
Evropská komisařka pro regionální politiku
Danuta Hübnerová navštívila 5. března Lito-
myšl. Učinila tak v rámci své cesty po Regionu
soudržnosti Severovýchod. Právě prostřed-
nictvím tzv. Regionů soudržnosti se na úrovni krajů
čerpá finanční pomoc z Evropské unie. 
„Chtěla jsem vidět na vlastní oči, jak si vedou české
regiony, které vůbec poprvé dostaly plnou zodpověd-
nost za realizaci operačních programů na začátku
nové finanční perspektivy,“ vysvětlila účel své návště-
vy Danuta Hübnerová a dodala: „Z regionu Severový-
chod, který zahrnuje Královéhradecký, Liberecký
a Pardubický kraj, odjedu s předsvědčením, že tyto
programy jsou v dobrých rukou a že z evropských
fondů lze pomoci rozvoji těchto krajů, jejichž vedení
cítí plnou zodpovědnost za využívání evropských pro-
středků.“
Za doprovodu starosty Litomyšle Michala Kortyše
a předsedy regionální rady Severovýchod, hejtmana
Pardubického kraje Radko Martínka si eurokomisařka
prohlédla město ze zámeckých arkád. Další kroky dele-
gace, kterou tvořili ještě hejtmani zbývajících dvou
krajů Stanislav Eichler a Lubomír Franc, směřovaly
do Zámeckého pivovaru. Právě první část této stavby
byla v minulosti rekonstruována z evropských peněz.
Pokud město uspěje se svou  žádostí o dotaci z progra-
mu IOP na projekt Revitalizace zámeckého návrší,
dočká se opravy i druhá polovina pivovaru. Dalším
objektem, jehož výstavba byla podpořena z evrop-
ských fondů, je hotel Aplaus. V jeho prostorách byl při-
praven pro delegaci pracovní oběd, který byl
doprovázen prezentacemi jednotlivých krajů. 
Starosta Kortyš seznámil komisařku s projektem Revi-
talizace zámeckého návrší. Další projekt revitalizace,
tentokrát Regionálního muzea, představil jeho ředitel
Roman Košek. Na oživení muzea by do Litomyšle
mohly přijít peníze z Regionálního operačního progra-
mu. 
„Chtěla bych vás pochválit za pozornost, kterou pro-
gramu věnujete,“ uvedla na adresu představitelů Regi-
onu soudržnosti Severovýchod Danuta Hübnerová

Japonský pěvecký sbor Mito Choir, složený
ze studentek střední školy Ibaraki z města
Mito, ovládl 24. dubna kongresový sál litomyšl-
ského zámku. „Předskokany“ jim dělalo
komorní seskupení KOKOS sboru KOS střední
pedagogické školy. V renesančních prostorách
zazněla díla evropských skladatelů i japonské
lidové písně.
Pěvecké sbory z Japonských ostrovů si Lito-
myšl oblíbily. Potvrzuje to organizátor Kazuta-
mi Ando: „Město již navštívily tři soubory, a tak
se jim zde líbilo, že se doma podělily o zážitky.
Mito Choir proto projevil zájem jet do České
republiky. Navrhnul jsem jim Litomyšl a spolu-
práci s KOSem.“ A skutečně, na závěr večera
vystoupily sbory společně. Japonky přitom
publiku předvedly, že dokáží zazpívat i českou
píseň. „Melodie nebyla problém, ale party jsme
dostaly asi tři týdny před odjezdem. Těžké bylo
naučit se výslovnost,“ shodují se Sakai Nozomi
a Narita Midori, mladičké zpěvačky. 
Atmosféru země vycházejícího slunce pomohli
navodit studenti Střední školy zahradnické
v Litomyšli, když interiéry vyzdobili tradiční
japonskou květinovou vazbou ikebana. 

Text a foto Jana Bisová

Japonský sbor
na zámku

Eurokomisařka: Projekty jsou
dobře připraveny 

Zpravodaj Města Litomyšle 6. dubna 2009
Ročník XIX. 4

a zdůraznila: „Města jsou hnací silou regio-
nu.“ Kladného hodnocení ze strany komisařky
se dočkala i připravenost projektů a programů
obnovy památek a rozvoje měst. Podle jejích

slov dobře reflektují potřeby našeho regionu.
Významnými faktory, které pomáhají vytváření pra-
covních míst a rozvoji regionu, jsou podle eurokomi-
sařky právě investice do kulturního dědictví a kultury
obecně. „Tyto investice jsou prospěšné pro rozvoj celé-
ho kraje,“ nechala se slyšet Hübnerová.
Kromě Litomyšle si komisařka prohlédla právě budova-
ný dopravní terminál v České Třebové. Stavba financo-
vaná 161 milionem korun z programu ROP bude
navazovat na dnešní vlakové nádraží. „Lidé zaparkují
v podzemním parkovišti a dál již pokračují vlakem
nebo autobusem. Naplníme tak motto projektu: Přijeď,
bezpečně zaparkuj a cestuj,“ uvedl hejtman Radko
Martínek.                                                           >  strana 4 

Eurokomisařka Danuta Hübnerová (vlevo) se starostou Michalem Kortyšem a s hejtmany Královéhradeckého, Libereckého
a Pardubického kraje při prohlídce Zámeckého pivovaru.

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

AAA
8 programů
4 nastavitelné teploty
hlučnost 45 dB(A)
funkce 4v1
poloviční náplň
spotřeba vody 14 l
odložený start
displej

AKCE
MĚSÍCE

myčky nádobí
vestavné i volně stojící
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ZaM projednalo a schvaluje návrh rozpočtu města
na rok 2009.

ZaM schvaluje podání projektové žádosti do konti-
nuální výzvy o poskytnutí podpory z Integrovaného
operačního programu pro období let 2007 - 2013
na projekt „Revitalizace zámeckého návrší v Litomyš-
li“. Předpokládaná výše dotace 395 mil. Kč. 

ZaM souhlasí s uvolněním finančních prostředků
pro financování konzultací odborných firem a to
na základě žádosti Litomyšlské nemocnice a.s. 

ZaM souhlasí s prodejem 48 bytových jednotek
v budově bytového domu č.p. 1050 a č.p. 1051
na Komenského náměstí.

ZaM schvaluje bezúplatný převod požárního vozid-
la Avia od Hasičského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje do majetku města. Vozidlo bude k dispozici
jednotce SDH JPO v Nedošíně.  

ZaM souhlasí s realizací projektů v programu
"Podpora programů prevence kriminality Pardu-
bického kraje" v roce 2009 včetně vyčlenění
finančních prostředků na jejich realizaci v minimální
výši 20% celkových nákladů na projekty (ošetřeno
v rozpočtu kap. 14).                                                    -ms-

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč
firmě WILLI plast s.r.o., T.G. Masaryka 1210, na úpra-
vu komína objektu v jejich vlastnictví za účelem vytvo-
ření hnízdiště čápa bílého dle požadavků ochránců
přírody. 

RaM souhlasí, aby Technické služby města Litomyš-
le v rámci  jarních svozových akcí zajišťovaly bezplat-
ně pouze odvoz biologického odpadu v předem
smluveném termínu a to na písemnou objednávku
žadatele. Pokud bude odpad obsahovat jiné složky
komunálního odpadu, bude odvoz zpoplatněn dle
sazebníku Technických služeb.                                    -ms-

Ze zastupitelstva

Z rady města

otevřená radniceVětší efektivita veřejné správy:
eGovernment  v Litomyšli

V poslední době dochází ve veřejné správě k „velkému
třesku“ s příchodem tzv. eGOVERNMENTU. Cílem
eGOVERNMENTU je zefektivnit veřejnou správu
za pomocí komunikačních a informačních
technologií. Poprvé v naší historii tak
dochází k naprosto revolučním změnám
v komunikaci s občanem, právnickými
osobami a mezi úřady navzájem. Nastává
zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papíro-
vými a jsou tvořeny husté sítě univerzálních kontakt-
ních míst, ze kterých každý může jednoduše
komunikovat se všemi úřady a institucemi.
Zásadní postavení při rozvoji eGOVERNMENTU mají
obce s rozšířenou působností a krajské úřady, kde
vznikají tzv. eGON Centra. Postupně budou tato centra
poskytovat služby v administrativních, vzdělávacích
a technologických oblastech a povinnostech z toho
vycházejících.
Vzdělávání a podporu implementace eGOVERNMENTU
prostřednictvím eGON Centra zajišťují eGON manageři
vzdělávání, kteří jsou v současné době proškolování
a seznamováni s problematikou eGOVERNMENTU.
Litomyšlské eGON Centrum již nyní vykonává adminis-
trativní služby. Obcím ve své spádové oblasti, kterým
je v současné době v rámci výzvy MVČR nabízen Czech
POINT, vypomáhá při vyplňování žádostí pro čerpání
dotací z EU. V průběhu následujících měsíců zde také
začnou probíhat vzdělávací kurzy úředníků i občanů
v používání eGOVERNMENTU. Posledním krokem tak
zůstává vytvoření technologického centra, které se
chystá v brzké budoucnosti. eGON Centrum Litomyšl
tak bude plnohodnotným eGON Centrem, zajišťujícím
správný průběh implementace eGOVERNMENTU ve své
spádové oblasti.
Velice podstatnou část rozvoje eGOVERNMENTU tvoří
již zmiňovaná kontaktní místa veřejné správy.
Pro širokou veřejnost známa spíše jako Czech POINT.
Ten vytváří garantovanou službu pro komunikaci se

státem. Prostřednictvím Czech POINTu je možné získat
a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních
systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést

písemné dokumenty do elektronické podo-
by a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi
a podat podání pro zahájení řízení správ-
ních orgánů. Czech POINT je nedílnou sou-

částí rozvoje eGOVERNMENTU.
V lednu minulého roku byl Czech POINT spuštěn
i na Městském úřadě v Litomyšli. Již více než rok tak
mohou občané Litomyšle a okolí využívat služeb toho-
to terminálu, který je umístněn v přízemí budovy MěÚ
Litomyšl, Bří Šťastných 1000, kancelář č. 10 označená
logem Czech POINT.
Czech POINT vydává/přijímá:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle

zákona č. 124/2008 Sb.
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikova-

ných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu auto-

vraků ISOH
Možnosti Czech POINTu se budou postupně rozšiřovat.
Již brzy bude hrát podstatnou roli ve spojení se záko-
nem 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autori-
zované konverzi dokumentů, kdy se za jeho pomoci
budou provádět konverze z elektronické podoby
do papírové a obráceně. V budoucnu bude velkým
pomocníkem při zakládání dat do základních registrů. 
Ceník ověřených výstupů a výpisů z ISVS je uveřejněný
na internetových stránkách města Litomyšle
(www.litomysl.cz).       Jiří Frajdl, oddělení informatiky

Využijte dalších slev s Výroční kartou Litomyšlana!
Při předložení Výroční karty Litomyšlana můžete
čerpat tyto slevy:
•50% sleva na DVD Cesta kolem zámku s Olbra-
mem Zoubkem 
•vždy první víkend v měsíci až do konce roku
vstup zdarma do Regionálního muzea v Litomyšli
a Rodného bytu Bedřicha Smetany 
•10% sleva na keramiku v rámci akce Duke Veliko-
noce v Ateliéru Duke Bohemia, která se koná od 4.
do 5. dubna  
Na Hiking se slevou
Novinkou v Tenisové hale Sport Litomyšl je cvičení
K2 Hiking Indoor Walking. Držitelé Výroční karty
Litomyšlana mohou strávit hodinu chůzí na speci-
álním trenažeru každé pondělí v dubnu o 20 Kč
levněji než je obvyklé. Běžná cena je 90 Kč za hodi-
nu, dodejme, že v pondělí se cvičí vždy od 17.00,
18.30 a 20.00. Rezervace na telefonním čísle: 776
288 774.
Slevy poskytuje i nově otevřená svatební agen-
tura
Nově otevřená svatební agentura Diana na ulici
Tyršova 272 (Tel.: 728 484 360) poskytuje majite-
lům Výroční karty Litomyšlana slevu na svatební
šaty zamluvené během dubna a května. Sleva
ve výši 1000 Kč z celkové částky se vztahuje
i na zakoupení pánského obleku nebo snubních
prstýnků.
Se slevou na filmy Projektu 100 zařazené v Pro-
jektu 100. Těšit se můžete na film Psycho Alfreda
Hitchocka. 

certu je naplánován na 23.30, normální vstupné
bude 100 Kč, pro držitele Výroční karty Litomyšla-
na bude vstupné 70 Kč.   
Výroční turistická známka k výročí 750 let města
Litomyšl. K letošnímu výročí povýšení Litomyšle
na město vydalo Informační centrum Výroční

turistickou známku. Držitelé
Výroční karty Litomyšlana si ji
mohou zakoupit v infocentrech
na náměstí a na zámku za 20 Kč,
ostatní za 25 Kč.  
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). Rezer-
vovat pobyt lze nejdříve 5 dní předem. Více
na www.smetanovalitomysl.cz.
Dodejme, že držitelem Výroční karty Litomyšlana
se může stát úplně každý. Kartu s nápisem Na rok
Litomyšlanem lze zakoupit v informačním centru
za symbolických 75 Kč.                                          -ms-

Držitelé Výroční karty Litomyšlana budou mít v dubnu
50% slevu na filmy které budeme v kině Sokol promí-
tat v neděli 5. dubna, a na film Něco z Alenky od Jana
Švankmajera, který je na programu v neděli 19. dubna.
Lístek do kina na tyto filmy přijde držitele karty
na pouhých 30 Kč.       
Jarní koncert Dechového orchestru Smetanova
domu se koná ve středu 15.
dubna od 19.30 ve Smetanově
domě. Vstupné je 50 Kč,
pro majitele Výroční karty Lito-
myšlana pouze 30 Kč. 
Výhodněji i na seminář 
Celých 100 Kč ušetří i zájemci
o dvoudenní seminář PhDr. Jany
Nováčkové, CSc. a PhDr. D. Nevo-
lové s názvem Respektovat a být
respektován určený třídním učitelům, výchovným
poradcům a preventistům. Seminář se koná od 28.
do 29. dubna a držitelé Výroční karty Litomyšlana
zaplatí 500 Kč.     
Večer ve znamení Litomyšlané Litomyšlanům také
v Kotelně  V sobotu 11. dubna bude v Music Clubu
Kotelna koncert litomyšlských kapel The Night’s Joy
a Pendl, večer budou dohrávat v rámci LP diskotéky
dj’s Aspik a Paštik. Normální vstupné bude 100 Kč,
pro držitele Výroční karty Litomyšlana výhodné vstup-
né 75 Kč.  
Noční nokturno s jazzrockovou skupinou Eggnoise.
Na sobotu 30. května připravuje Music Club Kotelna
Noční nokturno se skupinou Eggnoise. Začátek kon-
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Litomyšlská a Svitavská nemocnice se možná sloučí
Nové přístupy ke krajskému zdravotnictví představil
10. března na schůzce s vedením Svitavské nemocnice
a.s. hejtman Radko Martínek. Zmínil zde i tvorbu nové
koncepce zdravotnictví, která by podle jeho slov měla
být schválena již na podzim tohoto roku.
„Počítáme s tím, že vedle krajské nemocnice zůstanou
v kraji tři regionální nemocnice. Spojení svitavské
nemocnice s litomyšlskou do jedné ale neznamená, že
je chceme rušit,“ zdůraznil Radko Martínek, podle kte-
rého je rozvoj dvou nemocnic v jedné spádové oblasti
pro Pardubický kraj dlouhodobě neudržitelný.
O deset dní později se ve Svitavách sešli ředitelé obou
nemocnic. Na jednání se dohodli na složení expertních
skupin, tvořených představiteli jednotlivých oddělení.
Tyto týmy budou analyzovat všechny procesy, které
probíhají v obou nemocnicích. „Na základě této analý-
zy předložíme variantní řešení, jakým způsobem by se
dala zúžit spolupráce mezi jednotlivými nemocnice-
mi,“ uvedl ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s. Libor
Vylíčil.
Jakou formou bude sloučení provedeno či jaký bude
mít nemocnice název není prozatím jasné. 
Zda dojde k omezení lékařské péče v některé z nemoc-
nic, vyplyne podle ředitele Vylíčila až z jednotlivých
rozborů. „Neřeknu vám, jestli se bude sloužit všude
a na všech odděleních, ale pokud se výkony budou
provádět, bude to na podstatně vyšší úrovni než
dosud,“ řekl Libor Vylíčil.
Omezení se zcela jistě nedotkne čtyř základních
oborů: interny, dětského oddělení, chirurgie a gyne-
kologie. Stejně tak tomu zůstane i v případě těch

oddělení, která ve svitavské nemocnici chybí. Těmi
jsou ortopedie, oční oddělení, neurologické oddělení
a kožní oddělení. Litomyšl nemá pro změnu psychiat-
rii, urologii a ušní, nosní, krční. 
Jedním z největších kritiků připravovaného slučování
nemocnic je litomyšlský zastupitel a bývalý krajský
radní zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček. Ten
upozorňuje na možné nebezpečí, které by mohlo
po sloučení nemocnic nastat. Jeho obavu, že by zdra-
votní pojišťovny, ve snaze ušetřit, nemusely s novým
právním subjektem „nasmlouvat zdravotní péči“
v plném rozsahu, sdílí do určité míry i Libor Vylíčil:
„Jestliže kraj chce, abychom se sloučili, musí nám
v tuto chvíli pomoci v jednání se zdravotními pojišťov-

nami. Za odvedenou práci bychom měli dostat zapla-
ceno,” říká ředitel litomyšlské nemocnice. Na druhou
stranu však připouští, že větší a ekonomicky silnější
subjekt má účinnější nástroje pro jednání s pojišťovna-
mi i pro boj s finanční krizí.
Nejistotou pramenící z nedostatku informací trpí nej-
více personál Litomyšlské nemocnice, a.s., který se
obává o svá místa. S počtem 522 zaměstnanců je toto
zdravotnické zařízení druhým největším zaměstnava-
telem ve městě. Podle ředitele Vylíčila nepřijde o místo
ani jeden lékař, ani jedna sestra. „Pokud máme udržet
objem zdravotní péče v regionu v plném rozsahu,
neproběhne transformace jistě ze dne na den,“ řekl
Libor Vylíčil.
Litomyšlská nemocnice byla od 1. 10. 2007 transfor-
mována na akciovou společnost. Momentálně hospo-
daří s minimální ztrátou a je nejzdravější nemocnicí
v kraji. Řada oddělení zvýšila kvalitu péče i přístrojo-
vého vybavení. V posledních třech letech je hodnocena
jako nejlepší nemocnice Pardubického kraje očima
pacientů. V současné době provádí zhruba o 25%
výkonů více než její svitavská kolegyně.

Prokop Souček, foto Jana Bisová

Voličské průkazy pro volby
do Evropského parlamentu

Ve dnech 5. a 6. června se uskuteční volby do Evrop-
ského parlamentu.
V případě, že volič nebude moci nebo nehodlá volit
ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu
voličů (např. z důvodu hospitalizace v nemocnici),
může do 21. května požádat městský úřad o vydání
voličského průkazu. O jeho vydání může volič požádat
osobně nebo žádost zaslat poštou, zde však musí být
podpis na žádosti úředně ověřen. Voličské průkazy
budou vydávány od 21. května. Volič si ho převezme
osobně, nebo mu bude zaslán. Voličský průkaz oprav-
ňuje volit v kterékoli volební místnosti v rámci České
republiky.  Kromě voliče – občana ČR má právo volit

do Evropského parlamentu také volič – občan jiného
členského státu EU za podmínky, že bude nejpozději
do 22. dubna veden v evidenci obyvatel s povolením
k přechodnému či trvalému pobytu na území ČR a sám
požádá (buď osobně nebo písemně) u obecního úřadu
dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů. Toto
musí učinit nejpozději do 26. dubna do 16 hodin.
Bližší informace vám rádi sdělíme na tel.: 461 653 339
nebo 461 653 390. 
Informace k volbám jsou zveřejňovány na interneto-
vých stránkách ministerstva vnitra - www.mvcr.cz
(ikona informační servis /volby).

Milena Holasová, vedoucí správního odboru

Od dubna s e-pasy i do USA
Od 1. dubna se začaly vydávat nové e-pasy s tzv. stro-
jově čitelnými údaji a nosičem dat se dvěma biometric-
kými údaji. Těmi jsou fotka a otisky prstů. O cestovní
doklad lze žádat pouze s občanským průkazem nebo
platným cestovním dokladem, ostatní obstará úředni-
ce.
„Papírové žádosti se již nevyplňují. Vše potřebné si
načteme z předloženého občanského průkazu,“ říká
vedoucí správního odboru Milena Holasová. Úřednice
dále žadatele vyfotí a nakonec mu vezme otisky prstů.
„Snímat se budou oba ukazováčky. Pokud to z nějaké-
ho důvodu nebude možné, sejmeme otisky z jiných
prstů, kromě malíčku,“ upřesňuje Holasová a dodává:
„Pořízení otisků může trvat déle, protože systém musí
vyhodnotit, zda byly otisky sejmuty správně.“ Získané

biometrické údaje se z bezpečnostních důvodů
po devadesáti dnech automaticky zlikvidují ze systé-
mu. S těmito pasy je možné cestovat do všech států
světa včetně bezvízových cest do USA.
Do všech členských zemí Evropské unie lze i nadále
cestovat na platný občanský průkaz se strojově čitel-
nými údaji (tj. OP zelené barvy, pozn.red.)
Nové e-pasy budou žadatele, kteří jsou starší 15 let,
stát 600 Kč s platností na deset let, do 15 let jsou pasy
za 100 Kč s platností na pět let. Pokračovat bude vydá-
vání tzv. „rychlovek“, které mají platnost pouze půl
roku a žadatelé nad 15 let za ně zaplatí 1500 Kč
a mladší 15 let 1000 Kč. Jedná se o doklady vydávané
občanům, kteří na ně spěchají např. z důvodu rychlé-
ho odjezdu na dovolenou. Jana Bisová

Na zámku funguje
průvodce v mobilu
„Vážení návštěvníci, vítejte na litomyšlském zámku.“
Těmito slovy vás z mobilního telefonu osloví bluetooth
průvodce po hradech a zámcích Pardubického kraje. 
Národní památkový ústav Pardubice se rozhodl zpří-
stupnit některé pamětihodnosti trochu jinou formou.
K využití „neviditelného“ průvodce návštěvníkům
stačí pouze mobil s funkcí bluetooth. 
Při vstupu na historické místo obdrží host do telefonu
audiopředstavení památky v českém i anglickém jazy-
ce. Kromě toho mu přijde obrázek coby tapeta na dis-
plej a elektronická vizitka správce objektu. Nebuďte
proto překvapení, když se vám „ozve“ systém Blueinfo,
jak se tato služba v telefonu zobrazuje. 
Do projektu je zapojený také hrad Litice, soubor lido-
vých staveb na Veselém kopci, soubor lidových staveb
Betlém Hlinsko, hrad Kunětická hora a zámek Slatiňa-
ny.                                                                  Jana Bisová

Výluka informačního systému
Upozorňujeme občany, že v termínu od 4. května do 7.
května, tj. čtyři pracovní dny, bude celostátní výluka
informačního systému správních a dopravních eviden-
cí Ministerstva vnitra ČR. Z toho důvodu nebude

možné vyřídit si žádost o vydání e-pasů a úkony spoje-
né s registrací  motorových vozidel.
Děkujeme za pochopení

Kamil Hebelka, Milena Holasová

Se situací v Litomyšlské nemocnici se seznámili v březnu
i litomyšlští zastupitelé na svém pravidelném výjezdním
semináři 

Situací kolem slučování Litomyšlské nemoc-
nice, a.s. a Svitavské nemocnice, a.s. se
na svém zasedání 19. března zabývali
i litomyšlští zastupitelé. V usnesení, které
jednomyslně přijali, požadují:
•aby eventuelní transformace nemocnic ne-
vedla k omezení zdravotní péče ve stávajícím
rozsahu v našem regionu 
•aby bylo zastupitelstvo Města Litomyšle
seznámeno s návrhem koncepce transformace
nemocnice ve Svitavách a Litomyšli včetně
vyjádření dopadů této transformace na Lito-
myšlskou nemocnici a.s.
Zároveň zastupitelstvo vyjádřilo obavy: 
•aby této situace nevyužily zdravotní pojišťov-
ny ke snížení úhrad za pojištěnce a v případě
zlepšených hospodářských výsledků tyto
zůstaly ve prospěch obou nemocnic
•aby tato situace nevedla k destabilizaci
personální situace v obou nemocnicích
•aby možné preferování jedné z nemocnic
Pardubickým krajem nevedlo k postupnému
zániku druhé nemocnice                                -ps-

Zastupitelé
jednali
o nemocnici
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Zámecké IC rozšiřuje svůj program
Informační centrum na zámeckém návrší v letošním
roce v rámci podpory návštěvnosti rozšíří své aktivity
pro veřejnost. Hlavním cílem je zaměřit se především
na rodiny s dětmi, a to nejen na Litomyšlany, ale
i na návštěvníky našeho města.
Ve spolupráci s Rodinným centrem se v prostorách
zámeckého informačního centra bude konat část pro-
jektu pro nejmenší děti pod názvem „ Pojďte s námi
za pohádkou“. Vždy jednou v měsíci v období březen
až červen a poté opět po prázdninách od září do pro-
since se zde odehraje profesionální divadelní předsta-
vení. Současný prostor je dostatečný pro pořádání
divadélka pro cca 40 až 50 dětí. Po každé pohádce děti
mohou nakreslit svůj zážitek z představení. Dětské
kresby budou pak vystaveny na červnové výstavě, opět
v prostorách zámeckého infocentra.
V každém měsíci turistické sezóny bude probíhat také
tzn. Zámecké tvoření. Jedná se o volnočasové aktivity,
pro které bude zpřístupněn i dvoreček pivovaru. Nej-
bližší Zámecké velikonoční tvoření se bude konat

Pozvání do zámku - sezóna začíná!
V loňském roce si více než třicet čtyři tisíc platících
návštěvníků prohlédlo zámecké historické instalace
a nyní s jarem nová turistická sezóna klepe na zámec-
ká vrata. Milovníci historie si mohou při prohlídce
zámku podle svého přání a momentální nálady vybrat
z poměrně široké zámecké nabídky. Přístupné jsou tři
prohlídkové trasy, rovněž výstavní prostor s výtvar-
nými díly z Městské galerie i atraktivní expozice díla
Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení. První prohlíd-
ková trasa zámku vede reprezentačním západním
křídlem zámku, prezentuje rovněž naši výjimečnou
památku – barokní divadélko. Zájemci o poznání pri-
vátního života ve staletích mohou vstoupit do druhé
prohlídkové trasy ve východní části paláce, kde
naleznou soukromé zámecké bydlení a kapli sv.
Moniky. Zvláštní pozvání však platí zejména pro třetí
možnost prohlídky – v minulém roce zpřístupněnou
instalaci  „Klavír? Klavír!“ ve druhém zámeckém
poschodí. Velkorysý prostor horního patra umožnil
přípravu  výjimečné výstavy originálů kulis litomyšl-
ského zámeckého divadla ve spojení s hudebními
nástroji, které zapůjčilo České muzeum hudby.
Početný soubor dekorací pro zámecké divadlo nama-

loval vídeňský dvorní malíř, autor scénografie k pre-
miérám děl Mozartových ve Vídni i v Praze, Josef Plat-
zer. Jedná se o evropský historický unikát, který je
takto prvně za dobu své dvěstěleté existence prezen-
tován veřejnosti. 
Příležitost k výstavě zde dostaly i další hodnotné
exponáty z litomyšlského zámeckého depozitáře –
kolekce barokních nástěnných koberců, cenné ukáz-
ky míšeňské porcelánové výroby i delfské fajánse,
podobizny členů rodu Kinských, Pálffyů a Thurn-
Taxisů, zvláštní pozornost si zaslouží dva portréty
z dílny mistra českého baroka – Jana Kupeckého.
Mezi nábytkovými sestavami upoutá především
secesní soubor z období 1910–1917 navržený Duša-
nem Jurkovičem.
Zájemcům o hudební žánr nabízí nová expozice ojedi-
nělou sbírku klávesových nástrojů počínaje nejstarší-
mi typy – klavichordy, až po klavíry z pozůstalosti
našich významných osobností, jako např. Vítězslav
Nezval či Rudolf Friml. Návštěvník uvidí krásně zdobe-
né nástroje různých stylů, ale i klavíry experimentální
– například klavír celotónový nebo čtvrttónový.
Na vybrané exponáty je možné si i zahrát. Návštěva

pro dospělé. Již zde začala fungovat denní recepce
s celoročním provozem, v létě od 8 do 18 hodin, v zimě
od 9 do 16 hodin. Menší kavárna provozovaná EŠC
poskytuje občerstvení návštěvníkům zámeckého návr-
ší a zámku. V příjemném prostředí zámeckého pivova-
ru se budou promítat filmy nebo pořádat menší
besedy, autorská čtení, recitály apod. Školicí centrum
také počítá s veřejným internetovým wi-fi připojením.
Rádo by nabídlo volný prostor amatérským umělcům
pro pořádání minivýstav. V letních měsících bude,
v závislosti na počasí, otevřena open-air kavárna,
která bude zajišťovat pohodlí návštěvníků ve špičce
turistické sezóny.
Vedlejší zmiňovaný program neovlivní funkci Infor-
mačního centra pro domácí ani zahraniční turisty.
Stejně jako v loňském roce bude od května do září pro-
dloužena otevírací doba od 9.00 do 17.30 a infocent-
rum bude  poskytovat kompletní turistické informace
a služby, zajišťovat prodej suvenýrů, map, vstupenek
apod.              Blanka Brýdlová, IC, foto Jana Macková

této výstavy bude zajisté praktickou náplní hudební
výchovy v základních i uměleckých školách.   
Novinkou v zámeckém areálu je zavedení služby BLUE
INFO. Stačí vstoupit do druhého nádvoří a aktivací
služby prostřednictvím bluetooth v mobilním telefo-
nu získáte informace o historii zámku v českém či
anglickém jazyce v hlasové podobě a s obrázkem.
Pro internetové nadšence a rovněž pro lepší prezenta-
ci litomyšlského zámku připravil Národní památkový
ústav nové webové stránky na adrese www.zamek-lito-
mysl.cz. Tyto stránky budeme průběžně doplňovat
tak, aby jejich čtenáři získali ucelený obraz o zámec-
kých aktivitách. Jednou z nejbližších akcí je pracovní
seminář na téma  „Jak přiblížit památkové objekty
mládeži?“, který se v zámku uskuteční 8. dubna. 
Srdečně vás zveme na seminář, do běžných i mimo-
řádných večerních prohlídek – právě těch letos rádi
připravíme více než v minulé sezóně a povedou pře-
devším druhým prohlídkovým okruhem, protože
reprezentační křídlo zámku Litomyšlané již znají.
Těšíme se na vás a přejeme vám pěkné jaro !

Helena Slepičková,
Správa Státního zámku v Litomyšli

Pardubická filharmonie oslaví své čtyřicáté
narozeniny také v Litomyšli

Komorní filharmonie Pardubice si letos připomíná
významné výročí. Vrcholí její již 40. koncertní sezóna
a na podzim to bude právě 40 let, kdy byl tehdejší
Východočeský státní komorní orchestr založen.
V bývalém Východočeském kraji šlo dlouho, až
do založení symfonického orchestru v Hradci Králo-
vé, o jediné profesionální hudební těleso, které se
v rámci možností snažilo koncertně pokrývat co nej-
větší část regionu.
„Také v roce svého jubilea míří pardubičtí filharmoni-
ci - vedle svých abonentních i mimořádných koncer-
tů v Pardubicích - za svými věrnými posluchači
do řady míst Pardubického kraje,“ uvedl ředitel par-
dubické Komorní filharmonie Vojtěch Stříteský.
V lednu hostovali v Žamberku, kde složili hold nedo-
žitým 80. narozeninám tamního rodáka, významného
českého skladatele Petra Ebena. V únoru následoval
slavnostní koncert s Dagmar Peckovou v Chrudimi,
při němž tamní rodačka převzala čestné občanství.
V Chrudimi hrála filharmonie i 6. března (Mozartovo
Requiem) a nyní se připravuje na hostování v Lan-
škrouně. V kostele sv. Václava (zde v minulosti KF

a na zahájení Martinů Festu v Poličce. Poté vystoupí
KF Pardubice dvakrát v rámci 51. ročníku Smetanovy
Litomyšle – v Chrudimi přednese Händelovo oratori-
um Mesiáš a v Litomyšli bude spoluúčinkovat na pro-
vedení Verdiho Requiem. Komorní soubor
filharmonie - Corvus Quartet bude v průběhu dubna
a května účinkovat také na dvou koncertech v Láz-
ních Bohdaneč.
V srpnu, v den 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů,
pojedou filharmonici opět do Poličky, v neděli 13.
září uspořádají na Pernštýnském náměstí v Pardubi-
cích velký jubilejní koncert s velmi atraktivním pro-
gramem.
Kromě toho v letošním roce Komorní filharmonie
hostovala či vystoupí v řadě měst celé České republi-
ky, koncertovala ve Španělsku a Rakousku a chystá
se mj. do Německa. Celkem má v plánu absolvovat
úctyhodných osm desítek koncertních vystoupení.
Komorní filharmonie Pardubice je finančně podporo-
vána Pardubickým krajem.

