambiriádu pomo-
cí článků dětských novinářů na serveru www.chrudim-
ka.cz, a dále budou vysílány živé vstupy v rádiu
Pohoda přímo z akce. Bližší informace na www.bambi-
riada.cz/chrudim.                                                          -red-

Laterna – posviťte
si na svůj život

Ve středu 23. dubna od sedmi do osmi hodin ráno pro-
běhla ve dvou městech současně dopravně preventivní
akce Zebra se za tebe nerozhlédne. V Litomyšli hlídka
dopravního inspektorátu a policisté z Obvodního
oddělení Litomyšl sledovali chování chodců na pře-
chodu u základních škol v ulici T. G. Masaryka. Poli-
cisté oslovili několik desítek chodců, zejména dětí,
které šly nebo se chystaly přejít ulici. Vysvětlovali jim

vedle smyslu akce také pravidla přecházení vozovky
po přechodu pro chodce. Především kladli důraz
na vyvrácení mýtu o absolutní přednosti chodce
na přechodu. Všichni účastníci za příkladné přejití
vozovky obdrželi upomínkové předměty, které dodala
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. Ta je mimo
jiné subjekty, stejně jako loni hlavním partnerem celé
akce. Anna Štegnerová, vrchní inspektor 

Po přechodech bezpečněji

Finanční podporu až do výše 50
tisíc korun mohou na svůj pro-
jekt získat mladí lidé ve věku
od 16 do 26 let v sedmém roční-
ku úspěšného programu “Make
a Connection - Připoj se”, který
v České republice společně rea-
lizuje Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) a společ-

nost Nokia. Na regionální úrovni (v Pardubickém,
Královéhradeckém a Libereckém kraji) program
mediálně podporuje Občanské sdružení Altus. 
Program je určen na podporu dobrovolných aktivit
mladých lidí, kteří mají chuť svým projektem pomo-

Program Make a Connection 
bude nadělovat dobrovolníkům

ci komunitě, ve které žijí. Zájemci se mohou se
svým programem přihlásit nejpozději do 30. června
2008 vyplněním jednoduchého formuláře, v němž
specifikují cíl projektu, cílovou skupinu, místo,
termín realizace a zejména význam a přínos jejich
projektu.
Kromě finančních prostředků na realizaci projektů
absolvují mladí lidé, jejichž projekty získají finanční
podporu, také několikadenní školení, kde se naučí,
jak své projekty řídit, správně komunikovat v týmu
a získají i řadu dalších důležitých informací. 
Veškeré informace o účasti v programu, včetně formu-
láře přihlášky projektu (žádost o grant) jsou k dispozi-
ci na www.pripojse.cz.                                                   -red-

Krátce z města
Koncerty v rámci Česko - japonských dnů navštívi-

la vždy zhruba stovka zájemců o zajímavý hudební
zážitek, odhady návštěvy lidí na výstavy činí asi 1100
osob za všechny tři dny. 

V sobotu 26. dubna vyjeli na svou První míli od res-
taurace Slunce na litomyšlském náměstí milovníci
motocyklových korábů silnic Harley - Davidson.

Na den přesně 210 let po vzniku zámeckého divadla
v Litomyšli, kdy tu první divadelní kus s názvem Mili-
slav aneb Milenec a sok v jedné osobě od Wilhelma
Zieglera uvedl se svou společností tehdejší zámecký
pán Jiří Josef z Valdštejna, přednášel 23. dubna v pro-
storách této vzácné památky restaurátor Jiří Bláha. 

Jiří Bláha v rozhovoru s pracovnicí Památkového ústavu
v Praze Květou Křížovou po skončení přednášky.

Za 3,1 milionu korun se během charitativní aukce
v neděli 27. dubna vydražila unikátní kniha Josefa
Váchala Šumava umírající a romantická. Mimořádná
aukce v pražském paláci Žofín vynesla celkem 4,46
milionu korun, které pomohou postiženým lidem pro-
střednictvím Konta bariéry. 
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Proč se naše děti chtějí 
vzájemně zmrzačit?

Odbor školství Městského úřadu v Litomyšli připravil
pro pedagogy akreditovaný dvoudenní seminář
na téma Nekázeň ve školním prostředí. Pod lektor-
ským vedením předsedkyně občanské společnosti
Společně k bezpečí Mgr. Michaely Veselé se ve dnech
12. a 13. května pedagogové dovědí, kde se bere
nekázeň a agresivita dětí, co se děje ve skupině dětí
a proč se navzájem mlátí, ubližují si a otravují učite-
le. Poradí, jak školní nekázni předcházet a jak jí
čelit, na modelových situacích se účastníci naučí je
řešit účinnými a jasnými postupy, které fungují.
Pro širokou veřejnost naváže seminář nejen pro rodiče

a učitele na téma Školní nekázeň, který v úterý 13.
května od 16 hodin v Evropském školicím centru
v Litomyšli povede také Mgr. Michaela Veselá. Vysvětlí
důvody agresivity a šikany mezi dětmi, kdo za tuto
realitu může a co se s tím dá dělat. Michaela Veselá
také poradí rodičům, jak ochránit své dítě před těmi
zlými, co mohou udělat, aby jejich dítě nikomu neubli-
žovalo a nebylo mu ubližováno, upozorní také na cho-
vání rodičů, které situaci jenom zhoršuje.
Není mezi námi nikdo, kdo by se s nějakým projevem
agrese mezi dětmi nesetkal a proto budou informace
Michaely Veselé jistě užitečné každému z nás.    -red-

Poděkování
Děkujeme Městskému úřadu Litomyšl a Památkové-

mu ústavu za spolupráci při umístnění naší esperant-
ské vývěsní skříňky na náměstí. Především děkujeme
paní Kasalové, která nám umožnila tuto skříňku umís-
tit na její prodejnu vedle České spořitelny. Také děku-
jeme panu vikáři Františku Benešovi, že nám dovolil
setkávat se na proboštství.

Za esperantský kroužek Litomyšl “ESPERO” 
Josef Flídr, Litomyšl

Podle ustanovení § 1 písm. d) nařízení vlády
č. 612/2004 Sb., jsou občané České republiky povinni
provést výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003 (růžo-
vé občanské průkazy nebo knížka) za občanské průka-
zy se strojově čitelnými údaji, a to nejpozději do 31.
prosince 2008. Žádost o vydání nového občanského
průkazu (světle zelené barvy) jsou občané povinni
předložit na městský úřad nejpozději do 30. listopadu
2008. U občanů imobilních či s omezenou pohyblivos-
tí lze po telefonické domluvě (MěÚ Litomyšl - agenda
OP - tel. 461 653 335 nebo 394) dohodnout schůzku
přímo v místě trvalého pobytu. Je však nutné zajistit si
jednu aktuální fotografii na občanský průkaz. Pokud

Výměna občanských průkazů 
nedošlo ke změně údajů uvedených v občanském prů-
kazu, stačí předložit vyplněnou žádost, fotografii
a současný občanský průkaz. V případě změny povin-
ných údajů, zapisovaných do občanského průkazu, je
nutné doložit doklad, na jehož základě ke změně
došlo, například rozsudek soudu o rozvodu s doložkou
nabytí právní moci, doklad o změně adresy trvalého
pobytu a další. Bližší informace vám rádi sdělíme
na výše uvedených telefonních číslech.
Tímto není dotčena pravidelná výměna občanského
průkazu při skončení platnosti. Rovněž občané naro-
zeni před 1. lednem 1936 nemusí žádat o nové občan-
ské průkazy, pokud sami nechtějí a údaje v občanském
průkazu souhlasí se skutečností.       Milena Holasová

Slova moudrých: Lidské je mýliti se, ale bláznov-
ství v omylu setrávat.                                      Cicero

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Jolana Jánová, Barbora Husáková, Adéla Štur-
sová, Eliška Pulkrábková, Ema Čejková, Tadeáš
Zeman, Martin Jasanský, Nikolas Dalihod

Své významné životní jubileum v dubnu
oslavili litomyšlští spoluobčané:
80 let - Olga Zavřelová, Jiřina Vostřelová, 

Kornice
85 let - Libuše Vejmanová
93 let - Anna Knesplová

Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Klejch, Řídký a Dita Krejčová, Proseč,
Antonín Lamař, Svitavy a Soňa Korčáková, Svi-
tavy, Martin Šauer, Hradec Králové a Klára Číž-
ková, Hradec Králové, Jaroslav Hanuš, Litomyšl
a Renata Komínková, Litomyšl, Milan Knotig,
Březová n. Svitavou a Markéta Burešová, Březo-
vá nad Svitavou, Milan Hájek, Polička, Zuzana
Hotařová, Polička, Josef Klusoň, Čistá a Eva
Kašpárková, Křížanovice, Michal Částek, Česká
Třebová a Eva Medková, Hradec Králové, Tomáš
Post, Němčice a Iva Punčochářová, Litomyšl,
Milan Kmošek, Čistá a Jitka Jarkovská, Pardubi-
ce, Martin Fellner, Litomyšl a Šárka Sršňová,
Letohrad, Pavel Čermák, Litomyšl a Lucie
Vodehnalová, Litomyšl.
Novomanželům přejeme mnoho spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Helenou Krombergerovou (73 let), Marií Andr-
lovou (90 let), Josefem Žákem (67 let), Vojtě-
chem Dostálem (85 let).                    Vzpomínáme.

V. Kučerová, SPOZ

Chtěli bychom poděkovat paní doktorce Holečkové
za její obětavou práci pro naše čtyřnohé miláčky. Moc
přejeme všem litomyšlským zvířatům takovou laska-
vou paní doktorku. Za péči o naši kočičku jí moc děku-
jeme.                                                       Manželé Mazurovi

Tímto bych ráda vyjádřila svůj velký dík paní
Marušce Sirové, která mi v době mé nemoci nabídla
pomocnou ruku a tím mi ulehčila život v těžké situaci.

Božena Zahradníková, Dlouhá Louka

soutěži, v úterý 27. května, se bude konat koncert na
rozloučenou Jirky Habarta se všemi, s nimiž spolu-
pracoval. Byl totiž přijat na konzervatoř do Kroměří-
že a jako jediný z těchto vynikajících žáků
litomyšlské umělecké školy se vydá na dráhu profesi-
onálního hudebníka. “Jirka hraje na housle teprve
čtyři roky, je to opravdu velký talent i dříč,” prozrazu-

je na mladého houslistu
jeho učitel. Před soutěží
cvičil ještě intenzivněji
než obvyklé čtyři hodiny
denně. “Musel jsem, pro-
tože jsem se zároveň při-
pravoval k přijímacím
zkouškám na konzerva-
toř do Kroměříže,” při-
znává houslista. Jana
Věnečková je litomyšl-
skému publiku známá
díky svému účinkování
také na folkových pódi-
ích. Tolik pravidelnosti
ani objemu času, jako její
spolužák, houslím nevě-

nuje. “Před soutěží jsem ale také měla v hudební
škole hodiny navíc, chodili jsme sem o víkendech,”
potvrzuje potřebu důkladné přípravy i Jana. “Postup
do celostátního kola je důkazem, že to, co děláme,
děláme dobře. Není to životně důležité, kvůli soutě-
žím nehrajeme, ale je to příjemné,” tvrdí svorně
všichni tři. Dalším úspěšným žákem je Karel Kyncl,
který byl ve hře na violu také navržen v krajském kole
na postup. Z časových důvodů se už mezi ty, kteří se
zúčastní celostátního kola, nevešel. “Je ale na zá-
kladních uměleckých školách nejlepším violistou
v Pardubickém kraji,” uzavírá Oldřich Heyl. 

Text a foto Eva Hudečková

Historického úspěchu dosáhla pod vedením své uči-
telky Marie Heylové klavíristka Pavlína Jiráňová.
V celostátním kole Národní soutěže základních umě-
leckých škol ve hře na klavír získala v sobotu 19.
dubna v Praze druhé místo ve své kategorii. Pro pří-
slušné nástroje se tato soutěž koná jednou za tři roky
a naposledy se žák Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany v Litomyšli pro-
bojoval na stejnou úroveň
více než patnácti lety
lety. “V každém kole jsem
musela něco překonávat
a po každém bylo co zlep-
šovat,” říká o práci na
skladbách J. S. Bacha
tanec Courant, Debussys-
ho Potopené katedrále
a Etudě F dur Bohuslava
Martinů Pavlína Jiráňová.
“Viděly jsme tam vynikají-
cí výkony,” vzpomíná na
celostátní finále Marie
Heylová a dodává: “Hod-
notí se technická i umě-
lecká úroveň, pojetí skladby, čistota stylu.” Pavlína je
podle své učitelky výjimečný talent a navíc velmi pra-
covitá. “U ní se všechno šťastně snoubí dohromady,
včetně inteligence a přirozených pohybových dispo-
zic,” uzavírá učitelka hry na klavír Marie Heylová.
Loni se do ústředního kola probojovalo celé trio -
Pavlína Jiráňová (klavír), Jana Věnečková (housle)
a Jiří Habart (housle). Letos jsou v ústředním kole
všichni sólově, 23. až 25. května čeká celostání finá-
le také houslisty Janu Věnečkovou a Jiřího Habarta.
“Kam sahá paměť školy, nebyl nikdo z žáků na hous-
le v ústředním kole,” snaží se vzpomenout na podob-
ný úspěch žáků školy učitel Oldřich Heyl. Těsně po

Historický úspěch 
litomyšlské klavíristky

Pavlína Jiráňová, Karel Kyncl, Jana Věnečková a Jiří Habart.
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Duch Boží a duch doby
Kalendář se otočí o jeden list a v květnu si církev při-
pomene Svátek Seslání Svatého Ducha. Jsou srozu-
mitelnější křesťanské svátky - Vánoce a Velikonoce,
ty můžete cítit, ohmatat, lze je svým způsobem
ochutnat, řekněme devadesát procent populace se
sveze nějakým způsobem na jejich vlně. Co však
s oním svatodušním obdobím? Pokusím se přiblížit
pár důležitých motivů.
Duch, dech, vánek, vítr, bouře! To vše nechytíš
do dlaní. Ducha nemůžeš ulovit, nedá se chytit
do žádného vaku, nemůžeš jej spoutat a vyfouknout
do horkovzdušného balónu, abys jej mohl alespoň
trochu řídit. Duch Boží je mimo dosah našich rukou -
tedy nemůžeme s ním manipulovat. A přece o něj cír-
kev prosí, protože jej potřebujeme k životu. Něco, co
nás převyšuje, co nemůžeme přemoci, ale co přemáhá
nás. Ducha Božího nemůžeme zkorumpovat, protože
se prostě nedá. Dobrá zpráva je, že i v dnešní době
existuje někdo, kdo “není pod vlivem” (čehokoli).
Písmo říká, že Duch byl seslán po Ježíšově nanebe-

vstoupení na Ježíšovy učedníky a ti začali promlou-
vat tak, že i cizinci najednou věděli, o čem je řeč.
Ve zkratce řečeno; Duch Boží sjednocuje lidské spole-
čenství a jeho zázrakem je, že se najednou lidé shod-
nou na důležité věci. Tady vzniká jeden lid a všem
srozumitelná a jasná řeč, už není mezi lidmi sólový
hráč a není tam jeden výjimečný mluvka, demagog,
ale lidé jsou spolu a rozumí (si).
A co duch doby? Bezesporu také existuje a je rovněž
těžko uchopitelný. Duch doby je jakýsi džin vypuště-
ný z láhve. Máme svá přání, svoje představy a své
nároky a když je někdo nenaplní a nesplní tak, jak
jsme si představovali, promítne se to vše do našich
životů jako řada stížností: na sousedy, na vládu,
na úředníky, na služby, na poměry, na zdravotnictví,
na školství, na partnery, na děti atd. Některé naše
stížnosti jsou vskutku oprávněné, ale většinou tomu
tak není. Je to jen duch doby, který nesplnil naše
očekávání a naši náročnost. Duch doby produkuje
v lidech často neoprávněnou nespokojenost.

Tedy je z čeho vybírat. Ducha doby? S ním ale nikdy
nebudeme spokojení, protože se nám stále bude zdát,
že nás někdo využívá, podvádí, či málo platí.
Nebo Ducha Božího? Ale jak na něj, když se nedá chy-
tit? I Duch Boží má jednu slabost - je to slabost
pro člověka. Duch Boží zavane na místech, kde se
pospolu setkávají lidé, kde se lidé mají rádi a kde se
vzhlíží k nebesům - tedy kde člověk neupíná pohled
jen na sebe sama.
Toto je moje přání vám všem, kdo budete číst tyto
řádky. Abyste se vespolek měli rádi, abyste nacháze-
li společnou řeč a aby váš pohled převyšoval horizont
lidských starostí a nároků.
Jako farář vím, o čem mluvím. I církev měla svá obdo-
bí, kdy to chtěla zkusit bez Božího Ducha. Byla z toho
rvačka na dlouhá léta. Lidský život je však příliš
cenný na to, než abychom se nechali spoutat... třeba
právě duchem dnešní doby.

Petr Peňáz, evangelický farář ve Sloupnici

Tibet – opět živé téma
Nedávné násilnosti v Tibetu znovu světu připomněly
těžkou situaci života malého národa pod “olympijský-
mi” kruhy. Česká republika již proslula v této věci
nezvykle širokou solidaritou, ať to je vyvěšování tibet-
ských vlajek na radnicích, vydávání parlamentních
rezolucí anebo přímou aktivitou občanských sdružení.
Jedním z nich je Nadační fond Potala, jehož předsed-
kyně PhDr. Zuzana Ondomišiová přednáší na Institutu
Dálného východu UK v Praze.
V Litomyšli tato naše přední etnoložka a tibetoložka
představí výstavu fotografií TIBET - MINULOST
A SOUČASNOST. Výstava je spojená s přednáškou, pro-
mítáním a besedou. Přijměte, prosím, pozvání na set-
kání s autentickou svědkyní událostí PhDr. Zuzanou
Ondomišiovou v sobotu 10. května od 15 hodin
v čajovně V Muzeu.    Kamil Novotný

Kateřina Novotná z Březové nad Svitavou přednáše-
la ve středu 16. dubna v Mateřském centru v Lito-
myšli o medových výhodách pro náš život. Přijela
do Litomyšle oplatit pomoc Petry Benešové, která
jim u nich doma pomáhala se zahradou. Nabídla jí
přednášku o medu, který považuje za zajímavé téma
především pro maminky malých dětí. 
I když se včelařství nevěnuje přímo, má o zdravou
výživu velký zájem a sbírá aktivně informace z toho-
to oboru i z ekologie. “Nejsem původem z Březové,
po přestěhování jsem se setkala s velmi milým člově-
kem, který kolem nás chodil téměř denně - včela-
řem. Dlouhé hodiny jsme si povídali o včelách
a medu,” prozrazuje zdroj svých informací Kateřina
Novotná. Litomyšlským maminkám přiblížila nejen
původ a vlastnosti jednotlivých druhů medů, ale
také ekologické souvislosti chovu včel a léčebné
vlastnosti tohoto včelího produktu. Na ochutnání
jim přivezla také jednu z dobrot doporučených Ras-
solo Knolerovou v Knížce o medu - heřmánkový čaj
s citrusy a medem.    Text a foto Eva Hudečková

Med - sladidlo 
bez konkurence

Skeptikové navštíví Litomyšl
Klub Sisyfos pořádá každoročně v různých městech
naší republiky výjezdní víkendová setkání s místní
veřejností nazývaná Skeptikon. V tomto roce se
v sobotu 7. června 2008 od 14 hodin uskuteční již
V. Skeptikon na zámku v Litomyšli. Přednášet zde
budou členové výboru Sisyfa botanik prof. RNDr. Zde-
něk Opatrný, CSc. na téma Ekozemědělství, fair trade
a genové inženýrství rostlin, lékař a onkolog
prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc. O zhoubných nádo-
rech - vzniku, možnosti léčení a podvodech kolem
nich. Nebude chybět ani nejznámější člen společnosti
astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., který posluchače
seznámí se svými názory na to, proč astrologie nefun-
guje, kdežto astronomie ano, přiblíží budování uni-
kátní observatoře v Argentině. Podrobnosti o celé akci
i dalším doprovodném programu pro vážné zájemce
z celé republiky budou postupně uváděny na webové
adrese www.sisyfos.cz již od poloviny května toho
roku. Případné dotazy laskavě adresujte na elektro-
nickou adresu vybor@sisyfos.cz.

