
Téměř vyprodaný sál Smetanova domu byl 31. ledna
svědkem dalšího večera Magdaleny Dobromily Rettigo-
vé. V den 224. výročí od narození této kuchařky, spiso-
vatelky a vlastenky jej již potřinácté pořádal
litomyšlský Sbor paní a dívek.
Moderování večera se letos ujal redaktor Českého roz-
hlasu Aleš Cibulka. Ten ohlásil i první číslo - dvě části
Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka v podání
Sboru paní a dívek. Poté Paní a dívky zazpívaly společ-

ně s Mužským pěveckým sborem čtyři z Pěti českých
madrigalů Bohuslava Martinů. Dva z madrigalů byly již
pro sbory známé z dřívější doby, zbývající dva pak
musely nazkoušet. Přestože Paní a dívky neměly
na nacvičení náročného repertoáru mnoho času, byla
nová sbormistryně s výkonem svých svěřenkyň spoko-
jena. „Jsou to dvě velké skladby, které v některých
místech jdou až do šestihlasu,“ vysvětlila po svém prv-
ním velkém vystoupení v čele sboru Hana Vanišová.
O hudební doprovod akce se postarali manželé Helena
a Jiří Vedralovi z Vysokého Mýta, kteří zahráli své
úpravy několika moravských lidových písní. V závěru
večera se na pódiu objevili ještě jednou, aby poslu-
chačům představili autorské skladby své skupiny Eva
se houpá.
Hlavním hostem večera byla Magdalena Dietlová,
bývalá televizní hlasatelka a nynější šéfredaktorka
společenského časopisu Xantypa. Veřejnosti je však
především známa jako manželka scénáristy Jaroslava
Dietla. V rozhovoru s Alešem Cibulkou přišla řeč
na celou řadu témat, mezi kterými samozřejmě nemo-
hla chybět legendární Nemocnice na kraji města.
„Když se v televizi promítá první řada seriálu, těch 20.
dílů, vždy znovu usednu k obrazovce. Zjišťuji, že to
dělají i moje děti, protože jsme zase na chvilku se svým
tátou, jsou tam ty jeho věty, jeho výrazy a typická
úsloví, která opakujeme dodnes,“ posteskla si Magda-
lena Dietlová, která se po skončení rozhovoru vyznala
k sympatiím ke své jmenovkyni  Magdaleně Dobromile
Rettigové. 
Aleši Cibulkovi od počátku učarovala „spolková atmo-
sféra“ večera. „Dostal jsem takovou brožurku, kde je
zmapováno předchozích 12 večerů a byl jsem velmi pří-
jemně překvapený tím, kdo už tady byl. Stela Zázvorko-
vá, Iva Hütnerová a mnozí další. Moc se mi líbí, když se

Třináctý večer M.D. Rettigové
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V pondělí 19. ledna se uskutečnilo na zámku
v Litomyšli slavnostní shromáždění akademic-
ké obce Fakulty restaurování. Rektor Univerzi-
ty Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. při
něm uvedl do funkce pro druhé funkční období
a dekoroval akademickými symboly děkana
Fakulty restaurování akademického sochaře
docenta Jiřího Novotného a proděkana
Mgr. Jiřího Kaše, historika umění. 
„Výuka restaurování a konzervačních technik
v Litomyšli má patnáctiletou tradici. Za tu dobu
si původní Institut restaurování a konzervač-
ních technik i nynější Fakulta restaurování zís-
kaly respekt v odborných kruzích a vychovaly
řadu kvalitních absolventů,“ uvedl ve svém
projevu rektor univerzity. „Jsem přesvědčen,
že právě Litomyšl a naše fakulta je ideální
učební pomůckou a místem pro klidnou práci.
Je jediným místem, kde můžeme cítit tradici,
životní spojitost a organickou ustrojenost věcí.
Je místem, které samo osobě přispívá k pocho-
pení ducha dávných časů,“ řekl děkan fakulty
Jiří Novotný.                                        7 strana 6

V čele Fakulty 
restaurování stojí
i nadále Jiří Novotný

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

AKCE
MĚSÍCE

TROUBA
• nerez a kouřové sklo
• 5 funkcí
• ventilátor
• gril

SKLOKERAMICKÁ DESKA
• senzorové ovládání
• 4 high-light zóny
• dětská pojistka

+

11300,- KčCELÝ SET =
CENA VČETNĚ DOVOZU A ZAPOJENÍ
(k ceně budou dopočítány poplatky PHE)

na malém městě lidi dokáží scházet a takhle se bavit.
Vím, že v Litomyšli tohle velmi dobře funguje. Jsou
bohužel města, která mají daleko víc obyvatel, ale kul-
turní život a spolková činnost tam vůbec nefungují.
Zaplať pánbůh, že tady to jde,“ řekl v rozhovoru s novi-
náři Cibulka. 
Nedílnou součástí večera byla i výstava Spolku patch-
work Litomyšl. „Jednou jsme už měly společnou akci.
Vyzvaly jsme Sbor paní a dívek, aby nám zahájil výsta-

vu v Nových Hradech na zámku a teď nám to Sbor paní
a dívek oplatil,“ vysvětluje historii spolupráce mezi
spolky předsedkyně patchworkářek Renata Edlmanová. 
V programu letos chyběla tradiční soutěž v pečení,
která byla především pro mužskou část publika hlav-
ním lákadlem předchozích ročníků. „Mrzí mě to, bylo
to výborné. Sladké i slané mě chutnalo a dokonce mám
doma i kuchařku nejlepších receptů, vydanou sborem
paní a dívek. Občas podle ní zkouším péct, koblihy,
bábovky…,“ svěřila se pravidelná návštěvnice večerů
MUDr. Ivana Veselíková. 7 strana 6

Jednatelka Sboru paní a dívek Jindřiška Kubíčková s Magdalenou Dietlovou a Alešem Cibulkou.
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RaM souhlasí s tím, aby byla vydána publikace
"Litomyšl 2007-2010", jež by nahradila doposud vydá-
vané ročenky.       

RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
místnosti v přízemí budovy č.p. 72 na Smetanově
náměstí za účelem zřízení obchodního místa pro pro-
dej jízdenek a slevových průkazů 1 den v týdnu. Žada-
tel České dráhy, a.s., Krajské centrum osobní dopravy
Pardubice. Cena nájmu 1000 Kč/měsíc, prodej jeden
den v týdnu. 

RaM stanovuje s účinností od 1. února 2009 jedno
oddací místo, a to obřadní síň v Regionálním muzeu,
Litomyšl, Jiráskova č.p.9. Další místa včetně zámecké
kaple sv. Moniky budou posuzována, zda se jedná o
"jiné vhodné místo" s poplatkem dle sazebníku správ-
ních poplatků. 

Dále RaM stanovuje s účinností od 1. února 2009
jako oddací den sobotu a dobu pro oddávání od 10.00
do 14.00 hodin. Ostatní dny a hodiny budou posuzo-
vány jako jiné než stanovené, s poplatkem dle sazeb-
níku správních poplatků.

RaM souhlasí, aby se děti příměstského tábora DDM
konaného ve dnech 16.-20. února 2009 stravovaly ve
ŠJ U Školek za cenu potravin. Režijní náklady bude
hradit DDM Litomyšl z provozního rozpočtu.         -ms-

Z rady města

Krátce z města

otevřená radnice

Na konci roku 2008 dostali do svých schránek
všichni občané Litomyšle tzv. Výroční kartu Lito-
myšlana. Držitelé této karty budou moci v roce,
kdy Litomyšl slaví 750 od povýšení na město,
uplatnit slevu na vybrané kulturní, sportovní
a jiné akce.
Městské bály pro tři sály a DVD Cesta kolem
zámku za polovic
S padesátiprocentní cenou vstupenky mohou počí-
tat také ti majitelé karty, kteří se rozhodnou navští-
vit 7. února akci s názvem Městské bály pro tři sály.   
Za poloviční cenu (75 místo 150 korun) mohou
lidé po předložení karty zakoupit v Informačním
centru DVD Cesta kolem zámku s Olbramem Zoub-
kem. Zvýhodněn bude i nákup nástěnného kalen-
dáře UNESCO 2009 (100 místo 130 korun). 
Vstup do muzea a rodného bytu B. Smetany zdar-
ma vždy první víkend v měsíci
Regionální muzeum v Litomyšli bude mít pro drži-
tele Karty Litomyšlana po celý rok vstup do Muzea
a Rodného bytu B. Smetany zdarma vždy první
víkend v měsíci. 
Další možnosti volných vstupů a slev na kartu Lito-
myšlana bude RML vyhlašovat vždy v návaznosti
na danou akci.
První možnost navštívit muzeum zdarma bude
o víkendu 21. – 22. února. V hlavní budově muzea
a zámeckém pivovaru bude probíhat výstava
„Fenomén Litomyšl – příběh moderní architektury
malého města“.
Dalším subjektem, který se do programu zapojil, je
Smetanova Litomyšl, o.p.s. 
Smetanova Litomyšl jen pro Litomyšlany!
Ve čtvrtek 18. června bude uspořádáno mimořádné
festivalové představení opery Antonína Dvořáka
Rusalka, zadané pro Litomyšlany. Držitelé „Karty
Litomyšlana“ si budou moci zakoupit vstupenky

od 4. do 18. března v předprodejní kanceláři Sme-
tanovy Litomyšle (zámecké infocentrum). 
Prohlídka zámeckého sklepení s číší vína zdarma
Držitel „Karty Litomyšlana“ může v roce oslav bez-
platně navštívit sklepení litomyšlského zámku.
Zhlédne expozici soch Olbrama Zoubka s jeho
osobním výkladem pomocí audiprůvodce, výstavu
autorské tvorby Jiřího Dudychy a navíc dostane
sklenku vína Chateau Litomyšl. Otevřeno je
v dubnu a říjnu pouze o víkendech od 9 do 16
hodin, od května do září potom každý den od 9
do 17 hodin.
Vyzkoušejte si ubytování v Litomyšli!
Apartmán Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém
pivovaru není obyčejným ubytovacím zařízením.
Strávení víkendu, nebo i jen večera a noci,
v dobově zařízeném čtyřpokojovém bytu přímo
nad místem narození Bedřicha Smetany je samo
o sobě mimořádným zážitkem. Ten si v roce oslav
750 let města může za výhodných podmínek
vyzkoušet každý Litomyšlan. Pro držitele „Karty
Litomyšlana“ platí v mimosezónních měsících
(únor - duben, říjen – prosinec) cena 200 Kč
za osobu a noc (dítě od 5 do 15 let 100 Kč).
Rezervovat pobyt lze nejdříve 5 dní předem. Více
na www.smetanovalitomysl.cz.
Seznam produktů, na které majitelé Výroční karty
Litomyšlana mohou uplatnit slevu, budeme neu-
stále aktualizovat a průběžně o slevách informo-
vat. Pokud sami poskytujete nějakou zajímavou
službu a máte zájem se do slevového programu
zapojit, kontaktujte nás na e-mailové adrese
750let@litomysl.cz
Pokud nemáte své trvalé bydliště v Litomyšli nebo
v jedné z integrovaných obcí, můžete si v Infor-
mačním centru na Smetanově náměstí za 75 korun
zakoupit kartu Na rok Litomyšlanem.              -red-

Využijte Výroční kartu Litomyšlana

První Litomyšlankou roku 2009
je Viktorka

Čekání na první litomyšlské dítě roku 2009 udělala
konec až neděle 4. ledna. Mamince Romaně Štyndlové
se tento den ve 22.35 narodila dcera Viktorie, 3,45 kg,
51 cm. „Byla to bleskovka, asi spěchala, aby byla
první,“ říká s úsměvem šťastná Romana Štyndlová,
která porodila jen hodinu po svém příjezdu do lito-
myšlské nemocnice. 
První Litomyšlance přišel pogratulovat i starosta
města Michal Kortyš, který Viktorku obdaroval zlatým
dukátem a Výroční kartou Litomyšlana. Využije-li Vik-
torka již tento rok nabízené slevy, se prozatím nepoda-
řilo zjistit. „Nějaké kulturní akce snad zvládneme, je
jich hodně, třeba nás s kočárkem někam pustí,“ směje
se maminka Romana Štyndlová.
Malá Viktorka však nebyla prvním dítětem, narozeným
v litomyšlské porodnici od Nového roku, ale až desá-
tým. Podle primáře Gynekologicko-porodnického
oddělení Haralda Čadílka se hned 1. 1. 2009 spustil
poměrně bohatý přísun miminek. Již v odpoledních
hodinách přišel na svět jak chlapeček, tak i holčička.
„Chlapeček byl výjimečný, bylo to miminko gigantic-
kých rozměrů – 5,1 kg,“ uvedl Harald Čadílek.
Litomyšlská porodnice si v posledních letech drží
velmi vysoký počet porodů. „Již druhý rok po sobě se
podařilo Litomyšli porodit více dětí než Svitavám, což
je historický úspěch, protože Svitavy mají mnohem
větší spádovou oblast,“ vysvětluje primář Čadílek. Díky
dobré pověsti, které se gynekologicko-porodnické
oddělení těší mezi budoucími maminkami, přicházejí
do Litomyšle rodit i ženy z jiných oblastí. „Je důležité,
aby maminky měly příjemné prostředí, ve kterém
budou přivádět děti na svět, a aby tam byl personál, ke
kterému budou mít důvěru - porodnictví je vždy

výsledkem práce celého kolektivu,“ říká primář Čadí-
lek a pokračuje: „Maminkám, které hledají nějakou
alternativu, jako jsou porody do vody apod., tyto mož-
nosti nabízíme. Týká se to však jen několika málo žen
za rok,“ popisuje zájem budoucích maminek Harald
Čadílek.                                                                          -ps-

Cyklostezka spojí centrum s Nedošínem
Přípravné práce na projektu nové cyklostezky, která by
v budoucnu měla spojit centrum města s Nedošínem,
jsou v plném proudu. Asfaltový pruh o délce cca 550
metrů a šířce 2,5 metru povede pravděpodobně podél
trati z Husovy čtvrti  až po úroveň Vertexu. „Cílem
připravované cyklostezky je zvýšit bezpečnost
občanů, kteří dojíždějí z Nedošína a přilehlých obcí
do Litomyšle do práce a do škol, a zvýšit tak

dostupnost občanské vybavenosti,“ vysvětluje
starosta Litomyšle Michal Kortyš. V současné době
probíhají jednání s dotčenými úřady. Pokud se
podmínky stavby podaří dojednat a bude schválena
dotace, mohla by být cyklostezka dokončena do roku
2010. Podle projektu bude nová stezka navazovat
na cyklotrasu, která vede z Nedošína do Tržku.  

-ps-

Rada města Litomyšl rozhodla nahradit dosud vydá-
vané výroční publikace publikací se čtyřletou periodici-
tou. Podle lednového usnesení rady bude vydána
publikace „Litomyšl 2007-2010“. Do konce února toho-
to roku má odbor kultury a cestovního ruchu vypraco-
vat koncept této publikace včetně návrhu na způsob
sbírání dat od spolků a kulturních či sportovních orga-
nizací. Do této doby mají organizace možnost prezento-
vat svoji činnost na internetových stránkách
www.litomysl.cz, případně na stránkách Lilie.  

Na lednovém veletrhu cestovního ruchu Regiontour
představilo sdružení Česká inspirace nový projekt
s názvem „Heslo: Česká inspirace aneb inspirační víken-
dy“. Cílem projektu je nalákat a motivovat k návštěvě
našich měst pomocí celé řady bonusů a slev. Tak tedy
vyzvedněte si v informačním centru brožuru plnou
lákavých tipů, případně si stáhněte bonusovou kartu
na www.czech-inspiration.cz a hurá na výlet!     

Koncem ledna byla uzávěrka pro přijímání žádostí
o dotace z rozpočtu Města Litomyšl. Během února bude
probíhat projednávání rozpočtu podle jednotlivých
kapitol. Na březen je naplánováno projednání a násled-
né schválení rozpočtu na rok 2009 v zastupitelstvu
města a teprve poté mohou být finanční prostředky roz-
dělovány. Prosíme tedy organizace o trpělivost. 

Sdružení Českomoravské pomezí vyslalo od začát-
ku roku své zástupce již na několik veletrhů cestovní-
ho ruchu. V lednu to byl kromě brněnského
Regiontouru také Vakantie Utrecht a Ferienmesse
ve Vídni. V únoru se s krásami Litomyšle, Moravské
Třebové, Svitav, Poličky a Vysokého Mýta seznámí
návštěvníci Holiday Worldu v Praze, v Mnichově
i ve Drážďanech. Na všech veletrzích využíváme záze-
mí expozice Destinační společnosti Východní Čechy.

-ms-
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Městské bály s bohatou tombolou - nepropásněte!
Městské bály pro tři sály. Tak zní
název akce, která bude zlatým
hřebem únorového programu
oslav 750 let od povýšení Lito-
myšle na město a zároveň vrcho-
lem litomyšlské plesové sezóny.
V sobotu 7. února od 20.00 zazpí-
vá ve Smetanově domě za dopro-
vodu Junior Bandu Lanškroun
Jitka Zelenková. Ve stejnou dobu

zájezd do Paříže pro 2 osoby, notebook, navigace, jízd-
ní kolo, mobilní telefon, DVD přehrávač, digitální foto-
aparát, poukázka v hodnotě 2000 korun, za kterou je
možné koupit vstupenky na festival Smetanova Lito-
myšl, a dalších 150 cen. 
Vstupenku na Městské bály pro tři sály si můžete
zakoupit v Informačním centru na Smetanově náměs-
tí za 100 korun. Jste-li držiteli Výroční karty Litomyš-
lana, zaplatíte polovinu, tedy 50 korun. Místenku
ke stolu do vybraného sálu pořídíte za 100 Kč.       -ps-

zahrají v Lidovém domě k tanci a poslechu skupiny
Bekras a Combo 2. Music Club Kotelna bude patřit
„hospodskému rocku“ kapely Schodiště (dříve Nahoru
po schodišti dolů band).
Na jednu vstupenku bude možné procházet všemi
třemi sály. Díky televizní technice a speciální projekci
budou moci návštěvníci sledovat, co se děje v dalších
dvou sálech. Těšit se můžete na tombolu, která je díky
štědrosti litomyšlských firem opravdu bohatá. Ve hře
je například LCD televizor s úhlopříčkou (94 cm),

Oslavy narození Bedřicha Smetany
se staročeským masopustním průvodem

Před 185 lety se narodil nejslavnější litomyšlský rodák
Bedřich Smetana. „Narodil jsem se 2. března 1824. Ten-
kráte byl masopustní úterek a tedy jsem se už osudem
musel státi muzikantem,“ napsal sám. Masopustem se
nazývá období, které začíná po svátku Tří králů a končí
v úterý, jež předchází Popeleční středě. Byla to doba
zabíjaček, sousedských besed a zábav, končící
na „masopustní outerek“ rozpustilou obchůzkou mas-
kovaných postav obcí s následným bujarým veselím
v hospodě. 
V rámci probíhajících celoročních oslav 750 let
od povýšení Litomyšle budou oslavy „kulatých naroze-
nin“ Bedřicha Smetany pořádné se vším všudy. Tedy
i s tradičním masopustním průvodem, s maškarami,
zabíjačkovými specialitami a pivem. „Letos to pravé
masopustní úterý vychází o týden dříve, ale snad nám
to bude prominuto,“ říká ředitel festivalu Smetanova
Litomyšl Jan Pikna, jeden z pořadatelů akce, která se
uskuteční v neděli 1. března. 
Ve 14 hodin vyrazí od hotelu Zlatá hvězda průvod maš-
kar směrem na zámek. „Pozvali jsme skupinu rodáků
z Vortové na Hlinecku, kteří starodávnou tradici
masopustních průvodů stále udržují, a dokonce se
jedná i o jejím zápisu na seznam UNESCO,“ prozrazuje
ředitel regionálního muzea Roman Košek. Postavy
v průvodu jsou přesně určeny: Mezi červené maškary,
takzvané pěkné, patří Laufr, Ženuška a čtyři Turci,
k černým neboli šeredným zase Žid, Kominík, Slaměný,
Ras a Kobylka. Také průvod má pevný scénář. Slaměný
svolá ostatní masky troubením na volský roh a společ-
ně se vydají požádat starostu obce o povolení obchůz-
ky. Poté následuje vlastní průvod, při němž maškarády
provádějí různé taškařice – mažou přihlížející speciál-
ní barvou ze sazí, válejí se s nimi ve sněhu, honí je
a „obchodují“ s nimi. Průvod končí obyčejem, který
představuje porážení Kobylky. Ani ten se neobejde bez
veselých okamžiků a zejména vzkříšení Kobylky je pří-
ležitostí k hojným přípitkům. „A právě těmi se dostá-

váme k vlastním oslavám Bedříškových narozenin,“
vysvětluje Pikna. Je zaznamenáno, že František Sme-
tana, sládek zdejšího pivovaru, nechal vyvalit na dvůr
sudy s pivem a slavil synovo narození spolu s pivovar-
skou chasou. „Starosta Litomyšle, představující slád-
ka, také narazí pro přihlížející několik sudů s pivem.
To se bude rozdávat pochopitelně zadarmo, zakoupit
bude možno zabíjačkovou polévku, jitrnice i jelita
a veselit se na počest Bedřicha Smetany až do večera,“
zvou pořadatelé.                                                         -red-

Program oslav - Neděle 1. března 2009
•13.45 hodin - Položení věnce u pomníku na Smeta-
nově náměstí 
•14.00 Průvod masopustních maškar od hotelu Zlatá
Hvězda do zámku, tradiční maškary a zvyky představí
Rodáci z Vortové u Hlinska
•cca 14.30 Masopustní veselí na I. nádvoří zámku,
představení starých masopustních zvyků, prodej zabí-
jačkových specialit. Na oslavu narození Bedřicha Sme-
tany pro všechnu chasu pivo zdarma! 
Volně přístupný bude rodný byt Bedřicha Smetany

S maškarami z Vortové se mohli Litomyšlané setkat již v roce
2003, tehdy průvod uspořádal Spolek paní a dívek

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 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 25. února 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 koordinovat nejen vydání Lilie,
ale i dalších tiskovin. Součástí náplně práce bude i pořizování fotodokumentace z akcí města, aktualizace webových stránek,
pomoc při přípravě tiskových konferencí a při propagaci města.    

Požadavky:
• středoškolské vzdělání
• samostatnost, komunikativnost, časová flexibilita
• znalost práce v sázecím programu vítána Podrobnosti na www.litomysl.cz

Město hledá 
developery pro nové
bytové domy 
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
vyhlásí v průběhu měsíce února Město Litomyšl výbě-
rové řízení na vhodného developera pro výstavbu čtyř
bytových domů v lokalitě u nemocnice. „V projektu
architekta Krátkého je navrženo 68 bytových jedno-
tek,“ vysvětluje starosta města Michal Kortyš a dopl-
ňuje: „V době finanční krize budeme s napětím
očekávat, jakému zájmu se celý projekt bude těšit.“

V lednu a únoru se jako každoročně konají veletrhy
cestovního ruchu Regiontour v Brně a Holiday World
v Praze. Obou veletrhů se i v letošním roce účastní
zástupci svazku obcí Českomoravské pomezí, aby zde
představili širokou paletu možností, kterou region
vymezený městy Litomyšl, Moravská Třebová, Polička,
Svitavy a Vysoké Mýto nabízí svým návštěvníkům. Pre-
zentace Českomoravského pomezí probíhá v rámci
expozice destinační společnosti Východní Čechy.
Ta vyhlásila region Českomoravské pomezí turistickou
oblastí roku 2009, jejíž propagaci bude po celý letošní
rok věnována zvláštní pozornost.
Účast na veletrzích cestovního ruchu však není zdale-
ka jedinou aktivitou svazku obcí na pomezí Čech
a Moravy. V průběhu letošního a příštího roku bude
realizován projekt s názvem „Českomoravské pomezí
hraje všemi barvami“. V rámci projektu, který byl pod-
pořen z prostředků Evropské unie, by postupně měla
vzniknout řada marketingových produktů (interneto-
vá prezentace, reklamní filmový spot, tištěné propa-
gační materiály a další), jež by měly pomoci rozšířit
povědomí o atraktivitách Českomoravského pomezí
a zvýšit počet turistů, kteří do této oblasti přijíždějí.
Úspěšný průběh projektu bude jedním z hlavních
úkolů marketingového manažera cestovního ruchu.
Z výběrového řízení na tuto nově vzniklou pozici vze-
šel vítězně Ing. Jiří Zámečník, který od začátku ledna
začal pracovat na realizační fázi zmiňovaného projek-
tu. Kancelář marketingového manažera Českomorav-
ského pomezí je umístěna v Litomyšli v Ropkově ulici
č. 51, kde bude Ing. Zámečník k dispozici v úředních
hodinách vždy v úterý od 8:00 do 12:00 hodin
a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Českomoravské 
pomezí na veletrzích
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Olbram Zoubek a Libor Pešek převzali čestné
občanství Litomyšle

První událost roku 2009, která byla zařazena do pro-
gramu oslav sedmsetpadesátky, hostila jedno z nejpo-
pulárnějších těles v oblasti klasické hudby
na Slovensku – Slovenský komorní orchestr Bohdana
Warchala. Ten pod vedením uměleckého vedoucího
a sólového houslisty Ewalda Danela zahrál Concerto
grosso op. 6 G. F. Händela a Čtvero ročních období
od Antonia Vivaldiho. 
Slavnostní novoroční koncert, který se konal 4. ledna
ve Smetanově domě, přilákal i přes mrazivé počasí
stovky návštěvníků. Součástí večerního programu
bylo totiž kromě hudební části i předání čestného
občanství města Litomyšle dvěma osobnostem české
kultury, sochaři Olbram Zoubkovi a dirigentu Liboru
Peškovi.
Udělování čestných občanství má v Litomyšli více než
čtyřicetiletou tradici. Za celou dobu jejího trvání však
obdrželo tento titul pouze deset lidí. Jak prozradil
ve svém projevu litomyšlský radní a umělecký ředitel
festivalu Smetanova Litomyšl Vojtěch Stříteský, první-
mi čestnými občany Litomyšle se stali čtyři sovětští
vojáci, partyzáni, kteří se zúčastnili osvobozovacích
bojů v okolí Litomyšle na sklonku 2. světové války.
V roce 1968 bylo čestné občanství
uděleno výtvarníkovi Josefu Matič-
kovi a litomyšlskému rodákovi, žijí-
címu v Brně, literátovi Čestmíru
Jeřábkovi. Další titul se po dlouhé
odmlce rozhodli litomyšlští radní
udělit až v roce 1991. Tehdy čestné
občanství města obdržel další lito-
myšlský rodák, profesor univerzity v Manchesteru,
astronom a fyzik Zdeněk Kopal. O dva roky později pře-
vzal z rukou starosty čestné občanství ve Smetanově
domě pěvec Národního divadla v Praze Eduard Haken.
Další dva tituly byly uděleny v roce 2000 při ceremoni-
álu předávání listin o zápisu zámeckého areálu
na Seznam UNESCO. Čestnými občany města se stali
operní pěvec Ivo Žídek a rodák z nedalekého Horního
Újezdu, výtvarník Václav Boštík. 