Magdalena Navrátilová,
tisková mluvčí Pardubického kraje, foto František Renza

Pardubice natáčela některé své kompaktní disky)
zazní ve čtvrtek 26. března od 11 hodin pro studenty
i všechny další zájemce hudba Mozartova, Dvořákova
a Mendelssohna-Bartholdyho.
V dubnu bude hrát Komorní filharmonie Pardubice
v Hlinsku a poté zahájí X. ročník hudebního festivalu
Antonína Bennewitze v České Třebové. Květen
zastihne filharmoniky mimo jiné v Ústí nad Orlicí

4. a 11. dubna, kdy si rodiče s dětmi mohou prohléd-
nout zdobení tradičních kraslic, výrobu košíků, budou
si moci zkusit vyrobit drobné předměty z keramiky
nebo jen tak malovat. 
O další aktivity se bude infocentrum dělit s Evropským
školicím centrem (EŠC), které se zaměří na nabídku
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Padla další bariéra
Od konce února je na vstupu do jídelny Základní školy
U Školek 1117 (Eurest) v Litomyšli instalována plošina
pro vozíčkáře. Kromě litomyšlské radnice a Pardubic-
kého kraje na ni přispělo i Konto Bariéry.
Ředitelka nadace Božena Jirků k tomu říká: „Na zaří-
zení jsme přispěli 165 tisíci korunami z projektu
Pohlednice, který pomáhá školám odstraňovat barié-
ry. Pokud bude třeba, rádi opět přispějeme.“ Doposud
nadace podpořila 152 škol, ve kterých jsou integrová-
ni žáci a studenti se zdravotním postižením.
Vybudování plošiny navazuje na řadu dílčích projektů.
Vedoucí sociálního odboru v Litomyšli Alena Červinko-

vá upřesňuje: „Asi před čtyřmi lety jsme zpracovali
projekt pod názvem „Naše město bez barier“ a v rámci
Národního rozvojového programu mobilita pro všech-
ny byl projekt kladně přijat. Vydáno bylo vyjádření
k jeho postupné realizaci. Cílem národního programu
je zbudování bezbariérových tras ve městech a obcích.
Z prostředků státu se tak realizoval výtah pro Speciál-
ní základní a mateřskou školu, vybudovaly se nájezdy
a sjezdy z chodníků na vytyčené trase. Projekt bude
pokračovat dalšími aktivitami, jako jsou osvětlení pře-
chodů pro chodce, bezbariérová úprava historického
jádra města, oprava chodníků, instalace výtahu

v budově městského úřadu, zbudování veřejného bez-
bariérového WC apod.“
O bariérách ví své Miroslav Bárta, který je na vozíček
odkázán odmalička. „Nejkomplikovanější místo je
u pošty a potom nemohu sjet z chodníku na straně
u Komerční banky,“ popisuje problémové části náměstí
Bárta, ale jedním dechem dodává: „Musím ale říci, že se
to tady hodně zlepšilo. Bariér už není tolik. Navíc chápu,
že do historického jádra se nedá moc zasahovat.“
Město společně s dárci plánuje plošinu slavnostně
otevřít. Vozíčkáři však čekat nemusejí, plošina je
k dispozici už nyní.                                       Jana Bisová

Svatý Ján stane opět na lánském pahorku
Sochu Jana Nepomuckého, mezi Litomyšlany zvanou
„svatý Ján“, čeká oprava. Rada města na svém březno-
vém zasedání schválila příspěvek na její renovaci.
Socha byla poničena při vichřici na konci června
minulého roku nárazem zlomeného stromu. Opravu
provede Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 
„Jedná se o sochu nejen regionálního významu. Její
umělecká hodnota se vyrovná i některým sochám
umístěným na Karlově mostě,“ uvedl proděkan Fakul-
ty restaurování, kunsthistorik Jiří Kaše. „Vedeni sna-
hou zachránit co možná největší procento z originálu,
provedli odborníci a studenti z naší fakulty první
záchranné akce,“ popisuje aktivitu restaurátorské
školy její děkan docent Jiří Novotný. Nyní je socha při-
pravena k posouzení památkovým ústavem, který
schválí postup restaurování. 
Právě „svatý Ján“ se stal základem bakalářské práce
studentky oboru restaurování a konzervace kamene
a souvisejících materiálů Pavly Perůtkové. „Nárazem
a pádem se socha roztříštila
na několik částí - torzo těla, hlavu,
větší část zad a podstavec s kusy
nohou. Po převezení fragmentů
do sochařského ateliéru byly
napočítány více než tři desítky
menších odlomených kusů. Jedno-
tlivé části byly následně upevňo-
vány zpět na původní místa.
Současně probíhaly další zajišťo-
vací práce, které měly za cíl obno-
vení statické soudržnosti
a stability celé sochy. Konečným
výsledkem zásahu je obnovení
původní podoby díla v maximální
možné míře, a to bez doplňování
již nenávratně ztracených částí,“
říká Perůtková, podle které budou
chybějící části sochy vyplněny
a domodelovány hmotou podob-
nou kameni. Odlišně barevná

místa pak budou dobarvena, aby celá socha působila co
možná nejkompaktněji. Poté bude celý povrch napene-
trován proti vlhkosti. Takto upravená socha bude pře-

dána městu, které rozhodne, zda
nechá zhotovit kopii, nebo
na původní místo navrátí originál.
Kromě restaurování vlastní sochy
se dočká zásahu i lánský pahorek,
místo, kde „sv. Ján“ původně stál.
„V první polovině tohoto roku by
měla proběhnout úprava terénu
a počítáme i s vysazením dvou lip,
které zde původně rostly,“ uvedl
místostarosta Jan Janeček. 
K přidělení zakázky právě restau-
rátorské škole vedlo litomyšlské
radní hned několik důvodů.
„Jejich cenová nabídka byla nej-
výhodnější. Restaurátorské práce
provádí velmi kvalitně, a navíc
město rádo podpoří činnost
Fakulty restaurování tím, že jí
nabídne prostor k seberealizaci,“
vysvětluje Janeček.

Pozdně barokní sochu sv. Jana Nepomuckého nechal
zhotovit neznámým autorem místní kat Jan Zelinger
v druhé polovině 18. století. Usazena byla na vyvýše-
ném pahorku naproti katovně (dnes dům č.p. 11), kde
stála do nehody v roce 2008. Zajímavé je, že už v roce
1865 se její vyobrazení objevilo na obecním pečetidle.

Vít Zadina,
foto Prokop Souček a Fakulta restaurování

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

> strana 1
Polská ekonomka a politička Danuta Hübnerová je
členkou Evropské komise od roku 2004. Na půdě
Evropské komise se zasadila o to, aby regiony měly
možnost čerpat peníze z evropských fondů prostřed-
nictvím vlastních regionálních operačních programů.
Podle jejího názoru znají samy regiony nejlépe svá
specifika a potřeby. „V Evropské komisi pracujeme
na regionální politice tak, jak se bude uplatňovat
po roce 2013. Zveme proto regiony k diskuzi, neboť
víme, že každý má svá specifika, přístupy a zájmy,
a my bychom rádi, aby se toto v regionální politice
odrazilo,“ uvedla v Litomyšli eurokomisařka. 
Pro následující období nabídla Evropská komise nové
oblasti, do kterých by bylo možno finanční prostředky
směřovat. Navrhuje například oblast energetické účin-
nosti nebo bydlení. Další prioritou je zjednodušení
pravidel pro čerpání dotací malými a středními podni-
ky a urychlení čerpání těchto prostředků.
Evropská regionální politika počítá v budoucnosti
s investicemi do dopravy, energetiky, boje se změnou
klimatu. „Regionální politikou bude možno řešit tyto
výzvy, kterým Evropa budoucnosti bude čelit,“ uzavírá
Danuta Hübner.

Prokop Souček, foto: Michaela Severová

Eurokomisařka
v Litomyšli

Svatý Ján po červnové vichřici

Studentka Pavla Perůtková s originálem
sochy

Střídání stráží II.
Vážení čtenáři, není to tak
dlouho, co jste v Lilii četli
článek o střídání stráží na
postu redaktora od Prokopa
Součka. A je to tady zase. 
Jmenuji se Jana Bisová a od
dubna přebírám redaktor-
skou štafetu. Budu se sna-

žit, aby Lilie byla stejně zajímavá a čtivá jako
doposud. Litomyšl je totiž krásné a inspirativní
město, ve kterém se stále něco děje. Pokusím se
pro vás zachytit co nejvíce a věřím, že i vy přispě-
jete „troškou do mlýna“. 
Na závěr bych popřála Prokopu Součkovi hodně
štěstí a vám, milí čtenáři, příjemné a ničím neruše-
né čtení Lilie, dnes i v budoucnu.        Jana Bisová

Vážení čtenáři, téměř po roce končí mé působení v
redakci Lilie. Rád bych touto cestou poděkoval
všem lidem, kteří se mnou spolupracovali a pomoh-
li mi poznat město z trochu jiné perspektivy. 
Jana Bisová, která po mně zpravodaj přebírá, je
novinářkou, jíž nechybí zkušenosti ani znalost pro-
středí. Jsem přesvědčen, že Lilie je v dobrých rukou
a její úroveň se bude zvyšovat. 
Zároveň vás prosím, abyste nové redaktorce
nekomplikovali práci a dodržovali termíny uzávěr-
ky. Příspěvky a inzeráty, které budou doručeny
redakci po 20. dni v měsíci, nemusí být otištěny.

Příjemné Velikonoce a hodně štěstí v roce oslav
750. výročí města Litomyšle přeje Prokop Souček

Změna na postu
redaktora
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Pravidla prodeje ročních parkovacích permanentek
•Permanentka v ceně 1 600 Kč - je určena pro vozidla
v majetku firem právnických osob, nebo fyzických
osob. Není třeba předkládat žádné doklady.
•Permanentka v ceně 1 200 Kč - je určena pro vozidla
v majetku fyzických osob (nejsou zahrnuta do majet-
ku firmy). Kupující je povinen předložit osvědčení
o technickém průkazu nebo technický průkaz. Osvěd-
čení o technickém průkazu nebo technický průkaz
vozidla – kontrolovat zda je vystaven na fyzickou
osobu, tzn. je uvedeno rodné číslo (většinou 10 místné
s lomítkem).
•Permanentka v ceně 700 Kč - je určena pro vozidla
v majetku fyzických osob s trvalým bydlištěm nebo
pracovištěm na území města a integrovaných obcí.
Kupující předkládá občanský průkaz nebo potvrzení
zaměstnavatele a osvědčení o technickém průkazu
nebo technický průkaz. Oba tyto dokumenty musí být
vystaveny na jedno jméno fyzické osoby. Občanský
průkaz – kontrolovat trvalé bydliště na území města
nebo integrovaných obcí. Potvrzení zaměstnavatele –

kontrolovat, zda se firma nachází na území města
nebo integrovaných obcí. Osvědčení o technickém
průkazu nebo technický průkaz – kontrolovat, zda je
vystaven na fyzickou osobu, tzn. je uvedeno rodné
číslo (většinou 10 místné s lomítkem).
•Permanentka v ceně 400 Kč - je určena pro vozidla
v majetku fyzických osob s trvalým bydlištěm v uvede-
ných lokalitách města. Kupující předkládá občanský
průkaz  a osvědčení o technickém průkazu. Oba tyto
dokumenty musí být vystaveny na jedno jméno fyzic-
ké osoby. Občanský průkaz – kontrolovat trvalé byd-
liště v zpoplatněných a navazujících lokalitách města
– Smetanovo nám., Toulovcovo nám., Šantovo nám.,
Braunerovo nám., ulice B. Němcové, Růžová, Umrlčí,
Ropkova, J. Váchala, M.D. Rettigové, Špitálská. Osvěd-
čení o technickém průkazu – kontrolovat, zda je
vystaven na fyzickou osobu, tzn. je vyplněno rodné
číslo (většinou 10 místné s lomítkem)
•Bezplatné vydání - je určeno osobám s průkazem
ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm v městě Litomyšli

Výstava: Něco pro kluky - auta a autíčka
Od 25. dubna do 30. srpna si návštěvníci Regionálního
muzea v Litomyšli budou moci prohlédnout sbírku
Rudolfa Kocourka, jednoho z našich nejpřednějších
sběratelů modelů aut. Tato sbírka začala vznikat kon-
cem sedmdesátých let a zpočátku se zaměřovala pouze
na modely Fiat. Výstava proto představí produkci ital-
ských automobilek „od počátku věků“ – tedy Fiaty
od roku 1898 po současnost, a také ostatní italské
značky, které byly či jsou s firmou Fiat propojené (OM,
SPA, Lancia, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo).
Mimo Itálii zahrne výstava část britské produkce, od 2.
sv. války po začátek sedmdesátých let a některé osob-
ně oblíbené typy z produkce Citroen – řadu DS/ID a 2

CV. Nelze pominout americký Ford Mustang, ke které-
mu má Rudolf Kocourek osobní vztah. 
Výstava bude rozdělena jednak na chronologický pře-
hled automobilky Fiat, jednak na různá oblíbená
témata – policie, ambulance, požární vozy, rallye, for-
mule (byť zde zastoupené jen značkou Ferrari) a stále
populární LeMans (především Ferrari, Maserati a vzác-
ně Fiat).
Svébytnou částí sbírky, představenou na výstavě,
budou i modely z filmové řady James Bond a sbírka
legendárních motocyklů Harley – Davidson.

Roman Košek, RML
Na fotografii: Ferrari 500 F2, r. 1953

• široký sortiment živých zvířat
• exotická zvířata
• vlastní chov exotického okrasného

ptactva na profesionální úrovni
• krmiva a veškeré chovatelské potřeby

nejen pro domácí mazlíčky
• nadstandardní služby v péči

o zvířata, poradenská služba

Obchodní centrum Bělidla
u autobusového nádraží
T. G. Masaryka 1204, Litomyšl
tel. 603 424 327

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

ráj zvířat

Nově otevřená prodejna

a integrovaných obcích. Žadatel předkládá průkaz ZTP
nebo ZTP/P a osvědčení o technickém průkazu.
Osvědčení o technickém průkazu musí být vystaveno
na tuto osobu nebo na osobu blízkou (postačí prohlá-
šení žadatele). Osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P má
nárok na vydání pouze jedné parkovací permanentky
na rok. Pozn.: Nová osvědčení o technickém průkazu
již neobsahují rodné číslo nebo IČO, vyžaduje se tech-
nický průkaz, v případě vozidel provozovaných
na základě leasingové smlouvy je v osvědčení nebo
v technickém průkazu uvedena jak leasingová společ-
nost, tak provozovatel. Pokud je provozovatelem
fyzická osoba (uvedeno rodné číslo), má nárok
na zlevněné permanentky dle výše uvedených pra-
videl.
V případě povoleného užívání služebního vozidla
k soukromým účelům bude prodávána pouze parkova-
cí permanentka nezlevněná, t.j. 1600 Kč
Pravidla jsou platná od 10. února.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství
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Iuventus paedagogica Praha vystoupí na zámku
V pátek 8. května vystoupí v Kongresovém sále lito-
myšlského zámku Ženský pěvecký sbor Iuventus pae-
dagogica Praha. 
Vznikl v roce 1967 jako sbor studentek oboru hudební
výchova Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. Zakladatel Prof.PaedDr. Jiří Kolář, CSc. byl
dirigentem tělesa až do roku 1999. Od tohoto roku jej
vedla PaedDr.Ivana Štíbrová a v roce 2007 na postu
dirigenta začala pracovat Mgr.Kamila Tůmová. V sou-
časné době jsou členkami Iuventus paedagogica
absolventky Pedagogické fakulty UK a některých dal-

pelt, Tours ad.). Zúčastňuje se řady domácích i zahra-
ničních festivalů a udržuje trvalé kontakty s akade-
mickými sbory z celé Evropy. Repertoár Iuventus
paedagogica je zaměřen především na současnou čes-
kou sborovou tvorbu (řada skladeb byla tělesu přímo
věnována), ale obsahuje i zahraniční sborovou litera-
turu ze všech stylových epoch a žánrů. 
Koncert Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica
začíná v 19.30. Vstupenky (70 Kč a 30 Kč) je možné
zakoupit v předprodeji  IC Litomyšl.

KamilaTůmová

ších pedagogických institucí. Mnohé z nich mají dnes
své vlastní, převážně dětské sbory a mohou tak dál
rozvíjet a uplatňovat zkušenosti, které při práci
v pěveckém tělese získaly. Za dobu své existence sbor
absolvoval více než 800 koncertů a koncertních
vystoupení doma i v evropských státech. Natáčel v čes-
kých i zahraničních rozhlasových a televizních studi-
ích a jeho nahrávky jsou zachyceny na několika CD.
Rovněž je několikanásobným laureátem významných
mezinárodních sborových soutěží (Arezzo, Arnherm,
Cantonigros, Cork, Llangollen, Middlesbrough, Neer-

V pátek 3. dubna v 17 hodin byla v domě U Rytířů zahá-
jena výstava obrazů a kreseb Aleše Ogouna pod
názvem TO CO TU VZNIKLO. Název napovídá, že se
jedná o díla, která Ogoun namaloval za svých pobytů
v Litomyšli a okolí (hlavně na břehu Košíře v Nedoší-
ně), tedy v době, kdy učil budoucí restaurátory anebo
pořádal kurzy malování v plenéru.  Výstavu zahájil
PhDr. Jiří Machalický. Účastníci vernisáže poté byli

svědky hudebně-divadelní performance v podání dvo-
jice H. Hendrych a V. Bartošová. 
Výstavu, která zde bude do 30. května a bude otevře-
na denně kromě pondělí od 10.00 do 17.00, doplní
autor několika setkáními se zájemci o jeho obrazy. 
Termín setkání bude vždy připomenut na dveřích gale-
rie, jedná se o čtvrtky: 16.4., 30.4., 14.5. a 28. 5., vždy
od 17.00 do 18.00.                             Helena Zemanová

Úspěch fotografky Hánělové
Koncem roku 2007 Český rozhlas Online Praha vyhlásil
mezinárodní soutěž ve fotografii s romskou tematikou
Romipen, které se zúčastnila litomyšlská fotografka
Jaroslava Hánělová se souborem fotografií. Za účasti
desítek autorů z mnoha zemí světa se umístila na
osmém místě. V únoru letošního roku byla pozvána na
zahájení výstavy redaktorkou Janou Šustovou z Čes-
kého rozhlasu Online do Muzea romské kultury v Brně,
aby hovořila o tom, jak vznikaly v šedesátých letech
její fotografie litomyšlských Romů, převážně dětí,
plné lidského citu a porozumění. O její fotografie pro-
jevilo zájem Romské muzeum, aby je zařadilo do svých
sbírek. Výstava potrvá do 31. května.           Josef Kuta

Zajímaví lidé Miroslava Švejnohy
Výstava fotografií Miroslava Švejnohy, které zachycují zajímavé lidi
z celého světa, převážně etnika z Afriky a Asie, bude probíhat od 18.
dubna do 24. května v Regionálním muzeu v Litomyšli. 
Autor se snaží přiblížit tradice, zvyky a folklor obyvatel žijících v urči-
tých, pro návštěvníka exotických, oblastech. Výstavu je prodejní. Pořá-
dá ji Humanistické centrum NAROVINU. Výtěžek bude použit
na financování letního tábora pro děti z nejchudších částí Keni. 
Více informací na www.adopceafrika.cz, www.svejnoha.cz
Eva Metyšová, RML

Na fotografii: Výstava Planeta lidí – Miroslav Švejnoha - Kárové, Etiopie 

Jarní koncerty
ve Smetanově domě

Smetanova Litomyšl: 
Volných míst je stále dost

Právě před měsícem byl zahájen předprodej lístků
na 51. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Stejně
tak, jako v minulých letech, byl o vstupenky velký
zájem. Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Lito-
myšl, však uklidňuje: „Situace se mění každým
dnem. Pořady, které již byly vyprodány, mají najed-
nou volná místa, protože se do systému vracejí
nevyzvednuté rezervace či vrácené dobírky.“ Stále
dost volných vstupenek je na další velmi atraktivní

pořady jako je Slavnostní zahajovací koncert (k 30.
březnu bylo 217 volných míst, včetně míst pro vozíčká-
ře), Zuzana Lapčíková: Orbis pictus (k 30. březnu bylo
438 volných míst, včetně míst pro vozíčkáře), Europa
musicalis, na které mimo jiné zazní část Mé vlasti
(k 30. březnu bylo 442 volných míst, včetně míst
pro vozíčkáře) nebo závěrečný galakoncert hvězdné
Annette Dasch (k 30. březnu bylo 337 volných míst,
včetně míst pro vozíčkáře).                                       -red-

Aleš Ogoun vystavuje U Rytířů
Dechový orchestr Smetanova domu srdečně zve příz-
nivce hudby na každoroční jarní koncert, který se
bude konat ve středu 15. dubna v 19.30 ve Smetanově
domě v Litomyšli. 
Orchestr pracuje již druhým rokem pod taktovkou diri-
genta PaedDr. Jiřího Tomáška, který ke spolupráci na
tomto hudebním večeru přizval nejen vámi známé
zpěváky a zpěvačky, ale i nově hostující. 
Na programu jsou připraveny mimo jiné lidové skladby
tradičních českých autorů, například směs polek Edu-
arda Kudeláska. Dále pak temperamentní Eviva Espag-
na skladatele E. Curtise, melodie z muzikálu My Fair
Lady a několik pochodů upravených pro velké dechové
orchestry.
Z nového programu bude dále představena světozná-
má filmová melodie Jamese Hornera My Heart Will  Go
On ze snímku Titanik.
Celý večer bude slovem provázet pan Vladimír Šauer.
Těšíme se, že si po velikonočním shonu celý večer pří-
jemně užijete.                                        Šárka Hrubešová 

Zahájení prodeje vstupenek 4. března v zámeckém IC.

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá:
14.30 – 01.00
So, Ne:
14.00 – 01.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna
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Křesťanský církevní rok se neshoduje s rokem občan-
ským. V současnosti si to málokdo uvědomuje. Začíná
adventem (čtyřmi týdny před Vánocemi), dobou
vánoční a pokračuje dobou postní, která právě v sou-
časných dnech končí předvelikonočním týdnem. Toto
období připomíná Ježíšův čtyřicetidenní půst na pou-
šti a nám má být důvodem k zamyšlení nad tím, jak
moc se stal či nestal náš každodenní život životem
duchovním. Zamyslíme-li se opravdově, nemůžeme
být sami se sebou spokojeni. Velikonoce se zpravidla
těší mnohem menší pozornosti než Vánoce. Příčinou

bývá skutečnost, že Vánoce se poměrně snadno dají
převést jen na svátky konzumu, pohody a štěstí. Veli-
konoce nás však svojí zvěstí přivádějí k zamyšlení nad
těmi nejhlubšími hodnotami života. Kladou před nás
otázku po smyslu, náplni, cíli a završení našeho život-
ního putování. Postní čas, který je přípravou na veli-
konoční setkání se vzkříšeným Kristem, nám vždy
znovu a znovu ukazuje na naléhavou potřebu našeho
vnitřního očištění. Je to vždy nové volání k tomu, aby-
chom ze svého počínání, ze společenství našich domo-
vů a rodin, z našich vztahů ke spolupracovníkům,
sousedům a příbuzným a známým odstranili všechny
stíny nedůvěry, zaujatosti, neporozumění, závisti,
zloby, škodolibosti, pomluv a neochoty pomoci dru-

hým, neochoty odpustit. V Kristově vzkříšení je nám
pak přinášeno převzácné ujištění, že hříchu, zlu
a smrti už nemůže patřit poslední slovo. Je to
nezvratný důkaz toho, že Kristův kříž není prohra,
není to žádná kapitulace a beznaděj před valící se
zlobou, hříchem a smrtí, nýbrž rozhodující vítězství.
Je to vítězství, které dává člověku jistotu, že ani
on nemusí svůj život prohrát.
Kristova oběť na kříži, když jí dobře rozumíme, byla
a je pro záchranu člověka, pro osvobození od hříchu
a ke zrození pro lásku a nový život. To je pravý smysl
Velikonoc: Kristova oběť byla z lásky a pro lásku –
byla proto, aby naše lidská láska byla schopna
růst… Věra Říhová, farářka CČSH

k zamyšlení...

Farní benefiční
ples - poděkování
Dne 21. února se v Lidovém domě uskutečnil tradiční
benefiční ples litomyšlské římskokatolické farnosti.
Výtěžek plesu byl v letošním roce určen na podporu
charitní pečovatelské služby a dosáhl výše 27 tisíc
korun.
Chceme ze srdce poděkovat všem, kteří k dosažení
této částky i ke zdárnému průběhu celého večera při-
spěli svou účastí. Poděkování patří dobrovolníkům
z litomyšlské římskokatolické farnosti, kteří s obrov-
ským nasazením i trpělivostí akci organizovali. Zde je
na místě připomenout, že jejich nasazení a vůle pomá-
hat za dobu, po niž je farní benefiční ples tradicí, nik-
terak neopadají. V minulých letech putoval výtěžek
benefičního plesu například na podporu léčebny dlou-
hodobě nemocných, I. základní školy, I. mateřské
školy, speciální školy či domovu Na Zámku pro mentál-
ně postižené v Bystrém.
Díky trojici moderátorů V. Klusoňovi, F. Kovářovi
a L. Rotscheinovi za nápadité a citlivé moderování.
Díky těm, kteří k programu plesu přispěli svým vystou-
pením. Poděkování patří všem, jenž přispěli do tombo-
ly. A velké díky náleží vám všem, co jste přišli,
podpořili dobrou věc a pomohli vytvořit úžasnou
atmosféru, která na plese panovala. Děkujeme!

Markéta Bělohlávková, Farní charita Litomyšl

Máte zájem se nechat
profesionálně nalíčit?
Nabízím službu,
která tu chybí!
• Svatební líčení
• Večerní líčení
• Společenské líčení

Vlastním certifikát
od Asociace vizážistů
a stylistů ČR.

Michaela Šoutová
tel. 774 329 404

Velikonoční poselství

Církev bratrská
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
ve Sboru Církve bratrské (Nádražní 526), naproti
vlakovému nádraží     
10.4. Bohoslužba na Velký pátek od 17.00
11.4. Slavnostní bohoslužba – křty ve Vysokém

Mýtě od 14.00 
12.4. Boží Hod velikonoční  s večeří Páně

a s požehnáním dětem od 9.00
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
ve Sboru Církve bratrské (Nádražní 526), naproti
vlakovému nádraží      

Církev českobratrská evangelická
10.4. Bohoslužba na Velký pátek od 9.00 s Večeří

Páně 
12.4. Boží Hod velikonoční  s večeří Páně  od 9.00
13.4. Bohoslužba s hostem – Jaroslavem Nečasem

z Česká Třebové od 9.00
Bohoslužby se uskuteční v Českobratrském evange-
lickém sboru (A.Tomíčka 69-1)

Církev československá husitská
5.4. Bohoslužba na Květnou neděli se svátostí

Večeře Páně 8.30
9.4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek  okolo stolu

s vysluhováním Večeře Páně v 17.00 hodin 
10.4. Bohoslužba na Velký pátek - čtené pašije

v 17.00 hodin
12.4. Bohoslužba na Boží Hod velikonoční -  se

svátostí Večeře Páně v 8.30 hodin  V Trstě-
nici 

12.4. Bohoslužba na Boží Hod velikonoční - se
svátostí Večeře Páně v 11.00 hodin

Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kostele (Toulovcovo nám.156)

Církev římskokatolická
9.4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek 17.45
10.4. Bohoslužba na Velký pátek 17.45
11.4. Bohoslužba na Bílou  sobotu 18.30
12.4. Bohoslužby na Boží Hod Velikonoční  7.35,

10.15, 17.45
Bohoslužby se uskuteční v kapitulním kostele

Velikonoční bohoslužby 

Sbírka na památník
československým vojákům 

Česko-skotské charitativní sdružení Czech Memo-
rial plánuje vybudovat ve skotském městečku Ari-
saigu památník věnovaný stovkám
českoskovenských vojáků z druhé světové války. 
Pietní místo bude připomínkou jejich hrdinství
a válečným hrobem těch, kteří jsou pohřbeni
neznámo kde. Jedním z vojáků, kteří se za války
zúčastnili výcviku v okolí Arisaigu, byl i litomyšl-
ský občan Jaroslav Šperl. 
Veřejnou sbírku v České republice pořádá Česká
rada pro oběti nacismu. Příspěvky je možné zasílat
na účet číslo: 11446622/0800. „Rada města Lito-

myšle schválila poskytnutí daru ve výši 10 tisíc
korun,“ prozradila vedoucí odboru kanceláře
vedení městského úřadu Miroslava Kubešová.
Na internetových stránkách www.pomnikparasuti-
stum.cz je možné získat další informace o sdruže-
ní Czech Memorial, o jeho aktivitách i samotné
sbírce.
Záštitu projektu udělil prezident republiky Václav
Klaus a podporu vyjádřili ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg a ministryně obrany Vlasta
Parkanová.    

Jana Bisová

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

Návštěvníky expozice soch ve sklepení
litomyšlského zámku bude od letošní
sezóny provázet sám jejich autor Olbram
Zoubek. Smetanova Litomyšl, o.p.s.,
která expozici provozuje, totiž získala
z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci
na nákup elektronických audioprůvodců, do nichž
Olbram Zoubek nahrál svůj komentář. Návštěvníci
budou procházet sklepením a ze sluchátka jim mistr
sám vyloží, co jej k vytvoření dané sochy vedlo, o čem
při modelování přemýšlel, jaký byl další osud díla. 
Zamecké sklepení bude v dubnu otevřeno o víkendech
od 9.00 do 16.00, od května do konce září potom
každý den od 9.00 do 17.00. Litomyšlané, kteří se pro-
káží svojí „Kartou Litomyšlana“, budou mít po celý rok
2009 vstup zdarma, navíc dostanou kalíšek svařeného
vína či vzorek vína Chateau Litomyšl k ochutnání.