Za přípravný výbor V. Skeptikonu
Dr. Jiří Grygar (Praha), Ing. Jiří Veselý (Sloupnice), 

Ing. Karel Pavlů (Letovice)
Co je Sisyfos
Český klub skeptiků Sisyfos je součástí světového
skeptického hnutí, které vzniklo v roce 1976 v USA
z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několi-
ka nositelů Nobelových cen, jako reakce na vzestup
iracionality ve společnosti. Původním programem byla
vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně
nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem

skeptiků i na další oblasti, ve kterých začaly převládat
nevědecké a sporné názory, a stranou nezůstala ani
popularizace vědy. Myšlenky našich i zahraničních
skeptiků publikuje čtvrtletní Zpravodaj Sisyfos, který
vychází od roku 1995. Řada členů publikuje články se
skeptickou problematikou v odborném i denním tisku.
Každý měsíc mimo letní prázdniny se konají veřejné
přednášky pod souhrnným názvem “Věda kontra iraci-
onalita”. Se značným ohlasem se setkává každoroční
udělování Bludných Balvanů Sisyfa za “významné
příspěvky k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého
způsobu myšlení”. Satirickou formou se upozorňuje
vždy na tři jednotlivce a tři družstva, která se v přede-
šlém roce na tomto poli nejvíce vyznamenala.
“Klasickým skeptickým tématem jsou všechna okultní,
ezoterické a paranormální tvrzení, aktivity a jevy -
astrologie, numerologie, ufologie, proutkaření, tele-
patie, jasnovidectví, poltergeisti, kruhy v obilí, Ber-
mudský trojúhelník, regresní terapie, šamanismus,
kryptozoologie, keltománie, pseudohistorie, “zázra-
ky”, “vědecký” kreacionismus aj. Dalším širokým
tématem je parapsychologie s jejími četnými fenomé-
ny: spiritizmem, psycho- event. biotronikou, radioni-
kou, i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil.
Důležitým tématem je tzv. alternativní, resp. nekon-
venční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou
pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této
sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunk-
tura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších často
velmi kuriózních metod,” uvádí  Ing. Lenka Přibylová,
předsedkyně Českého klubu skeptiků Sisyfos.       -red-

Putování 
za studánkami
Po šestadvacáté se milovníci kantáty Bohuslava Marti-
nů vydají z Vlčkova za studánkami. Tradiční obchůzka
pramenů v lukách a lesích 31. května začne ve 13
hodin. Kantátu Bohuslava Martinů ve slavnostním
koncertu od 14.45 hodin provede dětský pěvecký sbor
Cantica Zlín pod vedením Terezy a Josefa Surovíko-
vých. O večerní hudební zážitky se nejvytrvalejším
postará matador české hudební scény Luboš Pospíšil.

Kateřina Novotná s dcerou.
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – květen
V květnu 1918 využila celá Litomyšl příležitost dát
otevřeně najevo své smýšlení. První za války povolené
oslavy prvního máje proběhly velkolepě. Město bylo
vyzdobeno jen českými prapory, hrála hudba, dívky
prodávaly karafiáty, policisté oblékli slavnostní uni-
formy... Národ navenek ukazoval svoji jednotu.
Na manifestační schůzi ve Smetanově domě bylo sice
trochu cítit napětí, především při projevu rudého řeč-
níka, ale společný postup Čechů narušen nebyl. Doja-
tým lidem tu byla přečtena Národní přísaha, našli se
ale mezi nimi i rýpalové: “Při čtení přísahy všecko pla-
kalo. Pak chceme vyhrát”.
Lidé si byli dobře vědomi, že nic není ani zdaleka roz-
hodnuto. Císař Karel byl mírný, ale osud jeho říše byl
předmětem hry vysoké politiky. Zadní vrátka proto
zůstávala otevřena a tak byly 9. května tradičně osla-
veny narozeniny císařovny Zity vyvěšením českých
i rakouských praporů.
A již 16. května mohli být všichni opět jen českými vla-
stenci. Toho dne proběhly v Litomyšli oslavy padesáti
let Národního divadla, na kterých vystoupil pěvecký
sbor Vlastimil, zazněly fanfáry z Libuše... Purkmistr
Laub řečnil: “Až bude Národní divadlo za 50 let slavit
svoje stoleté jubileum, pak, slavné shromáždění, bude
už náš národ svobodným samostatným státem česko-
slovanským.”
Rakousko již často nemělo sílu podobným projevům
čelit, ale když přesáhly únosnou míru, přeci zakročilo.
Městská rada v květnu odeslala protest proti zřízení
nových krajů, které by znamenalo rozdělení země
na českou a německou část. Připojila také stížnost
na nucené zastavení vydávání Národních listů a ta byla
na místodržitelství již příliš, proto radě pohrozilo roz-
puštěním, jestli se bude dále snažit zasahovat do věcí
jí nepříslušejících.
S politickou krizí se stále družila krize hospodářská.
V květnu 1918 demonstrovalo sto padesát lidí v Nedo-
šíně u Faulhammerova moučného skladu. Na zámku
byla otevřena veřejná válečná kuchyně pro potřebné.
Přihlásilo se šest set strávníků, ale uspokojena byla

jen polovina. Obědy se odtud nosily domů, někteří jej
snědli již v zámecké v zahradě, kde prospali i násled-
nou siestu. V jiných krajích byla situace ještě horší,
okresní hejtmanství proto povolilo vývoz potravin
v příručních zavazadlech.
Naději na konec války (i když v tomto případě nepříliš
příznivý pro české zájmy) přinesla další mírová smlou-
va - tentokrát s Rumunskem. Východní fronta se tak

podmínkách až do listopadu 1917, kdy se po průlomu
na italské frontě mohli vrátit domů. Soužití s Litomyš-
lany nebylo idylické. Místní obyvatelé se na uprchlíky
dívali spatra, vyčítali jim například nedostatečnou
hygienu, ta ale sotva mohla být udržována v cihelně
nebo přeplněném hospodském sále. Na Istriánech
vadila i určitá divokost, musely být vydány vyhlášky
v italštině zakazující rybolov nebo vybírání hnízd.
Poláci se dokázali zařadit více, polské děti začaly nav-
štěvovat české školy, istrijské často nechodily do žád-
ných. Na vzájemné nevraživosti měli podíl i sami
uprchlíci. Pobírali od státu podporu, nechtělo se jim
pomáhat a nahradit tak k armádě odvedenou pracovní
sílu. Dráždili proto místní obyvatele častým promeno-
váním se po městě. Kronikáři si poté nevraživě všíma-
li, že Istriáni odjíždějí s množstvím zavazadel, když
přijeli bez ničeho. Podmínky v jejich domovech, posti-
žených válkou přímo, byly ale mnohem tíživější než
v Litomyšli. I po svém návratu sem proto dojížděli
za známými nakupovat.
Mnohem přátelštější vztahy měli lidé paradoxně
s nepřáteli - válečnými zajatci. Ti totiž nebyli zátěží,
ale přicházeli pracovat. Mohli se těšit poměrné svobo-
dě, museli jen nosit bílou pásku a evidenční číslo. Měli
být doprovázeni stráží, ale to se vždy nedodržovalo.
O nedělích chodili volně do města. V srpnu 1916 vyšel
kvůli nepřístojnostem zákaz prodávat jim alkohol
a zvát je na zábavy. Přesto se už na posvícenské zába-
vě v Nedošíně téhož roku bez jakýchkoli konfliktů pot-
kávali i s rakouskými vojáky na dovolené. V květnu
1918 museli srbští zajatci opustit knížecí dvůr, proto-
že jeden z nich navázal poměr s dcerou nájemce. Přá-
telsky se k nim chovali i městští představitelé.
Transport osmnácti srbských zajatců do Sloupnice
v roce 1916 osobně pohostil purkmistr Laub i přes pro-
testy strážců, že je zakázáno projevovat sympatie
nepříteli. Přesto zajatci toužili po domově a občas utí-
kali. Jen Rusové v roce 1918 zůstávali, i když se mohli
vracet, a tak se procházeli po Litomyšli i na 1. máje.

Petr Chaloupka, Regionální muzeum Litomyšl 

definitivně stala minulostí. Litomyšlsku se mohlo ule-
vit od další bolesti. V květnu odjeli poslední váleční
uprchlíci - Poláci z Haliče. Po téměř čtyřech letech.
První sem přijeli již v říjnu 1914 (asi 200 až 250 osob),
většina byla rozvezena do okolních vesnic, 80 jich
našlo provizorní ubytování na Veselce, později v měst-
ské cihelně a soukromých domech. Jejich počet kolísal
podle průběhu východní fronty. V roce 1915 byli až
na výjimky přesunuti do Chocně, kde byla zřízena
baráková kolonie pro 30 tisíc osob. Poláci odtud
docházeli do Litomyšle nakupovat nebo žebrat.
Krátce po vyhlášení války s Itálií v květnu 1915 dorazi-
ly do zdejšího okresu první transporty běženců z Istrie
(celkem přes 500 osob), z nich desetina skončila
na Veselce. Jejich počet opět kolísal. Koncem roku
1915 byli přesunuti do cihelny. Tady žili v nuzných

Oslava výročí Národního divadla

Ve dnech 16. a 17. dubna zasedala v Litomyšli porota
Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis. Porotu uvítal
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli Roman Košek a
na památku věnoval každému z členů publikaci o lito-
myšlském kupci a sběrateli Quido Šimkovi. “Velmi oce-
ňujeme tuto knihu, i když ji zde máme jen jako
pozornost hostitelů. Tvrdíme, že by určitě měla na
jedno z ocenění,” pochválila dar litomyšlského muzea
členka komise Květa Křížová.
Sedmičlenná porota složená ze zástupců muzeí,
památkové péče, galerií a Ministerstva kultury ČR
stála před úkolem vyhodnotit projekty přihlášené do
VII. ročníku této soutěže. V kategorii výstav se letos
přihlásilo sadmadvacet muzeí a galerií, publikací se

Komise na zámku vybírala
nejlepší muzejní počiny

sešlo dokonce jedenatřicet a v kategorii muzejní počin
roku soutěžilo třináct projektů. Na odtajnění výsledků
hlasování členů poroty si však budeme muset počkat
do 15. května, kdy budou výsledky slavnostně vyhláše-
ny a oceněny v Pantheonu Národního muzea v Praze. 
Komise se vždy během podzimních a zimních měsíců
věnuje posuzování přihlášených výstav - muzejních či
galerijních, katalogů a publikací. “Komise si Litomyšl
oblíbila i proto, že oceňujeme rekonstrukci architekta
Pleskota v této části pivovarského areálu,” řekla nám
její předsedkyně Květa Křížová a dodala: “Dobře se
nám tady pracuje i nocuje. Naše dvoudenní jednání je
pro nás v Litomyšli potěšením.” 

Eva Hudečková, foto I. Hudeček

Quido Šimek 
cestovatelem
Slavný litomyšlský kupec, sběratel, kreslíř a kronikář
Quido  Šimek (1857-1933) nebyl pouze velkým patrio-
tem, ale také  nadšeným cestovatelem. Svým cestám
po Evropě věnoval pozoruhodná literární díla, která
jsou díky jejich svéráznému  humoru dodnes poutavá.

Vedle Šimkových “cestovatelských” kreseb  ukáže
výstava řadu předmětů, které si z ciziny přivezl domů
a  začlenil je do svých sbírek. Výstava byla v litomyšl-
ském muzeu  zahájena 4. května.
Kresba Šimka - VLAKEM DO PAŘÍŽE
“Chtějíce projet Francii a zároveň přijet do Paříže co
nejnobleji, s radostí jsme dopláceli na druhou třídu a
také  jsme si to nejelegantnější kupé a sami pro sebe
vybrali. Že i  celý vagón byl skvostný, toho důkaz byl,
že ve vedlejším kupé  našeho vagónu seděl sám rozkrál
Milan srbský s osmi čupr  šansonetkami, což nás jinak
dost mrzelo, neb mohli lehko  Francouzi říct, že
nejsme moc nóbl, když už i s Milanem jezdíme,  neb
snad naposledy s ním kamarádíme.”                       -red-
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Již podruhé se ve dnech 5. - 6. dubna konala v Praze
mezinárodní výstava patchworku s názvem 2nd
International Prague Patchwork Meeting, na které
předvedly svá díla patchworkářky z Čech, Slovenska,
Rakouska, Německa, Srbska, Maďarska, Ruska,
Francie, Švýcarska, Spojených států amerických
a Jihoafrické republiky. Z litomyšlského spolku pat-
chworku vystavovalo v Praze dvanáct členek včetně
těch nejmladších a jejich výrobky zde měly opravdu
velký úspěch. Během výstavy probíhala soutěž o nej-
hezčí český quilt. Tento quilt zvolili svými hlasy
návštěvníci výstavy. 
Svým dílem Koule II nejvíce návštěvníků oslovila
předsedkyně našeho spolku Renata Edlmanová,
která získala mezi všemi vystavujícími nejvíce
hlasů. Tím ale pro spolek nekončilo obsazování
předních příček, na čtvrtém místě skončila Dagmar
Votoupalová z Brna se svými miniaturami. Do třetice
všeho dobrého - ocenění za 6. místo s velkou radostí
přijala další členka našeho spolku Jitka Jílková.
Myslím, že letošní výstava byla vzhledem k ocenění
pro SPL velice úspěšná. Výše zmiňované dámy nasa-
dily pro rok příští hodně vysokou laťku. 

Za SPL Blanka Záleská 

Cenné vítězství 
z mezinárodní výstavy

Český Vangelis, skladatel, zpěvák, malíř a autor knihy
Jak chutná bolest navštíví poprvé Litomyšl s pořadem,
v němž klavír a zpěv je propojen povídáním o životě,
o tom, jak přežít následky úrazu i o energii barev. 
Richard Pachman je skladatel duchovní, muzikálové,
filmové a divadelní hudby, který od roku 1993 vydal
osmnáct kompaktních disků, uspořádal řadu koncertů
v České republice i v zahraničí. Jeho zatím posledními
projekty jsou oratorium Mistr Jan Hus, CD Dove Sono
s Ditou Hořínkovou, CD Wanted se skupinou PRoject,
CD Colours s Jaroslavem Svěceným a Ditou Hořínkovou
a CD s klavírní hudbou Pianorelax. Oratorium Mistr Jan
Hus bylo oceněno Cenou Nadace Vize 97 manželů Hav-
lových v rámci Mezinárodního festivalu Zlatá Praha
2006. Své hudební projekty často spojuje s vizuálními
vjemy. Je spoluautorem návrhů obalů svých alb, koor-
dinátorem světelných efektů a vodních choreografií
při koncertech na Křižíkově fontáně. V současnosti
probíhá jeho třicátá výstava olejomaleb.
Richard Pachman je autorem autobiografické knihy
Jak chutná bolest pojednávající o jeho úrazu v roce
2000, kdy omylem vypil chemikálii z láhve od Dobré

Setkání s Richardem Pachmanem
vody. Nejen o tomto zážitku, ale také o svých obrazech
a o své hudbě bude hovořit v pořadu Setkání s Richar-
dem Pachmanem, které se bude konat ve čtvrtek 29.
května od 19 hodin v prostorách Gymnázia Aloise
Jiráska. Více informací získáte na www.pachman.cz.

-red-

Ve dnech 4. až 5. dubna proběhla na skautské základně
na Posekanci inspirační akce pro starší skautky a skau-
ty z litomyšlského střediska, kteří se nějak podílejí
na vedení družin nebo oddílů. Smyslem bylo především
seznámit se s nejnovější koncepcí skautské výchovy
dětí postavené na princi-
pu získávání takzvaných
klíčových kompetencí. Je
to systém, který se
v západní Evropě běžně
používá (nejen) ve škol-
ství a v poslední době pro-
nikl i k nám. Osobnost dětí
se rozvíjí vytyčením osob-
ních cílů sebezdokonalo-
vání - například ve sportu,
v umění, ve znalosti příro-
dy nebo v čemkoli jiném,
co koho zrovna zajímá.
Přitom není důležité
dosáhnout nějaké stano-
vené úrovně, ale posouvat
své osobní hranice. Kdo si
však myslí, že šlo o nějaký výhradně teoretický kurz, je
na omylu. Co bychom to byli za skauty, kdyby s námi
nebyla zábava? Člověk se nejvíc naučí v praxi a nejlíp
ve formě různých her. Již první večer nás čekal nároč-
ný noční závod Le Mans a Příběhy z depa, kde se odpo-
činutí závodníci střídali s těmi na trati. Na druhý den
byly připraveny dva programové bloky. V jednom jsme

Skautský inspiromat 2008

Stalo se 
před 65 lety

Coby pomocný dělník v litomyšlském pivovaře -
po namáhavém vymývání, vysiřování a vyvalo-
vání obrovských sudů po nádvoří - vylezl jsem si
na konírnu, abych si na kamenném koni odpo-
činul a “zajezdil”. 

Jaroslav Franke, t.č. Zábřeh na Moravě

si vyzkoušeli různé pohybové týmové hry, vyžadující
však především použití hlavy a dobrou spolupráci.
Dovedli byste například vyrobit poslepu z dlouhého
lana přesný čtverec? Nebo předat si míč ve třinácti
lidech v přesném pořadí za méně než dvě vteřiny?

Ve druhém bloku jsme se
zase učili připravit plakát,
aby zaujal pozornost a sdě-
lil potřebné informace.
Jako příklad jsme vyrobili
plakát lákající návštěvníky
do ZOO na prohlídku nově
objevených druhů zvířat,
která jsme předtím nakres-
lili. Udělat dobrý plakát je
skutečně věda. Každý jsme
si jeden vlastnoruční při-
vezli z domu a srovnávání
pak bylo velice zajímavé
i poučné. Mimo jiné šlo
v obou blocích programu
o to uvědomit si možnosti
využití nového programu

skautingu v jakékoli činnosti. Celá akce se opravdu
povedla a myslím, že jsme si to pořádně užili, načerpa-
li spoustu nápadů a vyměnili si cenné zkušenosti.
Zúčastnilo se 24 náctiletých (14 dívek a 10 chlapců)
a 11 dospělých. A v budoucnu se, doufám, můžeme
těšit na nějaké pokračování. 

Matěj Pecháček, 13. oddíl Tři slunce

Jaro přebírá vládu a u nás, v záchranné stanici, jsme již
krmili mláďata kun skalních a čerstvě narozené zajíč-
ky. Péče o tak malá mláďata je velice náročná a patří
do rukou odborníkům.
Letos jsme měli velký příjem netopýrů rezavých. Prošlo
jich stanicí kolem stovky. Netopýři se k nám dostanou
nejčastěji buď jako předčasně probuzení jedinci, kteří
prochladnou, nebo jako kolonie ze skácených dutých
stromů. Zdravé jedince vypouštíme při dostatečné
venkovní teplotě. Ti poranění u nás zůstanou natrva-
lo. Máme například dva samce se zraněnými křídli
a samici bez nohy. Zázemí našel u nás také zástupce
šplhavců - strakapoud velký, který nárazem do auta
málem přišel o oko, krásný host ze severu brkoslav
severní, živící se převážně plody.
V současné době se připravujeme na nadcházející
sezónu, musíme po zimě dát do pořádku voliéry

Co je nového v Záchranné stanici 
zvířat Zelené Vendolí

a výběhy. Nutná bude výpomoc dobrovolníků, kteří
přijedou na jarní brigádu. Po letošní mírné zimě jsme
nedávno vypustili ježky, kteří u nás zimovali.
S časem mláďat, jako každý rok, upozorňujeme majite-
le psů, aby své miláčky nenechávali volně pobíhat
v přírodě. Zároveň prosíme všechny návštěvníky lesa,
nesbírejte zbytečně mláďata! Nepomůžete jim, spíše
naopak. Pochopitelně, že v případě viditelného pora-
nění mláděte nás neodkladně kontaktujte. V zajetí je
s mláďaty savců problém, protože nemají od matky
protilátky a ty my jim nemůžeme z umělé výživy zajis-
tit. Navíc pokud se povede takové mládě odchovat,
nemůže se vrátit do přírody. Chová se nepřirozeně
a takového jedince by ostatní jeho druhu nepřijali. Byl
by usmrcen lidmi nebo psy, protože před nimi neutíká.
Například srnec je lidem velice nebezpečný. Tak pro-
sím zvažte teď na jaře svoji pomoc.           Jana Foltová

Richard Pachman

Jak rychle si dokáže váš tým předat míč? Náš rekord: 13 lidí,
1,75 sekund!
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Václav Vebr - Osudové únorové dny 1948, Ján Praško
- Agorafobie a panická porucha, Olga Zelinková -
Dyslexie v předškolním věku?, Fred Mawer - Kuba,
Radek Pelánek - Příručka instruktora, Nástin dějin
evropského umění, Marian Sucha - Setkání s Kubou,
Megan Gressor - Opravdové lásky, Barbara Heller -
Cesta ke klidnému spánku, Eva Sedlická - Fenomén
Šípek, Robert Čapek - Odměny a tresty ve školní, Jan
Nouza - Potkával jsem lidi, Petra Vondrová - Výtvar-
né hrátky a pohádky, Eliška Novotná - Základy soci-
ologie, Nancy Lonsdorf - Zralá žena, Siegried Schlett
- 100 potravin pro zdraví, Jazairiová - Jiná Afrika,
Chandler - Ingrid, Ottova obrazová encyklopedie,

František Mikš - Gombrich, Terezie Vasilovčík - Jak
se domluvit s kojencem a batoletem, Ivana Hospo-
dářová - Kreativní management v praxi, Monika Hor-
sáková - Pod pokličkou, Peter Flume - Rétorika
v praxi, Fischer - Speciální pedagogika, Hoskovcová
- Testy. Psychologie. Thomas Daigeler - Vedení lidí
v kostce, Jan Keller - Vzdělanostní společnost?,
Garth Ennis - Ghost rider, Coetzee - Deník špatného
roku, Lisa Gardner - Zmizení, Jan Cimický - Smrt
básníka, David Baldacci - Camel Club, Peter James -
Muž v černé kukle, Daniel Gottlieb - Dopisy Samovi,
Hejkalová - Kouzelník z Pekingu, Blanka Kubešová -
Žoržína, Dean Koontz - Manžel.