„Jsem pražským, řekněme žižkovským občanem. Třeti-
nu života jsem ale strávil v Litomyšli. Litomyšl mě jako
disidenta přijala s láskou, s vstřícností, dobře. Kruh se
uzavřel, když jsem sestoupil ze stěn zámku do jeho
základů a tam mohl uložit své sochařské dílo. Navíc
jsem v Litomyšli našel druhou manželku, založil jsem
druhou rodinu a cítím se tady doma. Mám tu přátele,
širokou rodinu a jsem tu šťasten. Cítím se tady skuteč-
ně občanem. Navíc mám zřejmě ve Svitavách spis STB
a v závěru tady bude uložena polovička mého popela.
Za to Litomyšli děkuji,“ řekl mimo jiné ve své řeči doja-
tý Olbram Zoubek. Olbram Zoubek se narodil 21. dubna

člověk nemá radost, zvláště pak když je to tady,
ve městě, které já mám hrozně rád a kterému jsem
mimo pár koncertů nic zvláštního nepřinesl, tak mě to
velice potěšilo a dojalo,“ uvedl Libor Pešek, který již
plánuje svou další návštěvu Litomyšle: „Chystáme se,
že bychom v roce 2010 provedli Honeggerovo oratori-
um Jana z Arku. Na to bych se moc těšil, zatím je ten
projekt pouze ve stadiu dohody a vývoje,“ uvedl čest-
ný občan Litomyšle Libor Pešek. 
Libor Pešek se narodil 22. června 1933. Je absolven-
tem pražské AMU, kde studoval v letech 1951 – 56 diri-
govaní u Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava
Neumanna. V letech 1956 – 1959 byl korepetitorem
v plzeňské opeře a v Národním divadle v Praze. V roce
1959 založil soubor dechových nástrojů Komorní har-
monie. Oženil s členkou pantomimického souboru
Jaroslava Fialky, působící v divadle Na Zábradlí, Janou
Tvrzskou. V roce 1964 se jim narodil syn Filip, dnes
uznávaný vědec, fyzik. Sedm sezon stál v čele tehdej-
šího východočeského státního komorního orchestru
v Pardubicích – dnešní Komorní filharmonie. Právě
na počátku sedmdesátých let s tímto tělesem poprvé
účinkoval ve Smetanově domě. Do Litomyšle se pak
v průběhu dalších čtyř desítek let vrací s různými dal-
šími tělesy. V posledních letech zejména při hostování
na Smetanově Litomyšli. V letech 1981 – 90 byl Libor
Pešek stálým hostem České filharmonie. Po mimořád-
ném úspěchu jeho koncertu s Londýnským filharmo-
nickým orchestrem působil v letech 1987 až 1997
plných deset sezon jako umělecký šéf a hlavní dirigent
Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu.
Dále působil jako šéfdirigent Slovenské filharmonie
a od roku 1990 jako první hostující dirigent symfonic-
kého orchestru FOK. Nyní je šéfdirigentem Českého
národního symfonického orchestru. Opakovaně hos-
tuje u předních světových orchestrů. Proslul jako pro-
pagátor díla Josefa Suka, Vítězslava Nováka, ale také
Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Je nositelem
státního vyznamenání České republiky - medaile
za zásluhy prvního stupně, čestným doktorem univer-
zity v Liverpoolu, čestným členem univerzity v Presto-
nu a nositelem ceny Classic. V roce 1996 obdržel
z rukou královny Řád rytíře Britského impéria. 
Návrh na jmenování čestným občanem podala Smeta-
nova Litomyšl o.p.s. při příležitosti konání jubilejního
50. ročníku festivalu a 75 narozenin umělce.
„Lidé, kteří soustavně českou hudbu, a tu Smetanovu
zvláště, do svého repertoáru zařazují jako své mistrov-
ské dílo, si zaslouží ocenění z města, které je se Sme-
tanou tak svázáno, jako právě Litomyšl,“ uvedl
litomyšlský radní a umělecký ředitel festivalu Smeta-
nova Litomyšl Vojtěch Stříteský.

Text a foto Prokop Souček

roku 1926 v Praze. Aktivně se účastnil Pražského
povstání. Absolvoval kamenosochařskou praxi
u sochaře Otakara Velínského. V letech 1945 – 1952
studoval na vysoké škole umělecko-průmyslové
v Praze v ateliéru profesora Josefa Wágnera. V roce
1951 se začal věnovat restaurátorské praxi – speciali-
zoval se na renesanční sgrafito a kamennou plastiku.

Téhož roku se oženil se spolužačkou,
výtvarnicí Evou Kmentovou, narodily
se jim dvě děti – Jasan a Polana. Jed-
ním z důležitých mezníků v jeho
životě byl 19. leden roku 1969 -  den
smrti Jana Palacha. Olbram Zoubek
totiž tomuto studentovi, který se
upálil na protest proti vstupu vojsk

Varšavské smlouvy do republiky, sejmul tajně posmrt-
nou masku. Den poté odlitek připevněný na černé
desce přinesl na rampu Národního muzea, kde studen-
ti drželi za Palacha tryznu. Od té doby nemohl vysta-
vovat a živil se restaurováním. Nejvýznamnější
„zakázkou“ se pro něj stala obnova fasád litomyšlské-
ho zámku, kde spolu s Václavem Boštíkem, Stanislav
Podhrázským a Zdeňkem Palcrem strávili plných sedm-
náct sezón. Po smrti první ženy Evy se v roce 1981 ože-
nil s Marií Edlmanovou, s níž se seznámil při své práci
na litomyšlském státním zámku. O rok později se
z tohoto manželství narodila dcera Eva. Svůj vztah
k Litomyšli vyjádřil umělec velkorysým činem, věnoval
městu rozsáhlý soubor svých soch a nainstaloval je
do sklepních prostor litomyšlského zámku.

Dalším oceněným byl dirigent Libor Pešek, který je
nositelem již několika čestných občanství a jiných
řádů. „Citoval bych francouzského spisovatele Sten-
dhala, který řekl: Řády se nezasluhují, ty se dostávají.
Když dospějete do určitého stadia věku, začnete
dostávat řády a odměny. To ale neznamená, že z nich

Libor Pešek přebírá z rukou místostarosty Jana Janečka
symbolický klíč od města

Vlakem za památkami UNESCO 2008 zná své vítěze
V rámci veletrhu Regiontour 2009 byly v sobotu 17.
ledna vyhlášeny a předány ceny vítězům soutěže Vla-
kem za památkami UNESCO 2008. Soutěže se zúčastni-
lo 274 přihlášených zájemců, z nichž bylo vylosováno
deset výherců. Vítězové obdrželi propagační dárky od
partnerů soutěže - Českých drah, sdružení Českého
dědictví UNESCO, Čedoku a dceřiné společnosti Čes-
kých drah ČD travel.
Třetí místo si převzal pan Jan Havlík z Ústí nad Labem,
který obdržel od společnosti Čedok víkendový pobyt v
hodnotě 3000 Kč pro dvě osoby a Kilometrickou banku
Českých drah (KMB ČD). Druhé místo získala paní
Libuše Cejnová z Hradce Králové, která vyhrála od spo-
lečnosti ČD travel poukaz na víkendový pobyt v hodno-
tě 5000 Kč pro dvě osoby a KMB ČD. Vítězem soutěže se
pak stal pan Milan Balouch z Banova, který si osobně
odnesl dárkový poukaz společnosti Čedok pro dvě
osoby v hodnotě 7000 Kč, Kilometrickou banku ČD a
spoustu hezkých propagačních dárků. Na otázku, zda

Další informace o soutěži Vlakem za památkami UNESCO
lze najít na webových stránkách www.cd.cz/unesco.         

Jitka Kocyanová,
Oddělení marketingového servisu Českých drah

již ví, na které místo České republiky zavítá, pan
Balouch odpověděl: O místu víkendového pobytu už
mám jasno. Podíváme se do Karlových Varů.
Současně bylo v Brně odměněno deset soutěžících,
kteří se umístili mezi prvními deseti nejrychlejšími a
poslali všech dvanáct orazítkovaných míst, uvedených
v seznamu UNESCO. Těchto prvních deset soutěžících
obdrželo výhry od akciové společnosti České dráhy a
sdružení České dědictví UNESCO.
Soutěž byla časově omezena na období od 1. května do
31. října 2008. Do slosování byly zařazeny jen ty hrací
karty, které měly razítko podatelny Generálního ředi-
telství Českých drah do 31. října 2008 (včetně). Žolík,
který bylo možno získat na veletrzích Regiontour
Brno, Slovakia Tour Bratislava a Holiday World Praha,
sloužil k případné náhradě za jednu nenavštívenou
památku UNESCO. K výhře v soutěži bylo potřeba zaslat
dvanáct razítek z návštěvy památek UNESCO nebo
jedenáct razítek památek a k tomu jeden žolík.

Litomyšl udělila
čestná občanství
po devíti letech

Finanční konzultant

Petr Půček, tel. 605 165 556

• informace z finančního trhu
• finanční poradenství, plánování
• optimalizaci hypotéčních úvěrů,

úvěrů ze stavebního spoření
• výhodné profinancování bydlení, zajištění
• životní a neživotní pojištění
• stavební spoření
• penzijní připojištění
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Jízdenky na vlak pořídíte od února na náměstí 

Nový jízdní řád Českých drah platí od poloviny loňské-
ho prosince. Na trati Litomyšl - Choceň zůstal rozsah
vlakových spojení téměř stejný. „Do Litomyšle zajíždí
šest párů přímých vlaků, z toho na třech se vyskytuje
modernizovaná jednotka Regionova,“ říká ředitel
Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Par-
dubicích Michal Štěpán. 

Noční vlak, který původně vyjížděl z Litomyšle
ve 22.33, byl zrušen. Novinkou je jeden přímý spoj
z Litomyšle do České Třebové. Ten vyjíždí v 6.41 a vzdá-
lenost 49 kilometrů překoná za 1 hodinu a 31 minut.
V souvislosti se změnami jízdního řádu však došlo
na nádraží v Litomyšli mimo jiné k ukončení pokladní
služby a omezení provozu čekárny. „K tomuto kroku
jsme přistoupili z ekonomických důvodů. Náklady
na odbavení cestujících byly vysoké a nekorespondo-
valy s tržbami," tvrdí Michal Štěpán. Provoz čekárny je
tedy omezen pouze na odpolední hodiny, otevřena
bude od 14 do 18 hodin. Čekat v mrazu však podle
Michala Štěpána cestující nebudou: „Ráno, když ces-
tující z Litomyšle odjíždějí, je vždy k dispozici motoro-
vá souprava, kde si v teple mohou vyčkat na svůj
odjezd a v této soupravě si zároveň mohou zakoupit
u průvodčího jízdenku,“ vysvětluje. Zrušeno bylo také
sociálního zařízení ve stanici. „Provoz toalet je stejný
jako v neobsazené zastávce, české dráhy ho zde nepro-
vozují,“ doplňuje Michal Štěpán, podle kterého mají
cestující možnost využít vakuové WC ve vlacích Regio-

nova či toalety v blízké restauraci. Podle Štěpána však
České dráhy vnímají Litomyšl nejen jako jeden z tarif-
ních bodů na železnici, ale především jako významné
město. Proto se po jednání s představiteli Litomyšle
zrodil nápad, jak občanům alespoň částečně zajistit
servis služeb Českých drah. „Chceme dát Litomyšla-
nům možnost vyřídit si slevové průkazy či zakoupit
časovou jízdenku, kilometrickou banku nebo jakýko-
liv jiný doklad Českých drah, požádat o vlakové infor-
mace nebo si přímo jízdní řád zakoupit,“ říká Michal
Štěpán. 
Nové prodejní místo Českých drah naleznete na adrese
Smetanovo náměstí 72 ve dvoře. Vchod do provozovny
je dřevěnými dveřmi vedle Informačního centra. „Od
5.února si tak občané budou moci vždy ve čtvrtek zaří-
dit všechny jízdenky a průkazy pro jízdu vlakem,“ říká
Michal Štěpán a doplňuje: „Pokud by občané spíše pre-
ferovali jiný úřední den v týdnu, nemáme problém
v tom se přizpůsobit a příslušný den změnit.“ Poklad-
na bude otevřena v době 8.30 do 17.30 s výjimkou
polední půlhodinové přestávky na oběd.                -ps-

Upravené běžkařské tratě v Litomyšli?
Možná již příští rok

V průběhu měsíce ledna se na Černé hoře a v okolí
Litomyšle objevily strojově upravené běžkařské stopy.
Vytvořily je Technické služby Litomyšl za pomoci spe-
ciálního zařízení, které městu zapůjčila soukromá
firma. 
Podle ředitele Technických služeb Litomyšl Karla
Kalouska byla upravena stopa z Litomyšle na Kozlov
a zpět přes Primátorskou hráz. Další trasa vedla
do Kornice a zpět, stroj se testoval také v obcích
Benátky a Poříčí.
Zařízení je schopno upravovat tzv. stopovači součas-
ně dvě stopy, mezi kterými se nachází pás, uhlazený
pro bruslení. Právě této funkce využili pracovníci
Technických služeb při „rolbování“ kopců u Primátor-
ské hráze a U Rasovny. Upravený terén pak ocenily
zejména děti, které zde sáňkovaly, bobovaly, nebo se
učily lyžovat.
Soukromá firma nabídla městu stroj k testování již
před třemi lety. Kvůli chybějícímu sněhu se však
s jeho testováním mohlo začít až  nyní. „ Zdálo se
nám, že by takovýto stroj byl pro potřeby města nad-

tenisové hřiště, každý chce, aby splňovalo dnešní
parametry. To tento stroj dokáže a náklady na jeho
pořízení jsou relativně nízké,“ míní starosta obce
Poříčí František Bartoš.         Text a foto Prokop Souček

bytečný,“ vysvětluje místostarosta Jan Janeček, který
celou záležitost přednesl na zasedání správní rady
Mikroregionu Litomyšlsko. Mezi starosty zasedajícími
ve správní radě nápad vzbudil kladný ohlas. Protože
lze na podobné projekty získat peníze z evropských
fondů, rozhodli se zástupci mikroregionu, že kvůli
zakoupení stroje podají žádost o grant. „Pokud bude
žádost úspěšná, stroj zakoupí,“ konstatuje Jan Jane-
ček.
Speciální fréza by měla sloužit mj. ve výše položených
obcích, jako je Poříčí, Lubná a Sebranice. Již během
léta by se mohly začít připravovat a vyznačovat nové
trasy.
Podle starosty obce Poříčí Františka Bartoše je výho-
dou stroje především snadná manipulovatelnost,
která činí stroj dostupný pro všechny obce mikroregi-
onu. „Když jsme stroj o víkendu zkoušeli, sehnal jsem
asi dvanáct lidí a každý z toho byl nadšený. Kdyby ale
stopa nebyla vyfrézovaná, nikdo z nich by ven nešel.
Dnes už si lidé zvykají na určité standardy, a to
ve všech oblastech. Ať už vezmete cokoliv, například Probírka břehových

porostů řeky Loučné
V mimovegetačních obdobích let 2009 až 2010 bude
Povodí Labe s.p. provádět probírku břehových porostů
v úseku od světelné křižovatky po hotel Dalibor.
Dne 9. ledna bylo Městu Litomyšl v souladu s ustano-
veními zákona o ochraně přírody a krajiny doručeno
oznámení s.p. Povodí Labe o těžbě břehových porostů
na řece Loučné v ulicích Vodní Valy, Komenského
náměstí a Bernardka. 
Přesto, že uvedená organizace není povinna žádat
o povolení pokácení a má pouze oznamovací povin-
nost, rozsah byl v předstihu prokonzultován a případ-
ně upraven s odbory životního prostředí a místního
hospodářství MěÚ Litomyšl.
Za skácené stromy není plánována žádná náhradní
výsadba, neboť zásahem nevzniknou na břehovém
porostu mezery. Jedná se tedy o odstranění náletu,
prosvětlení porostu a odstranění proschlých stromů.
Akci bude zajišťovat středisko Vysoké Mýto, kontaktní
e-mailová adresa truhlarova@pla.cz.
Podklady k rozsahu prováděného zásahu jsou
k nahlédnutí ve dnech pondělí až středa na odboru
místního hospodářství MěÚ Litomyšl u ing. Martiny
Červinkové.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Měřiče rychlosti fungují,
lidé jezdí pomaleji

Již několik měsíců vítají auta, přijíždějící do Litomyš-
le po hlavních tazích, informativní radary. Pokud řidič
jede větší než povolenou rychlostí, speciální zařízení
jej upozorní, aby zpomalil. Za dodržení padesátikilo-
metrové rychlosti automat poděkuje.
Kromě toho, že měřiče působí na psychiku řidičů, jsou
také zdrojem cenných informací. První tři instalované
radary přinesly překvapivou statistiku: Celých 85%
automobilů, které přijíždějí do města po silnici I/35,
se vejde do rychlosti 57 km/h. Zajímavé také je, jak se
mění v průběhu týdne počet aut, která projedou měs-
tem po silnici I/35. Například pondělní provoz je srov-
natelný s víkendovým. Nejvíce aut jezdí ve čtvrtek. 
Na zvýšení bezpečnosti silničního provozu dostala
Litomyšl dotaci ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Kromě instalace pěti informativních měřičů
bylo vybudováno nasvětlení přechodů. „Ref lexní
značky vytváří jakési brány a na průtahu městem jsou
tak lépe viditelné jak v noci, tak za denního světla,“
říká vedoucí odboru místního hospodářství Pavel

Jiráň. Vyšší bezpečnost by měl přinést i zákaz jízdy
kamionů v levých jízdních pruzích, který podle Pavla
Jiráně většina řidičů kamionů dodržuje. „To, že se
kamiony nepředhánějí, hodně přispělo k přehlednosti
křižovatek“ říká Jiráň.                                                -ps-
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V závěrečné části slavnosti promluvil i proděkan Jiří
Kaše. Ten ve svém projevu vzpomněl historii školy, již
před patnácti lety založila skupina restaurátorů, kteří
se podíleli na záchraně nástěnných maleb Josefa
Váchala v litomyšlském domě Josefa Portmana, Port-
moneu. Proděkan Kaše také mj. pojmenoval základní
myšlenky, na kterých výuka mladých restaurátorů
od svých počátků stojí. Kromě mezioborového princi-
pu, v rámci kterého získávají studenti vhled do histo-
rie, přírodních věd i výtvarnou průpravu, jsou jimi
ještě důsledná výchova k týmové práci a úcta studen-
tů k restaurovanému objektu. Jiří Kaše se ve své řeči
také přihlásil k odkazu řádu zbožných škol, piaristů
a potvrdil odhodlání vedení fakulty na tuto tradici
navázat. Řád piaristů v Litomyšli více než tři století
šířil vzdělanost a vychoval zde řadu významných osob-
ností, které vešly do dějin českého národa. 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice nabízí
umělecky zaměřené bakalářské studium ve 4 oborech
studijního programu Výtvarná umění. Jsou jimi res-
taurování a konzervace: kamene a souvisejících mate-
riálů; nástěnné malby a sgrafita; papíru, knižní vazby;
a dokumentů; uměleckých děl na papíru a souvisejí-
cích materiálech. Dalším stupněm je dvouleté navazu-
jící magisterské studium v oboru restaurování
a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl
a povrchů architektury a děl písemné kultury.
Fakulta restaurování přijímá do bakalářského studia
pouhých 16 nejtalentovanějších uchazečů a 10 ucha-
zečů do navazujícího magisterského studia. Restauro-
vání je jediným uměleckým oborem, který je možno
na Univerzitě Pardubice studovat. Jiné vysoké školy
budoucím restaurátorům vzdělání prozatím neposky-
tují, a tak litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity
Pardubice zůstává i nadále jedinou školou svého
druhu v republice.                Text a foto Prokop Souček

V čele Fakulty 
restaurování stojí
i nadále Jiří Novotný

Nová jednotka intenzivní péče
zvýší šanci na přežití mrtvice

Nová jednotka intenzivní péče neurologického oddě-
lení, která je zaměřena na akutní zvládnutí cévních
mozkových příhod – mrtvic, byla otevřena v Litomyšl-
ské nemocnici 1. ledna. JIP byla připravena již při
stavbě nového neurologického pavilonu a po dlouhých
a složitých jednáních, která trvala více než dva roky,
byla nasmlouvána zdravotními pojišťovnami. Každé
ze čtyř nových lůžek je speciálně vybaveno monitoro-
vacím zařízením, „kapačkami“, systémem pro okysli-
čování a sledování EKG. O pacienty na JIP
neurologického oddělení se postarají dvě sestry
a samostatný lékař.
„Naším cílem je poskytnout pacientům akutní léčbu,
která dokáže zvrátit nepříznivý výsledek mrtvice,“
říká primář neurologického oddělení Marián Kuchar,
PhD. 
Mozek je velmi citlivá tkáň, která rychle odumírá.
Pokud je pacient stižen mrtvicí, začíná pro lékaře hra
o čas. V co nejkratším intervalu musí provést tzv.
tromblolýzu. „Trombolýza je zákrok, při kterém se
do žíly vstříkne látka, která rozpustí vytvářející se sra-
ženinu v přívodních mozkových cévách, znovu otevře
cévu a umožní jí prokrvit mozek.“ 
Pokud se tento zákrok podaří provést do jedné hodiny
po mrtvici, zachrání se každý druhý až třetí člověk,
dojde–li k aplikaci látky např. o dvě hodiny později,
neumírá pouze každý 14. pacient.
Podle statistik je léčba cévních mozkových příhod
na jednotce intenzivní péče tím nejlepším řešením.
V porovnání s léčbou na standardních neurologických
a interních odděleních je v případě hospitalizace
na JIP mnohanásobně nižší úmrtnost i stupeň poško-
zení mozku. 

Podle primáře Kuchara se včasným zásahem snižují
náklady na léčení jednoho pacienta z cévní mozkovou
příhodou až o jednu třetinu. „I když je akutní léčba
na JIP drahá, další náklady se výrazně snižují. Správná
léčba může však především dovést člověka ke kvalitní-
mu a plnohodnotnému životu,“ vysvětluje primář
Kuchar a dodává: „Pokud se cévní a mozková příhoda
nezačne léčit včas, zůstávají pacienti často do konce
života invalidy a jsou odkázáni na pomoc rodiny
a státu.“
Podle Mariána Kuchara je v celém Pardubickém kraji
kolem dvou desítek lůžek JIP neurologických odděle-
ní. Jejich počet je předepsán normou a odvozen
od velikosti spádové oblasti a procenta lidí, u kterého
se vyskytuje onemocnění cévní mozkovou příhodou.
„Populace stárne, přibývá lidí ve vyšším věku, kteří by
ještě mohli být aktivní, ale přibývají také rizikové fak-
tory a zvyšuje se tak i pravděpodobnost mozkových
příhod. Česká republika patří k zemím s nejvyšším
výskytem (počtem) cévních mozkových příhod. Statis-
tiky hovoří o tom, že v ČR se vyskytují u 300 lidí na cca
100 000 obyvatel,“ říká Marián Kuchar, který považuje
tato čísla za alarmující. Např. v Japonsku, Skandináv-
ských a západoevropských zemích je riziko cévní moz-
kové příhody o třetinu nižší. Tento stav je dán
způsobem života a stravovacími návyky většiny Čechů.
Potřebám nové JIP bude sloužit i nový počítačový
tomograf (tzv. CT, pozn. red.), který bude mít program
na zobrazení cév, jež zásobují mozek krví. „Program
může zobrazit případné ucpání této cévy, to znamená,
že nám to urychlí léčbu – budeme vědět, která céva je
ucpaná a do jaké míry,“ říká Marián Kuchar.