Jan Pikna

Do sklepení 
zdarma i s audio-
průvodcem!
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4. díl – Páni z Pernštejna

Unikáty z dějin Litomyšle - 4. část

Vyhnání českých bratří z Čech bylo předehrou nastu-
pující rekatolizace. Nová doba ale přinášela i nové
hodnoty. Vrcholila renesance a blížilo se baroko. Prob-
lémem byly ovšem finance. Habsburkové vydávali
závratné sumy na války v Německu a na obranu své
říše před Turky. Peníze měly poskytovat ve velké míře
české země, kde se ale šlechta potýkala s klesajícími
příjmy (vrchnostenské dávky bývaly většinou peněžní,
a protože tehdy nebyla známa protiinflační opatření,
jejich reálná hodnota klesala). Aristokracie se to sna-
žila řešit podnikáním ve vlastní režii, čímž ale konku-
rovala městům, která se bránila.
Ferdinand I. hleděl, aby mu zkonfiskovaný majetek
vynášel. Proto nesnesl pokus hejtmana Šenajcha o oši-
zení královské pokladny a v roce 1552 raději zastavil
Litomyšl svému věřiteli Jaroslavu z Pernštejna. Ten
sám nebyl v lehké situaci, a tak postoupil panství Vác-
lavu Haugvicovi z Biskupic. Období jeho vlády bylo
poznamenáno velkým požárem v roce 1560 a povodní
o rok později. Ovšem uvolnění dohledu umožnilo
návrat některých českých bratrů.
Ale již v roce 1567 byla Litomyšl zastavena Vratislavo-
vi z Pernštejna, který z ní udělal své hlavní sídlo.
Dříve bohatému rodu ubývalo pro dluhy jedno panství
za druhým. Vratislav se věnoval spíše dvorské službě
než hospodaření (např. zámecký pivovar byl založen
už v roce 1584, ale pivo na venkov dál prodávali podle
starých privilegií měšťané).
Vratislav se odmala pohyboval v okolí budoucího císa-
ře Maxmiliána II. V roce 1548 s ním putoval i do Špa-
nělska pro nevěstu. Také Vratislav si vzal Španělku 
Marie Manrique de Lara (v roce 1555). Z Vratislava se
stal horlivý katolík, i když úplný fanatismus mu byl asi
cizí  vždyť dokonce i Maxmilián II. s protestanty
sympatizoval. Za své služby (např. v roce 1566 se

(nenáviděl proto pytláky a nařídil useknout nohu kaž-
dému poddanskému psu).
Vratislav podporoval jezuity. V roce 1579 pozval
do Litomyšle jejich katolickou misii, která údajně
zavírala tvrdošíjné sedláky do prasečích chlívků. Kato-
líci byli protěžováni, ale třeba potírání bratří zůstáva-
lo nedotažené, nikdo je nevyháněl, jen se museli
scházet na bohoslužby na Člupku, který patřil Janu
Staršímu ze Žerotína. Původně bratrská tiskárna nyní
chrlila protibratrské spisy. V roce 1581 se Vratislav
postavil dokonce proti dosazení utrakvistického děka-
na (kališníci přitom zakázáni nebyli), katolický tu
působil od roku 1579. Potíže měli (tradičně) i Židé
 v lednu 1574 byli dva z nich popraveni pro údajnou
přípravu rituální vraždy křesťanského dítěte.
Vratislav zemřel v roce 1582 a správy se ujala jeho
žena, s kterou měl celkem 20 dětí. Jejich syn Jan padl
roku 1597 při dobývání Rábu. Marie Manrique, žijící
v Praze, nastolila tvrdší rekatolizační kurz, ale ten se
míjel účinkem, i sedláci dávali bez obav najevo svou
víru a chodili k luteránským kněžím. Docházelo ke
konfliktům  v roce 1586 děkan Flaxius odmítl pohřbít
protestanta do posvěcené půdy, příbuzní zesnulého
mu proto mrtvého postavili na tři dny za dveře.
V roce 1601 opět vyhořela část města i s kostelem.
Po smrti Marie Manrique se v roce 1608 poručnicí pan-
ství stala její dcera Polyxena z Lobkovic (Mariin vnuk,
syn Jana, byl nezletilý). Polyxena přes platnost Rudol-
fova majestátu z roku 1609 (zaručoval všem svobodu
vyznání) pokračovala v politice své matky. V roce
1611 zakázala zvonění na děkanském kostele při neka-
tolických pohřbech. Rozzlobený dav poté vylomil
dveře kostela a začal zvonit. Příští rok Polyxena inci-
dentu využila k dosazení nové městské rady složené
jen z katolíků, vyhnala nekatolického kněze Jiřího
Sequenidese (usídlil se v Morašicích) a zabrala
pro katolíky i špitálský kostel. Povstání klepalo
na dveře.                                         Petr Chaloupka, RML

účastnil tažení proti Turkům) byl také náležitě odmě-
ňován  v roce 1555 se stal prvním českým nositelem
řádu Zlatého rouna a v roce 1566 nejvyšším českým
kancléřem.
Vratislav si vysloužil přízvisko „Nádherný“, protože
miloval krásu a příjemné stránky života. Proto se také
nemohl spokojit s pouhou obnovou starého Kostkov-
ského paláce. 18. března 1568 byl položen základní
kámen nového zámku. Finance na velkolepou stavbu
byly získávány všelijak  i okradením těch nejchud-
ších, když byly využity peníze ze sirotčí pokladny. Sta-
vitelem zámku budovaném ve stylu moravská
renesance kombinující italské arkádové dvory s čes-
kými štíty a sgrafity byl Jan Baptista Avostalis de Sala.
Po jeho smrti roku 1575 převzal řízení stavby jeho pří-
buzný Oldřich Avostalis. V roce 1577 byla Antonínem
Brusem z Mohelnice (prvním katolickým pražským
arcibiskupem od husitských válek) vysvěcena zámec-
ká kaple sv. Moniky, navržená v gotickém stylu. Celou
stavbu dokončenou v roce 1582 zdobilo na 8000 psa-
níček, výjevy z Bible i bitev (u Kolosea a u Milvijského
mostu) nebo sluneční hodiny. Na výzdobě pracovali
umělci vedení asi Šimonem Vlachem. Už v roce 1579
byl dokončen lovecký zámeček na Mendryce (zkomo-
lené jméno Manrique) podle návrhu Oldřicha Avostali-
se.
Litomyšl tehdy přetékala cizími řemeslníky i selskými
povozy svážejícími materiál na stavbu v rámci roboty.
Vratislav dbal i o vzhled města, asi v roce 1567 vydal
nařízení, kterým zakázal např. vyvážet hnůj na náměs-
tí, stanovil povinnost pravidelně uklízet a neskladovat
nic dlouhodobě na veřejných prostranstvích (dřívější
Litomyšli bývala blátivá a i zdejší obyvatelé se chovali
nečistotně). Nový zámek byl náležitě vyzdoben obrazy
(španělská škola i Dürer), skrýval také bohatou kniho-
vnu a řadu relikvií (po zbožné Marii Manrique zůstala
sbírka 46 lebek). Pořádaly se tu bohaté hostiny, které
zásoboval i sám Vratislav jako velký milovník lovu

Graduál literátského sboru z r. 1563
Vedle nemovitých památek období renesance 16. sto-
letí, především zámku a domu U Rytířů, se Litomyšl
může pochlubit i řadou movitých památek z tohoto
období. Zdaleka nejvýznamnější z nich, která bude
ozdobou podzimní výstavy unikátů v muzeu, je ilu-
minovaný graduál literátského sboru. 
Literátské sbory byly organizace měšťanů, které se
věnovaly sborovému náboženskému zpěvu při boho-
službách. Působily tehdy téměř v každém městě, bez
rozdílu víry. V Litomyšli existoval český utrakvistic-
ký (kališnický) sbor minimálně od konce 15. století,
svůj zpěv provozoval na kruchtě farního kostela
Povýšení sv. Kříže. Pro svoji činnost si literáti pořizo-
vali obyčejné i nádherně zdobené zpěvníky. V roce
1560 zachvátil město velký požár, shořel též kostel
a téměř všechny zpěvné knihy. Nedlouho poté byl
v Praze u předních mistrů objednán nový reprezenta-
tivní graduál, dokončený v roce 1563. Noty a texty
písní napsal Jiří Laches Nepomucký, iluminace pro-
vedl malíř Matouš Ornys z Lindperka, vazbu Adam
na Malé Straně. Na zhotovení graduálu přispěli lite-
ráti, soukromé osoby, cechy, město Litomyšl i okolní
města. Celková cena není známa, předpokládá se
úctyhodná suma kolem 300 kop grošů.
Kniha budí pozornost už svými rozměry - 64x43 cm,
tloušťka 20 cm, váha přes 36 kg. V dubových deskách
potažených kůží s kováním je dnes svázáno 520 per-

zakázána. Aby mohl graduál sloužit i nadále svému
účelu - nyní již katolickým literátům - bylo nezná-
mým cenzorem vyříznuto a zničeno nejméně 54 listů
s písněmi o příjímání pod obojí, o Husovi aj. V dalších
případech se jevilo jako dostatečné začernění závad-

ných slov, vět či celých pasáží.
Literátský sbor vykonával svoji
činnost až do roku 1783, kdy
byla z nařízení státu všechna
duchovní bratrstva zrušena
a jejich majetek zabaven. Městu
Litomyšl se podařilo prosadit,
že si mohlo graduál ponechat
pro památku. Od té doby byl
pečlivě uložen v městském
archivu a občas - jako neobyčej-
ná pozoruhodnost - obdivován
významnými hosty. Například
v roce 1878 si jej na radnici
v doprovodu tehdejšího profe-
sora zdejšího gymnázia Aloise
Jiráska prohlížel při své návště-
vě města zdejší rodák a význam-
ný politik F. A. Brauner se svoji
dcerou Zdenkou. V roce 1891
předala obec graduál nově
vzniklému muzeu v Litomyšli
a od té doby až doposud je
považován za jeho nejcennější
předmět.

René Klimeš, RML

gamenových listů (z původních cca 574). Graduál
obsahuje české utrakvistické zpěvy k různým obdo-
bím církevního roku, k svátkům, ke dnům svatých aj.
Noty a texty písní jsou doprovázeny nádhernými
miniaturními malbami, jejichž kvalita řadí litomyšl-
ský graduál k předním dílům
svého druhu. Malby mají veli-
kost od několika centimetrů až
po půl strany, vkomponovány
jsou do velkých písmen
na začátku písní, někdy stojí
vedle textu, pod textem či zcela
samostatně. Znázorňují nejčas-
těji biblické scény vztahující se
k obsahu písní (Nanebevzetí
P. Marie, Nejsvětější Trojice,
Narození Páně aj.) či znaky jed-
notlivců a cechů, které přispěly
na zhotovení graduálu (lito-
myšlský hodinář Pavel, cechy
řezníků, tkalců aj.). Další malby
znázorňují například knížete
Svatopluka a jeho tři syny či
samotné literátské bratrstvo
konající pobožnost. Výzdobu
dále doplňují rozviliny na stra-
nách, v nichž jsou vpleteny
podobizny osob, obrazy zvířat,
květin, mystické výjevy atd.
Po bitvě na Bílé hoře byla všech-
na protestantská náboženství

Strana graduálu s výjevem Boha otce v pís-
menu W, arabeskami na straně a znakem
řezníků dole

seriál

seriál

750 let městem – Litomyšl 1259–2009
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Chovejme se k lesu slušně - má nám co nabídnout
V dnešní uspěchané době se člověk stále častěji uchy-
luje do ticha lesa. Místa odpočinku i aktivně trávené-
ho času. Les návštěvníkovi dává mnoho možností, jak
jej co nejlépe využít. Na druhou stranu jsme zde hosty
a podle toho bychom se měli chovat. Dodržovat určitá
pravidla a jednat tak, aby les „netrpěl“. 
Lidé si mohou vybrat, jaký les navštíví. Existují však i
takové, u nichž je hlavní funkcí rekreace. V těchto
lesích se lesníci starají nejen o les samotný, ale také o
technické vybavení. Litomyšl má takto vymezenou
lokalitu jednu. Jde o rekreační les Černá hora. 
„Jedná o les zvláštního určení. Na tomto území nám při
hospodaření jde v první řadě o zlepšování rekreačního
poslání,“ vysvětluje Petr Novák, vedoucí odboru měst-
ských lesů. V případě Černé hory zahrnuje toto hospo-
daření péči o cestní síť, technické vybavení a péči o
porosty. „Rozšiřujeme cesty i pěšiny. Kolem roku 1998
jsme za pomoci státní dotace celou tuto síť opravili.
Hlavně v části za bývalou hospodou jsou nyní cesty
vytvořené téměř nově. Vybudovali jsme také běžecké
okruhy, což znamenalo velké posílení rekreační funk-
ce. Dále jsme dovybavili cesty lavičkami, je zde naučná
stezka, najdete tady altány. Nechybí ani dvě ohniště,
což jsou jediná místa v lese, kde je možné rozdělat
oheň. Jsou na Primátorské hrázi a rozšířeném místě s
altánkem za bývalou hospodou,“ upřesňuje Novák.
Neméně důležitým hlediskem při péči o les s primárně
rekreační funkcí je péče o porosty. Pokud se má
návštěvník v takovém lese cítit dobře, měla by být
určitě zajištěna estetická stránka porostu. Takovýto
les lahodí nejen oku, ale i duši. Novák dodává: „Na
Černé hoře ponecháváme některé stromy růst pouze
proto, že jsou zajímavě tvarované. Z pohledu hospo-
dářského jsou tyto stromy nekvalitní, z pohledu este-
tického však hodnotné. Dáváme zde přednost

Praxe ukazuje, že některé zákazy jsou ošetřeny nedo-
statečně, což vede k poškozování lesa a přírody obecně.
Návštěvníkům, kteří se dopustí přestupku, jako je ruše-
ní klidu, vyzvedávání semenáčků a sazenic stromů,
keřů, lesních dřevin, hromadným sběrem lesních plodů
poškozují les, volně venčí psy, táboří mimo vyhrazená
místa, bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motoro-
vým vozidlem, vstoupí do oplocených nebo zákazem
vstupu označených míst, vstoupí do porostů, kde se
provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví, jezdí
mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na
lyžích a na saních nebo do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa rozdělávají nebo udržují otevřené ohně, kouří nebo
odhazují odpadky, může jim být na místě uložena blo-
ková pokuta 1 000 korun nebo 30 000 korun ve správ-
ním řízení.              Jana Bisová s přispěním P. Součka

různorodosti, bohatosti lesa. Najdete tady mnohem
více druhů dřevin. Částečně sázíme i nepůvodní či
exotické stromy.“ Na Černé hoře ovšem lesníci upřed-
nostňují domácí druhy - dub případně jedli. 
Přestože se lesníci snaží návštěvnost usměrňovat,
nikoli omezovat, vznikají třecí plochy. Střetávají se
zde zájmy návštěvníků, lesníků a široké veřejnosti.
Patrné je to v zimním období, kdy lesníci potřebují
udržet lesní cesty sjízdné pro odvoz vytěženého dřeva.
Návštěvníci je chtějí používat k běžkaření. U protaže-
ných a někdy i posypaných komunikací narážejí milov-
níci bílé stopy na problém. Snaží se jezdit mimo trasy a
poškozují tak malé stromky. „Rozhodně neupravujeme
komunikace s úmyslem omezit lidem přístup, ale
musíme přihlížet k hospodářskému hledisku. O této
záležitosti stále jednáme s vedením města, Českou
Třebovou a Ústím nad Orlicí, a máme vytypované
některé vozovky, které by bylo možné upravovat pro
běžkaře. Zatím je však projekt nedotažený a budeme
se mu dále věnovat,“ komentuje situaci Novák. 
Nejde však pouze o zimní radovánky. Lesy bohužel
používají majitelé čtyřkolek a motorek jako závodní
dráhu. Tento nešvar se rozmáhá čím dál více. „Majitelé
těchto strojů hodně často zastávají názor, že když už si
čtyřkolku koupili, tak s ní přece nebudou jezdit po sil-
nici. To má sice logiku, ale do lesa platí zákaz vjezdu
motorových vozidel, a to i těch bez SPZ,“ říká s
povzdechem Novák. Lesníci sice spolupracují s měst-
skou policií, ale chybí jim vybavení a páky na takovéto
návštěvníky lesa.
„Další zásadní problém je volné venčení psů. Hospoda-
ření v lese zahrnuje i mysliveckou stránku. Lidé si
často neuvědomují, co pes může způsobit. Pokaždé,
když takto někoho přistihneme, většinou argumentu-
je, že on má hodného psa, „gaučáka“. Z principu každý
pes je lovec,“ vysvětluje Novák. Majitelé ani nemusejí
vědět, že jejich miláček na chvíli odběhnul. Mezitím
však pes něco zadáví. V zimě navíc musí zvěř hodně
šetřit energií a útěk před psem je pro ni obrovská zátěž
– fyzická i stresová. Většinou dostane zápal plic a
uhyne. Lesníci každoročně nacházejí několik uštva-
ných kusů. 

Poděkování paní Aleně Randákové
Na posledním jednání Komise pro péči o hroby v majet-
ku města a památné hroby, konaném 12. února 2009,
odstoupila ze zdravotních důvodů z pozice její před-
sedkyně paní Alena Randáková. Činnost této komise
navázala na práci předchozího kolegia shodného
zaměření v roce 2005 a za předsednictví paní Randáko-
vé se jí zdařilo (přestože má pouze poradní hlas) zajis-
tit restaurování a konzervaci deseti hrobů a náhrobků
v péči města; komise dále připomínkovala projekt
úpravy hřbitova u kostela sv. Anny a v současnosti se
zabývá úpravou válečných hrobů a památníku obětem
válek 1914–1918 a 1939–1945 za využití finančních
prostředků ministerstva obrany. Pod předsednictvím
paní Randákové komise doporučila Radě Města Lito-
myšle navrácení náhrobků hrobů rektorů piaristické
koleje na původní místo, tj. k jihovýchodní partii zdi
kostela sv. Anny a zpracovala rukopis publikace Hřbi-
tov u kostela sv. Anny v Litomyšli. Hroby významných
osobností a náhrobky umělecké hodnoty. 
Mimořádné organizační schopnosti, vřelý vztah k his-

torickým památkám a kulturním hodnotám vůbec,
znalosti z oboru dějin umění a architektury i z regio-
nální historie a zejména bohaté životní zkušenosti zís-
kané při dlouholeté práci konzervátorky města
a předsedkyně několika občanských sdružení (mj.
Kroužku Jihočechů) a odborných poradních kolegií
města Litomyšle (mj. subkomise pro výtvarné umění
a architekturu), to vše uplatnila paní Alena Randáko-
vá při výkonu funkce předsedkyně komise pro péči
o hroby. Za úspěšné předsednictví a odvedenou pocti-
vou práci poděkovali paní Randákové místostarostové
Města Litomyšle, pánové Ing. Jan Janeček

a Mgr. Vladimír Novotný, jménem komise pro péči
o hroby pak její tajemnice paní Marcela Quaiserová
a Mgr. Oldřich Pakosta. 
Jak bylo již uvedeno, působila paní Randáková také
ve funkci konzervátorky města, a to od roku 1969. Její
zásluhou zůstala městu zachována řada uměleckých
a kulturních památek, z nichž je možné vzpomenout
několik plastik světců v periferních částech Litomyšle
a dalších skulptur v areálu města, zejména ale piaris-
tický chrám Nalezení sv. Kříže, který měl být na zákla-
dě rozhodnutí komunistických představitelů města
a okresu zbourán. Pro město Litomyšl zachránila též
mimořádně hodnotnou uměleckou památku, a sice
Váchalovy nástěnné malby v domku Josefa Portmana,

které měly být po sejmutí odvezeny do Prahy. Tento
umělecký skvost zůstal nakonec Litomyšli zachován
díky panu Mgr. Ladislavu Horáčkovi. Zásluhou paní
Randákové se dostala do Litomyšle pozůstalost malíře
ing. arch. Josefa Matičky včetně souboru obrazů
z umělcovy sbírky – významných to děl představitelů
českého výtvarného umění z první poloviny 20. stole-
tí. 
Coby jednateli subkomise pro výtvarné umění a archi-
tekturu pracující v „polistopadové“ době pod novým
označením se mně – za předsednictví paní Aleny Ran-
dákové – dostalo cti se pravidelně setkávat s význam-
nými osobnostmi uměleckého a kulturního života
města – členy subkomise, z nichž je možno vzpome-
nout Mistra Olbrama Zoubka, Mistra Václava Boštíka,
Mistra Bohdana Kopeckého, Mistra Jiřího Věnečka,
PhDr. Jana Kapustu, PhDr. Zdeňku Olivovou,
prof. Antonína Matzkeho aj. Přestože mělo toto odbor-
né kolegium pouze poradní hlas, i tak se zdařilo před
listopadem 1989 prosadit několik důležitých záměrů
vycházejících z činnosti uvedené subkomise. 
Postihnout těmito několika řádky výsledky činorodé
práce paní Randákové a její přínos pro kulturní a spo-
lečenský život Litomyšle není reálné, a proto jsou výše
uvedená slova pouhým nástinem toho, co pro Litomyšl
vykonala. Jménem členů Komise pro péči o hroby
v majetku města a památné hroby si dovoluji poděko-
vat paní Aleně Randákové za vykonanou práci a popřát
jí pevné zdraví, osobní pohodu a také mnoho chuti
a sil do další publikační činnosti; vždyť např. stránky
Lilie si bez jejích článků nelze vůbec představit. 

Oldřich Pakosta, foto Miroslav Šrdla

Za práci v komisi pro památné hroby poděkovali paní Aleně
Randákové 12. února 2009 místostarostové Města Litomyš-
le, pánové Ing. Jan Janeček a Mgr. Vladimír Novotný

www.ars-vavrin.cz

OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV
od 1. dubna zahajuje prodej

Po - Pá  7- 17, So 7 - 12 hod, 
tel./fax 461 639 001,

Nabízí: okrasné kvetoucí keře, 
jehličnaté stromy a keře,

růže, rhododendrony, azalky, vřesy,
trvalky, traviny, alpinky a další

ZAHRADA od A do Z
tel./fax 461 614 578

Nabízíme podnájem
v centru města Litomyšle,

ideální pro studenty nebo mladý pár (jen nekuřáci), útulný
byt 2+kk, 42 m2, v přízemí rodinného domu, plně zařízen,

cena dohodou. Telefon: 775 952 142.



K letošnímu 750. výročí povýšení
Litomyšle na město vydalo Infor-
mační centrum Výroční turis-
tickou známku. Známku za
25 Kč si můžete zakoupit
v infocentrech na náměstí a na
zámku. Držitelé Výroční karty
Litomyšlana získají slevu 20%.
Aleš Bárta, Informační centrum
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
David Petr - Novohradské hory, David Petr  Frýdlant-
sko, Zvelebil - Na vandru s Reflexem, Co umí čeští
žáci, Schwichtenber - Cvičení pro zdravé, Kottjé - Jak
se staví dřevěný…, Cibulka - O češtině 2, Keller Jan -
Úvod do filozofie, Farkas  Průvodce, Ovečková - Gra-
fomotorická cvičení, Bednářová - Mezi námi pastelka-
mi, Aškenazy - Etudy dětské a nedětské, Voit Petr -

Encyklopedie knihy, Prošková - Hrátky s patchwor-
kem, Willocks Tim  Řád, Muchamore  Pravda, Chabon
- Židovský policejní klub, Murakami - Konec světa…,
Harris - Římská trilogie, Buxbaum - Strach milovat,
Bourne Sam - Testament, Cannon Max - Red Meat, Tur-
sten - Ohnivý tanec, Vašíček - Ďáblova lest

Broučci a Kocour 
v botách podruhé
Z důvodu velkého zájmu o vstupenky na dětské operní
aktovky Broučci a Kocour v botách bude přidáno ještě
jedno představení. Konat  se bude v úterý 16. června
od 15.00. Vstupenky je možno zakoupit v předprodejní
kanceláři Smetanovy Litomyšle nebo v síti Ticket-
portal.                                                                      Jan Pikna

Kalendárium Litomyšle
duben 2009

Povídání o staroegyptské hrobce 
v Zámeckém pivovaru

Odklopením víka bazaltového sarkofágu
hodnostáře Iufaa v egyptském Abúsíru
byl dokončen výjimečný objev v dějinách
egyptologie - českým vědcům se podařilo
hluboko pod úrovní pouště nalézt jednu
z mála nevykradených hrobek. Cesta
k dokončení objevu však byla složitá,
odkrytí šachtové hrobky pod 20 metro-
vou vrstvou tekoucího písku znamenalo
úzkou spolupráci egyptologů se stavaři.
Vznikl podzemní „chrám“, při jehož

budování se uplatnila pravá česká vyna-
lézavost a stavební zajištění podzemní
hrobky dosud nemající obdoby se tak
stalo příkladem pro budoucí stavby.
Právě autor architektonického řešení
ing. Michael Balík bude v úterý 7. dubna
od 18 00 v Evropském školicím centru
vyprávět nejen o práci na tomto mimo-
řádném díle, ale i o dalších zážitcích
ze svých egyptologických expedic.   

Jan Pikna

Výroční turistická
známka v IC

165 let - 9. 4. 1844 se narodil v Dětenicích u Jičína
Roman NEJEDLÝ, učitel, hudebník, dirigent Vlastimi-
lu, autor a vydavatel houslové školy. Otec Zdeňka
Nejedlého.
155 let - 10. 4. 1854 se narodil v Pohoří u Opočna Jan
VOBORNÍK, spisovatel, dramatik, profesor litomyšl-
ského gymnázia, kritik. Pamětní deska jej připomíná
na budově spořitelny.
135 let - 3. 4. 1874 se narodil v Litomyšli Albert ŘÍHA,
řezník a hostinský. Byl dlouholetým starostou Osady
města Litomyšle, a také starostou Sokola. 
110 let - 24. 4. 1899 se narodil Jan VAŇATA, ředitel
hospodářské školy v Litomyšli. Za odbojovou činnost
byl popraven v říjnu 1944.
105 let - 28. 4. 1904 se narodil Jan Vandas, chemik
známé olejny v Litomyšli. Byl funkcionářem a velkým
příznivcem sportovního klubu SKL Litomyšl.
105 let - 18. 4. 1904 zemřel Viktor FALTIS, malíř kra-
jinář. Jeho malířské náměty jsou z Litomyšle a okolí.
Jeho dílo je soustředěno v litomyšlské galerii.
95 let - 4. 4. 1914 se v Litomyšli narodil Zdeněk
KOPAL, astronom. Byl profesorem na univerzitách
v Cambridge, Manchestru, objevitel dvojhvězd a zna-
lec povrchu Měsíce. Je čestným občanem města Lito-
myšle.
85 let - 8. 4. 1924 zemřel v Litomyšli Adolf POPLER,
úředník Občanské záložny a nadšený člen Sokola. Byl
účastníkem bojů na Slovensku po 1. světové válce.
70 let - 13. 4. 1939 zemřel v Litomyšli František
VĚCOVSKÝ, ředitel gymnázia v Litomyšli.
50 let - V dubnu 1959 zemřel ve Spojených státech
amerických Mario Jan KORBEL, vynikající sochař.
Narodil se v Osíku u Litomyšle. Za oceánem se stal
autorem mnoha soch presidentů, vytvořil také bustu
B. Martinů, E. Destinové a dalších.

125 let - Chudobinec v Litomyšli byl otevřen roku 1884
a jeho založení bylo z prostředků Václava a Antonie
Prokešových z Vídně, litomyšlských rodáků..
125 let - V roce 1884 vznikl v Litomyšli Spolek paní
a dívek. Patřil a dosud patří k významným kulturním
zařízením města.
105 let - V Litomyšli v roce 1904 byly tyto pohostinské
organizace: 3 hotely, 9 restaurací a hostinců, 5 zájezd-
ních hostinců, 4 vinárny.
90 let - roku 1919 vznikla v republice a krátce potom
také v Litomyšli organizace Československého červe-
ného kříže.                            Připravuje Miroslav Škrdla

Odešel Miloslav Kohout
Dne 24.března nás navždy opustil jedinečný člověk,
který žil pro Litomyšl, Miloslav Kohout
Miloslav Kohout se zajímal o dění ve městě od svých
klukovských let. Jako zapálený skaut se vždy ve svém
životě snažil uplatňovat ušlechtilé zásady Junáka.
Roku 1948 vystoupil coby student reálného gymnázia,
proti násilným změnám v Litomyšli a dění v republice.
Se spolužáky se postavil proti generální stávce inicio-
vané komunistickou stranou a podílel se na protest-
ním studentském vyučování. Byl autorem letáku
Kolegové a kolegyně, jímž vyzýval ke spolupráci
podobně smýšlející spolužáky a přátele. Tímto činem
na sebe upoutal pozornost policejního aparátu komu-
nistické strany. V roce 1950 byl spolu s 23 dalšími stu-
denty, skauty a věřícími souzen ve vykonstruovaných
politických procesech v Litomyšli. Jako plnoletému
„vlastizrádci“ mu podle tehdejších zákonů hrozil trest
nejvyšší – trest smrti. Ten mu byl nakonec „zmírněn“
na 20 let … Po pěti letech ve vězeních a lágrech byl
díky amnestii propuštěn ve věku 25 let na svobodu. 
Ani léta strávená ve vězení však Mílu Kohouta neodra-
dila od aktivní činnosti proti režimu za spravedlivé
jednání. V roce 1968 stál u založení klubu K 231, který
sdružoval lidi odsouzené podle zákona na ochranu

republiky č. 231. Klub byl po vpádu vojsk Varšavské
smlouvy  rozpuštěn.
Po revoluci se aktivně zapojil do politického dění
ve městě. Působil nejprve v Občanském fóru a později
v ODS až do doby, kdy jeho aktivitu začal ovlivňovat
zdravotní stav.
„Míla byl buldočí povahy, proto těžce nesl fakt, že
v posledních letech již nezvládá účast na politickém
životě. Přesto se živě zajímal o politiku a dění v ODS,
za kterou v podzimu života kandidoval a bojoval.
Po odchodu z politiky směřoval své síly k práci v Kon-
federaci politických vězňů v Litomyšli, kde působil až
do svých posledních dnů.“ 
„Na pana Mílu Kohouta mám krásné vzpomínky z doby
prvního volebního období po revoluci v roce
1990–1994, kdy byl místostarostou a členem rady
našeho města. Velice jsem si ho vážil pro jeho přímé
jednání a velký smysl pro spravedlnost. Rád vzpomí-
nám na jeho schopnost bojovat s plným nasazením
o dobrou věc. Zároveň uměl, a to není dáno každému,
respektovat a přijmout názory druhých. Pro nás, kteří
jsme měli tu čest s ním tehdy v radě města zasedat
a znali jeho životní příběh, byl velkou autoritou,“
vzpomíná místostarosta Jan Janeček.          Vít Zadina
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Vypalujete starou trávu?
Každoročně s příchodem jara se setkáváme se stejným
úkazem. Objevuje se na mezích, zahrádkách, sadech a
v poslední době i na neobdělávaných polích, zkrátka
všude tam, kde rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá
stébla a žluté drny. A právě pozůstatky starého travní-
ho porostu jsou odklízeny způsobem, který dělá sta-
rosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít zápalky
a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypále-
ného trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k
lepšímu růstu nového porostu. Konečně, koho by
napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce může
vést k nejtragičtějším koncům…
Ponechme stranou nesprávné názory a podívejme se
blíže, k čemu vede vypalování staré trávy ve skuteč-
nosti. Oheň sice starý porost opravdu zničí, jenže s
ním odumírají kořínky nového a přežívá jen odolný
plevel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky, u
nichž poškození podkorové vrstvy má za následek
konec růstu a uhynutí. Pro život v přírodě má
nesmírný význam i biologická rovnováha mezi růz-

nými druhy hmyzu a drobné zvěře. Jestliže sáhneme
k vypalování trávy, narušíme tuto rovnováhu nato-
lik, že trvá řadu let, než se vrátí do původního stavu.
Mezitím může dojít k přemnožení škůdců, kteří by v
normálních podmínkách nikdy neměli podmínky k
překročení obvyklého množství. Ani zajíci, pernatá
zvěř a jejich mláďata si nezaslouží smrt v plame-
nech, zvláště když jejich počty díky měnícím se pří-
rodním podmínkám rok od roku klesají. A
domněnka, že popel dobře zahradu pohnojí, také
neobstojí. Jednak zdaleka neobsahuje ty látky,
které trávník skutečně potřebuje, jednak spáleným
kořínkům nepomůže ani to nejzázračnější hnojivo
na světě.
O tom, že na vypalování staré trávy doplácí nejen pří-
roda, svědčí následující příklady: 
Zaměstnanci jedné stavební firmy, kteří se rozhodli
využít této pochybné metody k úklidu části staveniště,
podcenili silný vítr a plameny uklidily kromě starého
porostu sklad laminátové krytiny a mobilní buňku s
kanceláří stavbyvedoucího. Způsobená škoda šla do
statisíců.

