
Dvoudenní akce s názvem Litomyšl
v Mezinárodním roce astronomie se
konala u příležitosti čtyřset let
od prvního použití dalekohledu,
jež si letos připomínáme a 95. výro-
čí narození místního rodáka
a světoznámého astronoma prof.
Zdeňka Kopala. Zajímavý program
přilákal 3. a 4. dubna, nejen k dale-
kohledům, širokou návštěvnickou
veřejnost.
Páteční dopoledne v Klášterních

zahradách patřilo školám. Hloučky dětí obklopovaly
především astro dalekohledy, ale zaujal i poutavý
doprovodný program. „Ukazujeme dětem slunce
pomocí dalekohledů, k dispozici jsou modely raket
nebo dětské kvízy. Smyslem je, aby se mládež pobavi-
la a zároveň si něco odnesla. Něco v nich zůstalo,“ říká
Pavel Suchan, místopředseda Českého organizačního
výboru Mezinárodního roku astronomie.
Astronomové s sebou přivezli čtyři dalekohledy, které
si děti mohly vyzkoušet. „Máme zde dvojitý sluneční
dalekohled na pozorování fotosféry, vrstvy na níž se
díváme a ze které přichází většina záření ze slunce.
Ten druhý přístroj je na pozorování chromosféry, nej-
nižší vrstvy sluneční atmosféry, kde se vyskytují pro-
tuberance (výtrysk sluneční hmoty desetitisíce
kilometrů nad povrch – pozn. red.) případně erupce.
Další dva dalekohledy zvětšují poměrně málo, ale jsou
uzpůsobené na pozorování pozemských objektů,“
vysvětluje dále Suchan.
Mnozí si vychutnávaly slunečné počasí, ale v daleko-
hledech toho k pozorování moc nebylo. „Dnes je vidět
slunce čisté, protože se na jeho povrchu nic neděje. Je
to jinak vzácný obrázek, ale přiznávám, může to být
trošičku nuda,“ sděluje s úsměvem Suchan. Ovšem
astronomové si dokázali poradit. K dalekohledům při-
dali barevné filtry, a hned bylo sledování oblohy atrak-
tivnější. „Viděla jsem zelené a červené sluníčko. Bylo
to pěkné,“ říká Vendulka Nováčková z II. mateřské
školy v Litomyšli. Mateřinka byla pouze jednou
z mnoha školek a škol v Klášterních zahradách. Vždyť,
kdy se dětem zase poštěstí pozorovat slunce a přitom
poslouchat zasvěcený výklad odborníků. Ti rádi zod-
pověďěli všetečné dětské otázky. 
Odpoledne se astronomové i s dalekohledy přestěho-
vali na Smetanovo náměstí, kde se o vesmíru mohli
dozvědět více všichni, kteří měli chuť přijít.
V podvečer si zástupci radnice, společně s astronomi,
připomněli prof. Zdeňka Kopala a uctili jeho památku
kyticí květin položenou k jeho památníku. „Žádný
astronom na světě, pokud vím, nemá jako svůj pomník
dílo, které vytvořil,“ pronesl na závěr své řeči, u Kopa-
lova památníku znázorňujícího dvojhvězdu, předseda
Českého organizačního výboru Mezinárodního roku
astronomie RNDr. Jiří Grygar, CSc. 
Večer nadešel hřeb programu. Organizátoři připravili
v Klášterních zahradách pozorování noční oblohy.
„Čeká nás především Saturn a Měsíc,“ upřesňoval
Suchan. Tady nesměl chybět litomyšlský amatérský
astronom Ladislav Socha.
„Astronomie mě zajímala, tak jsem začal postupně

shánět informace a literaturu. Oblohu jezdím pozoro-
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Rej masek opět ovládl
Smetanovo náměstí
Litomyšlští studenti opět vyšli do ulic, aby tra-
dičním průvodem masek zahájili majálesové
veselí. Odstartovali tak v pořadí již 18. Majáles.
Letos se navíc zapojily děti z II. mateřské školy
a žáci speciální školy. Poprvé byly k vidění ale-
gorické vozy. 
Porota, která hodnotila nejlepší a nejoriginál-
nější masku, to vskutku neměla jednoduché.
Maskami zaujaly například Nevěsty z igelitu
nebo Prostitutky se Smrtí. Divákům i přísnému
pohledu komise však neušly baletky z gymná-
zia. Čtyřlístek studentů ve slušivých bílých
sukýnkách byl totiž k nepřehlédnutí. K radosti
přihlížejících dokonce vystřihli několik balet-
ních kreací. 
Na co ovšem všichni čekali, byl pokus o překo-
nání stávajícího rekordu v počtu deštníků
na jednom místě. Organizátoři navíc chtěli
pokořit hranici 750 deštníků jako symbolu
letošních oslav. Tento úctyhodný počet nako-
nec dosažen nebyl, přesto mohou být pořada-
telé spokojení. Loňský rekord 446 deštníků
na jednom místě padl. Z oken budovy pošty
jich bylo letos k vidění 488. Zápis o výsledku
pokusu zašle notář, který byl přítomen, agen-
tuře Dobrý den v Pelhřimově.

Text a foto Jana Bisová 

Děti z II. mateřské školy v Litomyšli se mohly podívat dale-
kohledem na slunce. Zároveň se dozvěděly zajímavé infor-
mace.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt
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• elektronicky řízená
• náplň 1 – 5,5 kg 
• odstřeďování 800 ot./min
• diodová signalizace
• 20 programů
• energetická třída A

(0,85 kWh)
• spotřeba vody A (49,5 l)
• záruka 4 roky na celý výrobek

vat za město, protože z něj je, díky světelnému znečiš-
tění, vidět jen několik nejjasnějších hvězd. Astrono-
mové hledají tmu,“ sděluje Socha. Radost mu proto
udělali radní, když rozhodli, že slavnostní osvětlení
Litomyšle a část veřejného osvětlení pohasne.
Sobotní program byl neméně zajímavý a zájemci mohli
navštívit některou z celé řady přednášek předních
odborníků. Opět nechybělo pozorování oblohy a v pro-
storách zámku získal amatérský astrofotograf Jan
Hovad titul Astrofotograf roku 2008. Rozhodně bylo
z čeho vybírat.
Na letošní rok připadá 400leté výročí, kdy Galileo Gali-
ley poprvé namířil dalekohled ke hvězdám. Začal tak
soustavně sledovat oblohu a učinil několik důležitých
objevů, jež později vedly ke změně názoru na svět.

Text a foto Jana Bisová

Litomyšl v Mezinárodním 
roce astronomie
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domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 tisíc korun/byt
u bytových domů. Na solární systémy získá žadatel
částku pokrývající 50 % nákladů, max. 35 tisíc – 80
tisíc korun. Při kombinaci opatření získá žadatel
bonus 20 tisíc korun/rodinný dům, případně bonus
50 tisíc korun/bytový dům. 
Peníze z programu lze čerpat do prosince 2012. Pří-
jem žádostí začal 22. dubna. 
•Žádost o podporu na zateplení rodinných domů
nebo na výstavbu nových rodinných domů v pasivní
standardu se k posouzení projektové dokumentace
předkládá krajskému pracovišti Státního fondu život-
ního prostředí (KP SFŽP) v Pardubicích, Smilova 307.
Potvrzenou projektovou dokumentaci si žadatel
vyzvedne a následně odevzdá na pobočce pověřené
bankovní instituce, která je podacím místem pro tyto
podoblasti podpory a kde je žádost poté i administro-
vána.
•Žádosti o podporu v oblasti využití obnovitelných
zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody u rodinných
domů se podávají přímo na pracovišti některé z pově-
řených bank.
•Žádosti o podporu na zateplení stávajících byto-
vých domů a výstavby nových bytových domů v pasiv-
ním standardu, jakož i na výměnu zdrojů vytápění
u bytových domů jsou předkládány krajskému praco-
višti SFŽP, kde jsou posouzeny a poté i administrová-
ny.
•Kombinované žádosti o podporu se k posouzení
projektové dokumentace předkládají KP SFŽP.
Na základě kladného stanoviska se posouzená žádost
předkládá pověřené bance v případě rodinných
domů, krajským pracovištím SFŽP pak v případě byto-
vých domů.
Více informací naleznete na: bezplatné informační
lince 800 260 500 nebo na www.zelenausporam.cz

-red-

- Proplacení dotace na účet
Po realizaci projektu následují tyto kroky: 
- Podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty 
- Kontrola a schválení žádosti 
- Proplacení dotace na účet
Výše dotací programu Zelená úsporám je pro stávající
rodinné domy na komplexní zateplení až 1950 Kč/m2

podlahové plochy, max. 50 % nákla-
dů. Na dílčí zateplení je výše dotace
až 850 Kč/m2 podlahové plochy,
max. 50 % nákladů. Při přechodu
z vytápění tuhými či kapalnými
fosilními palivy nebo z elektrického

vytápění na zdroje na biomasu s nízkými emisemi činí
příspěvek až 60 % nákladů, max. 80 tisíc korun.
U přechodu na tepelná čerpadla je hrazeno 30 %
nákladů, max. 75 tisíc korun. U solárních systémů
na ohřev vody nebo na ohřev vody a přitápění se
dotace pohybuje na 50 % nákladů, max. 55 tisíc nebo
80 tisíc korun (podle typu systému). Při kombinaci
zmiňovaných opatření je možné získat dotaci na jed-
notlivá opatření plus bonus 20 tisíc korun/dům. 
Pro stávající bytové domy je na komplexní zateplení
počítáno až s 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max.
s 50 % nákladů. Dílčí zateplení je hrazeno až 600
Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % nákladů. U pře-
chodu na vytápění biomasou (platí i pro panelové
domy) se dotace pohybuje ve výši 50 % nákladů, max.
25 tisíc korun/byt. U solárních systémů jde o 50 %
nákladů, max. 25 tisíc – 35 tisíc korun/byt. Při kom-
binaci opatření přispívá dotace na jednotlivá opatře-
ní plus bonus 50 tisíc korun/dům.
Pro novostavby pasivních rodinných domů je dotace
220 tisíc korun/dům. U pasivního bytového domu je
výše příspěvku 140 tisíc korun/byt. Vytápění bioma-
sou nebo tepelnými čerpadly řeší program pokrytím
až 60 % nákladů, max. 80 tisíc korun u rodinných

Zelená úsporám - program, dávající zelenou 
zateplování či ekologickému vytápění

Zelená úsporám je program podporující kvalitní
zateplování rodinných domů a nepanelových byto-
vých domů. Peníze z projektu lze použít na instalaci
nízkoemisních kotlů na biomasu či účinných tepel-
ných čerpadel a také na instalaci těchto zdrojů
do nízkoenergetických novostaveb. Dotaci lze získat
rovněž na nové výstavby v pasivním energetickém
standardu či instalace ekologického
vytápění v panelových domech.
Žadateli o příspěvek mohou být
vlastníci rodinných a bytových
domů, tzn. fyzické osoby, společen-
ství vlastníků bytových jednotek,
bytová družstva, města a obce (včetně městských
částí), podnikatelské subjekty, případně další práv-
nické osoby.
Zelenou program dává oblasti úspor energie na vytá-
pění (zateplování: komplexní i dílčí), novým výstav-
bám v pasivním energetickém standardu, využití
obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev
teplé vody a dotačním bonusům pro vybrané kombi-
nace opatření.
V případě opatření realizovaných ve stávajících byto-
vých domech jsou oprávněnými žadateli v oblasti
úspory energie na vytápění pouze vlastníci bytových
domů nepanelové technologie. V oblasti využití
obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev
teplé vody mohou žádat i vlastníci bytových domů
postavených v jedné z typizovaných konstrukčních
soustav panelové technologie. 
Průběh žádosti o dotaci před realizací projektu je
následující: 
- Podání žádosti s vyžadovanými dokumenty 
- Kontrola a schválení příslibu dotace 
- Realizace 
- Doložení dokladů o realizaci s fakturou 
- Kontrola dokladů 

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 B. Smetany 

Slavnostní koncert Litomyšlané Litomyšlanům
– V studni - ve čtvrtek večer (28. května) bude pat-
řit Smetanův dům koncertnímu provedení opery
Viléma Blodka: „V studni“. Účinkují Litomyšlské
sbory, pěvecký sbor Otakar z Vysokého Mýta a Lito-
myšlský symfonický orchestr. Pro majitele Výroční
karty Litomyšlana je vstupné symbolické 50 Kč.
Bez karty zaplatíte 100 Kč.  

Ewa Farná se skupinou na zimním stadionu!
Historicky poprvé se bude v pátek 29. května
na krytém zimním stadionu konat koncert. Těšit se
můžete nejen na jednu z nejpopulárnějších, nej-
mladších a nejprodávanějších zpěvaček české
hudební scény, ale také na slevu. Majitele Výroční
karty Litomyšlana vyjde vstupenka na 150 Kč.     

Noční nokturno s jazzrockovou skupinou Egg-
noise  - na sobotu 30. května připravuje Music Club
Kotelna Noční nokturno se skupinou Eggnoise.
Začátek koncertu je naplánován na 23.30. Normál-
ní vstupné bude 100 Kč, pro držitele Výroční karty
Litomyšlana bude vstupné 70 Kč.   

Pojďte s námi za pohádkou! - také v neděli
31. května odpoledne se vyplatí nezapomenout
Výroční kartu Litomyšlana doma. Od 17.00 pro vás

Slevy poskytuje i nově otevřená svatební
agentura - svatební agentura Diana na ul. Tyršo-
va 272 (T: 728 484 360) poskytuje majitelům
Výroční karty Litomyšlana slevu na svatební šaty
zamluvené během května. Sleva ve výši 1000 Kč
z celkové částky se vztahuje i na zakoupení pán-

ského obleku nebo snubních
prstýnků.

Na Hiking stále se slevou -
novinkou v Tenisové hale Sport
Litomyšl je cvičení K2 Hiking
Indoor Walking. Držitelé
Výroční karty Litomyšlana
mohou strávit hodinu chůzí
na speciálním trenažeru
každé pondělí v květnu

o 20 Kč levněji než je obvyklé. Běžná cena je
90 Kč za hodinu. Dodejme, že v pondělí se cvičí
vždy od 17.00, 18.30 a 20.00. Rezervace na tele-
fonním čísle 776 288 774.

Kurty za Sokolovnou o deset procent levněji.
S výroční kartou Litomyšlana můžete po celý
měsíc květen sportovat na kurtech Za Sokolo-
vnou o 10% levněji. Zahrát si můžete tenis,
nohejbal, volejbal či petanque. Rezervace: 777
947 718 a 777 588 586.
Držitelem Výroční karty Litomyšlana se může
stát úplně každý. Kartu s nápisem Na rok Lito-
myšlanem lze zakoupit v Informačním centru
za symbolických 75 Kč.        

-ms-

Mladá scéna Ústí nad Labem bude hrát ve Smetanově
domě pohádku Popelka. Držitelé Výroční karty Lito-
myšlana budou mít vstup za 30 Kč, ostatní 50 Kč. 

Výroční turistická známka k výročí 750 let města
Litomyšle - k letošnímu výročí povýšení Litomyšle
na město vydalo Informační centrum Výroční turistic-
kou známku. Držitelé Výroční karty Litomyšlana si ji
mohou zakoupit v infocentrech
na náměstí a na zámku za 20 Kč,
ostatní za 25 Kč.  

Restaurace Bohém zve na
Rettigovou. Hotel Aplaus zve
na pochoutky dle receptur Mag-
daleny Dobromily Rettigové
v podání kuchařů restaurace
Bohém. Tradiční jídla a denní
menu, jehož cena se pohybuje již
od 85 Kč, mohou držitelé Výroční  karty Litomyšlana
od 17. do 31. května ochutnat se slevou 5%.     

Seminář s Renatou Ježkovou zcela zdarma! - Šika-
na není fér – na toto téma bude Renata Ježková před-
nášet především pro rodiče v Evropském školicím
centru ve středu 13. května od 16.00. Pro majitele
Výroční karty Litomyšlana zdarma, ostatní 60 Kč,
manželé 60 Kč dohromady.    

Individualita žáka a kooperace ve třídě - tak zní
název dvoudenního semináře Renaty Ježkové, který je
určený pro třídní učitele, ředitele, výchovné poradce
a preventisty. Seminář se koná od 12. do 13. května
v zasedací místnosti internátu nemocnice a držitelé
Výroční karty ušetří celých 100 Kč, zaplatí 500 Kč.     

Využijte svou Výroční kartu Litomyšlana i v květnu!
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Doba a místo konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Litomyšl oznamuje: 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 5.
června od 14.00 do 22.00 a dne 6. června od 8.00
do 14.00. 
Občané volí ve volebních místnostech podle místa, kde
jsou přihlášení k trvalému pobytu. 
Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) - Dukelská,
J. E. Purkyně, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská,
Z. Kopala
Gymnázium (T. G. Masaryka 590) - Fučíkova, 17. listo-
padu, 9. května
Střední odborná škola technická (T. G. Masaryka
659) - Bří Šťastných, T. G. Masaryka, U Školek 
Silnice a mosty (Sokolovská 94) - J. Želivského,
J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská,
U Sádek, Zahradní 
Sokolovna (Moravská 628) - Benátská, Černá hora, Füg-
nerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Morav-
ská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová,
Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny
I. Základní škola (Zámecká 496) - Braunerovo nám.,
Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova, P. Bezruče,
Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova,
Zámecká 
Autoškola Patočka (P. Bezruče 21) - J. Matičky, Jirás-
kovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peci-
ny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, V. K. Jeřábka,
Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním 
Bufet U Řeky (Na Lánech 764) - Hrnčířská, J. Formánka,

Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská,
Na Lánech, U Lomu
Střední pedagogická škola (Komenského nám. 22) -
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Hav-
líčkova, Komenského nám., Kpt. Jaroše, M. Švabin-
ského, Polní, Zahájská
Hotel Zlatá Hvězda – salonek (Smetanovo náměstí
84) - B. Němcové, Mariánská,  Smetanovo náměstí,
Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo
nám., Vodní valy 
Kulturní dům Pohodlí (Pohodlí 83) - Pohodlí
Hasičská zbrojnice Pazucha (Pazucha 99) - Pazucha
Hasičská zbrojnice Suchá (Suchá 43) - Suchá
Sál restaurace Na Žabárně (Nedošín 5) - Nedošín
Hasičská zbrojnice Kornice (Kornice 59) - Kornice
Hasičská zbrojnice Nová Ves (Nová Ves u Litomyšle
47) - Nová Ves u Litomyšle
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky),
nebo totožnost a státní občanství jiného členského
státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.  
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.        
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.              Michal Kortyš, starosta

V prodeji jsou stále vstupenky
na některé pořady 51. Smetanovy Lito-
myšle. K dispozici jsou v přeprodejní
kanceláři festivalu IC – litomyšlský
zámek nebo v síti TICKETPORTAL.

Vstupenky lze koupit na tyto pořady:
•12.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 20.00
Slavnostní zahajovací koncert – Z MĚHO ŽIVOTA

•13.6. • Litomyšl, Smetanův dům • 15.00 a 20.00
Aleš Březina / Jiří Nekvasil: ZÍTRA SE BUDE...
•14.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 18.00
NÁRODNÍ DIVADLO SMETANOVĚ LITOMYŠLI
•16.6. • Litomyšl, Smetanův dům • 15.00 a 18.00
Václav Trojan: Broučci, Jiří Teml: Kocour v botách

•20.6. • Litomyšl, Smetanův dům • 16.00
HOMMAGE A MARTINŮ
•21.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 18.00
Jiří Pavlica: STUDÁNKO, RUBÍNKO
•23.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 20.00
Zuzana Lapčíková: ORBIS PICTUS – světová premiéra
•24.6. • Litomyšl, Kapitulní chrám • 20.00
SUSANNE RYDÉN & MUSICA FLOREA
•25.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 18.00
KADDISH
•26.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 21.00
BALET 21. STOLETÍ – VEČER TŘÍ EVROPSKÝCH
CHOREOGRAFŮ - Balet Národního divadla Brno
•28.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 20.00

EUROPA MUSICALIS
•30.6. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 21.00
Giacomo Puccini: MADAMA BUTTERFLY
•1.7. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 21.00
VIVAT OPERETA

•2.7. • Svitavy, Velký sál kulturního centra Fabrika •
19.30 - EXTERNÍ KONCERT VE SVITAVÁCH – Recitál Anji
Bukovec
•3. a 4.7. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 21.00
Bedřich Smetana: DALIBOR – premiéra inscenace

•5.7. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 19.00
Giuseppe Verdi: REQUIEM
•6. 7. • Litomyšl, II. zámecké nádvoří • 19.00
HVĚZDY OPERNÍHO NEBE – ANNETTE DASCH          -red-

RaM souhlasí s poskytnutím Smetanova domu
na předvolební setkání zaregistrovaných politických
stran, politických hnutí a koalic s voliči a to za 1000 Kč
na akci u velkého sálu a 500 Kč na akci u malého sálu.  

RaM souhlasí s tím, že  plakátovací plocha v Osické
ulici bude bezplatně k dispozici volebním stranám
pro výlep volebních materiálů. Bude rozdělena na stej-
né díly a označena číslem volební strany. Na jiné pla-
kátovací plochy v Litomyšli nebude možné volební
materiály vyvěšovat.   

RaM souhlasí, aby Technické služby prováděly bez-
platný výlep plakátů pouze pro Město Litomyšl a jeho
orgány v rámci samostatné i přenesené působnosti.
V ostatních případech na základě písemného doporu-
čení uvolněných členů zastupitelstva města. Tímto
usnesením se revokuje usnesení č. 893/2007. 

RaM souhlasí s použitím odvodu části výtěžku
z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2008
takto: Odvod bude začleněn do schváleného rozpočtu
Města Litomyšle na kapitolu 06 organizaci 218 - ostat-
ní kulturní činnost. 

RaM schvaluje přípravu a podání žádosti o poskyt-
nutí podpory v Integrovaném operačním programu,
oblast intervence 5.3, zaměření výzvy 5.3b) Podpora
tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem
na udržitelný rozvoj území. Výzva trvá do 30. 6. 2012.
Dotace EU a státního rozpočtu je maximálně 3 miliony
korun způsobilých výdajů.                                         -ms-

Z rady města

Litomyšlskou akci Toulovcovy prázdninové pátky si
organizátoři sbírky Pomozte dětem opět vybrali do jed-
noho z mnoha živých vstupů v České televizi v rámci
Velikonočního pondělí. Město Litomyšl získalo za osm
let spolupráce titul Nejvěrnější spojenec sbírky Pomoz-
te dětem. Celkem bylo za tuto dobu odesláno z Pátků
více než 350 tisíc Kč. 

Ve čtvrtek 16. dubna navštívil Litomyšl 1. náměstek
ministra pro místní rozvoj Milan Půček. Zajímal se
o projekt Revitalizace zámeckého návrší, konkrétně
o připravenost projektu a o možnosti čerpání evrop-
ských financí ještě v letošním roce.   

Z čela výkonné rady Destinační společnosti Východ-
ní Čechy byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva Par-
dubického kraje odvolán Miloslav Macela. Novým
předsedou je neuvolněný krajský radní, starosta obce
Vyprachtice, Miroslav Stejskal.

V pátek 24. dubna měl v Music Clubu Kotelna světo-
vou premiéru klip Litomyšlské kapely Sunset BLVD.
Během několika týdnů bychom měli rozpohybovaný
singl All What U Want vidět na televizních hudebních
kanálech v ČR.     

V pátek 24. dubna se konala ve vile Tugendhat
v Brně další valná hromada sdružení České dědictví
UNESCO. Zdar práci starostů obcí a měst, která mají
na svém území památku UNESCO, přišel v doprovodu
primátora popřát i kandidát na prezidenta Jan Švejnar.

Text a foto Michaela Severová

Krátce z města

otevřená radnice

Veřejná beseda
k revitalizaci 
Olivetské hory 
Město Litomyšl dokončuje přípravy k podání žádosti
o dotaci z Integrovaného operačního programu, části
s názvem Národní podpora využití potenciálu kultur-
ního dědictví. Projekt Revitalizace zámeckého návrší
nemá svým rozsahem ani výší nákladů na realizaci
v novodobé historii Litomyšle obdoby. Je proto logic-
ké, že o postup přípravných prací mají zájem také Lito-
myšlané, ale i návštěvníci našeho města. 
Město Litomyšl vás zve na veřejné představení projek-
tu spojené s besedou. Každý z architektonických
týmů, které pracují na revitalizaci návrší, si pro vás
připravuje krátkou prezentaci své práce. Hlavní koor-
dinátor projektu architekt Ivo Koukol představí
budoucí plánovanou náplň jednotlivých objektů. Pre-
zentace se zúčastní i partneři projektu, kterými jsou
zástupci Národního památkového ústavu a Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice. 
Zbývá dodat, že představení projektu Revitalizace
zámeckého návrší se koná v úterý 26. května od 16.00
v Evropském školicím centru v zámeckém pivovaru. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl

Parkovací místa
k pronájmutí
Technické služby města Litomyšle nabízejí k pronájmu
pět parkovacích míst v podzemních garážích
na Komenského náměstí. 
„Parkovací místo stojí 500 korun za měsíc. Platí se
vždy předem, při podpisu smlouvy a to na celý rok,“
upřesňuje podmínky pronájmu Lenka Hladíková z lito-
myšlských Technických služeb. Pokud je smlouva
o pronájmu uzavřena například v květnu, nájemce
zaplatí za parkovací místo do prosince. 
„Garážová stání budou přednostně pronajímána fyzic-
kým osobám vlastnícím průkazku ZTP a ZTP-P. Dále pak
osobám schváleným RaM a fyzickým osobám s trvalým
pobytem v lokalitách ulic Havlíčkova, A. Tomíčka,
F. Vognera a Komenského náměstí,“ sděluje dále Hladí-
ková. Jedna domácnost může mít pronajato max. jedno
stání. S fyzickými osobami s trvalým bydlištěm mimo
výše vyjmenované lokality nebo neplnícími výše uve-
dená kriteria může být uzavřena nájemní smlouva
pouze v případě volných parkovacích míst.
Zájemci se mohou hlásit v Technických službách, kde
s nimi bude sepsána smlouva. K té je třeba mít připra-
venou kopii velkého technického průkazu jako dokla-
du o tom, že žadatel je majitelem vozidla.                     -bj- 

Vstupenky jsou ještě k mání
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Ekoshow aneb
„Zatočte
s elektroodpadem“
Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např.
ledničku, pračku, žehličku, mixér, vrtačku, el. sekač-
ku apod.) a chcete se s ním důstojně rozloučit, kolek-
tivní systém Elektrowin nabízí řešení. Celkem 80 měst
České republiky navštíví interaktivní recyklační road-
show „Zatočte s elektroodpadem“, při které budou mít
občané možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a záro-
veň se dozvědět, co je následně během recyklace čeká
a další podrobnosti o zpětném odběru. K tomu je
připravena zábavná show spojená s kvízy a možností
získat ceny. Každého, kdo na místě odevzdá elektro-
spotřebič k recyklaci, pak čeká odměna. 
Projekt „Zatočte s elektroodpadem“ má za cíl motivo-
vat občany v aktivní recyklaci. Jeho program je vždy
dopoledne zaměřen na školní mládež a odpoledne
na širokou veřejnost. Doplňkovou aktivitou je pak
celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším
množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zají-
mavou odměnu.
Ekoshow máte možnost na Smetanově náměstí v Lito-
myšli navštívit 14. května od 14.00. V případě dotazů
je možné zavolat na tel.: 461 653 361, Odbor místního
hospodářství Městského úřadu v Litomyšli.           -red-

Hejtman Martínek navštívil Litomyšl 
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a krajská
radní zodpovědná za zdravotnictví Mgr. Markéta Tau-
berová zavítali 6. dubna do Litomyšle. Jejich kroky
vedly mimo jiné do Litomyšlské nemocnice, kde disku-
tovali se zaměstnanci na téma připravované koncepce
zdravotnictví.
Více než celková koncepce však lékaře a sestry zajíma-
la podotázka slučování Litomyšlské a Svitavské
nemocnice. „Problém zdravotnictví na Svitavsku byl
řešen dlouhodobě. Nyní je nutné dát obě zařízení
dohromady tak, aby spolupracovala,“ sdělil Radko
Martínek na setkání. Podle jeho slov jde o ekonomic-
kou budoucnost obou zařízení. „Managementy
nemocnic mají volnou ruku k tomu, aby vytvořily svoji
představu, jak by mělo sloučení vypadat,“ uvedl dále
Martínek. 
Otázka integrace je zahrnuta do celkové koncepce zdra-
votnictví pro Pardubický kraj. Tu si nechali krajští radní

zpracovat od nezávislé firmy. Do konce června by měla
být hotová první verze. „Tato verze bude následně dis-
kutována širší odbornou veřejností. Všechny připomín-
ky, které z toho vzejdou, budou dále konzultovány
a zapracovány do koncepce,“ vysvětlila postup Markéta
Tauberová. Konečná podoba by měla být dokončena
na podzim a předložena zastupitelstvu kraje. 
Z nemocnice vedly hejtmanovy kroky do litomyšlské
Léčebny dlouhodobě nemocných a poté na setkání se
zástupci církví. Zazněla témata jako problematika bez-
domovců, matek bez přístřeší nebo výuka náboženství
na školách. Martínek v některých bodech přislíbil
pomoc kraje. „Určitá možnost podpory zde je, ale
nikdy nejde o celou potřebnou částku,“ řekl hejtman.
O tom, že peníze někdy nejsou hlavním problémem,
mluvil kazatel Církve bratrské Mgr. Daniel Smetana.
„Je třeba dodat lidský potenciál,“ prohlásil Smetana. 

Text a foto Jana Bisová

bude přidělena odpovídající činnosti. V plánu prací se
kupříkladu počítá s úklidem města nebo výpomocí
v Městské knihovně. „Není třeba, aby se lidé obávali,
že budou vykonávat pro ně nevhodnou práci. Ke kaž-
dému budeme přistupovat individuálně,“ říká vedoucí
odboru a dodává: „Obešleme městské organizace
a vyzveme je, aby nám plán požadovaných prací dopl-
nily“. 
Veřejnou službu budou mít na starosti dva lidé. Osoba
koordinátora bude s žadateli uzavírat smlouvy a rozdě-
lovat mezi ně práci dle harmonogramu. Řešit bude
především úřednickou stránku věci. Druhý člověk se
bude pohybovat v terénu a zajistí, aby pracovníci
odvedli zadanou činnost kvalitně a v dohodnutém roz-
sahu. „Pokud se nám někdo z přihlášených osvědčí,
jsme rozhodnutí požádat úřad práce o dotaci na zříze-
ní veřejně prospěšných prací,“ dodává Červinková.
Pro tyto pracovníky by tak vznikla nová místa.
Kromě veřejné služby a veřejně prospěšných prací je
ve městě dána možnost odpracovat alternativní tresty. 