-ps-

Přijď te si zatančit
na benefiční ples 2009

Již se stalo tradicí, že litomyšlská římskokatolická
farnost pořádá v plesové sezoně benefiční ples,
jehož výtěžek putuje na dobrou věc v našem městě
a okolí. V minulosti se tímto způsobem pomohlo
léčebně dlouhodobě nemocných, I. základní škole,
I. mateřské škole, Speciální škole či domovu
Na Zámku pro mentálně postižené v Bystrém. 
Tento rok poputuje výtěžek plesu na podporu charitní
pečovatelské služby, která je po zrušení městské
pečovatelské služby jedinou službou tohoto druhu se

sídlem v Litomyšli. Katolická charita byla v nastalé
situaci nucena posílit tuto sféru své činnosti. Aby se
její terénní pracovníci dostali ke všem klientům,
nutně potřebuje nový automobil, na který můžete při-
spět svojí účastí na plese i vy. Jste tedy srdečně zváni,
abyste se při hudbě skupiny Combo 2 a několika pře-
kvapeních příjemně bavili a zároveň pomohli dobré
věci.
Ples se koná 21. února od 20.00 v Lidovém domě.
Předprodej v IC. Martin Karlík

Litomyšlská nemocnice
má modernizované „cétéčko“

Modernizovaný počítačový tomograf, tzv. CT, zpro-
voznili 28. ledna v Litomyšlské nemocnici,
a. s. Podle ředitele nemocnice Libora Vylíčila vypo-
vědělo staré „cétéčko“ služby těsně před koncem
loňského roku. Vylepšený přístroj umožňuje
detailnější a přesnější diagnostiku vyšetřovaných
orgánů. Podstatně rozšíří škálu neinvazivních
vyšetření pro akutní péči i standardní oddělení,
jako například neurologii, internu, kardiologii,
gastroenterologii a ortopedii. Program pro vyšetře-
ní srdce, kterým přístroj mj. disponuje, má lito-
myšlská nemocnice jako první v kraji. „Spádová
oblast nemocnice by se tím měla významně rozší-
řit,“ uvedl primář radiologického oddělení
MUDr. Jakub Vykypěl. 
Cena modernizace nebyla malá, 16,2 mil. korun.
Nemocnice si proto musela na celou částku vzít
úvěr, za který se zaručilo město Litomyšl.         -red-

Slavnostního zprovoznění přístroje se zúčastnili
zástupci kraje, zdravotních pojišťoven a Mikroregionu
Litomyšlsko. 

Třináctý večer
M.D. Rettigové
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„Vyčerpaly jsme základní výrobky. Bylo to od koláčů,
přes buchty, koblihy, štrúdly. Do dortů se nám nechtě-
lo. Také jsme váhaly, jestli nedělat slanou kuchyni, ale
to není moc populární – byli asi jen tři zájemci. Zatím
se soutěže vypustily, až nám dá někdo nějaký nový
motiv, tak začneme zase soutěžit,“ uvedla jedna ze
zakladatelek Sboru paní a dívek Pavla Brýdlová.
Organizace akce je podle jednatelky sboru Jindřišky
Kubíčkové náročná spíše psychicky než fyzicky. Na pří-
pravách pracují členky sboru již od září. Plánují, jaké
hosty pozvou a nacvičují repertoár. Letos měly v plánu
pozvat i slovenskou herečku a diplomatku Magdalénu
Vašáryovou, která se večera bohužel nemohla zúčast-
nit. A koho pozvou Paní a dívky příští rok? „Vždycky se
mi líbí, když pan Stříteský na konci Smetanovy Lito-
myšle říká, že už ví, koho pozve příště. To my tedy
opravdu nevíme,“ říká s úsměvem Jindřiška Kubíčko-
vá. 
Nezbývá nám tedy nic jiného, než se nechat překvapit. 
Každoroční měsíční přestávka, kterou si Paní a dívky
po absolvování večera dělají, se letos nekoná. Hned
první únorovou středu začínají totiž nacvičovat operu
V studni Viléma Blodka. Poprvé v historii jim s nácvi-
kem bude pomáhat „dvorní doprovazečka“, klavírist-
ka, absolventka konzervatoře, Litomyšlanka Marie
Kopecká. „Na operu V studni bychom potřebovaly více
zpěvaček, čím více zpěvaček, tím lépe - je to poměrně
náročná věc. Je zbytečné se bát, že bychom na zpěvač-
ky kladly nějak vysoké nároky. Pokud si někdo říká:
„Na to já nemám,“ tak to není pravda, zpívat může
totiž úplně každý. Jsme rády za každou zpěvačku,
která přijde,“ říká závěrem Hana Vanišová.
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KOS si získal srdce obyvatel olympijského Calgary
Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl 
na začátku prosince uskutečnil desetidenní koncertní
cestu do kanadského města Calgary, kam odcestoval
na pozvání pěveckého sboru Christ Church (www.sbor-
kos.cz/kanada). KOS, který téměř každoročně pořádá
koncertní turné po evropských státech, cestu
do zámoří absolvoval poprvé. Nákladná cesta do Kana-
dy byla realizována především díky vedení Pedagogic-
ké školy Litomyšl, Městu Litomyšl, nejrůznějším
sponzorům a rodičům zpěváků. 
Do Calgary odletělo celkem čtyřicet dva KOSáků,
o jejichž pohodlí přímo pohádkově pečovali členové
a přátelé sboru Christ Church. Kanadská strana sboru
zajišťovala také dopravu a organizaci celého programu
pobytu v Calgary. Díky paní Evě Rojek Bergmanové
(litomyšlské rodačce) KOS navázal kontakt s místní
českou komunitou. Hlavní organizátorkou turné byla
Daniela Hejralová, bývalá studentka a učitelka VOŠP
a SPgŠ Litomyšl, která v Calgary působí. Program byl
skutečně bohatý. 
Sbor se prezentoval na University of Calgary, v Hudeb-
ní nadaci Cantos, zazpíval v olympijském parku, v pev-
nosti Fort Calgary, ZOO Calgary, ve francouzské škole
Banff Trail, kde realizoval také sedm hudebně pohy-
bových workshopů. Hlavní koncert se konal v domov-
ském kostele Christ Church. Celkem sbor uskutečnil
asi osm vystoupení. Všude, kde KOSáci zpívali, rozdá-
vali radost užaslým posluchačům. Dr. Rudi Kincel
sboru KOS vzkázal: „Drahý soubore, Váš zpěv v Calgary
byl velmi úspěšný. Kanaďané vyjadřovali velmi vřelé
pocity z Vašeho zpěvu. Díky za krásné chvíle, které
jsme spolu prožili, budeme dlouho vzpomínat.“ Učitel
hudby ve francouzské škole Banff Trail napsal: „KOS
byl skvělý. Byl jsem naprosto nadšen z rozmanitosti
a krásy hlasů členů sboru pod vedením Milana Motla,
který má sbor plně pod kontrolou, přestože každý

a z Calgary si odvezli spoustu zážitků. Z vyhlídkové
věže Calgary Tower si prohlédli město a jeho okolí,
v Glenbow Museu poznali jeho historii. V Hudební
nadaci Cantos si prohlédli velmi hodnotnou sbírku klá-
vesových nástrojů. 
Na konzervatoři Mount Royal Academy poznali taměj-
ší způsob výuky hudby. V olympijském parku se vyfo-
tografovali s olympijskou pochodní a vystoupali
na nejvyšší skokanský můstek. Největším zážitkem
však byla návštěva Skalistých hor a městečka Banff
Spring, kde KOSáci relaxovali v termálních lázních. 
Po svém návratu však KOS neusíná na vavřínech
a nezahálí. V únoru se chystá natáčet své třetí profilo-
vé CD. Na začátku dubna se zúčastní Hudebního festi-
valu středních pedagogických a vyšších odborných
škol pedagogických v Litomyšli, jehož organizátorem
je podruhé VOŠP a SPgŠ Litomyšl. 31. května v rámci
oslav 750 let Města Litomyšle provede v zámeckém
amfiteátru rockové oratorium Eversmiling liberty.

-red- foto archiv sboru KOS

Bohdan Kopecký
vystavuje U Klicperů
V úterý 13. ledna se konala v Galerii U Klicperů v Hrad-
ci Králové vernisáž výstavy litomyšlského malíře Boh-
dana Kopeckého. V zaplněném foyer Klicperova
divadla na zahájení promluvil jeho ředitel Ladislav
Zeman a kunsthistorik Josef Sůva. Početnou delegaci
přátel z Litomyšle vedl místostarosta Vladimír Novot-
ný. Výstava s podtitulem „Výběr z tvorby“ soustředí
malířova díla ze všech etap jeho umělecké tvorby.
Potrvá dva měsíce, do 12. března.

Text a foto Zdeněk Vandas Zleva Josef Sůva, Bohdan Kopecký, Ladislav Zeman

zpívá uvolněně. Všichni učitelé byli ohromeni kvali-
tou a profesionalitou sboru. Domnívám se, že Vaši
studenti se chovají tak dobře a kultivovaně právě
proto, že jsou vychováváni hudbou a ke vztahu k ní.“ 
KOSáci však kromě koncertování také hodně viděli
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O dvě věci tě prosím; neodpírej mi je, dříve než umřu:
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu
ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,
tak abych přesycen neselhal a neřekl: "Kdo je Hospo-
din?" ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno
svého Boha. (Citát z Bible -  kniha Přísloví)

Šílená kobyla jménem Ekonomia se utrhla a vyběhla
ze stáje Západ. Dokud poslušně tahala kárku, zdálo
se, že ji každý uřídí, a slyšeli jsme návody z vlastních
řad, že je to hodné zvíře a stačí popustit opratě a jde
samo – nestalo se. Nyní hledáme kovboje, který by ji
zkrotil, a každá nová tvář v sedle v nás vyvolává
naděje. 
Medvěd na Východě se probudil, opustil brloh a sedl
na „naše“ vedení a z Kremlu přichází opět Mráz, který
mrazí, jinak než před 40 lety, ale mrazí. I vyslali jsme
rozvědčíky a hlídka hlásí, že na jaře se medvěd opět
probudí a třebas se to vše bude ještě jednou či více-
krát opakovat.

Nyní počítáme H.D.P. a bojíme se, že budeme mít
P.R.D. Už nejsme těmi, kdo to Evropě osladí, bojíme
se, že nám někdo někde zasolil. Lidé si k novému roku
přáli, abychom tu krizi dobře přestáli. Zprávám
v médiích nerozumíme, protože se mimo jiné ukazu-
je, že celé situaci přestávají rozumět i ti, kteří na to
mají školy. Do finanční černé díry lijeme další peníze
v naději, že jich bude dost a že ten globální průšvih
zasádrujeme jako dírku po skobě ve zdi. Kdesi jsem
četl, že náklady na krizi budou větší, než byly nákla-
dy na II. světovou válku. Nevím, ale dávalo by to urči-
tý smysl. 
Mluví se o milionech, miliardách, nemluví se ani
česky, ani německy či anglicky – mluví se „eursky
a dolarsky“. Sníme sen, že řeč peněz nám přinese
východisko.
A kam se poděl člověk? Celá ta krize začala přece
u člověka. Mluvil jsem o tom  se svým přítelem
ze zámoří a ten suše poznamenal: „Žili jsme na dluh
ne proto, abychom měli kde bydlet a abychom měli co
jíst, prostě celý náš život byl na dluh a bylo nám to
jedno.“ To je jediné ekonomické vyjádření, které mi
skutečně dává odpověď: „Žili jsme na dluh.“ Z někte-

rých machrů na burze vyklubali se podvodníci, které
nebolela hlava z toho, že spekulují se svěřeným
majetkem. Dnes již konečně chápu, proč některé
pokladničky mají tvar prasátka.
To, čeho jsme svědky, není chyba „kompjůtru“, ta
chyba je v nás – podlehli jsme šálení a lživému slovu,
že život je v majetku. Vzdálili jsme se chudobě a při-
blížili bohatství, žít obyčejný život pro nás bylo cosi
sprostého. Chudoba a bohatství nejsou ctnosti, ale žít
dobrý obyčejný život, to je ctnost. 
Možná, že se to stalo všechno proto, abychom koneč-
ně pohleděli na svého bratra a bližního a namísto iro-
nicky míněné otázky „Kdo je Hospodin?“, začali se
ptát upřímně: „Kde je Hospodin?“ – tedy: „Kde nalez-
nu dobrého Hospodáře?“, který se stará o mou duši
i tělo tady i na věčnosti, který jediný něco ví o skuteč-
né ekonomii života. 
Milí přátelé, nevím jestli jsem vyléčen, ale řeč (o)
majetku mě přestala bavit a chci slyšet víc zpráv
o tom, že se lidé mají rádi, že nežijí na astronomicky
velký dluh a že nám stačí všední chléb a dobré Boží
slovo…                                    …Buďte s Pánem Bohem. 

Petr Peňáz, farář ve Sloupnici

A kde v tom všem je, prosím pěkně, člověk?!
k zamyšlení...

Benefiční Klářin ples vydělal pro LDN přes třicet tisíc 
Už je vyprodáno! Tuto větu si museli vyslechnout
všichni, kteří si včas neobstarali vstupenky na bene-
fiční Klářin ples. Ten se konal 16. ledna v Lidovém
domě. 
Výtěžek z celé akce měl být použit na nákup šesti polo-
hovacích lůžek, kterými zbývá dovybavit oddělení
LDN. Částka 32 000, kterou se nakonec podařilo
vybrat, pokryje podle informací primářky LDN
MUDr. Jindry Kvíčalové náklady na zakoupení jednoho
lůžka. Přesto paní primářka neskrývala svou spokoje-
nost s průběhem večera. 
Nápad uspořádat na podporu LDN ples se zrodil právě
v hlavě primářky Kvíčalové. „Když byly v srpnu v léčeb-
ně dlouhodobě nemocných dny otevřených dveří,
vyřkl pan ředitel nemocnice směrem k personálu
pochvalu za to, že se snažíme získat finanční prostřed-
ky a organizujeme benefiční plesy. To ale nebyla prav-
da, ples pro nás organizovala Farní charita. Řekli jsme
si, že tentokrát to zkusíme, sice opět pod hlavičkou
charity, ale pracovně zorganizovat a udělat sami,“
vysvětluje Jindra Kvíčalová.
Kromě toho, že byl Klářin ples akcí dobročinnou, začal
jím i rok oslav 80. výročí založení LDN, zvané Na Kláře.
Ta byla založena 11. srpna 1929. Vrcholem oslav bude
podle primářky Kvíčalové benefiční koncert, který se
bude konat 8. srpna.
A jak hodlají pracovníci LDN získat částku potřebnou
k nákupu zbývajících lůžek? „Jestli budeme vyvíjet dál

pro rozvoj firmy Sodexho pass. Tato společnost byla
první, která litomyšlské LDN poskytla v loňském roce
peněžní dar. 
Letos se firma Sodexho pass postarala o občerstvení
plesových hostů. To bylo v ceně vstupenky a připravil
je kuchařský mistr Václav Šmerda, jehož pokrmy
ochutnal i španělský král či evropští prezidenti. Svou
účastí poctila slavnostní večer i herečka Zdeňka Žád-
níková – Volencová, která se tento večer představila
jako tanečnice flamenga po boku svého partnera Edu-
arda Zubáka, mistra republiky v latinsko-amerických
tancích. „Pokud se k byznysu přidá ještě charita, je to
velká přidaná hodnota. Myslím, že platí to staré příslo-
ví: Přej a bude ti přáno, a věřte mi, že za ty dva roky, co
působím v nadační činnosti, vím, že firmám, které se
věnují nejen zisku, ale i pomoci, se daří a dařit se
bude,“ vzkázala podnikatelům Zdeňka Žádníková –
Volencová.
Třicet lahví sektu otevřel po způsobu napoleonských
důstojníků pan Karel Hlavenka, specialista na tzv.
sabrage (useknutí hrdla lahve šavlí, pozn. red.). Pan
Hlavenka také předvedl, že láhev sektu lze otevřít
i za pomoci sklenice či dlažební kostky. Přestože kous-
ky skla létaly až do vzdálenosti několika metrů, k žád-
nému zranění nedošlo. Přítomní lékaři tak nemuseli
zasahovat a mohli se v klidu věnovat společnosti. 

Text a foto Prokop Souček

nějaké aktivity k získání finančních prostředků tímto
způsobem, nedokážu říct, protože je to aktivita
naprosto mimopracovní, dobrovolná a je těžko říct,
jestli bude mít personál hodně energie,“ říká s úsmě-
vem primářka Kvíčalová. 
Pro návštěvníky plesu připravili organizátoři speciální
edici sta vín s vinětou, připomínající 80. výročí založe-
ní LDN. Láhev Chardonnay či Zweigeltrebe mohli lidé
pořídit za 170 korun. „S touto lahví si kupujete víno,
ale zároveň děláte i dobrý skutek,“ motivoval hosty  ke
koupi vína litomyšlský rodák Karel Pelán, ředitel

Sabrage v podání Karla Hlavenky. V pozadí zleva Karel
Pelán, Zdeňka Žádníková – Volencová, primářka Jindra Kví-
čalová a moderátor akce Josef Štefl

Díky, že jste přišli !
S velkými obavami jsem očekávala páteční večer 16.
ledna 2009. V Lidovém domě se konal 1. Klářin bene-
fiční ples na podporu oddělení Léčebny dlouhodobě
nemocných v Litomyšli. Jistě lze najít nedostatky
i určitá nedoladění toho večera, přesto jsou
od návštěvníků slyšet pozitivní reakce. A obrovským
pozitivem je finanční  výtěžek benefice, který činí 32
000 Kč! Velké díky vám všem, kteří jste k této částce,
která bude použita k zakoupení dalšího polohovacího
lůžka pro naše pacienty, přispěli svou účastí. Díky
Farní charitě Litomyšl a Lidovému domu, kteří nám
maximálně vyšli ve všem vstříc a přispěli radou i kon-
krétní pomocí. Díky firmě Sodexho Pass za občerstve-
ní a nezištnou práci řady mladých dobrovolníků při
obsluze, firmě Kubík za sekt k slavnostnímu přípitku,
zahradnictví Vavřín za květinovou výzdobu stolů. Díky
všem vystupujícím, kteří přispěli ke slavnostnímu rázu
večera. Díky Mgr. Josefu Šteflovi za rady, pomoc

a moderování. Díky těm, kteří přispěli do tomboly
a nechtějí být jmenováni. Díky vám, milí spolupracov-
níci z Kláry, že mi pomáháte realizovat mé, ne vždy
zcela racionální, nápady a že jste tento nápad vlastní-
ho plesu, svou obětavou prací na úkor volného času
a i ve spolupráci s vlastními rodinnými příslušníky,
dotáhli do tak příjemného konce. Děkuji.

Jindra Kvíčalová, primářka LDN

Společenský ples
v Pohodlí
A – klub Pohodlí vás srdečně zve na společenský ples,
který se bude konat  v sobotu 28. února v kulturním
domě v Pohodlí. K tanci a poslechu zahraje Vepřo-kne-
dlo-zelo, připravena bude tombola, občerstvení, před-
tančení a pro prvních dvacet tanečních párů malý
dárek. Těšíme se na vaši účast.             A-klub Pohodlí

Přednáška o cestě
po západním Irsku
Rodina Kmoškova vás srdečně zve na povídání o své
pouti po západním Irsku. Přednáška se uskuteční
ve sklepení Morie Sebranice čp. 8, a to v sobotu
7. února od 18.00. Více informací naleznete na adrese
www.sklepenimorie.wz.cz. -red-

Pronajmu byt 2+1
v novostavbě 2. NP, téměř celý vybavený,

nejlépe mladému páru - nekuřáci.
Nájem 8 500 Kč / měsíčně + energie.

Kontakt 777 803 021



9

2. díl – Biskupství

Založení biskupství v Litomyšli bylo bezpochyby
pro město vyznamenáním, ale došlo k němu především
díky šťastné shodě okolností. Podivnému postavení
českých zemí v rámci středověké římské říše (králov-
ství v království) neprospívala ani církevní nesamo-
statnost – pražské biskupství bylo podřízeno
mohučskému arcibiskupovi. Povýšení se dočkalo až
v roce 1344 zásluhou kralevice Karla (budoucího císa-
ře Karla IV.), který využil svých dobrých vztahů s pape-
žem Klimentem VI., jenž byl dříve jeho vychovatelem
na francouzském královském dvoře. Nové arcibiskup-
ství muselo mít dvě podřízená biskupství. Vedle stáva-
jícího olomouckého bylo proto hledáno vhodné místo
pro biskupství druhé. V úvahu připadala východočes-
ká města, aby diecéze mohla být vytvořena z území
obou starších biskupství. Volba nakonec padla na Lito-
myšl, protože zde existoval i přes určité hospodářské
potíže v posledních letech bohatý klášter, který mohl
sloužit jako základ hmotného zajištění biskupa. Navíc
nebyli premonstráti mnichy, ale řeholními kanovníky
– kněžími, proto byla snadná jejich přeměna v kanov-
níky kapitulní – sbor duchovních na biskupském
dvoře. 30. dubna 1344 tedy spatřila světlo světa listi-
na, která mj. zakládala biskupství v Litomyšli a povy-
šovala klášterní kostel na katedrálu. Papež sice
charakterizoval Litomyšl jako „místo oplývající
počtem lidí“, ale pro jistotu ji znovu povýšil na město.
Prvním biskupem se stal opat premonstrátského kláš-
tera v Louce u Znojma Jan (1344-1353), který již
od počátku musel řešit řadu problémů. Vleklé spory
o dělení majetku mezi biskupa a kapitulu se táhly až
do roku 1398. Také hranice diecéze byly definitivně
vytyčeny až v roce 1351, rozsah biskupství byl poměr-
ně malý – z Čech k Litomyšli připadly děkanáty chru-

Na kostnickém koncilu byl jedním z jeho hlavních
žalobců a po Husově upálení byl jmenován legátem
k vyhubení českého kacířství. Pochopitelně si tím
vysloužil všeobecnou nenávist, v protestu české šlech-
ty proti upálení se o něm mluvilo jako o synu ďáblovu
a otci lži. Biskupské statky byly poté popleněny Huso-
vými stoupenci.
Jan Železný nakonec odešel do Olomouce a jeho místo
zaujal Aleš z Březí (1418-1421), který přihlížel zániku
své diecéze. 2. května 1421 přitáhli k Litomyšli husité,
cestou vyvrátili klášter v Tržku, augustiniáni před nimi
raději uprchli, stejně jako biskup s kapitulou. Litomyšl
se stala členem pražského městského svazu a velel jí
hejtman Diviš Bořek z Miletínka. Kapitula se usadila
ve Svitavách, kde působila až do poloviny 16. století.
Další biskupové byli jmenováni jen formálně.
Bouře husitských válek tak ukončila období klidu, kdy
se vedle biskupského dvora hemžícího se úředníky
i služebnictvem rozvíjelo také město – dobu, kdy byly
dokončeny hradby, rozšířena městská privilegia,
dobu, kdy vznikaly první cechy (tehdejší Litomyšlané
se  živili celkem devětadvaceti řemesly i zeměděl-
stvím). Od roku 1401 se o svátku svatého Viktorína,
patrona biskupství, pořádaly výroční trhy. V roce 1407
uskutečnil Vavřinec Toulovec první ze svých darů
městskému špitálu a položil tak do budoucna základ
městskému panství. V roce 1418 byla vystavěna radni-
ce s věží na dnešním Smetanově náměstí. Představite-
lé města již dávno používali vlastní pečeť (s
premonstrátskou lilií) a nejpozději od roku 1402 vedli
úřední knihy. Tradiční mluvená kultura začínala ustu-
povat písemné i v nižších společenských vrstvách...
Na biskupskou tradici navázala Litomyšl v roce 1982,
kdy byl jmenován k „radosti“ tehdejších komunistic-
kých mocipánů titulárním biskupem litomyšlským
Jaroslav Škarvada. 