Zatímco stavbaři vyvázli bez zranění, neměl to štěstí
chatař, vypalující trávu na svém pozemku. I zde sehrál
svoji roli vítr, navíc však pomohly hořlavé kapaliny.
Chataři dopomohly k popáleninám II. stupně a zbavily
ho starostí s dokončovacími pracemi na jeho nemovi-
tosti. Ta shořela do základů i s garáží a osobním auto-
mobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezích za svou
zahradou, sice nezpůsobil žádnou vysokou škodu na
majetku, podcenil však nebezpečí kouře a přiotrávil se
oxidem uhelnatým a následně zůstal v plamenech. Při-
volaní hasiči zabránili dalšímu šíření ohně, z plamenů
však vyprostili jen ohořelé tělo.
A pro ty, které ani tyto příklady nepoučily :
Na vypalování trávy pamatuje zákon o požární ochra-
ně, vyhláška i krajské  nařízení peněžitými pokutami,
ale v případě obecného ohrožení nastupuje i trestní
zákon a někdy i tresty odnětí svobody.
Domníváme se však, že dříve než nastoupí zákony, měl
by zvítězit zdravý rozum. Zničené přírodní prostředí,
ohrožené hodnoty, zdraví a lidské životy jsou příliš
velkou daní lidské pohodlnosti.                Karel Zeman

Šibřili až do rána

Gotická Litomyšl 13. století byla námětem masek již
pátých sokolských Šibřinek. Bujaré veselí propuklo
sedmý březnový večer v místní sokolovně.   
Po čtyřech ročnících konaných v Lidovém domě se
sokolové přestěhovali do vlastních prostor. „Poprvé

v novodobé historii pořádáme Šibřinky zde v sokolov-
ně,“ řekl starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Lito-
myšl Josef Strnad. Organizátorka Dana Kmošková
dodává, že příprava byla velice náročná. „Sokolovna
není zařízena na společenské akce, ale povedlo se nám
to,“ sdělila s úsměvem.
Zlatým hřebem večera se ovšem stala předtančení sku-
pinky sokolek. Louisina polka zaujala mnohé, ale
nezapomenutelné bylo jejich pojetí ohnivého kanká-
nu. Vše doplnilo předtančení v dobových kostýmech
gotického středověku. 
Původ slova šibřinky se prý odvozuje již z dob zaklada-
telů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, kteří údajně
chodili po křivoklátských lesích a poslouchali cvrliká-
ní ptáků. Nadšeni, nazvali jejich zpěv šibřením. „Ptáci
šibří, radují se, veselí a hopsají. Z toho vznikly šibřin-
ky, protože sokolové rádi hopsají, radují se, cvrlikají
a rádi se baví,“ prozradila Kmošková.  

Text a foto Jana Bisová

Stromy jako dar
i symbol
Sokolové symbolicky darovali Litomyšli k sedmisetpa-
desátému výročí tři lípy. Vysadili je v sobotu 7. března
před sokolovnou. Ruku k dílu přiložil i starosta města
Michal Kortyš.  Hlavní myšlenkou Tělovýchovné jed-
noty Sokol bylo vyjádření vzájemné spojitosti s radni-
cí. „Požádali jsme proto pana starostu, aby se ujal
výsadby jedné z lip. Je to ta prostřední,“ řekl Jiří Ran-
dák, který celou událost provázel slovem. 
Košaté koruny by se měly časem spojit v jednu, a tak
i vizuálně naznačit onu vzájemnost. „Stromům přeji,
aby se semkly, jak je naplánováno. Dobrý růst, pravi-
delný řez a ten správný vánek,“ dodal Kortyš.
V sokolské zahradě již o něco dříve vyrostla alej habrů.
Skladbu dřevin nevybrali sokolové náhodně. „Lípa
evokuje lásku, svobodu a mír. Habry potom pracovi-
tost, odpovědnost a poctivost. Všechny tyto vlastnosti
jsou sokolům blízké,“ sdělil důvody Randák. 
Sázení stromů bylo součástí sokolských Šibřinek, jež
se nesly v duchu gotického středověku. Nechyběli
proto členové Sokola v dobových kostýmech.  

Text a foto Jana BisováTaneční jsou stále v kurzu
sklidili uznání: „Vesměs jste se snažili a těch
dvanáct večerů s vámi bylo příjemných,“ chválil
Novák.
Pavlína Jiráňová, Martina Kladivová a Lucie
Nováková, tři usměvaná děvčata, chodila
do tanečních ráda. „Chtěly jsme se naučit
společenské tance,“ zdůvodňují jednohlasně účast
v kurzu. Shodují se rovněž na tom, že i v době
moderní hudby je důležité umět klasické tance.
Navíc jako bonus návázala nová přátelství.
O tom, že je o taneční kurzy ve Smetanově domě
stále zájem, svědčí jejich dlouholetá tradice. 

Text a foto Jana Bisová

„Smím prosit“ znělo 12. března sálem litomyšlského
Smetanova domu. Po dvanácti lekcích tance
a společenské výchovy nadešel závěrečný věneček.
Rozechvělí tanečníci, jejich rodiče i známí zaplnili
budovu do posledního místa.
„Musím říct, že to mladé baví. Poctivě chodili
na všechny lekce,“ sdělil taneční mistr Aleš Novák
a dodal: „Do Litomyšle jezdíme rádi. Už ani nevím,
kolikátou sezónu tady jsme, ale zájem neklesá.“ 
Mladí tanečníci předvedli, co se pod mistrovým
vedením naučili. Protančili parketem v rytmu
tanga či valčíku, ovšem večer zahájili již tradiční
mazurkou. I přes drobné chybičky a „přešlapy“

Slavnostní nástup tanečníků

Neutěšený stav zimou rozbitých
silnic se v brzké době zlepší

Jako každým rokem poškodila zima povrch mnoha sil-
nic. V Litomyšli je to patrno na kruhovém objezdu
u nemocnice a dalších komunikacích. Přestože někte-
rá místa byla opakovaně opravována, výtluky se obje-
vují znovu. Ke zlepšení situace by mělo přispět i víc
než 180 milionů v rámci dotace z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod. Výbor Regionál-
ní rady regionu soudržnosti Severovýchod přidělil

do Litomyšle peníze na modernizaci silnice a křižovat-
ky díky schválení projektu zaměřeného na rozvoj
města a silnic.
„V současné době se již komunikace opravují možnou
dostupnou technologií v závislosti na počasí,“ říká
inženýr David Jaška z vedení Správy a údržby silnic
v Litomyšli.                                                                   

-red-
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Slova moudrých: Celkem ocenit člověka mohou
jen ti, kteří jsou mu rovni, nebo ti, kteří stojí výše
než on. M. Aurelius

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci našeho města:
Amálie Kopecká, Ema Dvořáková, Julie Charváto-
vá, Tomáš Mergl, Ema Mundilová, Václav Ptáček,
Edita Pletněvová, Tiffany Izabela Magyarová

Své významné životní jubileum v březnu
oslavili někteří naši spoluobčané:
80 let – Štanclová Marie, Jílková Emilie, Bočan
Josef, Vomočil Jaroslav
85 let – Melichárková Marie
90 let – Kopecká Božena
91 let – Vegrová Jiřina
94 let – Malá Vlasta
95 let – Zítková Josefa
96 let – Bárta František, Drbal Václav 
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Jan Peňáz, Litomyšl – Ludmila Slavíčková, Svi-
tavy, Milan Candrák, Litomyšl – Ivana Hladíko-
vá, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně vzájemného
porozumění, spokojenosti a manželské pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Bártovou (89 let), Jarmilou Švecovou (79
let), Marií Nedošínskou (92 let), Marií Novot-
nou (81 let), Marií Cimburkovou (84 let),
Bohumilem Klusoněm (86 let), Bohumilem Fal-
tysem (74 let), Jiřím Stříteským (59 let), Jose-
fem Bartošem (78 let), Jaroslavem Klejchem
(69 let)
Vzpomínáme. V. Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Předběžný program Majáles
litomyšlských studentů 2009

Pondělí 27.4.
9.00 – pohádkové dopoledne pro děti mateřských škol
„O rybáři a jeho ženě“ a „Zahrada“  (VOŠP a SPgŠ)
19.30 – koncert skupiny The Backwards – nejlepší
Beatles revival na světě (Smetanův dům)
•Středa 29.4.   
16.30 hod. – průvod studentů přes Smetanovo náměs-
tí, alegorické vozy
17.00 – vyhodnocení nejlepších masek, taneční rej
(Smetanovo náměstí)
17.15 – pokus o překonání stávajícího rekordu v počtu
deštníků na jednom místě (Smetanovo náměstí)
17.30 – vernisáž výstavy výtvarných prací studentů
VOŠP a SPgŠ  (půda VOŠP a SPgŠ) 
17.30 – vystoupení školních hudebních skupin (Tou-
lovcovo náměstí)                  
20.00 – soutěž Miss-ák 2009 (Lidový dům)

Čtvrtek 30.4.
8.00 – turnaj ve stolním fotbale dvojic (jídelna VOŠ
a SOŠT) 
8.00 – utkání v kopané VOŠ a SOŠT – Gymnázium +
VOŠP a SPgŠ + TC (areál VOŠ a SOŠT)           
8.00 – turnaj v ringu trojic (areál III. ZŠ Větrník)
8.30 – turnaj ve florbalu – Experience Floorball Cup
2009 (Městská sportovní hala)
9.00 – turnaj v odbíjené (tělocvična VOŠ a SOŠT)
9.30 – 2. utkání v minikopané dívek (areál VOŠ a SOŠT)
9.30 – turnaj v nohejbalu trojic (areál III. ZŠ Větrník)
10.00 – utkání v minikopané Kantorky – Studentky
(areál VOŠ a SOŠT)

10.00 – streetball tryjal (areál VOŠ a SOŠT)
11.00 – časovka na in-line bruslích          
11.00 – turnaj v petanque trojic (areál III. ZŠ Větrník)
16.00 – Jak jsem potkal Koku (Zámecké IC) 
19.30 – rocková noc + dance party DJ Japato + Alcor
(„Na Žabárně“ v Nedošíně) – „ŠKWOR“ (Praha) a další,
oheň. 
Kyvadlová doprava zajištěna. Odjezdy autobusu
od morového sloupu na Smetanově náměstí v 19.30
a ve 21.00 - Zastávka u Litexu (bývalá Botana naproti
hotelu Dalibor). Odjezd z Nedošína v 1.00
Odvoz zdarma !

Pátek 1.5.
13.00 – promenádní koncert folkové skupiny „Věne-
band“ (Litomyšl) – (Klášterní  zahrady)
14.00 – zábavný program škol (Klášterní zahrady). 
V případě nepříznivého počasí se akce koná v kongre-
sovém sále zámku 
19.30 – majálesová dance party, volba Miss Majáles
(Lidový dům)

Výzva všem !!!
Pokus o překonání stávajícího rekordu v počtu otevře-
ných deštníků na jednom místě !!! Pomozte nám překo-
nat 750 kusů – výročí povýšení Litomyšle na město
Přikryjeme náměstí deštníky !!! Přijďte v co největším
množství ve středu 29. dubna v 17.15 k pomníku Bedři-
cha Smetany a přineste si s sebou všechny své deštníky
Změna času a místa jednotlivých akcí možná. Sledujte
plakátovací plochy po 20.dubnu.

Koncert skupiny The Backwards
Nejlepší Beatles revival na světě vystoupí v Litomyšli
Tvorba The Backwards je jednou z mála možností při-
pomenout si dobu dávno minulou nejen prostřednic-
tvím nesmrtelné hudby, ale i originálních nástrojů z té
doby, kterých se ve světě mnoho nezachovalo, a zažít
neopakovatelný hudební zážitek.
Košická skupina začala svoji kariéru v roce 1995
původní tvorbou, poté následovalo spontánní rozhod-
nutí věnovat se hudbě své nejoblíbenější skupiny
Beatles. První úspěchy na sebe nenechaly dlouho
čekat. Nejvýznamnějším a nejzásadnějším bylo vítěz-
ství na Světovém Beatlefestu v New Yorku v roce 1998,
kde za sebou nechali 36 kapel z celého světa. Beatle-
fest v New Yorku kapela pokořila podruhé v březnu
2003. Po pěti letech se obhájci titulu z roku 1998 opět
zúčastnili a za ohlušujícího řevu fanoušků v konku-
renci 44 kapel získali první místo.
Backwards také ztvárnili Beatles ve stejnojmenném
divadelním představení na Nové scéně v Bratislavě,
které se dočkalo více než sta repríz. V podobném pro-
jektu účinkovali i v pražském divadle Spirála
a na scéně Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě.  
Kapela ročně absolvuje mnoho koncertů, každoroční
je její podzimní turné po České republice. Populární se

stala i díky vystoupením v hudebně-zábavných pořa-
dech všech našich televizí. Pravidelně koncertuje
v USA, kde stihla odehrát koncerty ve 23 státech,
hrála také jako předkapela rock´n rollové legendy Litt-
le Richarda a několikrát se zúčastnila největšího ame-
rického Beatles festivalu Abbey Road On The River.
V roce 2007 několikrát vystoupila ve slavném liverpo-
olském Cavern clubu, kolébce Beatles. Hrála také jako
předkapela v rámci turné ke 40. výročí působení sku-
piny Olympic. 
Složení skupiny: Dalibor Štroncer (John Lennon) –
zpěv, doprovodná kytara, harmonika, Miroslav Džunko
(Paul McCartney) – zpěv, basová kytara, František
Suchanský (George Harrison) – zpěv, sólová kytara
a Daniel Škorvaga (Ringo Starr) – zpěv, bicí.
Koncert se bude konat v pondělí 27.dubna od 19.30
ve Smetanově domě, pořádá ho Majáles Litomyšl,
o.p.s. V rámci Majáles skupina s velkým úspěchem
vystupovala v Litomyšli ve Smetanově domě již v roce
2003. Kdo byl přítomen, jistě nezapomněl skvělou
atmosféru koncertu a dokonalý pěvecký a instrumen-
tální výkon muzikantů. 
Předprodej vstupenek bude zahájen v informačním
centru v pátek 10. dubna.

provozovna:

A.Tomíčka 20

Litomyšl - Zahájí

KOSMETICKÉ STUDIO
JINDRA KLEJCHOVÁ

tel. 737 719 155
www.kosmetickestudio.xf.cz
jindra.klejchova@seznam.cz

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

na školní rok 2009-2010

Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Předměty: klavír, klarinet, zobcová flétna,

příčná flétna, kytara, sólový zpěv, sborový zpěv, housle,
akordeon, bicí nástroje, varhany, trubka, pozoun,

hra na keyboard, taneční orchestr, estrádní orchestr

OBOR VÝTVARNÝ
Předměty: malba, kresba, grafika, modelování, keramika

OBOR LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ
Předměty: Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost,

Přednes, Pohyb, Práce v souboru, Loutkové oddělení

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy pohybu,

základy klasického tance, moderní scénický tanec 

Zápis bude probíhat
od 1. dubna do 30. dubna 2009

pondělí až pátek  od 13 hod. do 16. hodin
(v budově ZUŠ u kostela) 

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

ZÁPIS
KE STUDIU
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Vyprávění o litomyšlských domech – 28. část
při vjezdu do města slavobránami. I mnozí vysocí říšští
úředníci se při svých cestách u Tobišů rádi zastavovali.
Jan Tobiš ve stáří prodal dům čp. 103 a 104 Václavu
Josefimu a od té doby vysedával na lavičce na podsíni
v typické čapce s nezbytnou dlouhou gypsovkou. Byl
velmi dbalým pozorovatelem všech událostí svého rod-
ného města a rád o nich kolemjdoucím vypravoval. 
V zadním domku, patřícímu k čp. 104 a ústícímu
do Růžové uličky, bydlel učitel a výborný hudebník
Matěj Sedlák (1821-1892). Přistěhoval se sem se svou
rodinou v roce 1865 z Bělé. V Litomyšli působil jako
kapelník ostrostřelecké hudby a současně vyučoval
na hudební nástroje a zpěvu. Jeho sestra Barbora byla
provdána za vynikajícího hudebníka Josefa Jeremiáše,
strýce hudebního skladatele Otakara Jeremiáše. Sedlá-
kova dcera Celestýna se vdala za Ottu Ullmanna, který
byl od roku 1880 též kapelníkem ostrostřelecké hudby.
Matěj Sedlák se přátelil s ředitelem reálky Karlem Böh-
mem a jeho bratrem profesorem Dominikem Böhmem,
který hrával se Sedlákem v jeho hudebním tělese
na klarinet. Ředitel Böhm žádal na podkladě rozhodnu-
tí městské rady Matyáše Sedláka, aby na reálce vyučo-
val hudbě a zpěvu. To se ale nelíbilo kapelníkovi
Svolbovi, který prohlašoval, že Sedlák nemá k tomu
dostatečnou kvalifikaci. Karel Böhm proto přihlásil
Matěje Sedláka k vykonání potřebné zkoušky na Praž-
ské konzervatoři. Před komisí složenou z ředitele kon-
zervatoře Iši Krejčího, profesora Blažka a profesora
Josefa Bohuslava Foerstera složil zkoušku ze zpěvu,
dirigování a hraní na sedm smyčcových a dechových
nástrojů. Na základě této náročné zkoušky usiloval
Matěj Sedlák o pevnou pracovní smlouvu jako kapelník
ostrostřelecké hudby a učitel hudby a zpěvu na reálce.
Bohužel městská rada si kladla podmínku pololetní
výpovědi. To se Sedlákovi ovšem nelíbilo a z Litomyšle
odešel. Město tak ztratilo výborného hudebníka.

Připravuje Alena Randáková

myšl. Obraz je nazýván Posvícení v Němčicích, kde
namalovaná scéna na obraze má znázorňovat, jak sta-
rosta z Osíka se synkem přichází na návštěvu k rychtá-
ři do Němčic. Na obraze jsou zachyceny i litomyšlské
kroje. Syn František (1838-1920) se stal inspektorem
dunajské paroplavební společnosti. Syn Jan (1844-
1934) byl po otci vinárníkem a hospodským. Byl to
populární a znamenitý vypravěč všech možných udá-
losti, které se v Litomyšli za dlouhá léta jeho života
seběhly. Zemřel skoro v devadesáti jedna letech
u svého syna, lékaře v Kyjově na Moravě.
U Tobišů byly pořádány vyhlášené tzv. nóbl bály, navště-
vované z kruhů úřednických a měšťanských rodin
a litomyšlskými studenty. Před rokem 1848 to byly bály
německé, kterých se zúčastnila nejen městská honora-
ce, ale i rodiny ze širokého okolí a to až z Chrudimi.
Plesy navštěvoval i hrabě Valdštejn s rodinou. Měli sem
přístup litomyšlští filozofové, kteří měli za úkol navrh-

nout ty měšťanské dívky, které by
měly být na bál pozvány. Seznam
museli předložit k cenzuře rektoru
piaristické koleje P. Floru Staško-
vi, který ho schvaloval a v něm
i škrtal. Vstupenky byly jen němec-
ké. Sál byl bohatě vyzdoben
a osvětlen mnoha svícemi. Ples
zahajoval v čele filozofů P. Florus
Stašek. Vládla zde němčina, jako
by Litomyšl byla výlučně němec-
kým městem. V té době se ale
národní uvědomění pomalu, ale
jistě šířilo. Roku 1845 se spolek
nadšených filozofů - vlastenců
usnesl, že uspořádá ples ryze slo-
vanský, jak jej nazvali. Podporou
jim byl profesor historie, piarista
P. German Praesident, který jim
vymohl povolení. Slovanský bál se

neodbýval v sále u Tobišů, ale na předměstí ve velkém
sále hostince Babka na Lánech. Mluvilo se zde již jen
česky. V nadšení ze zdaru bálu 22. ledna 1845 o půlno-
ci jeden z filozofů - Josef Vacek (později byl radou vrch-
ního zemského soudu) začal zpívat píseň Hej Slované
a s ním pak s nadšením celý sál. Byla to velká manifes-
tace vlastenecky smýšlejících Litomyšlanů.
Než byla postavena železniční dráha, šla Litomyšlí hlav-
ní cesta z Vídně do Prahy, kdy tudy projíždělo mnoho
cestujících. Ti se často zastavovali na občerstvení
a na odpočinek u Tobišů. Tak např. roku 1820 císař
František I. zde nechal zastavit, aby zde poobědval
a odpočinul si. V roce 1833 při další jeho cestě do Čech
se zde opět zastavil s císařovnou Karolínou Augustou.
Tato cesta byla předem ohlášena. Manželé byli uvítáni

Dům čp. 103 je rovněž goticko-renesančního původu.
Má zachovanou klasicistní fasádu s jedním podsíňo-
vým obloukem. Ve třetím poschodí bývala slepá okna
se žaluziovými okenicemi. Roku 1517 vlastnil dům
bakalář Jindřich Vlasatý. V roce 1701 zde zřídil lékár-
nu Jan Václav Cetlicer, kterou v roce 1719 přenesl
do domu čp. 105.
V domě míval svůj potravinářský obchod a výrobu
sodové vody a limonád Václav Josefi, který se stal
po Karlu Šťastném náčelníkem Sokola v letech 1898-
1901 a v letech 1905-1907 jednatelem Sokola.
Ve dvoře spojených domů čp. 103 a 102 nad kašnou
stojí plastika Žena květ. Je to dílo akad. sochaře
Františka Jandy, absolventa AVU v Praze, kde byl
žákem prof. Vincence Makovského a Karla Hladíka.
Dům čp. 104 má v přízemí v tzv.
mázhausu zachovanou renesanční
klenbu, kde byly během rekon-
strukčních prací v roce 1972
odkryty renesanční prvky. Tento
původně pernštejnský panský dům
má ve vstupní síni reliéfní kleneb-
ní konzoly s hlavou pernštejnské-
ho zubra, hlavou rytíře v helmě,
dvou anděličích hlaviček a zvířecí-
ho reliéfu. Tyto klenební patky
byly odborně opraveny v roce 1973
akad. sochařem Františkem Jan-
dou. Dnes je zde prodejna a regály
tuto výzdobu zakrývají.
Dům patříval rodině Tobišových.
František Tobiš (1797-1871) se
sem přestěhoval z protější strany
náměstí z čp. 66. Byl to bohatý
kupec a vinárník. Jeho manžel-
kou byla Anna Tobolářová. On to byl, kdo se pustil
do velké přestavby všech tří domů, tj. čp. 102,103
a 104. Současně stavěl na Šantově náměstí dům čp.
172 (rodný dům Zdeňka Nejedlého), který byl koncem
60. let 20. stol. zbourán z důvodů rozšíření Růžové
uličky při velké přestavbě, spojené s provedením sta-
tického zabezpečení všech tří domů. Nákladem Fran-
tiška Tobiše byl přestavěn dům čp. 79 na Záhradi
(rodný dům Arne Nováka) a zřízeny vinné sklepy se
skladem, kde dnes stojí tzv. Augustova vila v Zámecké
ulici. František Tobiš měl osm dcer a tři syny. Augus-
tin (1833-1903) se sice vyučil kupcem, ale otec mu
koupil rychtu v Němčicích s rázovitou světnicí, jejíž
obraz namaloval roku 1861 němčický rodák Antonín
Dvořák. Obraz je dnes v majetku Městské galerie Lito-

seriál

Dům čp. 104

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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Do Litomyšle ho přivedla láska
Akademický sochař Arnold Bartůněk se narodil v Praze 12.
února 1955. V letech 1976–1982 absolvoval Akademii výtvar-
ných umění (AVU) v Praze. Nyní žije v Litomyšli. Je ženatý
a má tři dcery. U příležitosti zahájení jeho výstavy v Galerii
Sofia jsme ho požádali o rozhovor.
Co vás přivedlo k sochařství?
Vyrůstal jsem v uměleckém prostředí, protože můj
otec byl sochař a restaurátor. K sochařství jsem se tedy
dostal úplně přirozeně a od mládí mě  zajímalo, pak byl
můj úmysl jednoznačný. 
Který vítr vás zavál až do Litomyšle?
Když jsem zahájil studium  AVU v Praze, seznámil jsem
se s akademickým sochařem Olbramem Zoubkem, kte-
rému jsem pomáhal s odléváním soch v jeho ateliéru.
Vzal mě na pomoc při restaurování sgrafit litomyšlské-
ho zámku. Díky tomu jsem zde trávil v podstatě všech-
ny prázdniny během studií. Jako kluk z velkoměsta
jsem si ale nedovedl představit, že bych žil na malo-
městě. Shodou okolností jsem se v té době seznámil
s manželkou, která tehdy pracovala na zámku jako
průvodkyně. Po konci studií jsem se zde usadil. V Lito-
myšli jsem si posléze vybudoval ateliér a posledních
patnáct let pracuji v ateliéru v Jehnědí.
Jste více Pražan nebo Litomyšlan?
V Litomyšli jsem zhruba třicet let a už jsem si tu téměř
zvykl. Zvláště poté, co otevřeli v sousedství hospodu
Na Veselce. Navíc chalupu mám na vesnici, tam je člo-
věk v jiném  prostředí a má úplný klid na práci.  
Začínal jste opukou a poté přešel na další mate-
riály...
Z opuky byly první věci, které jsem dělal po absoluto-
riu. Tehdy šlo o kámen z Přibylova u Skutče. Byl
lehce dostupný a mě oslovil, protože umožňoval urči-
tou hladkost a jemnost povrchu, což třeba u pískovce
není možné. Opuka se dá ve finále zpracovat
do sametového podlesku. Tyto první opukové sochy
jsem nejprve vystavoval na komorní výstavě v Nácho-
dě v roce 1987. Zpracovával jsem také opuku z lokali-
ty Kopanina u Prahy a také spongilit, z kterého jsem
sekal sochy na symposium Džbán v roce 1995. Nedáv-
no jsem objevil hezkou opuku z lomu v Benátkách
u Litomyšle.
Tento materiál mě držel dost dlouho, ale mezitím
jsem začal pracovat s mramorem z lomu v Supíkovi-
cích u Jeseníku. Ten je také velice krásný a zajímavý.
Nyní už materiály střídám. Dělal jsem i s tvrdšími
kameny, něco dokonce ze žuly. Rád mám všechny.
Ovšem ke každému materiálu musí být specifický pří-
stup. Opracování opuky je ve finálním stádiu dost
odlišné než u mramoru. Opuka nabízí možnost použít
náznak barevnosti. U mramoru se spíše pracuje
s matem a leskem nebo se strukturou. Měl jsem také

Je to kresba sama pro sebe, nikoli příprava pro sochař-
skou činnost. 
Proč jste zvolil právě Sofii?
Možná proto, že jde o zajímavý prostor. Není to běžná
galerie, ale něco zcela specifického, co v Litomyšli
nemá obdobu. Tady je ten prostor živý. Přicházejí sem
lidé, kteří nejdou na výstavu, ale nakonec zde vidí
věci, jež by jinak neviděli. Velmi často to nejsou běžní
návštěvníci galerií, ovšem tady je to osloví. Z toho
důvodu je výstava koncipována jinak než v běžné gale-
rii. Museli jsme brát ohled na prostředí a tomu se pod-
řídit. Návštěvníkům evokuje takto koncipovaná
výstava to, jak díla mohou vypadat v interiéru. 
Co je pro vás v životě důležité?
Vedle mé práce je to především rodina, ale také pes
Mauglí s kocourem Čertem, kteří se uplatnili coby
herci v Šumné Litomyšli. 
Můžete zmínit nejdůležitější milníky vašeho života?
Když jsem přišel do Litomyšle pomáhat se sgrafity,
pracovali na nich čtyři restaurátoři. Byli jimi sochař
Olbram Zoubek, sochař Zdeněk Palcr, malíři Stanislav
Podhrázský a Václav Boštík. Všichni čtyři byli nejen
schopní restaurátoři, ale také významní umělci. Pře-
devším na mě působil vliv sochaře Palcra. Pro mě to
znamenalo velké rozšíření obzorů zejména v duchov-
ní sféře umění. Rád na to vzpomínám, protože jsme
debatovali o umění dlouho do noci. Byly to hodiny
o teorii umění a filozofii. Pro můj umělecký růst to
bylo meritum věci. Toto prožité období v Litomyšli
bylo pro mě svým způsobem důležitější než studium
na Akademii. Následovala výstava v brněnském Stavo-
projektu v roce 1986, kde nás sochař Palcr seznámil
s tamějšími mladými architekty. Na základě tehdejších
podnětů vznikla v budoucnu i konkrétní spoluprá-
ce s některými z nich. Kromě řady samostatných
i společných výstav je zde důležité zmínit i mou res-
taurátorskou činnost, ze které je nejvýznamnější res-
taurování soch na Clam-Gallasově paláci a Karlově
mostě v Praze.  Text a foto Jana Bisová

Pojd’te s námi
za pohádkou!
Taky už je vám zima dlouhá a doma je někdy trochu
nuda? Tak s námi pojďte za pohádkou! Rodinné cent-
rum v Litomyšli pro vás připravilo od března do června
cyklus pohádkových představení konaných buď přímo
v Rodinném centru, nebo v prostorách Zámeckého
informačního centra v Litomyšli. Pokud vám je
od dvou do šesti let, neváhejte a vezměte brášku, ses-
třičku, mamku i taťku a přijměte pozvání do světa
kouzel a fantazie. Na vás i vaše rodiče se bude, v prů-
běhu čtyř měsíců, těšit deset amatérských a profesio-
nálních divadelních souborů z Litomyšle, Prahy, Brna
a Chrudimi. 
Termíny představení najdete v nabídce akcí Rodinného
centra. Vstup na jednotlivá představení si můžete
rezervovat v předstihu v Rodinném centru nebo na tel.:
607 605 720. Přijít lze také bez rezervace přímo
na představení, kapacita prostor je však omezena.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu této
akce firmám: MD Logistika, a.s. Dašice, Restaurace
„U Kolji“, Kubík a.s., STORY DESIGN, Tiskárna Polička. 

Zuzana Maršálková

období, kdy jsem dělal plastiky z kovu  cínu, bronzu.
Jedna z bronzových soch stojí v atriu nového interná-
tu pedagogické školy. Jde vlastně o jedinou mou rea-
lizaci v Litomyšli. 
Kde berete náměty pro svá díla?
U sochařství je to dost jednoznačně určené. Jde o lid-
skou postavu. 
Dlouho jste nevystavoval. Co je příčinou vaší delší
odmlky?
Vytvořit sochu trvá velmi dlouho. Některé kamenné
sochy vznikají i několik let. Navíc i když jsou už téměř
dokončené, samy si řeknou o dotvoření určitých detai-
lů, které je mohou ještě velmi proměnit. Z toho důvo-
du nemůžu díla pouštět do světa příliš záhy, protože
by u nich mohlo něco chybět. Jsou samozřejmě věci,
které vzniknou samy od sebe, a s jinými se člověk trápí
delší dobu. 
Nyní vystavujete v Galerii Hotelu Sofia, ovšem figu-
rální kresbu.
Na figurální kresbu jsem se chystal léta. Asi to muselo
uzrát a pak to šlo naráz. V průběhu tří měsíců jsem
vytvořit tuto kolekci. 
Dříve to byly jen určité nápady, které jsem si zazname-
nával a z kterých jsem posléze vycházel při práci
na sochách. Toto je ale trochu jiná, svébytná rovina.
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Prague Ska Conspiracy v Kotelně
V pátek 10. dubna vystoupí poprvé v litomyšlském
Music Clubu Kotelna osmičlenná formace Prague Ska
Conspiracy, která vychází z tradičního jamajského ska.
Původně měl být projekt Prague Ska Conspiracy pouze
instrumentálním tělesem složeným ze členů Vertiga
a Green Smatroll. Záměrem bylo hrát výhradně instru-
mentálně laděný ska-jazz, rocksteady, reggae a dub,
kde hlavní inspirací byly kapely jako Rocksteady 7,
NYSJE, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Skatalites či
skladatel, producent a multiinstrumentalista Victor
Rice.
Po několika měsících se ale sestava změnila, neboť
členové Green Smatroll byli vytíženi zakládáním další
kapely, jejímž cílem bylo pro změnu hrát street ska.
Na místo nich byli přizváni muzikanti do té doby
hudebním stylem ska téměř nepoznamenaní. Nejzá-
sadnější událostí byl však přírůstek v podobě zpěvač-
ky Mariany, která během prvních minut zkoušení
rozhodla o novém směřování celého projektu. Instru-
mentální složka ustoupila do pozadí, aby dala prostor
nádhernému hlasu, jehož sílu umocňují zpěvaččiny
africké kořeny. Styl ska a rocksteady stále převažuje,
kapela však dává stále více znát vliv soulu či r'n'b
v jeho ranných podobách.

Trio de Janeiro hrálo
restaurátorům
Ples patnáctých absolventů restaurátorské školy se
konal v pátek 13. března v Lidovém domě. Vedle stu-
dentů se ho účastnilo také vedení školy v čele s děka-
nem Jiřím Novotným, část pedagogů a řada
absolventů. Večer se nesl ve žhavých tanečních ryt-
mech skupiny Trio de Janeiro z Litomyšle.
„Vždycky, když se tančí, je to super a navíc jsme si
skvěle zahráli,“ zhodnotila ples zpěvačka kapely, Vero-
nika Bartošová. 
V loňském roce se kapele podařilo dosáhnout hned
několika úspěchů. Vítězství v soutěži Colours Talents,
účast na festivalu Colours of Ostrava a vydání debutové-
ho alba Malá černá Domů. Mohou se také pochlubit
nasazením v hitparádě rádia Proglas a přípravou video-
klipu.  Text a foto Vít Zadina

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

ŠTOREK s. r. o.
AUTO MOTO DÍLY

Vy nakupujete, my přezouváme!