165 let - 22. května 1843 se narodil v Chrobotíně Jan
MAJER, filolog, profesor na litomyšlském gymnáziu.
140 let - 8. května 1868 se v Desné u Litomyšle narodil
František KOPECKÝ, učitel. Vyučoval v Desné, v Mla-
dočově a v Litomyšli. Byl vynikajícím botanikem, spi-
sovatelem a znalcem květeny na Litomyšlsku.
130 let - 15. května 1878 se narodil v Litomyšli Jan
HILLER, středoškolský profesor, ředitel gymnázia
v Boskovicích, později učil v Brně a v Praze. Byl prvním
vzdělavatelem Československé obce sokolské. Jeho
činnost připomíná pamětní deska na rodném domě
na Šantově náměstí.
130 let - 30. května 1878 se v Tešenově u Pelhřimova
narodil Josef ŠEJNOST, sochař a medailér. Jeho čin-
nost v Litomyšli připomínají pamětní desky Julia
Mařáka (č. p. 100), J. Voborníka (č. p. 112) a B. Sme-
tany. (Tato deska byla původně na zámeckém pivova-
ru a dnes je uložena v městském muzeu).
105 let - 24. května 1903 se v Litomyšli narodil Alois
KNOTEK, profesor litomyšlského gymnázia. Byl čle-
nem odbojové organizace v Litomyšli za druhé světové
války, kdy také zemřel.
75 let - 28. května 1933 se v Litomyšli narodil Josef
HÝBL, amatérský fotograf, který zachytil objektivem
fotoaparátu kulturní život města v druhé polovině
minulého století.

145 let - Roku 1863 oslavil pěvecký spolek Vlastimil
rok svého trvání a k tomu byl spolku tohoto roku pře-
dán a vysvěcen slavnostně prapor. Událost byla oslave-
na celým městem.  
105 let - Na jaře roku 1903 začala výstavba Smetanova
domu tím, že byl zbourán hostinec Karlov a v dubnu
byl položen základní kámen Smetanova domu.
Do konce roku byla z velké části dokončena základní
stavba s provizorní střechou. V listopadu městská rada
rozhodla o pojmenování stavby Smetanův dům, do té
doby se uvažovalo o názvu Národní dům.
85 let - Letos slavíme výročí rozhlasu. Při začátcích
vysílání z Prahy v rozhlasovém stanu na Letné působil
také pozdější učitel hudby, učitel Lidové školy umění
a člen litomyšlského orchestru pan Josef Hašek, který
jako houslista tam hrál při prvních rozhlasových kon-
certech.                                   Připravuje Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na květen 2008

Ve městě Litomyšl a integrovaných obcích bude 4. a 5.
června tohoto roku proveden svoz nebezpečných
odpadů. Odebrány budou akumulátory (včetně elekt-
rolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domácnos-
tí, vyřazené léky, znečištěné textílie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky,
mrazničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu
Středa 4. června
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl (parkoviště u koupaliště)

Čtvrtek 5. června 
15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl (parkoviště u nemocnice)
16.05 - 16.20 Litomyšl (u výkupu)
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

Mobilní svoz
nebezpečného
odpadu

Expozici klavírů na zámku 
doplní vzácné kulisy

Koncem dubna byla v prvním patře západního křídla
litomyšlského zámku dokončena instalace nové expo-
zice, jejíž součástí je padesát historických klavírů.
Instalace v prostorách litomyšlského zámku byla dost
obtížná. Klavíry na žádost Muzea hudby rozmístil
a celou koncepci výstavy navrhl pan
architekt Špička. Výška místností je
až pět metrů a tak velké prostory,
přestože by byly zaplněné klavíry, by
působily prázdně. Jsou jako stvořené
pro velká umělecká díla, najdou zde
proto uplatnění také až čtyři metry
vysoké tapisérie. “Nebylo možné
tento prostor nevyužít pro to nejcen-
nější, co památkáři na zámku mají -
tedy v cizině i u nás obdivovaný sou-
bor Platzerových kulis a dekorací
pro zámecké divadlo. Léta usilujeme
o to, aby byl soubor, doposud uscho-
vaný v depozitáři, návštěvníkům
zpřístupněn,” prozradila pracovnice
Národního památkového ústavu
Květa Křížová. V prostorách západního křídla bude
navíc přímo nad unikátním interiérem samotného
zámeckého divadla.
Zajímavostí mezi vystavenými hudebními nástroji
bude jistě žirafový klavír v empírového stylu, který
je postavený na výšku. Exponáty jsou však také
cennými uměleckými díly s pozoruhodnými intarzi-
emi. Všechny nástroje byly restaurovány a jsou
i funkční. Jsou zde dokonce nástroje, na které si

děti i dospělí návštěvníci budou moci zahrát. Při
instalaci dalších exponátů - restaurovaných kusů
nábytku a dalšího mobiliáře využili pracovníci památ-
kového ústavu velkou výhodu litomyšlského zámku.
V Zámrsku jsou uloženy inventáře, které během dese-

tiletí prostřednictvím soupisů popi-
sovaly výbavu a funkci jednotlivých
místností. Je možné z nich vyčíst,
kde existovala jídelna, šatna, kde
byla převlékárna nebo ložnice.
V depozitářích zámku je stále ještě
uloženo hodně zajímavých exponá-
tů. “Chtěli bychom zámek nadále
představovat jako cenné umělecké
dílo. V době, kdy probíhalo schvalo-
vací řízení pro zápis zámku
na seznam památek UNESCO, měla
jsem tu čest doprovázet s naším
generálním ředitelem Pavlem Jeriem
pana profesora Ernsta Badstübnera,
odborníka UNESCO, který přednáší
v Greifswaldu a v Berlíně. Přijel sem,

aby zhodnotil nominaci, a při tom nesmírně oceňoval
bohatství litomyšlských interiérů - jejich výmalbu
a sbírky. Prošel všemi depozitáři od půdy až po sklepy.
Podle něho se mnohdy ani v zahraničních zámeckých
rezidencích tohoto druhu nezachovalo takové bohat-
ství jaké máme v Litomyšli,” vzpomíná Květa Křížové
na přelomový okamžik v novodobé historii litomyšl-
ského zámku.

Eva Hudečková
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Začátek jarního období proběhl na Základní škole Trs-
těnice ve znamení nejrůznějších akcí. V sobotu 15.
března byla naší školou uspořádána Velikonoční výsta-
va spojená s pracovní dílnou, na které si mohli všichni
zkusit velikonoční aranžování pod vedením paní Evy
Klabanové. Dále zde bylo možné prohlédnout si výrob-
ky žáků a některé i zakoupit. Proběhla také soutěž
O nejkrásnější kraslici. Své kraslice zde měli žáci
i jejich rodiče. Návštěvníky svou originalitou také zau-
jaly netradičně jarně nazdobené klobouky. V pondělí
17. března odpoledne v rámci projektu Trstenická stez-
ka navštívili žáci druhého stupně Poličku, kde si
v muzeu prohlédli výstavu Doba měst a hradů, doba
husitská. Zde si mohli i vyzkoušet husitskou dobu

Čtvrtý rozměr architektury a fascinaci
přírodou najdete v galerii

Obrazy Zdeny Olivové a fotografie Jiřího Kučíka jsou
od pátku 18. dubna vystaveny v domě U Rytířů v Lito-
myšli. Přestože tito bývalí kolegové ze zdejší pedago-
gické školy nejsou rodáky z Litomyšle, dlouhodobě
ve městě působí a váže je k němu silné citové pouto.

Jiří Kučík, který v dubnu oslavil své šedesátiny, se
narodil v Trutnově. V Litomyšli trávil prázdniny u své
babičky a později tu studoval na střední škole. Vystu-
doval vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové,
kde se oboru grafika a fotografie věnoval u profesora
Bořivoje Borovského. Volnou i užitou grafiku a foto-
grafii vystavoval od osmdesátých let. Od roku 1994,
kdy přišel natrvalo do Litomyšle, se pravidelně účast-
nil zdejších Salonů. Na dosud poslední společné
výstavě představuje několik fotografických cyklů -
od nejstaršího z roku 1995 až po současnost. Odhalu-
je v nich mimo jiné i svůj niterný vztah ke Krkonoším,
na svých černobílých fotografiích pak využívá hry
světel a stínů. “Osobně si velmi cením cyklu fotogra-
fií balancujících mezi reportáží a černobílými záběry
- Pán prstenů trochu jinak. Originál se točil na Novém
Zélandu, mně stačilo fotografovat na půdě jednoho
rozpadlého statku,” říká autor. “Krkonoše mě stále
vábí. Všichni se mi diví, že jsem odtud odešel, ale
Litomyšl je přece Prahou východních Čech. Nedá se jí

Čekání na jaro v trstěnické škole

odolat,” vyznává se Jiří Kučík, který dnes působí jako
ředitel v Základní umělecké škole v Dolním Újezdu. 
Zdena Olivová přišla do Litomyšle už v roce 1969
a od té doby působí na zdejší pedagogické škole.
Vystudovala obor výtvarná výchova, čeština na olo-
moucké univerzitě, kde také později získala doktorát
z dějin umění. Volné tvorbě se věnuje průběžně, stále
zkouší různé techniky a hledá nové náměty. V posled-
ní době ji inspirují zejména její zahraniční cesty,
které ji zavedly například do Mongolska, Číny či Uru-
guaye. Výstava nabízí mimo jiné i výsledky setkání
s architekturou, městy a krajinami, kterými prošla.
“Myslím, že kdybych se měla možnost podruhé naro-
dit, byla bych asi architektem nebo bych tíhla k oboru
tzv. malé architektury a stala se designérem,” zamýš-
lí se malířka, která se přesto stala učitelkou a v peda-
gogické škole nakonec působila donedávna celkem
téměř osmatřicet let. “Architektura mě ale zajímá
i z filozofického hlediska. Láká mě její čtvrtý rozměr.
Možná máte stejnou zkušenost jako já - může být
krásný dům či jiné architektonické dílo, ale pokud se
v něm nepohybuje člověk, nežije v něm, začíná chát-
rat. Chybí mu ten čtvrtý rozměr - chybí mu čas, který
v něm tráví lidé a bez něhož umírá,” uzavírá Zdena
Olivová.                                                                         -ieh-

Jana a Iva Věnečkovy i kapela Věneband z Litomyšle se
ve středu 16. dubna zúčastnily 13. ročníku pěvecké
soutěže Novopacký slavíček. V různých pěveckých
kategoriích se zde letos prezentovalo přes 200 soutě-
žících. Jana Věnečková získala v silně obsazené kate-
gorii sólového zpěvu (A4b) vynikající druhé místo
a navíc “zvláštní ocenění za kompozici skladby Galileo
Galilei”. Společně se sestrou Ivou obsadily druhé místo
i v kategorii duet (B2) a zároveň obdržely “zvláštní
ocenění za osobitý přístup a kreativitu”. V kategorii
volných seskupení (C) pak získal Věneband první
místo a tím i Novopackého slavíčka. Kapela Věneband
se zúčastnila v sobotu 19. dubna oblastního kola Porty
ve Svitavách, kde Jana získala “Zvláštní uznání za hru
na housle”.                                                                      -red-

Novopacký Slavíček po Věneband

Triesdorf je bývalé letní sídlo pánů z Ansbachu. Celý
areál vytváří dobré podmínky pro rozvoj jedenácti
škol. Naše partnerská škola s názvem FOS und BOS je
zaměřena na zemědělství, ekologii a lesnictví.
Na tradici výměnných návštěv navázali i letos žáci
a učitelé technické školy svojí návštěvou spřátelené
školy.
Překvapila je nejen nová výstavba dvou budov, ale
i zajímavý program, který byl pro Čechy připraven.
Studenti obou národností se celý týden dobře bavili
během sportovních akcí, na diskotéce, na večírcích,
při výuce i u počítačů.
Po celou dobu si čeští žáci všímali rozdílných jevů
v životě obou národů a problémy se pokoušeli překo-
návat. Atraktivní byly výlety do Norinberka a Würz-
burku, kde obdivovali nejen pamětihodnosti, ale
i zologickou zahradu.
Mladí technici se seznámili s nejnovější zeměděl-
skou technikou na školním statku a ve škole země-
dělských strojů. Všichni hosté se zájmem sledovali
bavorskou kuchyni, včetně opékané bílé klobásy se
zelím a preclíkem v nazdobené norimberské restau-
raci.
Někteří žáci byli tak spokojeni, že se chtějí do Tries-
dorfu podívat i v příštím roce.

Mgr. Dagmar Gabrhelová

Návštěva v bavorském
Triesdorfu

Zveme členy Kroužku Jihočechů i hosty na schůzku,
která se bude konat 15. května v 17 hodin v salonku
restaurace Slunce. Alena Randáková nám bude vyprá-
vět o “Zlaté stezce”, vedoucí z německého Pasova do
jižních Čech.                             Výbor KJČ Zve Výbor KJČ

Z Kroužku Jihočechů

přímo v praxi, ať už to byly středověké zbraně, kostý-
my či psaní brkem a pečetění listin. Potom si prošli
Poličku, seznámili se s její historií, obdivovali poličské
hradby, porovnali znaky gotiky a baroka na památ-
kách. Ve škole potom využili získané poznatky v pra-
covních listech a akci si zhodnotili. I přes nepřízeň
počasí se všem exkurze líbila. V úterý 18. března pro-
běhl ve škole Trstěnický slavík, kde žáci od první
do deváté třídy soutěžili v jednotlivých kategoriích
ve zpěvu. I této akce se všichni zúčastnili s chutí
a plným nasazením. Písničky zněly celou školou. Byla
to jedním slovem pohoda. Dá se říct, že začátek jara se
na naší škole vydařil a všichni se těší na další akce.

Mgr. Hana Sotonová 

Valná hromada delegátů TJ Sokol, která hodnotila,
bilancovala a plánovala, se letos konala v sále res-
taurace Na Sídlišti.
Po skončení oficiální části schůze následovalo něco
naprosto výjimečného. Pan Stanislav Wagner pří-
tomným promítl historický film XI. Všesokolský slet
z roku 1948. Film natočil Alexandr Hampl - fotograf
ČTK a amatérský filmař od roku 1945 (zemřel v roce
1970). Od manželky pana Hampla získal pan Wagner
film, který byl kvůli špatnému uložení ve vlhkém
prostředí velmi poničený. Následovala dlouhá mra-
venčí práce litomyšlských členů Klubu filmových
amatérů a po dokončení vznikl dvacetiminutový
historický dokument - Praha v létě 1948, sletový
průvod Prahou, cvičení jednotlivých hromadných
skladeb. Ve tvářích cvičenců i občanů je vidět obrov-
ské nadšení, vlaste-nectví a zároveň strach a smu-
tek...
Pro přítomné, především dříve narozené členy Soko-
la, bylo shlédnutí filmu velkým zážitkem - tam
někde mezi tisíci cvičenců opravdu byli a nadšeně
pochodovali Prahou. Pro mnohé z účastníků XI. Vše-
sokolského sletu 1948 to bylo poslední možné veřej-
né vyjádření sounáležitosti se sokolským hnutím
a jeho myšlenkami.
Výbor Sokola Litomyšl i všichni členové děkují panu
Wagnerovi a členům KFA.                 Dana Kmošková

Filmoví amatéři 
představili  sokolům 
unikátní dokument
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Po dobu devíti prázdninových týdnů, tedy od 30.
června do 29. srpna, mají opět děti prvních až
pátých tříd, a to nejen z Litomyšle, možnost využít
naší nabídky a zapojit se do projektu Křížem krážem
prázdninami. Děti, které nechtějí být doma samy,
nejedou na tábory ani k babičkám, mohou denně
od půl osmé do půl čtvrté využít program, který
pro ně již šestým rokem chystáme. Zájemci se denně
scházejí v prostorách Rodinného centra na Toulov-
cově náměstí v Litomyšli, kde také tráví čas v přípa-
dě nepřízně počasí. Také v letošním roce se o děti
postarají zkušené paní učitelky a studentky, které
budou mít připravený zajímavý program. Při pěk-

Křížem krážem prázdninami
ném počasí budou navštěvovat litomyšlskou plovár-
nu a díky vstřícnosti pana Mgr. Velce mohou také
zcela zdarma chodit hrát bowling. 
Za každý den hradí děti 50 Kč, sourozenci po 40 Kč. 
Obědy zajišťuje školní jídelna U Školek v Litomyšli
nebo mateřská škola, děti hradí cenu potravin 25 Kč
přímo v jídelně.
Do programu se můžou děti přihlásit na pokladně
městského úřadu do 20. června 2008. Dodatečné při-
hlášení dítěte je umožněno nejpozději den před
nástupem do programu.             

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

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 Rodinném centru
Na Toulovcově náměstí 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 15.30 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

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

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

E-mailová adresa na rodiče:  ........................................
Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem prázd-
ninami:

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

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v Rodinném centru na Toulovcově nám. v Lito-
myšli bude zajištěn  od 30. 6. 2008 do 29. 8. 2008
vždy od 7.30 hod. do 15.30 hod. včetně  oběda ve škol-
ní  jídelně  II. ZŠ nebo jídelně  MŠ.  Placení obědů je
možné pouze v hotovosti přímo u pokladny v jídelně. 
Cena hlavního jídla - 21,50 Kč +  cena polévky  -
3,50 Kč. Rodiče hradí  za dítě 50 Kč/den, sourozenci
platí 40 Kč/den. Úhradu  je možné provést současně
s podáním přihlášky nejpozději do 20. 6. 2008
na pokladně MÚ Litomyšl. Je možné i dodatečné př-
ihlášení dítěte, nejpozději den před nástupem do pro-
gramu.  S sebou: přezůvky, pokrývku hlavy, plavky,
ručník, svačinu, pití a peníze. Vaše dítě je pojištěno
pro případ úrazu u pojišťovny u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 1. – 5. TŘÍD)

Křížem krážem prázdninami 2008 

V sobotu 31. května 2008 se koná na zahradě hostince
Na kopečku v Litomyšli dětské odpoledne u příležitosti
Dne dětí. Pro děti a jejich rodiče budou připraveny hry,
soutěže, tanec, pečené prase atd. Ku poslechu a tanci
hrají dýdžejové Aspik a Paštik.  Začátek v 15.00 hodin.

Dětské odpoledne
Na Kopečku 

Hodinový dokument o historii a současnosti Smetano-
vy Litomyšle avízovaný v minulém čísle Lilie na konec
května, bude vysílán již v sobotu 10. května od 21.00
hod. na ČT2 a reprízován tamtéž 12. 5. v 6.35 hodin.