Petr Chaloupka, RML

dimský, vysokomýtský, poličský a lanškrounský,
z Moravy šumperský a část úsovského. 
Jako druhý usedl na biskupský stolec Jan ze Středy
(1353-1364), kancléř Karla IV., který kvůli své vytíže-
nosti v Litomyšli příliš nepobýval. Byl jedním z prvních
představitelů rodící se renesance (dopisoval si např.
s Francescem Petrarkou), zajímal se o umění i ženy.
Světské záležitosti mu nebyly cizí – pomáhal k úřadům
příbuzným a známým, ale na druhé straně mu byla
blízká tzv. nová zbožnost (duchovní hnutí kladoucí
důraz na vnitřní prožitek víry), proto také přivedl
do Litomyšle v roce 1356 augustiniány, kteří vystavěli
svůj klášter na místě současného proboštství. Vedle
vyrostl dnešní kostel Povýšení sv. Kříže.
Třetí z biskupů – Albert ze Šternberka (1364-1368
a 1372-1380), přivedl další řád, když v roce 1378 zalo-
žil v Tržku kartuziánský klášter. V mezidobí jeho lito-
myšlského působení stál v čele biskupství Petr Jelito
(1368-1372), který proslul především svojí zhýralostí.
Jeho sklon k nemírnému pití alkoholu a vyhledávání
ženské společnosti ho stály i post arcibiskupa v Mag-
deburku, kam byl z Litomyšle povýšen. Také další bis-
kup, Jan Soběslav (1380-1388), viděl v církevní
kariéře především hmotný užitek, pocházel z lucem-
burské dynastie (byl synovcem Karla IV.) a rád vyměnil
malou Litomyšl za akvilejský patriarchát.
Zkaženost tehdejší církve přiváděla na svět její kritiky.
Jedním z nich byl i Mikuláš z Litomyšle, učitel a přítel
Jana Husa, s nímž se později potýkal další z litomyšl-
ských biskupů – Jan zvaný Železný (1388-1418).
On sám byl kritický k nešvarům jiných duchovních, ale
svůj život zasvětil boji za nadvládu moci duchovní nad
mocí světskou. Proto vystupoval často proti králi Vác-
lavu IV., v roce 1400 hostil v Litomyšli i jeho bratra,
uherského krále Zikmunda. Král mu na oplátku zabrá-
nil v kandidatuře na pražského arcibiskupa. Jan Želez-
ný vyčítal Husovi především spolupráci s králem.

Nejstarší městská listina s pečetí města z r. 1347
Nejcennějšími hmotnými památkami Litomyšle ze 14.
století, které budou prezentovány na podzimní
výstavě v muzeu, jsou dobové písemnosti. Vedle
písemností týkajících se biskupství to jsou dokumenty
dokládající tehdejší rozvoj vlastního města.
Z roku 1347 pochází listina, jíž rychtář a konšelé
stvrzují věnování dvou měšťanů na farní kostel.
Listina není zajímavá svým obsahem (podobné dary se
tehdy děly zcela běžně), nýbrž tím, že se jedná
o nejstarší dochovanou listinu, kterou vydalo samo
město Litomyšl. U listiny je také přivěšena nejstarší
dochovaná městská pečeť se znakem města. Svůj znak
získávala obec zpravidla od svého zakladatele.
V našem případě jím byl český král v roce 1259, ovšem
nové město zůstalo i nadále poddanským s církevní
vrchností. Řešením se zde stal kompromis – ze znaku
královského byly přejaty tinktury (barvy), ze znaku
litomyšlského premonstrátského kláštera figura. Tak
se znakem města stala stříbrná lilie v červeném poli.
Lilie je v západoevropské heraldice běžná figura,
v českém prostředí naopak výjimečná. Tvar litomyšlské
lilie se v průběhu staletí různě pozměňoval, její
nejstarší podoba na zmiňované pečeti ze žlutého
vosku má rozvinutou střední pásku dělající dojem
samostatných květních lístků.
Zakládací listina cechu řezníků z r. 1357
Město se ve 14. století rozvíjelo v oblasti správní,
kulturní i hospodářské. Dokladem toho je vznik

řemeslnických cechů, které poté jako základní
organizační jednotka řemeslné výroby přetrvaly až
do 19. století. V roce 1357 dostali od biskupa Jana
ze Středy své artikule (stanovy) řezníci (a také pekaři
spojení s perníkáři). Tato privilegia náležejí
k nejstarším svého druhu, jež se v českých zemích
dochovala. Obsahovala ustanovení ohledně chodu
organizace, o konkurenční produkci a týkala se rovněž
kvality výrobků. V předhusitském období (do r. 1419)
vznikly v Litomyšli ještě další cechy - sladovníků,
soukeníků a tkalců, krejčích a ševců.
Nejstarší městská kniha z r. 1402 
V roce 1402 byla založena nejstarší městská kniha.
Sloužila především k zápisům majetkových práv
a převodů nemovitostí měšťanů i obyvatel okolních

Nejstarší městská
pečeť na listině 
z roku 1347

seriál

seriál

Unikáty z dějin Litomyšle – 2. část

750 let městem – Litomyšl 1259–2009

vsí. Obecné písemné zaznamenávání těchto skuteč-
ností bylo tehdy novinkou, jen výjimečně se tak dosud
dělo samostatnými listinami. Kniha obsahuje i řadu
jiných zápisů důležitých pro dějiny města, je zde např.
vevázán účet za stavbu radnice z roku 1418. Stavbu
vedl mistr Kilián, pískovec se lámal až v Budislavi,
cihly se dovážely z Janova. Celá stavba stála přes 56
kop grošů. Městská samospráva neměla dříve své
sídlo, konšelé se scházeli ve vlastních domech.
Zbudování vlastního radního domu bylo výrazem
prestiže i finanční síly města. Radnice (včetně
původní věže) na Smetanově náměstí sloužila svému
účelu až do 19. století, dnes zde sídlí městská
knihovna.
Listina stvrzující nadaci Vavřince Toulovce pro špitál
z r. 1407 
V roce 1407 učinil Vavřinec Toulovec z Třemošné své
první nadání pro městský špitál, jež listinou potvrdil
král Václav IV. Špitál pečující o chudé, nemocné
a přestárlé stál v místech dnešního sídla Církve
československé-husitské a využíval i kostel
Rozeslání sv. apoštolů na dnešním Toulovcově
náměstí. Vavřinec Toulovec je osobou obestřenou
řadou pověstí, ve skutečnosti o něm mnoho nevíme.
V mládí snad mohl být skutečně loupeživým rytířem.
Vlastnil vsi Budislav, Mladočov, Desnou a Jarošov,
kde měl možná i tvrz. Na sklonku života žil zřejmě
v Litomyšli, zemřel někdy po roce 1412. Jeho
přídomek „z Třemošné“ (část obce Sebranice) může
být šlechtickým predikátem a jménem jeho sídla, či
označení jeho rodiště.  

René Klimeš, RML
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Fenomén Litomyšl 
Příběh moderní architektury malého města

Genius loci Litomyšle je nepopiratelný. Každý rok
působí na tisíce návštěvníků z celého světa. Vědomí
výjimečného kouzla města bylo vždy mezi místními
obyvateli rozšířeno. Nástup moderní doby byl proto
spojen i se snahou o vytvoření nenásilného propojení
nového a starého. Ne vždy se to podařilo, především
období komunistické totality zjizvilo tvář města již
nenapravitelně. Polistopadový stavební ruch byl
naopak veden snahou o budování architektonicky

Kotelny, výstavbě nových bytových domů nebo
rychlostní komunikaci R35. Výstava bude zahájena
v pátek 20. února v 17 hodin v zámeckém pivovaře.
Návrhy realizovaných i nerealizovaných projektů
posledních 20 let budou v pivovaře vystaveny až
do neděle 22. února. Poté budou přemístěny
do muzea, kde se připojí k historické části výstavy,
která bude do té doby přístupná samostatně. Výstava
potrvá až do 12. dubna.                   Petr Chaloupka, RML

hodnotných a do charakteru města zapadajících děl.
Rozsáhlá výstava Regionálního muzea v Litomyšli
připravená ve spolupráci s Městem Litomyšl nabídne
pohled na architekturu našeho města posledních 150
let, na návrhy realizované i nikdy nepostavené,
na Litomyšl skutečnou i možnou. Patřičná pozornost
bude věnována také chystaným velkým projektům –
zámeckému návrší, plaveckému bazénu, přestavbě

Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA
Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli vydalo již
9. svazek sborníku prací ze společenských a přírod-
ních věd. K zakoupení či objednání je v pokladně
muzea. Cena 100 Kč
Články
•Petr Chaloupka: Litomyšl válečná a převratová 1914 -
1918 (Proměny každodenního života města)•Martin
Boštík: František Ambrož Stříteský – poslední předsta-
vený České provincie řádu piaristů•Milan Skřivánek:

Chaloupka: Sbírka kartografie Regionálního muzea
v Litomyšli•Jan Kapusta: O Charlotte Martinů a děka-
nu P. Jaroslavu Daňkovi•Jana Martínková – Karel
Severin: Poznámky k Národopisné encyklopedii Čech,
Moravy a Slezska
Sdělení
•René Klimeš: Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli
online•Oldřich Pakosta: K výskytu druhu nosorožíka
kapucínka (Oryctes nasicornis L.) v lokalitě Litomyšl

Zpráva o událostech let 1967-1970 na okrese Svitavy
Materiály
•David Vích: Záchranný archeologický výzkum v areá-
lu zemědělského družstva v Cerekvici nad
Loučnou•Jana Němcová: Dodatek k vývoji fortifikač-
ního systému v Poličce•René Klimeš – Radko Kynčl:
Sbírka hodin Regionálního muzea v Litomyšli•Hana
Klimešová: Sbírka kovových nádob Regionálního
muzea v Litomyšli•Luboš Kafka: Sbírka lidových pod-
maleb na skle v Regionálním muzeu v Litomyšli•Petr

Vyšel nový svazek sborníku
Pomezí Čech, Moravy a Slezska

O všech památkách UNESCO na všech památkách UNESCO
Dotační titul s názvem Program pro památky UNESCO
byl na Ministerstvu kultury vyhlášen v roce 2008
poprvé. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které
České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví. Dotace
byly poskytovány na projekty, které splňovaly
některou z těchto priorit: 1. Management plán, 2.
Prezentace a propagace památek, na které je Program
zaměřen (např. označení, publikační projekty
zaměřené na různé cílové skupiny, osvětově výchovné
projekty), 3. Vědecko-výzkumné projekty vztahující
se k památkám, pro něž je Program určen.   
Sdružení obcí a měst, která mají na svém území
památku UNESCO, tento program velmi přivítalo
a také připravilo hned dva společné projekty. Oba
byly Komisí pro program Podpora pro památky
UNESCO hodnoceny kladně a doporučeny k podpoře.
Smyslem prvního projektu je informovat „o všech
památkách UNESCO na všech památkách UNESCO“
v České republice. V rámci projektu bylo instalováno
12 zvukových průvodců, které mají jednotnou
grafiku. Zařízení o velikosti přibližně 100 x 130 cm
funguje na principu digitálního záznamu zvuku
ve formátu MP3. Nahrazuje tedy obsáhlá textová
sdělení či živé průvodcovské služby a je výborným
doplňkem např. při čekání na začátek prohlídky
památkového objektu. Mapová část banneru je
navíc nositelem informace o vzdálenostech
k jednotlivým památkám UNESCO a slouží tak jako

•informaci o všech památkách UNESCO - minuta
mluveného slova o každé (dohromady 120 minut –
10 mutací, 12 památek)
•návrh na prohlídku města - minuta mluveného
slova (dohromady 10 minut)
•9 tipů na výlet - půl minuta mluveného slova
o každém tipu 
•mapu České republiky s vyznačením památek
UNESCO + informaci o tom, jak daleko je k ostatním
památkám UNESCO (vzdálenost, čas)
•12 fotografií památek UNESCO  
•10 fotografií k tipům na výlet 
•mapu oblasti s vyznačením tipů na výlet
Druhý projekt byl přípravou na první pololetí tohoto
roku, který je v České republice ve znamení
předsednictví EU. České dědictví UNESCO chce
na významných zasedáních ministrů a dalších
vysokých představitelů institucí EU představit
Českou republiku jako skutečnou UNESCO velmoc.
K zajištění prezentace jsme pořídili různé druhy
moderních prezentačních prvků tak, abychom
mohli samotnou prezentaci pružně přizpůsobit
místu a prostředí, kde se budou jednotlivé tzv.
„ministriády“ konat. 
Celkové náklady na oba projekty jsou 4 471 750 Kč,
z toho 3 924 575 Kč činí státní dotace, zbytek šel
z rozpočtu sdružení České dědictví UNESCO. 

Michaela Severová
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

pozvánka „kam pojedeme teď“. Celý projekt však
zároveň slouží jako důležitá osvěta – nesmí chybět
informace o tom, co je to vlastně UNESCO. 
Zvukové spoty mají celkovou délku 185 minut,
z toho 130 minut je na všech panelech shodných, 55
minut pro každý panel speciálně. 
Zvukové spoty jsou v deseti jazykových mutacích -
čeština, angličtina, němčina, francouzština,
ruština, japonština, holandština, španělština,
italština, čínština  
Každý průvodce obsahuje:
•informaci o tom, co je UNESCO a co České dědictví
UNESCO - minuta mluveného slova (dohromady 10
minut – 10 jazykových mutací)
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Langhammerová - Čtvero ročních dob…, Křivohlavý -
Dvě lásky, Kmenta - Kmotr Mrázek, Odmaturuj! ze…,
Emerson Eric - Problémové chování..., Skopová - Dět-
ské hrátky…, Beer Fritz - …a tys na Němce…, Jonas
Sylvia - Móda v proměnách času, Johnson – Hrdinové,
Toušlová - Toulavá kamera 7, Magagnini – Etruskové,
Vecchia – Khmerové, Angelillo – Indové, Pečeme
na Vánoce, Císařovský - Bohdan Kopecký, Bartoš -
Ve víru modernosti, Kapitzke - Kůň od A do Z, Nejed-
lý - Mariánské, trojiční… , Sborník prací, Toušlová -

Toulavá kuchařka, Peroutka - O české a německé…,
Kessler Leo - Hitlerova mládež útočí, Brown – Alibi,
Alexander - Hra na lásku, Clark Carol – Krajka, Falco-
ner - Perly nebes, Mládek Ivan - Příběhy z divoké-
ho…, Pawlowská  Šťastné a veselé, Murakami -
V polévce miso, Nosková - Víme svý, Nosková -
Ve stínu mastodonta, Pekárková - Sloni v soumraku,
Zmeškal - Milostný dopis klínovým…, Updike John –
Terorista, Mularczyk - Katyň

Pozvánka
na masopustní rej
Masopustní veselice se bude konat 21. února od 14.00
na statku Vojnarka v Trstěnici (nedaleko kostela).
Těšit se můžete na masopustní průvod i večerní rej
masek. K tanci a poslechu zahraje stejně jako vloni
olomoucká lidová muzika Frgál. Kromě cimbálky
a malého divadélka jsou připraveny také soutěže
pro děti, občerstvení pro dospělé.
V odpoledních hodinách proběhne na Vojnarce dražba
pohledů, které namalovali žáci ZŠ Trstěnice. Výtěžek
z celé akce bude předán trstěnické škole.
Zábava bude pokračovat večer v sále obecního úřadu,
kde proběhne vyhodnocení nejlepších masek. Násle-
dovat bude tombola a šílený tanec se skvělými muzi-
kanty.

Srdečně zve Eva Kodymová a Miriam Holubcová

325 let - 25. 2. 1684 se narodil v Rakousku Matyáš
Bernad BRAUN, barokní sochař, jehož díla jsou uzná-
vána. Jeho sochy jsou v litomyšlském piaristickém
chrámu a socha plastiky je také nad zámeckou konír-
nou.
130 let - 2. 2. 1879 se narodil v Litomyšli Quido
HODURA, filolog, univerzitní profesor a ředitel Slov-
níku českého jazyka. Zabýval se též litomyšlským
nářečím. Pamětní deska je na rodném domě v ulici
Boženy Němcové.
150 let - 4. 2. 1859 se narodil v Litomyšli Viktor Kamil
JEŘÁBEK, pozdější spisovatel. Učil v Osíku, v Obřa-
nech u Brna. Náměty pro své romány a povídky čerpal
z Litomyšle a okolí.
150 let - 11. 2. 1859 se narodil na Chrudimsku Josef
ŽĎÁRSKÝ, majitel tabákového skladu, muzejní pra-
covník z doby před 2. světovou válkou, jehož zásluhou
se tvořily řádné sbírky muzea.
140 let - 5. 2. 1869 se narodil v Tržku u Litomyšle
František FIALA, učitel v Osíku, Budislavi  a Jarošově.
Byl velkým propagátorem Budislavských skal a funkci-
onářem klubu turistů. Napsal průvodce Budislavskými
skalami.
120 let - 14. 2. 1889 se narodila Zdeňka Jirásková,
dcera spisovatele Aloise Jiráska. Narodila se brzo poté,
co se rodina v roce 1888 odstěhovala do Prahy.
90 let - 3. 2. 1919 zemřel v Praze František
KLAPÁLEK, studoval na gymnáziu v Litomyšli, kde byl
později profesorem. Byl uznávaným přírodovědcem
a entomologem, stál u zrodu České společnosti ento-
mologické. 
70 let - 18. 2. 1939 zemřel v Praze Rudolf VEJRYCH,
český malíř a častý návštěvník našeho města. V Lito-
myšli také vystavoval své obrazy, dojížděl k rodičům
a bratrovi do Kozlova.
65 let - 22. 2. 1944 zemřel v koncentračním táboře
v Terezíně Antonín LÁZNIČKA, občan Litomyšle. Byl
vězněn za odbojovou činnost ve 2. světové válce.
V témže roce zemřel také v koncentračním táboře
v Hanfeldu Karel NOVOTNÝ, rolník z Lánů.

40 let - Jako v jiných městech si studentská mládež
v Litomyšli začátkem února 1969 připomněla smrt
Jana Palacha a jeho pohřeb. Sešli se u pomníku odbo-
je před sokolovnou a odtud odešli po projevu na míst-
ní hřbitov, kde se v bývalé smuteční síni konala tryzna.
50 let - V roce 1959 vyšla péčí Krajského domu osvěty
v Pardubicích sbírka básní „Láska nejvěrnější“
od Jarmily Pátové – Vrchotové. Kresbami doplnila
publikaci Ludvika Smrčková.
50 let - Od křižovatky silnice do města a na starý
smutný most byl k sokolovně v roce 1959 přemístěn
pomník padlých v první a druhé světové válce. Byl
před vstupem do Havlíčkovy ulice od roku 1930. Důvo-
dem přemístění byly dopravní důvody a vhodnější
umístění.                              Připravuje Miroslav Škrdla

Kalendárium Litomyšle
únor 2009

Rušný rok 2008 v litomyšlské knihovně
V roce 2008 došlo k tolik očekávané přestavbě skladu
časopisů na přednáškový sál. Tomu ovšem předcházelo
úmorné a náročné vyřazování svázaných časopisů
a pořízení jejich seznamu. A protože se jednalo o dosti
výjimečný fond, nabídli jsme jej jednak místním insti-
tucím – archívu a muzeu, jednak Národní knihovně,
Krajské knihovně Pardubice,  SVK v Hradci Králové
a dalším organizacím. Zájem byl značný a tak se sklad
postupně vyprazdňoval.  Poté se ujala svého úkolu
firma ing. Černého a zahájila rekonstrukci .V listopa-
du bylo hotovo a teď už náš nový sál čeká na další  vyu-
žití. Plánujeme zde pořádat nejen přednášky
pro veřejnost, ale také kurzy pro seniory. 
V letních měsících nás čekala další mimořádná akce -
revize knihovního fondu. Tomu ovšem předcházelo
vyřazování zastaralé literatury a opotřebovaných
a poškozených knih.Vlastní revizi jsme zvládli díky
velkému nasazení všech pracovnic během července,
takže už v srpnu jsme opět půjčovali. A to jsme stihli
přeznačit fond naučné literatury tak, aby se v něm
naši čtenáři lépe a snadněji orientovali.
Poprvé jsme si vyzkoušeli prodej vyřazených knih

na podsíni a zjistili to, co naši vietnamští spoluobčané
vědí už dávno:co je na očích, to se lépe prodává...
I když jsme zaregistrovali menší úbytek čtenářů
a méně výpůjček než v předchozím roce (měsíční
uzavření knihovny se muselo projevit), troufám si říci,
že přece jen patříme s 44 563 návštěvníky k nejnavště-
vovanějším kulturním zařízením ve městě. 
Přitom „Litomyšlané“ tvoří 65 % našich čtenářů, zbý-
vajících 35 % představují “přespolní”. 
Závěrem ještě jedna dobrá zpráva. Děti do 15 let tvoří,
i přes konkurenci počítačů, videoher a televize, téměř
25% všech čtenářů. Zato věkové kategorie 30-39 let
a 40-49 let představují každá pouhých 10% našich čte-
nářů. Není to trochu málo???
Všichni dobře víme, že není nad osobní příklad, a to
i ve čtení !
A pokud ještě nejste našimi čtenáři a myslíte si, že
byste si nic nevybrali, přijďte se podívat. Knih, časopi-
sů, novin, map a zvukových knih máme docela dost.
A co nemáme, objednáme, všechno máme, všechno
víme, poradíme, posloužíme ...prosím pěkně, mohu
nechat o 11 knížek víc ?                        Jana Kroulíková

Vánoce s patchworkem
navštívílo 2930 lidí!

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří
vloni v prosinci navštívili naši výstavu Vánoce
s patchworkem a potěšili nás milým slovem či
finančním příspěvkem na dobrovolné vstupné.
Použijeme ho na další činnost našeho spolku.
A že vás nebylo málo! Napočítaly jsme 2 930
návštěvníků a 43 školních tříd ze širokého okolí.

Zvláště děkujeme těm návštěvníkům, kteří u nás
na výstavě přispěli na stavbu nového kostela Círk-
ve bratrské v Litomyšli. Naše díky patří také spon-
zorům za neutuchající pomoc a našim partnerům
a rodinám za pochopení.

členky Spolku patchworku Litomyšl



Dne 10. 2. 2009 s něhou a láskou vzpo-
meneme 10. výročí od chvíle, kdy jsme
se rozloučili s naším milovaným tatín-
kem a dědečkem Ladislavem Otčenáš-
kem. Všichni, kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. 

Vzpomíná manželka Vlasta a dcery s rodinami 

12

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Charitní
ošetřovatelské péči, tj. sestřičkám a vrchní sestře paní
Renzové, za jejich pomoc a sestřičkám Respitní péče
Jindra za jejich péči, věnovanou naší drahé Boženě
Kmoškové. Dále chceme poděkovat všemu personálu
za péči v době jejího pobytu v LDN Litomyšl a sestřič-
kám a pečovatelkám v Domově seniorů pod školou,
stejně tak i sestřičkám a lékařkám na interně litomyšl-
ské nemocnice, kde naše drahá s jejich péčí dožila
poslední dny svého života.                   rodina Kmoškova

Přestože od vánočních svátků již nějaký čas uply-
nul, cítí stále zaměstnanci a obyvatelé litomyšlského
domu Naděje potřebu veřejně poděkovat všem účinku-
jícím, organizátorům,  sponzorům a samozřejmě
návštěvníkům předvánočního benefičního koncertu.
V prostorách Zámeckého pivovaru, které zdarma
poskytlo Evropské školící centrum, se sešla po všech
směrech zajímavá hudební společnost, jejímž centrem
byl písničkář Jiří Bílý. Jeho aktivity v litomyšlských
benefičních koncertech se již pomalu stávají dobrou
předvánoční tradicí. V předchozích letech pomohly
získané peníze dětem ze speciální školy, tento rok
putoval výtěžek do pěstounských rodin ubytovaných v
domě Naděje. Nejvýznamnějšími sponzory byly sub-
jekty spojené s kulturou ve městě, vedle samotného
městského úřadu, Smetanovy Litomyšle a městského
Infocentra se na projektu dále podílely hotel Aplaus,
tiskárna Polička a firma Lammel. Všem, kdo se jakým-
koli způsobem podíleli na tomto projektu, ještě jednou
srdečné díky.                                              Lenka Kovářová

Chtěla bych tímto poděkovat všem členkám býva-
lé pečovatelské služby i všem sestrám v její nástup-
kyni Charitě za vzornou, pečlivou a citlivou péči o
mého manžela Zdeňka Kutu. Zvláště děkuji sestřič-
ce Marii Foglové, která nás navštěvovala nejvíce.
Náš dík patří i našemu panu doktorovi Večeřovi.        