HEKRA GX 15W40 4l + 1 zdarma
320,- 275,-
HEKRA DYNAMIK 4l + 1 zdarma
390,- 335,-
HEKRA SYNTETIC 5W40 4l + 1 zdarma
880,- 750,-

AKCE

Využijte služeb pneuservisu přímo na náměstí.
Pneumatiky za akční internetové ceny.

OLEJ!

Kotelna letos oslaví patnáct let svého fungování a svým
návštěvníkům se snaží nabídnout to nejlepší, co česká
hudební scéna nabízí. Společný koncert písničkáře
Xindla X, přezdívaného raper s kytarou, a mladého zpě-
váka Nicelanda, jenž se stylem blíží britskému kytaro-
vému popu, mezi to nejlepší patřil. 
Díky nápadu Milana Kalibána, produkčního Music
Clubu Kotelna se 13. března sešli dva interpreti, kteří o
sobě dávají v poslední době stále hlasitěji vědět.
I když se na první pohled může zdát, že hrají navzájem
odlišnou muziku, mají dost společného. Základem
jejich hudby jsou texty. Také se snaží o nové pojetí tra-
dičních žánrů. Xindl obohacuje formát písničkáře o
rapersky pojaté protest songy. Niceland zase uplatňuje
své osobité vyjádření v britsko-americkém kytarovém
popu. Oba hrají jak s kapelou, tak jako sólisti. Koncert
v Kotelně ale proběhl bez kapel. U Xindla to bylo v
plánu, zatímco Nicelandova kapela onemocněla. 
Oba se snaží oslovit hlavně mladé posluchače. Je
velká škoda, že se koncert těchto zajímavých muzi-
kantů konal ve stejnou dobu jako dva studentské
plesy. I přes nešťastné okolnosti si oba zpěváci kon-
cert užili a s nimi i publikum. „Příští koncert bude
snad úspěšnější. Otázka je, jestli proti němu nenasa-

dí zase nějaký plesy,“ smál se Ondřej alias Xindl X.
Xindl X vznikl v roce 2007, kdy Ondřej Ládek začal
vystupovat pod tímto pseudonymem a začal pracovat
na přípravě svého debutového alba. V roce 2008 zvítě-
zil na Pražské Portě, stejně jako později v národním
finále. Vyhrál i na festivalu Zahrada a stal se vítězem
Autorské Porty na mezinárodním finále. Vydal debu-
tové album Návod ke čtení manuálu, se kterým v roce
2009 získal druhé místo v anketě Radia Proglas o
album roku. V únoru 2009 byla jeho deska nominová-
na na cenu Anděl v kategorii folk a country, kde se
umístil ma třetím místě.
Michal Motyčka alias Niceland se k profesionálnějšímu
vystupování dostal v roce 2007, kdy zvítězil v soutěži
Coca Cola Popstar. Po soutěži přišlo turné s kapelou
Kryštof. Natočil debutové album Little Black Book, se
kterým sklízel úspěchy v loňském i letošním roce. Na
hudebním serveru Musicserver.cz získal ocenění
Domácí objev roku a Skladba roku. Z hudební soutěže
televize Óčko si odnesl titul Objev roku a z hudební
ankety Žebřík zlato. Stejně jako Ondřej si nejvíc váží
cen, které získal díky fanouškům. „Cena od lidí, kteří
vás poslouchají, samozřejmě potěší nejvíc.“

Vít Zadina

Písničkáři v rockovém clubu

Během prvního roku své existence stihla kapela ode-
hrát několik desítek koncertů a předskakovat kapelám
jako Ska-P, New York Ska-Jazz Ensemble či Fishbone.
V březnu letošního roku získala kapela od Akademie
populární hudby Anděla v žánrové kategorii Ska &
Reggae. Jako předkapela vystoupí jihlavští 4th Soul.
Začátek koncertu je naplánován na 20. hodinu. Vstu-
penky lze zakoupit pouze na místě v den koncertu
za 120,- Kč.                                                  Milan Kalibán

•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

Koupím stavební pozemek
o výměře cca 750 m2 nacházející se přímo v Litomyšli
na klidném místě, na němž je možno začít ihned stavět
náš rodinný dům. Jsem schopen ihned zaplatit. Respek-
tujte prosím, že nejednáme s realitními kancelářemi.
Právní servis zajistíme. Tel.: 774 928 294.
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Život nebo Aids?
Přednáška Tomáše Řeháka, lektora spo-
lečnosti ACET (Aids Care Education Tra-
ining) a kazatele Apoštolské církve,
nazvaná ŽIVOT nebo AIDS, proběhla
ve středu 11. února v Zámeckém pivova-
ru. Uspořádala ji zde Naděje ve spolu-
práci s odborem školství, sportu
a volného času MÚ Litomyšl u příležitos-
ti týdne prevence v oblasti HIV a AIDS.
Publikum složené především z řad stu-
dentů nižších ročníků středních škol
provázelo výklad bouřlivými salvami
smíchu. Ty v zápětí střídaly projevy sou-
citu a úleku nad mnohdy drastickými obrázky rozpadají-
cích se těl v pokročilém stadiu nemoci AIDS.
Problematice HIV pozitivních se věnujete již patnáct
let. Co vás k tomu přivedlo?
Před osmnácti lety jsem začal pracovat s dětmi, které
onemocněly rakovinou a leukémií. Hodně jsem se také
staral o děti s cystickou fibrózou. To je nemoc, která
způsobuje postupné odumírání plic. Začal jsem nemoc-
né navštěvovat a pomáhat jim v posledních chvílích
jejich života. Bylo to neuvěřitelně přínosné, tyto děti
potřebovaly s někým hovořit. Svěřovaly se mi s věcmi,
které nemohly říct ani doktorům, ani rodičům. Díky
tomu jsem se před patnácti lety seznámil také s lidmi
s onemocněním AIDS. To mě velice zasáhlo a zároveň
mi došlo, že v České republice bude kvůli této nemoci
umírat mnoho lidí. Když jsem se potom zamýšlel nad
tímto problémem, uvědomil jsem si, že je nutná pre-
vence. Proto jsem se rozhodl chodit do škol a informo-
vat žáky a studenty o tom, jak se mohou nakazit a jak
se mohou chránit. Dneska už to dělám patnáct let.
Za tu dobu jste navštívil celou řadu zemí. Jak se vám
přednášelo například v Rusku?
Působili jsme tam v několika městech, ve kterých jsme
uspořádali semináře pro učitele, lékaře a pracovníky
s mládeží. Snažili jsme se působit mezi věřícími. V círk-
vích v Rusku je téma sex a AIDS naprosté tabu. Pře-
svědčovali jsme církevní představitele, aby se někdo
o těch několik tisíc nakažených mladých lidí začal zají-
mat. Na konferencích se nám stávalo, že nás oslovova-
li lékaři a apelovali na nás, abychom přiměli věřící
k prevenci i péči o nemocné. V Rusku sami lékaři
nezvládají informovat nemocné, natož chodit do škol.
Mnozí věřící si říkají, že AIDS je boží trest, že se jich
netýká. Oni jsou v církvi a AIDS je problém homosexu-
álů, narkomanů, prostitutek a těch lidí, kteří žijí „hříš-
ně“. Snažili jsme se toto myšlení alespoň trochu
změnit. Zdá se, že úspěšně, protože například na set-
kání biskupů nás prosili, abychom k nim přijeli, hovo-
řili o této problematice a učili je.
Jaká je situace v Rusku a v postsovětských státech
co se týče počtu nakažených a nemocných?
Více než vážná. Například na Ukrajině jsou dnes už
statisíce HIV pozitivních. Jedna z nejhorších situací je
v Estonsku, malé zemi s jedním a půl milionem obyva-
tel. Kdyby zde každý z HIV pozitivních nakazil dva
zdravé lidi za rok, tak by Estonsko do pěti let vymřelo.
To se samozřejmě nemůže stát, ale uvádím to jako pří-
klad vážnosti situace. 
V průběhu přednášky jste zmínil fakt, že v České
republice je onemocnění AIDS na prudkém vzestu-
pu, zatímco počet nakažených narkomanů klesá…

Ve srovnání s Evropou jsme na tom byli
velmi dobře. Každým rokem ale zazna-
menáváme rekordní nárůst počtu
nakažených. Domnívám se, že jsme
zdaleka nedosáhli vrcholu.
Čím myslíte, že je to způsobeno?
V České republice je zatím poměrně
malý počet nakažených narkomanů.
Obávám se, že jakmile se virus HIV
dostane ve větší míře do této komuni-
ty, nastane podobná situace jako
v minulosti například se žloutenkou
typu C. Ta se také během několika let

rychle rozšířila mezi většinu drogově závislých.
Jak je na tom dnešní dospívající mládež s pohlavním
životem v porovnání s generací svých babiček? Je
díky „samozřejmé“ přítomnosti sexu v médiích
opravdu o tolik více promiskuitní a otevřená růz-
ným, dříve neobvyklým praktikám?
Ze zkušenosti z přednášek ve školách mohu říci, že
mladí lidé jsou daleko vzdělanější a otevřenější než
dřívější generace. Možná i díky mediálnímu tlaku začí-
nají sexuálně žít mnohem dřív. Setkávám se s tím, že
děti ve třinácti a čtrnácti letech nejenom že vědí, co je
to orální sex, ale je jim v časopisech pro mládež dopo-
ručován jako bezpečný způsob uspokojení partnera.
Zároveň se setkávám s tím, že mnoho mladých lidí
netuší nic o rizicích přenosu viru HIV tímto způsobem.
Mladí lide začínají se sexem dřív, než jak tomu bylo
před deseti, dvaceti lety, ale nejsou na to připraveni.
V jakém věku je podle vás potřeba začít s preventiv-
ním informováním dospívajících?
To je různé. Měli jsme například přednášky v dětských
domovech a ve zvláštních školách. Tyto děti dospívají
dříve, a proto je nutné začít s přednáškami už od šesté
třídy. V normálních školách ale děláme přednášky
pro osmé a deváté třídy. Lépe se mi pracuje s deváťáky
- ten rok vývoje je tam velice znát. 
Myslíte si, že je o problematice HIV přednášeno
ve školách kvalitně a srozumitelně?
Já si spíš myslím, že se o tom nemluví. Navštěvuji školy
po celé České republice a jediné organizace, které
pořádají přednášky pro školy, jsou Česká společnost
AIDS pomoc a Mládež Českého červeného kříže. Dnes
se pořádají přednášky hlavně o drogách. Podle slov
učitelů je ve školách v tomto směru předrogováno.
Jak si myslíte že se bude situace v České republice
vyvíjet?
Jsem přesvědčen o tom, že se bude počet nakažených
virem HIV zvyšovat. V současné době vidíme jen špič-
ku ledovce, ale až onemocní dítě nějakého ministra
nebo senátora nebo známý sportovec, bude problém
víc na očích a začne se o něm mluvit. Teprve potom se
tím někdo začne hlouběji zabývat, ale do té doby je to
jen „okrajová záležitost“.
Je něco, co by nám zaručeně pomohlo v boji s virem
HIV?
Mně se líbí, co v této souvislosti říká prezident Ugan-
dy: „Naší zemi nepomohou kondomy, naší zemi nepo-
může antikoncepce. Naší zemi pomůže, když si
chlapec vezme dívku, budou mít hodně dětí a budou si
věrni. Proti epidemii nemoci AIDS pomůže epidemie
věrnosti.“

Prokop Souček s přispěním Víta Zadiny

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 zděn. bytu 2+1 vč. přísluš. (53 m2),

I.NP, klidná lokalita. Koupelna po rekonstrukci,
plyn.kotel, v r.2008 plastová okna. Výhodná
koupě. Č.203 Cena: 1 350 000,- Kč

prodej družst. bytu 3+1 v panel. revitaliz.
domě poblíž autobus. nádraží, I.NP, vstup bez-
bariérový, nová plast.okna. Původní byt. jádro.
Možnost převod do OV. Č.202. Cena: 1 625 000,-Kč

pronájem zděného bytu 3+1 ve II.NP
na náměstí. Kuch.linka,sporák, ÚT na plyn. Č.208
Cena: 7 000,- Kč/měsíc. Litomyšl – pronájem bytu
2+kk ve II.NP blízko centra. Kuchyňská linka a spo-
třebiče, koupelna s WC, plynový kotel. Klidná loka-
lita. Č.204. Cena: 6 000,- Kč/měsíc

pronájem nebyt.prostor ve II.NP o podl.ploše
cca 100 m2 blízko centra. ÚT plyn, elektro světelná
i motorová. Nákladní výtah 1000 kg nosnost.
Č.186. Cena: 12 000,- Kč/měsíc

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.171 Cena: informace v RK

prodej nového RŘD o velikosti 3+1 v okraj.
části města. Kuchyň s kuch. linkou, 3 pokoje, soc.
zázemí, šatna, sklepy, kryté garáž. stání, zahrada.
Č.166. Cena: 3.680.000,- Kč

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.158. Cena: dohodou

prodej měš�an. domu na náměstí. Dům rozdě-
len na před. a zad.část+dvorek. Prodejna cca
180 m2, nebyt.prostory 158 a 45 m2, 9 bytů,
3 garáže. Částečně pronajato, zachovalý stav.
Žádaná lokalita. Č.135 Cena: info v kanceláři

pronájem nebytových prostor (84 m2) v cent-
ru města. Podlah.topení, plyn.kotel. Vhodné
pro obchod, služby, provozovnu. Volné od 1.05.09
Č.205. Cena: 15 000,- Kč/měsíc

pronájem atypického bytu o výměře 84 m2

ve II. NP v centru města. Po rekonstrukci, vlastní
topení. Č.206. Cena: 7 000,- Kč/měsíc

pronájem mezonetového bytu 2+kk ve III.NP
a podkroví v centru města. Po rekonstrukci, zaří-
zená ložnice, kuch.linka vč.myčky. Č.207 Cena:
9 000,- Kč/měsíc

pronájem zděného bytu 3+1 ve IV. NP blízko
centra, klidná lokalita. Č.209. Cena: 6 500, Kč/měsíc

pronájem nebytových prostor v přízemí,
2 místnosti, WC, sprcha. Vhodné pro ordinaci léka-
ře, služby. Č.210. Cena: dohodou

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

Seminářev internátu nemocnice
•7. - 8. dubna (Út 13.00-19.00, St 8.00-18.00)
Komunikace a konflikt aneb jak si nekazit dny 
Akreditovaný seminář Mgr. Věry a PhDr. Ivana Janíko-
vých pro třídní učitele, vých. poradce, preventisty,
ředitele, veřejnost, studenty. Cena 900 Kč.
•28. - 29. dubna (Út 13.00 - 18.00, St 8.00 - 14.00)
Respektovat a být respektován - oprávněné požadavky
Akreditovaný seminář PhDr. Jany Nováčkové, CSc
a PhDr. D. Nevolové pro třídní učitele, ředitele, vých.
poradce, preventisty a ředitele. Cena 600 Kč.

•12. - 13. května (Út 13.00 - 18.00, St 8.00 - 15.00)
Individualita žáka a kooperace ve třídě 
Akreditovaný seminář Mgr. Renaty Ježkové pro třídní
učitele, ředitele, vých. poradce, preventisty a ředitele.
Cena 600 Kč.
Přihlášky na tel. 461 653 350, 461 653 351, 461 653
352, 775 653 322 nebo e-mailem: milada.nadvorniko-
va@litomysl.cz. Pořádá Město Litomyšl
Nemocniční internát, tel. 461 613 191
J. E. Purkyně 919, Litomyšl
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Desetileté výročí Lékárny U Slunce v Litomyšli
Čas utíká jako voda v řece, a než jsme se nadáli, uběh-
lo 10 let od znovuzaložení lékárny U Slunce. Je pouze
dějinnou shodou okolností, že toto naše malé výročí
probíhá na pozadí výročí pro Litomyšl daleko význam-
nějšího, 750 let od povýšení Litomyšle na město.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem našim
pacientům a klientům, neméně však i kolegům za „věr-
nost“ a dosavadní spolupráci.
Mottem naší lékárny bylo, je a bude: Lékárna U Slunce
– Slunce Vašeho Zdraví. Aby se nám podařilo obhájit
toto nesmělé tvrzení, chystáme v tomto „výročním
roce“ pro naše klienty mnoho novinek. 
Kromě klasických obchodních akcí a slevových balíč-
ků, o kterých budeme pravidelně informovat na
našich webových stránkách (www.lekarnacz.cz) či ve
výloze lékárny, je naším novým záměrem ještě větší
individuální přístup k pacientovi/klientovi.
Na měsíc duben máme nachystány tyto akce: 16.
dubna bude v prostorách lékárny od 9 -17 hodin
ochutnávka široké škály léčebných čajů firmy Leros.
Dále 23. dubna od 15 do 18 hodin organizujeme, spo-
lečně s Centrem estetické medicíny ve Svitavách
(www.cemcz.cz), přednášku o léčebných metodách,
postupech a přístrojovém vybavení v oblasti estetické
medicíny, kterou povede vedoucí lékař tohoto centra.
Pro předpokládaný velký zájem probíhá registrace
účastníků přednášky buď přímo u nás v lékárně,
anebo e-mailem: info@lekarnacz.cz. Přednáška se

řit o svém zdraví, popovídat si o lécích, které užívá, o
jejich kontraindikacích a nežádoucích účincích. Rádi
poradíme s úpravou životosprávy, navrhneme indivi-
duální dietní či pohybová opatření. Sdělíme i jiné mož-
nostech léčby, jako je např. přírodní medicína či
homeopatie. Poradíme s cestovní medicínou, očková-
ním atd. V konzultační místnosti vám budou k dispo-
zici technologicky nejnovější moderní měřící a
diagnostické přístroje, na základě kterých získáte pře-
hled o svém celkovém zdravotním stavu (krevní tlak,
pulz, BMI (% tuku v těle), glykémie (hladina cukru v
krvi), spirometrie (počítačové vyšetření dýchacích
cest). Poté vám navrhneme další léčebný postup, pří-
padně předáme kontakt na konkrétního odborného
lékaře. 
Smyslem konzultační místnosti je, v dnešní uspěchané
době, najít si čas a do detailu probrat téma nanejvýš
důležité, jímž zdraví bezesporu je. Zdraví ctíme jako
ten nejdražší majetek každého z nás a pro všechny
zúčastněné strany (pacienti, zdravotníci, zaměstnava-
telé) může prevence a včasné odhalení onemocnění
napomoci nemocnosti buď předejít, anebo co nejlepší-
mi prostředky, v co nejkratším čase, nemoc diagnosti-
kovat a vyléčit.
Budeme rádi, když se přijdete na vlastní oči přesvěd-
čit, na vlastní kůži vyzkoušet. Těšíme se na vás. 

Za kolektiv Lékárny U Slunce Norbert Nývlt
PLACENÁ INZERCE

bude konat na pracovišti CEM ve Svitavách a je samo-
zřejmě zdarma. V květnu jsou připravené akce ke Svě-
tovému dni astmatu a alergie. V tomto měsíci navíc
spustíme na našich webových stránkách zcela nový e-
shop. Na červen (datum bude upřesněno) máme, spo-
lečně s kosmetickou firmou Avéne, pro vás připravené
bezplatné dermatokosmetické vyšetření pleti a pora-
denství, jež je naplánované na celý den za pomoci
firemní kosmetičky.
Dalším příkladem našeho individuálního přístupu k
pacientovi je, kromě webové poradny,  zřízení nové
speciální konzultační místnosti v prostorách naší
lékárny. Klient tak bude moci se svým lékárníkem
(budete si moci zvolit konkrétního lékárníka) pohovo-

Zahraniční lektoři na Střední odborné škole technické
Střední odborná škola technická Litomyšl se stala
účastníkem projektu výměny zahraničních studentů
pedagogických institucí připravujících učitele odbor-
ných předmětů. Budoucí učitelé z několika evrop-
ských zemí v doprovodu prof. Ing. Milana Slavíka,
CSc., ředitele Institutu vzdělávání a poradenství České
zemědělské univerzity v Praze, si mohli v týdnu od 16.
do 19. března vyzkoušet vyučovat české žáky na lito-
myšlské škole.
Garantem evropského projektu EMMA se stal Institut
vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity
v Praze. Projekt se zaměřuje na výměnu, vzdělávání
a praxi budoucích pedagogů odborných zemědělských
oborů. V rámci této akce si pedagogické instituce
z šesti evropských zemí vyměnily své studenty
a seznámily je se systémy vzdělávání a přípravy učite-
lů v těchto zemích. Litomyšlská škola je fakultní ško-
lou pro pedagogickou praxi pražské univerzity, díky
tomu mohla přivítat studenty z Holandska, Finska,
Francie, Rakouska a Španělska.
Zahraniční studenti navštívili v rámci měsíční stáže
několik českých škol. Svými prezentacemi v hodinách
angličtiny a ekologie se podíleli se na vyučování
odborných předmětů v Chrudimi, ve Znojmě a v Lito-

velmi kladně. Hlavním dojmem, na kterém se všichni
shodli, byla výborná kázeň žáků. Ve školách, v jejich
zemích a v Evropě všeobecně, jsou prý studenti daleko
méně ukáznění. Nevýhodu našeho systému shledali
v menší sebejistotě a aktivitě studentů. Další kladné
ohodnocení získala vysoká úroveň výuky, technického
a didaktického zázemí i kvalitní koncepce odborných
učebnic. Netradičním zážitkem se stalo propojení
výuky s praxí, které uplatňuje právě litomyšlská škola.
Konkrétně používání CNC obrábění, kdy student musí
zvládnout nejen návrh, ale podílí se i na práci s CNC
strojem a v konečné fázi na výrobě. 
S celou akcí byl spokojen i ředitel školy Ing. Milan
Janecký. I přes mírné narušení vyučovacího procesu je
možné shledávat návštěvu jako důležité oživení
a inspiraci. Škola i učitelé především cizích jazyků
věnovali zahraničním lektorům veškerý prostor
ve výuce, ale i svůj volný čas. „Naši žáci mohli částeč-
ně poznat kulturu cizích zemí a měli jedinečnou mož-
nost zapojit se do výuky a komunikace v cizím jazyce.
Tímto způsobem také dochází k lepší informovanosti
našich sousedských zemí o systémech, které u nás
velmi dobře fungují,“ říká ing. Janecký.                            

Vít Zadina

myšli. Zpočátku zmínili kulturní tradice a zajímavosti,
zemědělství i ekologické přístupy země, ze které přije-
li. Hlavním tématem byla konkrétní odvětví, která jsou
pro jednotlivé země specifická. Tak například holand-
ská lektorka Louise Marsová se zaměřila na nejvý-
znamnější produkty země, květiny a tulipány.
Španělská lektorka Patricia Galindo-Moralesová
seznámila žáky s problematikou pěstování oliv.
Mladí učitelé hodnotili svoji praxi na litomyšlské škole

Prvodárci mezi
maturanty
Spolupráce Gymnázia Aloise Jiráska s nemocnicí
v Litomyšli pokračuje. Nejprve naši nejstarší studen-
ti zpříjemnili dlouhý čas léčby nejmladším pacien-
tům předčítáním pohádek a příběhů a nyní se
společně s pedagogy rozhodli navštívit transfuzní
stanici a poprvé darovat krev. Akce proběhla ve dvou
termínech (24. února a 3. března) a stala se základ-
ním pilířem pro pravidelné dárcovství krve. 
Chtěla bych poděkovat všem 27 studentům a 3 uči-
telům nejen za odvahu, ale i jejich solidárnost vůči
lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jsou odkázáni
na pomoc druhých. Kdo daruje krev, daruje totiž
naději.                                 

Martina Kunderová

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

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, vitamí-
nů, minerálu atd.
Nutno objednat dopředu telefonicky nebo emai-
lem.  Sestavování jídelníčku pro redukční výživu,
sportovní výživu, dětskou výživu. VÝKLAD
TAROTU, SRT - terapie. www.reiki-srt.com
722926684 simackova@unet.cz

Markéta Šimáčková
PLACENÁ INZERCE
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Najděme v mateřské škole partnera
Jaká je ale mateřská škola dnes? Víme to? 
Zatímco v době našeho dětství převzal zodpovědnost
za výchovu dětí ve školce stát, dnes jsou za náplň
a činnost ve školce zodpovědné přímo konkrétní škol-
ky. Jejich úkolem je také spolupracovat s námi rodiči,
umožnit nám spolupodílet se na dění ve školce, dát
nám příležitost nabídku školky ovlivňovat. Vnímám,
že abychom byli jako rodiče tohoto spolupodílení
schopni, potřebujeme být součástí života školky,
pobývat s dětmi ve třídě, mít maximum informací,
vědět prostě, co se tam děje. Jak dávat podněty a svůj
pohled na věc, když dáme dítě za dveře a odcházíme…
A když přicházíme, vzmůžeme se jen na „byla hodná?“
V čem vidím roli Rodinného centra?
Budu-li mluvit za Rodinné centrum, tak náš sen je
navázat se školkami tak otevřenou spolupráci, aby
po dobu, co rodiče chodí k nám do centra, mohli mít
o všech školkách informace, aby mohli sledovat zven-
ku jejich činnost, nezávisle se účastnit jejich otevře-
ných akcí, adaptačních programů, ptát se, skutečně
nahlédnout „pod pokličku“, seznámit se s personálem
školek a pak si vybrat tu školku, která jim nejvíce sedí.
Takto by vznikalo spolupracující prostředí pro obě

Nově rekonstruované reprezentativní
prostory (cca podzim 2009 )
s nadstandardním zázemím
a s klientelou ze širokého okolí.

Grácie je – gyncentrum,
relaxcentrum a služby pro ženy
a dívky pod jednou střechou!

Nabídka pronájmu
V nově vznikajícím prestižním centru
Grácie v Litomyšli nabízíme
k pronájmu prostory pro tyto druhy
podnikání:

1. kadeřnictví
2. kosmetika
3. nehtové studio+pedikúra   
4. tattoo a piercing studio
5. prodejna dámského  prádla
6. poradenství ve výživě

a redukci váhy
7. baby studio
8. masážní salón
9. konzultační středisko plastické

chirurgie
10. poradna pro akné a korektivní

dermatologii
11. drobné občerstvení (vhodné

i jako pobočka jiné provozovny)
12. prodejna značkové kosmetiky

Informace vážným zájemcům
na tel. 603 502 507
vždy v sobotu 10–12 hod. 

strany ještě předtím, než rodiče své dítě do školky
dají. Věřím, že obav a strachů z neznámého by
významně ubylo a že by po nástupu dítěte do školky
bylo pro rodiče také mnohem snazší se do spolupráce
zapojit.
Jaký je cíl?
Jak už jsem zmínila – pomoci rodičům a potažmo škol-
kám naučit se vytvářet mezi sebou takový vztah,  že
obě strany se budou schopny vzájemně ptát a naslou-
chat si, říkat svůj názor bez obavy z nějakého tlaku,
rodiče že budou naladění tak, že jim nebude dělat pro-
blém formulovat své potřeby (na stravování, otvírací
dobu, spaní, program), ale že zároveň budou umět
nabídnout pomoc při organizaci nejrůznějších akcí,
při tvorbě programu. 
Cíl je vlastně otevřít téma a nebát se o věcech mluvit. 
A co konkrétně jsme v tom už v RC podnikli?
V únoru proběhl seminář na téma „Jakou školku chtít
pro své dítě“ – máme štěstí, že jednou z našich mami-
nek je Mgr. Věra Krejčová, žena, která toho ví o před-
školním vzdělávání spoustu. Semináře pod jejím
vedením se účastnili jak rodiče, co už děti ve školce
mají, tak i ti, kteří se teprve chystají. Přišla dokonce
i jedna paní ředitelka MŠ. Pozitivní odezvou z její stra-
ny nám bylo, že byla - bez nadsázky -  nadšená z naší
aktivity a svými zkušenostmi nás utvrdila v tom, že
jdeme velmi potřebnou cestou. Seminář byl zajímavým
popovídáním si nad tím, jak to jako rodiče vlastně
máme se školkou, co bychom si přáli a mohli školce
nabídnout.  Počátkem dubna bude mít tento seminář
své opakování. 
Dalším krokem je setkání rodičů přímo s ředitelkami
litomyšlských školek, které jsme do Rodinného centra
pozvali na besedu (16.4.). V prostorách „centra“
chystáme také stálou prezentaci informací o školkách.
Rodiče tak o nich budou moci získat základní údaje,
aniž by kvůli tomu museli absolvovat „výšlap po škol-
kách“. Máme v plánu i další kroky, o kterých se stejně
tak jako o předem zmíněných akcích dozvíte z progra-
mu RC uveřejněného v Lilii nebo na webu Rodinného
centra.

Jana Černochová, koordinátora programů RC 

K úvaze a následnému rozhovoru – dá-li se tak říci
povídání si „samé se sebou“, mě přivedl zážitek z pís-
koviště – srpnové setkání s maminkou dítka chystají-
cího se od září do školky. Chvíli jsme si povídaly. I moje
dítko od září nastupovalo. Sdílely jsme společně své
obavy a strachy z neznámého. Co budu dělat, když tam
nebude chtít chodit? Jak to zvládnu, když bude ráno
plakat a prosit: „Maminko, já tam dnes nechci“? Když
jsem pak toto téma otevřela ještě s několika dalšími
maminkami v Rodinném centru, uvědomila jsem si, že
v tom nejsem sama. I ony prožívaly obdobné otazníky
z neznámého. A tak mě napadlo, že bychom si v tom
v Rodinném centru mohli vzájemně pomoci.
V čem by mohla spočívat ta vzájemná pomoc?
RC je ideální místo k otevření tématu „školka“. Rodiče
zde spojuje fakt, že mají malé děti a většina z nich počí-
tá s tím, že do školky půjdou. Tím, že jsme jako rodičov-
ská skupina názorově velmi různí, vzniká debata, tvůrčí
potenciál, střetávají se zkušenosti a přání. Můžeme tak
společně o školce pro své děti začít přemýšlet ještě
v době, kdy ji vlastně ještě nepotřebujeme. Většina
z nás, kdo dnes dáváme děti do školek, vycházíme
v podstatě ze svých zkušeností se školkou z dětství.

Základní škola a mateřská škola
Trstěnice, okres Svitavy, 

přijme od 1. 9. 2009
učitele
s aprobací F, Z, Př.

Kontakt: tel. 461634908, 605073621,
e-mail:reditel@zstrstenice.cz.

Farní charita Litomyšl hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU

PRO CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU

Požadujeme osvědčení k výkonu zdrav.
povolání bez odb. dohledu, 

min. 2 roky praxe, řidičský průkaz sk. B. 
Nabízíme nepravidelně rozvrženou

pracovní dobu, další vzdělávání,
dobrý kolektiv. 