Dokument o Smetanově
Litomyšli na ČT

Vojenské bodáky provázejí lidstvo od 17. století. Téměř
každý muž, který za posledních třista padesát let pro-
šel vojenskou službou, se s bodákem se setkal. “Proto-
že je to zbraň určená k zabíjení lidí, setkání s ním se dá
přežít ve většině případů jen tak říkajíc odzadu,” upo-
zornil při zahájení výstavy v Regionálním muzeu Lito-
myšl správce sbírky zbraní Východočeského muzea
v Pardubicích Mgr. Jan Tetřev a vysvětlil: “Tedy že ho
měl ve své ruce nebo na své zbrani.”
Původním účelem použití bodáku byla ochrana pěcho-
ty proti útoku jízdy. Voják s bodákem, který nejdříve
zasouval do ústí hlavně, nahrazoval kopiníka. Zátkové
bodáky později ustoupily bodákům tulejovým, nožo-
vým a dalším, které přicházely koncem 17. století.
V některých armádách tyto bodáky zůstaly až do 20.
století, například bodáky francouzské a pravděpodob-
ně nejznámější ruské bodáky na pušky mosin. 
Změny ve tvarech bodáků přicházejí kolem poloviny
19. století a zvláště v jeho druhé polovině a jsou dány
jak módou, tak možností použít nové materiály. Dostá-
vají nožové nebo šavlové čepele, případně mírně
zahnuté čepele jataganové. Na vývoj bodáků měla vliv
i móda, v 70. letech 19. století to byla právě móda ori-
entu. I když za první světové války už počet zranění,

I bodáky podléhaly
módním trendům

která vojáci utrpěli bodákem nepřítele, byl zlomkem
zranění, která byla způsobena střelbou, ani tehdy se
voják bez bodáku neobešel. Byl v té době i nástrojem,
který pomáhal opracovávat dřevo či uříznout si chléb
a také ve chvíli, kdy v zásobníku či nábojové schránce
nebyly náboje, byl poslední šancí na přežití. 
Přezbrojování armád na útočné pušky ve druhé polovi-
ně 20. století by mělo být zákonitým koncem bodáků,
není tomu tak. Zbraně střední balistické výkonnosti
bodáky mají, například ruský kalašnikov. Zůstávají
a provázejí i moderního vojáka. 
Na výstavě jsou prezentovány bodáky od 18. takřka
do 21. století. Z fondů muzea v Litomyšli jsou doplně-
ny kordíky z východní a střední Evropy a loveckými
tesáky. Některé z nich jsou vskutku uměleckými díly.
Abychom se z nich mohli naplno těšit, musíme odmys-
let fakt, že tyto zbraně jsou určeny k tomu, aby člově-
ku rozpáraly břicho.     Eva Hudečková, foto I. Hudeček
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Přihlašuji svoji dceru, syna

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

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

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

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

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod názvem „Hurá prázdniny„ organizuje pro děti 6. - 9.
tříd Město Litomyšl ve spolupráci s neziskovými
organizacemi ve dnech 2. července, 9. čerevnce, 16.
července, 23. července, 30. července, 6. srpna, 13.
srpna, 20. srpna a 27. srpna.

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

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

Celkem dní: ...................

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

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

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže a alergie svého
dítěte:
...................................................................................

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde
dítě domů samostatně.

Zdravotní pojišťovna dítěte: ..........................................

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

E-mailová adresa na rodiče: ........................................
Souhlasím s podmínkami projektu Hurá prázdniny:

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

INFORMACE PRO RODIČE 
Program programu “Hurá prázdniny” bude zajištěn kaž-
dou středu po dobu letních prázdnin vždy  od 7.30 hod.
do 15.30 hod. bez oběda. Místem setkání je vždy Dům
dětí a mládeže na ul. 17. listopadu 905 v Litomyšli. ve
dnech 2. 7. , 9. 7., 16. 7., 23. 7. , 30.7., 6. 8., 13. 8., 20.
8., 27. 8. 2008.  Rodiče hradí za dítě 100 Kč/den, kdy
v ceně je doprava a  materiál. 
Úhradu je možné provést současně s podáním přihlášky
nejpozději do 20. 6. 2008 na pokladně MÚ Litomyšl. 
Je možné i dodatečné přihlášení dítěte, nejpozději den
před nástupem do programu. 
S sebou: sportovní obuv do tělocvičny, pokrývku hlavy,
plavky, ručník, jídlo a pití na celý den, peníze. 
Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu u pojišťovny
u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 6. – 9. TŘÍD)

Hurá prázdniny 2008 

Společné muzicírování 
mají rádi i v Německu

V Litomyšli vystoupí 22. května se zajímavým progra-
mem smíšený pěvecký sbor z německého Siegburgu.
Sbor OLEE čítá více než 60 studentů Gymnázia Alleest-
rasse, jejich rodičů, učitelů a přátel školy ve věku
od 15 až téměř do 70 let. Scházejí se v něm ryzí ama-

Sladká zmrzlina byla
odměnou malým muzi-
kantům za vítězství
v krajském kole soutěže
pískání na zobcové flét-
ny. Děti z II. mateřské
školy v Litomyšli, ulice
17. listopadu si první
místo vypískaly v sobo-

tu 26. dubna v Pardubicích. Nyní je čeká vystoupení
v Praze, kde proběhne finále 10. ročníku celostátní
soutěže "Pískání pro zdraví".

Vladimír Šauer

Pískání pro zdraví umí nejlépe v kraji

11. května oslaví 75. narozeniny paní Jitka Černá
z Litomyšle. 
Posílame Ti přáníčko, ať tě neopouští štěstíčko,
ať máš hlavně hodně zdraví, neboť to je poklad pravý!
Všechno nejlepší přeje celá Tvoje velká rodina!

Za celou Tvou velkou rodinu všechno nejlepší 
přejí Monička, Petr, Milan a Jitka Daníčkovi

Blahopřání

Vzpomínka
Dne 30. dubna 2008 uplynul smutný rok od úmrtí
našeho mladého kolegy a kamaráda Radka Laštovici.
Často a rádi na něho vzpomínáme.

Pracovníci firmy Fortech, spol. s r.o.

téři spolu s uznávanými sólisty, společně každý rok
pracují na novém celovečerním tématickém progra-
mu.  Sbor OLEE v minulých letech již několikrát zaví-
tal do Čech, vystupoval v Praze, opakovaně v Českém
Krumlově nebo v Mariánských Lázních. Na tento rok

připravil program se slavnými operní-
mi sborovými čísly doplněný o něko-
lik árií v provedení profesionálních
sólistů - přátel sboru, dále pak sboro-
vé úpravy některých písní světového
popu. Tedy program, který by se snad
dal nazvat jako To nejlepší z opery
a popu. 
Koncert se bude konat ve čtrvrtek 22.
května od 19.30 hodin v sále kongre-
sového centra na Státním zámku
v Litomyšli. Na koncert je vstupné
dobrovolné.                                       -red-

Srdečně zveme všechny milovníky pohádek, krásných
písniček a pochodujících mažoretek na vystoupení
dětského divadelního souboru Radovánek, které se
uskuteční v pondělí 12. května v 15.30 hodin v aule
III. základní školy.                                 Vychovatelky ŠD

Radovánek má 
vystoupení

Projekt Města Litomyšle a neziskových organizací
pro děti 6. - 9. tříd
Již šest let pro děti 1. až 5. tříd pořádáme projekt
zvaný Křížem krážem prázdninami. V letošním roce
budeme poprvé ve spolupráci s neziskovými organiza-
cemi nabízet zajímavý program také pro starší děti. 
Projekt “Hurá prázdniny” představuje devět jednorá-
zových akcí, kdy sraz je každou středu v 7.30 hodin
v areálu Domu dětí a mládeže v ulici 17. listopadu 905
v Litomyšli, odkud se účastníci rozeběhnou dle plánu
jednotlivých vedoucích. 
Přihlášky do programu lze podat na odboru školství,
sportu a volného času nebo v pokladně městského
úřadu, kde je možné také zaplatit úhradu 100 Kč/den,
kdy v ceně je doprava a materiál. Přihlášky lze podat
do 20. června 2008, ale je možné i dodatečné přihláše-
ní dítěte, nejpozději den před nástupem do programu. 

Datum / garant / čas / místo / program / cena v Kč
/ pobyt / cestovné / celkem / materiál / telefon

2. 7.  DDM - Lubor Urbánek  7.30 DDM Výlet na Budislav
/ bowling, stolní fotbal a hokej 50 / 50 / 100 / 739 821
605
9. 7.  Pionýr - Josef Coufal 7.30 DDM  Budislav - lana,
lodě / bowling, stolní a deskové hry 50  / 50 / 100 /
604 332 655
16. 7.  Pionýr - Josef Coufal 7.30 DDM  Budislav - lana,
lodě / bowling, stolní a deskové hry 50 / 50 / 100 /
604 332 655
23. 7.  Skauti - Petr Kopecký 7.30 DDM  Dobrodružná
výprava / hry v klubovně nebo tělocvičně 50 / 50 / 100
/ 736 419 894
30. 7.  DDM - Lubor Urbánek  7.30 DDM Sněžník - Javor-
nický hřeben / bowling, stolní fotbal a hokej 50 / 50 /
100 / 739 821 605
6. 8. Město Litomyšl 7.30 DDM Putování s překvapením
50 / 50 / 100 / 775 653 322
13. 8.  Naděje - Jitka Nádvorníková 7.30 DDM Hry v pří-
rodě po Litomyšli /bowling, hry v tělocvičně, výrobky
z kůže 50 / 50 / 100 / 732 449 259
20. 8.  Naděje - Jitka Nádvorníková 7.30 DDM Hry v pří-
rodě po Litomyšli /bowling, hry v tělocvičně, výrobky
z kůže 50 / 50 / 100 / 732 449 259
27. 8. Skauti - Petr Kopecký 7.30 DDM Dobrodružná
výprava / hry v klubovně nebo tělocvičně 50 / 50 / 100
/ 736 419 894.

Hurá prázdniny
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Kino SOKOL
461 612 505

Čt
1. 5.

Pá 
2. 5.

Ne
4. 5.

Út
6. 5.

St  
7. 5.

Čt
8. 5.

Pá
9. 5.

Ne
11. 5.

17.00

Ne
11. 5.

Út
13. 5.

St 14. 5.

Čt
15. 5.

Pá
16. 5.

Ne
18. 5.

Út
20. 5.

St 21. 5.

Čt  22. 5.
Pá

23. 5.

Ne
25. 5.

Út
27. 5.

St  28. 5.

Čt  29. 5. 
Pá 30. 5.

Ne   1. 6.
17.00
19.30

N
O

C
 P

A
TŘ

Í N
Á

M
 •

 Film
 U

SA. Dva bratři na
opačných stranách

zákona. H
rají: Joaquin Phoenix, M

ark W
ahlberg, Eva M

endes aj.
Režie: Jam

es Gray, 115 m
inut, vFstupné 60

Kč  •
T **

H
A

L
O

W
E

E
E

N
 •

Film
 U

SA. Pod m
askou se skrývá zlo. H

rají: Tyler
M

ane, M
alcolm

  M
cDow

ell, Danny Trejo aj. Režie: Rob Zom
bie,

105 m
inut, vstupné 60

Kč •
T ***

O
K

O
•

 Film
 U

SA. Oko je nadpřirozený thriller, který testuje hra-
nice reality a

z
něhož vás bude m

razit až do
m

orku kostí. H
rají:

Jessica Alba, Alessandro Nivola aj. Režie: David M
oreau, 100

m
inut, vstupné 60

Kč •
T **

B
O

B
U

L
E

 •
 Film

 ČR. aneb nevinně o
víně. Kom

edie, která nás
zavede na

m
oravské vinice. H

rají: K.
H

ádek,
L. Langm

ajer,
V.Postránecký,T. M

atonoha aj. Režie: Tom
áš Bařina, 90 m

inut,
vstupné 70

Kč 

O
N

C
E

 •
Irský film

 Once m
i dal inspiraci na

celý rok  dopředu,
řekl Steven Spielberg, U

SA Today. H
rají: M

arkéta Irglová, Glen
H

ansard aj. Režie:  John Carney, 90 m
inut, vstupné 60

Kč •
T *

N
A

V
L

A
S

TN
Í N

E
B

E
Z

P
E

Č
Í•

 Film
 ČR. Vzrušující souboj s

divokým
přírodním

 živlem
, sam

ozvaným
i Strážci zákona i

hranicem
i

vlastních m
ožností v

novém
 film

u Filipa Renče. H
rají: J.Lang-

m
ajer, Filip Blažek aj. 95 m

inut, vstupné 70
Kč 

A
S

TE
R

IX
 

A
O

L
Y

M
P

IJS
K

É
 

H
R

Y
 

•
 Francouzský film

. Asterix
a

Obelix  jsou zpět! H
rají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu aj.

Režie: F. Forestier,T. Langm
an, 115 m

inut, vstupné 45
Kč

3
:1

0
 V

L
A

K
 D

O
Y

U
M

Y
•

Am
erický w

estern. Russell Crow
e a

Chris-
tian Bale v

drsném
 příběhu o

střetu dvou m
užů stojících

na
opačných stranách zákona a

m
orálky. Režie: Jam

es M
angold,

115 m
inut, vstupné 65

Kč •
T *

O
R

O
D

IČ
ÍC

H
 A

D
Ě

TE
C

H
•

 Film
 ČR. M

ilovat je lidské - chybovat je
dědičné. Kom

edie o
otcích, synech a

ženách jejich života. H
rají:

Josef Som
r, D. Novotný, J. Lábus,M

. Kraftová aj. Režie: Vladim
ír

M
ichálek, 110 m

inut, vstupné 70
Kč 

M
O

N
S

TR
U

M
•

 Film
 U

SA. Čeká vás stoprocentní adrenalinový
zážitek, s

jakým
 jste se v

kinosále určitě ještě nesetkali. H
rají:

M
att Reeves, 85 m

inut, vstupné 60 Kč•
T **

N
O

V
Ý

 S
V

Ě
T •

Projekt 100. Film
 U

SA. Legenda o
Pocahontas pře-

vedená na
plátno film

ovým
 básníkem

 Terrencem
 M

alickem
 jako

óda na
lásku s

Colinem
 Farrellem

 a
velkým

 hereckým
 objevem

Q´oriankou Kilcher v
hlavních rolích, 130 m

inut, vstupné 60
Kč

•
T 

P
O

K
Á

N
Í •

 Film
 V.Británie. Spojila je láska. Rozdělil je strach.

Zbyla jim
 naděje. H

rají: Keira Knightley, Jam
es M

cAvoy, Rom
ola

Garai aj. Režie: Joe W
right, 120 m

inut, vstupné 60
Kč •

T **

S
O

U
D

N
Ý

 D
E

N
 •

Film
 U

SA. Konec se blíží! Sm
rtelný virus vyhla-

dí stovky tisíc životů ve
Velké Británii. H

rají: Bob H
oskins,

Rhona M
itra, Adrian Lester aj. Režie: Neil M

arshall, 110 m
inut,

vstupné 65
Kč •

T *

S
O

U
K

R
O

M
Á

 V
Á

L
K

A
 P

A
N

A
 W

IL
S

O
N

A
 •

 Film
 U

SA podle skuteč-
né události.  Tohle by si přece nikdo nevym

yslel. H
rají: Tom

H
anks, Julia  Roberts, Philip Seym

our H
offm

an aj. Režie: M
ike

Nichols,  100 m
inut, vstupné 60

Kč •
T *

JU
M

P
E

R
•

Film
 U

SA. Kdekoliv. Cokoliv. H
ned. Jum

per je
dobrodružnou sci-fi podívanou, u

které se nebudete m
ít čas

nudit. H
rají: H

. Christensen, Jam
ie Bell, Sam

uelL.Jackson aj.
Režie: Doug Lim

an, 90 m
inut, vstupné 65

Kč •
T

2
7

 Š
A

TŮ
•

 Film
 U

SA. Navždy za
družičku? Nejlepší rom

antic-
ká  kom

edie z
poslední doby. H

rají: Katherine H
eigl, Jam

es
M

arsden, Edw
ard Burns aj. Režie:  Anne Fletcher, 110 m

inut,
vstupné 60

Kč •
T *

B
O

B
U

L
E

 •
Film

 ČR - aneb nevině o
víně. Kom

edie, která nás
zavede  na

m
oravské vinice. H

rají: K.H
ádek,

L. Langm
ajer,

V.
Postránecký,

T. M
atonoha aj. Režie: Tom

áš Bařina, 90
m

inut,  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

>
otevřeno: Ú

t - Ne  9 - 12 a 13 - 17 hodin
Vstupné na výstavy: základní 20 Kč, poloviční 10 Kč, více na w

w
w.rm

l.cz

do
18. 5.

od   4. 5. 
do 10. 8.

Po
5. 5.

St 
7. 5.

St  14. 5.
Čt  15. 5.

Čt  29. 5.

A
b

so
lv

e
n

tsk
ý k

o
n

ce
rtZU

Š Litom
yšl •

m
alý sál 17.00

A
b

so
lv

e
n

tsk
ý k

o
n

ce
rtZU

Š Litom
yšl •

m
alý sál 17.00

A
k

a
d

e
m

ie
II. Z

Š
  •

17.00
...V

S
TU

P
TE

!- divadelní představení uvádí Agentura H
arlekýn

Praha, účinkují: P. Nárožný, L. M
rkvička, J. Čenský, L. Švor-

m
ová. Zařazeno v předplatném

 •
19.30

Ta
n

e
čn

í a
k

a
d

e
m

ie
ZU

Š Litom
yšl •

17.00

Lidový dům
 

461
619 183

Ne
11. 5.

M
á

jo
vé o

d
p

o
led

n
í ča

je p
ro

 d
říve n

a
ro

zen
é - k tanci a poslechu

hraje oblíbený M
alý taneční orchestr •

14.00 

Základní um
ělecká škola

461 612 628
Čt

15. 5.
IN

TE
R

N
Í K

O
N

C
E

R
T Ž

Á
K

Ů
•

 sál školy 16.30

V
O

JE
N

S
K

É
 

K
R

Á
T

K
É

 
C

H
L

A
D

N
É

 
Z

B
R

A
N

Ě
- zbraně doplňují

ukázky dobových palných zbraní, vojenských opasků, důstoj-
nických šavlí. 
Š

IM
E

K
 C

E
S

T
O

V
A

TE
L

E
M

 - Výstava vedle Šim
kových “cestovatel-

ských” kreseb ukáže výstava řadu předm
ětů,  které si z ciziny

přivezl dom
ů a začlenil je do svých sbírek.

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin - není - li uvedeno jinak

R
O

C
K

O
TÉ

K
A

- dj w
olf

W
A

L
TE

R
 B

A
R

T
O

Š
 B

A
N

D
- koncert, vstupné 60 Kč

D
A

N
C

E
 P

A
R

T
Y

- do 21.00 h vstup zdarm
a

D
A

N
C

E
 P

A
R

T
Y

- dj - ka m
agdi - da

D
A

N
C

E
 P

A
R

T
Y

- do 21.00 h vstup zdarm
a

M
U

S
IC

 P
A

R
T

Y
- dj m

ilhaus
D

IS
K

O
TÉ

K
A

 7
0

. - 9
0

. le
t

- dj alík
D

A
N

C
E

 P
A

R
T

Y
- do 21.00 h vstup zdarm

a
M

U
S

IC
 C

O
C

T
A

IL
- dj enzo

D
A

N
C

E
 P

A
R

T
Y

- do 21.00 h vstup zdarm
a

M
U

S
IC

 P
A

R
T

Y
- dj kom

ár
D

A
N

C
E

 P
A

R
T

Y
- do 21.00 h vstup zdarm

a
M

U
S

IC
 P

A
R

T
Y

 

Pá
2. 5.

So  3. 5.
St   7. 5.
Pá

9. 5.
St 14. 5.
Pá 16. 5.
So 17. 5.
St

21. 5.
Pá

23. 5.
St

28. 5.
Pá

30. 5.
St  

4. 6.
Pá   6. 6.

>
Předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

G
ym

názium
 

461 615 061
Č

e
sk

ý  V
a

n
g

e
lis

- setkání s Richardem
 Pachm

anem
 - skla-

datelem
, zpěvákem

, m
alířem

 a autorem
 knihy Jak chutná

bolest, vstupné 100,- Kč. Více na w
w

w
.pachm

an.cz

Čt 29. 5.
19.00

Dům
 dětí a m

ládeže 
461 615 270

L
ito

m
yšlsk

á
 stig

a
 lig

a
- stiga hokej •

 17.30
L

ito
m

yšlsk
ý p

o
h

á
r 2

0
0

8
ve stiga hokeji -  5.kolo •

 14.00
O

d
p

o
le

d
n

e
 s vše

vě
d

e
m

 - soutěžní hra ve m
ěstě pro děti z 1. - 5.

třídy, start u M
ěstské  knihovny •

 (pořádá DDM
 + M

ěK)
Z

a
h

á
je

n
í výsta

v
keram

iky a výtvarných prací ve sklepení •
Dom

ov důchodců Na Skalce
V

ík
e

n
d

o
vá

 d
íln

a
 S

M
A

L
T

Y
 - náušnice, přívěsky a další doplňky

Středy
So

17. 5.
St 14. 5. 
13 - 15
Pá 23. 5. 
17.00
Ne25. 5. 
9 - 18

do 
8. 6.