Text a foto Jana Bisová

Litomyšl má připravený projekt veřejné služby. Pro-
gram se rozběhne do měsíce a pomůže dlouhodobě
nezaměstnaným.
Jestliže nezaměstnaný odpracuje v rámci veřejné služ-
by 20 hodin měsíčně, udrží si vyšší příspěvek na živo-
bytí. Ten mu ještě stoupne, pokud za měsíc odpracuje
30 hodin. Pokud veřejnou službu vykonávat nebude,
dostane pouze dávku ve výši existenčního minima.
Rozdíl mezi existenčním minimem a příspěvkem, při
30 hodinách měsíčně, je zhruba 1500 korun u jednot-
livce. „Chceme, aby lidé měli možnost u nás veřejnou
službu vykonávat,“ sděluje vedoucí sociálního odboru
Alena Červinková, která na přípravě institutu veřejné
služby pracuje. „Do projektu se budou moci zapojit
lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi déle než 5
měsíců. Mohou přijít i dříve, ale musí odpracovat 30
hodin, 20 hodin by na výši dávky nemělo vliv. Naše
referentky, ale i pracovnice úřadu práce, budou tako-
véto osoby informovat o možnosti, kterou mají,“
vysvětluje dále Červinková. Poté, co nezaměstnaný
uzavře s městem smlouvu o výkonu veřejné služby, mu

Litomyšl rozběhne institut 
veřejné služby

Starosta Michal Kortyš a komisařka npor. Mgr. Martina
Simonová, vedoucí obvodního oddělení PČR v Litomyšli
(oba na snímku) svými podpisy stvrdili vzájemnou spo-
lupráci. 
Podepsali Koordinační dohodu, která vymezuje koopera-
ci policejních složek, městské i státní, při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku. V případě Lito-
myšle šlo pouze o formální záležitost, protože tato spo-
lupráce zde již funguje na velmi dobré úrovni. 
Podpisu byl přítomen i vedoucí Územního odboru vnější
služby Svitavy plk. Ing. Ota Hřebíček.
Koordinační dohodu podepsali také v Poličce, Jevíčku
nebo Moravské Třebové. 

Něco pro holky – Kouzelný svět panenky
V sobotu 30. května od 14.00 se uskuteční vernisáž
výstavy Něco pro holky – Kouzelný svět panenek.
Výstava, která bude v prostorách muzea ke shléd-
nutí do 30. srpna, představí sbírku panenek Barbie
od firmy Mattel, dále panenky firem Tonner, Fashi-
on Royalty, Lollipop, Kingstate, Jakks Pacifik,
Alex, Helen Kish atd. sběratelky Eriky Holubové.
Veškeré oblečky na panenkách vyrobila sama sbě-
ratelka a většinu také sama navrhla. 
Autorka se často inspiruje skutečnou předlohou,
která potom přechází do volné fantazie nebo na-
opak do přesné kopie šatů jako je např. kyjovský

kroj. Nicméně Erika Holubová dává především
přednost volné tvorbě, kde může uplatnit svoji
zálibu v ručních pracích a mimo oblečků na panen-
ky vyrábí také například šperky nebo dokonce celý
nábytek. Tím pádem budete moci na výstavě shléd-
nout i vlastní pokojíčky nebo scény z různých pro-
středí, která se snaží napodobit co nejvěrněji. 
Součástí výstavy bude i malá dílna a módní salón
pro všechny, kdo chtějí proniknout do tajů módní-
ho návrháře nebo návrhářky. Navíc v den zahájení
se od 20.00 do 23.00 koná šicí dílna.

Renata Kmošková, RML

V období od 27. dubna do 15. května se koná meziná-
rodní vojenské cvičení Společných sil Armády České
republiky s název „Létající nosorožec“.  Během tohoto
cvičení dojde k nárůstu počtu letů vojenských letounů
v malých výškách nad územím Pardubického kraje, což
bude pro blíže nespecifikované lokality znamenat
určité zvýšení hlukové zátěže. 
Základní informace o plánovaných časech letové čin-
nosti v jednotlivých dnech cvičení a další aktuální
informace můžete sledovat na internetových strán-
kách: www.lznamest.army.cz/vycvik/rhino09/
rhino09.htm                                  Ing. Aleš Boňatovský,

tajemník bezpečnostní rady kraje

Nad hlavami
zaduní letouny
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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

Informace o nakládání 
s autovraky v okrese Svitavy

Zákon o odpadech upravuje mimo jiné i nakládání
s autovraky. Stanovuje povinnosti pro vlastníky,
výrobce, dovozce, provozovatele zařízení ke sběru
autovraků a pro zpracovatele autovraků. Pro vlastníka
motorového vozidla, které bylo určeno k provozu
na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat
nebo věcí a které se stalo odpadem. Obecně platí, že jej
může bezúplatně odevzdat provozovateli zařízení ke
sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňo-
vání autovraků. Provozovatel zařízení autovrak pře-
vezme, zkontroluje a následně vystaví potvrzení
o převzetí vozidla. Tento doklad je pro vlastníka pod-
mínkou k odhlášení autovraku z registru vozidel.
Liko Svitavy a.s. nemá udělen souhlas ke sběru autov-
raků a nemůže tedy tento druh odpadu ve svých provo-
zovnách odebírat. V okrese Svitavy provozují činnost
následující subjekty, které autovraky mohou odebírat :
•SD Kovošrot Svitavy
Provozovna Svitavy - kontakt: p. Jiráčková - 724 217 517
Podmínky: na základě telefonické objednávky dojde
k zaregistrování požadavku klienta, po nashromáždě-
ní objednávek nejméně na tři autovraky (vytížení
dopravy) pak je ke klientovi vysláno svozové vozidlo.
V popsaném případě je odevzdání autovraku pro klien-
ta bezúplatné. Nutné je ovšem počítat s určitou pro-
dlevou od okamžiku objednání po realizaci
(podmínkou je vytížení svozového vozidla). Pokud
klient požaduje odvoz okamžitě, pak bude hradit
náklady na přepravu (35 Kč/km).

•Recycling - kovové odpady 
Provozovna Polička – kontakt: paní Pamánková - 461
540 768. Provozovna Litomyšl – kontakt: paní Vomáč-
ková - 461 540 733
Podmínky: obdobné jako v předcházejícím případě.
Recycling má schválené zařízení ve Vysokém Mýtě.
Po telefonickém objednání na příslušném středisku
(Polička, Litomyšl), dojde k zajištění odvozu do provo-
zovny ve Vysokém Mýtě při podmínce vytížení vozidla
(2 – 3 autovraky).
•Miroslav Bláha
Provozovna Svojanov - kontakt: p. Bláha - 777 044 663
Podmínky: ve spádové oblasti bezúplatný odvoz i jed-
notlivých autovraků (využití malého kontejnerového
vozidla).
•Ekoline group s.r.o. 
Provozovna Česká Třebová – kontakt: p. Školár - 731
574 249
Podmínky: firma zajišťuje i svoz, v případě vytížené
dopravy je realizován bezúplatně; jedná-li se o delší
přepravní vzdálenosti a nevytíženou přepravu, bude
klient platit určitý manipulační poplatek – vše je
ovšem závislé na vzájemné dohodě a konkrétních pod-
mínkách.
S kontaktními osobami je nutné projednat záležitosti
spojené s předáním potvrzení o převzetí vozidla.
Pozn.: V současné době probíhá schvalovací řízení
zařízení ke sběru a zpracování autovraků na území
obce Bystré u Poličky.      Josef Gestinger, Liko Svitavy

Perníková popelnice putovala
na litomyšlskou „základku”

Druhý ročník soutěže v třídění odpadu O perníkovou
popelnici má své vítěze. Litomyšl obsadila druhé místo
v kategorii obcí nad 5000 obyvatel. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 20.
dubna v zasedacím sále Rady Pardubického kraje.
Absolutními vítězi se stal Žamberk, Opatovice nad
Labem a Čenkovice. Kromě perníkových popelnic zís-
kaly obce na prvním místě 140 tisíc korun. Litomyšl
na druhém si odnáší 70 tisíc korun a třetí příčka vyne-
sla 40 tisíc korun.
Velké zásluhy na stříbrném stupínku mají žáci III.
základní školy v Litomyšli. Děti z 2.B, které odevzdaly
nejvíce papíru, dostaly 27. dubna od zástupce města
Pavla Jiráně sladkou odměnu v podobě zmiňované
perníkové popelnice. „Rozhodli jsme se cenu, kterou
jsme v soutěži vyhráli, předat nejúspěšnější třídě
ve sběru,” vysvětlil Pavel Jiráň, vedoucí odboru míst-
ního hospodářství. „Je třeba zmínit, že se jedná o cenu
obyvatel města, protože bez jejich podpory a jejich ini-
ciativy v třídění bychom nic nezískali.
Litomyšl si vede v řídění odpadu dobře. Svědčí o tom
nejen letošní ocenění, ale i 1,5 milionu korun z minu-

lého roku, které město obdrželo od společnosti Eko-
kom. „Peníze jsme použili částečně na úhradu vícená-
sobných svozů a částečně na zlevnění poplatku
za komunální odpad o 50 korun,” dodává Jiráň.
Smyslem soutěže O Perníkovou popelnici, pořádané
Pardubickým krajem a společností Eko-kom, je moti-
vovat města a obce ke zvýšenému třídění odpadu. 

-bj-

E-box usnadní třídění
drobných elektrozařízení

Město Litomyšl se ve spolupráci se společností ASEKOL
rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost
zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počí-
tačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na městský úřad a zdarma vyhodit do připravené
nádoby, tzv. E-boxu. Ten je umístěn v přízemí budovy
Městského úřadu v Litomyšli na ulici Bří Šťastných.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí odvoz
a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elek-
trozařízení je také zvýšení množství sebraných malých

spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem
do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí
na řízené skládce. Zcela zbytečně dochází k hromadě-
ní odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je
zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče
bude opět využita. Šetří se tak přírodní zdroje a život-
ní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.

Jana Foltova, odbor místního hospodářství

Porušování
vyhlášky města
- co dělat?
Tento článek vznikl na základě dopisu obyvatelky,
která si v něm posteskla, že její sousedé („hradečtí
víkenďáci“) nedodržují vyhlášku města O ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností. Navíc ji
obtěžuje kouř z ohňů, jež pálí. Neuvedla však zpá-
teční adresu, proto město zveřejňuje odpověď
na stránkách  Lilie.
Městská vyhláška o ochraně nočního klidu a regula-
ci hlučných činností, platná od podzimu loňského
roku říká, že občan je povinen omezit o nedělích
a státem uznaných dnech pracovního klidu v době
od 12.00 do 22.00 hlučné projevy a zachovávat
v této době klid. Mezi hluk způsobující stroje vyhláš-
ka řadí např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové
pily, křovinořezy apod. 
„Pokud někdo hlučnou činnost provozuje, je možné
se obrátit na Městskou policii nebo na Policii České
republiky (PČR). Městská policie však z personálních
důvodu není v neděli k dispozici. Občan však má
možnost přestupek zdokumentovat, například vše
natočit na kameru, aby bylo prokazatelné, že
k porušování vyhlášky dochází. Záznam potom
donese k nám na služebnu,“ vyjmenovává možnosti
velitel litomyšlské Městské policie Karel Rajman. 
Otázkou však zůstává, zda zmiňovaní sousedé vědí,
že takováto vyhláška města existuje. „Pokud nám
občan zavolá a sdělí, kde k porušování nařízení
dochází, my tam v pátek nebo sobotu zajdeme a sou-
sedům vše vysvětlíme,“ sděluje dále Rajman.
Obtěžující kouř pak řeší další vyhláška města
O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem v městě Litomyš-
li a integrovaných obcích. Ta říká, že: „Občané
města mohou samostatně odstraňovat spalováním
na otevřeném ohni pouze suchý neznečistěný dřev-
ní komunální odpad a to s ohledem na požární bez-
pečnost a v míře neobtěžující okolí.“ Také v tomto
případě mají lidé možnost kontaktovat Městskou
policii nebo PČR.
Dříve než se však obrátíte na policii, pokuste se
domluvit a požádat sousedy o více respektu. Vždyť
vycházet dobře se sousedy je nad zlato, protože
všichni si umíme představit, jak mohou takové sou-
sedské neshody vypadat a dopadat. „Lidé by měli
ctít sousedské vztahy a vzájemnou sousedskou
shodu udržovat a pěstovat jako křehkou květinku,“
říká starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„Věřím, že trocha teplého slova je více nežli vyhláš-
ka.“                                                                               -bj-
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fakt vedl k navržení a schválení ceny parkovného
pro takto „zvýhodněné“ zaměstnance, zvláště za před-
pokladu, kdy možnost užívání služebního vozidla
pro soukromé účely je jednou z mála a často jedinou
výhodou, kterou zaměstnanec má. Takto stanovená
cena permanentky tuto výhodu značně potírá - zvláště
pak pro ty, kteří nevlastní žádné soukromé vozidlo (což
je i můj případ). Miroslav Kocián

Jsem a vždy jsem byl pyšný na to, že jsem občanem
Města Litomyšle. O to více mě udivuje předposlední
věta článku Pravidla prodeje ročních parkovacích zná-
mek v Lilii č. 4, str. 6:  „V případě povoleného užívání
služebního vozidla k soukromým účelům bude prodá-

Služební vozidlo k soukromým účelům 
s nezlevněnou parkovací permanentkou?  

vána pouze parkovací permanentka nezlevněná, t.j.
1600 Kč.“  V roce, ve kterém město slaví významné
výročí a občanům města jsou poskytovány různé výho-
dy (slevy), je výše zmiňovaná cena parkovného dobrou
sprchou. Cena parkovného za těchto podmínek je totiž
o třetinu vyšší než pro cizí, tedy pro občany, kteří
ve městě vůbec nebydlí a více než dvakrát vyšší, než
pro běžné obyvatele města.  Nevím, jaký opodstatněný

Litomyšlský Patriot: parkování v Litomyšli
z dopisů čtenářů

V úvodu našeho článku se chceme omluvit občanům,
kteří čekali na náš článek v dubnové Lilii. Nestihli jsme
uzávěrku. Ta je vždy do dvacátého v měsíci a nedosta-
li jsme takovou výjimku jako jiné články, které byly
zařazeny i po uzávěrce. 
Zadání 
Parkování v Litomyšli by mělo mít určité zadání.
Vycházet bychom měli ze stávajícího stavu a co nejjas-
něji popsat stav nový. 
Největší problémy jsou s nedostatkem parkovacích míst
v centru města v době obchodní nebo dopravní špičky.
Každý může namítat, že jsou lidé líní a neudělají krok
pěšky! V dnešní době je však potřeba dopravy autem
běžným standardem a dle nás, lidé používají auta
zejména z důvodů časových. Určitě není možné a není
to ani úkolem Litomyšlanů donutit lidi chodit pěšky. 
Mnozí poukazují, že zde máme „přeautováno", ale
paradoxně můžeme město prezentovat pěkným
a opraveným centrem díky investicím vlastníků nemo-
vitostí, kteří potřebují nájemníky a ti zase zákazníky.
Ruku v ruce s tímto snažením a vzrůstajícím počtem
podnikajících subjektů  se zvyšuje  potřeba parkování.
Pokud nebudou majitelé domů z ekonomických důvo-
dů mít možnost zde podnikat nebo domy obsazovat
nájemníky a náměstí nebude žít čilým obchodním
ruchem, mohou brzy domy na náměstí vypadat jako
před rokem 1989. Parkování v centru má přímou sou-
vislost s ekonomikou zde působících subjektů, které
tvoří 850 pracovních míst. Měli bychom najít nejprve
řešení okamžitá a málo nákladná, která situaci uleví,
současně však s nimi hledat ta dlouhodobá, která
budou řešit problém v samotné podstatě. Problém

s parkováním je problémem obchodních špiček
a pokud se podaří do města přivést i větší počet turis-
tů, bude to i problémem sezónního parkování. 
1.) Parkování na Vodních Valech
Mnozí zde parkují z důvodu, že se zde nemusí platit...
Pokud by auta mohla parkovat na opačné straně ulice
k řece (někde částečné stání na chodníku), získali
bychom více parkovacích míst. Cyklistickou stezku
bychom zachovali, provoz a značení by se muselo při-
způsobit. Odpadl by zároveň problém se špatně zapar-
kovanými auty před výjezdy z domů na druhé straně. 
2.) Parkoviště pod základními školami u R35
Vymezit jako záchytné pro osobní auta a autobusy, ne
pro kamiony. Zakázat parkování autobusů v centru
(pouze vymezit místo např. na Smetanově náměstí
pro pohodlné vystupování a nastupování turistů).
Toto parkoviště by mohlo být, jak nás informovali naši
radní, spojeno s centrem podchodem pod silnicí (sou-
časný průtah E 35). Možná by stálo za úvahu stávající
komunikaci, která vede pod školami, svést k E 35
a podchod by mohl ústit až na parkovišti. Zvýšila by se
tím bezpečnost dětí při vystupování  z aut rodičů, když
je vezou do školy. 
3.) Parkovací domy 
Tady by byl na místě příspěvek MÚ. Studie mají a jsou
tam dobré nápady... 
4.) Vyhrazené parkování 
Pokud zrušíme všechna vyhrazená parkování pro sou-
kromé účely, dosáhneme větší obrátky aut na jednotli-
vých místech. Parkování pro invalidy ponechat.
Vyhrazená místa ubytovatelů nahradit parkovacími
kartami nebo lístky, které mohou mít platnost v celém
zpoplatněném centru. 
5.) Parkování o jarmarcích
Při konání jarmarků navrhujeme stánky umístit v kli-

dové zóně uprostřed náměstí, ul. Špitálské,
ul. M.D.Rettigové a na Toulovcově nám. (na Špitálku),
zamezit průjezdu náměstí při konání jarmarku a nao-
pak na dolním a horním konci náměstí umožnit
návštěvníkům vjezd i parkování. 
6.) Poplatky za parkování 
Zvýšit obrátku aut v centru progresivní sazbou. Lito-
myšlský Patriot navrhuje po určitý časový úsek parko-
vání zdarma (v jiných městech jsou to hodiny, mimo
Smetanovo nám. by to mělo být déle) a poté sazbu zvy-
šovat. Motivovat lidi, aby dlouhodobě parkovali mimo
centrum. Zpoplatnit celé historické centrum ohraniče-
né ulicemi, Zámecká, Jiráskova, Rektora Stříteského,
Vodní Vale, možná i dále. Podmínkou by mělo být :
Pro residenty pořízení výhodných parkovacích celo-
ročních karet např. pro majitele nemovitostí a pro byd-
lící občany - ? Kč (nyní je sazba 400,-)...
A pro podnikatele?,-Kč  Minimálně první 2 hodiny par-
kování za nejnižší ceny. Vybudování alespoň jednoho
záchytného parkoviště, např. pod základními škola-
mi!!! Výhodnější sazby mimo Smetanovo náměstí.
Čekáme na Vaše podněty a připomínky.    
Při jednání se zástupci RaM jsme se dohodli, že obě
strany představí návrhy, které by mohly situaci zlepšit,
nebo i řešit. Snižování počtu parkovacích míst to nevy-
řeší. Potřebujeme více parkovacích míst v celém histo-
rickém centru, ale současně i v některých jiných
částech města - např. u nemocnice. Na našich interne-
tových stránkách – www.patriot.lit.cz - jsme připravili
diskusi, kde můžete zveřejnit svoje připomínky a návr-
hy. Další informace najdete také v naší skříňce na Sme-
tanově nám. čp. 91 v podloubí u Domu sportu Stratílek. 

S přispěním občanů Litomyšle v internetové diskuzi
a členů výboru občanského sdružení

Litomyšlský Patriot napsal Radek Pulkrábek

Město reaguje: parkování v Litomyšli 
Považujeme za nutné, vyjádřit se k částem výše uve-
deného článku, které se profesně dotýkají náplně
práce odboru místního hospodářství.
K úvodu – světovým trendem rozhodně není rozšiřo-
vat počty parkovacích ploch a intenzitu dopravy
v centrech města, ale plochy ukrývat (např. pod
zem) nebo alespoň intenzivněji využívat plochu
(podlažní parkovaní). Je určitě úkolem každé samo-
správy snažit se zvyšovat podíl pěší dopravy, cyklis-
tické dopravy a MHD. 
K bodu č.1) Vzhledem k technickým normám by to
znamenalo nutně buď rozšíření komunikace ales-
poň o 2 m nebo změnu směru jednosměrného provo-
zu nebo zrušení pruhu pro cyklisty. Při současných
šířkových parametrech by vozidlo parkující naproti
výjezdům ze soukromých objektů na odvrácené stra-
ně zamezilo nutnému manévrování s vozidlem při
vyjíždění nebo zajíždění.
K bodu č.2) Na parkovišti se v noci podle vyjádření
MP většinou odstavují NA dopravní firmy z Litomyš-
le nebo řidičů z Litomyšle. I to jsou podnikatelé
města a Rada města se jim rozhodla v tomto vyjít
vstříc.  V současné době řešíme možnost omezení

vjezdu „cizích“ nákladních vozidel také v denních
hodinách. Na Smetanově náměstí je autobusům
povoleno zastavení kdekoli. Podle našeho názoru je
výhodnější k nástupu a výstupu využít dostatečně
širokých parkovacích pruhů, než zřizovat vyhraze-
nou zastávku a po celý den tak blokovat prostor
pro parkování ostatních vozidel. Nemáme v tomto
směru připomínky ani řidičů autobusů, ani cestov-
ních kanceláří.
K bodu č.3) Město intenzivně pracuje na řízení
ohledně výstavby parkovacího domu v ulici Zaháj-
ská.
K bodu č.4) Dne 20. dubna proběhla schůzka odboru
MH a MP s některými ubytovateli, kde byl dohodnut
možný systém vydávání parkovacích karet pro uby-
tovatele se sídlem ve zpoplatněných zónách. Pokud
bude vůle ke zrušení stávajících vyhrazených parko-
vacích ploch, město to jistě přivítá.
K bodu č.5) Zneprůjezdnění střední části náměstí
bude problém pro PČR (rychlý výjezd) a autobuso-
vou linkovou dopravu. Uzavření bočních ulic zamezí
možnosti vedení objízdných tras. Zřejmě by se také
musel zmenšit rozsah podobných akcí. Záležitosti

menšího rozměru se již dlouhodobě snažíme umís-
ťovat do tohoto prostoru.
K bodu č. 6) Město samo na všech jednáních avizova-
lo, že velkou příležitost regulace parkování vidí
v jiném nastavení  cen za zpoplatněné parkování.
Chceme se této problematice v letošním roce věno-
vat a sbírat zkušenosti i z jiných měst, včetně prově-
ření možnosti placení parkovného formou SMS.
Zatím nebylo zjišťováno, zda by parkovací automaty
dokázaly vydat bezplatně parkovací lístek na půl
hodiny, jinak totiž nelze kontrolovat čas příjezdu.
Jsme přesvědčeni, že rozšíření „mírných“ cen na 2
hod je proti zájmům obchodníků lokality. Pro ty,
kdo se vypráví k větším nákupům, možná nevadí
zvýšené poplatky za parkování. Rozšíření zpoplatně-
ných zón souvisí s investicemi do nákupu nových
automatů, jejichž účinek nebude velký (nemyslíme
tím malý výběr parkovného).
V příštím období hodláme přispět ještě více k tomu,
aby tato problematika byla konzultována spíše
na osobních jednáních, a ne prostřednictvím měst-
ského zpravodaje.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

z dopisů čtenářů
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Zprávy z tisku, kabelové televize i neustálé diskuze
mých přátel mne dovedly k tomu, abych za sebe, rodi-
ny a přátele vyslovil naše názory. Hlavním důvodem je
obava o osud místní nemocnice.
Dobří politici, které naši předkové volili, zanechali
po svém prvorepublikovém období znatelné stopy.
Ministerský předseda Udržal vybudoval na tak vysoké
úrovni Roveň u Pardubic, že i dnes je to vidět. Ministr
Klofáč má v Dobříkově u Chocně také svoje „památní-
ky“. Žijící politiky záměrně nejmenuji a mluvím

mezi městy problematický úsek Gajer atd., kde rychlá
pomoc může čekat na údržbu vozovky. A vteřiny
a minuty mohou ohrozit lidské životy. 
Závěrem dovolte ještě poznámku: Prosíme, aby se
neopakovaly nezapomenutelné chyby z minulosti.
V roce 1960 jsem pracoval v Moravské Třebové. Nepo-
chopitelné přidělení tohoto regionu do Čech přineslo
a přináší dodnes veliké problémy.
V 70. letech jsem byl na veřejném zasedání MÚ Lito-
myšl. Řešilo se „odříznutí“ historického jádra města
od nové zástavby. Přes názory odborníků nebyl jejich
hlas vyslyšen a kolony vozidel nám budou ztěžovat
život ve městě ještě dlouhá léta.          Jaroslav Jiráček

Nový systém nám nevyhovuje

Vážený pane starosto,
reaguji na článek v dubnovém vydání Lilie a na roz-
hodnutí Rady města Litomyšle o zrušení přistavování
kontejnerů na biologický odpad, tak jak tomu bylo
v minulých letech. Zavedený a zaběhnutý způsob byl
naprosto ideální a vyhovoval všem občanům žijícím
na naší ulici. Stejný názor mají i v dalších částech
města.
Tvrzení některých pracovníků městského úřadu, že
docházelo k zneužívání a ukládání nevhodného odpa-
du, je naprosto mylné a zkreslující skutečnost. Osob-
ně se můžete dotázat na Technických službách (TS),
zda na ulici Okružní byl nějaký problém s tříděním
odpadu nebo zda se před stanoveným termínem tvoři-
la nevhodná skládka. Kromě toho u přistavených kon-
tejnerů bylo po celou dobu svozu několik pracovníků
TS, kteří dohlíželi na to, aby byl do kontejnerů uklá-
dán pouze odpad daného charakteru.
Zavedení nového a nesmyslného systému je rozhod-
nutím úřednických osob, které neznají potřeby obča-
nů. Podotýkám, že tento dopis nepíši jen jako svůj
názor, ale ztotožňují se s ním snad všichni občané
ulice a možná i ostatních čtvrtí města. Naprosto
nechápu, k jakým úsporám dojde nebo jakým příno-
sem by měl být nový systém. Není to nic jiného než
další byrokratický zásah do života a volného času,
včetně likvidace toho, co se osvědčilo. 
Je snad ekonomičtější místo vyčlenění několika hodin
v jednom dni, jezdit opakovaně na místa podle jedno-
tlivých objednávek a požadavků občanů? Domníváte
se, že každý má čas jezdit osobně na Technické služby
předávat svůj požadavek nebo to dělat za nějakou
skupinu lidí, obcházet rodiny atd.? Potom ještě trávit
další volný čas hlídáním, zda bude do kontejneru ulo-
žen správný materiál?
Chcete vědět, jak nový systém funguje? Nevíte, a ani
vědět nemůžete, a tak pouze pár příkladů: 
1.) Dne 10. dubna jsem mluvil telefonicky s panem
Čejkou a dotazoval se na to, jak bude systém fungovat

a proč byl zaveden? Na otázku, zda byl při posledních
svozech nějaký problém v podobě tzv. „černé skládky“
před svozovým dnem, potvrdil, že na Okružní ulici vše
fungovalo bezchybně. Pravidla ale jsou prý stanovena
Radou města a každý musí objednat kontejner osob-
ně.
2.) Dne 14. dubna jsem opakovaně telefonoval na TS
a dotazoval se, zda není někým na naši ulici objedná-
no přistavení kontejneru. Odpověď zněla, že na desá-
tou hodinu je objednán, ale kde bude stát jsem se již
nedozvěděl. Marně jsem čekal „pouhých“ 30 minut. 
3.) Dne 14. dubna byl osobně pan Havránek na TS
požádat o přistavení kontejneru, ale bylo mu řečeno,
že není úřední den a že si má přijít ve středu 15.
dubna.
Nebudu se dále rozepisovat, ale pokud jste přesvěd-
čen, že taková práce námi zvolených a našimi daněmi
placených zastupitelů odpovídá Vašim představám,
potom je další polemika zbytečná. Doufám však, že
jako podnikatel víte, o čem píši a že volný čas občanů
se dá využívat jinak než zbytečným běháním po úřa-
dech apod.
Pokud nedojde k nápravě a nebude prováděn na naší
ulici osvědčený způsob svozu, potom požadujeme,
aby byla prováděna Technickými službami pravidelná
péče o veřejnou zeleň (min. každých 14 dnů)
na pozemcích města, tj. pravidelné sekání všech trav-
natých chodníků na celé Okružní ulici. To, že se
o údržbu celoročně starají zadarmo občané této ulice,
město považuje za samozřejmost. Přistavit 2x ročně
kontejnery, alespoň na biologický odpad, je asi znač-
ná finanční zátěž města, které se pyšní svojí péčí
o občany, památky, životní prostřední atd.
Jménem občanů naší ulice žádám odpověď na danou
tématiku v příštím vydání časopisu Lilie. Kromě toho
Vám bude dalším občanem naší ulice předána petice,
ve které vyjadřují občané nespokojenost s rozhodnu-
tím Rady města.
Tento dopis nepovažujte za moji stížnost, ale za názor
i názor občanů naší ulice, které můžete vyslechnout
třeba sám při osobní pochůzce po ulici.

Jan Vomočil

Město reaguje:
Nový systém nám
nevyhovuje

Vážený pane Vomočile,
dovolte mi, abych odpověděl na Váš e-mail ze dne 14.
dubna, který jste doručil i do redakce Lilie a bude tak
otištěn společně s reakcí na něj. 
Článek „Jarní svozové akce biologického odpadu“ zve-
řejněný v dubnovém čísle Lilie popisoval důvody
změny systému sběru biologického odpadu. Nemá
proto smysl je znovu uvádět. Pouze mi dovolte přiložit
některé fotografie.
Finanční stránka celého podniku není tím rozhodujícím
faktorem, který je v daném případě sledován. Město,
ani jeho složky, totiž nemůže zajišťovat akce v rozporu
se zákonem (zde zákon O odpadech). Na několikaden-
ních divokých skládkách v ulicích města se v minulosti
nacházely i nebezpečné odpady. Ty mohou být případně
zdrojem poškození životního prostředí a zdraví osob. 
V minulých obdobích bylo prostřednictvím článků
odboru místního hospodářství avizováno, že pokud
bude trvat dosavadní neutěšený stav dříve provádě-
ných svozů, přistoupí město k jejich změně nebo zru-
šení. Na tyto články jsme neobdrželi žádné negativní
reakce. Nový svozový systém rozhodně nebyl „úřed-
nickým“ rozhodnutím. O změně se seriózně diskutova-
lo v Radě města se zástupci Technických služeb
a odborem místního hospodářství. K rozhodnutí nako-
nec největší měrou přispělo to, že město v současné
době nabízí provoz sběrného dvora šest dní v týdnu. 