Možnost zkráceného úvazku vhodná
pro maminky na MD, důchodkyně. 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Kontakt: 461 619 183, charita@lit.cz
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Martina Simonová: Naší prioritou je veřejný pořádek
Obvodní oddělení Policie České republiky v Litomyšli má
novou vedoucí. Je jí sympatická litomyšlská rodačka
npor. Mgr. Martina Simonová. Po studiu práv začala
v našem městě působit coby advokátní koncipientka.
Jako policistka pracovala mj. ve Svitavách a Poličce.
Po letech se opět vrací do Litomyšle.
Jak jste se dostala k policii?
K policii mě přivedla práce advokátní koncipientky.
Zastupovala jsem obviněné při obhajobách ze zákona
(ex offo, pozn. red.). Cítila jsem, že trestní právo je
věc, která by mě bavila. Využila jsem tedy příležitost
pracovat na Okresním úřadu vyšetřování ve Svitavách.
Jelikož jsem měla vazbu na Litomyšl, působila jsem
tady nějaký čas na detašovaném pracovišti. Prošla
jsem kriminální službou a pracovala jako tisková
mluvčí Policie ČR ve Svitavách. V roce 2007 jsem uspě-
la ve výběrovém řízení na místo vedoucího Obvodního
oddělení v Poličce. Po odchodu kpt. Stanislava Dobeše
na funkci koordinátora vnější služby územního odbo-
ru Policie ČR Svitavy na počátku letošního roku bylo
na místo vedoucího obvodního oddělení Policie ČR
Litomyšl několik uchazečů, já jsem byla jedním
z nich… 
Jste rodilá Litomyšlanka, cítíte „výhodu domácího
prostředí“?
Místní znalost je důležitá. Pohybujete se v regionu,
který znáte. Dosah z místa bydliště na oddělení je rov-
něž výhodou.  Každý z policistů by měl znát svůj rajon,
svoji vesnici, část města, kde s lidmi komunikuje a oni
se na něho mohou kdykoli obrátit.  
Liší se nějak práce u policie od jiných zaměstnání?
Práce u policie je jako jakákoliv jiná práce s lidmi.
Každý den vás něco překvapí. Ve chvíli, kdy si řeknete,
že už vás nic překvapit nemůže, je na čase začít dělat
něco jiného. Policejní práce je náročná, lidé, kteří
od ní očekávají spoustu akce, jsou často zklamáni.
Nejsme Kobra 11. Součástí naší činnosti je také hodně
administrativy, pracujeme ve směnném provozu. Ne
každý na to má… 

pár korun. Tento druh kriminality se bohužel opa-
kuje, protože se jedná o jednoduchý, primitivní
druh trestné činnosti. 
Jak pokračuje spolupráce s městskou policií?
Společně s městem jednáme o koordinační dohodě.
Ta mimo jiné zahrnuje řešení převozů osob pod vlivem
alkoholu na pardubickou záchytku. Nechceme to
nechat dojít tak daleko, že bychom buď my nebo měst-
ská policie nechali město bez dohledu a odjeli
na nejméně tři hodiny řešit umístění opilce v protial-
koholní záchytné stanici. Pro dopravu těchto osob
bude vytvořena smíšená eskortní skupina, kdy měst-
ská policie poskytne vozidlo a dva strážníky a my jed-
noho policistu. Eskortní skupinu totiž  zpravidla tvoří
tři lidé. V noci a o víkendech  nám s dopravou těchto
osob pomáhá eskortní skupina Územního odboru PČR
Svitavy.
Jste žena, navíc jedna z mála na postu vedoucího
obvodního oddělení. Mají to ženy u policie „těžké“?
Nejsem příznivkyní toho, aby se rozlišovali policisté
a policistky. Tady se nedají dělat rozdíly. Přijímací
řízení je stejné pro muže i ženy. Všichni vykonávají
tutéž práci, a proto musí splňovat například i shodné
tělesné prověrky. Jsem si jistá, že Policie ČR je jedna
z „firem“, kde dostávají zaměstnanci stejnou mzdu, ať
jsou to muži nebo ženy. Myslím si, že je tento přístup
správný. 
Hodláte na oddělení něco měnit? Co si kladete
za cíle?
Chtěla bych, aby se lidé na Litomyšlsku cítili v bezpe-
čí. Naší prioritou je veřejný pořádek. Na tomto odděle-
ní je na co navazovat. Ať už jde o dobrou spolupráci
s městem a dalšími subjekty nebo o kvalitní kolektiv.
V současné době je zde velký podíl lidí, kteří svoji kari-
éru u policie teprve začínají. Chci s podporou zkuše-
ných kolegů z oddělení vytvářet tým, který bude
i nadále odvádět profesionální policejní práci. I v tom
vidím momentálně svůj velký úkol. 

Text Jana Bisová, foto Prokop Souček

Horkýže Slíže v Kotelně
Jedna z nejpopulárnějších slovenských kapel vystoupí
17. dubna v Music Clubu Kotelna.
Slovenská punk-rocková skupina Horkýže Slíže vyráží
na své jarní turné, v jehož rámci vystoupí v pátek 17.
dubna od 20 hodin v litomyšlském klubu Kotelna.
Před třinácti lety vydala kapela své debutové album,
a to vlastním nákladem o počtu pouhých 600 kazet.
Dnes mají na kontě deset regulérních alb a jsou jednou
z nejpopulárnějších slovenských kapel v Čechách.
Jejich melodický punk v kombinaci s divokými texty

doslova hypnotizoval české fanoušky. Návštěvníci
koncertu se mohou těšit nejen na písně z posledního
alba „Ukáž tú svoju ZOO“, ale samozřejmě i na „horký-
žáckou klasiku“ jako Malá Žužu, L.A.G song, Horí ti
maštal a další. Jako host se představí kapela Lety
Mimo, která v současné době natáčí nové album.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Music Clubu
Kotelna a v Knihkupectví Paseka za 180 Kč. Na místě
v den koncertu za 200 Kč.

Milan Kalibán

hledá pro posílení týmu vhodné kandidáty na pozice

OBCHODNÍK 
Nabízíme: • zázemí stabilní a prosperující společnosti s celorepublikovou působností

• nadstandartní výdělky
• zaškolení a marketingovou podporu
• činnost pouze v regionu blízkém Vašemu bydlišti
• upřednostňujeme práci na ŽL (30.-50.000)
• pracovní poměr nevylučujeme
• nástup ihned nebo dle dohody 

Požadujeme: • obchodního ducha
• aktivní přístup k práci
• komunikační dovednosti a reprezentativní vystupování
• spolehlivost, samostatnost, pečlivost
• ŘP skupiny B, ochota cestovat
• praxe v přímém prodeji vítána

Pracovní náplň: • získávání nových zákazníků 
• prezentace produktu u zákazníků 
• samostatné uzavírání obchodních smluv

AMIDO letecké snímky s. r. o.

Kontakt:
Jitka Větrovcová
tel. 724 773 973
jitka@amido-leteckesnimky.cz

Kriminalita ve východních Čechách je statisticky
téměř nejnižší v celé republice. Jak je na tom Lito-
myšlsko?
Trestná činnost se liší region od regionu a velkou
roli hraje i umístění města. Litomyšl leží na spojnici
mezi Hradcem Králové a Brnem, což sebou přináší
vyšší podíl trestné činnosti než třeba v sousední
Poličce. Ovšem v rámci Pardubického kraje na tom
zase tak špatně nejsme. Velký podíl na tom mají
třeba programy prevence kriminality, pochůzková
služba apod. Muže a ženy v uniformách je vidět,
a navíc je zde dobrá spolupráce s městskou policií.
V poslední době, a to v souvislosti se sociálními pro-
blémy ve společnosti, stoupá majetková trestná čin-
nost. Jde však o celorepublikový trend. Setkáváme
se s kriminalitou, která se již delší dobu nevyskyto-
vala. Kradou se potraviny, v zemědělských druž-
stvech mizí živá zvířata či vejce, nebo se vykrádají
mrazáky ve školních jídelnách. Jsme si vědomi, že
sociální problémy se v naší práci odráží, a proto se
na to snažíme připravit. Záležitostí, která nás
v poslední době hodně pálí, je vloupání do osobních
automobilů. Setkáváme se s poměrně velkými ško-
dami na vozidlech, ale odcizeny jsou věci v hodnotě

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍKY

(ČID, PID)

pro objekty v Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji

(Choceň, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová,
Polička, Třebářov, Červená Voda, 

Velichovky, Pardubice, Hradec  Králové, Přelouč, 
Hořice, Jičín, Skuhrov nad Bělou)

Nástup možný ihned.
Mzda dle množství a kvality 

odvedené práce.
Tel. 461 613 490 • Fax: 461 614 675

mobil 602 104 536, 606 708 223

e-mail: nabor@doson.cz
www.doson.cz/eu

DOSON, spol. s r.o. Litomyšl
přijme



Architekt představuje projekt Skautského domu
Byl jsem požádán, abych navázal na články z minulých
čísel, kdy vám byl představen záměr skatů postavit
v lokalitě „Na Větrníku“ vlastní objekt kluboven a níz-
koprahového centra. Jako architektovi stavby mi při-
padl úkol přiblížit vám architektonické řešení objektu.
Lokalita, do které je záměr umístěn, je pro volnočaso-
vé aktivity mládeže takřka ideální. Sousedství s dvěma
základními školami dává lokalitě a projektu velmi
silný klientský potenciál. Těsné sousedství s parkem,
vzrostlou zelení a zároveň se sportovištěm dává tisíce
možností pro aktivity na čerstvém vzduchu. Lokalita
navíc není dopravně zatížena. V sousedství parku je
také obytná Masarykova čtvrť s bytovými domy a dale-
ko není ani městské centrum.
Součástí projektu je novostavba objektu volnočasové-
ho a nízkoprahového centra a rekonstrukce budovy
šaten, který stojí u vstupu na sportoviště „Na Větrní-
ku.“
Novostavba centra je zasazena do okraje parku podél-
ně s cestou do okrasných školek. Snaží se co nejcitli-
věji chovat k přilehlému parku a co nejméně do něj
zasahovat. Zároveň se hmota domu snaží nevytvářet
v parku komunikační ani optickou bariéru.
Novostavba má obdélný půdorys se zastavěnou plo-
chou cca 29,5m x 8,5m, má dvě nadzemní podlaží a je
zastřešena pultovou střechou. 

areálu se barevně a materiálově vyčleňuje v přízemí
hmota, v níž je umístěno nízkoprahové zařízení
a akcentován vstup.
Okna fasád jsou výrazně horizontálně členěna.
To opticky snižuje hmotu, dává jí dynamiku a pevně
usazuje do terénu.
V budově jsou umístěny klubovny, knihovna, dílna
na ruční práce, společenská místnost a provoz nízkop-
rahového zařízení pro děti a mládež.
V současné době je projekt ve stádiu schvalování sta-
vebního povolení. Na něm jsme spolupracovali s fir-
mou KIP Litomyšl.                           Martin Karlík, architekt

Stavba vychází z následujících principů:
• blízkost parku a přírody
•umístění domu v blízkosti kvalitní moderní architek-
tury
•blízkost skautského hnutí k ekologii, přírodě, obno-
vitelným zdrojům
•citlivá hravost - dům bude určen především dětem
•čitelnost domu -  v domě by měla působit dvě centra
•volnočasové skautské a nízkoprahové – na budově je
toto rozdělení čitelné.
Stavba je navržena s ohledem na prostředí, do kterého
je zasazena i s ohledem na svou funkci jako nízkoener-
getická dřevostavba. Dřevo jako obnovitelný zdroj
i materiál je použito nejen pro nosnou konstrukci, ale
i pro opláštění objektu. Zdrojem vytápění a přípravy
teplé vody je ekologický zdroj - tepelné čerpadlo, což
podtrhuje skautskou myšlenku ekologie a trvale udr-
žitelného rozvoje.
Od cesty do okrasných školek se novostavba centra
pohledově uplatňuje jako subtilní dřevěný skelet,
který prosklenými plochami potlačuje sebe sama
a nechává v sobě odrážet okolní zeleň. Ze strany
od sportovní haly je hmota stavby odlehčena přesa-
hem horního podlaží. Na jižní straně od parku jsou
umístěna okna do kluboven, což nabízí uživatelům
výhled do vrostlé zeleně. Na straně k sportovnímu

Fondy EU podpořily projekt Gymnázia Aloise Jiráska
1. února 2009 se na Gymnáziu Aloise Jiráska rozběhl
projekt podpořený Evropským sociálním fondem zamě-
řeným na rozvoj lidských zdrojů.
Oficiální název – Moderní a efektivní středoškolský
pedagog - napovídá, komu je tento projekt určen.
Bude se týkat velké části pedagogického sboru našeho
gymnázia (15 učitelů) a 64 pedagogů z dalších střed-
ních škol Pardubického kraje. V rámci projektu budou
připraveny tři vzdělávací bloky: 
1. moderní metody vyučování, informační a komuni-
kační technologie a jejich využití i v jiných předmě-

gram dalšího vzdělávání středoškolských učitelů v jed-
notlivých blocích, připraví kurzy, metodické materiály
a ve spolupráci s dalšími univerzitami zajistí lektory.
Projekt bude ukončen v lednu roku 2011.
Gymnázium tímto projektem získá vzdělávací progra-
my pro středoškolské učitele, akreditaci MŠMT i vhod-
ně vybavenou učebnu. Zároveň se také škola zavazuje,
že bude do roku 2015 žádat o další podporu vzdělává-
ní učitelů z fondů EU, dále bude usilovat o získání
podpory z fondu zřizovatele (Pardubického kraje).

Ivana Pulgretová

tech než v informatice, novinky pedagogické vědy 
2. e-learning ve vzdělávání SŠ – tvorba  programů
s využitím výuky po internetu
3. jazyková výuka učitelů gymnázia (německý a ang-
lický jazyk, efektivní výuka Čj)
Části frekventantů tohoto vzdělávání bude zajištěna
tuzemská i zahraniční konference e-learningu. Mate-
riální podpora začala dodáním 13 notebooků včetně
softwaru, dataprojektoru a kopírovacího stroje.
Partnerem projektu je Fakulta informatiky a manage-
mentu Univerzity Hradec Králové, která sestaví pro-
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Potřebujete další výrobní prostředky, ale bojíte se vel-
kého zadlužení? Rádi byste zmodernizovali informač-
ní systém své firmy, ale nemůžete si to dovolit? Pokud
si v duchu kladně odpovídáte na obě otázky a jste pře-
svědčeni, že dokážete rentabilitu Vašich projektů
doložit, pomoci Vám mohou programy „Rozvoj“ a „ICT
v podnicích“ v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace vypsaného na období 2007-2013, a to
ve výši 60 % z celkové investice pro malé firmy a 50 %
pro podniky střední velikosti (čísla se vztahují k fir-
mám podnikajícím na Svitavsku). Velká většina těch-
to peněz pochází ze strukturálních fondů Evropské
unie (85 %), zbylých 15 % přidává Česká republika
ze státního rozpočtu.
Celý operační program probíhá pod patronátem Minis-
terstva průmyslu a obchodu, přičemž konkrétní kon-
takt s žadateli a práce s žádostmi spadá do sféry
činnosti agentury CzechInvest, s jejíž regionální
pobočkou tak budete po celou dobu řízení jednat.
Prvním krokem je podání elektronické předběžné
registrační žádosti na stránkách CzechInvestu po zve-
řejnění výzvy spojené s podáváním žádostí do kon-
krétního programu. Je-li předběžná žádost schválena,
máte reálnou šanci na získání dotace. Vypracujete
podrobný projekt, na základě kterého je potom roz-
hodnuto, zda dotace bude či nebude udělena. 
Zkušenost žadatele
Tiskárna H.R.G. podala přihlášku do programu Rozvoj
na začátku roku 2007 s cílem získat dotaci na nákup
nového tiskového stroje a s ním spojených dalších
investic.  Pro získání dotací je nutno splnit určité pod-
mínky, mezi něž patří provedení výběrového řízení

na dodavatele technologie. Rozhodnutí o schválení
registrační žádosti (a tedy postupu do druhé fáze)
přišlo ještě během tohoto řízení. Tiskový stroj byl
objednán u vítěze výběrového řízení, načež byla
podána plná žádost o dotaci s podrobným popisem
projektu. Tiskový stroj byl uveden do provozu
v posledním čtvrtletí roku 2008, přidělení dotace 50
% z nákladů bylo schváleno v polovině roku 2008.
Do programu ICT v podnicích se H.R.G. přihlásila v létě
2007; stejně jako v případě programu Rozvoj bylo
i v tomto případě vyhlášeno výběrové řízení na doda-
vatele předmětné technologie – zde podnikového
informačního systému.  Vzhledem k velkému nárůstu
počtu zakázek v posledních letech byla Tiskárna
H.R.G. nucena hledat řešení směřující ke snížení
administrativních nákladů k nim se vážící, a zejména
efektivněji propojit a monitorovat práci jednotlivých
oddělení,  čehož nebylo možno dosáhnout právě bez
vhodného informačního systému. Předběžné posou-
zení žádosti o dotaci obdržela firma v říjnu 2007
a konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace na konci
daného roku; jednalo se znovu o 50 % z investičních
nákladů.
S oběma projekty firmě významně pomáhalo krajské
zastoupení agentury CzechInvest. Regionální kance-
lář poskytla odborné konzultace ve všech fázích pří-
pravy projektu, tj. registrační žádosti, výběrového
řízení a žádosti o platbu. Spolupráce Tiskárny H.R.G.
s pobočkou CzechInvestu v Pardubicích byla velmi
efektivní a pracovníci agentury poskytli vždy ochotně
veškeré potřebné informace na vysoké odborné
úrovni.

S odstupem dvou let je Tiskárna H.R.G. s výsledkem
projektu spokojena, díky velkoformátovému tiskové-
mu stroji se podařilo pokrýt důležitý segment trhu,
informační systém funguje velmi dobře a společnost
postupně pracuje na zavádění dalších modulů
do firemní praxe. Podařilo se snížit průměrné náklady
a zlepšit monitoring výkonnosti pracovišť. Díky tomu
je H.R.G. mnohem silnější i v době krize, o čemž svěd-
čí i prestižní ocenění udělená v poslední době: Firma
roku 2007 v Pardubickém kraji a titul Podnikatel roku
2008 v Pardubickém kraji pro majitele společnosti,
Petra Lorence. V letošním roce má každá firma střed-
ní a menší velikosti znovu šanci ucházet se o dotace
z těchto programů. Na příkladu Tiskárny H.R.G. je
dobře vidět, že by byla škoda takové příležitosti
nevyužít.                                                          PLACENÁ INZERCE

Buďte úspěšní v získávání evropských dotací jako Tiskárna H.R.G.

Tělovýchovná jednota JISKRA Litomyšl

Letní tábory s JISKROU 
- pro děti do 12 let - Penzion U Kačáka

v Bedřichově v Jizerských horách
termín: 6. - 15. 8. 2009 • cena: Kč 3 400,-

- pro děti od 12 let - zděná ubytovna
TJ JISKRA Litomyšl ve Vranicích

termín: 16. - 22. 8. 2009 • cena: Kč 1300,-

informace - přihlášky: 
tel. 775 913 400 - D. Kmošková
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z dopisů čtenářů

Poslední rozloučení s Marií Bártovou

V polovině března se v kapitulním kostele Povýšení
svatého Kříže konalo poslední rozloučení s Marií Bár-
tovou. Litomyšlanům byla známa především jako
dlouholetá úřednice, později sekretářka předsedy
a zástupkyně matrikářky.
Po absolvování obchodní školy ve Vysokém Mýtě
nastoupila na počátku 40. let na purkmistrovský úřad
jako praktikantka. Od té doby byl její život spjat
s litomyšlským veřejným děním. Jak bylo tenkrát zvy-
kem, nepobírala za svou práci žádnou mzdu. 
Do rodiny Dr. Františka Laška, tehdejšího purkmist-
ra, docházela psát na stroji později vydanou knihu

„Oživené Litomyšlské paměti“. Její text diktoval Marii
Bártové osobně autor. Jak napsal, účelem knihy bylo
uchovat si v paměti různé události a jmenovitě i zdej-
ší občany. 
Paní Bártová měla obdivuhodnou paměť a tak i v dal-
ších letech, kdy působila na městském úřadu, znala
odpovědi na mnohé dotazy týkající se města a jeho
občanů. Své znalosti a zkušenosti zúročila i v důcho-
dovém věku, kdy se aktivně věnovala práci ve Sboru
pro občanské záležitosti. 
Nebyla to jen dobrá paměť, ale i velká síla při překo-
návání těžkých životních chvil, které si musela zažít.
Její jméno bude vždy spojováno s hezkou vzpomín-
kou na tu, „co všechno a o všem věděla“. Tak jsme ji
znali. 

Marie Bártová se narodila v Litomyšli. Vyrůstala se
svým mladším bratrem a matkou, která brzy ovdověla.
Celý život žila s rodinou na Vodních valech. V roce 1945
se provdala za Miroslava Bártu, který rovněž pracovat
na tehdejším místním národním výboru. O šest let
později se jim narodil syn Mirek, který ve 13 měsících
onemocněl dětskou obrnou a zůstal upoután na inva-
lidní vozík. V roce 1955 se Bártovým narodila dcera
Renata. Ta se v roce 1980 provdala do Humpolce
a o dva roky později se narodil vnuk Láďa. 
Po smrti manžela Miroslava v roce 1990 žila Marie
Bártová se svým synem Mirkem, o kterého se neúnav-
ně starala až do posledních chvil svého života.
Všem, kteří se přišli s paní Marií Bártovou rozloučit,
děkujeme.                                         Zarmoucená rodina

Chtěly bychom poděkovat lékařům a sestřičkám
interního oddělení litomyšlské nemocnice a doktoru
Večeřovi za vzornou a obětavou péči při léčení mého
manžela a našeho tatínka pana Bohumila Faltyse. 
Děkujeme také všem přátelům a známým, kteří ho
v tak hojném počtu spolu s námi vyprovodili na jeho
poslední cestě.                 manželka a dcery s rodinami

Děkuji touto cestou panu primáři Vlachovi a jeho
týmu za provedení náročné chirurgické operace žluč-
níku, kterou jsem postoupila v nemocnici v Litomyšli
dne 13. února tohoto roku. Dále děkuji tímto paní pri-
mářce Kvíčalové a celému kolektivu za poskytnutí
vzorné pooperační péče v Léčebně dlouhodobě
nemocných v Litomyšli ve dnech 24. února až 20. břez-
na tohoto roku.                                        Růžena Bečková

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lékařům
a sestřičkám z jednotky intenzivní péče, interního
oddělení a chirurgického oddělení Nemocnice Lito-
myšl za vzornou péči a také za lidský a citlivý přístup
při mé letošní několikatýdenní hospitalizaci. Jejich
rychlé a odborné ošetření mi zachránilo život. Zvlášt-
ní dík patří MUDr. Petru Sukovi, který mě operoval,
a panu primáři MUDr. Janu Vlachovi, pod jehož vede-
ním se nemocniční prostředí stává místem plným las-
kavosti a ochoty. Važme si toho, že máme v Litomyšli
tak skvělou nemocnici, kde je nám v případě nemoci
poskytnuto to nejlepší lékařské ošetření a ta nejlepší
péče. Všichni v nitru víme, že péče o nemocné se nedá

Poděkování a vzpomínky
zaplatit penězi, přesto mnoho lidí odmítá sebemenší
poplatek. Je to smutné, ale pokud se myšlení lidí
nezlepší, nebude nás mít za čas kdo ošetřovat.                

Věra Drahošová
Děkuji primáři ortopedického oddělení MUDr. Vla-

chovi a týmu lékařů za perfektní provedení operace
a celému kolektivu za vzornou pooperační péči. 

J. Pelinková
Děkuji zaměstnancům Okresního archivu v Litomyš-

li, kteří mi ochotně pomohli vyhledávat informace
o činnosti ČSČK v Litomyšli v letech 1921 – 1938.

Božena Skálová
Studenti litomyšlského gymnázia společně s paní

ředitelkou a kantory darovali krev na transfusním
oddělení v Litomyšli. Bylo to 27 maturantů, kteří přišli
24. února a 3. března jako prvodárci. Moc jim všem
děkujeme za bezejmenné příjemce a doufáme, že pře-
vážná většina z nich se k nám nebo na jiné transfusní
oddělení bude vracet. 
Přejeme jim za kolektiv transfusního oddělení úspěch
při maturitě a při přijímacích zkouškách na VŠ.     

Simona Leníčková
Letos 2. dubna by se dožil 80. narozenin pan Josef

Šír - vždy usměvavý, vlídný, moudrý člověk a milující
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček.

Vzpomíná rodina
Pan Otakar Kodytek, rodák z Litomyšle, by se letos

7. dubna dožil 100 let. Vyučil se truhlářem na Mělníku.

Za Dr. Skružným
14. března 2009 zemřel ve věku 72 let po těžké nemoci
slovanský archeolog a etnograf PhDr. Ludvík Skružný
z Prahy – Klánovic. Působil ve Východočeském muzeu
v Pardubicích, v muzeu v Roztokách u Prahy, v etno-
grafickém ústavu ČSA v Praze a posléze v muzeu v Čelá-
kovicích. Stopu své odborné práce zanechal také
v našem kraje. Ze svého pardubického působiště pro-
zkoumal slavníkovské hradiště na Vraclavi u Vysokého
Mýta, po tři sezóny kopal na hradišti v Benátkách,
mylně nazývaném Hrušov, a s láskou se věnoval etno-
grafickým sběrům a výzkumu Litomyšlska, zejména
Benátek a Trstěnice. Stalo se jen vlivem smolné náho-
dy, že se v 60. letech nezačlenil jako odborný pracovník
do litomyšlského muzea. Jeho nejcennější publikací je
objemná příručka Atributy vybraných biblických
postav, světců a blahoslavených, vydaná v Čelákovicích
v roce 1996. Dr. Skružný byl jedním z cenných vědců,
kteří v druhé polovině 20. století kriticky a faktografic-
ky důkladně přispěli k poznání historických počátků
nejvýchodnějších Čech. Jan Kapusta

Místní rodačka vystoupí 
na Litomyšlském hudebním večeru

Srdečně vás zveme na 490. litomyšlský hudební večer,
který se bude konat v úterý 28. dubna v 19.30 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Na koncertě
vystoupí Monika Brychtová – soprán, Dana Mimrová –
flétna a Aleš Bárta – varhany. Zazní skladby J. S. Bacha,
A. Vivaldiho, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších.
Monika Brychtová studovala zpěv na Pražské konzer-
vatoři pod vedením prof. Jarmily Krásové. Po absolu-
toriu odjela do Itálie, kde se zdokonalovala
v interpretaci italských oper u pěvců Carla Bergonziho
a Katii Ricciarelli. Na soutěži Giovanni cantanti lirici
v Parmě byla oceněna zlatou medailí Giuseppe Verdi-
ho.Od roku 1990 spolupracuje s různými komorními
i symfonickými orchestry v tuzemsku i v zahraničí.
Pravidelně vystupuje na koncertech se skupinou sólis-
tů milánské La Scaly a veronské Arény. Realizovala
mnoho snímků v České televizi a opakovaně účinkova-
la v Českém rozhlase.V Národním divadle v Praze se
poprvé představila v r. 1993 v roli Dámy v Mozartově
opeře Kouzelná f létna. Postupně dostudovala roli
Papageny a v roce 1995 debutovala jako Pamina. V roli
Paminy vystoupila ve Francii, Itálii, Německu, Japon-
sku a Dánsku. Přestože její doménou jsou postavy

s předními pražskými umělci. V současné době odchází
ze státní opery, aby se věnovala už jenom koncertní
a pedagogické činnosti.
Aleš Bárta je jedním z nejúspěšnějších českých varha-
níků. Svá studia zahájil na brněnské konzervatoři
u prof. Josefa Pukla a pokračoval na pražské Akademii
múzických umění ve třídě doc. Václava Rabase. Již při
studiu se stal úspěšným účastníkem domácích i mezi-
národních soutěží. Je vítězem Mezinárodní varhanní
interpretační soutěže Antona Brucknera v Linci
(1982), laureátem Mezinárodní varhanní soutěže
Franze Liszta v Budapešti (1983) a absolutním vítězem
Mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara (1984).
Jeho koncertní repertoár obsahuje stěžejní díla světo-
vé i české varhanní tvorby od baroka po současnost.
Jako sólista vystupuje s předními symfonickými
i komorními orchestry. Je častým hostem domácích
i zahraničních pódií. Během svého turné v Japonsku
v roce 1998 otevíral svými dvěma recitály novou kon-
certní síň v Jokohamě. Pravidelně spolupracuje s Čes-
kým rozhlasem, od roku 1995 je „Sólistou Českého
rozhlasu“. Uvádí premiéry soudobé varhanní hudby.

Jiřina Macháčková

z oper Mozarta, Belliniho, Donizettiho, Verdiho, s obli-
bou uvádí též repertoár oratorní.
Dana Mimrová působila od roku 1975 ve Státní opeře
Praha jako sólová flétnistka. Narodila se ve Smetanově
Litomyšli. Tato skutečnost a její hudební nadání jako by
předurčily její profesionální uměleckou dráhu. Již jako
patnáctiletá zvítězila v celostátní soutěži mladých
talentů v Bratislavě. Konzervatoř vystudovala v Brně
ve flétnové třídě prof. Josefa Muzikáře a po úspěšném
absolutoriu získala stipendium pro studium na vysoké
škole Hanse Eislera v Berlíně u prof. Eberhardta
Grünenthala. Během studia hrála v orchestru Státní
opery v Berlíně a později byla angažována v berlínském
rozhlasovém orchestru. V roce 1972 se stala laureátkou
mezinárodní dechové soutěže v Markneukirchenu a tím
dostala možnost k další sólistické činnosti již na evrop-
ské úrovni doma i v zahraničí. Jako sólistka komorního
orchestru Berlín uskutečnila řadu koncertních vystou-
pení v tehdejší NDR, ale i v Moskvě a Leningradu. Účin-
kovala v komorním souboru Collegium di flauti a spolu
s koncertním mistrem na violoncello Bohumilem Malo-
tínem a violistkou Renatou Machačovou založila trio
In camera caritaris. Převážně však koncertuje sólisticky

Byl velmi činnorodým člověkem. V mládí hrál ochot-
nicky divadlo, na vojně ve vojenské kapele. Byl i hasi-
čem. Až do své smrti byl členem mužského sboru
pěveckého spolku "Vlastimil". Zemřel 11.12.1991. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si naň s námi. 

Za rodinu Václava Kodytková se syny Otakarem
a Davidem a jejich rodinami



23

Litomyšl - vizJde vlastně o jedinou mou reali-
zaci v Litomyšli. Je to asi můj nejdůležitější
výtvarný počin zde ve městě. Kalendář akcí

Svitavy
• 6. – 10. dubna vždy od 20.00 / 
Kinokavárna Galaxie 
Týden filmu s tematikou holocaustu
Musíme si pomáhat, Sofiina volba, Pianista,
Ďáblova dílna, Schindlerův seznam
• 24. dubna od 20.00 / 
Fabrika
Koncert Lucie Bílé
• 25. dubna v 10.00 /
Fabrika
Michal je kvítko
Představení pro děti s oblíbenými aktéry.

Polička
• 4. dubna od 14.00 / 
Městské muzeum a galerie
Slavnostní otevření Centra Bohuslava Martinů
Otevření nových zábavných expozic o historii
města, sklářství na Horácku a B. Martinů
• 16. dubna od 18.00 / 
Tylův dům
Havajské ostrovy – za přírodními divy Ticho-
moří
L. Šimánek uvádí velkoplošnou diashow
• 15. – 18. dubna St a Čt od 20.00 / 
Divadelní klub
Pá od 20.00 a So od 19.00 / 
Tylův dům
Polička Jazz – mezinárodní jazzový festival

Moravská Třebová
• 10. dubna od 19.00 /
dvorana muzea
Lada Fedorová: Jarní houslový koncert
Mladá nadějná houslistka patřící mezi výrazné
osobnosti na poli vážné hudby.
• 23. – 28. dubna
Dny slovenské kultury
Vyhlášený a oblíbený festival o česko-sloven-
ské vzájemnosti
• 23. dubna od 19.30/ 
dvorana muzea
The Backward
Koncert nejlepšího Beatles revivalu na světě
• 27. dubna od 19.00 /
kinosál
České nebe  - Divadlo Járy Cimrmana
Česká nebeská komise ve složení sv. Václav,
praotec Čech a J. A. Komenský

Vysoké Mýto
• 7. – 26. dubna / 
Městská galerie
Bernard Lesaing: České tváře a krajiny
Výstava fotografií významného francouzského
reportážního fotografa
• 5. dubna – 3. května /
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto na pohlednicích
• 22. dubna od 20.00/
Městský klub
Už jsme doma – „JESKYNĚ“ TOUR 2009
Speciální host Stanley Kubi (Fr) – výbušný hard
core

Kam 
v Českomoravském
pomezí

V letošním roce si připomínáme 80 let od Krajinské
výstavy pořádané v Litomyšli. Někteří z vás možná
vědí, že se na ni přijel podívat i prezident Tomáš Garri-
gue Masaryk. Jak dokládají dobové fotografie, přijel
pouze s řidičem, který byl současně i ochrankou. Dnes
nepochopitelné, že?
Prezident Masaryk byl milovníkem jízdy na koni, pře-
stože se s ní seznámil až v pozdějším věku. Často byl
proto vyobrazován v jezdeckých botách. Tak si ho
pamatuji z obrazu, který vysíval ve školách v letech
1945 – 1948, společně s obrazem prezidenta Beneše.
A takovéto jezdecké boty dostal darem právě při
návštěvě Litomyšle. Jak k tomu došlo? 