Z
d

e
n

a
 O

liv
o

vá
a

 Jiří K
u

čík
 - výstava •

 dům
 U Rytířů

>
otevřeno denně krom

ě pondělí 10 - 12, 13 - 17

M
ěstská galerie

461 614 765

Zám
ecký pivovar 

461 612 575
Š

K
O

L
N

Í N
E

K
Á

Z
E

Ň
 - sem

inář nejen pro rodiče a učitele s M
gr.

M
ichaelou Veselou, předsedkyní o.s. Společně k bezpečí •

 EŠK
R

O
C

K
O

V
Á

N
Í S

 JIŘ
ÍM

 Č
E

R
N

Ý
M

 - tém
a večera  QU

EEN •
 19.30

Ú
t  13. 5.

16 - 19
St 14. 5.

Zám
ek  

461 615 067
K

O
N

C
E

R
T

 
M

L
A

D
Ý

C
H

 
U

M
Ě

L
C

Ů
 

- Tereza Přívratská (housle,
Londýn), M

atej Arendárik (klavír, AM
U

 Praha)•
kongresový sál,

pořádá ZU
Š Litom

yšl

T
O

 N
E

JL
E

P
Š

Í Z
O

P
E

R
Y

 A
P

O
P

U
- sm

íšený pěvecký sbor a
orchestr

gym
názia ze

Siegburgu, dirigent Volker Caspari, vstup volný
•

kongresový sál
K

O
N

C
E

R
T N

A
R

O
Z

L
O

U
Č

E
N

O
U

 -
účinkuje Jiří  H

abart (housle)
a

jeho hosté •
 kongresový sál, pořádá ZU

Š Litom
yšl

Ú
t  20. 5.

19.00

Čt 22. 5.
19.30

Ú
t 27. 5. 

18.00

Ja
ro

sla
v M

a
lá

te
k

: V
zp

o
m

ín
k

y a
 sn

y
- výstava obrazů 

do 25. 5.
>

otevřeno denně

Sm
etanův dům

461
613

239

G
alerie Cafe Bar

461 613 191 
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Základní umělecká škola B. Smetany Litomyšl  oznamuje, že se bude konat  

ZÁPIS KE STUDIU na školní rok 2008–2009
OBOR HUDEBNÍ - 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 -  malba, kresba, grafika, modelování,keramika 
OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ - dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes, pohyb, práce v souboru, loutkové oddělení
OBOR TANEČNÍ - základy pohybu, základy klasického tance, moderní scénický tanec
Zápis bude probíhat od 26. května do 6. června 2008, Po - Pá od 13 do 16 hodin (v budově ZUŠ u kostela) 

Další informace na tel. čísle 461 612 628 nebo přímo v ředitelně školy 

Vyprávění o litomyšlských domech - 17
Dům čp. 53
je jednopatrový s dlouhým bočním průčelím
do Ropkovy ulice, která vznikla po zboření domu
čp. 52. Dům má gotické a renesanční prvky. Fasáda
byla barokně upravena v roce 1775 stavitelem Jiřím
Bébou, který v Litomyšli působil v 18. stol. Pěkný
barokní štít je ukončen polokruhovým nástavcem,
dvojitou římsou a ozdobnými okenními šambrána-
mi. Má nemalý význam pro celkový výraz náměstí.
V domě býval od roku 1923 hlavní sklad tabáku
Josefa Štiky, který utrpěl těžké zranění jako ruský
legionář v 1. svět. válce roku 1915. Dům býval
v majetku trafikanta Karla Matlera, jehož syn Old-
řich (1921-1988) se počátkem padesátých let začal
zabývat výzkumem entomofauny. Spolu
s ing. Jiřím Brokešem, Josefem Kabrhelem navázal
na výzkum prováděný mj. i Antonínem Šauerem
a Oldřichem Vodákem. Matler sbíral brouky všech
čeledí snad ve všech známých lokalitách Čech,
Moravy a Slovenska. Zapsal se právem mezi známé
entomology Litomyšlska.
Dům čp. 54
je řadový, hloubkové dispozice máshausovitého
typu.Výrazně byl přestavěn po roce 1814 v pozdním
klasicismu, kdy byla vytvořena i klenba loubí. Dům
býval v majetku kočárníka a sedláře Jana Kurky.
V roce 1926 zde byla zřízena tržnice potravin, pře-

ní podoby. V přízemí má plackové klenby a doplňu-
je dobře výraz náměstí. Přestavbu domu provedl
stavitel František Berger, který v Litomyšli působil
od roku 1815 do roku 1848. 
Dům patříval Emanuelu Dvořákovi, který měl v zad-
ním traktu výrobu limonád a sodové vody, později
i žehlírnu prádla. 
Dům čp. 56
má jádro hloubkové dispozice. Přestavěn byl kolem
roku 1820 Františkem Bergrem v klasicismu. Klenby
v přízemí mají lunety. Domovní dveře jsou zasazeny
do pěkného zachovalého dveřního ostění. 
Bydlel zde barvíř Jan Říha, který přišel do Litomyš-
le z Vysokého Mýta. Jeho syn, který byl též barví-
řem, byl tchánem kupce, sběratele a kulturního
pracovníka Františka Brinkeho, Havlíčkova 430,
který odkázal své hojné sbírky litomyšlskému
muzeu a jemuž i tento dům patříval. Na půdě bylo
dlouho zachováno vybavení pro sušení barvených
látek.
Dům čp. 57/58/59
vznikl spojením tří samostatných domů. V roce
1928 byly tyto domy přestavěny pro Občanskou
záložnu firmou ing. Fr. Vlach. Budova má jednot-
nou novoklasicistní podobu. Průčelí je doplněno
dvěma alegorickými sochami Průmyslu a Zeměděl-
ství od akad. sochaře Emila Kubíčka. Kubíček se
narodil v Litomyšli roku 1898 a zemřel v Praze 1967.
Vystudoval Odbornou školu kamenicko - sochař-
skou v Hořicích a AVU v Praze, kde byl žákem
prof. Jana Štursy.
Objekt Občanské záložny zasahoval až na Vodní
valy, kde později postavené dva samostatné
domy dostaly vlastní čp. 770 a 153. Dům čp. 770 byl
postaven roku 1893 v novorenesančním slohu podle
projektu Čeňka Teyschla, který působil jako profe-
sor na zdejší řemeslnické škole. Bydlíval zde ředitel
Občanské záložny. Za totality byla v prvním poscho-
dí stanice SNB a StB.                      Pokračování příště
Připravuje Alena Randáková, foto Eva Hudečková

devším mlýnských výrobků a pražských uzenin.
V zadní části domu na Vodní valy měl nákladní
autodopravu Josef Klusoň. 
Dům čp. 55
je řadový, hloubkové dispozice chodbového typu
na úzké parcele sahající na Vodní valy. Tento dům
staršího původu byl přestaven roku 1820 do dneš-

210 let zámeckého divadla - II. 
Pokračování z Lilie č. 4
S finančním úpadkem
panství ve 40. letech 19.
století upadá i divadelní
činnost Valdštejnů. Po polovině 19. sto-
letí, kdy se zámek stal majetkem Thurn-
Taxisů, bylo zámecké divadlo dějištěm
jen občasných představení ochotníků
z města a slavnostních akademií. Slavná
byla akademie v roce 1880 na počest
návštěvy Bedřicha Smetany, který tady
před zámeckou vrchností vystupoval už
jako šestiletý chlapec v roce 1830.
Doklady o ochotnických představeních
je možné nalézt přímo v divadle: zázna-
my o datech představení, titulech her a o režisérech je
popsána například celá vnitřní strana nápovědní
budky. Ochotníci hráli na zámku také před dokonče-
ním stavby Smetanova domu, v letech 1900 - 1904.
Jen málo je zatím známo o dění v divadle v 1. polovi-
ně 20. století.
V roce 1949 byl zámek včetně divadla jako jeden z prv-
ních u nás zpřístupněn veřejnosti k prohlídkám.
V roce 1956 provedl Jiří Hilmera podrobný průzkum
a dokumentaci divadla. Na začátku 70. let byla už
na spadnutí velká oprava divadla a zřízení samostat-
né prohlídkové trasy, včetně prohlídky Platzerových
dekorací a ukázky funkce jevištní mašinérie. Plány
zhatily přípravy expozice Muzea české hudby, která
byla na zámku umístěna až do roku 1989. Ještě byl

čas na opravu výzdoby
hlediště (1973-74) a res-
taurování některých de-
korací, ale k dalším

krokům už nedošlo.
K dvoustému výročí vzniku divadla se
v divadle v dubnu 1998 hrála obnovená
premiéra hry, kterou bylo divadlo otev-
řeno, Milenec a sok v jedné osobě
F. W. Zieglera v dobovém překladu
P. Šedivého. Pod dojmem zkoušek
a představení v unikátním prostředí
vzniklo později občanské sdružení Mili-
slav, které se věnovalo průzkumům
divadla a jeho vybavení (v roce 2003

vydalo sborník Materiály k dějinám zámeckého diva-
dla v Litomyšli). O velmi žádoucí celkové opravě diva-
dla zatím jeho správci neuvažují; dnes jsou alespoň
postupně restaurovány další dekorace, zlepšují se
podmínky jejich uložení a více pozornosti snad bude
věnováno i způsobu využití a prezentace divadla.
V době svého vzniku bylo litomyšlské divadlo jen málo
významnou soukromou scénou, převyšující desítky
podobných divadel jen hodnotou svých dekorací.
Dnes je ovšem jedním z mála divadel, která přežila dvě
století bez modernizací, a vedle divadel ve švédských
zámcích Drottningholm a Gripsholm nebo v Českém
Krumlově jednou z nejvýznamnějších divadelních
památek z 18. století v Evropě.

Jiří Bláha

Na Dětský den 1. června bude v Regionálním muzeu
v Litomyšli zahájena výstava Od Pata a Mata až po Cestu
do pravěku aneb Jak se rodí Večerníčky. Po celý den
bude vstup do muzea zdarma. Na zámeckém návrší
bude pro děti připraven doprovodný program ve spolu-
práci s Rodinným centrem (skákací hrad, soutěže).

Jak se rodí
Večerníčky

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz



Spolek patchworku
vyučoval v Levoči
Víkend 28. - 30. března byl pro nás ve znamení úžasné
pohody a setkání s děvčaty stejně poblázněnými pat-
chworkem v Levoči na Slovensku. V minulém roce jsme
tam přijely s výstavou a od té doby nemají klid a chtě-
jí šít. Tak se město Levoča rozhodlo pro ně založit spo-
lek patchworku a pozvalo tři naše členky, aby je mohly
něco naučit. Na kurz techniky šití přes papír přišlo 19
děvčat v rozmezí 30 - 70 let a musím říct, že jsme se už
tak dlouho hezky nepobavily. Pohoda, která provázela
celý den, byla super a všichni se těší na léto, až za nimi
zase přijedeme a naučíme je něco nového. Chtěly
bychom i touto cestou poděkovat Městu Levoča, které
se o nás staralo jako bychom byly přinejmenším hlavy
státu.

Za spolek patchworku Litomyšl o.s. Dita Otavová

Koncert mladých umělců se bude konat
20. května od 19 hodin na zámku
v Litomyšli. Houslistka Tereza Přívrat-
ská je mimo jiné také absolventkou
Houslových kurzů u prof. Milana Vítka,
nyní studuje Královskou hudební aka-
demii v Londýně. Na klavír ji bude
doprovázet Matej Arendárik. 
Tereza Anna Přívratská se narodila před
dvaceti lety v Praze a na housle se zača-
la učit hrát ve čtyřech letech na Hudeb-
ní škole hl. města Prahy u Magdaleny
Mickové. V jedenácti letech se stala
žákyní Jindřicha Pazdery, nejprve
na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním
zaměřením v Praze a poté až do roku
2006 u něj pokračovala ve studiu hou-
slové hry na Pražské konzervatoři.
Úspěšně se zúčastnila několika ročníků
Mezinárodní soutěže Talenty pre Euró-
pu v Dolném Kubíně. Na podzim 2002
získala 3. cenu na celostátní soutěžní
přehlídce konzervatoří ČR, v níž byla
nejmladší účastnicí. Vystoupila na řadě
koncertů v českých a slovenských měs-
tech, v zahraničí koncertovala ve Velké
Británii (s komorními tělesy Pro Cordy)
v Leistonu, v londýnské Conway Hall,
sólově hrála na koncertech v Londýně
a v USA - na festivalu California Sum-
mer Music v Pebble Beach (2006),
naposledy s Pražskou komorní filhar-
monií.
K nejvýznamnějším okamžikům v začátcích její umě-
lecké dráhy patřilo vystoupení s Mistrem Sukem (13ti
letá) v pražském Rudolfinu ve Vivaldiho houslovém
dvojkoncertu, v patnácti letech se nahrávkou soutěž-
ních skladeb v konkurenci mnoha desítek mladých
umělců z celého světa kvalifikovala na Mezinárodní
soutěž Yehudi Menuhina v Londýně. V následujícím
roce jí jako vítězce předcházejícího ročníku meziná-
rodní soutěže Talenty pre Európu bylo nabídnuto, aby
svým celovečerním recitálem otevřela další ročník. 
Důležité pro její umělecký růst byly každoroční letní
kursy J. Pazdery v Písku a mezinárodní kurz M. Vítka,
který o prázdninách v letech 2004 a 2005 absolvovala
v Litomyšli. Letos v létě byla Václavem Hudečkem
pozvána na jeho mistrovské kurzy v Luhačovicích.

Mladí hudebníci vystoupí na zámku
V roce 2006 bylo Tereze na základě velmi
úspěšné přijímací zkoušky nabídnuto
studium houslové hry na dvou prestiž-
ních hudebních školách v Londýně,
Royal Academy of Music a Royal College
of Music, další nabídka ke studiu přišla
z USA. Tereza se rozhodla pro Králov-
skou hudební akademii v Londýně, kde
pracovala nejprve s profesorem Igorem
Petrushevským a nyní ve druhém roční-
ku studuje u profesora Maurice Hasso-
na. Na konci května se spolu s Matejem
Arendarikem představí samostatným
koncertem na mezinárodním festivalu
Pražské jaro.
Matej Arendárik se narodil v roce 1982
v Banské Bystrici. Již v dětském věku
získal různá ocenění na slovenských
a mezinárodních interpretačních sou-
těžích a absolvoval několik zájezdů
do zahraničí. Od roku 1996 studoval
na Konzervatoři v Žilině ve třídě
prof. Dariny Švárné. V letech 1997
a 1999 se stal finalistou Mezinárodní
soutěže Fryderyka Chopina v Marián-
ských lázních, v roce 2000 získal 1.
místo a titul absolutního vítěze na Sou-
těži slovenských konzervatoří. V roce
2002 získal 2. cenu na mezinárodní
soutěži XXV. Concorso internazionale di
esecuzione pianistica v italské Agropo-
li, poté v roce 2004 získal 3. cenu, titul
laureáta a Cenu Českého hudebního

fondu na jedné z nejprestižnějších mezinárodních
soutěží Pražské jaro a v říjnu 2005 3. cenu na meziná-
rodní soutěži Premio internazionale di interpretazio-
ne pianistica “Giuliano Pecar” v italské Gorizii. 
Věnuje se také komorní hře, spolupracuje s orchestry
jako Slovenská filharmonie, Státní komorní orchester
Žilina, Plzeňská filharmonie, s dirigenty jako Oliver
Dohnányi, Petr Vronský, Leoš Svárovský, Jiří Malát,
příležitostně spolupracuje s různými komorními sou-
bory a absolvuje koncertní vystoupení doma i v zahra-
ničí. 
Matej Arendárik je v současné době posluchačem 5.
ročníku Hudební fakulty Akademie múzických umění
v Praze ve třídě prof. Mariána Lapšanského. 

-red-

Ve středu 2. dubna se uskutečnil tradiční jarní koncert
Dechového orchestru Smetanova domu v Litomyšli.
Jako každé jaro měli i letos příznivci dechové hudby
možnost poslechnout si krásné skladby v lidovém
i vážném tónu. Na programu byly zařazeny skladby
Karla Vacka, Karla Hašlera, Petra Hapky, Jindřicha
Pravečka a dalších.
Tento koncert byl letos poněkud výjimečný. Orchestr
vystoupil prakticky poprvé po pětatřiceti letech pod
taktovkou nového dirigenta pana PaedDr. Jiřího
Tomáška (ředitele ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad
Orlicí). Ke změně v uměleckém vedení orchestru došlo
na podzim loňského roku, kdy zdravotní indispozice
nedovolila panu Vratislavu Blažkovi pokračovat v práci
s orchestrem. Pan Blažek stál v čele orchestru od polo-
viny osmdesátých let. Z kdysi patnáctičlenné kapely
ZV ROH Botana vytvořil hudební těleso, které v dnešní
době čítá bezmála čtyřicet stálých členů. Vždy dbal
na zastoupení všech věkových kategorií a do orchest-
ru dochází jak letití muzikanti, tak i mladí začínající
hudebníci. Za dlouhá léta svého působení na postu
dirigenta svědomitě shromažďoval dnes již rozsáhlý
notový archiv. S velkou oblibou aranžoval nové sklad-
by od významných autorů pro stávají obsazení
orchestru. Díky jeho pilné práci v archivu nalezneme

Kapelník Orchestru SD předal taktovku
krásná díla jak v lidovém tónu, symfonické skladby
zpracované pro velké dechové orchestry, tak i díla
současných moderních žánrů.
Pan Blažek věnoval orchestru značnou část svého vol-
ného času. Ke každému muzikantu měl vřelý a kama-
rádský vztah. Díky jeho obrovské trpělivosti,
hudebnímu zaujetí a nezdolné dávce energie dokázal
z malé neznámé kapely vybudovat velký dechový
orchestr, který se zapsal do podvědomí nejenom

posluchačům z Litomyšle a okolí. Orchestru se dostalo
příležitosti koncertovat v jiných českých městech,
na Slovensku, v Německu, Itálii a Holandsku. Díky
dobře fungující spolupráci s vedením Smetanova
domu v Litomyšli dokázal vždy vytvořit příznivé pod-
mínky pro rozvoj a umělecký růst orchestru.
Všichni muzikanti byli velmi potěšeni osobní účastí
pana Vratislava Blažka na tomto jarním koncertu.
Nejen celému orchestru, ale i řediteli Smetanova domu
panu Jaromíru Metyšovi a jeho spolupracovníkům se
tak dostalo příležitosti důstojně poděkovat za jeho
dlouholetou obětavou činnost. S významným poděko-
váním a darem se připojil i místostarosta města Lito-
myšle pan ing. Jan Janeček. Součástí programu bylo
i symbolické předání taktovky do rukou nového diri-
genta.
Celý koncertní večer byl zakončen skladbou Karla
Vacka “Zůstaň tu s námi”, kterou si osobně a s mladist-
vým elánem, v ten moment již bývalý kapelník, pan
Vratislav Blažek zadirigoval. Za toto krásné kapelnické
gesto byl odměněn dlouhotrvajícím a upřímným
potleskem stojících posluchačů i všech členů dechové-
ho orchestru spolu s novým dirigentem.

Za členy Dechového orchestru  Smetanova domu
Šárka Hrubešová 

Matej Ardenárik

16

Tereza Anna Přívratská

Program koncertu 
Edvard Grieg: Sonáta G dur, op. 13
Pablo de Sarasate: Španělské tance, op. 23/5, 6
Benjamin Britten: Suita, op. 6
Josef Suk / Jaroslav Kocián: Píseň lásky, op. 7/1
Henryk Wieniawski: Polonéza č. 1 D dur, op. 4
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Na události byl měsíc duben v naší mateřské škole
opravdu velmi pestrý. Všechno to začalo projektem
“Z pohádky do pohádky”, v rámci kterého děti shléd-
ly pohádku O veverkách, podnikly výlet do Perníko-
vé chaloupky pod Kunětickou horou a osobně se tam
seznámily s Ježibabou a jejím královstvím. Několi-
krát také navštívily Městskou knihovnu, kde se
zúčastnily projektu Jede vláček do pohádky. Mohly
si prohlédnout některé knihy a vybrat si je ke čtení
a prohlížení do školky. Smetanův dům připravil 7.
dubna pro děti z mateřských škol divadelní předsta-
vení Deset malých černoušků, které naše děti také
navštívily. V rámci nového projektu “Kde pracuje
táta s mámou” se naše děti názorně seznámily
s prací záchranářů - hasičů. Navštívily totiž místní
hasičskou zbrojnici, kde jim velmi vstřícní a ochotní
hasiči ukázali auta, výzbroj i výstroj. Dále se děti
podívaly do truhlářské dílny, do sklenářství, ale
i na dětské oddělení Litomyšlské nemocnice. 