> strana 17

K prodeji nezlevněných parkovacích permanentek
pro řidiče, kteří užívají služební vozidlo k soukro-
mým účelům, vedly radnici především dva důvody. 
Pokud je sídlo firmy a trvalé bydliště zaměstnance
v Litomyšli a okolí, nelze jednoznačně rozlišit, zda
se jedná o parkování z důvodů „firemních“ nebo
„soukromých“. V tomto případě je těžké stanovit
hranici sídla firmy, od níž již je možné předpokládat,
že k firemnímu parkování ve městě nedochází. 
Dalším důvodem je obava, že pracovníci informační-
ho centra nemají právo vyžadovat předložení doku-
mentu typu smlouvy mezi zaměstnavatelem

Město reaguje: služební vozidlo
k soukromým účelům...

o našem kraji. Volili jsme politiky, kteří v Litomyšli
vybudovali jak kulturní, tak i sportovní a školská
zařízení. Námi volený zastupitel pro zdravotnictví
dovedl zdravotnická zařízení ve městě i v okolí
na vysokou úroveň. Drželi jsme palce, aby se mu
povedlo dobudovat místní sociální zařízení pro senio-
ry.
Současný stav je nám znám a zprávy z jednání nám
přinášejí černé myšlenky. Slučování nemocnic nesmí
přinést likvidaci potřebných a plně využívaných oddě-
lení a služeb v místní nemocnici!
Často slyšíme, že jsou obě nemocnice – Litomyšl i Svi-
tavy - blízko sebe. Nesmí se ale zapomenout, že je

a zaměstnancem, která jediná dokládá oprávněné
užívání vozidla k soukromým účelům. 
„Pravidla pro prodej permanentek samozřejmě
nejsou dogma. V letošním roce budeme pracovat
na jejich dopřesnění,“ říká vedoucí odboru místního
hospodářství Pavel Jiráň a dodává: „Myslím, že je
však možné zvažovat pouze případy, kdy má zaměst-
nanec používající vozidlo firmy k soukromým úče-
lům trvalý pobyt ve zpoplatněných oblastech. Potom
je prokazatelné, že v mimopracovní době stojí vozid-
lo v blízkosti bydliště.“                                                      

-bj-

z dopisů čtenářů

z dopisů čtenářů

Trápí nás obava o osud nemocnice
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Prožíváme měsíc květen. Už sám název mluví o hýřící
přírodě. Měla by nás dobře naladit – ne jako půtky
našich politiků. O nás křesťanech nemůžeme říci, že
jsme vynašli úsměv. Alespoň se tak někdy vážně tváří-
me. Nezapomínejme, že apoštol Pavel v listě Soluňa-
nům napsal „Ustavičně se radujte!“ (2 Sol 5,16), aniž
by přitom zlehčoval hodnoty, kterými se obrací
na Soluňany.
Jsou lidé a vy určitě některé znáte, kteří dovedou jed-
nou větou odlomit hrot  háklivé situace. Můžeme říci,
že je to jeden z nejkrásnějších darů, které lidé dostali.
A zvlášť v dnešních napjatých vztazích je to jako sůl,
která nesmí chybět téměř v žádném jídle. Přiznejme
to, o nás křesťanech se říká, že kazíme zábavu, že
pokazíme každý vtip. A přece nám především patří
a právem přísluší, abychom se smáli. Vím, že je toho
dost, co musíme překousnout. Jeden se bojí matema-
tické písemky, druhý jde do práce s horečkou, protože

se bojí o svoje pracovní místo. Vím, přejde nás smích,
když nefunguje něco, na co jsme se spolehli. I to nás
zatěžuje. Co se opakuje, učitel, šéf, zákazník, který
přijde v nevhodný okamžik. Třeba také někdo, kdo je
úspěšnější než já. Jistě všechno to, co nás tíží, se nedá
jednoduše odstranit smíchem. Vnitřní radost je však
jiné kvality než dobře nacvičený manželský úsměv či
prázdný smích po hloupém žertu.
Jestliže se o Velikonocích Bůh vysmál smrti, pro nás je
to důvod pro opravdovou a trvalou radost a důvod
usmát se na druhé. A on to učinil.
Starší legenda praví o jednom Irovi, který náhle zem-
řel a musel předstoupit před nebeský soudní stolec.
Předstupoval ne zrovna s malou úzkostí, neboť bilance
jeho života byla dost bídná. Před ním byla dlouhá řada
čekajících a on mohl naslouchat. Když si Kristus pro-
hlédl dlouhý seznam prvního v řadě, pravil k němu:
„Našel jsem tě. Když jsem měl hlad, dal jsi mi najíst.
Dobře, tak jdi do ráje“. K druhému: „Byl jsem žíznivý
a dal jsi mi napít“. Ke třetímu: „Byl jsem ve vězení a tys
mne navštívil“. A tak dál. Při každém tom kladném

výroku, který povolal do ráje, zkoumal Ir sebe a dostá-
val strach. Vždyť nedával jíst, pít ani nenavštěvoval
zajatce či nemocné. Nyní přichází na řadu on, plný
strachu se zahledí na Krista, který prohlíží seznam.
Ale Kristus zvedl hlavu a řekl mu: „Je toho nemnoho,
co je zde zapsané. Ale i ty jsi něco udělal. Byl jsem
smutný, sklíčený, deprimovaný a ty jsi přišel a vyprávěl
jsi mi veselé věci. Vyvolal jsi můj smích, dodal jsi mi
odvahu. Jdi do ráje“.
Kdyby se nám přátelé, každému z nás, podařilo sku-
tečně vyloudit úsměv ve tváři jiného a tak odstranit
křeč z našeho každodenního života. To by byl skuteč-
ně nový začátek a i projev pravého křesťanství.
Naše město slaví 750 let od svého povýšení. Lidé zde
zakusili dobré i zlé. A vždy se musí jít dál. Snadnější je
to ve spolupráci. Vzájemné pomoci, než v ustavičném
dohadování kdo, co, jak. Nenásledujme špatné vzory.
Proto ať je tento krásný měsíc květen pro nás požehna-
ný. Ať v něm máme navzájem pro sebe úsměv a potom
ho určitě bude mít i Bůh pro nás a nebudeme nešťastni. 

P. František Beneš, vikář Římskokatolické církve

Vyloudit úsměv na tváři jiného
k zamyšlení...

Poděkování a vzpomínky
Dne 21. května by se dožila

100 let paní Emílie Celá. Kdo
jste ji znali, věnujte jí prosím
společně se mnou vzpomínku. 

dcera Blanka
Dne 22. května uplyne rok

od smrti našeho bratra, tatín-
ka, druha a přítele pana Vladi-

míra Junka. Kdo jste ho měli rádi vzpomeňte s námi.     
sourozenci Božena, Vratislav a Oldřich s rodinami

Vzpomeňme na nedožité 75. narozeniny naší neza-
pomenutelné manželky, maminky, babičky a prababič-

Jan Motáček je 
v šachovém nebi

ky paní Růženy Vetešníkové, kterých by se dožila
3. května 2009.  vzpomíná manžel, děti s rodinami

Děkuji primářce LDN paní Kvíčalové a všem sestřič-
kám i Pavlovi, Mirkovi a Davidovi, kteří se o mě velmi
pečlivě starali v mé nemoci. Už po druhé mě postavili
na nohy. I když špatně chodím, ale chodím.
Naděžda Bičanová

Rády bychom blahopřály naší krásné „Pralinkár-
ně” k jejím 1. narozeninám. Do dalších let přejeme
pevné zdraví, mnoho spokojených hostů a spousty
skvělých pralinek.  

věrné konzumentky Petra Filová a Renata Nyčová

Zahradnická škola
plánuje vinici
Studenti Střední zahradnické školy v Litomyšli společ-
ně s lednickou Zahradnickou fakultou Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně a zástupci
francouzských zahradnických škol z Region Céntre
vysadí na Moravě školní vinici. 
„Bude to malá vinička. Říkali jsme si, že v Litomyšli by
byla kvalita vinice hodně problematická. Zvolili jsme
proto oblast Mikulovska,“ vysvětluje ředitel Střední
zahradnické školy Ivo Jiránek. Založení vinice ovšem
není jediným počinem litomyšlských zahradníků. 
V rámci mezinárodních praxí vyjedou studenti do
Francie, oblasti zámků na Loiaře, do italských Alp
nebo vytvoří květinové korzo v Holansku.               -bj-

Prodám řadový dům v Praze.
WWW.PRODEJ-PRAHA4.BLOG.CZ

Sakurové šílenství -
provoněný zážitek jara

Pro japonské vojáky byly sakury symbolem jejich
života – krátkého a velkolepého. Květy se totiž
rozvinou na velmi krátkou dobu. 
Sezóna sakur je proto časově omezena na pou-
hých několik dní. Lidé v Japonsku, aby tento
nevšední zážitek nepropásli, zastaví každodenní
práci, zavřou obchody a věnují se pouze sakurám.
Do parků běží každý, kdo má nohy a trochu volné-
ho času - studenti, zamilovaní, senioři, rodinky
i podnikatelé. Dokonce i neúprosní šéfové japon-
ských firem dávají zaměstnancům volno a organi-
zují pro ně párty pod rozkvetlými stromy. 
Sakury však nevoní celému Japonsku zároveň, ale
podle zeměpisné šířky. Nejdříve rozkvétají v polo-
vině ledna na Okinawě. Na Honšú dorazí sakurová
mánie na přelomu března a dubna a na drsný sever
Hokkaida pronikne až v květnu. Postup rozkvětu
proto sleduje Japonská meteorologická agentura
a informuje o něm pravidelně v TV zpravodajství.
Sakurové šílenství ale nekončí jakmile začnou
květy sakur uvadat. Lidé v Japonsku totiž našli
zalíbení v „hana fubuki“, tedy v sakurové vánici,
kdy okvětní lístky opadávají a v posvátné tichosti
se pozvolna snášejí k zemi jako sněhové vločky.
Dokonce květy některých druhů se zpracovávají
do čajů, které pak v Japoncích zanechávají vzpo-
mínku na jaro. 
Přeji vám krásný sakurově provoněný zážitek.

S pomocí geografického magazínu Koktejl napsal
Ing. Daniel Novák

Chtěl bych se s Vámi podělit o jednu velkou zajíma-
vost, kterou Litomyšl oplývá. Ulici 9. května lemu-
je nádherná alej japonských sakur a v době květu
se tradičně stává nejkrásnější ulicí v Litomyšli
a možná v celém širokém okolí. Právě na přelomu
dubna a května nabývá na výjimečnosti.
V domovské zemi Japonsku by se období květu
a odkvétání sakur dalo nazvat jako sakurové
šílenství, které postihuje celý národ. Něco takové-
ho dokážou opravdu jen sakury. Jemné barvy
květů a pronikavé aroma zasáhnou každého, kdo
se dostane do jejich blízkosti. V Japonsku navíc
existuje tradice známá jako „hanami“, tedy něco
jako obdivování se sakurám. Ta se na ostrovech
udržuje již přes tisíc let. Květy sakur jsou přirov-
návány k ženské kráse, stejně křehké a pomíjivé.

Šachisté oddílu TJ Jiskra Litomyšl se zármutkem ozna-
mují všem kamarádům, příznivcům a spoluobčanům,
že dne 19. 4. 2009 nás po těžké nemoci opustil Jan
Motáček.
Odešel nejen vynikající šachista, dlouholetý předseda
našeho oddílu, předseda národního výboru, ale také
znamenitý, veselý, čestný, upřímný člověk a kamarád.
Honzo, nikdy na Tebe nezapomeneme a budeme se
všemi silami snažit naplnit Tvůj odkaz nejen dobrou
hrou na šachovnici, ale především vzájemnými dobrý-
mi mezilidskými vztahy, tak aby jsi se na nás vesele
smál ze šachového nebe.                 šachisté Litomyšle
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5. díl – Třicetiletá válka 

Unikáty z dějin Litomyšle – 5. část

Když byl císař Matyáš s celým svým dvorem po tři dny
prosince 1617 hoštěn v Litomyšli Polyxenou z Lobko-
vic, netušil ještě, že na jaře bude muset čelit českému
povstání. 23. května 1618 vyhodili vzbouřenci z okna
Pražského hradu císařovy místodržící, jeden z nich,
zraněný Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, poté
nalezl útočiště v domě Polyxeny.
Litomyšl si své radikální vypořádání se s rekatolizací
schovávala až na další rok. V dubnu 1619 byl obrazobo-
recky vypleněn špitálský kostel a začal tu působit pro-
testantský kazatel. V květnu byla v děkanském kostele
zneuctěna hostie a v červnu došlo k nejvážnějšímu
incidentu při pohřbu Matěje Kramáře. Dav tehdy vyple-
nil děkanský kostel, vtrhl na faru a ztýral děkana Dani-
ela Hájka i jeho matku. Děkana prý vodili na řetězu
a nechali ho ležet na ulici až po devíti hodinách, když
si mysleli, že už je mrtev. Ale on se nakonec probral
a uprchl do Svitav. Druhý den probíhalo pátrání
po Hájkovi v okolí, v Litrbaších (Čisté) byl při tom
zastřelen farář Pankrác.
České stavovské povstání skončilo neslavnou bitvou
na Bílé hoře v listopadu 1620. V roce 1621 byli ze země
vypovězeni nekatoličtí kněží (Hájek se do Litomyšle
vrátil v lednu 1622 a dožadoval se zadostiučinění),
lidé z Litomyšlska se ale dál účastnili tajných shromáž-
dění a mnozí docházeli na bohoslužby na sousední
panství Karla ze Žerotína. Roku 1627 bylo pro Čechy
vydáno Obnovené zřízení zemské, podle kterého měli
opustit zemi všichni protestanti (týkalo se to svobod-
ných osob – poddaní museli konvertovat). Litomyšlští
měšťané přestoupili ke katolictví naoko již koncem
roku 1626. Šlo jim především o vrácení privilegií, která
Polyxena měšťanům zabavila hned po Bílé hoře. Sku-
tečnost se ukázala již o Velikonocích roku 1627, kdy
Hájek čekal, že na bohoslužby přijde 6000 lidí, ale

před drancujícími nepřáteli často utíkali do lesů.
Litomyšlskem dvakrát protáhla hlavní švédská armá-
da. V červnu 1643 tudy vedl Lennart Torstensson svých
18 000 mužů k Olomouci. Za nimi postupovali císařští
Matyáše Gallase, kteří plenili stejně jako nepřítel.
V říjnu 1645 se před Litomyšlí objevil Torstensson
znovu. Stahoval se po neúspěšném obléhání Brna.
Jeho vojáci rabovali, i když jim to velitel zakázal.
Švédské výpady pokračovaly až do roku 1648 a to
i krátce po uzavření vestfálského míru. Válka zapříči-
nila pokles počtu obyvatel v celé střední Evropě (více
životů, než přímé vojenské akce, si vyžádaly šířící se
nemoci a hlad). Také na Litomyšlsku zůstala řada sta-
vení pustá. Ke zhoršení životních podmínek přispívaly
i změny podnebí. Panující dlouhé zimy zavinily pokles
zemědělské produkce.
Jedinou pozitivní změnou v té době byl příchod piaris-
tického řádu. Frebonie je do Litomyšle pozvala v roce
1640. Piaristé byli novým školským řádem, který se
zaměřoval na vzdělávání chudých chlapců, čímž kon-
kuroval svým velkým rivalům – jezuitům, kteří se
věnovali synům z bohatých rodin. Piaristé začali učit
v domě na náměstí čp. 118 asi už v roce svého přícho-
du. Prostředky na svoji činnost dostávali od Frebonie
i města. V roce 1641 byla zahájena stavba piaristických
budov naproti zámku – v jedné řadě stála kolej, menší
kostel a škola. Řádná výuka začala roku 1644 proza-
tímně v koleji, kterou o rok dříve stihli vyplenit Švédo-
vé. Piaristé se před nimi tehdy skrývali nejprve
v zahradě a poté v lese nebo v hradebním příkopě
(jejich představený tu ležel bez jídla a pití po dva dny).
Frebonie zemřela v roce 1646 a s ní vymřel i slavný rod
Pernštejnů. Panství odkázala doživotně Václavu Euse-
biovi z Lobkovic, ale ten jej již v roce 1649 postoupil
dalšímu dědici – Maxmiliánu Trautmannsdorfovi, štýr-
skému šlechtici, hlavnímu z císařových diplomatů,
kteří vyjednávali vestfálský mír.

Petr Chaloupka, RML

dorazilo jich jen 300 (tehdejší Litomyšl měla asi 2000
obyvatel).
V roce 1627 se panství konečně ujal Vratislav Eusebius
z Pernštejna, který již dalšího roku dosáhl změny
dosud zástavní držby Litomyšle v držbu dědičnou.
S pojištěným vlastnictvím se pustil do reforem – přede-
vším do přechodu na režijní hospodářství. Podnikání
stála v cestě stará privilegia, proto v roce 1629 donutil
měšťany vzdát se práva na vaření piva (formálně šlo
o dohodu). Vratislav poté rozšířil zámecký pivovar, aby
jeho produkcí zaplavil celé panství (každá obec měla
předepsáno, kolik musí spotřebovat). V roce 1630
založil také velký dvůr Perštejn, kde museli sedláci
ve zvýšené míře robotovat. Výrazně vzrostly i různé
platy vrchnosti (např. tzv. ovčí úrok).
České povstání zažehlo plamen válečného šílenství,
který zachvátil celou Evropu a vládl jí třicet let. Vrati-
slav bojoval za zájmy svého panovníka a položil za něho
život v roce 1631 v šarvátce se Švédy u německého Tan-
germünde. Litomyšl připadla jeho sestře Frebonii.
Prostí lidé museli vydržovat císařská vojska, která byla
často ubytována v jejich domovech, a i když odtáhla
pryč, museli za ním posílat proviant a peníze. V roce
1635 došlo k vážnému incidentu, když byli v Litomyšli
umístěni jezdci plukovníka Lautersona. V hádce
s vojáky byl zabit Jan Straka. Plukovník nechal popra-
vit viníka, ale jeho druhové se pomstili zapálením
města – 21. dubna vyhořelo 297 domů, 15 lidí zahynu-
lo nebo bylo vážně zraněno. O dva dny později byl
založen další požár, který zachvátil 18 ze zbývajících
domů.
Nepřátelé se poprvé objevili až v roce 1639. V září při-
táhly 4000 Švédů, které se utábořily na Hlavňově,
císařští vojáci z města před nimi raději uprchli. Švédo-
vé požadovali výkupné, když dostali málo, odvedli
jako rukojmí několik měšťanů do Hradce Králové.
V dalších letech se švédské nájezdy opakovaly, čemuž
pomohlo hlavně dobytí Olomouce v roce 1642. Lidé

Dopisy litomyšlských rukojmí 
V září 1639 přitáhla k Litomyšli švédská armáda,
vyloupila město a navíc požadovala vysoké
výpalné. Litomyšl zaplatila jen malou část, a tak
Švédové zajali tři městské radní v čele
s purkmistrem Janem Práškem a odvedli je jako
rukojmí do Hradce Králové. Jejich další osudy
dokládá dochovaný soubor úpěnlivých dopisů
z přelomu let 1639-1640, které zasílali do Litomyšle
s prosbami o vyplacení. V Hradci byli drženi
v měšťanském domě a věznění se zpočátku zdálo
relativně mírné. Když peníze ani vyjednavač
z Litomyšle nedocházeli, švédský velitel ztratil
trpělivost. Rukojmí byli přikováni za ruce a nohy
a všichni tři k sobě navzájem. Takto zůstali další
čtyři měsíce. Litomyšlská rada buď taktizovala
nebo skutečně neměla peníze na zaplacení.
Jednalo se totiž o vysokou sumu, požadované
výpalné činilo celkem 19 000 tolarů (měsíční plat
řadového žoldnéře činil tehdy 4 tolary). Švédský
velitel hrozil dalším zostřením vazby, přemístěním
do vězení ve věži a také novým napadením
a vypleněním města. Rukojmí, kteří museli snášet
trýznění v zájmu celé obce, v dopisech opakovaně
vyčítali litomyšlanům jejich nečinost. Jedna
z tisíců smutných epizod třicetileté války skončila
nakonec šťastně. Po půl roce věznění přišla
záchrana, když v únoru 1640 dobyla Hradec
Králové císařská armáda a vězni byli osvobozeni.

která si díky tomu udržovala nebývale vysokou
vzdělanostní úroveň.
V následujících letech po příchodu piaristů
do Litomyšle byla na místě radnice horního města
a několika domů vyhořelých roku 1635 postavena
kolej a malý kostel a škola. Na začátku 17. století
vyrostl na místě původního kostela a školy dnešní
kostel a kolmo k němu byla zbudována rozměrná
školní budova. Gymnázium, od roku 1874 státní, zde
sídlilo až do roku 1923. Poté sem bylo přestěhováno
muzeum. Dodnes na všechny jeho návštěvníky shlíží
nad vstupem umístěná socha sv. Josefa
Kalasánského, zakladatele piaristického řádu.
Obraz Litomyšle z poloviny 17. století
Původně oltářní obraz z kostela ve Sloupnici je
nejstarším barevným vyobrazením celého města.
Jeho autora neznáme a není ani datován. Dle
zobrazených budov byl namalován kolem roku
1650. Dosti realisticky nám přestavuje mj. zástavbu
na Olivetské hoře. Zámek (dokončený roku 1582)
má vysokou věž nad kaplí (shořela roku 1775) a je již
bez původní lunetové římsy (snesena po požáru
roku 1635, obnovena až při opravách v letech 1974-
1984). Vedle zámku je pivovar ve stavu po rozšíření
v roce 1630, následují měšťanské domy bývalého
horního města. Obraz dále zachycuje nové
piaristické budovy, jejichž stavba začala roku 1641.
Na dodnes stojící kolej navazuje úzký kostel P. Marie
dokončený roku 1652. Škola vpravo vedle kostela
ještě nestojí, její stavba začala zřejmě až
po dokončení kostela.                      René Klimeš, RML

Obraz Frebonie z Pernštejna
Dalším pozoruhodným předmětem, který bude
prezentován v muzeu na podzimní výstavě
litomyšlských unikátů, je barokní obraz Frebonie
z Pernštejna, namalovaný neznámým mistrem
patrně kolem poloviny 17. století. Poslední
příslušnice rodu Pernštejnů se do historie Litomyšle
zapsala především založením piaristického kláštera
v roce 1640. Tuto událost lze bez nadsázky označit
za nejvýznamnější kulturní počin v novodobých
dějinách města. Piaristé poskytovali základní
i středoškolské vzdělání, později zde existoval
i filozofický ústav. Gymnázií bylo i v mladším období
v českých venkovských městech velmi málo. Značná
část studentů pocházela vždy přímo z Litomyšle,

seriál

seriál

750 let městem – Litomyšl 1259–2009

Výřez z obrazu Litomyšle z pol. 17. stol. s vyobrazením Olivet-
ské hory
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Kde to žije, tam je litomyšlský „pajdák“
Výsledek předčil očekávání
Úspěchy litomyšlských studentů pedagogické školy,
vzhledem k vynikajícím výsledkům loňského ročníku,
se tak trochu očekávaly. To nikdy nebývá pozice lehká,
ať již se to týká oblasti sportu, či umění. Výsledek byl
možná pro mnohé ohromující. Ani v jediné soutěžní
kategorii neodešli zástupci pořádající školy bez oceně-
ní. Pokud se nejednalo o umístění tzv. „na bedně“,
porota jejich talent ocenila alespoň čestnými uznání-
mi či zvláštními cenami poroty. Jmenujme např. Vero-
niku Němcovou, která získala metu nejvyšší

Marie Kotoučková a Dominik Kratochvíl z Boskovic.

V uplynulém měsíci město hostilo na 480 účastníků
32. ročníku Hudebního festivalu středních pedagogic-
kých škol a vyšších odborných škol pedagogických,
který má již dlouholetou tradici. Uskutečnil se v prv-
ních pěti dubnových dnech. Obsahově SPgŠ a VOŠ
pedagogická, organizátor této kulturní akce, navázala
na předchozí ročníky. Ty se konaly např. v Prachati-
cích, Karlových Varech a v posledních letech pak pře-
vážně v Krnově. Letos mělo v jednotlivých soutěžních
kategoriích své zástupce  17 pedagogických škol
ze všech koutů republiky: Prahy, Znojma, Mostu,
Krnova, Kroměříže, Přerova, Čáslavi a řady dalších
míst. Festivalové klání mělo jednoznačnou dramatur-
gii: „dialog mezi hudebními žánry.“ „Šlo nám o setká-
ní hudby lidové, kterou na tomto ročníku znamenitě
zastupovala skladatelská osobnost Jana Vičara, klasic-
ké, populární, či jazzové,“ komentoval záměr organi-
zátora akce tajemník festivalu Richard Müller. Vedle
profesora Vičara, autora více než 50 skladeb různého
druhu, který přednášel na osmi amerických univerzi-
tách, zasedli v porotách jednotlivých soutěžních kate-
gorií např. Nanny ter Wiel z Německa působící
na uměleckém institutu IVAK v nizozemském Gronin-
genu a v německém Emdenu, Jana Machačová dříve
působící v Československém státním souboru písní
a tanců, v současnosti se zaměřující na činnost peda-
gogickou a řada dalších osobností hudební branže.

O prknech, kde pulsoval festivalový život
Soutěžní čtyřdenní maratón propukl naplno ve čtvrtek
2.dubna, předcházely mu však nezbytné středeční
zkoušky. První festivalový večer pak v rámci dopro-
vodného programu patřil divadlu. Bavili se všichni, jak
herci, studenti litomyšlské školy, tak obecenstvo,
které tvořili účastníci festivalu. To ve čtvrtek již zapra-
covala, alespoň u některých soutěžících, tréma. Zmi-
zela však jako mávnutím kouzelného proutku, a to
většinou spolehlivě s posledními tóny písně či inter-
pretované skladby. Nebylo se co divit, vždyť mladí
umělci se chtěli předvést jak porotě, tak posluchačům
v tom nejlepším světle. Přesto se sem tam objevily
i slzičky zklamání, že ne vše se podařilo bez chybiček.
Porota si byla vědoma, že prkna litomyšlských kultur-
ních stánků znamenají momentálně pro mnohé soutě-
žící skutečně onen pomyslný „celý svět“, a tak
hodnotila s nadhledem a rozborové semináře se nesly
v laskavém duchu ve snaze spíše povzbudit a také
poradit, jak na sobě nadějní interpreti mají dále praco-
vat. Sarkastické poznámky a ostrá, nemilosrdná kriti-
ka, model celé řady pořadů komerčních televizí, se
nekonala. A jak bylo vidět, šlo to i bez nich. 

v kategorii sólový zpěv klasický, Radku Mikmekovou
odnášející si bronz za soutěž ve strunných nástrojích,
duo Veronika Němcová a Markéta Kleinová, které
obsadily rovněž třetí místo v komorním zpěvu malých
vokálních souborů, 2. místo Gabriely Velebové v kate-
gorii klavír, akordeon a v téže kategorii 3. místo Květy
Šmídové, opět stříbrní pak byli členové instrumentál-
ního komorního souboru „YEAH!“, řadu ocenění pak
získal i Michael Skalický.
Asi největší břímě odpovědnosti a snaha nezklamat
ležela bezesporu na absolutním vítězi loňského festi-
valového klání, pěveckém sboru KOS. Ten nakonec
své prvenství uhájil a vedle Zlatého pásma, titulu
absolutního vítěze si odnesl i zvláštní cenu poroty
za nejlepší provedení skladby soudobého autora. Tou
byla skladba Vejr již zmiňovaného muzikologa a skla-
datele Jana Vičara. „Se skromností sobě vlastní jsem
podobnou žeň očekával,“ komentoval laškovně a se
spokojeným úsměvem ve tváři ředitel litomyšlské
pedagogické školy Stanislav Leníček úspěchy svých
studentů. Trochu vážněji pak již dodal: „Jsem pře-
svědčen, že svůj talent a získané dovednosti zúročí
ve své budoucí profesi jako vychovatelé či pedagogič-
tí pracovníci.“

Třešnička na festivalovém dortu
Vyvrcholením pěti festivalových dnů byl sobotní gala-
koncert. V rámci programu vystoupili vítězní interpre-
ti i pěvecké sbory, spoluúčinkoval Folklórní soubor
Dyjavánek ze Znojma. Husí kůží velikosti pralinek se
zcela jistě honosil bez výjimky každý návštěvník závě-
rečného galakoncertu, a to především při finálním
vystoupení všech oceněných souborů. Bez suvenýru
jako památky na letošní 32. ročník festivalového klání
nezůstal ani ředitel pořádající školy Stanislav Leníček,
ani muzikolog a skladatel Jan Vičar. Prvně jmenované-
mu bude starosti i radosti spojené s pořadatelstvím
akce připomínat klobouk, součást lidového kroje,
Janu Vičarovi pak netradiční vozembouch, ale také
nezapomenutelné provedení Vejra v podání Pěveckého
sboru KOS v čele se sbormistrem Milanem Motlem.  
Posláním hudebního festivalu je podpora a rozvoj
hudebnosti a uměleckých volnočasových aktivit
na středních a vyšších pedagogických školách. Tento
svůj cíl akce bezezbytku splnila, stejně jako další cíl:
možnost srovnání a předvedení hudební úrovně jedno-
tlivých nadějných interpretů v rámci obdobných škol
v České republice. A které že město bude hostit 33.
ročník festivalu? Po zvážení všech pro a proti se vede-
ní litomyšlské pedagogické školy rozhodlo opět otevřít
svoji pohostinnou náruč nadějným mladým muzikan-
tům z pedagogických škol z celé republiky a v roce
2010 se stane staronovým pořadatelem této akce.
Symbolicky tak mohou všichni muzikálně založení
fandové zvolat:: „Král je mrtev, ať žije král!“

Text a foto Zuzana Fruniová

Úřední hodiny v redakci
úterý 9 – 12 hodin
středa 13 – 17 hodin
tel. 461 615 969
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Jordan - Potěšit dámu, Cordonnier - Tajemství růže,
Cole – Krutost, Kubátová – Abstinentka, Gaiman Neil -
Kouř a zrcadla, Harris Lee -  Vražda o velikonocích, Sch-
link – Předčítač, Gardiner Meg - Mys Jericho, Rottová -
Vzkaz na starém, Meyer – Rozbřesk, Patterson – Thril-
ler, Obermeier - Láska a smrt, Poledňáková - Líbáš jako
Bůh, McNab Andy - Temná čerň, Palahniuk – Zalknutí,
Michaels - Důvěrné tajnosti, Coulter - Nezkrotná nevěs-
ta, Becnel - Něžné intriky, Saalih – Safira, Patterson –
Výstraha, Smith Wilbur - Zlatá liška, Pech - Řeč těla &
umění, Trnková - Český rok z babiččina, Suchý - Dobrý
a ještě lepší, Ott Eva - Stavíme z kamene…, Pišlová -

Jazykové hry, Boštík – Litomyšlsko, Vondrušková –
Květiny, Hášová - Rozhovory o matkách…, Šimon Jiří -
Ukradený domov, Lohrer - Třináct zahradních…, Hácha
Emil - Emil Hácha, Bahounek - S pochodní v zubech,
Štěpánová - Teréza Nováková, Täubner - Velikonoční
nápady…, Jandová - Ryba z Havaje, aneb…, Lukáčová
- Vánoční inspirace, Konrád Karel - Alergie a jak jim
čelit, Černá Marie - Česká psychopedie, Koukolík - Před
úsvitem, po ránu, Balvín - Filozofie výchovy…, Johani-
sová - Kde peníze jsou, Kavale Jan - Zakázaná archeo-
logie…, Badal Milan - Ctnosti a neřesti na…, Růžičková
- Ota Pavel, Livolsi - Podlahy

145 let - 26. 5. 1864 se narodil ve Skutči Jan LAUB,
lékárník v Litomyšli, poslanec zemského sněmu
a purkmistr města před první světovou válkou. Před-
stavitelem města byl do roku 1919.
125 let - 12. 5. 1884 zemřel v Praze Bedřich
SMETANA, zakladatel české národní hudby, rodák
litomyšlský. Na jeho počest před  šedesáti lety vzni-
kl hudební festival Smetanova Litomyšl.
120 let - 23. 5. 1934 zemřela v Praze Zdenka
BRAUNEROVÁ, malířka a dcera litomyšlského rodáka
F. A. Braunera. Pobývala občas také v Litomyšli.
110 let - 12. 5. 1999 zemřel v Litomyšli Jaromír
ŠTANTEJSKÝ, malíř. Jeho práce nacházíme v koste-
lích, ve výzdobě spolkových praporů a na divadel-
ních oponách (Černý Orel, Trstěnice).
95 let - 29. 5. 1914 se narodil v Litomyšli Miroslav
ŠŤASTNÝ, profesor, inženýr, odborný spisovatel.
Učil na Vysoké škole technické v Brně v oboru sta-
veb z betonu.
90 let - 12. 5. 1919 se narodil v Litomyšli Zdeněk
TOMEK, technický účedník, který zahynul na praž-
ských barikádách v roce 1945.  
85 let - 28. 5. 1924 se narodil ve Smidarech Jiří
ŠOTOLA, spisovatel a básník. Dětství prožil v Lito-
myšli, kde jeho otec působil jako profesor. Některé
jeho  básně i romány zachycují románovou formou
události Litomyšle a okolí.
70 let - 17. 5. 1939 se narodila v Litomyšli Marie
VLADYKOVÁ – ROGALOVÁ, operní sólistka Národní-
ho divadla v Praze, divadel v Mnichově, Düsseldorfu
aj. Zemřela předčasně v roce 1987. 
60 let - 19. 5. 1949 zemřel v Moskvě Petr
JILEMNICKÝ, učitel a spisovatel. Po vypovězení
ze Slovenska učil v Budislavi a v Jarošově. Před
zatčením gestapem žil v Poříčí u Litomyšle, kde má
pamětní desku.
55 let - 23. 5. 1954 se narodil v Litomyšli Petr ŠAUER,
vysokoškolský profesor. Věnuje se životnímu pro-
středí a je autorem odborných knih a účastníkem
světových konferencí. 
40 let - 10. 5. 1969 zemřel ve Studeňanech u Jičína
Josef VÁCHAL, malíř, grafik, řezbář a spisovatel.
Pobýval ve 20. letech v rodině Josefa Portmana,
pro kterého vytvořil v jeho bytě zvláštní kresby
i nábytek.
10 let - 20. 5. 1999 zemřel Stanislav PODHRÁZSKÝ,
malíř a restaurátor. Podílel se s dalšími umělci
na obnově sgrafit na litomyšlském zámku.