Švec z Benátek vyrobil boty pro TGM
z dopisů čtenářů V Benátkách v č.p. 34 byl Obuvnický závod Václava

Jůzy. Specializoval se na výrobu jezdeckých bot.
V dílně zaměstnával pracovníky z Literbach – Čisté
a dokonce i z Vidlaté Seče. Obuvník Jůza byl nejen
výborný řemeslník a dobrý vlastenec, ale dnes
bychom řekli šikovný podnikatel. Napsal do prezi-
dentské kanceláře, aby mu poslali opotřebované
boty pana prezidenta. Podle nich zhotovil nové.
Když tehdy Masaryk přijel, obuvník mu jezdecké
boty předal. Za nějaký čas došlo panu Jůzovi podě-
kování z Hradu. Když jsme k němu do dílny nosili
různé zakázky na opravu, mohli jsme tento vzácný
dokument vidět v rámečku nad mistrovým verpán-
kem.
V kterých jezdeckých botách byl fotografován po roce
1929, nám už nikdo neřekne...             Jaroslav Jiráček

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

GE Money Bank 
Nerudova 16, Svitavy 
tel. 461 550 511 

GE Money Bank 
Masarykova 8, Polička 
tel. 461 723 583 

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

Inzerujte v Lilii!
Ceník inzerce na www.litomysl.cz/lilie
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Konfekce dámské výroby Evy Plchové
pro Vás připravila novou jarní kolekci!!!

Litomyšl, Smetanovo nám. 125, tel. 732 906 705
Těšíme se na Vaši návštěvu i na dalších prodejnách:

Hradec Králové, ČSA 257, tel. 736 246 140,  Pardubice, Sladkovského 514, tel 736 733 541
Praha 2, Lublaňská 48/Tylova pasáž, tel. 731 374 583,

Praha 7, M. Horákové 54, tel. 736 451 855

Zakoupené zboží Vám bezplatně upravíme,
zakázky ušijeme přímo na Vaši postavu!!!

Svoz nebezpečného
odpadu
Druhy odebíraných odpadů:
Akumulátory (včetně elektrolytu),monočlánky, upo-
třebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, ředidla,
spotřební chemie z domácností, vyřazené léky, znečiš-
těné textílie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami,ledničky, mrazničky, televizory, rádia,
zářivky, pneumatiky.
Harmonogram svozu:
čtvrtek 16.4.:
15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha - Keralit
16.20 - 16.35 Suchá - požární zbrojnice
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště
pátek 17.4.:
15.00 - 15.15 Pohodlí - autobus. zastávka
15.20 - 15.35 Nová Ves - požární zbrojnice
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány, Hášova pila

J.Gestinger, Liko Svitavy, a.s.

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)
11. - 12. dubna - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
13. dubna - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května  809, tel.: 461 615 414
18. - 19. dubna - MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
25. - 26. dubna - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
1. května - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
2. - 3. května - MUDr. Teplý Michal
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733

TJ Jiskra Litomyšl – oddíl kopané (Městský
stadion Černá hora)
soutěž a kategorie: (označení závodu, turnaje)
Ne 12. 4. od 16.30 - TJ Valy, A-muži 
So 11. 4. od 10.15 + 12.30 - Vysoké Mýto,
st. + ml. dorost KP
Ne 12. 4. od 9.30 + 11.15 - T. Miřetice, st. + ml.
žáci – krajská soutěž
Ne 26. 4. od 17.00 - Mezilesí - Načešice, A
–muži 
So 25. 4. od 10.15 + 12.30 - AFK Chrudim „B“,
st. + ml. dorost KP
So 18. 4. od 9.30 + 11.15 - Jiskra Králiky –
Č.Voda, st. + ml. žáci – krajská soutěž
Ne 26. 4. od 9.00 - Turnaj st. + ml. přípravky KP
STIGA HC BENÁTKY (Sál DDM Litomyšl) 
Tréninky jsou každé úterý od 17.30 hodin v
DDM
So 11. 4. od 14.00 - 4. kolo Litomyšlského
poháru 2009 v DDM

Kam za sportem

Město Litomyšl vyhlašuje

konkurzní řízení na místa ředitelů/ek
I. a II. mateřské školy Litomyšl, s předpokladem nástupu ke dni 1. 8. 2009

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
•odborné vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
•praxe 3 roky 
•znalost problematiky řízení ve školství a znalost školských předpisů 
•občanská a morální bezúhonnost
•dobrý zdravotní stav
•organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
•ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
•přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním  zaměstnavatelem
•strukturovaný životopis 
•koncepci rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4)
•výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
•lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)

Přihlášku včetně výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 15. dubna 2009  na adresu: 
Městský úřad Litomyšl, odbor školství, sportu a volného času, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl
Obálku označte heslem: „Konkurz I. MŠ Litomyšl - neotvírat” nebo - „Konkurz II. MŠ Litomyšl -
neotvírat”. Na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Michal Kortyš, starosta města

Dražba bytové jednotky
v domě na Komenského náměstí v Litomyšli

Vlastník: Město Litomyšl Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl Nejnižší podání: 550 000,- Kč
Termín dražby: 19.5.2009 v 10.00 hod Dražební jistota : 50 000,- Kč
Místo konání dražby: 
zasedací místnost MÚ,  Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídek předmětu dražby:
1. termín dne 29.4.2009 od 10.00 hod do 10.30 hod.
2. termín dne 18.5.2009 od 10.00 hod do 10.30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou čp. 1048 na Komenského náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku č. 1048/20 – byt 1+1 (celková plocha bytu 35,90
m2) v sedmém 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 Litomyšl-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 zatížena žádnými zástavními právy, věcnými břemeny ani
právem nájmu. 
Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt
na dražebníka je tel. č.: 461 618 666. V průběhu měsíce dubna 2009 bude sepsána dražební
vyhláška, ve které budou upřesněny všechny podrobnosti, týkající se dražby. Tato dražební
vyhláška bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Litomyšli a dále bude k dispozici
v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník na vyžádání poskytne
zájemcům po sepsání dražební vyhlášky veškeré dostupné údaje.

Úřední hodiny v redakci
úterý 9 – 12 hodin
středa 13 – 17 hodin
tel. 461 615 969
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Den Země 2009 v Litomyšli
Letošní Den Země pořádá opět Dům dětí a mládeže
ve spolupráci se Střední zahradnickou školou a Speci-
ální základní školou za podpory města Litomyšle.
Série akcí začíná v pondělí 20. dubna odpolední soutě-
ží v DDM Hledáme přírodovědce pro XXI. století. Sou-
těž je určena žákům základních škol a odpovídajících
ročníků gymnázia, je zaměřena na poznávání chráně-
ných druhů živočichů a rostlin a výsledky jsou hodno-
ceny podle věku účastníků. Nejlepší soutěžící získají
knižní odměny.
V úterý 21. dubna dopoledne se děti z mateřských škol
z města i okolí vydají na Přírodovědnou stezku v areá-
lu MŠ Lidická.  Ve čtvrtek 23. dubna pořádáme
pro veřejnost oblíbenou Exkurzi do Nedošínského háje
s odborným výkladem. Odjezd autobusu MHD z auto-
busového nádraží je v 8.15. 

Do Nedošína se vydáme také v sobotu 25. dubna
na tradiční Rodinné odpoledne. Od 14.00 do 17.00
vás na hřišti a v areálu restaurace Na Žabárně budou
čekat různé hry a soutěže a start i cíl Přírodovědné
stezky Nedošínským hájem.
DDM Litomyšl plánuje jako každoročně i exkurzi
do zajímavých přírodních lokalit pro učitele a vybra-
né žáky. Podrobnější informace o této akci budou
sděleny jednotlivým školám.
Oslavy Dne Země vyvrcholí v úterý 28. dubna, kdy se
děti ze základních škol v Litomyšli a okolí zúčastní
Soutěžního dopoledne v Zámeckém areálu. Během
dne budou jednotlivé školy prezentovat své Ekolo-
gické projekty, programy a nápady na Smetanově
náměstí.

Eva Pecháčková

Vítání ptačího zpěvu 2009:
Dawn Chorus Day

Šestnáctý ročník této akce, kterou pořádá Dům dětí a
mládeže v Litomyšli spolu se základní organizací Čes-
kého svazu ochránců přírody v Litomyšli, proběhne
tradičně 1. května.
Sraz účastníků je opět u benzinového čerpadla v blíz-
kosti železniční stanice Litomyšl – zastávka v 7.45.
Společně půjdeme k rybníku Velký Košíř, okolo rybní-

ku do Nedošínského háje a přes rybník Malý Košíř do
Tržku k rybníkům Borovec a Šotka. Během cesty určí
členové České společnosti ornitologické jednotlivé
ozývající se ptačí druhy. V Nedošínském háji je pak pro
zájemce připravená ukázka určování rostlin jarního
aspektu. Ze stanice Tržek se můžete vrátit do Litomyš-
le vlakem.                                    Eva Pecháčková, DDM

Náhradní svoz komunálního odpadu (popelnic)
za Velikonoční pondělí bude probíhat:
• v pátek 10. dubna cca od 12.00 v oblastech Husova
čtvrť, Nedošín a bytovky u sv. Jána.
• v úterý 14. dubna cca od 12.00 v oblasti za sokolo-
vnou – Fügnerova čtvrť, Moravská, Trstěnická, Stra-
kovská a Benátská

Děkujeme za pochopení Liko Svitavy, a.s.

Náhradní svoz
odpadu

Jarní svozové akce biologického odpadu
Na základě zkušeností se zneužíváním předchozích
jarních a podzimních svozových akcí uskutečňova-
ných Technickými službami města Litomyšle schválila
Rada města Litomyšle nová pravidla jejich provádění.
Technické služby města Litomyšle budou zajišťovat v
termínu od 10. dubna do 25. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze
zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i
zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytří-
děný biologický odpad do přistaveného kontejneru v
předem stanovenou dobu pracovníkům Technických
služeb, bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.
Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě
přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komu-
nálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude
odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Technických
služeb města. Kontaktními pracovníky pro objednávky

odvozu biologického odpadu jsou Josef Čejka, Michal
Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni
tel. 461 614 797). Občané, kterým tento systém nebu-
de vyhovovat, mohou k odložení biologického odpadu
využít také služeb sběrného dvora v ulici Mařákova
vedle areálu Technických služeb. Jeho provozní doba
byla v minulém roce značně rozšířena takto :

od            do (zim. čas)  do (letní čas)
pondělí       12.00           16.30          17.30
úterý             9.00           15.00          15.00
středa           9.00           16.30           17.30
čtvrtek          9.00           15.00          15.00
pátek             9.00           16.30          17.30
sobota           8.00           12.00          12.00

V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také výše zmíněné ostatní složky komunální-

ho odpadu (nebezpečný odpad, elektrozařízení a vel-
koobjemový odpad). Dále je možno využít mobilních
svozů, jejichž termín provedení je popsán v samostat-
ném článku tohoto vydání zpravodaje Lilie. V případě
většího množství velkoobjemového odpadu je nutno
jeho odložení předem domluvit s pracovníkem firmy
Liko Svitavy, a.s. na tel.: 605 246 545. V tomto případě
bude zřejmě využito překladiště odpadů v Kornicích,
které je otevřeno v pracovní dny od 6.00 do 13.30.
Kompletní přehled o možnostech likvidace odpadů byl
všem domácnostem města zaslán v minulém roce
spolu se zpravodajem Lilie. Pokud si tento materiál
některé domácnosti nezaložily k dalšímu používání, je
možno si jej vyzvednout na podatelně nebo na odboru
místního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Světový den vody otevřel dveře čističky veřejnosti

V rámci oslav Světového dne vody se již popáté
otevřely veřejnosti 20. března brány Městské
čistírny odpadních vod v Litomyšli. 
O tom, že obyvatelé Litomyšle nezůstávají
k problému čištění odpadních vod lhostejní, svědčí

fakt, že jich na prohlídku přišlo i letos velké
množství. Vedle škol, které zpestřují návštěvou
čističky výuku biologie, projevili zájem o exkurzi
i řadoví občané. Martina Červinková z odboru
místního hospodářství nejdříve vysvětlila
příchozím, odkud se vůbec voda v jejich vodovodech
bere. Poté je kvalifikovaný personál seznámil
s procesem čištění a jednotlivými stádii, kterými
voda v čistírně prochází, a se spoustou zajímavostí.
Objem 11 tisíc kubíků splašků, které do čistírny
přitékají, a 15 tun kalu, který se denně odveze
a úpraví na hnojivo, zaujal hlavně technicky
založené kluky. Žáci ZŠ Trstěnice si například
zapamatovali, že se v nádržích pro provzdušňování
nedá kvůli nízké hustotě plavat.
V současné době je úroveň čističky i kvalita
odtékající vody velmi vysoká. I přesto čeká čistírnu
odpadních vod v příštím roce rekonstrukce. Důvody
jsou hned dva: zpřísňující se normy Evropské unie
a rozšíření kanalizačního řadu. Na ten současný by

se měly v budoucnu napojit Benátky, Čistá,
Trstěnice, Pohodlí, Nová Ves a Nedošín. Současná
čistírna odpadních vod by takové množství nebyla
schopna svojí kapacitou zvládnout. Vít Zadina

AUTODÍLNA
STRAKOV nabízí

PRODEJ PNEU
JANOV nabízí

• Opravy mechanické a karosářské
• Montáž LPG 
• Diagnostika vozidel koncernu VW
• Pneuservis a opravy pneu
• Montáž tažných zařízení
• Centrálních zamykání

na dálkové ovládání 
• Příprava STK

ODTAHOVÁ SLUŽBA
PRONÁJEM VOZIDEL

• Alu kola
• Plechové disky od 300,-Kč 
• Použité pneu od 400,-Kč
• NOVÉ   13“     560,-Kč

14“ 780,-Kč 
15“  950,-Kč 
16“         1150,-Kč 

Kontakt: tel. 605180 397, 461 639 121,
603 469 809,  www.autojs.ic.cz
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Perníková
chaloupka
Jednoho únorového dne k nám do školky přišla pohád-
ka. Jaká? Perníková chaloupka. S dětmi jsme si ji pře-
četli, zahráli a naučili se její veršovanou verzi. Jako
každý rok jsme se těšili na to, že si ji všichni vyrobíme.
Po nashromáždění dobrot jsme začali s její výrobou.
Okna, dveře, střechu a komín „vyrobila“ paní učitelka
a děti nalepovaly dobroty. Některé nakreslily Jeníčka
s Mařenkou a perníkovou babu. Hotová chaloupka
nám provoněla celou třídu. Tentokrát jsme si ji neolou-
pali a nesnědli, protože se nám opravdu vydařila.
Můžete si ji prohlédnout ve výloze České pojišťovny.

R.Vacková a H.Sládková a děti z 1. MŠ Litomyšl

Pyžamový bál
Pyžamový bál byl u nás jen pro jeden sál, ale také jsme
si ho pořádně užili. Od rána přicházely děti v pyžamo-
vých kostýmech, vyráběly si plesové doplňky, a jakmi-
le jsme zamkli za poslední maminkou, začal pyžamový
rej. Tancování, soutěže, módní přehlídka na molu
„pánských a dámských“ nočních úborů se závěrečnou
kreací učitelek s pruhovanými pyžamy s žirafami.
Pyžamový den se opravdu vydařil. 

R. Vacková a H. Sládková a děti z 1.MŠ Litomyšl

I děti mohou plesat
Dne 13.března 2009 proběhl maturitní ples tříd S4.A
a S4.B Střední pedagogické školy Litomyšl. 
Třída S4.B zvolila netradiční nástup a o pomoc požáda-
la děti z MŠ Lidická a ŠD III.ZŠ pod vedením paní
Nohavcové. Nástup byl veselý, ale i dojemný. Doufáme,
že si malí tanečníci odnesli z plesu jen nejlepší pocity. 
Tímto bychom chtěli poděkovat  dětem za jejich šikov-
nost, učitelkám za výbornou spolupráci a v neposlední
řadě i samotným rodičům dětí za laskavou podporu. 

žákyně S 4.B T. Slavíková, K. Trunečková, 
M. Pastrňková, VOŠP A SPgŠ Litomyšl

Angličtina ve školce
Kroužek angličtiny pro předškoláky pracuje v naší škol-
ce v Janově u Litomyšle již tři roky. Osvojení angličtiny,
díky dobré spolupráci s místní ZŠ, pokračuje dále i v 1.
třídě formou zájmového kroužku. Od druhého ročníku
začíná již výuka jazyka v rámci školního programu.
Naše děti se tedy seznamují s prvními anglickými slůvky
a frázemi již od pěti let, výuka má návaznost, není pře-
rušena a děti získávají kladný vztah k cizímu jazyku.
Naše MŠ pracuje již dva roky podle školního plánu
Kapky pohádek. Při zpracování ročního plánu
pro kroužek angličtiny využíváme pohádky stejné
nebo přizpůsobíme pohádku tématu. Velkou inspirací
je nám kniha Pohádková angličtina, ve které je spous-
ta aktivit, her a činností. Dají se využít i k vlastním
pohádkám. Jedinečným materiálem jsou také různé
básníčky, písně, hádanky a jazykolamy. Vše, co má
rytmus, rýmy, upoutává pozornost dětí, velice dobře
si pamatují slova i fráze, písničky si prozpěvují
i u jiných činností. Využíváme CD Monty songs, Ang-
lické písničky pro děti a písničky v angličtině od M.
Žbirky určené pro děti. 
Často střídáme činnosti, aby nedošlo k únavě a otupění
pozornosti. Při poklesu zájmu zařadíme např. pohybo-
vou hru Molekuly či Židličkovanou, je-li třída moc živá,
zklidníme ji prací u stolečků např., použijeme Obrázko-
vý diktát barev, činnosti s prstovými barvami (otisky

prstů). Všechny práce dětí, omalovánky, materiály se
slovíčky se stávají součástí portfolia každého dítěte.
Používáme barevné papírové desky, které si každé dítě
samo vyzdobí svým portrétem. Toto portfolio si každý
předškolák odnese domů.
Do „výuky“ se snažíme zapojovat všechny smysly. Např.
sluch cvičíme při hře Počítání ušima, při které děti se
zavázanýma očima počítají anglicky padající mince
do plechovky. Zrakové vnímání je důležité skoro při
všech činnostech, hrajeme pexeso, oblíbená je Soutěž
s plácačkami na mouchy. Závodí spolu dvě družstva
a jejich úkolem je chytit - plácnout jmenovaný obrázek
dříve než jeho protivník. Vyhrává družstvo, které získá
nejvíce obrázků. Hmat samozřejmě využíváme také při
všech pohybových aktivitách, klasickým příkladem je
hra Kouzelný pytlík, při které děti poznávají a anglicky
pojmenují např. zvířátka ukrytá v sáčku. Chuť a čich
našly uplatnění při Ochutnávkách ovoce a poznávání
jídel či koření podle vůně. Oblíbenou se stala např. pís-
nička o pekařovi „mufinů“, takže jsme se rozhodli tuto
sladkost i sami upéci.
Vrcholem naší práce je již třetím rokem příprava anglic-
kého bloku na vystoupení pro maminky ke Dni matek.
Děti tak mají další motivaci, snaží se a výuka angličtiny
je baví. Potlesk rodičů jim je vždy velkou odměnou.          

Za MŠ Janov Růžena Smolenová

Okresní kolo konverzační soutěže
v angličtině na III. ZŠ v Litomyšli

Blíží se zápis do “zušky”
„Má to naše dítě na to? My z něho ale nechceme vir-
tuosa, nám stačí, když bude hrát pár písniček a vy
tam vychováváte samé hvězdy,“ to jsou otázky a
názory, se kterými se setkáváme před zápisem
dnes a denně. Hudebky, nebo chcete-li zušky, tady
opravdu nejsou proto, aby  zásobovaly konzervato-
ře a další odborné školy spoustou nadějných žáků,
i když nám takový absolvent vždy dělá radost.
Zušky tady jsou především proto, aby se pokusily
ovlivnit vnímání dětské duše, aby se pokusily
pomoci při formování lidské osobnosti a aby byly
rozumnou  náplní volného času dětí. Zušky a učite-
lé v nich jsou tady také proto, aby „svým dětem“
naslouchali, poradili, pomohli či ukázali cestu.
Často se nám stává, že jsme to my, kteří  fungují
jako tzv. šeptací vrby.  V dnešní uspěchané době to
není nic divného a my jsme tomu rádi.  

Chceš-li něčeho dosáhnout, vždy tě to bude stát
spoustu práce. Platí to  ve škole, v hudebce, ale
platí to i  v celém  životě. A to je myslím v naší
práci to nejdůležitější. Ne virtuosita či bravurní
zvládání stupnic a etud, které k té vší práci také
patří, ale pohoda, nasazení a radost z ovládnutí
svého nástroje či těla, hlasu anebo štětce.
Takže – pokud chcete, přijďte to k nám zkusit.
Když pak náhodou zjistíme, že s tím vaším klu-
kem či holkou to nepůjde, a že má třeba daleko
více buňky na fotbal či počítač, jistě vám to řek-
neme. Kdoví, jestli v tomto oboru nebudou jed-
nou přeborníky. Ideální pak je stav, kdy z
ratolesti je kupříkladu „nejlepší muzikant mezi
fotbalisty a nejlepší fotbalista, mezi muzikanty.”
Mimochodem - taky jich u nás v hudebce pár
máme. Radomil Kašpar, ředitel školy

Dne 25. 2. 2009 se na naší škole uskutečnilo okresní
kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích. Soutěžní  klání žáků základních
škol a gymnázií svitavského okresu zahájil ředitel
školy Pavel Jirsa. Hned poté se zkušební komise roze-
šly do vyhrazených učeben. Zde soutěžící v 1. kole
plnili zadané úkoly  poslechových cvičení,  ve 2. kole si
každý jednotlivec vylosoval téma pro konverzaci. Na
toto téma mluvil, případně zodpovídal otázky zkouše-
jících nebo čerpal námět pro konverzaci z obrázků k
tématu. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 soutěžících,
ti nejlepší z vyšších kategorií postoupili do krajského
kola v Pardubicích.     Irena Matysová, III. ZŠ Litomyšl

Tělovýchovná jednota JISKRA Litomyšl
pořádá v sobotu 18. dubna 2009

nákupní zájezd do Polska
(Kudowa zdroj)

informace – přihlášky:
tel. 775 913 400 - D. Kmošková

Výzva pro absolventy
litomyšlskéhogymnázia
Ředitelství GAJ Litomyšl prosí všechny absolventy,
kteří vlastní tablo (nebo fotografii tabla) své maturit-
ní třídy, aby se přihlásili na tel. čísle 461 615 061 nebo
na e-mailové adrese glit@glit.cz. Děkujeme za pomoc
při tvorbě výstavy.                                Ivana Pulgretová

Schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvrtek 23.4.
od 17. 00 v salónku restaurace U Slunce. Na programu
je přednáška J. Kroulíkové o historickém městě Tábor,
kam se Jihočeši vypraví na květnový zájezd..

Kroužek Jihočechů
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Kosmický
karneval školní
Dne 11. března uspořádala naše družina pro děti
I. stupně karneval, který měl podtitulek kosmický.
„Tři kosmické rakety dětí ŠD se vypravily s pověřením
NASA na výzkumný let po planetách - Perseus, Twistr
a Syrius. Děti svojí statečností a vytrvalostí při plnění
různých úkolů na planetách přesvědčily všechny kos-
monauty světa, že by jim byly vyrovnanými kolegy.“

Vychovatelky školní družiny III. ZŠ

Zápis v Mateřské
škole Janov
Ve dnech 4. – 7. května proběhne v Mateřské škole
Janov zápis dětí na školní rok 2009/2010. Zápis se
týká všech dětí, které v roce 2009 dosáhnou 3 let.
Jsme dvoutřídní mateřská škola a pracujeme podle
školního vzdělávacího programu s názvem „Čtyři
barevné kapky pohádek“. 
Kromě běžných činností, které jsou pro mateřské školy
charakteristické, naše děti pravidelně navštěvují
tělocvičnu základní školy, každý týden u starších dětí
probíhá výuka anglického jazyka a předškolní děti při-
pravujeme na školu pomocí „Metody dobrého startu“.
Organizujeme i další akce pro děti a jejich rodiče. Nav-
štěvovali jsme solnou jeskyni, děti se každoročně
účastní předplaveckého výcviku, jezdíme na divadelní
představení do Litomyšle a Svitav, předškoláci se
s námi loučí nočním spaním v MŠ. Spolupracujeme se
ZŠ Janov – pořádáme společné akce, karnevaly, výlety,
sportovní odpoledne, vánoční posezení. 
Díky vstřícnosti obecního úřadu u nás děti neplatí
žádné školné.
Je toho ještě mnoho, co bychom mohli jmenovat, ale
kdo se chce o nás dozvědět více, může se přijít podívat
nebo nahlédnout na naše internetové stránky
www.msjanov.unas.cz Za MŠ Janov D. Kalíková

O pohár města Litomyšle
V sobotu 21. března se v Městské sportovní hale v Lito-
myšli utkali nejlepší nohejbaloví hráči z celé České
republiky.
Turnaj dvojic o Pohár města Litomyšle si nenechalo
ujít 24 pozvaných dvojic. Protože Litomyšl nemá prvo-
ligové hráče, museli je organizátoři pro svůj tým získat
jinde. Barvy města nakonec hájili Michal Plachý a
Radek Pelikán z Modřic. 
Ze základních skupin postoupily do dalšího klání tyto
týmy: Modřice „B“, K. Vary „B“, Vsetín „A“, K. Vary „C“,
Modřice „A“, Břve a Čakovice „A“. Do finále se probo-
jovali Jakub Mrákava a  Jiří Suchý z Čakovic, spolu s
Michalem Plachým a Radkem Pelikánem z Modřic. 
O postupu týmu Mrákavy do finále rozhodly nejtěžší
zápasy se Vsetínem a Modřicemi. Jejich protivníkům
zajistilo postup do finále vítězství nad Janovicemi a
Karlovými Vary. Zástupci Litomyšle se nejvíce obávali
Pavla Kopa a Martina Mülera z týmu Modřic ze skupiny
B, kterým se ale nakonec postoupit nepodařilo. Michal
Plachý a Radek Pelikán neztratili v celé soutěži jediný
set a odnesli si zasloužené první místo. Titul nejuži-
tečnější hráč turnaje si odnesl Michal Plachý a nejkrás-
nějším hráčem se stal Michal Kokštejn.
Michal Plachý z vítězného týmu byl mimořádně obtíž-
ný soupeř. Je trojnásobným vítězem ligové soutěže,
několikanásobným mistrem republiky a mistrem světa

Vyrovnané boje třetího kola
Třetí kolo Litomyšlského poháru 2009 přilákalo 19
hráčů. Světový žebříček je rozdělil do dvou výkonnost-
ních skupin, přičemž osmičlennému Áčku měl vévodit
106. hráč světa Michal Zunka (THC Stiga Svitavy 93).
Základní skupinu také vyhrál před Zdeňkem Lopaurem
a Robertem Ježem, ale zápasy to byly velmi vyrovnané
a ztrátám se nikdo neubránil. Do prolínací části spadli
Radim Nevrlík a Miloslav Fajmon (oba THC Stiga Svita-
vy 93), se kterými si to rozdali vítězové Béčka Radovan
Rumler a Ivan Halama. Co se Radkovi nepovedlo minu-
le, to dokázal tentokrát a jako první v tomto turnajo-
vém modelu dokázal, že i ze 14. žebříčkové pozice lze
postoupit do Áčka, kde se udržel Radim. A nastaly
vyřazovací boje: V Áčku Michal, Lopy a Patrik Petr
snadno postoupili, ale Robert nedokázal proti Davidu
Brdíčkovi získat víc než jedno prodloužení. V semifi-
nále Patrik doslova přejel Michala 3:0 (18:6) a Lopy
otočil zápas s Brďou z 0:2 na 3:2. Patrik tak měl

za sebou největší překážku na cestě za vítězstvím:
na Lopyho si totiž dlouhodobě věří, navíc mu vyšlo
i pár blafáků a tak finále ukončil už po 3. zápase. V boji
o bronz vedl Michal už 2:0, Brďa dokázal vyrovnat, ale
v posledním zápase zatím rozhodla zkušenost (3:2).
Skupinu o 5. místo vyhrál Radim. Play-off si plnými
hrstmi užívali i Béčkaři. Do finále o 9. místo se bez
porážky dostal Ivan Halama, zatímco Miloslav Fajmon
utrpěl dvě, ale vzájemný souboj dopadl 3:1 pro Mildu.
Jedenáctý skončil Pavel Hübl st., skupinu o 13. místo
vyhrál Pavel Hübl ml., skupinu o 17. místo Josef Balog.
Průběžné pořadí: P. Petr 110b., Z. Lopaur 105, D. Brdí-
ček 78, R. Jež 71, M. Zunka 70, T. Halama 44, R. Nevr-
lík 41, R. Rumler 41, I. Halama 33, J. Petr 33, M. Boštík
27 (kromě M. Z.+R. N. všichni Stiga HC Benátky) atd.
Příští kolo se bude hrát 11.dubna. od 14 hodin opět
v příjemném prostředí DDM Litomyšl. Oslavte Veliko-
noce se Stigou!                                                Jindřich Petr

Litomyšlané proti
Litomyšlanům
V rámci sedmisetpadesátého výročí města připravil
Sport areál v Líbánkách squashový turnaj jednotlivců
a soutěž jednotlivců v bowlingu s podtitulem Litomyš-
lané proti Litomyšlanům. Squashové klání se koná
4. dubna a bowling 14. dubna.
Turnaje jsou určené pouze pro neregistrované hráče
a mohou se jich zúčastnit jak muži tak ženy, kteří se
přihlásí na recepci Sport areálu. „Lidé se nám již
hlásí,“ sdělil Štefan Daniel ze sportovní haly.
V roce oslav tedy na Litomyšl nečekají pouze kulturní
akce, ale i sportovní aktivity.                                   -red-

Vlevo Michal Plachý z Modřic proti Jiřímu Suchému z Čakovic

v crosdeblu z roku 2008. K účasti v soutěži ho přiláka-
la vysoká úroveň soutěže, kterou zaručovali profesio
nální protihráči a také finanční odměna pro vítěze ve
výši dvaceti tisíc. S celou soutěží byl spokojen a jak
říká: „Bylo to pěkné pohrání.“
Se soutěží mohl být spokojený i organizátor Michal
Půlkrábek. Podle jeho slov přijela světová nohejbalová
špička a výkonnost týmů byla velmi vyrovnaná. Lidé
mohli vidět opravdu atraktivní nohejbal. Mírné zkla-
mání mu způsobila jen oproti očekávání menší
návštěvnost.                                 Text a foto Vít Zadina

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

Tělovýchovná jednota JISKRA Litomyšl

Letní tábory s JISKROU 
- pro děti do 12 let - Penzion U Kačáka

v Bedřichově v Jizerských horách
termín: 6. - 15. 8. 2009 • cena: Kč 3 400,-

- pro děti od 12 let - zděná ubytovna
TJ JISKRA Litomyšl ve Vranicích

termín: 16. - 22. 8. 2009 • cena: Kč 1300,-

informace - přihlášky: 
tel. 775 913 400 - D. Kmošková

Zápis do MŠ v Sedlišti
Mateřská škola Sedliště u Litomyšle přijímá děti, které
dosáhnou 3 let během školního roku 2009/2010. Zápis
do MŠ je v květnu s nástupem v září.
Kontakt: 461 615 272
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Hokejový klub Litomyšl pořádá 18. dubna turnaj v In-
line hokeji. Mužstva se utkají ve dvou skupinách po
čtyřech, systémem každý s každým. Jednotlivé zápasy
se hrají 2x15 minut hrubého času s dvou minutovou
přestávkou, za vítězství se udělují 3 body, remíza 1
bod. O konečném pořadí ve skupinách rozhoduje cel-
kový počet získaných bodů, vzájemný zápas, lepší roz-
díl skóre ze všech zápasů, větší počet vstřelených
branek, los.
Ve skupině A se utkají: HC Litomyšl, Lanškroun, Sku-
teč a Střída Pardubice. Skupinu B tvoří: Rosco Buda-
pešť, Dynamo Pardubice, Ústí nad Orlicí a Brno. 
•Družstva budou hrát podle následujícího rozpisu:  
7.00 - 7.45 HC Litomyšl vs Skuteč
7.45 – 8.30 Lanškroun vs Střída Pardubice

8.30 – 9.15 Rosco Budapešť vs Brno
9.15 – 10.00 Dynamo Pardubice vs Ústí nad Orlicí
10.00 – 10.45 Skuteč vs Střída Pardubice
10.45 – 11.30 Ústí nad Orlicí vs Brno 
11.30 – 12.15 HC Litomyšl vs Lanškroun
12.15 – 13.00 Rosco Budapešť vs Dynamo Pardubice
13.00 – 13.45 Lanškroun vs Skuteč
13.45 – 14.30 Dynamo Pardubice vs Brno
14.30 – 15.15 Střída Pardubice vs HC Litomyšl
15.15 – 16.00 Ústí nad Orlicí vs Rosco Budapešť
16.00 – 16.45 o konečné pořadí A4 vs B4
16.45 – 17.30 o konečné pořadí A3 vs B3
17.30 – 18.15 o 3. místo A2 vs B3
18.15 – 19.00 finále A1

Zdeněk Kocman

V tvrdé hře zvítězí
nejtvrdší!
Pro sezónu 2008/2009 se vítězným teamem v Lito-
myšlske lize stal Teagr Team, který do finále hravě a s
lehkostí přešel přes team Osíku. Ve finále na Tygry
čekal Peak Sport, který porazil Vysoké Mýto. To se ale
už nepodařilo v zápase s Teagr Teamem, který po své
zasloužené výhře  porazil Peak Sport 2:1 a obhájil tak
vítězství ze sezóny 2007/2008.