Pestrý duben v mateřské škole Lidická
Aktivně se naše děti zapojily i do celoměstského
projektu ke Dni Země. Paní učitelky s pomocí dětí
vytvořily reprezentační panel mateřské školy, který

byl v úterý 22. dubna ke shlédnutí na náměstí.
Na zahradě naší mateřské školy se uskutečnila příro-
dovědná soutěž městských i okolních mateřských
škol, v níž naše děti uspěly velmi dobře. Taktéž jsme
Městskou hromadnou dopravou navštívili Nedošín-
ský háj. 
Aby toho nebylo málo, každý pátek jezdí nejstarší
děti naší mateřské školy plavat do bazénu ve Vyso-
kém Mýtě. 
Ani v dalších dnech nebudou naše děti zahálet. Už
se těší na čarodějnický den, filmové představení
v kině, Den s Policií ČR, na Den matek, oslavu Mezi-
národního dne dětí na školní zahradě. Na konci
školního roku, tak jako vždy, proběhne loučení
s předškoláky. I když se říká “Duben, za kamny
budem”, u nás v mateřské škole to neplatí a jestli
nevěříte, přijďte se k nám někdy podívat.

Za celý kolektiv učitelek MŠ Miluše Lopaurová 

Jarní koncerty Litomyšlského symfonického
orchestru se již staly tradicí. Amatérské hudební
těleso se svým dirigentem Janem Šulou a mnohdy
s přizvanými profesionálními sólisty ke konci sezó-
ny na koncertech v Litomyšli a Vysokém Mýtě před-
vedou výsledky své celoroční práce. 
Tentokrát jsme mohli v Litomyšli 16. dubna vyslech-
nout koncert dramaturgicky velmi pestrý a se seřa-
zením sedmi hudebních děl od baroka
po současnost, se čtyřmi sólisty a dvěma dirigenty,
by se zapotil i dramaturg profesionálního orchestru.
Přesto, asi díky té pestrosti, si litomyšlští poslucha-
či, tentokrát posílení příbuznými, spolužáky a zná-
mými hostujícího dirigenta Josefa Jiskry, rodáka
z Benátek u Litomyšle, přišli na své. 
V úvodu koncertu zaznělo známé a posluchačsky
vděčné Preludium k Charpentierovu Te Deum. Tele-
mannův Koncert pro dvě flétny (Lucie Kratochvílo-
vá, Anna Černá) a Koncert C dur pro violu a orchestr
Jana Křtitele Vaňhala (Milan Řehák) ukázaly, že
v Litomyšli a jejím okolí se vyskytuje řada zdatných
sólistů. O muzikálnosti Milana Řeháka nebylo nikdy
pochyb, přesvědčil i tentokrát, navíc překvapil
plným zvukem svého nového nástroje, který se
výrazně liší od violy, na kterou hrál v minulosti. 
První polovinu koncertu a závěrečnou Bachovu

Orchestrální suitu č. 3 D dur nastudoval a s příznač-
nou vervou dirigoval vysokomýtský učitel Jan Šula.
Zkušenější posluchači dobře vědí, že Bach trestal
trumpetisty vysokými polohami, a proto i v Litomyš-
li intonačně nejlépe vyzněla nejznámější část suity
Air... Podstatná část druhé poloviny koncertu patři-
la hostujícímu dirigentovi Josefu Jiskrovi, jehož
umělecký život trombonisty a dirigenta je spojen
především s Karlovarským symfonickým orchestrem
a s městským orchestrem v německém Creilsheimu.
Je škoda, že Litomyšl nevyužila už dříve jeho hudeb-
ních, pedagogických a organizačních schopností.
Již při prvních taktech Smetanovy Slavnostní přede-
hry C dur bylo jasné, že před orchestrem stojí zkuše-
ný dirigent, který je schopen vlídně přehlédnout
drobné rytmické a intonační nepřesnosti amatér-
ského tělesa. Pan Jiskra si jistě před orchestrem
vzpomněl na svého učitele Milana Faltyse, který
také v tomto orchestru hrál a připravoval svého žáka
na dráhu profesionálního muzikanta. 
Koncert pro lesní roh B dur (Moderato) Josefa Domi-
nika Škroupa, otce autora písně Kde domov můj,
v úpravě J. Jiskry a v provedení Davida Ryšánka,
pohladil posluchače ušlechtilým tónem waldhorny
a připomněl vysokou hudební úroveň českých ven-
kovských kantorů. 

Závěrem svého vystoupení v roli hostujícího dirigen-
ta uvedl Josef Jiskra dvě části ze svého pětidílného
orchestrálního cyklu Obrázky jednoho slunečního
dne. Autor několika slovy přiblížil posluchačům část
č. 4 (Hra dětí) a č. 5 (Klekání). Po zaznění skladby
vnímavý posluchač pochopil, z jakých kořenů Jis-
krova hudba vychází. Pro Smetanovu Slavnostní
předehru i Jiskrovu skladbu bylo nutné posílit sekci
bicích nástrojů hráči ze “spřátelených” orchestrů.
Bylo neuvěřitelné, jaký technický problém může být
zavěšení jednoho zvonu, téměř hlavního nástroje
v části Klekání. Litoval jsem toho “zvoníka”, zaslou-
žilého to občana a dobrého muzikanta. Nakonec,
ostatně jako vždy, si se Smetanou a Sabinou může-
me říci: “dobrá věc se podařila “ a v Litomyšli je zase
možno o něčem užitečném debatovat.. 
Po každém koncertu Litomyšlského symfonického
orchestru, jehož činnost je ojedinělá a záslužná
(viděli jsme to nedávno při společném vystoupení
sborů pedagogických škol), se vtírá několik otázek:
proč hraje v orchestru tak málo Litomyšlanů a stu-
dentů, proč v publiku chybí učitelé a jejich žáci
a studenti, městští zastupitelé? Tentokrát přibyla
otázka další: proč se občerstvení nachází zcela uta-
jeno za zhasnutým malým sálem?  

Otakar Karlík 

LITOMYŠLSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR HRÁL S JISKROU

Je úterý 22. dubna, venku zamračeno, každou chvíli
může začít pršet. Naše školka má dnes naplánovaný
výlet do Litomyšle, aby spolu s dětmi z MŠ Lidická pro-
žila netradičně Den Země. Rozmýšlíme se, zda se vydat
na cestu i za nepřízně počasí. Nakonec vyjíždíme
v 7.30 autobusem do Litomyšle. Naše první zastávka je
na náměstí, kde se již chystají stanoviště různých škol
a školek. Procházíme, díváme se, ale nejenom to. 
Děti mohou u jednoho stolečku třídit odpad do nádob
stejných barev, jako mají kontejnery na odpad. Těší
nás, že naše děti znají, co kam patří. A už nás odchy-
tává další skupinka studentů a nabízejí různobarevná
víčka k vytvoření rozmanitých obrazců. I učitelky
dostávají od chlapců - ornitologů těžký úkol. Mezi
několika fotografiemi dravců mají odhalit a poznat
sokola. Co však děti zaujalo nejvíce, jsou výrobky z pla-
stových lahví. Studenti z 1. ZŠ Litomyšl vytvořili
pomocí lepicí pásky a plastových lahví velké objekty,
např. pavouka, housenku, psa a křeslo. Právě křeslo je
upoutává natolik, že si skoro každé dítě zkouší, jak se
v něm sedí. Zastavujeme se u tabule, kde jsou vystave-
ny práce žáků ze ZŠ Janov, tedy z naší vesnice. Moc se
jim tato expozice povedla.

A nyní už spěcháme do MŠ Lidické. Přicházíme právě
včas, začíná zde přírodovědná soutěž pod vedením
pana Lubora Urbánka. Děti poběží ve trojicích a u kaž-
dého stanoviště budou plnit úkoly. Na lístečky se zapí-
ší získané body a také čas. Naši svěřenci se velice
rychle zorientovali v neznámém prostředí, paní učitel-
ka vybíhá s první skupinou, aby věděly, kam jít, ale
dále už běží samy. Na stanovištích čekají studentky -

Mateřská škola Janov oslavila Den Země
středoškolačky a kladou otázky, ukazují obrázky či
přímo stromy na školní zahradě. Děti tak prokazují
znalosti stromů, jarních květin, savců, ptáků, obojži-
velníků, plazů, plžů i hmyzu. Po doběhnutí je velice
příjemné občerstvení čajem, děti jsou nadšené, chtěly
by závodit dál. Ale již je tu vyhlášení výsledků. Pan
Urbánek předává každému dítěti osobně diplom
a sladkou odměnu. Soutěž jsme ukončili mohutným
HURÁÁÁÁ!!! Musíme poděkovat MŠ Lidické, že nám
umožnila zúčastnit se jejich programu a také panu
Urbánkovi za skvělou přípravu a organizaci soutěže.
Nezbývá než vydat se na cestu domů. Opět přes náměs-
tí, kde přibylo stanovišť i návštěvníků, směrem k auto-
busovému nádraží. Unavené, ale plné zážitků, nás
autobus odváží do Janova. A představte si, že po celou
dobu nespadla ani kapka, dokonce vysvitlo sluníčko.
Ještě štěstí, že jsme se nenechali odradit. A tak je to
i s ochranou naší Země. Možná nás někdy přepadá bez-
naděj, ale nevzdávejme to a spolu se Zdeňkem Svěrá-
kem a Jaroslavem Uhlířem si zazpívejme píseň Chválím
tě Země má, tak jako jsme si ji zazpívali i my po návra-
tu do školky.       

Za MŠ Janov Růžena Smolenová
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Vizážista Givenchy pečoval 
o litomyšlské dámy

Christian Debout
přijel z rozhodnutí
distributora kos-
metiky  Givenchy
do Litomyšle, pro-
tože podle brand
manažerky firmy
Optimum je lito-
myšlská parfumerie
Essence jedním z
klíčových zákazní-
ků na území České
republiky. “Jsem
tady moc rád, je to
krásné a zajímavé
místo, spojené
s hudební tradicí,”
svěřil se umělec zabývající se makeupem. Svoji kariéru
začal jako učitel hudby a francouzštiny ve škole.
Absolvoval uměleckou školu v Nice v oboru grafiky
a hudby, později pracoval jako učitel ve škole v Aust-
rálii. Rozhodl se ale věnovat něčemu více kreativnímu
a tak absolvoval speciální školu makeupu v Paříži.
“Učení ve škole je hezké, ale chybělo mi víc grafiky
a designu, lákalo mě především spojení s módou,” při-
blížil svůj profesní vývoj Christian Debout. 
Tento vizážista pracuje u Givenchy nejdéle ze všech -

devatenáct let.
Značka vznikla
v roce 1952, make-
upu a skin care se
začala věnovat až
od roku 1989. Právě
on byl tím úplně
prvním, kdo se
makeupu u Given-
chy věnoval. Začí-
nal s dvaceti čtyřmi
produkty a po tři
roky byl u Givenchy
jediným. Jeho akti-
vity pro firmu jsou
závislé na manage-
mentu distributor-

ských firem v jednotlivých zemích, jen na nich záleží,
k čemu jeho um využijí. “Pro nás je stěžejní jeho práce
v obchodě, náš zákazník je ten, kdo si zaslouží třeba
právě v této formě odměnu za svoji přízeň,” říká o filo-
zofii firmy zásobující parfumerii Essence manažerka
Optimum Lenka Skramušská. A dodává: “Nyní cestuje
po celé Evropě, v Polsku mu například nabídli líčení
modelek na focení pro časopis Elle.” Litomyšlským
zákaznicím parfumerie se bude Christian Debout
věnovat opět letos na podzim.                 PLACENÁ INZERCE

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

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

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

BYDLENÍ:
Polička - rozestavěné řadové domky v okrajové
části města
Litomyšl - zainvestované pozemky, posledních 7
parcel.
Litomyšl - stavební parcela (500 m2), inž. sítě
přivedeny k pozemku.
Litomyšl - pozemky (28 828 m2), v okrajové části
města, vhodné jako investice.
Svinná u České Třebové - pozemek pro stavbu
rod. domku (987 m2), 
Javorník u Svitav - pozemek pro stavbu rodin.
domku o výměže 3115 m2 (z toho st. parcela 480
m2), v okrajové části směrem na Svitavy.

PRONÁJMY:
Litomyšl - pronájem dílen. prostor 105 m2 blíz-
ko centra, stravování v budově, možnost i na sklad
Litomyšl - pronájem díl. prostor 180 m2 blízko
centra, ÚT plyn., parkování
Litomyšl - pronájem nebyt. prostor v přízemí
(90 m2), vhodné na sklad, výrob. nebo prod. pro-
story
Litomyšl - pronájem provozovny (38 m2), ve II.
NP domu na hl. náměstí 
Polička - pronájem bytu 1 + 1 (35 m2), ve II. NP
na okraji města

VESNICKÁ STAVENÍ /REKREACE:
Osík – starší venkovské stavení se zahradou, st.
pa. vč. dvora 281 m2, zahrada 1276 m2.

České Heřmanice – prodej nadst. bytu 3+1 ve II.
NP, garáž. stání, bezpečnostní zařízení a dveře
Vračovice - Orlov – venkovské stavení se zahra-
dou. Podmínkou zajištění bytu 1+1 ve Vysokém
Mýtě a směrem k PA nebo směna.
Lezník – býv. zem. usedlost, elektro nefunkční,
možný vodovod, žumpa, venkovní záchod.
St.p. 719 m2. Pro všestranné využití.

HHLLEEDDÁÁMMEE::  eexxtteerrnníí  ssppoolluupprraaccoovvnnííkkyy  nnaa ŽŽLL
oblast Litomyšle, Svitav, Poličky a Vysokého Mýta

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme nabídku na 10 internet. serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

Příjemné chvíle prožili studenti pedagogické školy
společně s postiženými dětmi v uplynulých dnech.
Od pondělí do pátku (21.-25. dubna) se totiž
v domově mládeže konal týden empatie. „Díky němu
jsme získali nové poznatky o různých terapiích uží-
vaných  při práci s postiženými dětmi.,“ shodují se
Marcela Šmoková a Ondřej Vodák, kteří v současnos-
ti navštěvují druhý ročník střední pedagogické
školy. „V pondělí jsme si nejprve  vyzkoušeli drama-
terapii, a to především díky různě zaměřeným hrám
jako jsou emoční, komunikativní a jiné,“ dodávají
studenti. V úterý se pak zájemci ve stáji Pucher
v Janově měli možnost seznámit s rehabilitační
metodou hipoterapie.  Po odborném výkladu  Hany
Tmějové následovala ukázka léčebné metody se
čtyřmi klienty, kteří hipoterapii využívají pravidel-
ně. „Měli jsme možnost pochopit podstatu léčebné-
ho působení, při kterém se využívá přirozeného
pohybu koně s jeho typickým krokovým mechanis-
mem, jemuž se pacient přizpůsobuje,“ konstatuje
Marcela s Ondrou a jejich zapálené vyprávění svědčí
o tom, že hipoterapie je skutečně zaujala. „Díky této

metodě dochází k uvolňování svalů, prohloubení
dechu, projevuje se i příznivý vliv na psychiku člově-
ka,“ dodávají. Získané znalosti si nakonec vyzkou-
šeli i v rámci role pacienta. 
Do tajů  canisterapie, léčebného působení psa
na postižené, pronikli studenti prostřednictvím labra-
dorky Bony. „Překvapila nás trpělivost fenky,“ říkají
Marcela s Ondrou. Poté následovala beseda, která se
díky početným dotazům zúčastněných protáhla
do pozdních hodin. V závěru týdne empatie představi-
la studentka vyšší odborné školy pedagogické Jana
Rejmanová terapii s názvem snoezelen. „Jedná se
o zvláštní nabídku k využití času pro nejtíže postiže-
né lidi, kteří nemohou chodit ani do školy, ani
do práce,“ přibližují studenti neobvyklou terapii. 
Týden empatie dozajista splnil svůj účel. Vzhledem
k tomu, že schopnost vcítění, porozumění emocím
druhého člověka, jen zřídkakdy bývá vrozená, je její
studium cestou, jak se ji mladí lidé mohou naučit
používat. Akce zorganizovaná vychovatelkami
domova mládeže k tomuto cíli určitě napomohla.

Zuzana Fruniová, VOŠ a SPgŠ Litomyšl

Hasiči zvou na oslavu 125. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů

Na oslavu 125. výročí založení sboru vás srdečně zvou
členové Sboru dobrovolných hasičů v Sedlišti. Oslavy
se konají 17. května na hřišti v Močidlech. Program
bude zahájen v 8 hodin prezentací na okrskovou sou-
těž. Družstva změří síly od 8.30 hodin a vyhlášení nej-
lepších proběhne ve 13.30 hodin. Ve 14 hodin všem
zájemcům o historii hasičského sportu předvede Sbor
dobrovolných hasičů Sedliště parní stříkačku.
Na závěr se v požárním útoku utkají veteráni nad 35 let
a pro srovnání po nich předvedou požární útok také
mladí hasiči z Pohodlí. 
Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení, chlazené
pivo Staropramen a grilované prase.                         -eh-

Městem v čistých
botičkách

Víte co je snoezelen?
Studenti pedagogické školy už odpověď znají

Rodinné centrum a 1. mateřská škola Litomyšl se připo-
jili k republikové kampani „Město pro děti“. Kampaň je
součástí celoroční kampaně Sítě mateřských center
Zdravý život ve zdravém prostředí. Cílem kampaně
Město pro děti je upozornit na stav veřejných prostran-
ství z uživatelské roviny malých dětí. Představit veřej-
nosti místa, která mohou být příkladem, a  tam, kde
stav nevyhovuje, hledat řešení na zlepšení. Do kampa-
ně se přihlásilo 32 mateřských center na různých mís-
tech ČR. 
Litomyšlské rodinné centrum bude ve spolupráci s 1.
mateřskou školou a Technickými službami začátkem
května mapovat rozmístění držáků s pytlíky na psí
exkrementy, provede dotazníkový průzkum a zmapuje
znečišťované lokality veřejných prostranství. Druhá
etapa má název „Městem v čistých botičkách aneb pej-
sek si bobeček neuklidí“. Během procházky, která bude
odstartována 20. května v 9.15 hodin u Rodinného
centra, dojde k označení psích bobečků a odměnění
majitelů psů, kteří po svém pejsku uklízí. Na závěr čeká
účastníky ukázka výcviku psa Policie ČR. Více informa-
cí na www.rc.litomysl.cz.
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den otevřených
dveří

Zveme všechny, kdo mají zájem si prohlédnout moderní,
neustále se rozvíjející podnik nejvyšší úrovně,

který je od roku 1998 součástí
nadnárodní společnosti Saint-Gobain

Program:
• exkurze do výrobních provozů

• prezentace SG Vertex v závodní restauraci Eurest s občerstvením

Začátek prohlídek v 8.00 h, poslední prohlídka ve 12.00 h
Předpokládaná doba trvání prohlídky 1–1,5 hodiny

Po skončení prohlídky závodu lze v době od 11.00 do 13.00 h zakoupit
oběd v závodní restauraci.

Vstup do závodu povolen dětem od deseti let a to pouze v doprovodu dospělé osoby.

SG Vertex byl vyhodnocen na prvním místě jako Zaměstnavatel regionu 2008.

Saint–Gobain Vertex, s. r.o., Závod 1 Litomyšl, Sokolovská 88

pořádá v sobotu dne17. května 2008
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Rozpis služeb 
stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
1. května - MUDr. Jan Joukl   
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 615 402
3. - 4. května - MUDr. Leona Kašparová
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
8. května - MUDr. Jiřina Kočí   
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
10. - 11. května - MUDr. Eva Kopecká  
Bystré, nám. Na podkově 25, tel.: 606 182 715
17. - 18. května - MUDr. Pavel Kossler
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
24. - 25. května - MUDr. Jitka Kosslerová
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
31. května - 1. června - MUDr.  Zdena Králová
Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 614 727 
7. - 8. června - MUDr. patrik Krpčiar
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Případné změny budou zveřejněny na zubní
poliklinice v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo 

na www.pardubickykraj.cz

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy - manželský pár

má přednost  • Tel.:  606 223 698

Nemáte čas, nejste zruční, jste sama?
Volejte 602 479 791 - provádím drobné

domácí práce a opravy.