665 let - roku 1344 se stala Litomyšl biskupským
městem a byla jí až do husitského vpádu 1425.
195 let - roku 1814 poničil Litomyšl velký požár.
Ve stejném století ale městu velmi uškodila i velká
povodeň.
130 let - v roce 1879 se přestěhoval Al. Jirásek z bytu
na náměstí (dnešní spořitelna) do nového bytu
na Zahrádi do hostince Buřvalka (dnešní Jiráskovo
náměstí).
125 let - Chudobinec v Litomyšli byl otevřen roku
1884. Založen byl z prostředků Václava a Antonie
Prokešových z Vídně.
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 pohostin-
ské organizace: 3 hotely, 9 restaurací a hostinců, 5
zájezdních hostinců, 4 vinárny.
90 let - roku 1919 vznikla v republice a krátce potom
i v Litomyšli organizace Československého červeného
kříže.
85 let - již stojí pomník B. Smetany na litomyšlském
náměstí. Byl odhalen v roce 1924 a ve městě se
konaly velkolepé oslavy - přednášky i operní před-
stavení ke 100. výročí narození B. Smetany.

Připravuje Miroslav Škrdla

Kalendárium Litomyšle
květen 2009

Každý, kdo míří v Litomyšli od světelné křižovatky
na Svitavy, určitě zpozoroval, jak v posledních
dvou měsících vyrostly z louky betonové zdi
budoucího kostela. Obrysy monolitu již vykreslují
hlavní sál schovaný za vysokou průčelní zdí a pod
právě betonovaným stropem v pravém traktu si při
troše fantazie můžeme představit klubovny. 
Krátká historie stavby kostela začala v březnu
2008, kdy zastupitelstvo města schválilo bezplatný
převod pozemku, v září bylo vydáno územní řízení,
v listopadu stavební povolení. Na konci ledna 2009
byla hotova základová deska. Únor a březen byl
ve znamení budování přípojek a betonáže stěn.
Dodavatel stavby byl za ukázkové pohledové beto-
ny chválen ze strany projektanta i investora.
Proinvestovaná částka je cca 3 milióny korun.
Na dokončení hrubé stavby, bez výplní otvorů,
zbývá přibližně jednou tolik a rádi bychom ji
dokončili v časovém horizontu červen/červenec
letošního roku. Celkové náklady na stavbu jsou při-
bližně 20 miliónů korun. K dnešnímu dni je vybrá-
no na darech 2,9 miliónu korun. Největší podíl této
částky byl sebrán od členů litomyšlského sboru,
dále od sborů Církve bratrské v celé České republi-
ce. Ale drobné dary přichází i od litomyšlských
křesťanských církví, občanů města i dárců ze širší-
ho okolí. Obdobný obnos jako dary tvoří bezúročné
půjčky nebo půjčky s minimálním úrokem od jedno-
tlivců a organizací. Město Litomyšl přispělo dotací
100 tisíc korun na plynovodní přípojku.
Poslední víkend v květnu, kdy Litomyšlané budou
oslavovat 750 let od povýšení Litomyšle na město,

je na nový kostel také pamatováno. Během koncer-
tu pěveckého sboru pedagogické školy KOS
a nedělní ekumenické bohoslužby se uskuteční
veřejná sbírka na stavbu kostela. Pod mottem
oslav Litomyšlané Litomyšlanům se budou moci
přejícní a sympatizující slavící připojit ke sbírce
Litomyšlané kostelu.
Ke sbírce se také připojí hotel Aplaus výtěžkem
z akce Aplaus pro Rettigovou konané o víkendu 15.
– 17. května. Jménem místní církve děkujeme
za každý dar, povzbuzení i zájem o stavbu. Nechť
vám všem ochotným dárcům je povzbuzením slovo
z Bible: „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha
dnech se s ním shledáš.“ 
Webové stránky kostela: www.novykostel.cz. Číslo
účtu sbírky: 43-3423810287/0100.

Text a foto Jana Macková

Litomyšlané Litomyšlanům
– Litomyšlané kostelu
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Zanechávám otisky rukou
V prostorách Evropského školicího centra v Litomyšli
7. dubna zaznělo poutavé vyprávění o staroegyptské
hrobce odkryté v Abúsíru. Se svými zážitky z vykopá-
vek se podělil ing. Michael Balík, CSc., architekt čes-
kých expedic. Vyprávění o výjimečném objevu
nevykradené hrobky hodnostáře Iufaa podal pohle-
dem člověka zabývajícího se architekturou nikoli
egyptologií.
Michal Balík je uznávaným odborníkem na sanaci vlh-
kého zdiva, který v minulosti pracovně zavítal
i do Litomyšle. Zde se podílel na opravě kostela sv.
Anny a areálu zámeckého pivovaru. 
Pocházíte z Brna. Jak jste se dostal z moravské metropo-
le až k vykopávkám v Egyptě?
Vystudoval jsem stavařinu na Českém vysokém učení
technickém, a ještě další čtyři vysoké školy. Mimo jiné
i dějiny umění a architektury. V roce 1986 si mě našel
profesor Miroslav Verner, tehdejší ředitel Českého
egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzi-
ty Karlovy a nabídl mi, abych procoval jako architekt
expedic. Hledal někoho, kdo by skloubil techniku
i historii. Dnes do Egypta jezdím už 22 let. 
Při své práci se setkáváte s archeologií i egyptologií.
Mnozí vás, díky účasti na expedicích v Egyptě, považují
za egyptologa...
Já se necítím být archeologem, ani egyptologem. Bohu-
žel bez toho, aby člověk k těmto povoláním přičichnul,
má práce dělat nejde. Musím být vždy napůl něco. Egyp-
tologové jsou ohromní kultivovaní lidí, báječní kamará-
di, ale naše pohledy na věc jsou rozdílné. Celý život
pracuji s památkami. To je moje povolání. 
Jaké jsou nejdůležitější momenty, které se udály
za vašeho působení v Egyptě?
Takové momenty jsou pro mě tři. Jedním z nich je
nález nevykradené hrobky hodnostáře Iufaa, ale tento
moment není zdaleka nejdůležitější. Je sice atraktivní
a určitě zajímavý, ovšem pro mě je daleko větší událos-

Narazil jste na nějaké stavitelské zajímavosti starých
Egypťanů?
Mezi takové zajímavosti bezesporu patří zvedání obrov-
ských bloků. Egypťané je dopravovali až do dvacetimet-
rové výšky. Používali k tom houpačky. Blok zhoupli
a on se dostal o tři metry dál. Zajímavé a důmyslné jsou
také pasti na vykradače hrobek. V egyptském stavitel-
ství najdete krásné finty, krásné detaily, které můžu
využít v povolání, které mám. Viděl jsem třeba první
vzduchové systémy, první vodní systémy. Ovšem stavby
jsou hodně typizované. Když vidíte tři, čtyři chrámy,
tak zjistíte, že jsou postavené stejně.
Zaujal vás Egypt svými pyramidami nebo jako architekt
obdivujete něco jiného? Co vám vrylo do paměti?
V Egyptě je nádherná oblast prvního křesťanství. Kop-
ské kláštery, kopská poutní místa, pouštní kláštery
nebo hora Sinaj. To je oblast, která mě zajímá. 
Egypťané si nemyslí, že když člověk vytvoří nějaké
dílo, že by zanechával stopy. Nohy šlapou ve špíně.
Člověk přece zanechává otisky rukou. Říkají: V rukou
je všechno. Z rukou je umění, hudba, malování, milo-
vání... Tato slova mi vryla do paměti a používám je
i doma. Zanechávám otisky rukou.
Kdy znovu odlítáte do Egypta, a co vás tam čeká? 
S expedicí pravděpodobně odjíždím na podzim. Vracím
se zpět k Ptahšepsesovi a jeho hrobu. Čeká mě tam
velká stavařina. Mám zastropit kaple novými stropy.
Musím ale říci, že s postupem let se tam vracím čím dál
tím řidčeji a na kratší dobu. 
Mají lidé o vaše přednášky zájem nebo je vyprávění
o egyptských vykopávkách z pohledu stavaře nezajímá?
Zájem mají obrovský. Egyptská stavařina posluchačům
nevadí. Myslel jsem si, že je to bude nudit a ono je to
docela baví. Mám zkušenosti, že na přednášky pořáda-
né kupříkladu muzeem chodí tak 15 lidí, ale na Egypt
přijde diváků tolik, že se ani nevejdou do sálu. 

Text a foto Jana Bisová

Mladí hudebníci dovezli ocenění
Tradiční pěvecká soutěž Novopacký slavíček se usku-
tečnila 15. dubna. Letos byla opět mezinárodní a
zúčastnilo se jí více než dvě stě soutěžících ze základ-
ních, středních i uměleckých škol. Litomyšlské gym-
názium zde zastupovaly sestry Jana a Iva Věnečkovy.
VOŠP a SPgŠ úspěšně reprezentovali Michael Skalický,
Veronika Němcová a Veronika Kladivová.
V sólové kategorii si Jana odvezla druhé místo a získa-
la tak stříbrného Novopackého slavíčka. V kategorii
mladších vokálních seskupení pak sestry společně
vyzpívaly místo první. Michael Skalický a Veronika
Němcová získali jako sólisté shodně první místo a spo-
lečně v duu místo druhé. Veronika Kladivová získala,
také v sólistech, bronzovou příčku. Závěr soutěže pat-
řil kategorii volných seskupení, kde litomyšlská sku-
pina Věneband obhájila loňské vítězství.
O dva dny později se Jana a  Iva Věnečkovy zúčastnily
finále mezinárodní pěvecké soutěže Podhorský čtyř-
lístek ve Rtyni v Podkrkonoší, kam byly vybrány poro-
tou na základě zaslané nahrávky. V kategorii

Pomalu, ale jistě se blíží konec školního roku. Máme
za sebou velmi úspěšné výsledky v ústředních kolech
soutěže uměleckých škol. 
Ve velice silné konkurenci na celostátním kole
ve Vysokém Mýtě získaly flétnistky ze třídy Lucie Kra-
tochvílové Kateřina Šraitrová a Tereza Macháčková
druhé a třetí místo a saxofonistka Jana Holubová
ze třídy Libora Kazdy byla druhá. Soutěžilo se také
ve zpěvu v Turnově. Naše Rozálie Veselá ze třídy Ivany
Lukášové byla nejlepší ve své kategorii. 
Nejenom soutěžemi žije dnes „Zuška“. Tanečníci
a „dramaťáci” byli na soustředění na Pastvinách, kde

Na snímku: Pavel Šmok, vyučující Šárka Hnátová a na špič-
kách stojí Míša Draesslerová. Foto archiv ZUŠ B. Smetany

tí rekonstrukce největší mastaby na světě, hrobky
hodnostáře Ptahšepsese. Je to obrovská, nádherná
architektura s mnoha pilíři, sloupy, reliéfy... Mastaba
je kompletně odkrytá a já jsem si splnil svůj životní sen
a pokusil se ji ideálně zrekonstruovat pomocí počíta-
če, tak jak by ji postavili staří Egypťané. Projekt je
hotový a hrobka se postupně rekonstruuje. Nejen ide-
álně, ale i ve skutečnosti. 
České expedice v Abúsíru působí již několik desetiletí.
Jak významný byl objev nevykradené hrobky hodnostá-
ře Iufaa?
Špičkový. Po 52 letech se našel první nevykradený hrob,
takže to patří v dějinách české egyptologie ke špičkové-
mu objevu. Zajímavé je to ale i celosvětově. Časopis
National Geografic tomu věnoval samostatné číslo.
V Egyptě dostáváte různá stavařská zadání. Byl nějaký
úkol nesplnitelný?
V Dolním Egyptě jsou Memnonovy kolosy, což jsou
obrovské sochy. Zároveň se tam nachází chrám, který
je celý v šestimetrovém bahně a odtud se postupně
vyzvedávají zlomky soch. Já měl za úkol vymyslet, jak
z bahna vytáhnout velké bloky kamenů. Vytvořil jsem
metodu, jež se ale neuskutečnila. 

„Zuška” jde do finále
se setkali s taneční legendou prof. Pavlem Šmokem.
Bylo to velice zajímavé setkání, kde se nejenom mluvi-
lo, ale také tančilo. Do konce roku nás čekají ještě
absolventské koncerty, taneční akademie a také kon-
certy pěveckého sboru.
No, a pokud jste zapomněli přihlásit své ratolesti
na některý z vyučovaných oborů, máte ještě čas
v měsíci květnu. Zápis do ZUŠ Bedřicha Smetany byl
o měsíc prodloužen.                  Radomil Kašpar, ředitel

vokálních skupin jako jediné zazpívaly vlastní píseň,
při které se samy doprovázely. Za své vystoupení byly
porotou oceněny prvním místem. 
Během jednoho týdne tak zmiňovaní hudebníci
dosáhli pro Litomyšl hned několika významných úspě-
chů.                  Josef Věneček, foto Jana Věnečková st.
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Sdružení České dědictví UNESCO vyhlašuje sou-
těž pro studenty středních a vysokých umělec-
kých škol na výtvarný plakát ztvárňující
jednotlivé památky UNESCO.
Záštitu tomuto projektu udělila Česká komise
pro UNESCO.  
Soutěží se ve 12 kategoriích. Každá kategorie je očís-
lována:   
1. Praha – historické centrum
2. Český Krumlov – historické centrum
3. Telč – historické centrum
4. Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepo-

muckého na Zelené hoře
5. Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbo-

ry, Katedrála Nanebevzetí P. Marie v Sedlci
6. Lednicko – valtický areál
7. Holešovice – vesnická rezervace
8. Kroměříž – zahrady a zámek 
9. Litomyšl – zámek a zámecký areál      
10. Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice
11. Brno – Vila Tugendhat  
12. Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa 
Každý účastník soutěže může poslat maximálně
jeden návrh v každé kategorii. V rámci kategorie si
pak sám vybere, zda bude ztvárňovat více objektů či
pouze vybraný. Každý soutěžící se musí předem zare-
gistrovat na unesco@litomysl.cz. Registrace bude
obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení, kontaktní
adresu, kontakt (e-mail, telefon), školu, kterou sou-
těžící navštěvuje a jakou kategorii, případně katego-
rie, si vybral. 
Organizátoři si vyhrazují právo v případě převisu při-
hlášených soutěžících určitou kategorii tzv. uzavřít

(info hledejte na www.unesco-czech.cz). Aktu-
ální obsazenost jednotlivých kategorií bude
na www.unesco-czech.cz. Účastí v soutěži se
student zavazuje, že v případě vítězství
poskytne nabyvateli výhradní licenci k užití

díla. Soutěžní dokumentace bude obsahovat: vypl-
něnou přihlášku (bude zaslána jako potvrzení
registrace), požadovaný formát A2, A1 v PDF, EPS
nebo JPG, vše CMYK v rozlišení 300 dpi – odevzdáno
na CD či DVD, vytištěný návrh o velikosti A3. Návrhy
nebudou obsahovat žádnou textovou část. 
Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů je 31. srpna
do 12.00. Návrhy se zasílají na adresu: České dědictví
UNESCO, Bří Šťastných 1000, 570 01  Litomyšl (uzávěr-
ka registrací je shodná s uzávěrkou pro odevzdání sou-
těžních návrhů).
Vyhlášení výsledků se uskuteční nejpozději do 15.
září. Vítěz v každé kategorii získá 5 tisíc korun. Abso-
lutní vítěz vytvoří za 10 tisíc korun souborný plakát se
všemi památkami UNESCO a obdrží víkendový pobyt
v UNESCO lokalitě zdarma. Návrhy, které nepostoupí,
nabídne sdružení k odkoupení členským městům za 3
tisíce korun. Vítěz v každé kategorii získá 10 kusů
nástěnného kalendáře zdarma.   
Čestným předsedou komise je Ministr kultury ČR
a senátor Václav Jehlička, předsedkyní komise akade-
mická malířka Jaroslava Severová.
Vítězné návrhy budou vystaveny a vytvoří sběratel-
skou sadu velkoformátových plakátů. Budou také
použity pro vydání třináctilistého nástěnného kalen-
dáře na rok 2010 a sady pohlednic.

Michaela Severová
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO 

Nejste se sebou spokojeni?

chcete
změnu
image?

VLASOVÉ STUDIO
EvanesCente
Vám to umožní
Náš tým nabízí:
• individuální přístup
• profesionální vizážistiku

(použ. zn. Laurendor, Karaja)
• barevnou typologii
• profesionální vlasové pora-

denství s následnou realizací
(barva + melírky + střih)

• 100% Ĺoréal Professionnel

Dále nabízíme:
• líčení + česání SVATEB

(i u Vás doma)
• líčení na jiné příležitosti
• prodlužování a zahušťování

vlasů (So. Cap) – 82 odstínů
• objem. trvalou, balejáž

Kde:
Braunerovo nám. 203, 

Litomyšl
Tel. 736 671 370

Hledáme
stylistu!

www.evanescente.cz

Památky UNESCO výtvarně

FARNÍ CHARITA LITOMYŠL
HLEDÁ

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU

PRO CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU
Požadujeme osvědčení k výkonu zdrav.

povolání bez odborného dohledu,
min. 2 roky praxe, řidičský průkaz sk. B. 

Nabízíme nepravidelně rozvrženou
pracovní dobu, další vzdělávání, 

dobrý kolektiv. 

Možnost zkráceného úvazku, vhodné 
pro maminky na MD, důchodkyně. 

Nástup možný ihned.

KONTAKT: 461 619 183,
charita@lit.cz

Premiéra divadelní hry Nejbláznivější den Petera Turri-
niho volně na motivy Pierre – Augustin Caron de Beau-
marchais – Figarova svatba uvede zámecký divadelní
spolek Votružák v režii Ireny Truhlářové. 
Tento divadelní spolek vznikl v roce 1997. Repertoár
spolku Votružák, v počtu tří členů, byl směřován k dět-
ským divákům a zpestřoval jim návštěvu zámku. Nyní
divadelní spolek čítá 12 členů. Ti si vzali za své nastu-
dovat divadelní hru Nejbláznivější den (Peter Turrini).
Pierre – Augustin Caron de Beaumarchais – autor Figa-

Nejbláznivější den na zámku 
rovy svatby, sestavil plán divadelní hry tak, aby v něm
našla místo kritika. Chtěl otevřít oči společnosti
na lidské špatnosti, z kterých je sama společnost
nešťastná. Scénář Petera Turriniho nabízí pohled
i do současnosti. Někdy se komedie stává spíše tragi-
komedií. V tomto dramatickém pojetí se prolíná motto:
„Spravedlnost je fraška a nestydí se být očividná“.
Zámecký divadelní spolek Votružák vás srdečně zve
do zámeckého divadélka na zámku v Litomyšli 30. 5.
od 20.00 na slavnostní premiéru.        Irena Truhlářová

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:
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.
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Vyprávění o litomyšlských domech – 29. část
byly prováděny v letech 1907, 1917, 1977 a 1978, kdy
bylo současně provedeno statické zajištění domu pod-
nikem Geologický průzkum Rýmařov. 
Začátkem 17. století koupila dům městská rada za úče-
lem založení apatéky a pro kvartýr pana doktora a apa-
tekára. Roku 1644, za válečných časů, jej městská rada
prodala. Domy čp. 105 a 106 původně tvořily jeden
objekt. Majitelé se po rozdělení rychle střídali. Q.
Šimek na svém obrázku k roku 1870 uvádí, že dům čp.
106 nesl název U Martinka. 
Dům čp. 107 je jednopatrový, goticko-renesančního
původu a byl přestavován v baroku. Zadní trakt je kla-
sicistní a pochází z roku 1822. Přední část domu byla
podstatně přestavěna v roce 1918. Průčelí je členěno
zvlněnou římsou v patře. Podloubí je zaklenuto jedním
velkým obloukem arkády.

Když byl dům v majetku manželů Bergmannových,
byla v přízemí zřízena velká prodejna galanterie. Man-
želé Cornelie a Stanislav Bergmannovi měli dva syny,
Jiřího a Karla. Za nacistické okupace 13. prosince
1940 svitavský sudeťák Albín Hobler s pistolí v ruce
přikázal předat mu obchod i byt a ihned se přestěhovat
do malého bytu ve dvorním domku. V obchodě mohla
zůstat do 28. února 1941 jen Karlova manželka-árijka
a to z toho důvodu, aby zapracovala nového majitele.
Karel Bergmann začal pracovat na statku pana Kašpa-
ra ve Vlčkově, Jiří na statku v Tisové. Dne 3. prosince
1942 byla paní Bergmannová se synem Jiřím odvezena
s ostatními židy transportem do Pardubic a odtud
za dva dny do Terezína, kde pravděpodobně zahynul
Jiří. Paní Bergmannová zahynula v Osvětimi, kam byla
převezena 23. ledna 1943. Stanislav Bergmann zemřel
na leukémii v Litomyšli v roce 1942. Karel byl poslán
na stavbu sečské přehrady, kde byl internační tábor
pro židy smíšených manželství. Od roku 1943 do konce
války pracoval v Oslavanech u Brna v uhelných dolech,
které byly v německé správě.
Na domě je orientační bronzová deska: V letech 1871-
1874 zde žil učitel, spisovatel a sběratel přírodnin Josef
Kořenský.
Josef Kořenský (1847-1938) působil jako učitel
na dívčí škole v Litomyšli. V letech 1893 – 1894 spolu
se sládkem Karlem Řezníčkem z Hrubé Skály podnikl
cestu kolem světa, kterou popsal ve třísvazkovém díle.   

Připravuje Alena Randáková

Z počátku se nevědělo, jaká je to nemoc, a tak v měst-
ské vyhlášce purkmistra J. Janouše bylo uvedeno, že
choroba není nakažlivá. V úmrtní knize je jako příčina
smrti uvedeno vysílení - wissileni - Entkräftigung.
V nemocniční knize je nemoc uváděna jako asijská
chřipka (asiatische Brechruhr) a až po objevu bacila

choroby (Robert Koch r. 1883),
dostala název cholera.
Kdysi tento panský dům měl
na přední straně železný pern-
štejnský znak, který stářím sešel,
a tak při přestavbě, kterou prová-
děl roku 1826 vlastník domu
lékárník Jan Jetmar, nebyl již
osazen. V přízemní síni byla
do zdi vsazena kamenná poly-
chromovaná reliéfní deska pánů
z Pernštejna, která znázorňuje,
jak lovec vede zubra. Později byla
tato deska přemístěna do horní
světlé síně, kde byla až do roku
1972, kdy v domě byly zahájeny
velké rekonstrukční práce. Odtud
se dostala do tzv. vstupní zámec-
ké expozice. Po zrušení expozice
byla odvezena tehdejším
KSSPPOP do Pardubic k opravě
a konzervaci. Roku 1975 byla

do Litomyšle vrácena a po souhlasu Krajského středis-
ka památkové péče trvale zabudována do boční fasády
domu čp. 117. V té době ještě totiž nebyla dokončena
rozsáhlá rekonstrukce čp. 105. 
Na domě je orientační bronzová tabulka tohoto znění:
Na tomto místě byla roku 1719 zřízena jedna z prvních
lékáren v Čechách.
Dům čp. 106 je jednopatrový, postavený v období rané
renesance. Původní renesanční portál byl roku 1907
silně poškozen a zazděn. Dům má zachované rene-
sanční klenby. Klenba loubí je pozdější. Úpravy domu

Dům čp. 105 je dvoupatrový a pochází z 1. poloviny
16. století. Několikrát byl upravován. Při úpravě
začátkem 19. stol. vznikla nástavba druhého patra.
Objekt byl staticky zabezpečen
a památkově rekonstruován
v letech 1972-1976. 
Dle starých záznamů víme, že
po třicetileté válce roku 1648 byl
dům zakoupen italským přistěho-
valcem J. Paduanym (koupil ještě
hostinec Za vodou, Hluchandu,
Micelku a domy čp. 102-104).
Roku 1679 získal dům čp. 105 Bal-
tazar Standeurans, doktor filozo-
fie a medicíny. Roku 1719 sem
přenesl z čp. 103 Jan Václav Cetli-
cer z Rossthalu lékárnu. Byla to
jedna z prvních lékáren v Čechách
a existovala zde pod názvem
U zlaté koruny ještě ve 20. století. 
Na počátku 19. století byl dům pře-
stavěn lékárníkem Janem Jetma-
rem. Za jeho působení po příchodu
pruského vojska roku 1866 pro-
pukla v Litomyšli a okolí cholera.
Tu snad přenášeli vojáci vestfálských pluků, kteří cho-
leru prodělali, ale zůstali nositeli bacilů a pravděpodob-
ně nakazili prameny pitné vody. Nemoc se rychle
rozšířila. V městské nemocnici Na skalce, ve vojenské
nemocnici, zřízené v panském lesním úřadě a v domác-
nostech ve městě a blízkém okolí onemocnělo 1 324
občanů. Jen v Litomyšli zemřelo 384 obyvatel. Mezi
zemřelými byl i lékárník Jan Jetmar. Ve vojenské
nemocnici zemřelo na choleru 100 raněných vojáků,
přivezených sem z bitvy roku 1866 u Hradce Králové. Ti
byli pohřbeni na litomyšlském hřbitově (památník).

seriál

Českomoravské
pomezí pořádá
workshop
Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí (ČMP)
zve odbornou veřejnost na „Setkání s poskytovateli
služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Českomo-
ravské pomezí“. Workshop se uskuteční 12. května ve
14.00 v Evropské školicí centru Zámeckého pivovaru v
Litomyšli.
Mezi body programu bude představení Destinační spo-
lečnosti Východní Čechy (DSVČ) – činnost DSVČ, její
přínosy pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu a
také prezentace dobrovolného svazku obcí a turistické
oblasti Českomoravské pomezí. Na závěr bude vyhra-
zen prostor diskuzi námětů dalšího možného rozvoje
cestovního ruchu v oblasti ČMP a případným dotazům.
V případě zájmu potvrďte, prosím, vaši účast do 7.
května na e-mailové adrese zamecnik@ceskomorav-
skepomezi.cz.                                                Jiří Zámečník

Dům čp. 105

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. Děkuji.
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Vivat Majales, vivat profesores!
Málokteré město je tak spjato se studentským životem
jako Litomyšl. Studenti vždy stáli v popředí kulturního
a společenského života města.
Slavnou éru litomyšlských filozofů popsal Alois Jirá-
sek ve své kouzelné Filosovské historii, která dodnes
upoutává obrazem studentského mládí, kdy se stu-
denti stali charakteristickým živlem města. 
Historie studentstva je pevně spojena s Frebonií Helenou
Eusebií z Pernštejna, jež roku 1631 litomyšlské panství
zdědila a roku 1640 přivedla do Litomyšle řád piaristů.
Dne 3. září toho roku byla mezi Frebonií z Pernštejna
a piaristou P. Onuphriem uzavřena smlouva, podle které
se vrchnost zavazuje vystavět piaristům kostel a dům
k obývání; pro vyučování školní budovu a ročně pouka-
zovat 1000 zl. Tato nadace byla roku 1644 městem zvýše-
na o 200 zl. a o dodávání palivového dřeva. 
Když roku 1696 se stal majitelem panství František
Václav Trautmannsdorf, nechal strhnout stávající
budovy a na jejich místě postavit, předním barokním
architektem Giovannim Battistou Alliprandim, piaris-
tický kostel (dokončil František Maxmilián Kaňka)
a piaristické školy.
Roku 1733 byla při gymnáziu zřízena, jako samostatný
ústav, filozofie, která byla ale roku 1754 zrušena
a opět obnovena roku 1802. Roku 1849 byla filozofie
přeměněna na septimu a oktávu gymnázia. Na škole se
vyučovalo jazykem německým až do roku 1866, kdy se
začalo učit jen česky.
Piaristé, kteří po 230 let „chudou mládež bezplatně
vzdělávali a v náboženství, mravech i ve všech potřeb-
ných vědomostech vyučovali - Ordinem clericorum
regularium pauperum Matris dei scholarum piarum“
byli roku 1874 většinou nahrazeni světskými učiteli.
Jen jedna památka na působení piaristů zůstala až
do začátku 2. světové války (do zavedení lístkového
hospodářství) a to tzv. chlebíčková nadace. Zřízena
byla roku 1645 z nadace Krištofa Vratislava z Mitrovic
Frebonií z Pernštejna pro chudé studenty, kteří kaž-
dou sobotu dostávali bochník chleba.