Věra Kutová
Rád bych touto cestou poděkoval Městské policii

Litomyšl za operativnost a včasný zásah. V noci z 17.
na 18. ledna neznámý vandal poškodil v ulicích Kor-
nická, Jateční a Družstevní devět zaparkovaných
aut. Když jsme se brzy ráno probudili, byli městští
strážníci již na místě.                                  Jaromír Fuksa

Poděkování

Vzpomínka

Čaj na stojáka
Mým záměrem je nabídnout Litomyšlanům něco nové-
ho a tvůrčího, čeho se mohou sami zúčastnit a spolu-
vytvářet to. Chci dát vzniknout literární one man
show, ve které každý, kdo přijde, může přistoupit
k mikrofonu a předvést svůj skeč. Cituji z plakátu:
„Neopakovatelná směs gagů, básní, vtipů, převleků
a přeřeků a všelijakých historek. Zkrátka: Co na srdci,
to na mikrofon!“
Nejbližší platformou je stand up show Na stojáka tele-
vize HBO, kde se střídají u mikrofonu v krátkých inter-
valech známé tváře (T. Hanák, V. Koubek)
s neznámými vypravěči z lidu. Vystoupení jsou krátká,
několikaminutová a show má neuvěřitelný říz. Cha-
rakteristickým znakem je velmi těsný kontakt s publi-
kem, diváci jsou neustále oslovováni, tázáni, zváni
na pódium a všichni se dobře baví.
Pořad, který připravuji, bude na rozdíl od show televi-

ze HBO zaměřen stejnou měrou nejen na bavičství, ale
i na literátství. Lze předpokládat, že se najde více
autorů, kteří vládnou slovem, než těch, kteří jsou
schopni předvést vtipnou one man show. Výsledkem
může být originální kaleidoskop básní, autorských
textů, písní, etud u klavíru a krátkých scének. Přitom
vystupujícím bude známo, že jejich vystoupení by
mělo být živé a krátké. Tomuto novému pravidelnému
pořadu v Litomyšli je vyhrazena vždy poslední středa
v měsíci v čajovně V Muzeu. Čas 19.00 h.
Na každý večer zavítá HOST Čaje na stojáka, který dá
divákům jistotu, že nepřijdou zkrátka. Pro úvodní díl
již připravují svou show první hosté v historii pořadu,
a to skupina Psiskapsi.
Můžete se tedy nechat bavit anebo zkusit bavit i ostat-
ní. Jste srdečně zváni. První díl je ve středu 25.února.

Kamil Novotný

Tříkrálová sbírka - poděkování
Ze srdce děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do Třík-
rálové sbírky na Litomyšlsku, za jejich štědrost, a všem
koledníkům a vedoucím jednasedmdesáti skupinek,
kteří letos společně putovali zimními ulicemi města
a vesnic s tříkrálovými pokladničkami, za jejich vskut-
ku královsky projevenou ochotu, obětavost, nasazení
a odvahu. Díky vám všem se v Litomyšli a okolních
obcích podařilo vykoledovat nezvykle vysokou částku
304 191 Kč. Oproti loňskému roku je vykoledovaná
částka vyšší o 14 procent.
Výtěžek sbírky se ze 65 % vrací zpět do mikroregionu.
Prostředky z Tříkrálové sbírky 2009 budou na Litomyšl-
sku využity na vybavení a provoz Charitní pečovatelské
služby, která se po ukončení činnosti pečovatelské
služby provozované městem Litomyšl na podzim 2008
stala jedinou pečovatelskou službou sídlící v Litomyšli
a převzala péči o řadu nesoběstačných lidí, jež byli
dříve klienty městské pečovatelské služby. Z vykoledo-

vané částky bude možné pokrýt přibližně dvě procenta
z celkového ročního rozpočtu služby a přispět na poří-
zení automobilu, který je nezbytným předpokladem
pro provoz terénní sociální služby. Část prostředků
bude dále součástí Sociálního fondu Tříkrálové sbírky,
určeného pro pomoc rodinám a lidem v naléhavé soci-
ální nouzi. Část výtěžku, která zůstává na ústředí Cha-
rity ČR, je použita na celostátní projekty Charity ČR
a na mezinárodní humanitární pomoc.
Přínos a hodnota Tříkrálové sbírky nejsou vyčíslitelné
pouze finančně. Pochopení pro potřeby druhých
a schopnost vzájemné pomoci mezi lidmi jsou
pro „zdraví“ společnosti důležitější než ukazatele eko-
nomické prosperity. Ochota, s níž jste se do sbírky
zapojili, se proto zdá nasvědčovat, že smíme – navzdo-
ry finanční krizi a dalším aktuálním problémům – hle-
dět do budoucnosti s nadějí. Ještě jednou děkujeme!

Markéta Bělohlávková, Farní charita Litomyšl

150. výročí narození V. K. Jeřábka
z dopisů čtenářů

Tento měsíc si připomínáme 150. výročí narození
mého dědečka, litomyšlského rodáka, Viktora Kamila
Jeřábka. Narodil se 4. 2. 1859. Byl synem tiskaře Jana
Jeřábka, který přišel do Litomyšle z Prahy v r. 1844.
Pracoval v Augustově tiskárně až do roku 1902.
V. K. Jeřábek studoval na reálce v Litomyšli, kde
maturoval r. 1875. Potom přešel na roční studia
pedagogia do Kutné Hory. Učil v Osíku u Litomyšle,
v Oslavanech, Slůvkách, Pršticích a nakonec
v Obřanech u Brna. Roku 1926 odešel ve svých 67
letech do důchodu. Od té doby žil v Brně a posléze
od r. 1944 až do smrti v Litomyšli. 
Po roce 1881 začal uveřejňovat verše v Šotku
a především v Moravské orlici a později v Nivě povídky
a črty z historie a z litomyšlského studentského mládí.
Život moravské vesnice zachycoval teprve později.
Přispíval také do Zlaté Prahy, Vesny, Máje aj.
Procestoval Německo, Itálii, Švýcarsko, Francii a své
zážitky zpracoval do čtyř cestopisných knih. Byl
prvním předsedou Moravského kola spisovatelů
(1912-21), redigoval časopis Niva (1910 – 1911)

a Barvičovu edici Slovanské besedy (1893). Téměř dvě
desítky prštického působení věnoval osvětové práci,
obřanské období bylo zase obdobím jeho nejplodnější
literární tvorby. K jeho nejcennějším prózám patří
Počestná obec Valčice, Dílo saně, Černý chléb a Trýzeň
duše. O posledně jmenovaném díle se traduje, že se
rukopis u nakladatele ztratil a autor byl nucen napsat
tuto povídku znovu. Z tohoto důvodu je tato povídka
považována za jeho nejlepší.
V roce 1919 vydal ostravský spisovatel Vojtěch
Martínek k autorovým šedesátinám monografii
o V. K. J. V roce 1926 vydalo Moravské kolo spisovatelů
sborník, nazvaný Duše a dílo s předmluvou Jeřábkovy
dlouholeté přítelkyně Gabriely Preisové.
V. K. Jeřábek je pochován v Litomyšli v čestném hrobě
se svou ženou Marií roz. Císařovou, rovněž
litomyšlskou rodačkou.
Poslední vydání povídek V. K. J. je výbor z díla nazvaný
Moravské povídky. Vyšly v roce 1960 k autorovým 100.
narozeninám v redakci a s doslovem jeho vnuka
Dušana Jeřábka, profesora české literatury
na Filosofické fakultě MU v Brně.

Zdenka Jeřábková-Bukovská

Benefiční ples s Divokými husami
Farní charita Nové Hrady u Skutče pořádá benefiční
ples, jako každoročně s nadací Divoké husy. V letošním
roce jsme se rozhodli výtěžek této akce použít
na nákup terénního vozidla pro pečovatelskou službu.
Naše pečovatelská služba poskytuje pomoc seniorům
v regionu pětatřiceti obcí v okolí Nových Hradů.
Benefice se koná dne 7. února v sokolovně v Makově

u Litomyšle. Z každé koruny, kterou tuto akci podpo-
říte, budou díky nadaci Divoké husy koruny dvě. Tato
nadace výtěžek akce zdvojnásobí do výše 40 000 Kč.
K tanci a poslechu nám zahraje skupina Skelet,
k dobré náladě přispěje předtančení mažoretek, boha-
tá tombola a dobré občerstvení. Všechny srdečně
zveme na tuto akci.                          Blanka Vopařilová

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Slova moudrých: Nesnaž se být úspěšným člově-
kem. Raději se staň hodnotným člověkem. Albert
Einstein

Své významné životní jubileum v lednu osla-
vili někteří z našich spoluobčanů:
80 let – Hušková Věra, Hudečková Růžena,
Cupalová Jana
85 let – Stuchlá Marie, Dostálová Jarmila, Rej-
man Bohumil, Šváb Josef (Pazucha)
92 let – Nedošínská Marie 
93 let – Bahníková Vlasta, Pacláková Marie
94 let – Doležalová Amalie
96 let – Patočková Olga
98 let – Štyksová Matylda
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jaroslav Žďára, Osík – Hana Skalická, Osík,
Milan Vandrák, Litomyšl – Ivana Hladíková,
Litomyšl, Martin Bálský, Litomyšl – Lucie Cou-
falová, Osík
Novomanželům přejeme hodně vzájemného
porozumění, spokojenosti a manželské pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Františkem Tichým PhDr. (87 let)
Vítězslavem Melšou (92 let)
Jaroslavem Střasákem (81 let)
Václavem Košnarem (71 let)
Jaroslavem Sejkorou (81 let)
Boženou Veselou (80 let)
Miladou Štefkovou (83 let)
Marií Chlebounovou (84 let)
Annou Havranovou (82 let)
Dagmar Haladovou (84 let)
Rosálií Horáčkovou (84 let)
Vzpomínáme.

V. Kučerová,SPOZ

Společenská
kronika

Černý prapor nad Litomyšlí

Vážení spoluobčané z Litomyšle a okolí!
Máme tu opět nový rok a očekáváme jen to dobré
a úspěšné…., co se vždy s novým rokem přeje.
Rádi zapomínáme na starosti z uplynulého období
a raději bychom vše nehezké zametli pod práh.
Mně osobně nejde pod práh zamést informace, která se
týká výstavby dvou větrných elektráren výšky 120 m
v Janově u Litomyšle.Tato zpráva mi byla poskytnuta
krátce před Vánoci. Prý stavební řízení již proběhlo!
Také vám to uniklo? Mně ano, protože nemám čas obě-
hávat úřední tabule a číst si na nich informace, kde se
co bude stavět či jaké jednání bude...
Kdo bude mít největší zisk z větrných elektráren
u Janova? Určitě investor, ale co obyvatelé Janova,
Strakova a celého Litomyšlska? Určitě vím to, že nám
zůstane negativní dopad na životní prostředí a hlavně
na naše zdraví! Jak je možné, že v blízkosti osídlení
lidmi jsou povoleny větrné elektrárny? 
Mám důvěryhodné informace, že výstavba větrné
elektrárny se v cizině povoluje až ve vzdálenosti 18 km
od obydlí. Stavba větrných elektráren bude přibližně
pouhých 900 m od domů! A co Litomyšl? Ta je vzduš-
nou čarou 4 km! Kolik lidí ví o zdravotních problé-
mech, které větrné elektrárny způsobují?
Mezi argumenty odpůrců větrných elektráren patří
hluk těchto zařízení. Při provozu větrníků vznikají dva
druhy hluku. Jedním je mechanický, jehož zdrojem je

strojovna zařízení, druhým je hluk aerodynamický,
který vzniká při obtékání vzduchu kolem listů rotoru
a při procházení listů kolem stožáru. Problém tohoto
zvuku je jeho periodičnost, která neblaze působí
na psychiku obyvatel v okolí. Druhým problémem je
potom široký rozsah frekvencí těchto zvuků. Zastánci
větrných elektráren poukazují na fakt, že pro kolauda-
ci takového zařízení je nutné měření hluku, jehož úro-
veň musí splňovat hygienické podmínky. Problémem
jsou však infrazvuky, lidskému uchu neslyšitelné,
avšak mající vliv také na lidskou psychiku. Lidé
mohou následkem působení zvuků o nízkých frekven-
cích být podráždění, trpět nespavostí a depresemi.
Stačí si otevřít internetové stránky s větrnými elekt-
rárnami a dozvědět se více.
A co ptáci, kteří žijí v dané lokalitě? Jsou zde chráně-
né druhy, budeme se jich nenápadnou formou zbavo-
vat? A co ráz krajiny, který bude touto stavbou silně
poškozen? Lidé také začnou více trpět zdravotními
problémy. Dnes se platí za vše, daň nejvyšší je v tomto
případě lidské zdraví a devastovaná příroda.
Žádám o přezkoumání vhodnosti umístění větrných
elektráren v naší lokalitě! Žádají to i občané, kteří
podepsali petici proti této stavbě! Je to i naše rozhod-
nutí, nás občanů, kteří zde bydlíme a žijeme!!
Pokud vám to není lhostejné, můžete svým podpisem
přispět a vyjádřit se v petici proti výstavbě větrných
elektráren v Janově, u paní Věry Drahošové - Femina -
kosmetický salón (nad autobusovým nádražím).

Irena Lenochová

z dopisů čtenářů

Zbytečné mýty
Rádi bychom krátce reagovali na výše zveřejněný člá-
nek, který poskytuje zkreslený pohled jak na realizo-
vaný projekt, tak na problematiku větrných elektráren
vůbec. Společnost Š-BET s.r.o., která je ve 100% vlast-
nictví společnosti Wikov Wind, a.s. (společnost z ryze
české strojírenské skupiny Wikov zaměstnávající
zhruba 700 zaměstnanců) zahájila v prosinci 2008
výstavbu dvou větrných elektráren u obce Janov. Cesta
k vydání stavební povolení byla dlouhá, komplikovaná
a trvala více než tři roky, během této doby měly všech-
ny strany opakovaně možnost se k projektu vyjádřit.
Kromě stavebního a územního řízení došlo ke změně
územního plánu obce Janov a je samozřejmé, že i okol-
ní obce měly možnost zúčastnit se projednání návrhu
změny územního plánu.
Každý záměr výstavby větrných elektráren musí splňo-
vat řadu podmínek, a jednou z nich je i hodnocení
vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.
Proces posuzování zahrnuje hodnocení veškerých
možných vlivů, mezi které patří i vlivy na ptáky a neto-
pýry, tj. skupiny obratlovců, které mohou být nejvíce
ohroženy.  Stavebník musel dále splnit podmínky
místních ochránců přírody a po dostavbě se zavázat
v letním období upravit provozní dobu tak, aby se
zabránilo možným střetům s ptáky a netopýry.
Mechanické zvuky i aerodynamický hluk je u moder-
ních typů turbín velmi výrazně omezen.  Zpracovaná
akustická studie ukázala, že díky dostatečné vzdále-
nosti od obytných budov a rychlostní komunikaci R35,

ležící mezi obcí Janov a větrnými elektrárnami,
nepředstavuje hluk absolutně žádné riziko pro obyva-
tele. Pro srovnání, větrná elektrárna ve vzdálenosti
350 m vydává hluk jako otáčení novinových stránek
v obývacím pokoji. Hluk je také hlavním parametrem,
který ovlivňuje minimální vzdálenost umístění elekt-
ráren od obytné zástavby – jenom pro představu, tato
vzdálenost je v podmínkách České republiky asi 500 m
(v žádném případě 18km). Obavy z infrazvuku, který
by větrné elektrárny měly vydávat, jsou naprosto neo-
podstatněné. Na toto téma byly prováděny výzkumy,
jejichž výsledky prokázaly, že větrné elektrárny nevy-
dávají žádné škodlivé zvuky takto nízké frekvence.
Podobně nebyly zjištěny ani vysoké frekvence z oblas-
ti ultrazvuku.
Vnímání krajinného rázu je subjektivní záležitost, har-
monická krajina je založena na rovnováze působení
člověka a přírody. V tomto kontextu je větrná elektrár-
na často hodnocena jako moderní prvek, který krajinu
oživuje, symbol čisté, nevyčerpatelné a dynamické
energie větru.
Více informací o problematice větrných elektráren,
jejich vlivu na životní prostředí, lidské zdraví a mýtech
s touto problematikou spojených lze najít například
v publikaci zpracované hnutím DUHA, která je volně
dostupná na internetu pod odkazem: 
http://www.hnutiduha.cz/vitr/index_soubory/vitr_
2006.pdf.

Pavel Malík, Wikov Wind, a.s.

Prodám zděný byt 2+1 
v přízemí po  celkové rekonstrukci 

Litomyšl ul. 17. listopadu 
Tel. 777 819 116

Tradiční dětský karneval pořádá v sobotu 7. února řím-
skokatolická farnost Litomyšl. Od 14.00 do 18.00 bude
budova školní jídelny při I.ZŠ v Litomyšli patřit právě
maskám.
Letošní ročník akce bude součástí oslav 750 let
od povýšení Litomyšle na město. Děti si proto mohou
připravit masky, které připomenou historické osob-
nosti a události Litomyšle (Smetana, Jirásek, Němco-
vá, Rettigová, biskupové, knížata, piaristé, hasiči
hasící litomyšlské požáry, tiskaři z Augustovy tiskárny
atd. Zároveň však mohou ztvárnit i osobnosti 20. a 21.
století, ať již více či méně významné - necháme se pře-
kvapit). 
A na co se ještě můžete těšit? Chybět nebudou soutě-
že, živá hudba, občerstvení, tombola a speciální
odměny pro děti v maskách dle vyhlášeného tématu.
Připraveny budou také odměny pro maskované rodiče. 
Bližší informace k dětskému karnevalu vám sdělí  Petr
Kovář, tel.: 723 722 006, mail: p.kovar.lit@seznam.cz

-red-

Pozvánka
na dětský karneval 

Krize jednou skončí…
…ale český národ stárnout nepřestane. K obnově hos-
podářské dynamiky budeme potřebovat komunikačně
i profesionálně kompetentní lidi. A protože jimi
mohou být i naši sousedé cizinci, kteří teď mají největ-
ší problémy, je na místě jim podat pomocnou ruku už
dnes. 
O. s. Most pro lidská práva (http://www.mostlp.org)
se sídlem v Pardubicích ji nabízí zejména těm z nich,
kteří u nás našli nový domov a chtějí zůstat. V připra-
vovaném projektu „Druhá šance pro cizince“ mohou

potřebné kompetence získat nebo si je upevnit během
tříměsíčního intenzivního kurzu. S každým zájemcem
připraví pracovníci sdružení individuální plán tak, aby
pro něj znamenal co největší přínos v jeho pracovním
uplatnění.
Máte-li souseda či spolupracovníka cizince, řekněte
mu o tom. Máme zájem zejména o vzdělané lidi (ale
i řemeslníky) s vysokou motivací. Spojte se s námi: tel.
467771170;  774412173; info@mostlp.org

O. s. Most pro lidská práva
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Vyprávění o litomyšlských domech – 26. část

Dům čp. 91

V domě čp. 91 bydlelo několik litomyšlských lékařů
i právníků, např. to byli Dr. František Forberger,
pocházející z Janova, advokát Václav Roller, bratr
purkmistra Rollera, advokát JUDr. Pavel Stehno,
advokát JUDr. Josef Bartoš, lékař MUDr. Prokop Hruš-
ka, u něhož po příchodu do Litomyšle bydlel krátký
čas Zdeněk Matěj Kuděj, spisovatel a přítel Jaroslava
Haška, čerpající náměty pro svoje romány z okolí Lito-
myšle, jak je tomu v jeho románech Zlý dědek a Safián-
ská zima. U Dr. Hrušky žil určitý čas i sochař Vladimír
Bretschneider, žák Suchardův, který vytvořil v Lito-
myšli několik plastik. Polička má od něho pomník
Svatopluka Čecha. V domě bydlela učitelka, básnířka
a spisovatelka Františka Benešová (1891-1962), která
psala pod pseudonymem Lucie Sovová. Její literární
odkaz představuje šest knih z let 1918-1949; jsou to
Introitus, Podnebesí, Dětské knížky, Smutné sestry,
Lesní knížka a Na podsíní. Některé z těchto jejích knih
ilustroval malíř Josef Matička. 
V domě bydlel i gardista František Lorman, který žil
nějaký čas v Paříži, kde se vyučil pánským krejčím.
Zde měl nejen krejčovský závod, ale věnoval se i dám-
ské módě včetně výroby dámských klobouků. Svůj
módní závod měl nápadně označen velkou tabulí.
Dům čp. 92 je dvoupatrový a má renesanční původ z 2.
pol. 16. stol. Několikrát byl upravován, zvláště v první
čtvrtině 19. stol. a přestavěn v roce 1936, kdy dostal
funkcionalistický vzhled. Po roce 1958 byl rozdělen
na dva samostatné objekty, kdy zadní trakt je přístup-
ný ze Šmilovského ulice a dostal čp. 2. Přední část
do Smetanova náměstí dle kresby Q. Šimka datované
k roku 1870 je uváděna jako dům paní Weinerové. 
Dům čp. 93 je jednopatrový s gotickými prvky. Má
zachovanou renesanční křížovou klenbu. Štít je pozd-
ně barokní. Po roce 1814 byly provedeny klasicistní
úpravy. Interiér byl přestavován v roce 1929. Zadní
část do Šmilovského ulice je v klasicistním slohu. 
V domě měli obchod s galanterií manželé Viktor (naro-
zen 1877) a Helena (narozena 1886) Popperovi. Oba
zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi, kam byli
převezeni z Terezína transportem 6. září 1943.
Dům čp. 94 je jednopatrový s jedinou arkádou podlou-
bí. Pochází z 1. čtvrt. 16. stol. Upravován byl koncem
16. stol. Prokazuje renesanční pozůstatky. Průčelí
bylo přestavěno v klasicismu na konci 19. stol. Dům

seriál

Litomyšlský vševěd v roce oslav
Letošní ročník soutěžní hry Litomyšlský vševěd začne
v únoru, bude pokračovat druhým kolem v březnu
a třetím na přelomu dubna a května. Jednodenní hra
pro mladší děti Odpoledne s vševědem bude začátkem
června.
Smysl soutěže zůstává stejný – získat informace
a poradit si s nimi při objevování minulosti i přítom-
nosti města. Mohou se zúčastnit nejen školou povinní,
ale i starší, dokonce i rodinné týmy. Přitom nejsou

potřeba žádné znalosti o městě, protože ty se získáva-
jí během soutěže. Všechny úkoly vyřešíte tím, že se
jdete někam podívat, zeptáte se nebo si něco přečtete.
Litomyšl je plná zajímavostí, jen si jich všimnout.
Tento ročník bude samozřejmě štědřejší na odměny,
specielně pro ty, kteří se zúčastní dvou nebo tří sou-
těžních kol. Další informace o soutěži na www.litomy-
sl.cz/ddm                                                Eva Pecháčková