Provádím údržby zahrad
- keře, živé ploty, stromy, sekání trávy i mulčování

- práce s křovinořezem a motorovou pilou
tel.: 732 875 810

Profistav s.r.o. Litomyšl
Stavební firma, Tyršova 231,
570 01 Litomyšl přijme

Požadavky: Praxe v oboru vítána, práce na stavbách po celé ČR, flexibilita, svářečský průkaz z PE,
PP, PVC , řidičský průkaz sk. B je výhodou, ale není podmínkou. 
Uchazeče, kteří nepracovali v oboru, zaučíme a proškolíme. Nabízíme dobré platové ohodnocení,
práci v dobrém kolektivu. Pracovní postup. Nástup možný od května 2008.

Kontakt: Ludmila Plšková - personální oddělení 
Tel:. 800 331 138, 461 612 050 plskova@profistav.cz
Ing. David Millich - vedoucí výroby, 724 510 357 profistav@profistav.cz

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ

GE Money Bank 
Bělidla 1061, Litomyšl 
tel. 461 653 840 

GE Money Bank 
T.G. Masaryka 36, Svitavy 
tel.461 550 511 

GE Money Bank 
Riegrova 52, Polička 
tel.461 723 583, 584

GE Money Bank 
nám.Přemysla Otakara II./205,
Vysoké Mýto 
tel.465 420 901 

Hledám
organizačně schopného pracovníka VŠ, SŠ 
externistu do obchodní firmy 

Tel.: po 17. hod. 721 581 789

PRODÁM RODINNÝ ŘADOVÝ DŮM
na sídlišti Zaháj, kolaudace v roce 1982.

Dům je udržován, v dobrém stavu.
Volný k nastěhování - jaro 2009. 

Tel. 776 099 418 - večer. 



Prodám plastový kajak s příslušenstvím. Cena doho-
du. Tel.: 776 608 212 po 19. hodině, 461 618 026. Pro-
dám Ford Fiesta 1,3, r. v. 1998, červená, 5-ti dvéřová,
v dobrém stavu, pěkná. Výbava: 1 airbag, rádio, cent-
rál, stř. okno. Cena 58 000,-, při rychlém jednání
sleva. Tel: 605 921 033 nebo 605 936 520. Prodám
rodinný domek ve Vys. Mýtě, blízko centra, vhodný
k podnikání ve službách. Tel. 777 935 999 nebo 465
421 271. Daruji do dobrých rukou pěkného bílého psa,
sedmiletého křížence střední velikosti - vhodný
k dětem i k důchodci. Tel.: 736 790 421 - jen sms. Pro-
dám el. motor 1,5 kW 2870 ot. za 1300,- Kč, hřídel
a kotvu průměr 20 cm za 400,- Kč. Tel.: 736 790 421 -
jen sms. Koupím menší chaloupku či celoročně oby-
vatelnou chatu, může být i byt 1 + kk či 1 + soc. zaří-
zení. S vodou, elektřinou, malou zahrádkou
pro pejska - do 450 tisíc Kč. Volejte 739 307 646. Pro-
sím nevyhazujte staré panenky či medvídky
a nabídněte do sbírky - tel.: 739 307 646. Prodám
smrkové dveře se zárubní, s klikou levé 80 cm (vyro-
bené na míru, málo používané), dále prodám hladké
dveře (slonová kost, MDF), pravé 70 cm - cena doho-
dou. Tel.: 737 332 337. Prodám starší černé piáno
značky Petrof v dobrém stavu, tel. 606 342 302. Pro-
dám garáž v Cihelně - Litomyšl. Tel.: 777 666 500. Pro-
dám radio Major, Tesla, gramofon a žaket na vyšší
štíhlou postavu. Tel.: 776 044 842. Koupím garáž
na Dukelské ulici v Litomyšli. Tel.: 736 541 714. Kou-
pím byt 3+1 v osobním vlastnictví v Litomyšli. Tel.:
739 134 070. Prodám prkna z bouračky na topení - 2
m3, staré trámy z roku 1930, mušelínový přehoz
na manželské postele, barový půlt a vitrínu - maha-
gon, nabídkovou tabuli - plech, průmyslový ventilátor,
dveře vnitřní - plné 60/197, dřevěnou poličku vhod-
nou na chalupu, bílé damaškové povlečení a bavlněná
prostěradla, cep z roku 1930, chodskou keramiku -
kompletní kávový servis, knihu Staré pověsti české
z roku 1919 - nakladatel Jos. R. Vilímek. Tel.: 607 744
568. Prodám byt 3+1 po rekonstrukci v Litomyšli,
Dukelská. Velmi pěkný stav. tel.: 777 619 319. Prodám
Škoda Felicie Combi 1,6, r.v. 1996, 120 tis. km, barva
vínová, v dobrém stavu, pěkná. Výbava: el. šíbr, rádio,
tažné zař. Cena 72 000,- Kč. Tel.: 605 921 033 nebo 605
936 520. Nabídněte starou panenku i krojované
do sbírky. Sbírám panenky od nejstarších až po rok
1970 - předem děkuji. Komenského náměstí, Litomyšl.
Tel.: 739 307 646. Hledám práci na částečný úvazek.
Žena, věk 48 let, částečně invalidní. Uklidím kancelá-
ře, v pohostinství, v domácnosti - veškteré práce
manuálního charatkteru provedu k vaší spokojenosti.
Volejte kdykoli na tel.: 604 377 551. Nabídněte staré
secesní brože, spony a podobně. Možno i korálkové,
alpakové či gobelínové kabellky, taštičky do sbírky.
Tel.: 739 307 646.

Inzerce
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Přijmu
KUCHAŘE – KUCHAŘKU
do nově zřizované provozovny na autobusovém nádraží

Tel.: 603 490 423

KOUPÍM
STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY,

POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE
(celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli)

Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé

Nově zavedená

TAXISLUŽBA
Litomyšl

Tel.: 604 351161

NONSTOP

Základní škola 
a mateřská škola Trstěnice

Přijme na plný úvazek 
učitele s aprobací 

F, Inf, Př 
NÁSTUP 1. 9. 2008

Kontakt tel.: 461 634 908, 
mob.: 605 073 621, e-mail: reditel@zstrstenice.cz

Opravdu v Litomyšli neexistuje
organizace, která by byla schopna
dlouhodobě zaměstnat inženýra 

technika s praxí alespoň 
za 35 tisíc čistého?

KONTAKT: vdpatrik@seznam.cz

NOVĚ NABÍZÍ 
ROČNÍ POMATURITNÍ

KURZ ANGLIČTINY
2008/09

- intenzivní studium angličtiny 
4 hodiny denně, 5 dní v týdnu

- kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři a rodilí          
mluvčí

- nízký počet studentů ve skupině (8 - 12)
- individuální přístup ke každému studentovi
- příprava na mezinárodní cambridgeské 

certifikáty (PET, FCE)
- důraz na rozvoj komunikativních dovedností
- sleva 20% na všechny jazykové učebnice 

po celou dobu studia
- slevy na další jazykové kurzy 

včetně zahraničních
- nízká cena
- jsme zařazeni do vyhlášky 322/2005 Sb.

JAZYKOVÁ AGENTURA
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

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



HLEDÁME MAKLÉŘE
v celém Pardubickém kraji

Staňte se součástí týmu realitních makléřů Realitní  společnosti České spořitelny
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ZEUS,s.r.o.,člen obchodní sítě            
Realitní společnost České spořitelny, a.s.,     

Požadujeme: 
spolehlivost 
komunikativnost
kreativní  myšlení 
pracovní nasazení 

Nabízíme: 
hlavní  pracovní poměr 
spolupráce i na ŽL, 
vysoké výdělky až 70 % z provize
bonusy: telefon, notebook, auto   

kontaktní osoba: Karel Falta, mobil: 725 646 401 nebo e-mail:karel.falta@zeus-pa.cz      

Jan Hiller, první vzdělavatel Československé obce
sokolské, narozen 15. května 1878 v Litomyšli,
zemřel v Praze 25. února 1927. 
Na Šantově náměstí v Litomyšli, na domě č. 171 je
umístěna jeho dvojitá pamětní deska, odhalená
v neděli 5. září 1937 za mimořádně veliké účasti soko-
lů, zástupců jeho rodiny, okolních sokolských jednot,
předsednictva Československé obce sokolské a zdejší-
ho občanstva.
Jan Hiller, přední sokolský pracovník v Praze, se narodil
v tomto domě 15. května 1878, tj. před 130 lety a zem-
řel v Praze 25. února 1927 v nedožitých 49 letech.
Svá dětská a studentská léta prožíval na Šantově
náměstí v Litomyšli, kde jeho otec vlastnil pekařskou
živnost. Ve svých 4 letech ztratil otce. Ovdovělá matka
vedla dál pekařství do roku 1888, kdy se nešťastně
znovu provdala. Jan již od ranného dětství musel
pomáhat v této živnosti, zejména pak po této rodinné
události. Otčím ho denně ráno brzo budil, aby ještě
před nástupem do školy rozvážel vozíkem, taženým
psím spřežením, pečivo do okolních obcí. Pekařství
postupně upadalo vinou otčíma, až se museli v roce
1893 z Litomyšle vystěhovat. Od té doby byl Jan odká-
zán sám na sebe. Zpočátku pomocí několika dobrodin-
ců, později si kondicemi vydělával na živobytí a tak se
mu podařilo, že s výborným prospěchem absolvoval
místní piaristické gymnázium. Bydlel u svého spolužá-
ka ve vedlejším domě Quida Hodury (má rovněž
pamětní desku na domě, jako přední jazykovědec) Cvi-
čil v Sokole, který tehdy působil v Reálce (I. základní
škola v Zámecké ulici). Cvičení v Sokole bylo studen-
tům v této době přísně zakazováno. Někteří profesoři
(Voborník, Jelínek) přivírali oči, zejména když se jed-
nalo o studenty s výborným prospěchem. Přesto se
nevyhnul známce z mravů 2. stupně, kromě všech
výborných. Prožíval studentský život, který měl v Lito-
myšli slavnou dlouholetou tradici. Soustřeďoval se
hlavně kolem Olivetské hory a v přítmí panské zahra-
dy, kde vznikaly četné milostné vztahy. Zde Jan poznal
svoji lásku, Aničku Hofmanovou, dceru řezníka, která
za ním stála a pomáhala mu zvládat vážné životní situ-
ace ještě v Litomyšli a později i na pražské univerzitě.
Po studiích se stala jeho ženou. Bohužel krátce
po první světové válce umírá. 
Po maturitě v roce 1897 odchází z Litomyšle na filozo-
fické učení pražské univerzity. O prázdninách se pra-
videlně vrací ke své lásce a k sokolování do Litomyšle
a do Poličky ke svému bratrovi. 
Po státní zkoušce z tělocviku v roce 1900 odchází
na gymnázium do Kroměříže jako suplent. Tam se
konečně oženil 10. února 1902 se svoji milou Aničkou,
vykonal státní zkoušky z latiny, řečtiny a češtiny.
V Sokole zakládá se svojí ženou “ženský odbor”. V té

době a zejména v Kroměříži, sídle arcibiskupů Olo-
mouckých, jejich rozsáhlého panství, byli obyvatelé
závislí na zaměstnanosti tohoto panství - to vše bylo
nepřátelské Sokolu. Bylo zapotřebí věnovat se činnos-
ti vysvětlovací, tedy vzdělávací. Tam začíná jeho
záslužná práce, která se přenese po letech až do ČOS. 
Po dvou letech odchází jako klasický filolog, definitiv-
ní profesor klasických řečí a tělocviku do nově otevře-
ného gymnázia v Boskovicích. Po krátké době je
zvolen do městského zastupitelstva za politický pokro-
kový klub, vede krajský časopis Malá Haná, zakládá
veřejnou čítárnu a v ní tzv. “debatní večírky”, v té době
velmi přísně kontrolované správními úřady, hlavně
policií. Je zvolen župním vzdělavatelem. Jako profeso-
rovi gymnázia je mu uděleno státní stipendium na stu-
dijní cestu do Drážďan, Hamburku a na Helgoland.
V roce 1907 je jednomyslně zvolen starostou župy
krále Jiřího v Boskovicích a stává se zakladatelem
“Družstva pro postavení sokolovny”. V následujícím
roce vykonal další studijní cestu do Itálie a Řecka. “Byl
duší všeho. Byl bratrem i těm nejmenším, pravým
demokratem, kterých tak málo nacházíme v kruzích,
kam patřil”- (Ze zápisové knihy Sokola Boskovice). 
V rámci dislokace učitelů odchází v září 1911 do Brna.
V krátké době je zvolen starostou Sokola Brno
I. Po dvou letech přechází do jednoty Brno II a je rov-
něž zvolen starostou této jednoty. Stále zlepšuje vzdě-
lavatelskou práci, zejména zdokonalováním
redaktorské práce v sokolské hlídce Lidových novin.
Přemíra činnosti, nekončící boje a obhajoba Tyršových
myšlenek a vyčerpávající práce ve škole si vybraly svou
daň. Léčí se v Luhačovicích s rodinou, o prázdninách
se vrací do rodné Litomyšle, aby vychutnával vzpomín-
ky na počátky svého sokolování zde i v Poličce. Vrací se
také do studentského života při dlouhých procház-
kách kaštanovou alejí kolem Košíře do Nedošínského
háje. Tento odpočinek přinesl nové myšlenky
ve výchově mužského i ženského dorostu. Jsou zamě-
řeny na skauting a základy otužování v přírodě, zejmé-
na v prázdninových letních měsících. Dále pak
v oblasti kulturní. Zakládání sokolských knihoven,
archivů, loutkových divadel, pěveckých sborů i diva-
del pro dospělé. Nový způsob práce podrobně propra-
coval v přednáškách po celé zemi. Toto dění přerušila
I. světová válka. Proto Jan nabádá, aby zápisové
knihy, knihovny, tisky a podobný materiál byl ukládán
v soukromí na bezpečných místech, aby byl zachován
pro příští generace. Díky této výzvě to bylo provedeno
znovu ještě jednou po letech před příchodem nacistů
a posléze i komunistů. Jeho pamětní deska, umístěná
na rodném domě byla tímto způsobem uschována
a zachráněna, a dalších mnoho tisků, zápisů a jiného
cenného materiálu, takže můžeme i dnes čerpat z akti-

vit minulosti a stavět z historických pramenů. Ještě
v roce 1915 je zvolen župním starostou a v polovině
války, když se fronty začaly hroutit,  byl vydán příkaz
pro státní úředníky a učitele, aby se vzdali těchto čin-
ností, samozřejmě pod výraznou pohrůžkou. Přednáší
a publikuje pod značkou a činnost se provádí v soukro-
mí různých bytů. Po 28. říjnu 1918 organizuje Národní
stráž sokolskou, aby bylo zabráněno drancování a byl
udržen pořádek v ulicích. Práce se navršila, je zvolen
opět starostou a stává se členem předsednictva ČOS.
Doma ho zastihla krutá rána - náhlá smrt milované
manželky Anny. Zemřela v červnu 1919 a je pochována
v rodné Litomyšli. V této, pro něho dramatické době
dostává nabídku od ministra školství a osvěty v Praze
na místo referenta tělesné výchovy. Na podzim se roz-
loučil s Brnem a odjíždí do Prahy.
Za postup a realizaci sokolstva ve válečných letech
a těsně po nich byli oceněni tehdejší starosta ČOS
Dr. Josef Scheiner spolu s Janem Hillerem, který zastu-
poval Moravu. Jejich zásluhy byly zhodnoceny jak
v Parlamentu Československé republiky, tak i preziden-
tem T. G. Masarykem. Jan Hiller byl realista. Hledal
vždy důvody, příčiny a důsledky a rozhodoval vždy
s rozumem i citem. Nemstil se a nechodil postranními
cestami. Často trpěl, přesto šel dál za hlasem svého
srdce vždy přímou cestou. Společenský život, politika
a prostředí nebyly vždy ideální pro tyto jeho vlastnosti. 
Hillerovo působení v Praze můžeme rozdělit na dvě
etapy: první od přeložení do Prahy až po zájezd
do Ameriky a druhá do jeho posledních dnů.
5.srpna 1921 po 15 denní plavbě přijíždí do New Yorku
jako zástupce 15 členné skupiny sokolského poselstva
zastoupeného všemi složkami ČOS. Delegace navštívi-
la velkou řadu měst (New York, Chicago, Detroit)
na střední a východní Americe a vysvětlovala základní
změny a postoje Sokolů v nových poměrech svobodné-
ho státu Československé republiky. Ne vždy byla přijí-
mána přátelsky a bylo třeba vysvětlovací práce
a přesvědčování v krajanských spolcích i v samotných
roztříštěných sokolských organizacích. Postupné emi-
grační vlny si přinášely staré vzpomínky a zvyky
na svou vlast a nové vývojové a převratné změny se
nesetkávaly s čistým a jasným pochopením.V té době
se reálné informace jen těžko dostávaly přes moře
do “zapadlých” koutů USA. Delegace tam působila 43
dnů a obě cesty trvaly dvakrát 15 dnů. Poselství vyko-
nalo mnoho záslužné práce a spojovacím článkem bylo
několik osobních přátel Hillerových, kteří emigrovali
krátce před i po válce, včetně jeho bratra. Také tam
potkal několik svých žáků s dřívějších dob, kteří se
srdečně hlásili ke svému bývalému profesorovi.

Pokračování příště
Připravil Jaroslav Theimer 

Jan Hiller budoval a usilovně šířil sokolské myšlenky 

Dlouholetý člen Sokola Litomyšl
pan Jaroslav Theimer oslavil 85.
narozeniny. Je obdivuhodné,
s jakým přehledem se Jaroslav
staví k současnému rychlému
a modernímu dění kolem sebe,
s jakou přesností vzpomíná
na válečná a poválečná léta
ve spojitosti s děním v Sokole,
s jakou vervou se po roce 1990

pustil do obnovy sokolského povědomí ve městě
a s jakými plány nyní zahlcuje svoji manželku, svůj
počítač a psací stroj. Setkání členů výboru TJ Sokol
Litomyšl s oslavencem bylo příjemné a pro mnohé
velmi poučné. Ještě jednou blahopřejeme!
Pravděpodobně se potvrzuje pravidlo, že člověk, který
pravidelně cvičí a svůj pohyb nepřehání, je dlouho
svěží. Důkazem může být nejen Jaroslav Theimer, ale
také Marie Karbulová, Miroslav Sobotka, Olga Patoč-
ková, Jarmila Pavlíková, Ota Bydžovský a další sokol-
ští osmdesátníci a devadesátníci.       Dana Kmošková

Přejeme pevné zdraví,
svěžest a elán



Výroba panelových hrobek, montáž 
Zhotovení nápisů, opravy (zlato, stříbro, barva)
Výroba a opravy pomníků – žula, mramor
Kuchyňské pracovní desky
Obklady krbů, pečící kameny
Lucerny, vázy - žula, mramor, bronz, nerez
Možnost návštěvy výstavní síně

Přijmu řidiče sk. C,E, (7,5 t + vlek)
vnitrostátní dopravy s denním návratem 
Abstinent, nekuřák, vysoká spolehlivost,

časová flexibilita, profesní průkaz. 
Dobré platové podmínky. Požadavek - Litomyšl a blízké okolí.  

Nástup možný ihned. V případě vážného zájmu volejte  602 475 409 

PIZZERIA Bella Napoli 
Smetanovo nám. 91, Litomyšl

PIZZA SERVIS
tel.+fax: 461 612 767

Na Vaše přání Vám pizzy, těstoviny, saláty 
či alko i nealko nápoje

ZAVEZEME AŽ DOMŮ!
! pouze u nás pravá italská pizza !

! pouze u nás originál italský kuchař!
ROZVOZ platí (zatím)

denně od úterý do soboty 
od 17.00 do 22.00 hodin!