Filozofské a gymnazijní školství je pevně spjato s celou
řadou významných osobností, nejen profesorů, ale
i studentů jako jsou Antonín Tille, Alois Jirásek, Alois
Vojtěch Šmilovský, August Sedláček, Jan Voborník,
Viktor Jevina, German Praesident, Florus Stašek,
Bonifác Buzek, Jan Evangelista Purkyně a další. Mezi
žáky je třeba připomenout alespoň tato jména: Arne
Novák, František Matouš Klácel, Alois Vojtěch Šembe-
ra, František Augustin Brauner, Josef a Hermenegild
Jirečkové, Hubert Gordon Schauer, Josef Durdík,
Antonín Benewitz, Viktor Kamil Jeřábek, Josef Theu-
rer, Julius Stoklasa a Viktor Janda.
Obraz filozofské historie by nebyl úplný, kdybychom
nevzpomněli slavného majáles. Musíme jej počítat
k buditelským snahám litomyšlských studentů. Majá-
les býval pořádán v Nedošínském háji nedaleko Lito-
myšle. Tehdy hojně navštěvovaném. Na programu
bývala divadelní představení, recitace, samozřejmě
společenský tanec a později i Havlíčkovy satiry. Když
ale v roce 1851 přišel Karel Havlíček Borovský do Lito-
myšle, aby si zde zajistil vydávání Slovana, nebyla již
filozofie. Odešli filozofové, ale naštěstí zůstali ostatní
studenti i majáles a to až do válečného období. Stu-
denti se několikráte pokoušeli majáles obnovit,
a nejen v Nedošínském háji. 
Největší slávu ve vzpomínkách na filozovskou historii
zažila Litomyšl v roce 1937, kdy zde režisér Otakar
Vávra filmoval Jiráskovu Filosofskou historii. Tehdy se
nejen studenti litomyšlských škol, ale i občané města,
zapojili do natáčení a Litomyšl se najednou ocitla v 1.
polovině 19. století. Několik dní se po městě procháze-
ly dámy v krinolínách, muži nosili nezbytnou hůlku
a cylindr, děti honily obruč, obchodníci nabízeli své
zboží pod starými nápisy. Cestou filozofů se procháze-
li studenti a na ně ze zámecké zahrady zhlížely dívky
s nezbytnými slunečníky. Byly to krásné chvíle.
Dnešní litomyšlští studenti se opět snaží s úspěchem
obnovit slávu majáles. Vivat majales, vivat profesores!

Alena Randáková

PROVÁDÍM
Údržby a úklid zahrad, řez stromů
a keřů, sekání trávy a jiné zahradní

práce.  Údržby a menší opravy
nemovitostí. Tel. 732 875 810

Hypoúvěr 
do 31.5. snížení sazby

až o 0,3%
Stavební spoření

• snížené poplatky pro děti do 18 let
Modré produkty

• zvýhodněný běžný účet
• kreditní karta

• spotřebitelský úvěr

Penzijní fond KB
Prodej IKS fondů

Kancelář: Ropkova 51, Litomyšl,
tel. 461 615 614

Hana Černá, tel. 777 657 413

Dechový orchestr Clöhs sdružuje mládež, která má
hudbu jako koníček. „Nejedná se o výběrovou školu.
Jedná se o mladé lidi, kteří chtějí společně hrát
v orchestru,“ upřesňuje dále Holečková. Orchestr má
tři stupně – od začátečníků, přes mírně pokročilé až
po zkušené hudebníky, kteří mohou, s pomocí rodi-
čovského sdružení, jezdit koncertovat. A tento ostří-
lený orchestr navštívil v počtu 45 hudebníků Litomyšl.
„Někteří z těch, co již v České republice byli, mě pře-
mluvili, abych uskutečnila i toto turné,“ sděluje ředi-
telka hudební školy. 
Pro Litomyšlany si připravili široký repertoár populár-
ní hudby, kterou oni sami rádi hrají. Zazněla tak filmo-
vá hudba, evergreeny nebo osvědčená klasika
od ABBY.                                       Text a foto Jana BisováSvižnými tóny populární hudby zahájil své vystoupení

švédský dechový orchestr Clöhs. Kapela složená z mla-
dých hudebníků ve věku 13 až 17 let zahrála 8. dubna
na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Rodiště Bedřicha Smetany bylo pro Marii Holečkovou,
ředitelku göteborské hudební školy Linnéstadens
Musikskola, ze které se členové orchestru Clöhs rekru-
tují, velkým lákadlem. „Vždy jsem si přála dovézt švéd-
skou mládež do těchto krásných míst, kde se Smetana
narodil.“

Švédský dechový orchestr
zahrál Litomyšlanům

Lidový dům Litomyšl 
pořádá

TANEČNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

od října  2009
Pátky: učitel tance  ing. Jan Lexman 

mírně pokročilí plus nové
taneční variace

Soboty: učitel tance Jan Bílek  
zopakování od základů plus

něco navíc
Kurzy se skládají z 8 lekcí a věnečku

Cena 1000,-/os / za 1 kurz
přihlášky od května 2009

tel. 461 619 183, 731 460 663 
lidovydum@lit.cz

Lidový dům Litomyšl 
pořádá víkendový

ZÁKLADNÍ
TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ

soboty od 12. 9. do 12. 12. 2009
v 17 hod

cena 1100,- /os /za kurz
včetně věnečku

Průkazka účastníka
je slosovatelná o dárkový poukaz!

Přihlášky od května 2009
tel. 461 619 183, 731 460 663

lidovydum@lit.cz

Prodám novostavbu,
obec Hrušová,

chybí fasáda, nový dům v klidném
prostředí. Cena 2 700 000 Kč. 

Volejte: 722 926 684

Radovánek na III. ZŠ
Srdečně zveme litomyšlskou veřejnost na vystoupení
divadelního spolku Radovánek, které se koná 12.
května v 15.00 v aule III. základní školy. Na programu
je pohádka O kohoutu, kocouru a kose, hudební klipy
- lidové zpěvy a tance a vystoupení mažoretek.

vychovatelky ŠD
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Proč bychom se netěšili...
aneb oslavte s námi velký příběh malého města

Čtvrtek 28. května, pátek 29. května
Proč bychom se netěšili...

Poslední květnový víkend odstartujeme již ve čtvrtek
večer koncertním provedením opery Viléma Blodka
„V studni“. Účinkovat budou členové litomyšlských
pěveckých sborů, vysokomýtský Otakar spolu s Lito-
myšlských symfonickým orchestrem pod vedením
Jana Šuly. 
V pátek večer se bude na krytém zimním stadionu
v Litomyšli konat poprvé v historii koncert. Těšit se
můžete na jednu z nejpopulárnějších, nejmladších
a nejprodávanějších  zpěvaček české hudební scény,
Ewu Farnou.    
Na oba pořady lze využít Výroční kartu Litomyšlana –
opera vás po předložení vyjde na 50 Kč a koncert Ewy
Farné na 150 Kč, běžné vstupné je 100, respektive
200 Kč.

Sobota 30. května
Slavíme všichni společně

aneb sousedské hodování
Litomyšlané Litomyšlanům – tak zní základní heslo
letošních oslav. Pojďme tedy slavit všichni společně.
Na Smetanově náměstí k tomu v sobotu 30. května
od 15 do 21 hodin připravíme vše, co je třeba. Naše
„hospoda s nejvyšším stropem na světě“ je asi jediná,
do které si můžete přinést svoje jídlo i pití. Můžete, ale
nemusíte! Své stánky zde budou mít nejen Litomyšlské
restaurace, budete si moci koupit vše, co nestihnete
doma uvařit či upéct. A nezapomeňte – do hospody se
chodí pěšky. Nechte prosím doma své čtyřkolé miláčky,
neboť průjezdnost městem a možnosti parkování
budou v sobotu značně omezené. 
Slavit však nebudeme „jen“ jídlem a pitím, i když by
nám to ve městě vyhlášené kuchařky Magdaleny Dobro-
mily Rettigové neměl nikdo vyčítat. Slavit budeme také
poslechem dobré muziky a třeba i nějakým tanečkem.
Pro dobrou náladu bude hrát pouliční retro šraml Brid-
ge Band, dixieland Steamboat Stompers, divadelní
soubor z Levoči hru Bílá paní, balkánská dechovka Fan-
fare Transylvania, pouliční kapela Péro za kloboukem,
revival zlatá sedmdesátá Jam Bazar a rock and rollový
Pink Panthers. Celé odpoledne bude moderovat Radek
Havel. Akce je bez vstupného – naopak, prvních 750
piv bude vytočeno zdarma!
A protože víme, že v Litomyšli rády slaví i děti, bude
pro ně na Toulovcově náměstí nachystána v 16.30
a 18.30 jejich oblíbená pohádka. Dobrou zprávu máme
i pro rodiče dětí od tří do šesti let. Ve spolupráci s peda-
gogickou školou bude v Rodinném centru na Toulovco-
vě náměstí zajištěno hlídání vašich ratolestí.  

Slaví se i na Gymnáziu A. Jiráska 
Gymnázium A. Jiráska bude v sobotu odpoledne křtít
Almanach Glit – podtitul Starobylé město mladýma
očima. Jde o sborník literárních i výtvarných student-
ských prací věnovaný Litomyšli k 750. výročí povýšení
Litomyšle na město. V půdních prostorách školy bude
vernisáž výtvarných prací absolventů – vystaveny
budou kresby, grafiky a fotografie. Na chodbách školy
bude výstava maturitních tabel.

Litomyšl v moci noci 
K oslavám povýšení na město se přidává také řada správ-
ců památkových objektů a kulturních institucí. Od 20
do 23 hodin mají pro všechny Litomyšlany a návštěvníky
našeho města připravený velmi zajímavý program. Věří-
me, že bohatá nabídka vás nenechá doma před televizní-
mi obrazovkami, ale vyrazíte slavit společně s námi,
oslavy jsou naplánovány až do rána. Na své si v Noci
oslav přijdou i děti. Přimlouváme se u rodičů o výjimeč-
né posunutí večerky, zážitky budou stát určitě za to!
Koordinátorem této akce je Regionální muzeum v Lito-
myšli. Do hlavní budovy muzea můžete přijít už ve dvě
hodiny odpoledne, kdy zde proběhne vernisáž výstavy
Něco pro holky – Kouzelný svět panenek. Panenky
a modelové oblečení bude z dílny a sbírky Eriky Holubo-
vé. Od osmi večer bude k výstavě připraven workshop.
Návštěvníci si budou moci ušít jednoduchou panenku,
šatičky nebo vyzkoušet drhání. Doprovodný program je
i k výstavě Něco pro kluky – Auta a autíčka, to aby to
pánům a klukům nebylo líto. Na muzejním dvorečku
bude po celý večer probíhat jazzový jazzchat, v Rodném
bytě B. Smetany bude koncertovat Dětské trio žáků ZUŠ
B. Smetany, do II. patra zámku jste zváni mezi klavíry
dvou století na Velkou noční hudbu (slovem i hudbou
provází cembalista a dirigent Vojtěch Spurný a cembalis-
ta, klavírista a autor expozice Petr Šefl) a v zámecké
kapli se od 21 hodin představí Lucie Valtrová – zobcová
flétna s varhaníkem Petrem Sobotkou. Koncerty budou
probíhat celý večer v dvacetiminutových blocích tak, aby
návštěvníci akce stihli co nejvíce z nabízeného progra-
mu. Sáhněme si do svědomí, milí Litomyšlané – kdy
naposledy jste byli na svém zámku? Díky vstřícnosti
Národního památkového ústavu a zaměstnanců zámku
můžete zažít noční prohlídku památky UNESCO zcela
výjimečně zdarma. Prohlídky budou probíhat v půlhodi-
nových intervalech. Zámečtí pro vás ve spolupráci
s hereckým spolkem Votružák připravili v zámeckém
divadélku divadelní představení hry Nejbláznivější den –
volně na motivy Fišarovy svatby (pouze od 20 hodin).
Doslova přiťuknout Litomyšli na zdraví budete moci
v zámeckém sklepení, kde bude připravena ochutnávka
vín a také noční hra pro děti i dospělé "Za zub něco
na zub..." 
Rušno bude i v zámeckém pivovaru. Ve výstavním sále
a na dvorečku pivovaru bude od 20 hodin vernisáž
výstavy fotografií mapujících patnáctileté trvání Music
Clubu Kotelna. Pogratulovat i k těmto narozeninám při-
jede jazzrocková formace Eggnoise – od 20 hodin se
těšte na minikoncert na dvorečku, od 23.30 hodin
na noční nokturno v Kotelně. Od 21 hodin jsou na pro-
gramu dvě filmové projekce. V přednáškovém sále

zámeckého pivovaru nám Klub filmových amatérů pro-
mítne Střípky z Litomyšle aneb takoví jsme byli.
V zámeckém infocentru se můžete těšit na projekci filmu
Šumná Litomyšl – od sokolovny až k divadlu povedou
kroky architekta Davida Vávry.
Výjimečně v noci bude mít otevřeno i Městská knihovna
Litomyšl. Těšit se můžete na dvě cestopisné přednášky –
Z Litomyšle na kole do Říma a Litomyšlský skaut v ame-
rickém Wisconsinu. V čítárně budou připraveny Mozko-
hrátky aneb Hrátky s pamětí, v dětském oddělení
Medailony slavných Litomyšlanů či návštěvníku Lito-
myšle a vyznání obyvatel města na téma Kniha mého
srdce a čtení z oblíbených knih. Knihovna také vystaví
pozoruhodné knihy ze svého fondu a fotografie doku-
mentující svoji činnost. Po celý den bude registrace
nových členů pouze za 10 Kč. Ale to ještě není vše – kni-
hovnické služby budou zajišťovat „přední spisovatelé
a známé literární postavy“.
Otevřeny budou po celý večer také vyhlídky na Červené
věži a na věži Gymnázia A. Jiráska. Během celé soboty
bude internet v obou pobočkách informačního centra
zdarma – Litomyšlané a návštěvníci města budou mít
možnost poslat pozdrav či fotografii svým přátelům. 

Vyvrcholení Noci oslav
Vrcholem sobotních oslav bude ohňové divadelní před-
stavení a ohňopády v Klášterních zahradách, na které
se můžete těšit ve 23 hodin.
A komu se nebude chtít spát, může až do rána pokračo-
vat v oslavách v Music Clubu Kotelna. O zábavu se
v rámci nočního nokturna postará jazzrocková formace
Eggnoise. 

Neděle 31. května
Víkend plný oslav bude pokračovat nedělním meziná-
rodním turnajem v kopané, kterého se zúčastní i druž-
stva z partnerského Rodenu a Levoči.       
Požehnání městu Litomyšl vyprosí představitelé lito-
myšlských církví v rámci Slavnostní ekumenické boho-
služby, která se bude konat od 10.15 hodin v kostele
Povýšení sv. Kříže. Nedělní odpoledne bude patřit pře-
devším dětem. Od 14 do 17 hodin pro ně neziskové orga-
nizace a základní školy připravily odpoledne plné
soutěží a her. Např. v parku za Smetanovým domem
budou připraveny nízké i vysoké lanové překážky orga-
nizované III. ZŠ a také soutěže připravené pionýry
a debrujáry, v parku na Vodních Valech se těšte na kolo-
běžkové závody (I. ZŠ), na Smetanově náměstí si zařádí-
te s Nadějí Litomyšl a Junákem Litomyšl, na Toulovcově
náměstí se na vás těší II. základní škola a po zajímavé
trase se spolu s Domem dětí dostanete až do sklepení
domova důchodců. Na Smetanově náměstí si pro vás
spolky leteckých a automobilových modelářů připravily
kromě soutěží také ukázku proletů a projížďky svým
modelů. Na závěr tohoto soutěžního odpoledne vás
zveme za pohádkou – Mladá scéna z Ústí nad Labem
sehraje jen pro vás pohádku o Popelce. Podrobná mapa
soutěžních zastávek bude vyvěšena v Informačním cent-
ru na Smetanově náměstí.            
Víkend plný oslav zakončí Rockové oratorium Eversmi-
ling liberty v podání sborů Gybon, Jitro, KOS a Taneční-
ho souboru C-dance. Slavné oratorium autorů Jense
Johansena a Erlinga Kulbera rozezní Zámecký amfiteátr
od 21 hodin. 
Heslu oslav Litomyšlané Litomyšlanům odpovídá i to, že
sbírka během slavnostní bohoslužby a dobrovolné
vstupné z oratoria bude věnováno na stavbu nového
kostela Církve bratrské v Litomyšli.       
Podrobný program naleznete též na www.litomysl.cz.
Těšíme se na viděnou na oslavách! 

Ing. Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Výzva pro restaurace, hotely a obchodníky:
Máte zájem podílet se na „sousedském hodování“?
Postavte si stánek a připravte své specialitky. Dotazy
a náměty posílejte na 750let@litomysl.cz.

V letošním roce si připomínáme 750 výročí od doby, kdy Přemysl Otakar II. udělil Litomyšli městská práva.
Litomyšl je však mnohem starší. „Tisíciletá historie města se opírá o zmínku v Kosmově kronice, která zmi-
ňuje hrad Litomyšl jako pohraniční pevnost panství knížete Slavníka v údajném roce jeho smrti (981),“ říká
Petr Chaloupka z Regionálního muzea Litomyšl a doplňuje:“Kosmas však svoji kroniku sepisoval o více než
130 let později. Datace počátků Litomyšle je tedy velmi nejistá.“
Datum povýšení na město je oproti tomu přesně doložitelné, stalo se tak 27. července 1259. Oslavy tohoto
výročí jsou naplánovány jako celoroční a byly zahájeny v posledních hodinách loňského roku slavnostním
silvestrovským ohňostrojem.
A na co se v rámci oslav můžete těšit? „Vedle kulturních akcí je připravena i řada sportovních turnajů, svou
činnost představí také litomyšlské spolky, říká šéf přípravného týmu oslav Radek Kašpar a dodává:
“Na každý měsíc je připravena vždy jedna velká akce kterou doplňují akce komornějšího rázu. Vyvrcholení
oslav je plánováno na poslední víkend v květnu a druhý víkend v září. Věříme, že velký příběh našeho malého
města budou slavit všichni Litomyšlané společně - podtitulem je známé Proč bychom se netěšili!“
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„Specka” prověřila znalosti 
Speciální základní škola a mateřská škola v Litomyšli
uspořádala 23. dubna v zámeckém pivovaru zajímavou
akci. Prezentaci projektu k 750. výročí povýšení Lito-
myšle na město zpestřila soutěží. To by nebylo nic
nového, kdyby za soutěžní stoly nezasedli například.
2. místostarosta Města Litomyšle Vladimír Novotný,
člen Rady města a ředitel Základní umělecké školy
Bedřicha Smetany Radomil Kašpar, starosta obce
Svinná Vlastimil Šmíd, nprap. Petr Meloun, vrchní
inspektor Obvodního oddělení PČR v Litomyšli a další. 
Speciální škola představila projekt Leporelo, na kte-
rém se podíleli, od začátku školního roku, téměř
všichni žáci. „Leporelo je myšlenkou celého týmu a
vzniklo tak, že ke každému písmenu z názvu města
jsme zvolili určitou oblast. Tu jsme potom dále rozvíje-
li,“ vysvětluje průvodce večerem Mgr. Josef Štefl ze
speciální školy. Pod jednotlivými písmeny tak najdeme
například litomyšlské mosty, vzdálenosti ve městě,
instituce apod. „Děti v určených oblastech zjišťovaly
význam a přínos pro Litomyšl. Abychom jednotlivá pís-
mena zase spojili, zvolili jsme jednoduchou obrázko-
vou formu dětského leporela,“ dodává Štefl. Škola by
tento projekt chtěla prezentovat na květnových osla-
vách města. Ve spolupráci s radnicí hodlají Leporelo
vydat v tištěné podobě, aby tak bylo přístupné široké
veřejnosti. 
Jako milé zpestření se uskutečnila zmiňovaná vědo-
mostní soutěž. Tři týmy zodpovídaly otázky s tématem
750. výročí, ale nechyběly ani zkoušky zručnosti. Co je
žejdlík? nebo Kolik váží výtisk opery Bedřicha Smeta-
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Samozřejmě si všichni uvědomujeme, že nový systém
klade nároky na větší aktivitu občanů.
K Vašim připomínkám je třeba dodat, že jsme jediným
městem okresu Svitavy zajišťujícím pro své občany jarní
a podzimní svozy, byť v pozměněné podobě. Navíc je zde
nejnižší poplatek za komunální odpad. 
Pokud jde o připomínky k fungování současného systé-
mu, prověřil jsem si je u Technických služeb (TS). Dle
uvedeného popisu by to skutečně nebylo v pořádku.
Z TS jsem ovšem obdržel informace poněkud odlišné,
než které sdělujete. Ve Vámi uvedených 10.00 kontejner
na Okružní ulici prý přistaven byl a to na místě určeném
objednavatelem. V e-mailu zmíněný pan Havránek
údajně neinformoval žádného pracovníka TS, že jde
objednat přistavení kontejneru. Sháněl konkrétní pra-
covnici této organizace, která v té době na pracovišti
omluveně přítomna nebyla. Byl tedy odkázán na úřední
den, kdy byla zaručena její přítomnost.

Město reaguje: Nový systém...
Za to, že se na Okružní ulici bezplatně staráte o zele-
né plochy u Vašich nemovitostí, Vám samozřejmě
děkuji a vážím si toho. Není skutečně v silách Tech-
nických služeb tyto, velikostně velmi omezené plo-
chy, udržovat v termínech, jež by Vám vyhovovaly.
Pokud tuto aktivitu přestanete provádět, budeme to
muset vzít jako fakt.
Ekonomičnost jarní svozové akce budeme moci
vyhodnotit až po jejím skončení. O tom, jak budou
organizovány případné podzimní akce, rozhodneme
na základě tohoto vyhodnocení. Zmíněné usnesení
Rady města nemá trvalou platnost. 
Chápu, že novoty přinášejí i svá negativa, ale prosím
o trpělivost a ochotu změnit zaběhlé návyky. Také
mi to dalo zabrat a improvizoval jsem. Teď vím, že se
musím na příští svoz lépe připravit. S přáním hez-
kého léta a nebe bez mráčků všem Litomyšlanům.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Ten čte rád to 
a ten zas tohle

Nejdříve strategická žlutého týmu a potom zapsat odpověď. 

Farná zazpívá v rámci oslav města
Mladá nadějná poprocková zpěvačka Ewa Farná
vystoupí 29. května v 19.00 na litomyšlském Krytém
zimním stadionu. 
Farná prorazila do hudebního světa písní „Měls mě
vůbec rád“ a rázem se stala idolem teenagerů. Od roku
2006 je nominována v anketách Český slavík, Anděl
nebo hudebních cenách TV Óčka. Nejprve jako „objev
roku“ a později v kategorii „zpěvačka“. Ač velice mladá,
dokázala v roce 2007 obsadit čtvrté místo v Českém sla-
víku. O rok později už poskočila o stupínek nahoru a k
tomu přidala i třetí místa v anketách Anděl a Týtý. 
První vydané album s názvem „Měls mě vůbec rád“ se v
roce 2007 stalo platinovým, když se ho prodalo více
než 20 tisíc kusů. Druhým v řadě bylo Ticho, z něhož
jsou známé především písně Ticho a La la laj. I za něj
získala platinovou desku. V prodeji je i polské album
Sam na sam a na jaře 2009 jí u severních sousedů vyšlo
Cicho.
Ewa se vydala cestou koncertů. V roce 2008 se stala
nejmladší zpěvačkou u nás, která uspořádala celore-

publikové turné. Z něj vzniklo cd a dvd Blíž ke hvěz-
dám. 
Letos má ve svém diáře také pěknou řádku koncertů.
Koncem května má poznačenou Litomyšl.

Jana Bisová, foto Lenka Hatašová

Pokud jste sledovali v České televizi první z pořadů
věnovaných anketě Kniha mého srdce, tak víte, proč
jsem svému příspěvku dala právě takový nadpis. I když
televizi sleduji spíše sporadicky, tento pořad jsem si
nenechala ujít. 
Známé osoby - herci, překladatel, spisovatelé nebo
ředitel ZOO – nám otevřeli svá srdce – a přiznali, co
rádi čtou, který spisovatel je jim svým dílem nejbližší.
Po jaké knížce sáhnou, když jim je ouvej. Lidé, mnoh-
dy opravdové osobnosti, jež v tomto pořadu vystupo-
vali, mi byli vesměs sympatičtí. A přiznám se, že i když
mě nezajímá, jak se oblékají nebo co jedí, zajímalo mě,
co čtou. A tak se zrodil nápad připravit pro návštěvní-
ky naší knihovny malou výstavu o tom, co tito „slavní
Češi“ rádi čtou a které knihy jsou jejich srdci nejbližší.
A protože se nám blíží oslava 750. výročí povýšení
Litomyšle na město, byla bych ráda, kdybyste se i vy,
naši pilní čtenáři a pravidelní návštěvníci litomyšlské
knihovny, zamysleli nad tím, co je nepostradatelným
titulem ve vaší soukromé knihovně a sdělili to svým
spoluobčanům, anebo jim kousek ze své oblíbené
knížky přečetli. 
Věřím, že podobnou žádost neodmítnou ani představi-
telé města a přední osobnosti Litomyšle. A zajímá-li
Vás, kde si budeme společně povídat a číst si, tak
odpovídám: 30. května večer v Městské knihovně
v Litomyšli, která pro všechny návštěvníky připravuje
ještě další překvapení.                 Jana Kroulíková, MK

Slova moudrých: Smutné je, že hlupáci jsou tak
sebejistí, a lidé moudří plni pochybnosti. B. Russell

Své významné životní jubileum v dubnu osla-
vili někteří naši spoluobčané:
80 let – Klejchová Anna, Karlík Josef
85 let – Flídrová Marie, Fryauf Josef
94 let – Knesplová Anna
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství: 
Milan Záleský, Janov – Marie Randová, Lito-
myšl, Miroslav Hájek, Litomyšl – Lenka Fryau-
fová, Litomyšl, Jiří Kovařík, Vysoké Mýto –
Petra Ivanjuková, Vysoké Mýto, Jaroslav
Donda, Frenštát p. R. – Ema Hájková, Svitavy,
Roman Valeš, Svitavy – Martina Macková, Svi-
tavy, Michal Vodehnal, Litomyšl – Lada Karlí-
ková, Vysoké Mýto, Pavel Šitner, Jílové –
Monika Rybková, Česká Třebová, Ondřej Pfeif-
fer, Praha – Ivana Bagarová, Kladno, Michal
Rabas, Jablon. n. Orl. – Jana Vandasová, Lito-
myšl, Dušan Novotný, Nové Město n. M. – Kate-
řina Horká, Nové Město n. M., Aleš Marek,
Němčice – Kateřina Slušná, Litomyšl, Michal
Janaček, Voděrady – Jana Ondrušková, Lito-
myšl, Jan Nešpor, Karle – Karolina Mejtová,
Česká Třebová
Novomanželům přejeme hodně vzájemného
porozumění, spokojenosti a manželské pohody.

Jubilejní zlatou svatbu oslavili manželé
Anežka a Oldřich Novotný z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miloslavem Kohoutem (78 let), Olgou Patočko-
vou (96 let), Terezií Schauerovou (86 let),
Marií Pavlišovou (80 let)
Vzpomínáme. V. Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

ny Prodaná nevěsta z roku 1951, který vlastní Městská
knihovna v Litomyšli? jsou jen některé z otázek na těla
soutěžících. Přestože to zpočátku nevypadalo na
zlato, zvítězil žlutý tým a s ním i Vladimír Novotný.
„Očekával jsem umístění na medailovém místě,“ říká s
úsměvem Novotný a dodává: „Když jsem dostal pozvá-
ní do soutěže, nemohl jsem odmítnout. Školu chválím,
kudy chodím,“ vyznává se Novotný. Josef Štefl k sou-
těži dodává: „U některých otázek byly odpovědi
odhadnutelné, u jiných byla odpověď na náhodě. Sou-
těž jsme koncipovali tak, že bylo možné vybírat z mož-
ností.“ 
Přestože na oko panovala bojovná nálada, soutěžilo se
fair play. Pobavili se nejen soutěžící, ale i hosté. 

Text a foto Jana Bisová
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BARVY LAKY

Firma PAVEL KAIZAR

OCHRANNÉ POMŮCKY

Najdete u nás široký výběr pracovních
oděvů, obuvi a ochranných pomůcek:
• Montérkové obleky, blůzy a kalhoty v běžných,

prodloužených i zkrácených velikostech
• Zástěry bavlněné i dederonové
• Gumáky, gumofilcy, farmářky kotníčkové

a polobotky,  bezpečnostní obuv a sandály
• Rukavice, respirátory a brýle

Dále nabízíme: prášky na praní, 
čistící prostředky, přípravky HG a Star, 
barvy Primalex, HET a malířské potřeby

Z naší nabídky vybíráme:
Jar více druhů 1 l  / 41,- Kč
Fixinela 500 ml  / 39,- Kč
Het klasik tónovaný 7 kg  / 290,- Kč
Pracovní obuv Firsty 01 kotník  / 350,- Kč
Farma kotník světlá  / 620,- Kč
Sandál Fénix  / 525,- Kč
Rukavice Magpie  / 27,- Kč
Rukavice zahradnické Avocet  / 7,- Kč
Kombinéza pružná záda  / 803,- Kč

Těšíme se na vaši návštěvu! LITOMYŠL
Braunerovo nám. 204, 1. patro

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

•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

Vítězný kalendář
Ve středu 1. dubna jsme převzali v Kolowratském paláci
v Praze 2. cenu v soutěži Kalendář roku 2009 v katego-
rii „Nejlepší kvalita tisku a celkového zhotovení"
za nástěnný kalendář „Automobily Aero s karoseriemi
Sodomka". Kalendář byl vydán ve spolupráci s Regio-
nálním muzeem Vysoké Mýto. Toto ocenění je důka-
zem toho, že naši práci děláme dobře. 

Leoš Tupec, tiskárna H.R.G. Litomyšl

Snímek zachycuje soutěžní seskupení v době založení klubu.
Zleva předseda tehdejšího klubu Josef Klejch, vedle jeho
starší bratr Václav a pan Slanina z klubu Choceň, foto klubo-
vý archiv ze 70. let.

svatební agentura

nově otevřeno od 1. dubna

• svatební a společenské šaty
• veškeré doplňky
• snubní prsteny
• svatební oznámení
• pánské obleky a doplňky

Tyršova 272, 100 m od Braunerova náměstí
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 12.30 – 17.30 (mimo tuto dobu je
možnost se objednat!)  •  So: na objednávku 

tel. 728 484 360  •  diana_agentura@hotmail.com
www.diana-agentura.unas.cz

Modelářská soutěž

s radiem řízenými modely. I oni byli na soutěžích
úspěšní. V současné době mladý soutěžní tým dosahu-
je špičkových výkonů i na mezinárodních kolbištích. 

za Letecko-modelářský klub Litomyšl
Jindřich Krčmář

K výročí 750 let od povýšení Litomyšle na město pořá-
dá Letecko-modelářský klub Litomyšl, pod záštitou
starosty města Michala Kortyše, modelářskou soutěž
volně létajících modelů. Klub chce takto navázat
na způsob létání v 70. letech minulého století. Soutěž
se koná 16. května na letišti Polička. Akci v 8.30 zahá-
jí starosta Michal Kortyš. Předpokládaný konec bude
zhruba ve 14.00. 
Očekává se velká účast žáků, protože kategorie je
finančně dostupná mladým modelářům. Při tomto
létání je nutný prostor o velikosti jednoho kilometru,
proto se závod koná na letišti v Poličce. Příjezd na sou-
těžní plochu je první odbočkou po pravé straně
ze směru od Litomyšle za obcí Lezník. Jedná se o zpev-
něnou zemědělskou komunikaci. Vše bude dostatečně
značeno. Vjezd na letištní plochu je zakázaný. Mode-
lářský klub srdečně zve všechny zájemce o tento sport.
Letecko-modelářský klub má dlouholetou historii.
V letošním roce oslaví 40. výročí svého založení. Vzni-
kl v roce 1969 pod hlavičkou n.p. Vertex. Zakládající
členové jsou již letitými pány nebo už nežijí. Ve svých
začátcích se soutěžilo jen s volně létajícími modely,
ovšem s nemalým úspěchem. S technickými možnost-
mi, které doba přinesla, se někteří věnovali létání Moderátor Standa Berkovec a Jan Gloser z litomyšlské tiskárny.