Letní tábory Domu dětí a mládeže
Prázdniny jsou jen zdánlivě daleko. Na začátek čer-
vence zveme do Řadova u Brandýsa nad Orlicí. V této
legendární chatové základně nabízíme dvoutýdenní
program, zaměřený na turistiku i dobrodružství, včet-
ně rybářských zážitků a poklidného plastikového
modelaření pro zájemce o tyto koníčky.
V neděli 12. července 2009 se vydáme na čtrnáctiden-
ní „Cestu za tajemným pokladem“ na táboře ve Svra-
touchu na Vysočině. Ocitneme se ve XIII. století,
ve středověku plném záhad i zábav. Bydlení ve sta-

nech s podsadou bude doplněno i hradními zážitky.
Mezitím v Litomyšli proběhne od 13. do 17. července
přírodovědný příměstský tábor, věnovaný výpravám
za zajímavostmi okolí města, stanování a hrám v areá-
lu DDM.
Od 27. července do 2. srpna zveme další příznivce stře-
dověku na příměstský keramický tábor, kde si užijí
dobrodružství, her a řemesel.
Podrobnější informace a fotografie z minulých táborů
najdete na www.litomysl.cz/ddm.     Eva Pecháčková

míval empírové portály se dvěma dvoukřídlými dveřmi
a býval zde dle kresby Q. Šimka obchod U Hárychů.
V té době byla postavena i samostatná zadní část.
V roce 1957 byl tento zadní trakt prodán majitelkou
Annou Pátovou, a tím oddělen od vlastní stavby

a dostal čp. 1. Anna Pátová z tohoto domu pocházela
a její otec Arzén Malich zde měl krejčovství a obchod
s konfekcí. Anna Pátová byla manželkou PhDr. Josefa
Páty, profesora lužického jazyka a literatury na UK
v Praze. J. Páta byl 9. června 1942 v období heydrichi-
ády zatčen a 24. června 1942 popraven. Anna Pátová
žila později v Praze u své dcery Zory Koníčkové - Páto-
vé.
Dům čp. 95 je jednopatrový s podkrovím. Roku 1740
byl dům barokně přestavěn. Na kresbě Q. Šimka k roku
1870 je zde zakreslen obchod U Kurků.
Ve středu podsíňové klenby je zavěšena kovová plasti-
ka nazv. Kovový květ, zhotovená r. 1973 dle návrhu
akad. malíře Zdeňka Špůty.
Dům čp. 96 je jednopatrový s pozdně barokní fasádou.
Písemně byl zmiňován již na počátku 16. stol. Podle
velmi masivní zdi mezi síní a loubím i mezi zadní
komorou a přilehlou místností se zdá, že původní
gotický dům neměl loubí a byl vzadu kratší a až pozdě-
ji prodloužen o zadní trakt. Výstavba v raně renesanč-
ním slohu se uskutečnila po roce 1560. V 16. stol.
patřil dům soukeníkům. V mázhausu býval sklad,
později obchod. V mezipatře se nachází pozoruhodná
klenba. Mázhausem se procházelo do dvora a odtud
do zadního traktu domu, ústícího do Šmilovského
ulice. Významnější úprava domu pochází ze 3. čtvrt.
19. stol. 
Z doby barokní úpravy asi z 30. let 18. stol. pochází
pozdně barokní socha sv. Augustina, umístěná

do výklenku mezi okny prvního poschodí. Světec zde
stojí na konzole tvaru mušle. V levé ruce drží biskup-
skou berlu a v pravé srdce. U pravé nohy sedí anděl
přelévající lasturou moře. I když autorství je sporné,
nevíme, zda je autorem Jiří Pacák či jeho syn František
Pacák, je to velmi hodnotná pískovcová socha. Kon-
cem 90. let 20. stol. provedli studenti Institutu restau-
rování a konzervačních technik v Litomyšli v čele
s posluchačem 3. ročníku Vilémem Čechem její opravu
a konzervaci.
Kolem roku 1910 dům koupil Rudolf Finger. Přestěho-
val se do Litomyšle z České Lípy a zařídil si zde železář-
ství. O rodině Fingerově je podrobně psáno
ve sborníku vzpomínek na litomyšlské Židy, sebraných
žáky I. základní školy Litomyšl, nazvaných Zmizelí sou-
sedé. Manžele Fingrovi, obě dcery Markéta, provdaná
Freyová, Mici, provdaná Sgalová, byli roku 1942
za nacistické okupace odvezeni transportem do Tere-
zína a pak do Osvětimi. Po válce se vrátila pouze paní
Freyová s dcerou, ostatní zahynuli. Syn Jan Finger
odjel v roce 1939 do Holandska a pak do Anglie, kde
vstoupil do R.A.F. a válku přežil. Fingerův obchod
v roce 1942 převzal Němec Karl Klein, který v zápětí
musel narukovat. Jako příslušník německé armády
ve 2. světové válce padl. Po rekonstrukci domu v roce
1952 byl obchod zrušen a obnovena zde původní síň
tzv. mázhaus.
Dům čp. 97 má starší renesanční jádro z doby kolem
1. pol. 16. stol. Stavebně byl upravován počátkem 17.
stol. a v roce 1933 přestavěn. Je to dům rohový, ústící
do Umrlčí uličky. Antonín Tomíček o této uličce píše,
že je to ulička velmi prastará, pocházející již od zalo-
žení města. Až do konce 15. stol. se jmenovala Tkal-
covská. Bývalo totiž zvykem, že řemeslníci jedné
profese se soustřeďovali vedle sebe. V Litomyšli známe
ulici Soukenickou, která bývala v místech pod Fort-
nou, nebo Masné krámy na Toulovcově náměstí. Počát-
kem 16. stol. se ulice nazývala Uličkou jdoucí ke kostelu
a až v roce 1657 se objevuje název ulice Umrlčí.
Od roku 1440 až do roku 1830 býval kolem tzv. Velké-
ho kostela, dnes Kapitulního chrámu Povýšení sv.
Kříže hřbitov a z města se při pohřbech chodilo právě
touto uličkou. Název se zachoval až do dneška, i když
hřbitov byl u kostela dávno zrušen. 
Na kresbě Q. Šimka jsou zachyceny vchodové dveře
do domu a vchod do krámku s názvem U Findejsů.
Býval zde i obchod s textilem rodiny Šulcových. Všich-
ni za 2.světové války jako Židé zahynuli v koncentrač-
ních táborech, Bedřich v Terezíně, manželka Berta
a syn v Osvětimi.                Připravila Alena Randáková

Z Kroužku Jihočechů
Ve čtvrtek 19. února se v salonku restaurace Slunce od
17.00 uskuteční přednáška p. Miroslava Škrdly "Kra-
jinská výstava a návštěva T. G. Masaryka v Litomyšli v
roce 1929.                                                                    -red-

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)
7. - 8. února - MUDr. Joukl Jan
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.:461 615 402
14. - 15. února - MUDr. Kašparová Leona
Polička, Janáčkova 523, tel: 775 724 524
21. - 22. února MUDr. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
28. února - 1. března MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
7. - 8. března MUDr. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369

Přednášky se zaměří na období od 3 do 18 let věku dítěte
Celoroční cyklus přednášek, určených pro rodiče, uči-
tele, ředitele škol a výchovné poradce, odstartoval 14.
ledna. V Evropském školicím centru jej zahájila před-
náškou Budeme mít školáka primářka Hamzovy léčeb-
ny Luže-Košumberk paní PhDr. Lidmila Pekařová. 
„Navázali jsme na aktivity z předchozích let a pozvali
jsme přednášející, se kterými máme ty nejlepší zkuše-
nosti. Pro učitele i pro rodiče je to skvělá sestava,
která jim přinese v praxi užitek,“ vysvětluje hlavní
organizátorka, vedoucí odboru školství, sportu a vol-
ného času Milada Nádvorníková. Letošní program
přednášek je zaměřen na období od 3 do 18 let věku
dítěte.
Nahlédnete-li do programu akcí na rok 2009, nalezne-
te v něm celou řadu jmen, známou mnoha Litomyšla-
nům. Kromě již zmíněné doktorky Pekařové, která
do Litomyšle přijede během roku ještě dvakrát, a to
s tématy Co nepokazit ve věku 7 – 15 let a Problémy
ve vztahu rodina – škola, se v Litomyšli představí ještě
osm přednášejících.
V říjnu se můžete těšit na dvě přednášky Mgr. Renaty
Ježkové, odbornice na šikanu. „Ježková je žákyně
doktora Koláře, který je autorem knížek Bolest šika-
nování, První pomoc při šikanování. Budeme ji tady
mít poněkolikáté a veřejnost by si ji neměla nechat
ujít,“ láká na zajímavý program Milada Nádvorníková.
Dalším jménem je Mgr. Michaela Veselá. Tato bývalá
pracovnice ministerstva vnitra, ředitelka základní
školy pro děti s poruchami chování, působí v součas-
nosti jako šéfka občanského sdružení Společně k bez-
pečí. Paní magistra Veselá ve svých přednáškách
pro školy i pro širokou veřejnost promluví o právu dítě-
te vůči škole a právu školy vůči dítěti i o řešení krizo-
vých situací ve škole. Pro veřejnost je připraveno téma
Dítě jako oběť násilí, vandalismu, krádeže. Podruhé se

bychom, aby si učitelé u nás v Litomyšli uměli poradit,
proto zveme praktičky, jako je Pekařová, Ježková
a Veselá,“ vysvětluje Milada Nádvorníková.
Přednášky s konají v Evropském školicím centru
a v internátu nemocnice v Purkyňově ulici. První typ
akcí je určen pro učitele, ředitele škol a výchovné
poradce. Jedná se o ty přednášky, jejichž cena je vyšší
(400 - 900 korun, pozn. red.), konají se vždy v interná-
tu nemocnice. Akce, které se konají v Evropském ško-
licím centru, jsou určeny pro veřejnost, pro učitele,
rodiče i ředitele škol a jejich cena je zpravidla 60
korun, manželský pár zaplatí 60 korun dohromady. „I
když máme napsáno, že je akce určena prioritně
pro učitele, pro preventisty a pro ředitele, neznamená
to, že se jí nemůže zúčastnit kdokoliv,“ říká Milada
Nádvorníková.
Výše vstupného se odvíjí od nákladů na uspořádání
přednášky. Vybrané peníze však ani zdaleka nepokryjí
konečné náklady, proto je zbytek částky dorovnán
z tzv. Fondíku. Princip jeho fungování vysvětluje Mila-
da Nádvorníková: „Vždy od září do září se snažíme
kontaktovat firmy z Litomyšle, ale i z jiných koutů
republiky, které jsou ochotny nám finančně přispět
na účet města. Vznikne nám určitý balík peněz. Dvě
třetiny jdou na aktivity, do kterých spadá např. před-
nášková činnost, a o prostředky z Fondíku také mohou
žádat školy a občanská sdružení, kterým prostřednic-
tvím rady můžeme přidělit dotaci. Zbývající třetina
slouží na pokrytí malé části nákladů Toulovcových
prázdninových pátků.“ 
Kapacita přednáškových sálů je omezena, proto je
třeba se dopředu přihlásit. Můžete tak učinit prostřed-
nictvím webových stránek města www.litomysl.cz,
kliknutím na odkaz Město, Městský úřad, semináře
a školení.                                Text a foto Prokop Souček

v Litomyšli objeví i dvojice PhDr. Jana Nováčková, Csc.
a PhDr. Dobromila Nevolová, autorky knížky Respekto-
vat a být respektován. Přednáška, která se jmenuje
stejně jako zmíněná publikace, volně naváže na pro-
gram z minulého roku. Mgr. Věra Janíková
a PhDr. Ivan Janík přijedou s tématem komunikace
a konflikt, aneb jak si nekazit dny. „Janíkovi se pro-
blematice konfliktů a vůbec vzdělávání učitelů začali
věnovat mezi prvními hned po revoluci,“ přibližuje
Milada Nádvorníková. 
Celorepublikový průzkum mezi učiteli středních
a základních škol, který proběhl v minulých letech,
podle Nádvorníkové ukázal, že si většina pedagogů
neví rady s výchovným problémem ve školách. Právě
proto nabídka přednášek neobsahuje žádnou didakti-
ku, až na jednu výjimku. Na přání učitelů organizátoři
zařadili přednášku Mgr. Žabenské s názvem  Malý laby-
rint češtiny. „Většinu přednášek zaměřujeme právě
na to, jak postupovat, když přijde problém. Chtěli

Milada Nádvorníková (vpředu) a primářka Hamzovy léčeb-
ny Luže-Košumberk paní PhDr. Lidmila Pekařová

90. výročí skautingu v Litomyšli
V letošním roce slaví Litomyšl 750 let od povýšení
na město. Své významné jubileum letos slaví i skau-
ting. Letos uplynulo přesně 90 let, kdy se 24. listopa-
du roku 1919 v restauraci Smetanova domu sešli
V. Marx (Ixa), S. Obdržálek (Obr), V. Kopecký, bratři
Jozefy, P. Wantoch, V. Melzer, J. Říha a Z. Tomíček a byl
jimi založen Junák v Litomyšli. První dívčí oddíl vzni-
kl o trochu později - v r. 1921 pod vedením Marty Mar-
xové, sestry V. Marxe.
O počátcích skautování se dozvídáme z dopisu (napsa-
ném  13. 12. 1991) pamětníka Zdeňka Kopeckého: 
„ …Od svého staršího bratra Vladislava Kopeckého
(nar.1905) jsem se dozvěděl, jak začínali. Pod vedením
Stanislava Obdržálka a o něco staršího Viléma Marxe,
založili oddíl. Členy byli většinou žáci gymnázia. První
tábor si vybrali neobvykle daleko, až na nejvýchodněj-
ší části Slovenska u Stakčína a Sniny. Nedaleko tábora
viděli ještě zbytky zákopů z I. světové války. Až tam se
r.1914 dostala ruská armáda. Tábořili pak i na Česko-
moravské vrchovině a jinde…”
Roku 1946 se skauti rozhodli postavit klubovnu. Byla
tedy zahájena kampaň za výstavbu „ skautského
domova“. Projektantské práce byly zadány staviteli
Mikuleckému z Řídkého. Aby se získal provozní kapi-
tál, nechali skauti vyrobit 10 000 kusů miniaturních
pálených cihel s nápisem „skautský domov“. Tyto cih-
ličky s ozdobnou zavěšovací stužkou pak prodávali
po 10,-Kčs a získané peníze ukládali na účelové konto.
V r. 1950 však došlo ke konfiskaci jejich majetku
komunisty a dodnes je záhadou, kam zbývající cihlič-
ky zmizely.
Tato událost však není jedinou jizvou na duši litomyšl-
ského skautingu. V průběhu československých dějin
totiž neměli skauti zrovna na růžích ustláno. V r. 1947
se projevila snaha komunistické strany pronikat
do všech složek, které se zabývaly výchovou dětí
a mládeže. Již v únoru r. 1948 byl jedinou uznávanou
organizací mládeže SČM (Svaz československé mláde-
že), což samozřejmě budilo u skautů nechuť, odpor
a nakonec i rozhodnutí bojovat proti tehdejšímu reži-

mu. To se samozřejmě neobešlo bez povšimnutí komu-
nistů, takže přišlo pronásledování, hlídání a nakonec
i zatčení skupiny 25 lidí, převážně skautů a studentů.
Mezi odsouzenými byl pouze jeden dospělý - rektor
piaristické koleje a duchovní rádce střediska F. A. Stří-
teský. Nejmladším vězněm byl V. Partman, kterému
bylo pouhých 14 let.
Na jaře r. 1968 se s velkým nadšením obnovila činnost
střediska. Avšak nadšení netrvalo dlouho - o prázdni-
nách r. 1970 již nesměl tábořit žádný skautský oddíl,
který nepodepsal splynutí s pionýrskou organizací
a Svazem mládeže. Pro skauty však bylo spojení
naprosto nepřijatelné, a proto se rozhodli svoji činnost
se slzami v očích ukončit. Byli také nuceni předat
skautskou chatu na Budislavy a veškerý materiál
v hodnotě cca 200 000,-Kč Svazu mládeže. Bratr Prá-
šek se sice snaží utěšit truchlící skauty slovy „Však zas
budeme skautovat, ani nestačíte vyrůst ze skautských
košil,“ avšak doba „temna“ trvala nakonec dlouhých
20 let.
V r. 1989, hned po Sametové revoluci, se sešli starší
skauti a k radosti všech byl skauting v Litomyšli obno-
ven. Dnes vstupují skauti do roku 2009 s přáním nové
klubovny. Byl by to pro ně největší a jistě nejkrásnější
dárek k devadesátinám.                      Šárka Dočkalová

Vlčata 1969

Sleva na akumulátory
BANNER 20%
Výprodej zimních pneu slevy
od 30%.
Navštivte náš pneuservis přímo 
na náměstí. Než nakoupíte,
my přezujeme nebo opravíme.

Smetanovo nám. 29, Litomyšl
tel: 461 615 610
litomysl@autostorek.cz
www.autostorek.cz

ŠTOREK s. r. o.
AUTO MOTO DÍLY

AKCE ÚNOR
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Co jsou to Sokolské šibřinky?
Dle výkladu starších pamětníků a dle sokolských tradic
se na šibřinkách schází ti, kteří se chtějí bavit – vese-
lit se – tancovat – konzumovat něco dobrého - šibřit
se.
Místní organizace Sokola 5. šibřinky pořádá letos
v prostorách sokolovny. A protože i my jsme se připoji-
li k „sedmsetpadesátce“, rádi přivítáme všechny, kteří
přijdou v dobových krojích. Věříme, že se v sále těloc-
vičny objeví kramáři, řemeslníci, kupci, mniši, dámy
a pánové z dob gotické Litomyšle. Ti, kterým gotická

se přeneseme do lesního prostředí. Tělocvična bude
plná lesních víl, zvířátek, stromů a hub. V našem lese
potkáme i myslivce, loupežníky, poustevníky, ježiba-
bu nebo Mařenku a Jeníčka.
Ve svých diářích si označte 7. a 8. březen 2009! 
V sobotu odpoledne slavnostně zasadíme několik stro-
mů (750 jich nebude) v sokolské zahradě, večer (od
20.00) se budeme šibřit a v neděli odpoledne (14.00)
se sejdeme s dětmi v lese.      Výbor TJ Sokol Litomyšl

móda nesedne, mohou vejít do sálu jako známé posta-
vy našeho města. Vždyť v Litomyšli žilo a i nyní žije
mnoho a mnoho osobností, které sem patří. Stačí se
jen zamyslet, přivřít oči a představit si, které „posta-
vy“ kráčí podloubím, zámeckým návrším, vchází
do budovy školy, muzea, divadla, restaurace…
K tanci letos hraje skupina Omega. Jako každý rok
bude připravena bohatá tombola, dobré občerstvení
a předtančení (opět v dobovém duchu).
Na dětském karnevalu (také v prostorách sokolovny)

Ohlédnutí
za rokem 2008
Uplynul rok a opět bilancujeme...Povedlo se nám
uspokojit touhu dětí, či nikoli? Co ještě můžeme
nabídnout členům naší společnosti – jaké aktivity by
je zajímali? Co ano, co ne?
Společnost pro lidi s mentálním postižením v Litomyš-
li během roku uspořádala mnoho zajímavých aktivit.
Za zmínku stojí tradiční, velmi oblíbená rekreační
jízda na koni a hipoterapie v Janově. Díky manželům
Machovým děti prožívají příjemné okamžiky v sedle.
V letošním roce byla tak velká účast, že nebylo možné
v blízkosti zaparkovat.
Děti s rodiči mohou využívat permanentky do bazénu
v České Třebové, mohou navštěvovat i posilovnu
v Litomyšli.
Za zmínku stojí i předvánoční tvoření z keramiky
a ze slámy. Mezi nejoblíbenější aktivitu dětí je beze-
sporu bowling ve sportovní hale. Děti i jejich rodiče
hrají s nadšením, hlídají si body a radí si navzájem.
Děti se mohly podívat do ZOO a Dinoparku ve Vyškově
a navštívily multikino a hvězdárnu v Hradci Králové.
Myslím, že nabídka je opravdu bohatá, a proto bych
také chtěla poděkovat sponzorům, městu Litomyšl
i dobrovolníkům, kteří tyto akce nejen financují, ale
zajišťují a dětem se věnují ve svém volném čase. 
Díky grantu z Nadace Lesy České republiky jsme dosáhli
na grant – „Chceme se také smát a sportovat“. Bylo nám
přiděleno 60 000,- na zakoupení počítačů. Proto může-
me opět rozšířit naší nabídku a děti mohou trávit čas
plnohodnotně a zapojovat se tak do všech aktivit, jako
děti bez handikepu. Všem tedy patří ještě jednou dík.

Vítězslava Borovičková, předsedkyně SPMP Litomyšl

Anglická dopoledne v RC
Rodinné centrum v Litomyšli připravilo pro malá bato-
lata a jejich rodiče pondělní dopoledne s angličtinou.
Cílem těchto setkání je skrze písničky, tanečky,
pohádky a říkanky dosáhnout pozitivního přístupu
dětí k cizímu jazyku. Podpořeni pedagogickou teorií
i vlastní mateřskou praxí věříme, že dítě, přestože
ještě nemluví, vnímá věci okolo sebe a spojuje je
s jejich názvy i významem daleko dříve, než je schopné
je pojmenovat. Rozvíjení této schopnosti v cizím jazy-
ce poskytne našim dětem neocenitelný start
pro budoucnost. 
Anglická dopoledne v centru jsou koncipována na prin-
cipu takzvané zážitkové metody s ohledem na věk dětí.
Začínáme s batolátky od osmnáctého měsíce života,
takže přítomnost rodiče a jeho ochota spolupracovat je
nezbytná. Není třeba se obávat neznalosti cizího jazy-
ka. Přestože je celá lekce vedena v angličtině s mini-
málním užitím mateřského jazyka, vzhledem
k názornosti a jednoduchosti obsahu je každý rodič

schopen porozumět a zapojit se do všech aktivit. Jedi-
né, co opravdu potřebujete, je nadšení a chuť na chvíli
se vrátit do dětských let. Uvidíte sami, jak to vaše děti
ocení!                              Zuzana Maršálková, RC Litomyšl

Otevřeno již pátým rokem

Točíme pivo: Polička 10° … 13,- Kč
Polička 11° … 14,- Kč
Gambrinus 10° … 19,- Kč

• Obědy, svačiny, večeře
• Domácí kuchyně 
• K dispozici nekuřácký salonek
• Možnost rodinných a firemních oslav
• Prostředí příjemně vytápěno

krbovými kamny

Hospůdka Na konečné

Přijďte nás navštívit! 

Terapie přírodní cestou
Toto léčení uleví člověku při jakékoliv bolesti zad,
hlavy(migrény), sedacích nervů, zánětech v těle,

virových a chřipkových onemocněních, srdeč-
ních problémech aj. Je zaměřeno na fyzické tělo
a úlevu od bolesti tak, že se najde příčina, a ta se
odstraní. V těle se rozproudí životní energie a
následně probíhají léčebné procesy. Pročistění
těla (záněty, viry, mikroby, kvasinky) aj., vyrov-
nání metabolické poruchy organismu, jako je
např.: štěpení tuků, vstřebávání bílkovin, vita-
mínů, minerálu atd.
Nutno objednat dopředu telefonicky nebo emai-
lem.  Sestavování jídelníčku pro redukční výži-
vu, sportovní výživu, dětskou výživu. VÝKLAD
TAROTU, SRT - terapie. www.reiki-srt.com
722926684 simackova@unet.cz

Markéta Šimáčková
Placená inzerce

•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

Oblast - vykoledováno: Zaháj - 23 549 Kč; Záhraď -
18 872 Kč; Mařákova, J. E. Purkyně, Z. Kopala - 9 470
Kč; Dukelská - 8 789 Kč; 17. listopadu - 8 185 Kč; Füg-
nerova a okolí - 7 291 Kč; Komenského náměstí - 7 044
Kč; Lány - 6 915 Kč; Smetanovo náměstí - 6 849 Kč;
Benátská, Partyzánská a okolí - 6 130 Kč; Tyršova,
Moravská, Strakovská - 4 298 Kč; Husovka 3 989 Kč;
U Školek 3 297 Kč; 9. května a T. G. Masaryka 3 172 Kč
Tříkrálový koncert - 1 570 Kč; Pokladničky v kostele -
12 449 Kč
Obce pod MÚ Litomyšl: Nedošín - 2 347 Kč; Kornice -
3 755 Kč; Nová Ves 2 226 Kč; Pazucha - 3 060 Kč;
Pohodlí - 7 742 Kč
Celkem Litomyšl: 150 999 Kč, Mikroregion: 153 192 Kč
Celkem vykoledováno: 304 191 Kč

Tříkrálová sbírka 2009
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Tatínek je IN
každý týden
Program „Tatínek je IN“ nabízí Rodinné centrum
v Litomyšli rodičům a dětem, kteří nemají příležitost
spolu přijít na dopolední programy a rádi by prostředí
Rodinného centra využili ke společnému trávení času.
V době od 17 do 19 hodin každé úterý si můžete přijít
pohrát, tvořit nebo jen tak pobýt. I když  název odpo-
ledne oslovuje tatínky, maminky, ale i prarodiče jsou
samo sebou zváni také. Doba programu je zvolena tak,
aby jej mohly navštívit i zaměstnaní rodiče s dětmi,
které RC už odrostly, ale rády se sem vracejí.  
V novém roce nově plánujeme realizovat nejméně
jedenkrát měsíčně během tohoto programu akci zají-
mavou – alespoň věříme, že zajímavou - nejen
pro děti, ale i pro rodiče. Začínáme turnajem ve Stiga
hokeji, který se koná 10.února od 17 do 19 hodin. Při-
hlásit do turnaje se můžete v RC nebo na tel.č. 725 036
096 do 9.února. Občerstvení zajištěno.

Jana Černochová, RC Litomyšl

Týdenní program Rodinného centra
Od ledna do června 2009
• Pondělí: 9.00 – 12.00 Herna + Angličtina pro mrňát-
ka batolátka; 19.00-21.00 sudý týden 8. DEN (který
schází nám) – pohyb, radost,tvořivost. Jana Drimlová,
tel.: 724 269 557
• Úterý: 9.00–12. 00 Šikulka – výtvarné dopoledne
pro nejmenší; 15.00 – 17.00 – lichý týden Parkinson
klub Litomyšl; 17.00 - 19.00 „Tatínek je IN“ - RC otevře-
né pro tatínky a děti, kteří si spolu chtějí hrát a tvořit
• Středa: 9.00-12.00 Mrňouskové – dopoledne
pro děti od 6. měsíců; 16.00 – 17.00 „Jóga – cvičení –
hry s Alenkou“ pro děti od 4 – 9 let; 17.15-18.45 Vědo-
mé těhotenství - nutná předběžná konzultace. Lenka
Vodehnalová, tel.: 737 160 608 

• Čtvrtek: 9.00–12.00 Malý neposeda - hrátky pro děti
i rodiče; 12.00–17.00 Společnost pro lidi s mentálním
postižením - 2. čtvrtek v měsíci; 18.30 – 20.30 STOB –
správné stravovací návyky a redukce váhy
• Pátek: 9.00-12.00 – lichý týden Cvičení pro mamin-
ky s kojenci od 3. měsíců; 9.00-12.00 – sudý týden Cvi-
čení pro maminky v šestinedělí; 14.15-15.00
Superlearningový a konverzační kurz angličtiny
pro děti od 4 let, (lektorka Katherine Koting, tel. 603
802 304)
Více informací na uvedených telefonních číslech nebo
u Petry Benešové, tel.: 607605720,  www.rc.litomysl.cz
Činnost RC podporuje MÚ Litomyšl, Pardubický kraj
a MPSV.