Teagr Team, foto: Zdeněk Samek

K2 Hiking „Indoor Walking“
K2 Hiking „Indoor Walking“ je březnovou novinkou
na Tenisové hale Sport v Litomyšli. O co vlastně jde? 
Chůze je pro člověka tím nejpřirozenějším pohybem
a právě na ní je cvičení K2 Hiking Indoor Walking pro-
gram založen. Pod vedením vyškoleného instruktora
a za doprovodu motivující hudby strávíte aktivní hodi-
nu chůzí na speciálním trenažeru. 
K2 Hiking Indoor Walking Program je jednou z nejlep-
ších forem sportovní aktivity, protože udržuje a zvyšu-
je fyzičku, odstraňuje nadváhu nebo obezitu, celkově
vylepšuje zdravotní stav a náladu. Navíc slibuje v rela-
tivně nízkém časovém období velký energetický výdej. 
Cvičí se v pondělí od 17.00, 18.30 a 20.00, v úterý
a ve čtvrtek od 18.00 a 19.30, ve středu ráno od 8.30
a odpoledne od 17.30 a 19.00, v pátek od 16.30 a 18.00
a navíc se cvičí i v neděli od 17.00 a 18.30. Rezervace
na telefonním čísle: 776 288 774. Ke cvičení stačí spor-
tovní oděv a obuv, ručník a dostatek tekutin. 

Jedna lekce stojí 90 korun, ale je možné si zakoupit
permanentku na 11 vstupů za 800 korun. Studenti
a senioři mají permanentku za 650 korun.                -bj-

Hattrick Lucie Kurkové
Závodní plavkyně Lucie Kurková, žákyně 5.A Základní
školy U Školek v Litomyšli, která plave za Plavecký
klub Vysoké Mýto, obhajovala 28. února v chomutov-
ském padesátimetrovém bazénu titul Mistr ČR v dálko-
vém plavání na 3 km. Lucka zvítězila s časem 43:02
minut a tím zlepšila svůj loňský čas o 5:22 minut.
Dosáhla nevídaného hattricku, když dokázala vybojo-
vat zlatou medaili ve třech věkových kategoriích ( jako
desetiletá, jedenáctiletá a dvanáctiletá) na třech
posledních zimních mistrovstvích ČR. Úspěch zazna-
menala i v Anketě o nejúspěšnějšího sportovce okresu
Ústí nad Orlicí v kategorii do 15 let, kde získala 4.
místo. Ve čtvrtek 12. března jí byla udělena Výroční
cena města Vysokého Mýta za sportovní výkon.     -red-

Velikonoční
dílna v DDM
Dopoledne Zeleného čtvrtku můžete strávit v Domě
dětí a mládeže v Litomyšli při zdobení kraslic (když si
přinesete nějaká vyfouknutá vajíčka) a vytváření růz-
ných jarních hraček a drobností.  Těšíme se na vás
mezi 9.00 a 13.00.                           Eva Pecháčková 

HC Litomyšl pořádá turnaj
v In-line hokeji
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Sport areál s.r.o.,tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po-Čt 10.00-22.00, Pá-So 8.00-23.00, Ne 8.00-
22.00
Akce v rámci oslav 750 let Litomyšle:
So 4.4. od 9.00 Squashový turnaj jednotlivců 
Út 14.4. od 18.00 Bowlingový turnaj jednotlivců
více na www.lit.cz/sport-tenis/

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
•Po,St   6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 
•Út,Čt   8.00, 10.00, 16.00, 17.45, 19.30 
•Pá        6.30, 10.00, 16.00, 17.30 
•So        10.00, 16.00, 18.00 
•Ne        8.00, 16.00, 18.00 
Lze i mimo uvedené hodiny na objednávku 
www.stratilek.cz

Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Fitbox - Po 10.00-11.00 a 19.00-20.00,
Út 19.00-20.00, St 17.00-18.00 a Čt 19.00-20.00 
Aikido -  Po 16.30-17.30 h, St 18.00-19.30,
Pá 18.30-20.00
Capeira - Po 17.30-19.00, Pá 17.00-18.30
Jóga - Út 17.00-18.00
Dance aerobic - St 19.30-20.30
Thaibox - Út 18.00-19.00, Čt 17.00-18.00 a Ne
10.00-11.30 h
více info na www.samuraiklub.cz

Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Od dubna změna otevírací doby:
Po- sanitární den
Út- individuální rezervace
St- 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení
Čt- 16.00-19.00 ženy, 19.00-22.00 bez omezení
Pá- 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez ome-
zení
Ne- individuální rezervace
•více informací na tel.: 774 848 053

Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910 
So 11.4. Turnaj dvojic - 8 ball•13.00
So 18.4. Turnaj v karambolu - volná hra•13.00
So 25.4. Litomyšlská liga jednotlivců - 
8 ball•13.00

Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel. 602 451 918
So 4.4. Adrenalin cup 2009 - 1.kolo, čtyři sou-
těže pro starší a pokročilé hobby jezdce, v kryté
jezdecké hale, občerstvení•13.00
So 11.4. Veřejný trénink - na pískovém kolbišti
u Primátorské hráze v Litomyšli, za nepřízně
počasí v kryté hale na Suché•13.00
So 18.4. První jezdecké hry pro děti na pony
a velkých konících - hry se konají v jezdecké
kryté hale•13.00
So 25.4. Veřejný trénink - na pískovém kolbišti
u Primátorské hráze v Litomyšli, za nepřízně
počasí v kryté hale na Suché•13.00
Ne 10.5. Jarní jezdecké závody - koná se v jez-
deckém areálu u Primátorské hráze v Lito-
myšli• 10.30
více na www.bclit.org

Sport - cvičení
Historický úspěch šachistů Litomyš-

le: Máme II. ligu!
Šachy měly v našem městě dlouhodobě velkou tradici.
Dnes již málokdo ví, že naše město navštívil v minulos-
ti například geniální šachista, několikanásobný mistr
světa, Alexander Aljechin, a řada dalších vynikajících
šachistů.Litomyšl hrála za posledních 100 let střídavě
krajský přebor a nižší krajskou soutěž. Před více než
30 lety byli šachisté Litomyšle jen krůček od postupu
do II. ligy. Narazili ale na velice silný tým Lanškrounu,
mimo jiné rodiště vynikajícího mezinárodního vel-
mistra Jana Smejkala, člena týmu, který vybojoval his-
torické stříbro na šachové olympiádě v roce 1980.
Generace vynikajících šachistů jako Jan Motáček,
Karel Červinka, Ladislav Zeman, Karel Ninger, Jirka
Šváb, Jan Waisser, Vít Valenta, Josef Dlouhý, Václav
Nespěchal a další podlehla v rozhodujícím zápase Lan-
škrounu, a to 4,5:3,5. Bylo to veliké zklamání…
Je 29. 3. 2009, 9.00. Jako vždy se scházíme před budo-
vou spořitelny na náměstí a vyrážíme jako Římané
na poslední tažení….dobít Lanškroun. Naše heslo je
„LITOMYŠL ANTE LANŠKROUN PORTAS„. Není o čem
diskutovat, před posledním kolem máme shodně
s Lanškrounem 21 bodů, soupeř má o bod lepší skóre.
Jediná cesta do II. ligy je vítězství. Po nešťastné
a zcela zbytečné prohře s Chrudimí jsme pochopili, že
velmi důležitá je psychická pohoda kolektivu a začali
jsme se pravidelně scházet v restauraci Na Veselce. Při
dobrém pivečku jsme rozebírali různé partie, zahájení,
hráli jsme bleskovky a vzájemně se hecovali. Síla
kolektivu, vzájemná důvěra a pohoda, hraje v šachu
snad ještě větší roli než v jiných kolektivních sportech.
Když jsem v září loňského roku prohlásil na schůzi, že
vyhrajeme, všichni budou hrát všechny partie
na výhru a že remizy mě nezajímají, měli mě všichni
za snílka a blázna. Sami ale brzy pochopili, že to pro-
stě funguje a dobrá parta dokáže strašně moc.
Lanškroun nastoupil v absolutně nejsilnější sestavě
s touhou zvítězit. Páteří družstva Lanškrouna jsou
první dvě šachovnice. Jde o hráče s vysokým koefici-
entem ELO, kteří získali během soutěže téměř 100 %.
Jejich tým téměř vždy vedl 2:0. Věděli jsme, že
pro Karla Škeříka na 1. šachovnici a Martina Zemana

na 2. šachovnici to bude velmi složité. Řekli jsme si
tedy, že my ostatní budeme hrát nekompromisně
na výhru.
V šachové místnosti bylo absolutní ticho. Tichou
a nervy drásající dusnou atmosféru přerušoval jen
tikot šachových hodin, které nekompromisně ukrajo-
valy dobu na průběh partie a celého zápasu. Šachy,
přestože jde o poklidnou hru, jsou vlastně obrazem
kruté bitvy: vyráží pěchota, jízda a lučištníci s cílem
dobít a zničit nepřítele. Jsou zde jen mrtví, pojem
raněný šachy neznají. Cíl je jediný, dát mat králi. Je
zde dovolena jakákoliv lest, oběť, nástraha a kombina-
ce. Všechny partie jsou i po 2 hodinách hry vyrovnané.
První a druhá šachovnice velmi dobře odolává silnému
soupeři. Jirka Šváb remizuje. Následně já a Lukáš Jirsa
drtíme sicilskou obranu soupeře. Za další hodinu vítě-
zí Vašek Pekař. Vedeme 3,5:0,5, potřebujeme ještě
bod. Tajně odcházím do auta a vydělávám schovaný
fotoaparát, to už snad musí vyjít. A taky vyšlo. Martin
Daniel černými rutinně uhájil remizu a Karel Škeřík
přijal v lepší pozici nabídnutou remizu od soupeře,
totéž učinil i Martin Zeman. Celý zápas uzavřel benja-
mínek našeho družstva Lucka Bartošová parádní
výhrou nad zkušeným soupeřem. Vítězíme 6:2. Jsme
v II. lize!!!                            Text a foto Jaromír Odstrčil

První řada zleva: Daniel, Bartošová, Pekař, Jirsa. Druhá
řada: Šváb, Odtrčil, Škeřík, Zeman

Litomyšlští volejbalisté zůstalipřed branami kvalifikace
První jarní víkend se odehrály poslední zápasy kraj-
ského přeboru I. třídy ve volejbale mužů. I když se
litomyšlský tým držel po celou dobu soutěže na prvním
místě před svým největším rivalem z Chocně, o koneč-
ném umístění – zdá se – rozhodlo už jejich první vzá-
jemné měření sil. To proběhlo v závěru podzimní části
soutěže na domácí palubovce Litomyšle a domácí
v obou zápasech podlehli po tuhém boji Chocni 2:3.
I když se podařilo třetím Kerharticím hned v následu-
jícím duelu sebrat Chocni další bod, dál už si v jarní

části soutěže oba rivalové na čele tabulky hlídali své
bodové zisky. Ani jeden z nich nepoznal prohru a tak
se s definitivní jistotou o postupujícím do kvalifikace
rozhodlo 14. března ve vzájemné duelu na choceňské
palubovce, kdy oba soupeře dělil pouhý jeden bod. Ani
tady nedokázala oslabená sestava Litomyšle čelit
Chocni v plné zbroji a bylo téměř rozhodnuto. Situaci
by dokázali zkomplikovat jedině volejbalisté Kerhar-
tic, kteří přijeli do Chocně k úplně poslednímu utkání
sezony. Bez podpory domácího prostředí se jim ale

znepříjemnit postup do kvalifikace choceňským nepo-
dařilo. Zle je potrápili jen v prvním zápase, který skon-
čil po velkém boji 3:2 pro domácí. Ve druhém už
vzdorovali jen do poloviny druhého setu, zápas skon-
čil jednoznačným vítězstvím Chocně, která se nyní
chystá na kvalifikaci. „S výkonem týmu jsem spoko-
jen, stříbrná medaile je pro nás pěkný výsledek,“ oce-
nil členy volejbalového družstva mužů v krajském
přeboru I. třídy předseda Volejbalového klubu Lito-
myšl Břetislav Fiala.                                Eva Hudečková
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Nevyhazujte při jarním úklidu na Komenského nám.
různé věci z dob našich babiček. Staré mal. karafy,
skleničky, věci z alpaky, mědi, cínu, staré lampičky,
spony, brože, perličkové kabelky, svícny, mlýnky
na kávu, obrázky, hlavně sbírám staré panenky, ply-
šové medvídky, plechová autíčka. Rád si je od vás
vezmu. Tel.: 739 307 646 • Sháním malý stylový
skleníček či příborníček na uložení sbírky starých
panenek, plyšáků, starých gobel., perličkových
a alpakových kabelek. Tel.: 739 307 646 • Nabízím
sběrateli pivních priorit 2 korbele s cínovými víčky
kamenina, 6 cínových podtácků s kameninovými
motivy + jeden velký cínový talíř. Cena dohodou tel.:
739 307 646 • Koupím garáž v lokalitě U Školek,
17. listopadu nebo v okolí gymnázia. Tel.: 776 61 00
52 • Prodám zahrádku za nemocnicí tel.: 776 61 00
52 • Prodám pozemek vhodný k výstavbě chaty -
k.ú. Pazucha. Informace tel. 606538711 • Prodám
garáž Litomyšl Cihelna, cena 130 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva, tel.: 731 230 408 • Prodám
králikárnu zateplenou 4 kotce, kufříkový psací stroj
zn. Consul, barový pult – mahagon, dřevěnou polič-
ku – selská jizba – vhodná na chalupu, nabídkovou
tabuli na zboží – plechovou, cep z r. 1940, chodský
kompletní kávový servis z r. 1960, plyšový koberec
s mod. květy, mušelínový přehoz přes manž. postele,
bílé damaškové povlečení a bavl. prostěradla, pánské
velice zachovalé oblečení – v. 175 cm, váha kolem
75 kg. Tel.: 607 744 568 • Prodám tovární čtyřkolku
pro dospělé zn.: Loped za 5 200 Kč. Tel : 723 267 237
• Koupím knihu, příp. sešit od spisovatelky Utěšilo-
vé – Lízino štěstí. Tel.:603 903 788 • Nabídněte staré
pohlednice všech žánrů do roku 1955. Dám víc než
antikvariát. Tel.: 739307646. Bydlím na Komenského
nám. • Nabídněte starý kočárek z dob našich babi-
ček velký proutěný či tvaru rakvičky i podobný
do r. 1955 na uložení starých plyšáků, medvídků
i panenek ze sbírky. Tel.: 739 307 646 • Zdarma zařa-
dím a ohodnotím starý porcelán, případně i odkou-
pím. Tel.: 739 307 646 • Prodáme kuchyňskou linku,
kuchyňskou lavici, stůl a dvě židle, dvě postele a dva
noční stolky. Tel.: 461614876 • Prodám krásné
mosazné okenní kliky. Tel.: 776044842 • Prodám
nákl. vozík za osobní automobil: 350 kg – 1300 x
1030 mm – nové pneu-kola 4.00 – 8 Scooter – uzamy-
katelné zapojení za automobil – možno garážovat
i nastojato – platná STK. Garážovaný – Litomyšl, Kon-
činská 124. Tel.: 605 761 379. Cena 5m 5 000 Kč. Při
rychlém jednání možnost slevy. • Prodám mrazničku
Calex - 50 l, velmi levně. Tel.: 461 615 359

Inzerce

• malování pokojů a nátěry oken (dveří) 
• zednické a instalatérské práce 

• nátěry kovových
a dřevěných ploch 

• sestavení zakoupeného nábytku 
• po dohodě i jiné práce 

tel. 605 893 549

Řemeslné
a údržbářské práce 

Druhý sběr na III. ZŠ
16. a 17. 3. proběhlo druhé kolo naší soutěže tříd
ve sběru starého papíru. Sběrová akce se uskutečnila
v období hospodářské krize. Situace je taková, že se
místo příjmu za odevzdávání sběru naopak za odvoz
platí. Výtěžek ze samotného sběru bude patrně blízký
nule, ale Město Litomyšl opět slíbilo podpořit školu
za odvoz tříděného odpadu z města. V praxi to zname-
ná, že žákům 3.-8. tříd by se jako v minulých letech
měly zaplatit pracovní sešity na angličtinu.
Mimochodem výsledek posledního sběru byl rekordní,
škola shromáždila více než 13 tun papíru.
Nejvíce sběru přinesla opět třída 2.B se 4,5 t sběru,
na druhém místě skončila 1. třída s 2 t sběru a třetí
místo obsadila třída 8.B, která nasbírala 1,7 t sběru.
Je dobře, že i žáci II. stupně se podílejí na sběrové
akci. Všem týmům (třídám) děkujeme a vítězům gratu-
lujeme.                   Pavel Jakl a Pavel Jirsa, ředitel školy

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek 24. 4. 2009 od 9 do 12
a od 13 do 16 hodin
sobota 25. 4. 2009 od 9 do 11 hodin  

Cena:  34,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173, 608 111 741, 777 006 433

Tělovýchovná jednota JISKRA Litomyšl
hledá pro ubytovnu ve Vranicích

uklízečku
• období květen - říjen 2009

• nepravidelné směny včetně sobot a nedělí
• odměna dohodou

kontakt - 607 666 319 - p. Soukup

Naše škola získala grant v rámci projektu Evrop-
ské unie Comenius. Spolu se středními školami
Liceo Galileo Galilei ze sicilského Acireale,  Col-
lege Gerard Philipe z francouzského Aulnay sous
Bois a rsg de Borgen z holandského Leeku bude-
me pracovat na projektu Euready, tedy Připrave-
ni na Evropskou unii. 
Práce na projektu je rozdělena do dvou let,
2008-2010. V letošním školním roce, ve dnech
19. - 23. listopadu 2008 proběhlo přípravné set-
kání učitelů na střední škole Liceo Galileo Galilei
v sicilském Acireale. Za naši školu se jednání
zúčastnila koordinátorka české části projektu
PhDr. Blanka Gregarová a Mgr. Helena Žďárová.
Zde bylo dojednáno, na čem budou studenti
pracovat, a také byl vypracován harmonogram
pro letošní školní rok.
Hlavní téma letošní části projeku Euready je
Getting to know each other, česky  Poznáváme se.
Studenti sekundy, tercie a kvarty už splnili první

úkol, někteří z nich napsali dopisy studentům
ostatních tří středních škol, ve kterých se představili,
a doufáme, že se vzájemná korespondence bude
nadále rozvíjet. Další letošní aktivitou je soutěž
o nejlepší logo projektu Euready, v hodinách výtvarné
výchovy vznikají návrhy, nejlepších pět potom
postoupí do mezinárodní soutěže. A třetí součástí
projektu jsou dílčí úkoly pro jednotlivé třídy.
Studenti sekundy zpracují projekt  Život v naší škole,
tématem terciánů je Volný čas a kvarta se bude
zabývat otázkami, které souvisí s tématem Bydlení.
Výsledky jejich práce budou zveřejněny na internetu
(www.schooljournals.net/euready), kde je budeme
moci porovnat s prací studentů ostatních
zúčastněných škol. Pracovním jazykem je angličtina,
kterou si několik studentů naší školy procvičí při
prezentaci  projektů  svých tříd ve dnech 4. - 8.
dubna 2009 na setkání učitelů a studentů
ve francouzské škole College Gerard Philipe v Aulnay
sous Bois.

Už teď pomalu připravujeme setkání učitelů,
které proběhne na podzim příštího školního roku
na naší škole, a na jaře roku 2010 budou studen-
ti prezentovat výsledky své práce za druhý školní
rok v Holandsku.
Práce na projektu Comenius je pro naše studenty
velkým přínosem, jednacím jazykem je angličti-
na, doufáme, že  kontakt se studenty z jiných
zemí je silnou motivací pro další studium tohoto
jazyka. Kromě zdokonalení se v angličtině je
smyslem této formy mezinárodní spolupráce
poznávání života v jiných zemích, studenti
budou moci porovnat, jak lidé v jiných zemích
bydlí, jak tráví volný čas, jak probíhá výuka
v zahraničních školách. Studenti by se měli nau-
čit toleranci a respektu k odlišnostem života
v jiných  zemích, zároveň by si měli uvědomit, co
vše nás s obyvateli  evropských zemí spojuje.

Helena Žďárová a Blanka Gregarová,
Gymnázium Aloise Jiráska

Projekt Comenius Euready

REAL GYM
Bodybuilding  relax  fitness

nově otevřeno • 250 m22 cvičící plochy
vybavený bar • kvalifikovaná obsluha
volný spinning • 4 spinningová kola
25 strojů • stroje a zařízení STANMARK
3 km od centra
200 m od zastávky MHD (Na obrátce)

Provozní doba:
Po–Pá: 8:30–21:30
So: dočasně zavřeno
Ne: 13:00 – 21:30

REAL GYM
Nedošín 142
Litomyšl
tel. 604 592 409
Lukáš Vomočil

Vstupné
Jednorázové   45 Kč

10 vstupů      430 Kč

20 vstupů      840 Kč

40 vstupů    1640 Kč

60 vstupů    2400 Kč

100 vstupů  3900 Kč

150 vstupů  5700 Kč

200 vstupů  7400 Kč

začátečníci (8.00 - 9.45) a pokročilí (10.00 - 11.50) 

více na  www.pireo.info

Tenisové kurzy pro děti

Kurzy windsurfingu a jachtingu
do 18 let (14.00 - 15.45) a dospělí (16.00 - 18.00)

1.7. – 5. 7. 2009
v Litomyšli
tel. 776 056 801
individuální výuka
v průběhu celé sezóny
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Doubek i Hájek ve finále WSK
Máme za sebou další podnik série nazvané WSK. Tento-
kráte se závodilo na velice rychlé trati v městečku
Sarno, které leží pod světoznámou sopkou Vesuv
u Neapole. Téměř kompletní světová špička si zde dala
dostaveníčko 5. - 8. března 2009.
Počasí si s námi pořádně zahrálo. Ve čtvrtek a v pátek
se trénovalo „na vodě“. Poslední jízdou, která se jela
za těchto náročných podmínek, byl měřený trénink
a Martin Doubek (na fotografii) v něm ve své skupině
obsadil 10. místo. V sobotu a v neděli se počasí radikál-
ně změnilo, obloha se vyjasnila, svítilo sluníčko, a tak
se závody jely v téměř letním počasí. Nám tato změna
ale přidělala hodně práce, protože nebyl čas vyzkoušet
optimální nastavení motokáry. Přesto si myslím, že se
nám celkem dařilo. V první jízdě měl Martin kolizi
hned po startu, vyjížděl jako poslední a cílem projel
na 13. místě. Ve druhé jízdě si o čtyři příčky polepšil,
ve třetí ještě o další dvě a do prefinále startoval
z deváté řady - přesněji z osmnácté pozice. Start v pre-
finále se mu příliš nepodařil, ale zabojoval a do finále
se kvalifikoval jako dvaadvacátý. V poslední svojí jízdě
odvedl Martin dobrou práci a v silné konkurenci, která
je shodná se závodem Mistrovství světa, skončil dva-
cátý. 
Martin se oproti minulému závodu o něco zlepšil, jeho
chování na trati bylo jistější, byl rychlejší, k čemuž
dopomohla i úprava váhy. 
Letos poprvé s námi jel na ostré závody Patrik Hájek.
Patrikovi se nejvíce dařilo ve čtvrtek, kde zajížděl

časy, které ho řadily do první pětky. V pátek to bylo již
o něco horší a dosažené časy stačily na konec první
dvacítky. V první jízdě Patrika potkal podobný osud
jako Martina a cílem projel až na 17. místě. Ve druhé
obsadil 11. příčku a ve třetí skončil 8., což mu zaruči-
lo pětadvacáté místo na startu prefinále. Z něho
postoupil do finále jako jedenadvacátý. V něm předve-
dl náš jezdec výborný výkon a nebýt technických pro-
blémů v posledních třech kolech, mohlo z toho být
ještě lepší než 16. místo.
V Sarnu se sešla opravdu skvělá světová konkurence,
ve které se rozhodně naši jezdci neztratili. Podobné
závody na takto technicky náročné a rychlé trati roz-
hodně přispějí k výkonnostnímu růstu mladých závod-
níků.                                                                   Petr Kovář

Pozvánka na běh
Černou horou
Příznivci kondičního běhu a atletický oddíl vás zvou
na 37. ročník lesního běhu Černou horou
V sobotu 25.dubna 2009 od 10.00 do 11.30 hod po zna-
čených běžeckých stezkách v areálu na Černé hoře
v Litomyšli na tratích 6km, 3km nebo 1,2km. Všichni
účastníci obdrží diplom a další upomínkové ceny.
Pořadatelé z atletického oddílu a příznivci kondičního
běhu v Litomyšli pro vás připravili tradiční pěkné
počasí a radost z běhání.                              Jan Kubíček

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
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Litomyšl hostila 7. kolo
Českého poháru ve Stiga-hokeji

Litomyšl přivítala v Domově mládeže VOŠ a SPgŠ 60
účastníků 7. kola Českého poháru 2008-9 ve Stiga-
hokeji. Pořádající klub Stiga HC Benátky připravil sál
i hokeje již den předem a tak se ráno zhostil i nečeka-
ného problému absence softwaru pro zpracování
výsledků: pomohl internet a zkušenosti Dušana Krásy
s Janem Dryákem, takže turnaj proběhl naprosto bez
potíží. V dopoledních základních skupinách si všichni
ověřili, že Litomyšl – byť takřka ve středu Česka – je
díky chabé dostupnosti železnicí problematickým
cílem. Přestup v Pardubicích dokonce natolik zmátl
Tomáše Behra (Kamax Kamenný Újezdec), že v Hradci
Králové další cestu vzdal a vrátil se domů. Ale ostatní
silní hráči v naprosté většině přijeli, kdežto ti slabší si
to většinou rozmysleli. Body tak byly „lacinější“, ale
nikoliv snadnější. 1. skupinu vyhrál J. Dryák (Stiga
Big Band Praha), 9. David Brdíček s 10. Ivanem Hala-
mou si zajistili postup do Béčka, což u Brdi trochu
zklamalo. Mladičký M. Ležík (SHC Votroci Hradec Krá-
lové) zvítězil ve 2. skupině, odkud se 6. Patrik Petr
poprvé probojoval do vysněného Áčka, což se naopak
opět nepovedlo 8. Zdeňku Lopaurovi, 14. Jindřich Petr
na Béčko myslet nemohl. 3. skupině vévodil L.Turoň
(THC Stiga Svitavy 93), 13. Tomáš Halama zůstal 3
body za Béčkem. V relativně nejlehčí 4. skupině domi-
noval M.Hvižď (THC Stiga Elites) s náskokem 7 bodů,
9. Robert Jež a 10. Rudolf Marek si zajistili Béčko
a 12. Michal Boštík a 13. Ondřej Šmiták zamířili
do Céčka. Smolařem dne se stal Daniel Matýsek
(HCS Žabka Praha), který přišel o Áčko o jediný

Druhá liga v Litomyšli nebude
Litomyšlský hokej se druhé ligy nedočká. Rozhodli o
tom zástupci HC Moeller Pardubice, se kterými lito-
myšlský hokejový klub jednal. 
Po několika setkáních s pardubickým klubem vše vyús-
tilo v nezdar a plán se z finančních důvodů odsunul na
neurčito. „Co se týče odložení fúze do budoucna, tak
tomu moc nevěřím. Bylo by ale dobré, kdyby to dopad-
lo,“ řekl předseda litomyšlského hokejového klubu

Jan Joukl a dodal: „Na druhou stranu jsem spokojený
s tím, že radnice chtěla hokej podpořit a vyšla nám
vstříc.“ Město hodlalo přispět vkladem do akciové spo-
lečnosti, jež by vznikla a zároveň mělo vyčleněnou
částku na provoz.
Nápad, aby byla v Litomyšli druhá hokejová liga, se
zrodil v Pardubicích a tam také „skonal“ na nemoc
dnešní doby – peníze.                                  Jana Bisová

bod a k titulu „Lucky loser“ dostal medovou náplast.
Odpoledne jsme drželi palce zejména Patrikovi. Na-
štěstí nepodlehl nervozitě a pral se s mnohem zkuše-
nějšími soupeři tak dobře, že si 12. příčkou dokázal
s přehledem zajistit play-off; Áčko vyhrál s ohromným
náskokem 11 bodů L.Turoň. V osmifinále Patrik narazil
na Kubu Sládka, který po výsledcích 5:2, 3:1 a 5:1 sla-
vil postup. Protože vyhráli všichni nasazení osmifina-
listé, udržel si Patrik svou pozici. Také čtvrtfinálem
prošli úspěšně všichni favorité. V semifinále L.Turoň
prohrál s litomyšlským P. Tmějem 0:3 a M.Hvižď
s J.Dryákem 2:3 na zápasy. Ve finále P.Tměj porazil
J.Dryáka 4:0, 4:2, 4:3 P a získal 3. letošní triumf.
Pohár za 3.příčku si odvezl L.Turoň a M.Hvižď tak
znovu obsadil 4. místo. V Béčku 9. Lopy, 10. Brďa
a 11.Ruda byli prvními nepostupujícími do play-off,
15. skončil Robert a 19.Ivan. Z vedoucí pozice nastou-
pil do vyřazovacích bojů F.Hamáček (HCS Žabka
Praha), ale dostal se jen do semifinále a nakonec cenu
za vítězství vybojoval D. Matýsek. Céčko vyhrál R.Nevr-
lík (THC Stiga Svitavy 93), za ním skončili 4. Tomáš, 6.
Jindra, 10. Michal a 11. Ondra. V průběžném pořadí
stále vede L.Turoň před P.Tmějem a J.Dryákem,
z našich je Lopy 19., Patrik 20., Robert 29., David 30.,
Tomáš 43., Jindra 49. atd. Mezi kluby jsme skončili až
7. a průběžné 5. místo jsme museli přenechat Votro-
kům. Ondra drží 3. příčku mezi nováčky, Patrik 4. mezi
juniory. Za pomoc děkujeme Pardubickému kraji,
nakladatelství Paseka a pracovnicím Domova mládeže
VOŠ a SPgŠ Litomyšl!                                   Jindřich Petr

Fitbox maraton
potřetí v Litomyšli

Dne 28. února se již potřetí konal Fitbox mara-
ton ve cvičebním sále Na Veselce. Jako pokaždé
se sešlo několik do fitboxu zapálených nadšen-
ců, kteří si chtěli dát řádně do těla. To se také
podařilo. 
V časných ranních hodinách začaly přípravy na
tentokráte čtyřhodinový maraton. Vynechána
byla dokonce i pauza na oběd, a to se vyplatilo.
Nikdo nebyl unavený po dobrém jídle a všichni
byli ve skvělé formě. První dvě hodiny byly
vedeny místní lektorkou Lenkou Seklovou,
která měla skvěle naplánované sestavy. Další
dvě hodiny vedla „profi teacher“ Eva Mrázková
z Brna. Jako vždy si připravila nelehké kombi-
nace sestav. Všem se je ale povedlo zdolat bez
problémů, nikdo neodpadl. Samozřejmě
nechybělo posilování, jehož vedení se ujala
Michaela Konečná. Ta nikoho nešetřila a dala
všem pěkně zabrat. Příjemným ukončením pro
všechny sportovně vytížené byla jóga na prota-
žení a relax pod vedením Petry Bálské. 
Brzy budou následovat další maratony, tak
neváhejte a připojte se k nám. Za doprovodu
rytmické hudby a podpory ostatních se skvěle
zapotíte, zasmějete a samozřejmě uděláte něco
zdravého pro sebe a své tělo.  Budeme se těšit
na další zájemce.                       Petra Mlejnková