K oslavám výročí 750 let povýšení Litomyšle na město
se připojuje i Spolek leteckých modelářů Litomyšl
celou řadou akcí. Tou nejbližší je Modelářský letecký
den, který se koná v sobotu 30. května na modelář-
ském letišti ve Vlkově. Program je plánován od 14.00
do 17.00. Provoz letiště však bude otevřen již v 10.00. 
K vidění budou ukázky vrcholné akrobatické pilotáže
modelů, vleky větroňů za motorovými modely, obří
modely, ukázky pilotáže vrtulníků a řada dalších zají-
mavých čísel. Parkoviště a občerstvení zajištěno.
Součástí rozsáhlých oslav Dne dětí, které pořádá
v neděli 31. května na celém Smetanově náměstí a při-
lehlém okolí Město Litomyšl, bude výstava modelů
spojená – v případě příznivého počasí - s letovými
ukázkami malých modelů letadel a vrtulníků. Výstava
i případné letové ukázky budou situovány do prostoru
před kanceláří Městské policie a proběhnou v době
od 14.00 do 16.00.                                        Milan Šmejc

Letečtí 
modeláři dětem 
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Historie a současnost Řemeslné školy 
aneb už jsme tady 120 let

Za zřízením řemeslné školy v Litomyšli stála místní
Řemeslnická beseda, která si již v roce 1883 pohrá-
vala s myšlenkou založit školu pro „dorost i tovary-
še ze řemesel a živnosti”. V únoru 1884 pak byla
vytvořena prozatímní živnostenská pokračovací
škola Řemeslnické besedy. Jednalo se o soukromé
zařízení. 
V roce 1887 byla v Litomyšli, stejně jako v několika
jiných městech, zrušena reálná škola. Radní, kteří hle-
dali náhradu, zvolili všeobecnou školu řemeslnou.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 4. října 1888. Se
školou byla spojena veřejná kreslírna určená pro živ-
nostníky, řemeslníky a jejich pomocníky. Vzdělávací
ústav měl za úkol poskytovat takové předběžné vědo-
mosti teoretické i praktické, aby student v praxi doká-
zal zvládnout živnost. 
O úspěchu školy již v prvních letech svědčí Okresní
výstava průmyslová konaná v Litomyšli v roce 1894,
kdy vystavené práce studentů získaly první cenu. 
V roce 1897 se škola přestěhovala na Toulovcovo
náměstí do přestavěné budovy měšťanské dívčí školy.
Až do začátku 20. století prodělávala chmurné roky.
V roce 1903 převzala ústav od města zemská správa
a škola tak získala nový název: Královská česká zem-
ská řemeslnická škola. Zemský výbor začal zvelebovat
především dílny. 
S nástupem 1. světové války začal klesat počet studen-
tů a skončila i modernizace. Po válce byl stav školy
velice neutěšený. Ve školním roce 1919–1920 došlo

Za 2. světové války fungoval vzdělávací ústav celkem
normálně. Němcům se hodili absolventi pro manuální
práce. Obrat nastal v posledním roce války. Otevřeny
byly pouze první ročníky. Po válce se škola postupně
vracela do normálu. Změnou zaměření na zemědělství
dostala v roce 1957 název Střední zemědělská škola.
V roce 1992 již nese název Střední zemědělská a rodin-
ná škola a od roku 1996 byla zahájena výuka na Vyšší
odborné škole.
V roce 1999 se ruší Rodinná škola a od té doby má
vzdělávací instituce název Vyšší odborná škola
a Střední odborná škola technická v Litomyšli. 
V současné době je vybavenost školy na vysoké úrovni.
Studentům je poskytována a předávána celá řada
informací s předstihem před učebnicemi. Zajímavou
paralelu popisuje ředitel školy ing. Milan Janecký. „V
této škole se při jejím založení otevřel kurz kreslení,
které vyučovaly významné osobnosti té doby jako byl
akademický malíř Karel Štastný nebo architekt Alois
Metelák (navrhl Pomník českých bratří na Růžovém
paloučku a několik památníků v Litomyšli, pozn.
red.)“ a dodává: „Dnes vyučujeme kreslení v 3D Auto-
Cad programu. Nakreslené návrhy se převádí přímo
na obráběcí technologii a obráběcí stroj studentům
ukáže i konečné zpracování. Do jisté míry pokračuje-
me v tradici našich předků.“
O tom, jakým vývojem škola během 120 let svého půso-
bení prošla, se můžete přesvědčit na výstavě pořádané
15. – 17. května v prostorách školy.                           -red-

k reorganizaci. Vzdělávací ústav se změnil na odbor-
nou školu s názvem Zemská odborná škola pro zpraco-
vání dřeva a kovů. V letech 1924–1925 šlo o tříletou
odbornou školu zámečnickou. Truhlářské oddělení
bylo, k nelibosti místních živnostníků, zrušeno. 
V květnu 1926 započala stavba nynější budovy. Projekt
vypracoval ing. architekt Karel Tymich. V roce 1929 se
již v nové budově konala Krajinská výstava východních
Čech, kterou poctil návštěvou i prezident T. G. Masa-
ryk. V roce 1930 škola získala čestný název Masaryko-
va zemská průmyslová škola v Litomyšli. S novou
budovou přišlo i nové vybavení dílen. 

Dětský den 
Na Veselce
V neděli 7. června se bude Na Veselce v Litomyšli konat
již II. ročník zábavného odpoledne pro děti i dospělé.
Ze spolupráce mezi SPgŠ a Samurai klubem bojových
umění a sportů vznikne odpoledne plné zábavných
a naučných soutěží. 
Do hledání kuliček, házení na cíl, lovu ryb, skákaní
v pytli a dalších úkolů se mohou zapojit i rodiče a pří-
buzní. Přestávky mezi soutěžemi vyplní mimo jiné
i vystoupení kouzelníka. Každý zúčastněný si odnese
odměnu, kterou si sám vybere z bohaté nabídky. 
Začínáme ve 14.00 a tímto srdečně zveme všechny
rodiče a děti, aby s námi strávili příjemný den
Na Veselce.                                                 Lenka Seklová

Budova školy před lety. Do dneška se moc nezměnilo. 
Foto archiv školy

Ve středu 3. června pořádá litomyšlský Dům dětí a mlá-
deže ve spolupráci s Městskou knihovnou ve městě
každoroční hru Odpoledne s Vševědem.
Jedná se o variantu soutěže pro děti Litomyšlský Vše-
věd, která jim pomáhá objevovat litomyšlské zajíma-
vosti.
Na start u radniční věže mohou děti z 1. až 5. tříd při-
jít kdykoliv mezi 13.30 a 15.30. Čeká je několik sou-
těžních stanovišť (v případě deštivého počasí
v podsíních) a spousta odměn. 
Vyhrává každý soutěžící, který projde stanovišti
a vyluští hádanky.  

Eva Pecháčková

Odpoledne
s Vševědem

Terapie přírodní cestou
Terapie přírodní cestou – okamžitá
úleva od bolesti na Vašem těle, ošet-
ření léčivou energií, vyrovnání hla-
din energií, jin a jang /jinové i
jangové orgány/. Mezi jinové patří
meridián plic, srdce, krevní oběh,
slezina a slinivka, ledviny a játra.
Janové meridiány žaludek, žlučník,
tenké a tlusté střevo, močový
měchýř, trojitý ohřívač.
Vyrovnání meridiánu početí a řídící-
ho meridiánu. Meridiány jsou dráhy
v těle, které rozvádí životní energii do orgánů,
pokud je některá dráha meridiánů nevyrovnaná a
tudíž neproudí energie uvnitř těla tak jak má a
někde jí je přebytek, nebo úbytek potom orgán
degeneruje /bolesti/ a začíná nemoc v těle. Toto
léčení uleví člověku při jakékoliv bolesti zad,
hlavy /migrény/, sedací nervy, záněty v těle, viro-
vá a chřipková onemocnění, srdeční problémy je

zaměřena na fyzické tělo a úlevu od
bolesti tak, že se najde příčina a ta
se odstraní. Rozproudí se v těle
životní energie a následně probíhají
léčebné procesy. Okamžitá úleva od
bolesti. Léčení je možno provést na
dálku, ale preferuji spíše osobní
kontakt. Nutno objednat dopředu
telefonicky nebo emailem. Vyrovná-
ní metabolické poruchy organismu.
Poradenství v regulaci váhy směrem
dolů i nahoru. Sestavování jídelníč-

ku pro redukční výživu, sportovní výživu, dětskou
výživu. Jídelníčky sestavuji z klasických potravin
nebo nutriční výživy, jak komu toto vyhovuje.
Doporučení i doplňku co se týká bylin na určitý
problém či prevenci.
Markéta Šimáčková, výklad tarotu, www.reiki-
srt.com, tel. 722 926 684, 731 476 943, simacko-
va@unet.cz PLACENÁ INZERCE

Do herny v Litomyšli
přijmeme na HPP

• pokladní/ho
• provozní/ho

Příjemné pracovní prostředí
Dobré platové podmínky

Tel.: 603 107 692

Pronajmu nebytové prostory
30 m2 v blízkosti centra

(Umrlčí ulička – Muzika Kalibán).
Cena dohodou. Tel.: 608 706 201
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Náměstí ovládne středověk
Občanské sdružení Memoria populi nabídne 16. květ-
na na Smetanově náměstí v Litomyšli historický pro-
gram inspirovaný slavným výročím města nazvaný
příznačně Čas králů, čas měst – Litomyšl 1259.
Program začne v 10.00 ukázkami starých řemesel jako
je sklářství, kovářství, hrnčířství, lazebnictví apod.
Hlavního pokračování se dočkáme v 17.00, kdy se
na náměstí dostaví představitelé Litomyšle z roku
1259 a převezmou od krále Přemysla Otakara II. zprá-
vu o udělení městských výsad obci Litomyšli. Asi
od 18.00 bude program pokračovat volným sledem
produkcí k oslavě zmíněného aktu a na počest panov-
níka, se zakončením před půlnocí.
Věříme, že se podaří, společně se skupinami historic-
kého šermu Tartas (Česká Třebová), Flamberg (Žďár
nad Sázavou), Canimus surdis (Lednice), Zooci (Lysi-
ce), Štvanci (Brno), Kvintána (Hranice na Moravě),
Rabidus (Pardubice), bubenickou formací Grál (Brno),

Technická škola chystá výstavu
nejen pro milovníky techniky

Střední odborná škola technická v Litomyšli oslaví
v květnu stodvacáté výročí svého založení. Slavnost
zahájí v pátek 15. května setkáním absolventů, stu-
dentů a zaměstnanců ve Smetanově domě. Hlavním
bodem programu však bude výstava věnovaná vývoji
školy od založení až po současnost. Návštěvníci zde
budou moci porovnat původní učební pomůcky a sou-
časné nejmodernější studijní technologie. Budou mít
rovněž možnost některé z nich vyzkoušet. „Našim
cílem je představit veřejnosti technologie, které
v rámci výuky používáme a ukázat, jak daleko jsme se
za těch sto dvacet let posunuli,“ uvedl ředitel školy
Milan Janecký a dodal: „Zpřístupníme všechny dílny
a učebny, kde studenti návštěvníkům předvedou, jak

přístroje fungují.“  Na své si pak přijdou zejména
milovníci motorových vozidel. Kromě tradičních
kombajnů a nákladních aut představí škola také his-
torická vozidla či autobusy. Milovníci rychlých kol se
mohou těšit na závodní Porsche či plochodrážní
motocykl. Výstava potrvá od pátku 15. května
do neděle 17. května. 
Škola byla založená v roce 1888 jako Všeobecná řeme-
slnická škola a první rok ji navštěvovalo pouhých 35
žáků. Od té doby se několikrát stěhovala a měnila
názvy. Prošla jí řada významných pedagogů i studen-
tů. Z množství důležitých událostí vyčnívá zejména
návštěva prezidenta T. G. Masaryka v roce 1929.

David Jirsa

divadelním spolkem Šlégl (Němčice), hudební skupi-
nou Gnomus (Pardubice) a Grál (Pardubice), přenést
středověk do Litomyšle.
Počítáme s občerstvením dle středověkých zvyklostí.
Platit se za ně bude „dobovou“ měnou, tzv. Litomyšl-
ským grošem, který můžete získat přímo na místě
v den konání v některé ze směnáren k tomu zřízených
nebo již předem ve vinárně U mydláře v kurzu 1:25.
O smyslu akce se vysloví nejlépe naše motto, které
říká: Jak to mohlo být, jak bychom možná chtěli, aby
to bylo, jak si to dnes představujeme a na co bychom
mohli být hrdí ze své historie, kdyby administrativní
proces nebyl úřednickou nudou, ale atraktivním diva-
delním představením.
Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje
Radko Martínek a díky podpoře místních firem může-
me umožnit všem návštěvníkům volný vstup.

Lubomír Sršeň, občanské sdružení Memoria populi

750 minut s patchworkem
Milí Litomyšlané a ostatní příznivci patchworku, rády
bychom vás srdečně pozvaly na šicí dílnu pro veřej-
nost, která bude trvat přesně 750 minut. Budete si
moci ušít maličkosti pro výzdobu své domácnosti,
drobné hračky a jiné nezbytnosti. 
Budeme pro vás mít připraveny balíčky s materiálem
a návodem za symbolickou cenu. Uvítáme, pokud si
přinesete s sebou základní pomůcky pro ruční šití.
Pokud zapomenete, zapůjčíme vám je.
Dílna se uskuteční v sobotu 30. května od 9.00
do 21.30, za pěkného počasí v prostorách dvora, popř.
v tělocvičně pedagogické školy v těsné blízkosti Sme-
tanova náměstí v Litomyšli. 
Budete si také moci zašlapat na šlapacím šicím stroji,
pokud nám budete chtít pomoci při šití společného
quiltu ze 750 dílků. Jeho tvorbu letos 4. ledna zahájil
osobně starosta Michal Kortyš, který nám ušil první
zámecké sgrafito. 

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

ČISTÁ - objekt bývalého statku na okraji obce
s pozemky a stodolou. Podsklepený s prostornými
sklepy a klenbami. Zachovalé chlévy a podstáj. Pří-
pojka elektro, voda.  Č. 216. Cena: 680 000,- Kč

SLOUPNICE - prodej RD ve střed. obci. Nové
rozvody topení, elektro, vytápění plynem. Vhodné
i k rekreaci. Č.215. Cena: 1 170 000,- Kč

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

covna vč. příslušenství (104 m2) ve III.NP. Nová
kuch.linka, balkon, plast.okna, nové rozvody elek-
tro, 3 sklepy. Č.171. Cena: 2 100 000,- Kč

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

pronájem nebyt. prostor – ordinace cca 45 m2

v přízemí blízko centra. Ordinace, čekárna vč. zaří-
zení, sprcha, WC. Vhodné pro ordinaci lékaře, služ-
by. Č.210. Cena: dohodou

prodej zděn. bytu 2+1 vč. příslušenství (53
m2), I.NP, klidná lokalita. Koupelna po rekonstrukci,
plyn.kotel, v r.2008 plastová okna. Výhodná
koupě. Č.203. Cena: info v RK

prodej družst. bytu 3+1 v panel. revitaliz.
domě poblíž autobus. nádraží, I. NP, vstup bezba-
riérový, nová plast.okna. Původní byt. jádro. Mož-
nost převod do OV. Č.202. Cena:info v RK

pronájem zděného bytu 3+1 (89 m 2) ve II.NP
na náměstí. Kuch.linka, plyn.sporák, vlastní plyn.
topení. Č.208. Cena: 7 000,- Kč/měsíc

prodej RD s bytem 4+1 (1 pokoj v podkroví),
soc. zařízením a sklepem. Vodovod, el., plyn.ÚT,
žumpa. Garáž, zůstane zařízení kuchyně. Uvolnění
v 06/2009. Č.158. Cena: SLEVA 2 490 000,- Kč

ČESKÁ TŘEBOVÁ – prodej luxus. RD s bytem 5+1
vč. příslušenství. Bazén, dvojgaráž, venkovní krb,
terasa. Klidná lokalita, výhodná poloha – na lyž.
vlek 300 m. Č.172. Cena: SLEVA 4 900 000,- Kč
SVITAVY - prodej staršího ŘRD cca 300 m
od centra města. Dům je napojen na plyn, vodu,
kanalizaci, elektro (220, 380 V). Dům je po rekon-
strukci fasády a oken. Č.195. Cena: info v RK
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.

PŘIPRAVUJEME:
prodej pěkného rodinného domu v Trstěnici

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

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

Nabídneme vám také, jako obvykle na našich akcích,
možnost zakoupení patchworkových výrobků ušitých
členkami našeho spolku. Těšíme se na vás.

Monika Rambousková, foto Renata Edlmanová
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Astrofotograf roku 2008 získal titul na zámku
Titul astrofotograf roku 2008 předal v sobotu 4. dubna
na zámku v Litomyšli předseda Českého organizačního
výboru Mezinárodního roku astronomie RNDr. Jiří Gry-
gar, CSc. Ocenění kupodivu nezískal žádný ostřílený
astrofotograf, ale dvaadvacetiletý Jan Hovad. 
Amateréský astronom z Červeného Kostelce studuje
informační technologie na univerzitě v Pardubicích.
Letos ho čekají státní zkoušky. 
Astronomii se věnujete krátce. Co vás k ní přivedlo? 
Astronomií se zabývám od května 2007. Astrofotogra-
fií od srpna nebo září téhož roku, kdy jsem poprvé
začal pořizovat snímky oblohy. Astronomie mě napad-
la náhodou, když jsem přecházel od jiného koníčku,
kterým byly počítače. Zavítal jsem na webové stránky
astonomických novin, kde jsem viděl fotografie
hvězdné oblohy. Ty nabízely víc než pohled neozbroje-
ným okem. Nemohl jsem tomu uvěřit a ještě ten den
jsem si vytiskl mapku hvězdné oblohy. Na nočním nebi
jsem si pak kontroloval, jestli všechno souhlasí. A sou-
hlasilo. Od té doby jsem trávil každou jasnou noc
venku a učil se tam, jak věci nad námi fungují.
Jakým způsobem oblohu fotografujete?
Během roku jsem vystřídal různé technologie snímání,
od klasických fotografií po úzkopásmové fotografie, u
kterých se pořízují zvlášť barevné složky a zvlášť data.

ních mlhovin v souhvězdí Labutě, které je v letních
měsících mezi astrofotografy asi nejznámější. 
Radil vám některý ze zkušenějších kolegů ve vašich
začátcích?
Říkal jsem si, že vyzkouším tvorbu mozaiek podle
vzoru zahraničních kolegů. Vytvořil jsem tak svoji
první mozaiku a už jsem u této techniky zůstal. 
Co máte v plánu nyní. Už jste si na obloze vyhlédl další
objekt k fotografování? 
Objektů je určitě mnoho. Plány mám jak v technice,
tak v různých objektech a způsobech jejich zachycení.
Objekty můžeme fotit klasicky barevně i přes různé
úzkopásmové filtry.
Co na váš koníček říká rodina?
Podporují mě jak zázemím, tak financemi. Umožní mi
pořídit si astrotechniku dříve, než si na ni vydělám.
Určitě velký podíl na titulu Astrofotografa roku 2008
mají rodiče. Patří jim za to velký dík.

Text a foto Jana Bisová

• nabídka nátěrových hmot od českých i zahraničních výrobců
• míchání malířských a fasádních barev Primalex
• lazurovací laky Primalex a Johnstone's
• každý měsíc slevové akce

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
• od českých, španělských a polských výrobců
• plastové a kovové lišty
• lepidla, spárovací hmoty a silikonové tmely

TAPETY
• samolepící – se vzorem dřeva, mramoru, obkladů atd.

– jednobarevné a vitrážní
• vinylové, papírové a vliesové

Smetanovo nám. 85,86, Litomyšl
tel.: 461 612 509

Tuto technologii jsem si oblíbil a momentálně s ní
fotím vícerozměrné mozaiky objektů na obloze, přede-
vším mlhoviny. 
Trvalo dlouho než jste pořídil vítěznou fotografii?
Vítězný snímek jsem fotil od května do září 2008. Je
složený z 27 jednotlivých snímků. Každý se potom
skládá z šesti až sedmi jednotlivých expozic o délce
zhruba čtvrt hodiny. Pořízení mi trvalo 47 hodin.
Focení probíhalo prakticky za každé jasné letní noci.
Zpracování však bylo asi největším problémem a zabra-
lo mi 14 dní v září. Na snímku je obří komplex emis-

Černošovy grafiky
u Dudychů
Vernisáž výstavy děl grafika Mgr. Jana Černoše se
uskuteční 30. května v Ateliéru Duke Bohemia v Lito-
myšli. Výstava potrvá do konce června. 
Grafice se Jan Černoš věnuje zhruba pět let, čemuž
předcházelo deset let perokreseb. A ještě předtím
několik let kreslení. Používá techniku barevné pero-
kresby, rytiny do papíru a grafiky – především tisku
z hloubky (lept, suchá jehla, mezzotinta, akvatinta,
rytina). V poslední době se zabývá specifickým oddí-
lem grafiky ex libris – z knihy. 
Grafiku chápe ve své nejobvyklejší podobě. Černobílé.
Černá a bílá. Světlo a tma. Vynořování ze tmy. Ponořo-
vání do ní. To se po staletí nemění. A přetrvává
dodnes. Tématem jeho děl se postupně staly ženy
ve všech relacích a podobách. 
„Grafika je nesmírně zajímavá. Kloubí v sobě několik
postupů a pokud je chce člověk zvládat, je dobré, když
ani jednu fázi neponechá náhodě. Počínaje správnou
přípravou a ohlazením kovové desky, přes nátěr asfal-
tem, kresbu či rytí, leptání pomocí kyseliny, prášení
a natavování akvatinty. Přes rozměření a namočení
papírů, přes přípravu a naválení barvy, její vytírání,
přes nezanedbatelný proces tisknutí na lisu, následné
sušení a ořezání papíru, přes podpis grafiky až po její
závěrečnou adjustaci,“ říká Jan Černoš k tvorbě díla.
Černoš v Litomyšli vystavoval v roce 2007, kdy se
zúčastnil Salónu Litomyšl konaného v Galerii zámku.
U Dudychů má svá díla poprvé.                               -red-
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Unikátní představení 
slavných árií z Mozartových oper

Srdečně zveme na další litomyšlský hudební večer
s názvem Mozartissimo, který se bude konat v úterý
12. května v 19.30 na zámku v Litomyšli.
Mozartissimo není běžným koncertem vážné hudby,
ale využívá pověstného Mozartova humoru a s osvě-
žujícím vtipem uvádí na scénu výběr z oper Figarova
svatba, Don Giovanni, Únos ze Serailu a Kouzelná
flétna v barvitém aranžmá pro zpěvní hlasy (Marie
Fajtová – soprán, Aleš Hendrych – baryton), hoboj
(Gabriela Krčková), klarinet (Štěpán Koutník) a fagot
(Vladimír Lejčko). O to, aby komorní ansámbl mohl
ekvivalentně nahradit zvuk celého orchestru, se
postaral hudební skladatel Jaroslav Krček.
Už v době, kdy Wolfgang Amadeus Mozart okouzloval
Prahu svou hudbou, existovala řada úprav nejoblíbe-
nějších melodií z jeho oper pro rozličná komorní
obsazení. Dokládají to dochované notové zápisy

z archivu Stavovského divadla. Bohužel, k velké
škodě nás všech, se tradice Mozartových árií dopro-
vázených komorním souborem vytratila. Desítky let
byli milovníci hudby ochuzováni o neobvyklý sou-
zvuk lidského hlasu doprovázeného triem dřevěných
dechových nástrojů.
Mozartissimo v živém provedení na jevišti či
koncertním podiu umocňuje prožitek i dobovou
atmosférou. Protagonisté pořadu vystupují
v historických kostýmech. Od premiéry v listopadu
1997 mělo představení Mozartissimo přes 200
úspěšných repríz před vyprodaným hledištěm
nejenom v tradičním Mozartovském prostředí v Praze
či v Salzburgu, ale působivému humoru Mozartissima
nadšeně tleskali také ve Francii, Německu,
Španělsku, Japonsku a Brazílii.

Jiřina Macháčková

Příběh mladé lásky
v operním provedení

Koncertní provedení opery Viléma Blodka „V studni" se
uskuteční 28. května v 19.30 ve Smetanově domě
na slavnostním večeru pořádaném k 750. výročí povýše-
ní Litomyšle na město. Členové litomyšlských pěvec-
kých sborů a vysokomýtského „Otakara“ spolu
s Litomyšlským symfonickým orchestrem pod vedením
dirigenta Jana Šuly tak chtějí oslavit významné výročí
a připomenout osobnosti, které se v minulosti zaslouži-
ly o rozvoj hudební a divadelní kultury města. I součas-
ná generace „nepamětníků“ by měla vědět, jak
macešsky se kdysi Litomyšl zachovala k Jaromíru Mety-
šovi. Městskému knihovníkovi a faráři Čsl. církve husit-
ské, který svou hudební a organizátorskou činností
připravil půdu pro současnou hudební kulturu města,
především pro hudební festival Smetanova Litomyšl.
Blodkova komická opera „V studni“ naposledy zazněla
v Litomyšli v roce 1953 pod taktovkou Jaromíra Metyše.
Hrál Litomyšlský symfonický orchestr, sborové scény
zpíval „Vlastimil“, ze sólistů Národního divadla nejvíce
zaujal tehdy mladý Eduard Haken. 
Pro mladé a nepoučené posluchače je nutné připome-
nout, že opera „V studni“ není hudebním zpracováním
jednoho z nejznámějších dílů televizního seriálu „Třicet

případů majora Zemana“. Vilém Blodek (1834-1874),
současník Bedřicha Smetany, zhudebnil a na jeviště
Prozatímního divadla v roce 1867 uvedl úsměvný příběh
na slova Karla Sabiny. Mladé děvče Lidunka chce vědět,
koho si vezme za muže, zda mladého nebo bohatého
a starého. Vše se dozví o svatojánské noci, kdy při
měsíčním svitu pohlédne do studny. Je jisté, že mladá
láska v opeře 19. století musí zvítězit. 
Zatímco mladou venkovskou chasu odzpívají „zkuše-
nější“ členové pěveckých sborů z Litomyšle a Vysokého
Mýta, sólových partů se ujmou mladí a dosud studující
nadějní pěvci - Karla Vondrušková, Mirka Renzová, Vác-
lav Boštík a Matúš Trávníček. 
Koncertní provedení Blodkovy opery bude provázeno
diaprojekcí a vystoupením tanečního souboru C-Dance
z Ústí nad Orlicí. Zpěváci a muzikanti, kteří slavnostní
večer připravují, doufají, že občané z Litomyšle a okolí
hojnou účastí na představení ocení bohulibou a užiteč-
nou činnost amatérů. 
Vstupenky na slavnostní večer, kde vedle Blodkovy
opery zazní i Slavnostní předehra C dur Bedřicha
Smetany, si lze zajistit v předprodeji v litomyšlském
Informačním centru.                                      Otakar Karlík 

Litomyšl, město snů

Zahradnická škola 
vyzdobí Klášterní zahrady

Střední škola zahradnická v Litomyšli navázala
v minulém školním roce spolupráci s lednickou
Zahradnickou fakultou Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně.
Cílem spolupráce je nejen informovat studenty střed-
ní školy o možnostech studia v Lednici, ale také spo-
lupodílet se na projektech, akcích a workshopech.
Prvním velkým společným počinem je přehlídka flo-
rálních objektů (samonosná prostorová dekorace
různé velikosti a tvaru), která se uskuteční v litomyšl-
ských Klášterních zahradách v době konání festivalu
Smetanova Litomyšl od 12. června do 6. července.
Studenti zahradnické fakulty se inspirovali symfonic-
kými básněmi a operami Bedřicha Smetany a na pře-
hlídku připravili 9 návrhů s názvy Vltava, Šárka,
Blaník, Tábor, Z českých luhů a hájů, Čertova stěna,
Prodaná nevěsta, Dvě vdovy a Libuše.
Společná realizace projektu se uskuteční 10. a 11.
června, kdy budou florální objekty umístěny studen-
ty zahradnické školy a zahradnické fakulty v prostoru
Klášterních zahrad.
Přehlídka jistě přiláká nejen návštěvníky zahrad, ale
i širokou veřejnost a také diváky hudebního festivalu

Smetanova Litomyšl. Akce nabídne jiný kulturní záži-
tek v podobě současné floristické kreativní tvorby.
Zahradnická škola doufá, že se vše zdaří a že tak při-
spěje ke zpestření kulturního dění v Litomyšli v době
oslav 750 let od povýšení Litomyšle na město.

Eva Klabanová, foto Ing. Jiří Martínek

Návrh florálního objektu Z českých luhů a hájů. 

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

•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

Psiskapsy zahrají
na Rockoupání

Ve středu 27. května od 19.00 se v Lidovém domě,
po několikaleté přestávce, představí Velký swingový
orchestr Česká Třebová se svými sólisty. 
Jako host vystoupí sólista orchestru J. Hybše Jaromír
Adamec, známý také z řady muzikálů (např. Hrabě
Monte Christo, Evita, Jesus Christus Superstar). Pořa-
dem bude provázet dlouholetý spolupracovník
orchestru Alfréd Strejček.
Na tento koncert zveme srdečně všechny příznivce
a milovníky „věčně zelených“ swingových melodií.
V průběhu koncertu zazní i známá píseň Litomyšl,
město snů. Koncert je pořádán v rámci oslav 750. výro-
čí povýšení Litomyšle na město. Vstupné je 110,-,
pro držitele Výroční karty Litomyšlana je 80,-.

MUDr. Vladimír Žák

Litomyšlská kapela Psiskapsy zvítězila 14. března v sou-
těži amatérských skupin Poličský skřivan. Na první
místo ji dosadila odborná porota, ale i v diváckém hla-
sování se kapela umístila na skvělém druhém místě.
Soutěž je jakousi kvalifikací na květnový festival popu-
lární hudby Poličské rockoupání, kde Psiskapsy zahrají
na hlavní scéně a v hlavním čase.
Nejde však zdaleka o jediný úspěch nadějné skupiny.
Psiskapsy působí na české scéně teprve od ledna 2008,
přesto si již stihli zahrát vedle takových jmen, jako jsou
Gipsy.cz, Ska´n´daal, či stále populárnější Tleskač. 
Pro Psiskapsy je typická zejména rozmanitost stylů.
Repertoár tvoří nejen hudba v rytmu ska a reggae, ale
i rock´n´roll, samba, balkánská dechovka, či klasický
jazz. Publikum na koncertech oceňuje také vtipné
texty, v podání charismatické zpěvačky Anety Stuchlé,
kterým nechybí pro ska tolik potřebná směs nadsázky,
sarkasmu a ironie. Jedinečný je také zvuk dechové
sekce, obohacené o housle, který často připomíná spíše
jazzový bigband. Litomyšlští posluchači mohou znát
i alternativní variantu Psiskapsy, hrající pouze na akus-
tické nástroje. Ta vystoupila v únoru jako hlavní host
pořadu Čaj na stojáka, který pořádala Čajovna V Muzeu.   