Vítězství III. ZŠ Litomyšl
v krajské olympiádě ve florbalu

Orlické sportovní sdružení, které je letos pořadatelem
krajských olympiád školních sportovních klubů uspo-
řádalo z důvodu nedostatku vhodných prostor

na Ústecku krajské finále ve florbalu ve sportovní hale
při III.ZŠ v Litomyšli. Shodou okolností do finále
postoupilo po vítězství v okresním kole i domácí druž-
stvo chlapců. To nakonec po velice dramatickém prů-
běhu turnaj vyhrálo a chlapci si odnesli diplom
a medaile za první místo. Bohužel se letos nepostupu-
je do republikového kola, to hrají v roce 2009 střední
školy. Hráči III.ZŠ Litomyšl postupně porazili ZŠ Leto-
hrad 3:1, remizovali se ZŠ Polabiny Pardubice 3:3 (pro-
hrávali jsme už 1:3, vyrovnání přišlo minutu před
koncem při vlastním oslabení ) a nakonec výrazné
vítězství 5:2 nad ZŠ Skuteč znamenalo 1.místo a
po prosincovém 3.místě v republice stolních tenistek
to je další úspěch litomyšlského mládežnického spor-
tu. Vítězi ostatních kategorií se staly žákyně ZŠ Morav-
ská Třebová, studentky Gymnázia Svitavy a studenti
SPŠ Chrudim.                               Pavel Jirsa, ředitel školy

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
www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
prodej zděného mezonet. bytu 3+1+pracov-

na vč.příslušenství (104 m2) ve III. NP. Nová
kuch.linka, balkon, plast. okna, nové rozvody elek-
tro, 3 sklepy. Č.9002. Cena: informace v RK

pronájem bytu 1+1 ve II.NP zděného domu
(60 m2) v centru města. Plyn. kotel, možno použí-
vat sklípek a bývalou prádelnu. Pěkný výhled
na zámek. Č.8105. Cena: 5 500,- Kč/měsíc

prodej RD s bytem 4+1 (1 pokoj v podkroví),
soc. zařízením a sklepem. Vodovod, el., plyn. ÚT,
žumpa. Garáž, zůstane zařízení kuchyně. Uvolnění
v 06/2009. Č.8099. Cena: dohodou

pronájem nadstand. bytu 5+1 (cca 150 m2)
na hl. náměstí. Kuch. linka se spotřebiči, jídelna
s nábytkem, vest. skříně, krb.kamna, plov.podlahy,
velká terasa. Č.8085. Cena: 20 000,- Kč/měsíc

prodej půd.vestavby 4+1 ve IV.NP blízko
centra. Koupelna s WC, lodžie, kuch.linka,
vest.skříně, plyn. kotel, dveře masiv-dub, stoupač-
ky a odpady nové, dům zateplený. Prostorný, klid-
ná lokalita. Č.8083. Cena: 2 450 000,- Kč

pronájem bytu 2+1 (96 m2) s garáž.stáním,
III.NP v centru města. Kuchyň s novou kuch.linkou,
2 pokoje, chodba, spíž, koupelna, WC. Vlastní plyn.
kotel. Č.8077. Cena: 8 000,- Kč/měsíc

prodej měš�an. domu na náměstí. Dům roz-
dělen na před. a zad.část+dvorek. Prodejna cca
180 m2, nebyt.prostory 158 a 45 m2, 9 bytů, 3
garáže. Částečně pronajato, zachovalý stav. Žáda-
ná lokalita. Č.8075. Cena: info v kanceláři

prodej rod. vily s možností podnikání v klid.
části města. Klubovna, sál (59 m2), kuchyňka, byt
3+kk se zázemím, v podkroví 3 pokoje, půda. ÚT
plyn.,plast. okna, bezbar. přístup, garáž. St. p. 182
a zahrada 751m 2. Č. 8069. Cena: PROGRESIVNÍ
SLEVA

pronájem reprez. byt. prostor (170 m2)
ve III.NP v hist.části města. Byt po rekonstrukci,
zimní zahrada, plyn. kotel. Vhodné pro reprez.
prostory firmy s možností ubytování, obchod.
zastoupení. Č.8063. Cena: 15 000,- Kč/měs.

ČESKÁ TŘEBOVÁ – prodej luxus. RD s bytem 5+1
vč. příslušenství. Bazén, dvojgaráž, venkovní krb,
terasa. Klidná lokalita, výhodná poloha – na lyž.
vlek 300 m. Č.9004. Cena: informace v RK

VENDOLÍ - prodej 1/2 rod. dvojdomku se zahra-
dou. Přízemí 3+1, II.NP 2+kk, půda. Garáž, dílna,
2 sklepy. Vodovod, el., žumpa. St.p.852 m2, zastav.
100 m2. Č.9001. Cena: 1 750 000,- Kč

ČISTÁ - prodej venkov. stavení s byty 1+1
a 2+1. Vodovod, el., žumpa, plyn.ÚT, stodola,
kůlna, skleník. St.par. 646 m2, zahrada 5 021 m2. 
Č.8108. Cena: 1 300 000,- Kč

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

KAMENICTVÍ
PAVEL BARTONÍČEK

„ K A M E N Í Č E K “
privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

Letos opět nabízíme program pro děti, které zůstávají
o jarních prázdninách ve městě a nechtějí se nudit.
Mohou do Domu dětí a mládeže chodit od pondělí
do pátku, nebo se přihlásit na některý den podle vlast-
ního výběru.
Necháme se inspirovat světlem a budeme se věnovat
keramice i jinému vyrábění, hrát hry a vymýšlet si.
Zveme také zájemce o plastikové modelářství nebo pří-

rodovědu. V pátek dokončíme načaté a můžeme si dát
turnaje v různých hrách.
V poplatku 100,- Kč na den jsou zahrnuty obědy
v jídelně ZŠ U Školek (karta není potřeba) a odpolední
svačiny.
Programy jednotlivých dnů a další informace najdete
na www.litomysl.cz/ddm a na plakátcích ve školách
a ve městě.                                              Eva Pecháčková

Jarní prázdniny v DDM

Masopustní
průvod 
a maškarní bál
Spolek žen Benátky vás všechny srdečně zve na maso-
pustní průvod vsí, který se bude konat v sobotu 21.
února. Sraz masek, muzikantů a všech lidiček je ve 13
hodin u kapličky v Benátkách. 
Rádi bychom vás také pozvali na maškarní bál, konaný
v sobotu 28. února v sále místní hospůdky. K tanci
i poslechu hraje skupina GEM. Začátek bálu je ve 20
hodin.
Občerstvení, bohatou tombolu a dobrou náladu mají
pro vás připraveny pořadatelky.
V neděli 1. března od 14 hodin mohou v tanci i taška-
řicích pokračovat děti na dětském karnevale. I pro ně
je připravena bohatá tombola, občerstvení a dobrá
hudba.
Na všech akcích budete srdečně vítáni.

Za Spolek žen Benátky Jitka Balská
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Lyžařský výcvik
ZŠ T.G.Masaryka

Únorové sudoku na Gymnáziu
Vysoké Mýto

Po loňském úspěšném pořádání luštitelských soutěží
je i letošní únor na gymnáziu věnovaný oblíbenému
rébusu SUDOKU.
2. ročník soutěže Mistr SUDOKU města Vysoké Mýto,
kterou vyhlašuje Gymnázium Vysoké Mýto ve spolu-
práci s městem Vysoké Mýto, čeká na své vítěze. V prů-
běhu Dne otevřených dveří (11. 2. 2009 14 – 18 hodin)
zveme širokou veřejnost k návštěvě naší školy s mož-
ností zapojit se do luštění SUDOKU – číselné křížovky
oblíbené na celém světě. Hrát budeme ve čtyřech
věkových kategoriích, a to do 12 let (narození 1997
a mladší), do 20 let (narození 1989 až 1996), do 50 let
(narození 1958 až 1988) a nad 50 let (narození 1957
a starší). Každý soutěžící bude luštit tři SUDOKU indi-
viduálně na čas. Vyhodnocení výsledků se uskuteční
ve čtvrtek 12. 2. 2009 v 17 hodin v aule gymnázia.
Všichni účastníci získají diplom, ti nejlepší obdrží
hodnotnou cenu. Startovné se neplatí, časový limit
nemáme. Nemusíte se dopředu nijak přihlašovat, pro-
stě přijďte. Čekáme děti, rodiče i prarodiče, zkusit to
může opravdu každý. 
Bližší informace získáte na adrese kysilkova@gvmy-
to.cz nebo reditel@gvmyto.cz. Další podrobnosti
najdete také na www.gvmyto.cz.
11. 2. 2009 dopoledne je obdobná soutěž připravena
i pro studenty gymnázia, kteří budou bojovat o pohá-
ry a titul Mistr SUDOKU Gymnázia Vysoké Mýto. Sou-
časně je tato soutěž i kvalifikací na Regionální přebor
škol v SUDOKU, kterou po loňské premiéře gymnázium

pořádá i v letošním roce. V pátek 27. 2. do Vysokého
Mýta přijedou nejlepší luštitelé ze základních a střed-
ních škol našeho regionu.

IQ testy
Souběžně s luštěním SUDOKU budou mít všichni
návštěvníci Dne otevřených dveří 11. 2. 2009 možnost
změřit svoje IQ v oficiálních testech společnosti
Mensa. 
Společnost Mensa provádí základní testování IQ pro-
střednictvím mezinárodně uznávaného standardizo-
vaného testu. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat
maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi
jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensov-
ního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným
IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.
Test není závislý na nabytých vědomostech, kultur-
ním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se
o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými sym-
boly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly
zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky.
Test nelze absolvovat korespondenčně. Cena za testo-
vání je 290,- Kč dospělí, 190,- Kč studenti (po předlo-
žení studentského průkazu).Všichni mladší 15 let
(testy mohou vypracovávat jen starší 14 let) musí mít
písemný souhlas zákonného zástupce s testováním.
S sebou si vezměte občanský průkaz (studijní průkaz).
Více informací k testování na www.mensa.cz.

Blanka Kysilková

Stále se něco děje
Jen co na škole rozdal dárky Mikuláš s andělem
a čerty, čekalo na děti krásné dopoledne plné her
v tělocvičně. Učitelky prvního stupně připravily
pro žáky 1. – 5. ročníku v předvánočním čase zábavný
soutěžní projektový den. Smíšená družstva soutěžila
v mnoha legračních soutěžích. Mezi sportovními dis-
ciplínami nechybělo ani louskání ořechů na čas, roz-
krajování jablíček na vánoční hvězdičky nebo kutálení
obřích sněhových koulí. 
Další předvánoční odpoledne trávili ve škole s dětmi
i jejich rodiče a příbuzní. Tentokrát na velmi hezké
vánoční besídce. Děti každé třídy vystoupily se svým
připraveným kulturním programem. 

Hned po vánočních prázdninách se celá škola chystala
na den otevřených dveří. Byli pozváni i předškoláci,
aby před zápisem poznali prostředí naší školy a sezná-
mili se s učitelkou první třídy. Paní učitelka Pavla
Cibulková naučila děti první písmenko prostřednic-
tvím písmenkové pohádky. Mohly si vyzkoušet i práci
na interaktivní tabuli, z čehož byly doslova nadšené.
Ve druhém lednovém týdnu se konal zápis do školy,
který již tradičně proměnil školu v pohádkové králov-
ství plné princezen, šašků, králů, vodníků a dalších
postaviček provázejících žáčky naší školou.
Do 24. ledna mohli návštěvníci naší školy vidět unikát-
ní výstavu plyšových zvířátek. Každý, kdo vkročil
do plyšového světa, jako by se vrátil do krásných let
svého dětství. Na výstavě bylo přes 400 plyšáků, které
nanosili žáci. Expozice byla rozdělena do čtyř částí:
Afrika byla plná lvů, opic, slonů a dalších exotických
zvířat. Antarktida svítila do dáli svou pronikavě bílou
barvou. K vidění zde byli tučňáci, lední medvědi v iglú
i na hokejovém hřišti. Severští psi táhli sáňky plné
bílých plyšových medvědů. Dále jste mohli vstoupit
do medvědího bytu, kde medvědi sledovali televizi,
spali v postýlkách nebo u stolku popíjeli kafíčko a jedli
cukroví. V další části výstavy se vám mohlo zdát, že jste
vstoupili do opravdického lesa, do kraje lišek, veverek
a zajíců nebo že jste na pastvině plné ovcí a krav, kde
nechybí ani pravý ovčácký pes. Pavla Cibulková

Základní škola a mateřská škola Trstěnice

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

BIOBALANCE
Jídelna zdravého životního stylu Vás zve na přednášku

o prevenci – zdravém životním stylu
a léčení chronických nemocí

pomocí 5 000 let starých receptur z Číny a Tibetu. 
Přednáší: Jana Kubášková. Prostor pr vaše dotazy, 

nabídka produktů tradiční čínské medicíny
od společnosti TIENS, možnost občerstvení.

17. února 2009 v 15.00 hod.
Jídelna BIOBALANCE, Havlíčkova 441, Litomyšl

Ve dnech 4. – 9. ledna jsme se zúčastnili lyžařského
kurzu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Ubytovali jsme
se přímo v centru - v penzionu Národní dům.
Každé ráno jsme odjížděli do blízkých Kunčic, kde na
nás už netrpělivě čekal lyžařský areál. Někteří z nás,
kteří neuměli lyžovat, se ze začátku „cukali“, že je pro
ně sjezdovka moc prudká, ale po chvíli se otrkali. Ti
ostatní později zkoušeli i různé akrobatické kousky,
které se neobešly bez pádů. Navečer nám učitelé pro-
mítali různé poučné přednášky i naše lyžařská videa
natočená z téhož dne. Poslední večer jsme zakončili
společnou oslavou úspěšného lyžáku.
Určitě můžeme poděkovat učitelům za všechny žáky 8.
tříd, kteří se LVVZ zúčastnili. Tento kurz se nám moc
líbil, klidně bychom si ho znovu zopakovali.
Za 8. třídy Vendula Karlíková, Jana Dvořáková,
Vlaďka Slezáková a Pavlína Mikulecká
V pátek 9. ledna jsme jeli od školy na lyžařský kurz do
Starého Města pod Sněžníkem. Když jsme přijeli, šli
jsme na procházku a pak jsme se ubytovali. První den
jsme lyžovat nešli, až ten druhý. Jídlo bylo docela
dobré, ale mohlo být lepší. Druhý den jsme šli tedy
lyžovat, rozdělovali jsme se do skupin a pomalu se
učili. Třetí den už jsme vyjeli na sjezdovku a zkoušeli ji
sjet. Po každém dni se všechna družstva zlepšovala.
Nakonec nebyl problém sjezdovku sjet. Bylo to tam
super, klidně bych jela zase.
Za 7. třídy Veronika Schejbalová, VII.B

Poděkování za sbírku
na nový kostel 
Děkujeme křesťanům z Církve českobratrské , z Církve
římskokatolické, z Církve husitské a z Církve adventis-
tické, že v rámci Ekumenického týdne modliteb, který
proběhl v Litomyšli v lednu 2009, štědře  podpořili
částkou 4559 Kč výstavbu nového kostela Církve bratr-
ské v Litomyšli. Finanční prostředky budou použity ke
stavbě základů budoucího kostela. 

Za Sbor Církve bratrské v Litomyšli s vděčností
Daniel Smetana – kazatel 
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Vlastník: Město Litomyšl
Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl
Termín dražby: 12. 2. 2009 v 10:00 hod
Místo konání dražby: 
zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Nejnižší podání: 450 000,- Kč
Dražební jistota: 50 000,- Kč
Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku
č. 1048/5 – byt 1+1 (celková plocha bytu 35,90 m2)
ve druhém nadzemním podlaží v domě č.p. 1048, část
obce Litomyšl - Město, na st.p.č. 2141 spolu s podílem
na společných částech domu čp. 1048, část obce Lito-
myšl - Město, na st.p.č. 2141 a st.p.č. 2141 ve výši
3590/139760 v katastrálním území a obci Litomyšl, a to
formou veřejné dobrovolné dražby. Jednotka není zatí-
žena 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. 461618666. Dražební vyhláška, která obsahuje všech-
ny podrobnosti o dražbě je zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu v Litomyšli a dále bude k dispozici
v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražeb-
níka. Dražebník na vyžádání poskytne zájemcům
po sepsání dražební vyhlášky veškeré dostupné údaje.

DRAŽBA
BYTOVÉ JEDNOTKY
V DOMĚ NA KOMENSKÉHO
NÁMĚSTÍ V LITOMYŠLI

Litomyšlští atleti mají za sebou úspěšný rok
Jako každoročně v prosinci litomyšlští atleti na své
prosincové schůzi bilancovali uplynulý rok a uvažova-
li o sezoně příští.
Dlouhodobě jeden z nejlepších sportovních kolektivů
ve městě měl v soutěžích 4 družstva:
Muži v II. lize obsadili 3. místo a získali poprvé v his-
torii oddílu právo startovat v baráži o 1. ligu, v Jablon-
ci skončili v konkurenci 4 prvoligových a 5
druholigových celků na těsně nepostupovém 5. místě.
Mladší žáci ve své skupině krajského přeboru obsadili
3. místo, které zaznamenalo postup do krajského finá-
le, kde skončili těsně čtvrtí.
Starší žáci a st. žákyně disponovali malým počtem
a v krajském přeboru obsadili 6. respektive 7. místo. 
Atletika je však individuálním sportem a zde naši špič-
koví atleti reprezentovali ČR a přivezli řadu medailí
ve všech věkových kategoriích. Náš nejvšestrannější
závodník Pavel Baar reprezentoval v Evropském pohá-
ru ve více bojích ve finském Jyväskyla a v nizozem-

ském Vaendenu si vytvořil osobní rekord v desetiboji
(7526 b. – 3. v republice).
Žák David Bartůněk reprezentoval v mezistátním utká-
ní se Slovenskem a na Mistrovství ČR v Třinci získal
stříbro v disku výkonem 54,28. Z krajských přeborů
Pardubického kraje přivezli naši atleti 5 zlatých meda-
ilí z haly a 9 zlatých z otevřených stadionů. Mezi zlatý-
mi medailisty jsou i mladší žáci – Lenka Adamská
a David Lašek. Výsledky svědčí o tréninkové píli závo-
dících, ale i schopnostech a zkušenostech jejich trené-
rů a vedoucích družstev.
Úspěšní jsme byli i po stránce organizační, když jsme
za velmi nepříznivého počasí zvládli mezistátní utkání
do 22 let ČR, Maďarsko, Slovinsko, ale i mistrovská
utkání ve všech kategoriích, KP ve vícebojích žactva,
dorostu, řadu škol. závodů okresního i krajského for-
mátu i tradiční běh Černou horou, VC Litomyšle.
V oddíle pracuje 27 aktivních rozhodčích. Na podzim
pro ně oddíl uspořádal doškolovací seminář. Vlastní

rozhodčí a schopnost uspořádat velké závody přináší
oddílu i ekonomický efekt. 
Pro rok 2009 jsou přihlášena stejná družstva jako
v roce 2008. V II. lize se 50% účastníků obměnilo,
poprvé pojedeme závodit do Třebíče, mezi favority
bude patřit loni prvoligový Liberec.
Trenérská komise ČAS pro příští rok počítá s reprezen-
tací Pavla Baara, ale bude sledovat i výkonnost junio-
ra T. Kozáka a dorostence Bartůňka. Záleží pouze
na jejich přístupu k tréninku a zdraví, zda potvrdí svůj
další výkonnostní růst.
Pro zajímavost, atletické sektory stadionu v Litomyšli
využívají i atletické kolektivy k různým prázdninovým
soustředěním, kdy spojí trénink s příjemným zázemím
našeho kulturního a sportovního města. V roce 2009 si
naplánovali v Litomyšli kemp mládeže nejlepší mladí
sprinteři (2. – 7. 8.). 
Doufejme, že hodnocení nadcházejícího roku bude
opět v prosinci tak příjemné.                        Petr Jonáš

Mistrovství ČR v motoskijőringu v plném proudu 
Fanoušci rychlé jízdy motocyklů a lyžařů se konečně
dočkali. Po téměř dvouleté pauze umožnila sněhová
nadílka konání Mistrovství ČR „Orion Cup 2009“
v motoskijőringu. Seriál devíti závodů má za sebou
v tuto chvíli pět podniků. 
První dva závody se jely za hojné účasti diváků 10.
a 17. ledna na úplně nové technické trati v Nekoři
nedaleko Žamberka. V obou případech stanul na stup-
ních vítězů tandem Josef Sládek – Petr Čížek v barvách
týmu Dukla Racing. 
V obou závodech se příliš nedařilo čtyřnásobnému
mistru republiky, litomyšlskému jezdci, Bohuslavu
Svatošovi s lyžařem Josefem Furárem (na snímku) .
Tandem Svatoš - Furár skončil v prvním závodě
na šestém místě. Ve druhém podniku zastavil historic-
ky nejúspěšnějšího jezdce jedenáctileté historie čes-
kého motoskijöringu pád a dvojice skončila až
na desátém místě.  Svatoš s Furárem si spravili chuť až
18. ledna v Ústí nad Orlicí, kde obsadili první místo.

Po třech závodech jsou na čele seriálu zaslouženě Slá-
dek s Čížkem s 55 body. Možná trochu překvapivě se
po vyrovnaných výkonech dostali na 2. příčku Mńuk
s Langerem s 37 body. Po vítězství v Litomyšli se na 3.
pozici probojovali Svatoš s Furárem s 36 body. Tabulka
MČR je na dalších místech velice vyrovnaná, mezi jezd-
ci jsou malé bodové rozdíly. 
Vydrží-li sníh, hodlá i v únoru Svatoš pokračovat
v cestě za dalším titulem. „Vyhráli jsme asi o půl
metru. Jsem rád, že jsme to Sládkovi trochu znechuti-
li,“ komentuje výsledek třetího závodu jezdec týmu
Profistav Litomyšl Bohuslav Svatoš, který se podle
svých slov bude snažit Sládkovi i nadále znepříjemňo-
vat život. Právě kvůli Josefu Sládkovi z Kostelce nad
Orlicí totiž Svatoš přišel před třemi lety o svůj pátý
titul, a to se ve sportu nezapomíná. 
V době uzávěrky únorového čísla Lilie nebyly výsledky
závodů, které se konaly 31.1. v Klášterci nad Orlicí
a 1.2. v Letohradu.                                                       -ps-

Stiga turnaj s vůní perníku
Český pohár 2008/9 ve Stiga-hokeji po roce zavítal
do našeho krajského města na „Turnaj s vůní perníku“
a tuto příležitost si nenechalo ujít 78 hráčů a hráček
z ČR, SR a Maďarska. Potěšitelný je zejména zvyšující
se zájem ze strany děvčat a hendikepovaných
sportovců. Klub Stiga HC Benátky přivezl 7 hráčů
v čele s vítězem obou loňských domácích soutěží
kapitánem Zdeňkem Lopaurem. Naše zastoupení
v základních skupinách však bylo značně
nerovnoměrné. V 1. skupině se Patrik Petr (7.) znovu
marně snažil o svůj první postup mezi elitu. Jako
mnozí jiní narazil na rigidní systém této soutěže, který
však většině vyhovuje už z prostého důvodu, že nikdy
nepoznala lepší: Ve skupinách se sejdou hráči bez
ohledu na výkonnost, a tak se při mnoha zápasech ten
dobrý nudí a ten horší trápí. Těžko se pak divit, že
Patrik ztratil postup porážkou s Anežkou Vargovou,
které to vůbec nepomohlo. Ale žádná možnost oprav
není. Spravedlivější systém prý je Asociace ochotna
zavést až v případě nezvládnutelně vysokého počtu
účastníků, který však díky tomuto systému nehrozí,
což připomíná známou Hlavu XXII. Že to někteří
nevydrží ani do konce základní části, zjevně málokoho
trápí. V dalších skupinách, které ovládli litomyšlský
Petr Tměj a plzeňský Pavel Plešák, jsme zastoupení
neměli. Sešli jsme se totiž ve 4.skupině, která pak
připomínala Litomyšlský pohár: Z.Lopaur (6.) si
vybojoval postup do Áčka, Robert Jež (10.) Béčko,
David Brdíček (12.) s Tomášem Halamou (15.) Céčko
a Jindřich Petr (16.) s Ondřejem Šmitákem (17.)
Déčko. 