Objednávka jídla musí být min. za 200,- Kč.
Dovoz po Litomyšli + blízké okolí je zcela zdarma! 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY ! 
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• stavební spoření
• Modré produkty

(konta, půjčky, kreditní karty) 
• penzijní fond KB
• prodej IKS fondů

Pronajmu 
zrenovovaný byt 3+1 v Litomyšli

tel. 608 554 490

Přenechám dovolenou na Sardinii
od  28. 6. do 5. 7. pro 4 - 6 osob, cena 24 tisíc - tel.: 602 462 460

Cestovní kancelář
HLEDÁ REFERENTKU

prodeje zájezdů

Požadujeme příjemné 
vystupování a samostatné jednání

Nástup možný ihned. 
Tel.: 736 541 526

Dále nabízíme 
- možnost odvozu většího množství kovového odpadu vlastní kontejnerovou dopravou
- přistavení kontejneru na místo určené zákazníkem
- výkup kovového a papírového odpadu za výhodné ceny
- likvidace technologických celků
- nájezdová váha do 30 t.
Kontakty: tel. 461 530 160, fax: 461 619 877 , mob: 777 046 742 p. Grulich
Provozní doba: Po -Pá 8 - 12 13 - 17, So 8.30 - 11.00  hod.

Sběrné suroviny Dagmar Grulichová
(mezi Tramonem a Orion arenou) 

oznamujeme všem zákazníkům, že od 5. dubna jsme zahájili 

SOBOTNÍ VÝKUP

DARO

vždy od 8.30 - 11.00 hodin

podrobné informace získáte 
v kanceláři

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

Hana Černá: 777 657 413

HYPOÚVĚR 
snížení sazby až o 0,2%



TJ Léčebna Košumberk pořádá z pověření České
federace Spastic Handicap o. s. ve čtvrtek 8. května
Otevřené cyklistické závody ve Vysokém Mýtě. Akce
je určena především pro hendikepované sportovce,
ale je otevřena i zájemcům z řad zdravých cyklistů.
“Ve Vysokém Mýtě se již druhým rokem scházejí
především spasticky postižení závodníci z celé ČR.
V zájmu integrace a zviditelnění sportu hendikepo-
vaných jsme otevřeli závod i pro příchozí neposti-
žené cyklisty,” uvedl za pořádající TJ Léčebna
Košumberk Jaroslav Hantl.
Závodit se bude na uzavřeném autodromovém
okruhu v areálu Autoklubu Karosa. Díky vyloučení
silničního provozu je trať vhodná především
pro mladé a začínající cyklisty. Start prvního závo-
du bude v 9.00 hodin. “Přijďte si zazávodit, nebo se
alespoň podívat, jak se závodí třeba na tricyklu
nebo handbiku, “ zakončil pozvání Jaroslav Hantl.
Nultý ročník těchto závodů se uskutečnil už v roce
2000 v Luži a dostal název “Košumberské okruhy”.
V letech 2001 a 2002 se pořádaly stále v Luži a zís-
kaly si velkou oblibu. V roce 2003 se zkušebně pře-
sunuly do Proseče a okolí, konaly se souběžně
s Bikemaratonem Cyklo Maštale. Potom se vrátily
zpět do Luže (v roce 2004 a 2005). V roce 2006 se

Cyklistické závody pro všechny
z technických důvodů neuskutečnily. Po špatných
zkušenostech se závody na silnicích za běžného
provozu byly na zkoušku přesunuty v roce 2007
do Vysokého Mýta do uzavřeného areálu autodro-
mu. Přesto, že se jedná o vysoce technickou
a náročnou trať, ohlasy byly pozitivní a rozhodnutí
pokračovat pro rok 2008 v Mýtě bylo jednoznačné.   

-red-

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Neděle 11. 5. 17.00 h. S. Rosice nad Labem muži - 1.A
třída
Sobota 10. 5. 10.15 a 12.30 h. SK Pardubičky st. +  ml.
dorost - krajský přebor
Neděle 11. 5. 13.30 a 15.15 h. 1.FC Žamberk st. +  ml.
žáci - krajská soutěž
Neděle 18. 5. 17.00 h. S. Staré Hradiště muži - 1.A
třída
Sobota 17. 5. 10.15 a 12.30 h. SK Vysoké Mýto st. + ml.
dorost - Krajský přebor
Neděle 1. 6. 17.00 h. Jiskra Králíky muži - 1.A třída
Sobota 31. 5 10.15 a 12.30 h. AFK Chrudim “B”
st.+ ml. dorost - Krajský přebor
Sobota 24. 5. 9.00 h. Krajský turnaj st. + ml. přípravek
st. + ml. přípravky 
Neděle 25. 5. 9.00 h. Okresní turnaj st. + ml.přípravek
st. + ml. přípravky 
STIGA - HOKEJ
Sobota10. 5. 10.00 h. 10.kolo ČP 2007/2008
Sobota 17. 5. 14.00 h. 5. kolo Litomyšlského poháru 
Každou středu tréninky od 17.30 h. Litomyšlská Stiga -
liga v DDM.
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl lehké atletiky
Středa 14. 5. 15 - 18 h. Městský stadion Černá hora 1.
kolo KP družstev  mladšího žactva
FBC Paeksport Litomyšl - florbal
Sobota 10. 5. 8.00 h. turnaj starších žáků Peaksport
cup 2008 (FBC Paeksport Litomyšl, FBS Olomouc, SK
Florbal Benešov, Základní škola Uničov U Stadionu,
Ymca Olomouc, Dtj - Eldorádo Trutnov, TJ Sokol Bod-
linka Dobruška)
Sobota 17. 5. 10.00 h. turnaj žen Linda cup 2008 (FBC
Paeksport Litomyšl, Sokol Pardubice ženy, Sokol Par-
dubice jun., FBC Letohrad, FbK 001 Trutnov)

Kam v květnu
za sportem

Cyklistice se může věnovat i těžce zdravotně postižený.
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Na začátku března se ve třetím turnaji Evropského
poháru trojic mužů, který se konal v Městské sportov-
ní hale, stal v konkurenci 32 týmů vítězem tým Liapo-
ru Karlovy Vary ve složení Jan Vanke, Jiří Dvořák
a Jakub Vopálenský. V semifinále zdolali trojici košic-
kého DPMK, kteří prohráli naposledy před třemi lety
ve Vsetíně. Výsledek tohoto klíčového utkání ale ovliv-
nili svým sporným rozhodnutím ve třetím setu nepřes-
ní rozhodčí. V druhém semifinále se střetl pražský tým
Šacung s Jiřím Doubravou z Choceňska a celek Břví
s bývalým slovenským reprezentantem Richardem
Makarou. Do finále postoupil hostivický tým, kterému
se však v závěru turnaje nedařilo v koncovkách a hrá-
čům Karlových Varů podlehl těsným rozdílem dvakrát
9:10. V souboji o třetí místo zvítězily Košice, hrající
ve složení Patrik a Martin Perunové a Ján Brutovský.
Rozlosování v základní skupině bohužel svedlo dohro-
mady oba košické týmy, takže jeden velmi silný tým
vypadl hned v prvním kole KO systému. Nedělní finálo-
vé boje sledovalo 140 diváků. 
Výsledky: Čtvrtfinále DPMK Košice - Sokol SDS Exmost
Modřice A 2:0, Šacung Benešov A - E.I.S. Čelákovice
2:1, Sokol Břve A - Sportcentrum Cibulka 2:1, Liapor

Karlovy Vary A - Spartak MSEM Přerov 2:0. Semifinále
Liapor Karlovy Vary A - DPMK Košice 2:1, Sokol Břve A -
Šacung Benešov A 2:0. O 3. místo DPMK Košice -
Šacung Benešov 1947 2:1 (10:7, 6:10, 10:5). Finále
Liapor Karlovy Vary A - Sokol Břve A 2:0 (10:9, 10:9).
O celkovém vítězi Evropského poháru se rozhodne
v Benešově.                                -eh- foto Ivan Hudeček

Litomyšl hostila Evropský 
pohár v nohejbalu

Ekvilibristika karlovarského nohejbalisty Jana Vankeho.

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

Ve dnech 7. - 8. června pořádá Montana Brno TK 24
hodinovku na kolech na Třech Studních na Vysočině.
Přihlášky a informace: www.volny.cz/montanatk.
Email: montanatk@volny.cz Tel.: 545 212 387

Cyklistická 
24 hodinovka

FBC Peaksport bude hrát 3. ligu
K posledním zápasům do Litomyšle v sobotu 19.
dubna přijely florbalové týmy Supy Žamberk a dosud
vedoucí FbK Orlicko - Třebovsko.
Utkání se Supy hrál domácí FBC Peaksport pod psy-
chickým tlakem. Kdyby jej hráči nezvládli, poslední
zápas s Orlickem už by nemohl nic změnit. V polovi-
ně utkání ještě domácí prohrávali 1:2. Během dvou
minut se ale podařilo skóre otočit. Když soupeř na
začátku třetí třetiny srovnal, remíza dávala ještě
šanci bojovat o postup, v případě inkasované branky
by ale bylo po nadějích. V posledních šesti minutách
třemi brankami rozhodli o vítězství domácí.
Ve druhém utkání s FbK Orlicko - Třebovsko šlo o účast
ve třetí lize pro příští sezonu - Orlicku by stačila i
remíza. Ve sportovní hale v Litomyšli tomuto utkání
přihlíželo rekordních 165 diváků. Hlediště vřelo, pro-
tože dost fanoušků si přivezli i hráči Orlicka. Hráči se

jim odvěčili vynikající hrou na obou stranách. V páté
minutě se domácí ujali vedení, které soupeř usilovně
dotahoval. Ve dvacáté minutě druhé třetiny se popr-
vé a naposledy ujal vedení soupeř z Orlicka. Do konce
třetiny domácí brankami z brejků utekli na 5:3 (pátá
branka padla dokonce při vlastním oslabení). V závě-
rečné části po necelých třech minutách přidali domá-
cí šestý gól a zaslouženě vybojovali postup do 3 ligy. 
FBC Peaksport Litomyšl : Supy Žamberk 6:3 (0:0; 3:2;
3:1). 
FBC Peaksport Litomyšl : FbK Orlicko – Třebovsko 8:3
(2:2; 3:1; 3:0 ) - branky a asistence: 5. Hrubeš (Jaku-
bík), 8. Tobek (Stříteský), 22. Tobek (Jakubík), 26.
Mandík, 27. Jakubík, 33. Hrubeš (Štancl), 40. Mandík
(Štancl), 45. Štancl (Joch) --- 6. Cihlář (Chaloupka),
15. Melník (Morkes), 20. Hejkrlík (Schmid).

-red- 

Odvážný cíl se nováčkům na florbalové scéně podařilo splnit
- od září budou nastupovat k zápasům ve třetí lize. 



Vodáci Tělocvičné jednoty Sokol Litomyšl se svými
rodinami a dalšími příznivci vodáckého sportu se
v sobotu 5. dubna zúčastnili slavnostního odemyká-
ní vody pro rok 2008. 
Účastníci splutí řeky Loučné měli sraz pod mlýnem
v Lukách v Nových Sídlech. Zde skutečným klíčem
a dalšími slavnostními insigniemi odemkli řeky
na tento rok s prosbou, aby řeky byly přívětivé. Se
slibem pokory k přírodě poté osádky sedmi lodí (čtyř
kanoí a tří kajaků) vypluly směrem k Vysokému
Mýtu. Zde byli vodáci uvítáni “suchozemci” v čele
s panem mlynářem v přístavišti lodí u mlýna Sárovec
na řece Loučné. Za zvuků kytary a vodáckých písní
zde bylo provedeno “repete” odemykání. Po večeři
v mlýnici následovalo opékání buřtů, zpěv při kyta-
rách, banju, mandolíně a base. 
Celé (několikrát odložené) akci přálo slunečné poča-
sí. Nikomu z vodáků a příznivců vody se zpátky
domů vůbec nechtělo. 

Josef Strnad

Vodáci odemykali vodu
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Pavel Baar
mezi nejlepšími 
V Domě hudby v Pardubicích byly v úterý 22. dubna
slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci Pardubic-
kého kraje roku 2007. Tradiční ocenění těch nejlep-
ších uspořádalo Pardubické krajské sdružení ČSTV
za účasti Pardubického kraje. 
Vicehejtman Roman Línek a radní Miroslav Mareš
předávali ceny všem jednotlivcům, kolektivům, ale
i trenérům či veteránům, kteří v loňském roce
dosáhli výborných výsledků. Večerem, v rámci kte-
rého vystoupili i Monika Absolonová a Pepa Vojtek,
provázela pardubická rodačka a tvář České televize
Jolana Voldánová. 
Mezi dospělými jednotlivci byl oceněn také atlet
Pavel Baar z Jiskry Litomyšl za titul mistra České
republiky v desetiboji a za reprezentaci republiky
na Evropském poháru ve vícebojích a mezistátním
čtyřutkání v halovém sedmiboji.               -red-

Nohejbal před zahájením sezóny
V neděli 13. dubna sehrál litomyšlský nohejbalový
klub přípravné utkání před novou sezonu krajského
přeboru. K zápasu si pozval také účastníka krajské-
ho přeboru z Vysočiny - SK Drak Dalečín. Hosté při-
jeli s osmi hráči a několika fanoušky, které však
konečný výsledek střetnutí příliš nepotěšil. V utkání
složeném z deseti hracích částí jednoznačně zvítězil
tým Litomyšle v poměru 7:3, a pod vedením nového
trenéra Jirky Koháka si připsal první letošní výhru.
Do utkání se zapojila i jedna ze dvou zimních posil
oddílu Jan Kysilka, který si připsal 50 % úspěšnost
jak v trojicích tak i dvojicích. “S přípravným zápa-
sem a hlavně s jeho výsledkem panuje v týmu spoko-
jenost. Kluci bojovali a byla na nich vidět snaha.
Občas to trochu zaskřípalo v mezihře, ale do začátku
soutěžního ročníku ještě máme čas některé věci
vypilovat. Počkáme si na hodnocení a analýzu trené-

ra, která opět proběhne na následujícím tréninku.
Krajský přebor začíná 3. května. Zúčastníme se tur-
naje trojic, ve kterých je ještě znát nesehranost
nových formací, ale to se časem a odehranými zápa-
sy určitě zlepší,” zhodnotil turnaj a vyhlídky kapitán
týmu Miloš Vomočil.
NK Litomyšl nastoupil ve složení: Michal Půlkrábek,
Dan Půlkrábek, Josef Havran, Martin Radiměřský,
Mirek Ševčík, Jirka Zindulka a Jan Kysilka
Absence hráčů: Martin Kysilka, Miloš Vomočil oba
pro zranění
NK Litomyšl - SK Drak Dalečín 7:3 ( sety 15:6)
1. dvojice - Půlkrábek M., Havran 2:0 (10:6, 10:4) •
2. dvojice - Radiměřský, Kysilka J. 1:2 (10:2, 7:10,
9:10) • 1. trojice - Půlkrábek M., Havran, Zindulka 2:0
(10:2, 10:5) • 2. trojice - Radiměřský, Ševčík, Kysilka
J. 2:0 (10:9, 10:6) • 3. dvojice - Zindulka, Půlkrábek D.

střídal Ševčík 2:0 (10:9, 10:4) • singl - Radiměřský 2:0
(10:7, 10:6) • 1. trojice - Půlkrábek M., Havran, Zin-
dulka 0:2 (9:10, 8:10) •2 . trojice - Radiměřský, Ševčík,
Kysilka J. 0:2 (9:10, 9:10) • 1. dvojice - Půlkrábek M.,
Havran 2:0 (10:4, 10:8) • 2. dvojice - Radiměřský,
Kysilka J. 2:0 (10:6, 10:6) Jan Červenka

Projekční firma v Litomyšli přijme
PROJEKTANTA TECHNOLOGIÍ 

- SŠ nebo VŠ zemědělská či strojní
Dobré ohodnocení, nástup možný ihned.

Tel.: 602 525 108
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Studenti zkusili fitbox
Jsme studenti VOŠP v Litomyšli a díky našemu
zaměření na tělocvik se nám naskytla báječná mož-
nost navštívit zdejší fitbox. Z počáteční nejistoty,
co to vlastně fitbox je, naše nálada přerostla
v nadšení. Celou hodinu jsme mlátili do totemů, no
uznejte, koho by to nebavilo? Za doprovodu ener-
gické hudby a pod dohledem slečny Mirky sesbíra-
li všichni zbylou energii a vydali ji zde. Mohli jsme
proto odejít s pocitem, že hodina nebyla jen pro-
marněným časem. Fitbox je bouchání a kopání
do pytlů stojících na zemi, tzv. totemů. Za rytmic-
ké hudby a pokynů trenérky se nejprve zahřejete,
poté protáhnete, a už vám nic nebrání úplnému
uvolnění boucháním a kopáním do totemů. Když
už vám připadá, že nemáte žádnou další energii,
vybičuje vás lektorka do nejrychlejšího možného
tempa. Následuje zklidnění, uvolnění, mírné zapo-
silování, protažení a s uvolněním i příchod nové
energie. 

V sobotu 19. dubna se ve sportovní hale TJ JISKRA
Litomyšl uskutečnil první ročník turnaje ve volejbalu
smíšených družstev. Celodenního zápolení se zúčast-
nila tři místní a tři přespolní družstva. V přátelské
atmosféře bylo sehráno patnáct vyrovnaných zápasů.
Konečné pořadí: 1. Morčata na útěku Svitavy, 2. TJ
JISKRA Litomyšl, 3. TJ SOKOL Litomyšl, 4. ČEKO Něm-
čice, 5. ČEKO Česká Třebová, 6. TJ SOKOL Litomyšl -
“Kosáci”.                              Družstvo TJ Jiskra Litomyšl

Volejbal pro zábavu

Letecko - modelářský klub z Litomyšle předvede
v sobotu 24. května statické a letové ukázky plastiko-
vým modelářům z Domu dětí a mládeže v Litomyšli.
Tato akce bude provedena na letišti v Poličce. 
Statické ukázky - modely volně létající (házedla
o hmotnosti do 30 gramů a rozpětí křídel 300 mm,
házedla o hmotnosti do 50 g a rozpětí křídel 500 mm,
větroně kategorie A3 o hmotnosti do 160 g a rozpětí
křídel 1100 mm pro národní létání, větroně kategorie
A1 o hmotnosti do 220 g a rozpětí křídel 1400 mm
pro národní létání, větroně kategorie A2 o hmotnosti
do 410 a rozpětí křídel 2000 mm pro mezinárodní létá-
ní), též letové ukázky těchto modelů. 
Modely řízené rádiem - modely pro soutěžní létání
vyrobené z uhlíkových kompozitů, kde se dosahuje
maximální hladkosti povrchu. S těmito modely kate-
gorie F3J se létají mezinárodní soutěže s využitím
stoupavých proudů. Modely mají rozpětí křídel  300 cm

a hmotnost až 1,5 kg. Modely pro kategorii F3F, které
létají mezinárodně a zpracované stejnou technologií
váží až 3 kg a mají rozpětí až 300 cm. Využívá se rych-
lost proudění větru na svahu. Jsou tak pevné, že vítr
může dosahovat rychlosti až 72 km/h (20m/sec). Při
letu dosahují rychlosti až 200 km/h.
Další letové ukázky budou patřit modelům poháněným
elektromotorem, které jsou vyrobené z polystyrenu
o malé hmotnosti asi do 500 g. Díky tomu létají velmi
pomalu a mohou provádět akrobatické obraty. Nebu-
dou chybět ani akrobatické modely se spalovacím
motorem. 
V průběhu dne ještě shlédneme provoz letadel na zdej-
ším letišti a uskutečníme prohlídku letadel s možnos-
tí pořídit snímek v letadle. Automodeláři Litomyšl
předvedou také své rádiem řízené modely terénních
aut, jízdu zručnosti a akrobatické překonávání růz-
ných překážek.                                              Libor Drobný

Modeláři na návštěvě

Určitě stojí za to, abyste i vy fitbox navštívili. Uvi-
díte, že nadchne i vás a budete se cítit opravdu
skvěle.                                                    Studenti V1.C

Jarní jezdecké závody
V neděli 11. května pořádá Jezdecký klub Hřebčín
Suchá v areálu u Primátorské hráze v Litomyšli Jarní
jezdecké závody. Program bude zahájen v 10.30 hodin
a o vítězství se bude soutěžit celkem ve třech parkuro-
vých soutěžích od 100 do 120 cm. 
Jezdecké hry pro děti
V sobotu 24. května bude jezdecké odpoledne
na Suché patřit Jezdeckým hrám pro děti na ponících
a velkých koních. Od 11.00 hodin tu bude pro nejmlad-
ší jezdeckou kategorii připraven pestrý program.
“Zveme širokou veřejnost ke sledování napínavých
výkonů, jak velkých, tak i malých jezdců, s možností
příjemného posezení s občerstvením. 
Více na www.stajmanon.cz. Mirka Skřivanová

Jezdecké
pozvánky