-red-

Vodácký dětský den
TJ Sokol Litomyšl pořádá v sobotu 23. května od 14.00
Dětský vodácký den. Pro děti jsou připravené soutěže,
projížďky na raftu a kanoích (pod dohledem zkuše-
ných vodáků - ochranné vesty zajištěny). Na místě
bude také občerstvení. Zveme všechny děti z města na
hřiště Na Lánech.                                  Dana Kmošková
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Exkurze do hasičské zbrojnice
si, jak se v ní sedí. Všeobecné nadšení mezi žáky
zavládlo při spuštění hasičské sirény.
Poté si zblízka prohlédli dýchací přístroj, dýchací
masku a hasičské helmy. Vše bylo doprovázeno velice
zajímavým a pro děti snadno pochopitelným výkla-
dem. Hasiči velmi trpělivě nasazovali zájemcům helmy
a odpovídali na jejich otázky.
K nemalé radosti přihlížejících dětí předvedli svou čin-
nost přímo v akci. Před hasičskou zbrojnicí zapálili
předem vyrobenou dřevěnou budku, kterou pak
za pomoci práškového hasicího přístroje uhasili. Při-
hlíželi jsme z bezpečné vzdálenosti. 
Dětem také vysvětlili, kdy se používá práškový hasící
přístroj, kdy pěnový a kdy vodní.
Na závěr setkání vyjeli hasiči s cisternou a ukázali, co
všechno lze dělat s proudnicí. Děti s úžasem sledovaly
mlžení, sprchový efekt i klasický proud. Byla pro ně
obrovským zážitkem možnost, podržet si hadici
s proudnicí a zahrát si tak na opravdového hasiče.
Strávily krásné odpoledne. 
Chceme proto alespoň takto poděkovat především
O. Kutovi, J. Doležalovi a M. Kutovi, kteří nám věnova-
li svůj čas. Vše pečlivě, a pro děti zajímavě, připravili.

Žáci a učitelé ZŠ Vidlatá Seč

Litomyšlské děti překvapily památkáře

Mateřinky 
na přírodovědné
stezce

Tip na výlet – Velké Losiny
Velké Losiny jsou jednou z nejstarších obcí šumper-
ského okresu. Poprvé je o nich zmínka roku 1297,
kdy jsou poplatné kostelu ve Šternberku. Zápis
z roku 1351 uvádí, že zdejší fara připadla k litomyšl-
skému biskupství. V 1. polovině 15. století byly Velké
Losiny poplatné městu Šumperk a od 2. poloviny 15.
století se dějiny obce pojí s rodem Žerotínů. Těm
obec připadla zřejmě jako zástava, od roku 1507 je
už ale součástí jejich majetku.
Velké Losiny jsou všeobecně známé právě svou boha-
tou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí
a řadou cenných kulturních památek. K nim rozhod-
ně patří renesanční zámek a ruční papírna.
Zámek ležící na jižním okraji obce je dominantou
Velkých Losin. Roku 1589 Jan mladší z Žerotínů
vybudoval na místě staré dřevěné tvrze krásný rene-
sanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity.
Památce dominuje osmiboká věž evokující městské
strážní věže. V 17. století doznal zámek změn, byl roz-
šířen a dnes je obklopen krásným parkem. Původní
část renesančního zámku se zařízením, nábytkem,
obrazy a gobelíny se dochovala v téměř nezměněné
podobě. Je tak dokladem života starých moravských
šlechtických rodin v 16. století. V zámku nalezneme
jak renesanční, tak i klasicistní interiéry. Opravdo-
vým skvostem však je Rytířský sál s renesančním stro-

Součástí prohlídky jsou i části výrobních dílen.
V roce 1996 oslavila papírna 400 let nepřetržité výro-
by. V roce 2004 podalo Ministerstvo kultury ČR
žádost o zařazení papírny na seznam památek
UNESCO.
Další zajímavostí Velkých Losin jsou bezesporu ter-
mální lázně. Již od 16. století jsou studené a termál-
ní sirné vody využívány k léčení. Díky rodu Žerotínů
se lázně pomalu rozrůstaly a v 17. století dokonce
nesly název „knížecí lázně". Dnes zde léčí především
nemoce dýchacího a pohybového ústrojí. Pro pacien-
ty, ale i turisty jsou k dispozici vnitřní a venkovní ter-
mální bazény. Areál lázní tvoří čtyři pavilony
z přelomu století a meziválečného období, které
upoutávají architektonickým řešením. Rozsáhlý
lázeňský park byl  v 50. letech 20. století považován
za druhé Průhonice. 
V okolí Velkých Losin stojí za návštěvu přečerpávací
vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Leží v katastru obce
Loučná nad Desnou a má tři „nej“: má největší
reverzní vodní turbínu v Evropě, najdeme zde elekt-
rárnu s největším spádem v České republice a má nej-
větší instalovaný výkon u nás. Funguje na principu
přečerpávání vody. Mezi dolní a horní nádrží elekt-
rárny Dlouhé Stráně se potrubím o délce 1,5 km pře-
čerpává voda z Divoké Desné.                                 -red-

Na tomto stanovišti musely děti hádat dřeviny. Za každou
správnou odpověď získaly bod.

Renesanční zámek Velké Losiny. Foto Vítek Kubát

Ve středu 8. dubna se v kongresovém sále státního
zámku v Litomyšli konalo pracovní setkání na téma
„Jak přiblížit památkové objekty mládeži?“. O své zku-
šenosti se přijelo podělit sedm desítek správců a kas-
telánů z hradů, zámků a muzeí v přírodě z celé České

republiky. Zástupci litomyšlského zámku představili
své programy pro děti mateřských a základních škol
nazvané „Na návštěvě v pernštejnském zámku“. Pre-
zentován byl také připravovaný projekt „Škola
na zámku“. 
Překrásné zakončení a překvapení účastníkům semi-
náře přichystali žáci litomyšlských základních škol,
kteří v praxi předvedli své zámecké aktivity. Žáci his-
torického semináře I. ZŠ v Litomyšli, pod vedením
pana učitele Stanislava Švejcara, v tzv. řetězovém pro-
vázení provedli zámkem zvídavé děti druhé třídy paní
učitelky Ireny Bartošové z litomyšlské II. ZŠ. Nadše-
ním, krásnými kostýmy, především však skvělým a při-
rozeným projevem všech dětí byli hosté semináře
okouzleni.
Velmi rádi se takto připojujeme k pochvalám a k podě-
kováním, které účastníci semináře dodatečně vyjádřili.
Děti, děkujeme.

Helena Slepičková, foto Stanislav Švejcar

pem ozdobeným dřevěnými kazetami. Temným obdo-
bím zámku jsou nechvalně známé čarodějnické pro-
cesy známé z knížky Václava Kaplického Kladivo
na čarodějnice. Ta byla předlohou stejnojmenného
filmu Otakara Vávry. V 17. století procesy připravily
o život desítky nevinných lidí.
První zmínka o ruční papírně je spojena s nejstarší
známou průsvitkou z roku 1596. Papír se tady
dodnes vyrábí původním manufakturním postupem.
V objektu technické a kulturní památky je Muzeum
papíru přibližující vznik a vývoj papírenské výroby.

Jeden březnový čtvrtek měly děti ze Základní školy
z Vidlaté Seče možnost navštívit místní hasičskou
zbrojnici. Členové hasičského sboru si pro ně připravi-
li pestrý program.
Nejprve je seznámili s historií celého sboru a dokonce
dětem ukázali ruční vahadlovou stříkačku z 19. stole-
tí a motorovou stříkačku značky Stratílek. Předvedli
také současnou cisternu, se kterou vyjíždějí k požá-
rům. Dětem dovolili nahlédnout do kabiny a vyzkoušet

Soutěžní dopoledne pro děti z mateřských škol
z Litomyšle a okolí pořádané v areálu MŠ Lidická se
zúčastnilo téměř 140 dětí. Organizátoři akce pro ně
připravili přírodovědnou stezku. 
Na trati museli předškoláci splnit zadané úkoly.
„Děti běží po trase, na které je osm zastavení.
Na kontrolních stanovištích je čekají studenti
střední pedagogické školy a ukazují jim obrázky,
přírodniny nebo jim přečtou text. Podle toho, co
děti znají, dostanou body,“ vysvětluje organizátor
Lubor Urbánek z litomyšlského Domu dětí a mláde-
že. Soutěž má u předškoláků prověřit, co se ve škol-
ce naučili. „Poznat musí základní rostlinné
a živočišné druhy, se kterými se běžně setkávají
ve svém okolí,“ upřesňuje Urbánek. 
Na všechny děti, nejen ty s nejvyšším počtem bodů,
čekaly na konci diplomy a sladká odměna. Na akci
pořádanou v rámci Dne země přijely i mateřinky
z Osíku a Janova. 
Kromě soutěžního dopoledne připravil Dům dětí
a mládeže společně s litomyšlskou Střední zahrad-
nickou školou a Speciální ZŠ a MŠ za podpory Města
Litomyšle ještě Exkurzi do Nedošínského háje,
rodinné odpoledne nebo prezentaci školních pro-
jektů a nápadů.

Text a foto Jana Bisová
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Novou sezónu již zahájil triatlonista DTC Litomyšl
Tomáš Kabrhel. V dubnu startoval v úvodních závo-
dech Českého poháru v triatlonu. Bojovalo se také
v aquatlonu, tj. v kombinaci plavání a běhu. První sou-
těž se konala v Praze a Tomáš zde zvítězil, když po nej-
rychlejším plavání si s přehledem pohlídal svoji pozici
i v závěrečném běhu.
I v druhém závodu v Pardubicích to dlouho vypadalo
na vítězství. Tady však startovali, na rozdíl od pražské-
ho závodu, dorostenci společně s juniory. Tomáš dosá-
hl absolutně nejrychlejšího plaveckého času těsně
před dvěma juniory. S těmi běžel, v závěrečném pětiki-
lometrovém běhu více než tři kilometry, v čele závodu.
Závěrečnému vysokému tempu však nestačil. Konec
závodu si doslova protrpěl a těsně před cílem ho před-
běhl nejrychlejší dorostenec. Tomáš skončil mezi
dorostenci druhý. Po dvou závodech je i tak v čele Čes-
kého poháru. Potvrdil, že je na novou sezónu dobře

sezóny, a to kvalifikace na Mistrovství Evropy v triatlo-
nu, které se koná koncem června v Itálii.
Pro zajímavost uvádíme, že od 7. do 10. května se bude
v Litomyšli konat, pod vedením reprezentačního tre-
néra Zdeňka Kabrhela, soustředění juniorské triatlo-
nové reprezentace a reprezentace do 23 let. Trénovat
zde bude řada velmi kvalitních závodníků, z nichž
někteří již mají zkušenosti se starty v Evropském
poháru mezi dospělými a dva závodníci i v závodech
Světového poháru.

Zdeněk Kabrhel, foto Martin Matera

Litomyšl má mistry a vicemistry
pardubického kraje

Kluci z hokejové přípravky ve věku 5 – 10 let ukončili
7. března svoje úspěšné tažení hokejovou ligou
posledníma dvěma zápasy v Chocni. Choceňské proti-
hráče oba týmy přípravky A i B hravě překonaly.
Druhý zápas s Chotěboří byl rozhodující. Borci hráli
naplno s obrovským nasazením. Atmosféra na tribu-
nách a výkony na ledové ploše předčily extraligu!
Závěr: áčko - vicemistři a béčko - mistři pardubického
kraje! 
Po příjezdu do Litomyšle se uskutečnila „rodinná"
oslava, při které zimním stadionem létaly „rychlé
špunty". Velká oslava hodná mistrů se konala v sobo-
tu 14. března večer v rámci Hokejového plesu. Kluci si
díky rodičům a prarodičům užili naplno svých 15
minut slávy. Opět létaly „rychlé špunty". Na pódiu se
leskly medaile. Poháry se hrdě nesly nad hlavami pyš-
ných hokejistů. Zněla hymna litomyšlského hokejové-
ho klubu. Pod pódiem hřměl potlesk, nadšené
skandování a tekly slzy dojetí. 

Kluci to dokázali! Zúročili tréninky a všechen čas,
který hokeji věnují oni i jejich nejbližší. Děkuji všem
hráčům, trenérům a jejich rodinám za to, že jsem
mohla tuto slávu prožít. Bohužel mě zklamal přístup
hokejového klubu a města. Jejich nezájem. Myslím, že
je potřeba mladé sportovce podporovat a při dosažení
dobrých výsledků pochválit a odměnit. Litomyšl jim
věnovala jen diplom a 15 minut z plesu! Medaile
a poháry doputovaly z Pardubic. Přípitek na plese
a sladkou odměnu pro hráče  sponzorovali rodiče
a prarodiče! Kdyby ligu vyhrál tým mužů, spokojili by
se i oni pouze s diplomem? 
Chtěla bych popřát malým hokejistům pěkné prázdni-
ny plné prima zážitků, sluníčka a koupání. Ať naberou
síly do další hokejové sezóny. Našim trenérům přeji, ať
načerpají sílu a dají odpočinout svým nervům. Rodi-
čům a prarodičům děkuji za jejich čas, obětavost,
důslednost a také za ochotu při přípravě oslav našeho
vítězství. Hoši děkujeme!                            Petra Filová 

Hájek vykročil za titulem
Mistra Evropy

Mistrovství Evropy třídy KZ2 se skládá ze dvou
závodů, ve kterých se hodnotí čtyři jízdy a nej-
horší výsledek se škrtá. Na Autodromu La Conca
v Muro Lecce na jihu Itálie získal maximální počet
bodů Čech Patrik Hájek (Orion Racing Team – Tony
Kart / Vortex) a před červnovým závodem
v Německu si vybojoval výbornou výchozí pozici.
Trať v Lecce je technicky náročná a velice rychlá.
Navíc se na ní sešel rekordní počet 96 jezdců.
Hájek si však na zdejší podmínky celkem rychle
zvykl. V měřeném tréninku zajel celkový třináctý
nejrychlejší čas, což znamenalo, že do první kva-
lifikační jízdy startoval ze třetí řady. 
Na jihu Itálie se jelo celkem pět takto označených
jízd a Patrik v nich obsadil čtyřikrát druhé místo
a jednou vyhrál. Do prvního finále startoval
ze druhé pozice, tudíž z první řady. Po vynikají-
cím startu se dostal na čelo závodu a až do jeho
konce před sebe nikoho nepustil.
Na druhém místě skončil Ital Riccardo Piccoli
a na třetím jeho krajan Luca Tilloca. Druhým nejús-
pěšnějším Čechem se stal devátý David Bělina,
ještě loni startující v barvách Orion Racing Teamu. 
I start do druhého finále se Patrikovi skvěle pove-
dl a hned se usadil na první pozici. Po několika
kolech ho sice předjel Luca Tilloca, kterého ovšem
pět kol před cílem zradil motor a celkem logicky
musel odstoupit. Stříbro opět vybojoval Riccardo

Piccoli, ze třetí příčky se radoval další
Ital De Conto. Bělinovi se již tak nedařilo, a tak
roli druhého nejúspěšnějšího Čecha převzal
na třináctém místě Adam Janouš. 
Je jasné, že s vystoupením na prvním závodě ME
byl tým velice spokojen. Technika fungovala
na jedničku a nezbývá než doufat, aby se i zbytek
sezóny odvíjel ve stejném duchu.   

Martin Slavík

Tomáš Kabrhel v čele Českého poháru

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
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, 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
Kickbox - Út 20.00 - 21.00, Čt 20.00 - 21.00
více info na www.samuraiklub.cz
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Aktuální provozní doba na květen
Po- individuální
Út- individuální 
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 omezení
So- individuální
Ne- individuální 
•více informací na tel.: 774 848 053
Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910 
So 9.5. - "O mistra Litomyšle" - 9 ball • 11.30
So 16.5. - Turnaj v karambolu - volná hra • 13.00
So 30.5. - Litomyšlská liga jednotlivců - 8 ball,
9.kolo • 13.00
více na www.bclit.org
Hřebčín Suchá u Litomyšle, tel. 602 451 918
Ne 10.5. - Jarní jezdecké závody - koná se v jez-
deckém areálu u Primátorské hráze v Litomyšli -
Program: tři parkurové soutěže od 100 do 120
cm. • 10.30  
So 23.5. - Jezdecké hry pro děti na ponících a
velkých koních - pestrý program pro nejmladší
jezdeckou kategorii • 11.00
www.stajmanon.cz
Krytý zimní stadion
každou středu - Veřejné in-line bruslení • od
17.30 do 19.30
každou neděli - Veřejné in-line bruslení • od
17.30 do 19.30
- podmínkou jsou in-line brusle bez brzdy a se
silikonovými kolečky • zdarma
Kontakt: zimní stadion - 461 612 179 nebo
Antonín Kubíček - 605 328 961

Sport - cvičenípřipraven. Seriál závodů Českého poháru nyní pokra-
čuje prvními triatlony. Koncem května a začátkem
června čeká Tomáše jedna z nejdůležitějších soutěží

Od 1. dubna

otevřela
rehabilitační

ambulanci
MUDr. Alena Vitvarová

J. E. Purkyně 916 v Litomyšli 
(v budově bývalé tiskárny HRG).

Tel. 461 615 580
e-mail: viky@lit.cz
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Litomyšlská dvanáctka již po šesté
Saucony Litomyšlskou dvanáctku už po šesté hostil
stadion na Černé hoře. V soboru 28. března na trať
vyběhli závodníci v kategoriích od předškoláků
po veterány. „Nejmladší účastníci běželi pouze
po okruhu. Hlavní závod ale měl 12 kilometrů a vedl
i lesoparkem na Černé hoře,“ upřesňuje organizátor
Zdeněk Kabrhel z pořadatelského Duathion Triathlon
Clubu (DTC) Litomyšl.
Nejsledovanější a zároveň běžecky nejobsazenější byl
závod Muži A (20 – 39 let), kde se na start postavilo 29
běžců. Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová předve-
dl, že jako loňský vítěz Českého poháru do vrchu nemá
v tomto závodě konkurenci. S přehledem vyhrál s téměř
minutovým náskokem před druhým Matějem Řemínkem
z AC Choceň a třetím Jiřím Musilem z MK Hlinsko. 
Zástupců Litomyšle bylo ve všech kategoriích
poskromnu. Nejlépe se umístil Tomáš Kabrhel z DTC
Litomyšl, kdy v kategorii dorostenců doběhl druhý. 
Závod dopadl takto: Nejmladší žáci II (0,4 km): 1.
Tomáš Sokol (Iscarex Česká Třebová). Nejmladší žáky-

km): 1. Milan Le Viet (Atletika Polička), Mladší žákyně
(1,55 km): 1. Michaela Stránská (Iscarex Česká Třebo-
vá), Starší žáci (2,7 km): 1. David Vondra (Jiskra Ústí
nad Orl.), Starší žákyně (2,7 km): 1. Tereza Vytlačilová
(Atletika Polička), Dorostenci (3,85 km): 1. Jan Janů
(BATT Klub Nové Město na Moravě), Dorostenky (3,85
km): 1. Valérie Smoláková (AC Vysoké Mýto), Ženy
A (12 km): 1. Michaela Mertová (Atletika Albrechtice),
Ženy B (nad 35 let, 12 km): 1. Táňa Metelková (SK
Týniště nad Orlicí), Junioři (12 km): 1. Jan Kopecký
(Hvězda SKP Pardubice), Muži A (12 km): 1. Michal
Horáček (Iscarex Česká Třebová), Muži B (nad 40 let,
12 km): 1. Aleš Stránský (Iscarex Česká Třebová), Muži
C (nad 50 let, 12 km): 1. Luboš Filip (AC Choceň), Muži
D (nad 60 let, 12 km): 1. Rudolf Ehrig (Iscarex Česká
Třebová).
Saucony Litomyšlská dvanáctka je součástí závodu
v silničním běhu Iscarex cup 2009. Celkové hodnocení
letošního ročníku se uskuteční po posledním prosin-
covém běhu.                                Text a foto Jana Bisová

Jako první na trať vyběhla děvčata v kategorii Nejmladší
žáci II.

Šachisté si do příští sezóny stanovili nové cíle
Dne 3. dubna se sešli všichni členové šachového oddí-
lu na členské schůzi, aby zhodnotili uplynulou sezónu
2008/2009. Pro naš sraz nemohlo být zvoleno místo
s leším názvem, než je restaurace Na Veselce, protože
bylo opravdu veselo. Schůze byla zároveň velkou
a radostnou oslavou postupu našeho týmu do II.
národní ligy. Kromě stávajících členů oddílu se zúčast-
nili i někteří bývalí hráči jako Pavel Waisser nebo Jiří
Doseděl. 
Přišel také starosta města Michal Kortyš, který nám
při slavnostním přípitku popřál k historickému
postupu do II. ligy. Poděkoval všem za vynikající
výsledky, jež velmi dobře propagují naše krásné
město a přislíbil aktivní podporu města při rozvoji
a propagaci  královské hry. Přiznal se, že šachy hraje
velmi rád.

Zajímavé pozadí akce připravil Jirka Šváb, který
naskenoval řadu velmi starých i současných foto-
grafií, jež byly jakýmsi průřezem činnosti oddílu
za téměř 60 let. Při dobrém jídle a pití jsme pozorně
naslouchali výkladu nejstarších členů. Ti komento-
vali jednotlivé fotografie a vzpomínali na hráče,
kteří naše partie a zápasy dnes již pozorují shora.
Dobrou náladu nám kazila jen skutečnost, že mezi
námi nebyl dlouholetý předseda oddílu Jan Motá-
ček, který nedávno prohrál boj s nemocí. Byl to
právě on, kdo měl lví podíl na postupu do II. ligy.
Díky dlouhodobé práci s dětmi a mládeží dokázal
vychovat novou generaci mladých hráčů, kteří tvoří
základní oporu družstva.
Na příští sezónu jsme si stanovili tyto cíle:
•Udržet A mužstvo v II. lize

•Postup B mužstva do KP II. třídy
•Umístění C mužstva do 5. místa v okresním přeboru
•Rozvoj šachu dětí a mládeže v našem městě.
K poslednímu bodu uvádíme informaci pro rodiče. Dne
30. května v 9.00 proběhne v prostorách šachové klu-
bovny u zimního stadionu náborová akce dětí
do šachového kroužku. Ten začne systematicky fungo-
vat od nového školního roku 2009. V dnešní přetech-
nizované době plné počítačů, her, automatů, televizí,
videí, m-boxů atd. jsou šachy vynikajícím způsobem
zábavy. Aktivně rozvíjejí osobnost dítěte od útlých let.
Šachy pomáhají v mnohém utvářet osobnost dítěte,
trénují jeho postřeh, paměť, kombinační schopnosti.
Učí klidu a trpělivosti a pěstují zodpovědnost, protože
v šachu je to podobné jako v životě. Jaké si to uděláš,
takové to máš.        Jaromír Odstrčil, foto Lukáš Jirsa

In-line hokej získává oblibu
Mezinárodní turnaj v in-line hokeji odehraný 18.
dubna s přehledem vyhrál favorit celé soutěže tým
Střída Pardubice. Litomyšlští hokejisté, i přes veške-
rou snahu, skončili poslední. 
HC Litomyšl pozval 8 družstev, které celý den soupe-
řily o prvenství. Vedle Litomyšle se akce zúčastnila
Skuteč, Lanškroun, Brno, Ústí nad Orlicí, dva týmy
z Pardubic, a dorazila také Budapešt. „Máme kontak-
ty jak na regionální týmy, tak na hráče Roska Buda-
pešť. Dnes tady jsou družstva jak z regionálního, tak
i z ligového prostředí in-line hokeje. Dokonce Střída
Pardubice byla v loňské sezóně mistrem extraligy,“
uvedl manager HC Litomyšl Petr Bažant.
Již od začátku bylo jasné, kdo aspiruje na zlato.
„Favoritem je právě Střída a potom tým Brna, který
má ve svých řadách dva extraligové hráče, Tomáše
Vaka a Jiřího Polanského,“ jmenoval možné medailis-
ty Bažant.
Litomyšlský tým první zápas nešťastně prohrál. „Já
klukům věřím. Doufám, že uhrají alespoň jedno
vítězství. Tím pádem by se měli dostat do semifinále,“
říkal po první prohře Litomyšle Bažant. Ani v druhém
souboji s Lanškrounem hráčům nepřálo štěstí. Nako-
nec je čekalo obávané družstvo Střídy Pardubice.
A další prohra.
Kluci ale neskládají ruce do klína. Podle Bažanta uva-
žuje vedení klubu o tom, že družstvo přihlásí do regi-
onální ligy. „In-line hokej má velkou podporu a je
velice oblíbený. Dá se říci, že všichni hokejisté se
dnes věnují in-line hokeji, protože má obrysy hokeje
ledního,“ vysvětluje Bažant. Manager České repre-
zentace v in-line hokeji Tomáš Kazlepka, který
na turnaj přijel jako hráč Brna, jeho slova potvrzuje.

ně II (0,4 km): 1. Tereza Šimůnková (TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod), Nejmladší žáci I (0,8 km): 1. Vojtěch Mlynář
(Orel Dolní Dobrouč), Nejmladší žákyně I (0,8 km): 1.
Petra Čerenková (Atletika Ryzně), Mladší žáci (1,55

„In-line hokej je na tom nyní úplně báječně. Česku se
daří a vše funguje dobře. Máme spoustu šikovných
hochů, což je vidět i na tomto turnaji,“ sděluje Kaz-
lepka. Hráči ledního hokeje považují in-line za odpo-
činek po sezóně. „V Česku není in-linista, který by
nehrál lední hokej. In-line je prostě zpestření,“ dodá-
vá manager reprezentace. 
Nakonec se za první Střídou Pardubice umístil Missi-
on Cyklone Brno a třetí bylo Dynamo Pardubice. Dále
je pořadí následující: 4. TJ Lanškroun, 5. Rosco Buda-
pešť, 6. In-line team Skuteč. 7. Sport Bárt Ústí nad
Orlicí. 
V Litomyšli je plocha pro in-line zhruba tři roky.
Od května ji mohou vyzkoušet i zájemci z řad veřej-
nosti při pořádaném veřejném bruslení. 

Text a foto Jana Bisová

Před litomyšlskou brankou bylo chvílemi pěkně horko. Sní-
mek ze zápasu s Lanškrounem.

Litomyšl v květu
Nedalo mi to, abych Vám nesdělila svoji čerstvou zkuše-
nost. Moje dcera, která bydlí již několik let v zahraničí,
přijela za námi na návštěvu do své rodné Litomyšle. Při
dnešní a včerejší procházce městem se nestačila divit,
jak město krásně rozkvetlo a doufáme, že bude rozkvétat
i nadále. Velice se nám líbí nespočet květinových záhonů
po celém území města. Krásně osázené kruhové objezdy,
živé ploty, keře, stromy a v neposlední řadě také betono-
vé květináče (většinou ve tvaru trojúhelníku). Tyto kvě-
tináče jsou umístěny např. uprostřed kruhového objezdu
u nemocnice (ve tvaru obdélníku), u světelné křižovatky
(u zábradlí nad řekou Loučnou), na ulici Havlíčkova před
bývalou Optikou (kdysi zde bývalo parkoviště) a nově se
objevil i na rohu parkoviště u potravin Kubík na ulici
Jiráskova.  Myslíme si, že takovýchto "mobilních" zahrá-
dek by mohlo být po městě umístěno mnohem více. Jsou
velice pěkné a přitom slouží i k různým účelům (zábrana
parkování, průjezdu) a hodí se tam, kde nelze zasadit
květiny, keře, či stromky přímo do země. Navíc mohou
mít různé tvary, velikosti a takováto, dalo by se říct,
maličkost, může udělat více radosti a parády, než cokoliv
jiného. Napadají mě další možná místa, jako např.
zastávky autobusů, vchody do škol, úřadů, či jiných
institucí, sportovních zařízení, na náměstí či jeho okolí,
na autobusovém nádraží (např. před Billou mezi dřevě-
nými "pilíři", kde často parkují neslušní řidiči, kteří si
myslí, že mohou všechno) atd. 
Pevně věřím, že se v Litomyšli i nadále budou rozrůstat
květinové záhony, rozšiřovat výsadba stromů, keřů, klečí
apod. My tak budeme právem pyšní na své krásné a stále
krásnější město jménem Litomyšl!
Děkuji Vám za Vaši práci, kterou odvádíte. Držím Vám
pěsti do další práce a přeji krásné jarní dny plné slu-
níčka.           Jana Zemanová



27

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 

Litomyšl - viz. kalendář akcí

Svitavy
•11. května od 19.00 /
Kinokavárna Galaxie
Večer pod lucernou … s horolezcem Romanem
Langrem
Známý horolezec bude vyprávět především
o expedici Annapurna 2008 a promítne film
o výstupu na dva nejvyšší africké vrcholy – Kili-
mandžáro a Mt. Keňa v r. 2007
•15. května 19.00 - 23.00 /
Fabrika
OLDA  ŘÍHA - kytara, hlas a srdce Katapultu
Koncert a setkání fanoušků jako vzpomínka
na Dědka - od 17:00 - 19:00 setkání fanoušků,
po koncertě autogramiáda, fotogramiáda,
dárečky, rozhovory, Retro disco Kačer, pivo,
doutníky, ...

Polička
•11. – 17. května / 
Tylův dům, kostel sv. Jakuba
Koncerty festivalu Martinů Fest 2009 
•11. května od 18.00 /
Tylův dům
Zahajovací koncert – B. Martinů : Veselohra
na mostě, Hlas lesa
Účinkuje – Komorní filharmonie Pardubice
•do 24. května /
Centrum Bohuslava Martinů
Dvanáct z Poličky
Výtvarná výstava dvanácti významných umělců,
jejichž tvorba je úzce provázána s Poličkou
•29. – 31. května / 
areál koupaliště Polička
Poličské rockoupání
12. ročník folk-rockového festivalu v netradič-
ním prostředí poličského koupaliště

Moravská Třebová
•10. května od 19.00 /
dvorana muzea
Vlasta Redl - recitál
•16. května od 13.00 – 24.00 /
moravskotřebovský zámek
Domácí zabíjačka - festival
Všichni řezníci, řeznice a ti, kteří mají ve svém
jméně základ tohoto slova, mají vstup zdarma.
•20. května 8.30 a 10.00 /
dvorana muzea
The Fortyfingers – výchovný koncert
Originální hudební seskupení čtyř klavíristů,
hrajících na dva nebo i na jeden klavír.