Odpoledne se pak z našeho pohledu odehrávalo
na všech frontách. Lopy, který se po jedné pauze opět
postavil absolutní špičce, jen těsně přišel o vytoužené
play-off (18.). Patrik se pral statečně, nenechal se
odradit dílčími neúspěchy a postup do vyřazovacích
bojů Béčka mu neutekl. Postupně si v něm poradil
s Filipem Hamáčkem, Vladimírem Krausem a ve finále
nastoupil proti Danielu Matýskovi. Ztrátu 150 míst
ve světovém žebříčku (!) smazal precizní hrou
a zejména takřka chladnou hlavou, takže po vítězství
3:2 na zápasy převzal nejen pohár a perníkovou
chaloupku pro vítěze Béčka (25.), ale stal se i 3.
juniorem turnaje. Robert (35.) jako poslední bodoval
pro klub a na postup do play-off mu chyběly jen 4
body. V Céčku moc chtěl vyhrát David (47.), ale
nakonec to stačilo „jen“ na pohárek a chaloupku
za 3.místo. Tomáš (56.) určitě nezklamal; spíš ho
mrzela bratrova neúčast. V Déčku jsme se moc
nepochlapili, když Jindra (69.) zaujal pozici ve středu
skupiny a Ondra (71.) ještě za ním. Podruhé v sezóně
vyhrál P. Tměj před Lukášem Turoněm (THC Stiga
Svitavy 93) a Zdeňkem Matouškem ml. (HCS Žabka
Praha). V průběžném pořadí vede po 5. kole L. Turoň
před P. Tmějem a Janem Dryákem (Stiga Big Band
Praha), Lopy je 13., Patrik 24., Robert 30., David 32.,
Tomáš 50., Jindra 53. atd. V hodnocení klubů jsme
skončili těsně 7. a na průběžném 5. místě jsme
na Votroky ztratili jen 3 body náskoku! Ondra je navíc
3. nováček a Patrik 4. junior. Další turnaj se hraje 7. 2.
opět v Praze-Satalicích.

Jindřich Petr

Svatoš si navíc připsal jubilejní 20. vítězství v MČR.
Ve svých letošních výborných výkonech pokračovali
Sládek s Čížkem, kteří i v Ústí rovněž vystoupili
na stupně vítězů.



20

Litomyšl – viz kalendář akcí

Svitavy
8. února, 19.00 hod. / Fabrika Svitavy
divadelní abonentní cyklus 
Divadelní společnost Jana Hrušínského Praha
Yasmina Reza: Kumšt
komedie o třech nerozlučných kamarádech
23. února od 19.00 hod. /
Ottendorferův dům
Panochovo kvarteto
Panochovo kvarteto klade velký důraz na čes-
kou hudbu, jeho koncertní programy obsahují
nejen romantická díla, ale také kompozice
20. století.

Polička
8. února od 16.00 hod. / kostel sv. Jakuba
Koncert Štefana Margity
Dále vystoupí K. Englichová – harfa.
Koncert je zahajovacím koncertem Roku
B. Martinů
11. února od 18.00 hod. / Tylův dům
Sportovec roku Polička
moderuje E. Aichmajerová
17. února od 19.00 hod./
Tylův dům
Klavírní koncert Martina Levického
(Bach, Haydn, Janáček, Prokofjev)
27. února od 20.00 hod. / Divadelní klub
Face of the Bass (CZ)
64. jazzové setkání 
J. Honzák – kontrabas, M. Nejtek – klávesy,
sampler, M. Bárta – soprán saxofon,
basklarinet, R. Vícha – bicí

Moravská Třebová
12. února od 19.00 hod. / dvorana muzea
Jiří Pazour - Večer klavírní improvizace
26. února od 19.30 hod. / 
kinosál KS
Věrný - vrah zvoní dvakrát
divadelní představení s kriminální zápletkou 
uvádí umělecká agentura RAJCHA Praha

Vysoké Mýto
8. 2. – 1. 3. 2009 / Regionální muzeum
Pohádkový svět Zdeňka Chotěnoského a Jitky
Hanicové
Výstava ilustrační a animační tvorby pro děti
(knížky a večerníčky)
8. 2. – 1. 3. 2009 / 
Městská galerie
Zdeněk Chotěnovský : Obrazy

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Zahájila druhá polovina
krajských soutěží ve volejbalu

V soutěži mužů si první čtyři týmy upevňují svoje
postavení vůči ostatním šesti účastníků krajského
přeboru první třídy.  Tabulku s chatrným náskokem
jednoho bodu vede Litomyšl před jediným týmem, kte-
rému nedokázali litomyšlští volejbalisté úspěšně vzdo-
rovat, před Chocní. Navíc je v této polovině soutěže
čeká vzájemné utkání na choceňské palubovce. Tento
zápas se odehraje až 14. března jako předposlední
v této části a bude jistě velmi zajímavým vyvrcholením

krajské volejbalové soutěže mužů.  Třetí místo v tabul-
ce zatím obhájil tým Kerhartic před Chvaleticemi i pře-
sto, že právě ve druhém vzájemném měření sil byly
Chvaletice na domácí půdě stoprocentně úspěšné. 
Na výkony domácích volejbalistů se můžete do Měst-
ské sportovní haly přijít podívat 14. února, kdy jim
soupeřem bude tým Lanškrouna, o dva týdny později
přijedou změřit síly do Litomyšle volejbalisté z České
Třebové.                                                    Eva Hudečková

Jak vypadá zimní příprava triatlonisty?
Stejně jako v loňském roce, tak i letos absolvoval triat-
lonista Tomáš Kabrhel zimní soustředění na Šumavě
v Srní. Připravoval se tam společně s dalšími triatlonis-
ty, se členy dorosteneckého a juniorského výběru
z Bádenska-Würtenberska a sparingpartnera dělal
olympioničkám Vendule Frintové a Němce Ricardě
Lisk, mj. vítězce závodu Světového poháru z Hambur-
ku. Hlavní náplní soustředění byla především plavecká

příprava a příprava na běžkách. Další soustředění pak
absolvuje v březnu v teple a to bude zaměřené hlavně
na cyklistickou přípravu.
Koncem ledna Tomáš startoval na Mistrovství České
republiky v dálkovém plavání na 5 km v Pardubicích.
Zde dosáhl kvalitního času 1:05:48 a obsadil 8. místo.

Zdeněk Kabrhel 

Snadné a rychlé
úvěry a hypotéky

Výhodné spoření
se státní podporou 

Zaručena fixace
smluvených procent úroků

po celou dobu splácení.
Volejte: 724 515 140
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Inzerce

Litomyšl
Toulovcovo nám. 1102
vchod z ul. B. Němcové
proti restauraci Černý orel

Tel: 777 211 699
Mobil: 777 211 611 

Po – Čt:  8.00 – 16.30
Pá:  8.00 – 16.00

Uznáme Vám bonus získaný u jiné pojišťovny.
Rádi Vás osobně navštívíme.

Os. automobil do 1000 ccm
od 1.381,- Kč/rok
Os. automobil 1001 – 1350 ccm
od 1.482,- Kč/rok
Os. automobil 1351 – 1850 ccm
od 2.122,- Kč/rok
Os. automobil 1851 – 2500 ccm
od 3.224,- Kč/rok
Os. automobil nad 2500 ccm
od 4.631,- Kč/rok

Prodám pravé dveře, nové, ještě zabalené, cena 3000
Kč/ks. tel.: 605810270•Prodám kuchyňskou linku,
dlouhou 2,5 m. Dále kuchyňskou linku dlouhou 1,8 m,
2 postele s úložným prostorem, bílou kuchyňskou lavici,
stůl, rozkládací 2 ks židle. tel.: 461 614 876•Výprodej
zařízení bytu: konferenční stolek tmavý 300 Kč, světlý
konferenční stolek 500 Kč, kulatý stolek chromová pod-
nož + 2 židličky typu tulipán modrý sedák jako nové vše
za 2200 Kč. Dále multifunkční trouba ARDO vestavná,
bílá, pěkná za 5250 Kč. Tel: 739 307 646•Nabídněte
do sbírky starou panenku, sbírám panenky do roku 1960
i panenky z bývalé NDR, SSSR či jiné krojované. Tel.: 739
307 646•Nabídněte do sbírky starou kabelku z korálků,
gobelínu, vyšívanou, alpaky či štrasovou z dob našich
babiček. Tel.: 739 307 646•Prodám kožešinové paleto,
zakázková práce, vel. č. 48, cena 3000 Kč. tel.: 461 033
934 nebo 737 663 236•Prodám elektrickou dečku, pod-
ložku na lůžko, omyvatelnou, málo užívanou. Cena
500 Kč (původní cena 1200 Kč). tel.: 461 033 934 nebo
737 663 236•Prodám Aku soupravu Devalt18V: Vrtačka,
šroubovák, kotoučová pila, mečová pila, úhlová bruska,
svítilna. Cena dohodou. Mobil: 733 171 530•Hledám
podnájem v Litomyšli 1+1, případně 2+1 za přijatelnou
cenu. Zn. spěchá. tel: 776 037 917 (ve večerních hodi-
nách)•Prodám kopírku Canon NP 2020. Zn. levně. Dále
prodám staré a zachovalé trámy. tel.: 737 777
845•Prodám nákladní vozík za osobní automobil:
350 kg – 1300 x 1030 mm, nové pneu (menší kola) –
platná STK – možno garážovat i nastojato. Cena 5000,-
Kč. Litomyšl. tel.: 605 761 379•Prodám levně: Barový

pult mahagon, dřevěnou poličku – selská jizba, nabíd-
kovou tabuli plechovou, cep z roku 1940, chodský kom-
pletní kávový servis z roku 1940, koberec vhodný
na chalupu - modrý s květy, mušelínový přehoz přes
manželské postele, bílé damaškové povlečení s bavl.
prostěradly, pánské oblečení na postavu výška 178 cm,
umělé ozdobné květiny. tel.: 607 744 568•Mladý man-
želský pár hledá podnájem v Litomyšli (byt 2+1). tel. 605
403 143, 605 742 925•Prodám zavařovací sklenice
Omnia 0,7 l, kuchyňské stoly, silonové pytle, lednice
Zanussi 210 l, mrazák Calex 90 l, banánovníky. Vše
levně. SMS 736 790 421•Kluk nad 50 z Litomyšle,
174/70, hledá sportovně založenou kamarádku cca
46-53 let. Běžky, kolo, plavání - ale i divadlo, kino apod.
Případné sms na č. 605 581 403•Ozve se mi, kdo umí
nebo ví, kdo renovuje stará francouzská kamna? tel.:
461 631 528, po 19 hodině•Je mi 65 let a chci ještě
tancovat, najdu tanečníka? tel.: 775 039 389

POVINNÉ RUČENÍ s bonusem až 60%

LAMIDO a.s.
Sebranice u Litomyšle

Přijmeme pracovníka na pozici

mistrová
šicí dílny.

Předpokladem jsou dobré
organizační schopnosti,

zkušenosti s řízením
a jednáním s lidmi
a znalost oboru. 

Telefon: 737 629 336
Kontakt: pohorska@lamido.cz
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Naši čtyřnozí kamarádi
z dopisů čtenářů

Psi a kočky jsou odnepaměti nedílnou součástí spole-
čenství nás lidí. Jsou to statečná, hrdá, upřímná a milá
stvoření. Provázejí nás naším životem, prožívají s námi
všechny starosti i radosti, dokáží nás potěšit, povzbu-
dit a spravit nám špatnou náladu. Jsou to absolutně
čistá a nevinná stvoření, která mají vlastnosti, jichž se
nám lidem velmi často nedostává.
Tento povánoční čas, spojený s krutým mrazivým
počasím, je ale pro naše čtyřnohé kamarády nejhorším
obdobím. Pod vánočními stromečky se u mnohých
z nás objeví malá koťátka anebo štěňátka. Rodiče je
často pořizují svým dětem bez jakékoliv znalosti jejich
zvyků jako věc. Při první loužičce nebo jiném nadělení
a znečištění bytu dávají čtyřnohé kamarády v lepším
případě do útulku. V horším případě někteří z nás,
které bych ani nenazýval lidmi, vyhazují bezbranná
stvoření uprostřed polí, cest a lesů. Nemají ani tolik
lidskosti v sobě, aby je dali do útulku, a vědomě je
vystavují velkému stresu a utrpení, které většinou
končí smrtí hladem, žízní a umrznutím. 
Co se týče psů, je situace v našem městě vyřešena psím
útulkem slušné úrovně na vysílači v Pohodlí. Otázka
opuštěných koček v našem městě byla vždy velkým
problémem, kterému se nevěnovala dostatečná pozor-
nost. Opuštěné kočky v našem městě mají ale štěstí.
Tak jak existuje dobro a zlo jako nedílná součást naše-
ho bytí, tak i v našem městě existuje skupina oběta-
vých žen, jako je paní Alena Kasalová, Zuzana
Sapáková, Alena Žabková, Jana Odstrčilová a řada dal-
ších, které těmto často velmi zuboženým, zesláblým
a nemocným kočkám nezištně pomáhají. Říkám jim
kočí spolek. Na vlastní náklady je krmí, léčí, poskytují
jim teplo a zázemí a následně se je jako krásné, zdravé

kočky snaží umisťovat k zájemcům, které si pečlivě
prověřují. Svým jednáním a obětavostí suplují povin-
nosti města.
Někdy je ale situace nad jejich síly a měla by zasáhnout
obec. Takovýto případ se stal na konci roku, kdy
v opuštěném domě v Mařákově ulici zůstalo po smrti
majitele cca 9 opuštěných, hladových, divokých,
nepolapitelných a nevykastrovaných koček.
Naše obětavé ženy je sice chodily krmit, ale blížila se
zima a především hrozilo jejich nekontrolovatelné pře-
množení. Je potřeba si uvědomit, že při březosti kočky
cca 60 dnů můžeme mít za rok 4-5 vrhů, tedy z jednoho
páru se může narodit za rok až 64 dalších potomků. Při
9 kočkách v tomto domě bychom mohli do jednoho roka
očekávat i několik stovek divokých, hladových, nemoc-
ných koček. Tato situace by rozhodně ohrožovala i zdra-
ví občanů našeho města. Kočičí spolek mne požádal
o pomoc, protože to bylo nad jejich možnosti a síly. Nav-
štívil jsem vedoucího odboru místního hospodářství
na městském úřadě pana Jiráně. Celou situaci jsem mu
vysvětlil a našli jsme společně pragmatické řešení. Koči-
čí spolek našel firmu, která pro město odchytila tyto
divoké kočky a v případě další potřeby bude s městem
spolupracovat. Kočičí spolek zajistil pro město Litomyšl
umísťování opuštěných koček v kočičím útulku v Choc-
ni. S majiteli útulku by měla být v nejbližší době sepsá-
na smlouva o umisťování koček za paušální cenu, která
bude zahrnovat: Kastraci, lékařskou péči a náklady
spojené s umístěním v útulku. Toto dlouhodobé a prag-
matické řešení bude vyhovovat občanům města i našim
čtyřnohým přátelům. 
Prosím ty z vás, kteří mají podobné kriminální nápady
s vyhazováním bezbranných zvířat do polí a lesů, aby
využili těchto služeb a nedopouštěli se tohoto barbar-
ského jednání, které je navíc trestným činem.

Jaromír Odstrčil

TJ Jiskra Litomyšl – oddíl šachu
Tréninky šachistů jsou pravidelně v pátek od
16.00 do 20.00 hodin v herně Jiskry Litomyšl.
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl basketbalu (Hala
TJ Jiskry Litomyšl)
So 7. 2. od 10.00 + 12.00 Litomyšl – SŠB Pardu-
bice, dorostenky
Ne 15. 2. od 14.00 + 16.00 Litomyšl – Trutnov,
žákyně
So 21.2. od 10.00 + 12.00 Litomyšl – Jičín,
dorostenky
Hokejový klub – Litomyšl (Zimní stadion)
So 7. 2. od 9.00 + 11.00 Litomyšl - HC Světlá n.
S., starší a mladší žáci
So 7. 2. od 13.00 Litomyšl - HC Pardubice,
4+5. třída
So 7. 2. od 17.00  Litomyšl - HC Mor.Třebová,
junioři
So. 7. 2. od 10.00 Litomyšl - HC Chotěboř, mini
3.třída
So 14. 2. od 17.00 Litomyšl - HC Světlá n. S,
junioři
Ne 15. 2. od 9.00 + 11.00 hod. Litomyšl - HC
Chotěboř, starší + mladší žáci
So 14. 2. od 9.00 Litomyšl - HC Skuteč, mini
3.třída
So 21. 2. od 9.00 Litomyšl - HC Mor. Třebová,
4+5. třída
Ne 22. 2. od 9.00 Litomyšl - HC  Chrudim,
4+5. třída
So 28. 2. od 9.00 + 11.00 Litomyšl - HC Choceň,
starší a mladší žáci, od 13.00 Litomyšl - HC
Hlinsko, mini 3.třída
Volejbalový oddíl Litomyšl (Městská sportov-
ní hala)
So 14. 2. od 10.00 Litomyšl – Lanškroun, KP
1.třída muži, od 14.00 Litomyšl – Polička, KP
2. třída juniorky
Ne 15. 2. Turnaj KP 2.třída junioři
So 28. 2. od 10.00 Litomyšl – Č.Třebová „B“, KP
1.třída muži
Stiga HC Benátky(Sál DDM Litomyšl)
Trénink každé úterý od 17.30 hodin v DDM
Krajská Stiga – liga So 21. 2. od 14.00 – 2. kolo
Litomyšlského poháru 2009 v DDM
So 28. 2. od 10.00 7. kolo Českého poháru
2008-2009 ve stiga hokeji v domově mládeže
pedagogické školy. Pořádá Stiga HC Benátky-
Koná se v Domově mládeže při VOŠ a SPgŠ.

Kam za sportem

Moje oči v Levoči
Výstava fotografií Petera Župníka

Fotograf Peter Župník se narodil v roce 1961 v našem
partnerském městě – slovenské Levoče. V období
od roku 1976 do roku 1980 studoval užitou fotografii
na Střední škole uměleckého průmyslu v Košicích.
V letech 1981 až 1986 pak pokračoval ve studiu umě-
lecké fotografie na FAMU v Praze, kde při klauzurách
vynikl albem lokálně kolorovaných momentek z rocko-
vých koncertů. Peter Župník představuje výtvarný
proud slovenské aranžované fotografie. Řadí se mezi
fotografy tzv. „slovenské nové vlny“, je členem umě-
lecké skupiny Most a Pražského domu fotografie.
V letech 1993 a 2003 byly vydány monografie, věnova-
né tomuto umělci. 
Peter Župník fotografuje od dětství. Zpočátku ho zají-
maly předměty, které ho bezprostředně obklopovaly:
květiny, ovoce, kameny, zvířata atd. Domalby pastely,
které často používá, jsou pouhým zvýrazněním přiro-
zených rysů. Zabírají však hodně času a trvalo léta,
než se u Župníka vyvinul ten odpovídající, jemný způ-
sob jejich užití. 
Od roku 1995 žije a tvoří v Paříži. Zdejší život mu při-
nesl to rozhodující: čas a spolu ním dostatek trpělivos-
ti, potřebný k dozrání výtvarné myšlenky. 
Peter Župník fotografuje stopy lidských činností
a času. Je fascinován schopností bleskového světla,
které jako by obnažuje, zvýrazňuje a nastoluje nový
řád kontrastů. Nehledá senzace ani noční tabu. Pro-
chází nočním městem a dívá se bleskovýma očima. Je
mu vlastní básnické vidění skutečnosti, což se odráží
také v pojmenování jeho děl. Vždy mu záleželo
na osobním vyjádření. Jeho práce jsou zastoupeny
v mnoha veřejných i soukromých sbírkách a galeriích.
Své fotografie vystavuje již od roku 1988. Jeho sním-
ky mohli obdivovat lidé ve Francii, USA, Holandsku,
Švýcarsku, Japonsku, Anglii, Rakousku, Belgii, samo-
zřejmě na Slovensku a v České republice (Praha, České
Budějovice a Cheb). V loňském roce měly velký úspěch

jeho výstavy „Hrad“ v donjoně Spišského hradu
a „Moje oči v Levoči“ v kongresovém sále Levočského
divadla. Název výstavy  vypadá jako vtip, téměř abso-
lutní rým. Je však třeba uznat, že výborně vystihuje
nejen Župníkovu aktuální výstavu, ale celou jeho tvor-
bu. Té dominuje hravost a Peter Župník si hraje rád, se
slovy i s obrazem. 
Župník dlouho netušil, jak hluboko má v sobě své
rodiště zakořeněno. Okouzlení levočskou a spišskou
gotikou však přišlo až později, také díky skvělému
pedagogovi Petrovi Krupovi z lidové školy umění. To
on vyprávěl svým žákům fascinující příběhy, které
v nich chtě nechtě musely zanechat stopu. Dveře
do magických hlubin města mu později otevřel jeho
pedagog profesor Ján Šmok, člověk uchvácený Levo-
čou. Právě ten dokázal Župníkovi ukázat toto město
jinak, jakoby v jiné dimenzi, očima pocitů. 
Župník Levoču nefotografoval hned, nejprve musel
poznat mnoho měst. Dlouho pobývat v zahraničí, aby
po letech vycítil volání svého rodiště. Nejprve Praha,
později Paříž. Metropole, ve kterých si oči fotografa
přišly na své. Až před dvěma lety to náhle přišlo.
Možná to byl silný přetlak, možná potřeba vyslovit svůj
vztah k městu dětství, která jej vedla k opakovaným
návratům. Župníkova Levoča je tichá a tajemná, záro-
veň však velmi hravá, chvílemi až rozesmává. Ukazuje
nám město plné záhad a jiskřivých záblesků fantazie.
Jsou v ní i geometrické linie, krása detailů, gejzír
nápadů, architektonické tvary a ladnost symetrie.
Najdeme v ní však především Župníkovy oči, které se
od levočské přitažlivosti už nedovedly odtrhnout.
Právě tuto výstavu nevšedních pohledů na naše part-
nerské město můžeme od konce února do konce břez-
na vidět u nás v Litomyšli. 
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 27. února v 17.00
hodin v domě U Rytířů.                       Jaroslav Dvořák

vedoucí odboru vnitřní správy a obrany
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Začal nový ročník Litomyšlského poháru ve stiga hokeji
V sobotu 17. ledna se v DDM Litomyšl 19 hráčů utkalo
o první body nového ročníku Litomyšlského poháru.
Pořádající klub přivítal mezi sebou 2 hosty z Horního
Poříčí a nováčka z Mohelnice. Žebříčkovým favoritem
byl při očekávané neúčasti T. Lahučkého (SHC Votroci
Hradec Králové) 129. hráč světového žebříčku (WR)
Michal Zunka (THC Stiga Svitavy 93). Ten je však znám
opatrným začátkem, takže vítězství ve své základní
skupině přenechal Robertu Ježovi. Spolu s nimi
postoupili David Brdíček a Pavel Hübl ml. Favorit
druhé skupiny Zdeněk Lopaur (177.) tuto taktiku
opsal a také nechal Patrika Petra před sebou, za nimi
se vytáhl do play-off ještě Radim Nevrlík (THC Stiga
Svitavy 93) a po dlouhé pauze mile překvapil Radovan
Rumler. Kromě postupu totiž ve čtvrtfinále zle potrápil
Roberta (3:2, 3:1, 3:2). Radim klad odpor Michalovi

Benátky) atd. Milou povinností je seznámit vás ještě
s výsledky celoročního maratonu úterních turnajů
Litomyšl Stiga-ligy 2008, kterého se zúčastnilo 34
kluků i děvčat bez rozdílu věku. Propozice turnaje si
už „sedly“ a výrazně preferují docházku před „pou-
hým“ talentem. Přesto je škrtáním nejhorších výsled-
ků v měsíci i v roce zajištěno, že vyhraje ten opravdu
nejlepší. Loni byla nejúspěšnější tato desítka:
1. Z.Lopaur, 2. P.Petr, 3. R.Jež, 4. J.Petr, 5. M. Boštík,
6. R. Hlousek, 7. R. Marek, 8. M. Němec, 9. O. Lopaur,
10. D. Kubík. Velkou naději také dává fakt, že naprostá
většina účastníků patří věkem mezi juniory. Věříme
proto, že nás svými výsledky budou těšit stále víc a při-
vedou mezi nás i své spolužáky a kamarády včetně
hendikepovaných!

Jindřich Petr

jen 2 zápasy, Pavel na Patrika neměl ani omylem a tak
jediný, komu se podařilo porazit favorita, byl David,
který s Lopym prohrál 1:3 na zápasy. O všem se tak roz-
hodovalo v semifinále: Michal sice s Patrikem 1. zápas
prohrál, ale pak už připustil jen jedno prodloužení
a byl ve finále; Robert nad Lopym vedl už 2:0, ale pak
se zas projevila matadorova zkušenost a postup byl
doma. Ve finále pak opět „rozhodla“ volba stran:
Michal se postavil na tu vítěznou a tak mohl po 5.
zápase shrábnout body pro vítěze. 3.místo si Patrik
vzít nenechal, David bez porážky vybojoval 5. místo
a vyrovnané čelo skupiny o 9. místo nakonec ovládl
Tomáš Halama. Až do 6. místa pořadí kopíruje WR: M.
Zunka 40b., Z. Lopaur 35, P. Petr 30, R. Jež 26, D. Brdí-
ček 22, R. Nevrlík 19, R. Rumler 16, P. Hübl ml. 14,
T. Halama 12 (kromě M. Z.+R. N. všichni Stiga HC