Vysoké Mýto
•23. – 24. května /
náměstí Přemysla Otakara II.
Národní přehlídka dětských dechových hudeb
Čermákovo Vysoké Mýto 2009
Muzikálová, swingová hudba, mažoretky
a mažoreti
•23. května od 19.00
koncert skupiny 100 °C

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Nabízím od května

hlídání dětí
celodenní, vč. péče o domácnost

SŠ, spolehlivost, praxe s dětmi, angl. jazyk, ŘP.
Litomyšl, V. Mýto a okolí

e-mail: line09@seznam.cz, tel. 604 449 107

Fantastický úspěch 
šachistky Bartošové

V neděli 11. dubna se uskutečnil tradiční velikonoční
bleskový turnaj jednotlivců v Městečku Trnávka. Klání
se zúčastnilo 103 šachistů.
Letošní ročník byl výjimečný tím, že byl velmi silně
obsazen, o čemž svědčilo průměrné ELO všech účastní-
ků dosahující hodnoty 1830. V turnaji se utkalo i
několik mezinárodních mistrů a mnoho desítek kandi-
dátů mistra. Litomyšl zastupovala trojice mladých
hráčů: Lucie Bartošová, Václav Pekař a Lukáš Jirsa, v
současné době studentů vysokých škol.
Turnaj se hrál na dvacet kol systémem 5 minut na par-
tii. Bleskový šach se těší v současné době obrovské
popularitě. Při průměrném počtu 40 tahů na partii má
každý hráč na tah zhruba 7 vteřin. U bleskového šachu
rozhoduje rychlost, bystrost, postřeh a umění se rych-
le rozhodnout.
Naši mladí šachisté se věru neztratili. Fantastického
úspěchu dosáhla Lucie Bartošová, která skončila na 8.
místě stiskem 12 bodů. Václav Pekař, také s 12 body, se
umístil na 9. místě díky horšímu pomocnému hodno-
cení. Lukáš Jirsa obsadil s 11 body, a díky poslední

Lucie Bartošová, 8. místo. 

pokažené partii, 32. místo, což je rovněž vynikající
výsledek.
Díky našim mladým odchovancům nemusíme mít
obavy o výsledky družstva v budoucnosti.

Text a foto Jaromír Odstrčil
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TJ Jiskra Litomyšl – oddíl kopané (Městský
stadion Černá hora)
soutěž a kategorie: (označení závodu, turnaje)
Ne 10. 5. od 17.00 - S. Moravany, Muži – 1.A
třída
So 9. 5. od 10.15 a od 12.30 - TJ Lanškroun, St.
+ Ml. dorost – krajský přebor
Ne 17. 5. od 17.00 - 1. FC Žamberk, muži – 1.A
třída
So 16. 5. od 9.30 a od 11.15 - Rybník / Třebová,
St. + Ml. žáci – Krajská soutěž
So 23. 5. od 10.15 a 12.30 - Sn. Moravská Tře-
bová, St. + Ml. dorost –Krajský přebor
So 30. 5. od 9.00 a od 10.45 - TJ Jablonné n. O.,
St. + Ml. žáci – Krajská soutěž
So 30. 5. od 17.00 - SK Holcim Prachovice,
Muži – 1.A třída
So 30. 5. od 12.30 a od 14.45 - FK Letohrad
St. + Ml. dorost – Krajský přebor
Ne 17. 5. od 9.00 - Krajský turnaj St. + Ml. pří-
pravek, St. + Ml. přípravky – Krajský přebor
Ne 24. 5. od 9.00 - Krajský  turnaj St. + Ml. pří-
pravek, St. + Ml. přípravky – Krajský přebor
STIGA -HOKEJ (Sál DDM Litomyšl)
Každé úterý tréninky od 17.30 v DDM 
So 16. 5. od 14.00 - 5. kolo Litomyšlského
poháru 2009
TJ Jiskra Litomyšl – oddíl lehké atletiky
(Městský stadion Černá hora)
soutěž a kategorie: (označení závodu, turnaje)
St 13. 5. od 15.00 do 18.00 - 1. kolo KP druž-
stev mladšího žactva

Kam za sportem
Snem handica-
povaných
je paralympiáda

Devátého ročníku Velikonočního turnaje v boccie se
zúčastnilo 32 soutěžících. Vítězem sportovního klání
se stali Jaroslava Proseková ze Sdružení  Český ráj bez
bariér a Leoš Lacina startující za pořádající Tělovýcho-
vnou jednotu  Léčebna Košumberk. 
Jedná se o jednu z nemnoha akcí určených pro těžce
tělesně postižené sportovce, kteří se věnují paralympij-
ské úpravě hry petanque. Ta je speciálně upravená právě
pro tělesně handicapované osoby. Boccia se hraje
v tělocvičně, účastní se jí jednotlivci i družstva, vždy
dva soutěžící proti sobě. Ke hře je zapotřebí šest červe-
ných, šest modrých a jeden bílý míček, tzv. jack. Cílem
hry je umístit míčky své barvy co nejblíže míčku bílému.
Pokud je po odehrání zápasu stav nerozhodný, hraje se
rozhodující směna - tie break. Vedle hráčů, kteří mají
k dispozici asistenta, který jim pomáhá při nastavení
vozíku do požadovaného směru a podává míčky, se
boccii mohou účastnit ve speciální kategorii i těžce han-
dicapovaní, jež nedokáží míček uchopit a odhodit. Uží-
vají ke hře rouru, nebo jinou pomůcku, po které posílají
míčky do hřiště. Během hry pak mají k dispozici spolu-
hráče, který jim rampu nastaví do požadované polohy.
Spoluhráč se nesmí v průběhu setu podívat do hřiště, je
plně odkázán na pokyny hráče. „Pro řadu závodníků je
boccia často jedinou šancí se sportovně realizovat,“
konstatuje zástupce pořadatele Jaroslav Hantl a dodá-
vá: „Snem každého boccisty je pochopitelně účast
na paralympijských hrách.“ 
První paralympijskou medaili pro českou bocciu získal
v uplynulém roce v Pekingu Radek Procházka, když se
umístil na třetím místě.

Zuzana Fruniová, foto Rostislav Sopoušek

Uspěchy 
basketbalistek 
ze „základky“

Florbalový 
turnaj 2009
Florbalový klub FBC Peaksport Litomyšl pořádá
ve dnech 9. – 10. května 1. ročník florbalového turna-
je mužů Litomyšl Open 2009. Soutěž začíná v sobotu
v 8.00 a hrát se bude nepřetržitě do 20.00. V neděli se
odehraje vyřazovací část. Začátek je naplánovaný
na 8.00 a konec předpokládáme v 18.00. 
Po loňském úspěšném nultém ročníku to tentokrát
bude turnaj dvoudenní s účastí šestnácti týmů. Domá-
cí družstvo postaví do turnaje „A“ tým, „B“ tým a druž-
stvo dorostenců. Dále se klání zúčastní: Alcoholics
Innebandy, Tragedos Team Sokol Korouhev, TJ Turnov,
FTC Vysoké Mýto, Orel Proseč, Metelesku blesku Šum-
perk, TJ Řetězárna Česká Ves, Sykyho Sexy Krtečci,
ASPV Holice, FBC Tatran Kostelec n.Č.lesy, Orel Rtyně
v Podkrkonoší, FT Sokol Břevnov a TJ Lokomotiva
Louny.
Tahákem pro diváky bude určitě účast hráče Tatranu
Střešovice a reprezentace Michala Jedličky, který
nastoupí za tým Alcoholics Innebandy.
Srdečně zveme do sportovní haly v Litomyšli všechny
příznivce tohoto sportu. Přijďte povzbudit hráče
domácího týmu.                                     Vojtěch Jakubík

Předsezóna
koupaliště
Oznamujeme, že koupaliště Litomyšl zahajuje 8. květ-
na předsezónní provoz. K dispozici bude bazén 25 m
a tobogán se solárním příhřevem vody.
Hlavní sezóna bude zahájena v sobotu 13. června, kdy
otevřeme i velký 50 m bazén.              Zdeněk Kocman

Josef Němec

KAMENICTVÍ
Hegerova 680, 572 01 Polička

• výroba a opravy pomníků
z kvalitních materiálů
• výroba a montáž
panelových hrobek

Zaměření, návrh
a cenová kalkulace zdarma.

TTeell..  446611  772255  446644
MMoobb..  660055  557766  660000

ee--mmaaiill::  kkaammeenniiccttvvii@ppoolliicckkaa..cczz

Nohejbalistům
začíná sezóna
Pro nohejbalisty z Litomyšle začíná nová sezóna. V té
loňské si obě nasazená družstva, muži a žáci do 15ti
let, vedla v krajského přeboru výborně. Muži ukončili
soutěž na perfektním třetím místě a žáci se dokonce
stali leadery tabulky. V krajské soutěži se Litomyšl
letos představí ve dvou kategoriích: družstvo Muži „A“
a dorostenci do 19ti let. Družstvo Muži „B“ se zúčastní
přeboru v Ústí nad Orlicí. 
Po zimě došlo v týmu mužů k několika změnám. První
z nich se projevily na soupisce týmu. Na hostování
do Hlinska odešli dva dlouholetí hráči Michal Půlkrá-
bek a Jiří Zindulka. Naopak skvělou posilou je pro tým
nový člen Tomáš Bican. Další výraznou změnou je,
k lítosti hráčů, odchod Jiřího Koháka z postu trenéra
týmu. Jeho místo zaujali hráči Miloš Vomočil a Josef
Havran. 
Litomyšlští muži se v sobotu 25. dubna utkali v prvním
kole soutěže s Chocní, v dalších kolech pak s Mnětice-
mi a Bělou. Letos se tedy soutěže účastní pouze 4 muž-
stva. To předpovídá, že nohejbalisty čeká těžká sezóna
plná obtížných soubojů o přední místa v tabulce.
Je na co se těšit. 
Dorostenci už mají svůj první zápas za sebou a průběž-
ně se drží na třetím místě tabulky.        Jitka Šteflová

Závod pro milovníky 
horských kol
Druhý ročník Generali – sport Bárt Bikemarathonu
odstartuje 23. května z letiště v Ústí nad Orlicí. Tři
různě dlouhé trasy závodu (64 km, 32 km a 13 km -
„lážo plážo“) jsou vhodné pro zkušené cyklisty i svá-
teční milovníky horských kol. 
Prezentace účastníků začíná v 9.00. Hlavní závod pak
odstartuje v 11.00. Více informací získáte na
www.bikemarathon.cz.                                               -red-

Basketbalové družstvo složené z žaček 6. až 8. tříd ZŠ
U Školek v Litomyšli prokázalo svoje kvality v oblast-
ním, okresním i krajském kole. Tým ve složení: Tereza
Voříšková, Aneta Voříšková, Pavla Kovářová, Adéla
Krejbychová, Martina Zavoralová, Ilona Prokopová,
Dagmar Rybová, Jana Dosedělová a Michaela Havlíko-
vá dokázal na všech těchto turnajích obsadit první
místo.
V oblastním kole dívky porazily I. ZŠ Litomyšl a ZŠ
Dolní Újezd. Hráčky si věřily a turnaj se jim vydařil.
Po zaslouženém vítězství se mohly radovat z postupu
do okresního kola. To se konalo v Městečku Trnávka
a děvčata se zde utkala se ZŠ Polička, ZŠ Svitavy, Gym-
náziem Moravská Třebová a ZŠ Jevíčko. Také v okre-
sním kole si vedla velmi dobře a obhájila prvenství. 
Do krajského kola se děvčata těšila a nebála se. Turnaj
se konal v Ústí nad Orlicí 15. dubna a dorazily na něj
nejlepší basketbalistky kraje z Chrudimi a Žamberku.
Holky byly po zápasech unavené, ale úsměv na tváři
neztratily - VYHRÁLY! Byla to zasloužená vítězství,
ve kterých tým prokázal akční hru, dovednost, tah
na koš, dynamiku, techniku a taktiku hry. 
Bohužel už není kam postoupit a tak děvčatům nezbý-
vá než pilně trénovat na příští rok, aby obhájila prven-
ství.         Adéla Krejbychová, foto Mgr. Vítězslav Vích
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Prodám kvalitní silonové pytle na obilí 3 Kč/kus, zava-
řovací sklenice Omnia 0,7 l 3 Kč/kus, mrazák zásuvko-
vý Calex 90 l 950 Kč, menší banánovníky, starší peřiny.
SMS 736 790 421 • Nabídněte do sbírky starou panen-
ku, malé i velké do r. 1960, starší panenky z bývalých
států SSSR, NDR atd. Každá potěší. Jára Stratílek,
Komenského nám. 1047, Litomyšl. Tel.: 739 307 646 •
Nabízím na prodej stůl chromovaná podnož + 2 židlič-
ky tipu „tulipán“ chromované, sedák, modrý mikroplyš
jako nové vše za 1540 Kč. Tel.: 739 307 646 • Světlý
konferenční stolek za 400 Kč, tmavý konferenční sto-
lek za 150 Kč. Tel.: 739 307 646 • Lustr 3 ramenný
s křišťálovými ověsky + lampičku na zeď též 3 ramena
křišťálové ověsky vše za 1000 Kč. Tel.: 739 307 646 •
Prodám 2 ks trámů (6m, 4m) 500 Kč, šindel CRC hnědý
6m2 1000 Kč. Tel. 737 139 626 večer. • Prodám exter-
ní vypal. DVD mechaniku LG GSA-E10N + software, USB
2.0, orig.balení, nevhodný dar., cena 900,- (nová
1700,-). Tel.: 731 610 150 • Prodám trumpetu - B ladě-
ní zn. Festival, vč.kufru a tlumítka, cena 1750,-. Tel.:
731 610 150 • Hledáme podnájem. Mladý pár hledá byt
1+1, nebo větší pokoj v bytě či domě. Tel.: 728 649
686, 723 266 183 • Koupím zachovalou kovadlinu
a základní kovářské vybavení. Tel.: 728 649 686 • Pro-
dám tříkolku zn.: Loped, pro starší a tělesně handike-
pované občany za 5200,-. Tel.: 723 267 237 • Prodám
stavební materiál - Miako vložky (Porotherm Wiene-
berger) cca 200 ks, rozměr 19/62,5 - cena 65,-/ks.
Přebytek ze stavby, bez palet. Volejte 605 428 258,
Litomyšl. • Prodám motorovou sekačku (křovinořez)
na trávu – pohon benzinový, ještě v záruce – cena
3500 Kč. Šicí stroj skříňkové provedení, několik entlů,
zánovní – cena 2000 Kč. Světlou válendu bez matrace
za 300 Kč. Elektrický kufříkový gramofon i s deskami
za 1600 Kč. Tel.: 733 960 462, Litomyšl.

Inzerce

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

Tel: 777 211 699
Mobil: 777 211 611 

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

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

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

POVINNÉ RUČENÍ s bonusem až 60%

Turnaje odehrány
Turnaje ve squashi a bowlingu odehrané 4. a 14 dubna
v litomyšlském Sport areálu mají své vítěze. Squash
skončil vítězně pro Fulíka, druhý byl Dlouhý a třetí
místo obsadil Král. Do boje s kuželkami se pustilo 22
hráčů a hráček. Z klání vyšel se zlatem Brokeš, druhý
byl Šorf ml. a třetí Veselík. „V průběhu celé sezóny
organizujeme pro hráče z Litomyšle a okolí soutěže

jednotlivců, dvojic i družstev. U příležitosti 750. výro-
čí povýšení Litomyšle na město jsme se rozhodli uspo-
řádat turnaje ve squashi, bowlingu a tenisu,“
vysvětluje Ivan Velc, provozovatel Sport areálu.
Tenisový turnaj čtyřher pro neregistrované hráče je
naplánovaný na 13. června.                                    

-bj-
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S loňskou sezónou jsme velice spokojeni a nebojíme se
ji označit za nejúspěšnější sezónu v historii Orion
racing týmu. Na letošní rok jsme podepsali úzkou spo-
lupráci s továrním týmem Tonykart rating team, což
považujeme za významný krok vpřed. Nyní je prvotním
úkolem co nejlépe uspět na Mistrovství Evropy ve tří-
dách KF3 a KZ2. Hlavními závodními pilíři pak jsou
Patrik Hájek a Martin Doubek.
Doubek je držitelem loňského titulu Mistra České
republiky ve třídě KF3 a v současnosti ho můžeme tro-
chu neskromně označit za nejlepšího českého repre-
zentanta v této třídě. Patrik Hájek slaví stejné
úspěchy, ovšem ve třídě KZ2. I on vlastní ocenění
Mistra České republiky z loňského roku a i on má letos
z Čechů to nejlepší postavení mezi jezdci své třídy. 
Hájek zahajuje letošní šampionát v italské La Conce již
za necelý měsíc. Druhý závod pojede v německém Wac-
kersdorfu. Doubka čeká na začátku května kvalifikace
na Mistrovství Evropy na trati v Sosnové. V případě
kvalifikace bude bojovat se soupeři ve finále ve špa-
nělské Zueře. Oba závodníci tedy mají hlavní úkoly
letošní sezóny již za dveřmi.
Dobré výkony očekáváme také od Jana Vítka, který
reprezentuje třídu ROK junior. V tradičních českých
vytrvalostních závodech budou barvy týmu hájit Dali-
bor Gondík, Otakar Brousek mladší a Petr Dvořák
mladší, všichni s Hondou 390 GX. 
Sezónu tým zahájil již v lednu, kdy byl na oficiálním

testu WSK (World Series Kart) v La Conce, dále se
účastnil testu v Sarnu. Poté se již rozjely přípravné
závody – WSK La Conca, Sarno, Castelletto, Winter Cup
Lonato a Marguti Cup v Castellettu, na kterých se jezd-
ci pohybovali okolo 15. místa. To jsou, v případě nej-
silnější světové konkurence a početně obsazeného
startovního pole, velmi uspokojivé výsledky. 

Martin Slavík, foto archiv Orion Racing Team

V motokáře sedí Martin Doubek, za ním zleva majitel moto-
kárového týmu Jiří Doubek, manažer Martin Slavík, mana-
žer motocrossového týmu Petr Kovář, motokároví jezdci
Patrik Hájek a Dalibor Gondík, motocrossaři Petr Bartoš
a Jaromír Romančím. 

Motocross Orion Racing Team
ve dvanácté sezóně

py, doma obsadil třetí příčku v jednotlivcích, přidal
stříbro ze závodů družstev, a ještě se stihl oženit.
Ostatní jezdci se také snažili. Jan Froněk jako nováček
úspěšně odjel letošní Dakar. Mladý borec Jaromír
Romančík začal sezónu skvěle, ale potom přišlo zraně-
ní kolena a následovala operace. 
Letos bychom chtěli navázat na dosažené výsledky.
Pokud budou mít kluci dobrou formu a vyhne se jim
obávané zranění, tak věřím, že pozice z minulé sezóny
můžeme ještě vylepšit. Za tým pojede: Petr Bartoš –
motocykl - Honda 450 ccm čtyřtakt (třída OPEN) (na
fotografii), Jaromír Romančík – motocykl - KTM 250
ccm čtyřtakt (třída MX2) , Jan Froněk – motocykl -
Honda 450 ccm čtyřtakt (třída Veterán). Další závod-
níci týmu pojedou s částečnou podporou a to Jan
Mikulecký (třída MX 2), Martin Čekal (třída MX2),
Luboš Strejček (třída Veterán) a v juniorské kategorii
teprve 12-ti letý Filip Žrout.                          Petr Kovář

„Czech Open 2009 (CO), devátý turnaj Českého poháru
2008/2009, byl ve znamení nejkvalitnější účasti v his-
torii turnajů Českého poháru. V Praze hrálo sedm
hráčů z aktuální světové nejlepší desítky. Celkem se
turnaje zúčastnilo 114 hráčů. Ve velmi kvalitní mezi-
národní konkurenci zvítězil úřadující mistr Evropy
Ahti Lampi z Finska. Zopakoval tak své vítězství
z Czech Open 2007. Ve finále porazil 4:2 na zápasy nej-
lepšího českého hráče Petra Tměje. Třetí místo vybojo-
val vítěz nedávného Moscow Cupu Edgars Caics
z Lotyšska. O silném mezinárodním obsazení turnaje
svědčí fakt, že mezi nejlepších devět hráčů turnaje se
probojovali jen tři čeští zástupci,“ tolik tedy stručná
zpráva na webu (http://www.trefik.cz/stiga/index.aspx).
Jak však tento turnaj prožili reprezentanti klubu Stiga
HC Benátky? V počtu osmi se sjeli v centru Prahy, pro-
tože CO se po dvou letech v Plzni vrátil zpět do hlavní-
ho města, přičemž pořadatelům se podařilo zajistit
velké prostory v sousedství hlavního nádraží ČD, v pro-
storách jídelny “Menza Jednota“. Turnaj díky množství

vítězství než porážek a obsadil pěkné 8. místo (104.).
V Déčku hrál Jindra naprosto uvolněně a přineslo mu
to odměnu v podobě 10. příčky (88.). Největší zastou-
pení jsme měli v Céčku, ale ani 13. Robert (67.), 16.
David (70.) a 23. Tomáš (77.) neměli šanci výrazně
pomoci výsledku klubu. To by se museli dostat alespoň
do Béčka, kde statečně bojoval Lopy – 13. příčka (43.)
je velmi pěkná a pro jeho současnou formu i lichotivá,
jenže při vyrovnanosti pole stačilo malinko a mohla
být mnohem lepší. Patrik (27.) při svém prvním Áčku
na CO nezklamal, přestože si porážek užil dosyta: zís-
kal 21 bodů a nechal za sebou i B. Axelsena z Dánska
a P. Plešáka (Gladiators Plzeň)! 
Před posledním dějstvím v Třinci vede ČP P. Tměj
před L. Turoněm a J. Dryákem. Z našich je Patrik 19.,
Lopy 20., Robert 28., David 31., Tomáš 42., Jindra 46.
atd. Mezi kluby jsme skončili 9. a na celkové 7. příčce
už se těžko něco změní. Ondra drží 3. příčku mezi
nováčky, Patrik 4. mezi juniory.

Jindřich Petr

cizinců startoval v šesti základních skupinách po 19-ti
hráčích, rozdělených dle WR. 
1. skupinu vyhrál bez ztráty bodu A. Lampi; ve 2.
(vítěz A. Zakharov z Ruska) zaznamenal velký úspěch
Patrik Petr 4. místem a jasným postupem do A-skupi-
ny. Tomáš Halama si s přehledem zajistil Céčko, jen
jeho bratr Ivan na vzájemný zápas skončil až v Éčku.
Ve 3. skupině zvítězil J. Dryák (Stiga Big Band Praha),
Robert Jež dosáhl na Céčko a Jindřich Petr se na „vzá-
jemák“ probojoval do Déčka. Čtyřku vyhrál E. Caics,
David Brdíček si ve vyrovnaném středu pole zajistil
Céčko. V páté skupině zvítězil L. Turoň (THC Stiga Svi-
tavy 93), když Zdeněk Lopaur o jedinou příčku zaostal
za elitou. 6.skupinu vyhrál P. Tměj (THC Stiga Elites),
Ondřej Šmiták skončil 18. Odpoledne nás proto zajíma-
ly všechny skupiny. Vzhledem k počtu hráčů nejdříve
končily nižší skupiny: Ivan vyhrál skupinu a následo-
valo play-off první čtyřky, která byla velmi vyrovnaná.
Přesto oba své zápasy vyhrál 3:0 a zaslouženě získal
krásný pohár pro vítěze skupiny (97.). Ondra měl víc

Již do dvanácté jezdecké sezóny letos vstupuje lito-
myšlský Motocross Orion Racing Team. Loňský rok byl
pro nás velice úspěšný. Postaral se o to především lídr
družstva Petr Bartoš, který vybojoval titul mistra Evro-

Pobočka Litomyšl,
Smetanovo nám 58 

Tel. 603 115 452; 603 842 551 

Stavební parcely v Benátkách 
Pojďte bydlet do Benátek! 
3 stavební parcely se sítěmi 

přivedenými k pozemku.
Velikost 718, 713 a 670 m2

Ceny od 755 000 Kč 
Zprostředkováváme výstavbu 

levných, energeticky úsporných 
montovaných domů 

Pozemek v centru Litomyšle 
Velikost 416 m2

SLEVA CENY: 1 950 000,- Kč 

Stavební pozemek v Čisté 
Velikost 3680 m2

cena 4 000 000,- Kč 

Byt 2+1 ve Svitavách 
4 patrový cihlový dům 
Byt je po rekonstrukci 
Cena 1360 000,- Kč 

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

Skvělé vyhlídky
motokárového týmu

Stiga HC Benátky na Czech Open
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Velikonoční turnaj v táhlovém hokeji
Velikonoční Litomyšlský pohár 2009 ve stolním táhlo-
vém hokeji si přišlo užít 16 hráčů 4 klubů. Nebýt toho,
že David Hejnoch dal vale Sloupeňákům a vstoupil
do pořádajícího klubu Stiga HC Benátky, bylo by jich 5!
Po dobrých zkušenostech z březnového Machala Cupu
ve Svitavách, kde Robert Jež skončil 2., jsme si odhla-
sovali použití vyřazovacích bojů v celé 2. části progra-
mu, a ne jen pro vítěze čtvrtfinále. 
Pokusím se přiblížit turnaj z pohledu vítězné trojice.
Třetí nasazený dle WR – domácí kapitán Zdeněk Lopaur
– neprošel A-skupinou vůbec lehce. Jen díky její znač-
né vyrovnanosti obsadil se záporným skóre 4. místo.
Prolínací soutěž posledních Áčkařů (R. Nevrlík + M. Faj-
mon) s nejlepšími Béčkaři (M. Boštík + I. Halama),
ve které Benátští byli tentokrát lepší Svitavských, mu
poskytla chvíli oddychu před play-off. Byť zrovna on,
jako člen party, která loni získala Guinessův světový
rekord v nepřetržitém hraní Stigy, by si o pauzu neřekl.
Nicméně se mu hodila, protože ve čtvrtfinále vyřadil
dvojku Tomáše Lahučkého (SHC Votroci Hradec Králo-
vé) 3:0 a sehrál úžasně vyrovnané semifinále s Patrikem
Petrem, které rozhodl až 5. zápas: Lopyho poslala
porážka 3:6 do boje o 3. místo. V dalším maratónu pak
porazil Roberta a zaslouženě se radoval z bronzu.

Michal Zunka (THC Stiga Svitavy 93) přijel jako jednič-
ka (109. WR), jenže v Áčku skončil až 3. V semifinále
narazil na Davida Brdíčka, jenže ten přes veškerou
snahu nestačil. Pak přišel na řadu Robert a byť prohrál
také 0:3, skóre 10:14 svědčí o úporném boji. Ve finále
však narazila kosa na kámen: čtyřka Patrik, který
Áčkem prošel s jedinou remízou s Brďou jako nůž más-
lem, kterému dal Ivan ve čtvrtfinále jen 3 góly a který
se pěkně zapotil jen s Lopym, dovolil Michalovi jen
jedno vítězné prodloužení. Vítězstvím 3:1 upevnil cel-
kové vedení! 

Po 56-ti zápasech ve skupinách a 90-ti v play-off,
z nichž 15 skončilo v prodloužení a 2x se podařilo oto-
čit sérii z 0:2 na 3:2, je průběžné pořadí následující:
P. Petr 150b., Z. Lopaur 135b., M. Zunka 105b., D.
Brdíček 97b., R. Jež 97b., R. Nevrlík 52b., R. Rumler
51b., I. Halama 49b., T. Halama 44b., M. Boštík 41b., J.
Petr 40b. (kromě M. Z. + R. N. všichni Stiga HC Benát-
ky) atd. 
Za sponzorský příspěvek děkujeme firmě Alkohol
a cigarety u Jáji. Příští kolo se bude hrát 16. května
od 14.00 opět v litomyšlském DDM.           Jindřich Petr

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
nabízí k prodeji pozemek p.p.č. 2597 v obci a k.ú. Litomyšl

a pozemky p.p.č. 945/83, p.p.č. 945/99 a p.p.č. 710/9
v obci Cerekvice nad Loučnou a k. ú. Pekla.   

Informace – www.uzsvm.cz/prodej

• 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 



Zahřívací Stiga turnaj před Czech Open v Praze
Týdenní odklad turnaje v Milovicích nad Labem zna-
menal pro Český pohár volný březen, ale jiných turna-
jů bylo dost. 
Členové klubu Stiga HC Benátky dlouho dopředu spřá-
dali plány, jak co nejlépe naplánovat dopravu, až vše
vyřešila vyšší moc: Ivan Halama přišel o svůj i firemní
mobil a hned bylo v jednom z aut neobsazené místo.
Do cíle nás tak dorazilo jen sedm. Celkově však turnaj
přilákal 61 účastníků. Základní skupiny, jejichž výsle-
dek rozřadí startující do skupin výkonnostních, přine-
sly pro naše hráče skóre úměrné jejich tréninkové píli.
V 1. skupině 5. Robert Jež postoupil do Áčka, zatímco
Ondřej Šmiták i přes povzbuzování rodiči obsadil
poslední 16. příčku. Ve dvojce 8. David Brdíček ztratil
4 body s hráči za sebou. O dva body a vzájemný zápas
mu tak unikl postup mezi elitu. Zdeněk Lopaur potvr-
dil pokles formy a 11. místem zachránil účast v Béčku,
14. Jindřich Petr čekal 3 body a získal bodů 5… Ve 3.
skupině se 4. příčkou pochlapil Patrik Petr a 4. skupi-
na přinesla 11. místo a tím i Béčko Tomáši Halamovi.
Celkově tedy docela příjemný vstup do turnaje.
Odpoledne jsme samozřejmě nejvíc drželi palce těm,
kteří měli v rukou osud družstva. Patrik si do Áčka
přinesl 6 dopoledních bodů a zodpovědným výkonem
dosáhl až na play-off (16.). Osmifinále však bylo roz-
hodnuto předem, protože Petr Tměj (THC Stiga Elites)
Patrika vyřadil po výsledcích 6:0, 7:2 a 4:2. Robertovi

za to může sám, protože už dopoledne ztratil 6 důle-
žitých bodů s děvčaty a za postupem do play-off zao-
stal o 4 body… Tomáš i přes 14 získaných bodů
skončil až 18. 
Ve vyrovnaném Céčku dlouho nebyl jasný favorit, ale
naše dvojice se soustředila na svůj výkon, protože
velké ambice mít nemohla. Nakonec 12. Jindra skon-
čil o místo a bod před Ondrou, který ho však už doká-
zal porazit a příště může být pořadí opačné. Při
neúčasti vedoucího Lukáše Turoně (THC Stiga Svitavy
93) a porážce 3. Jana Dryáka (Stiga Big Band Praha)
ve čtvrtfinále, byl závěr turnaje na poslední dobu
dost nezvyklý.
Finále však jednoznačně ovládl Michal Hvižď (THC
Stiga Elites), který snaživému Zdeňku Matouškovi ml.
(HCS Žabka Praha) nadělil 3:0 a získal první letošní
„bednu“. Bronz získal P. Tměj. Ten se tak dostal do čela
celkového pořadí před L. Turoně a J. Dryáka. Z našich
je Lopy 19., Patrik 20., Robert 27., David 29., Tomáš
41., Jindra 46. atd. 
Soutěž klubů, zamotaná dodatečně zpětně povoleným
přestupem bratří Tmějů ze Svitav do „Elit“, nám tento-
krát přinesla velkou radost v podobě 6. místa a 4 bodů
získaných na Votroky. Ondra drží 3. příčku mezi
nováčky, Patrik 4. mezi juniory. Už teď se však všichni
těšíme na turnaj roku – Czech Open 25.dubna v Praze!

Text a foto Jindřich Petr

Tomáš a Brďa v Béčku

Domácí šampionát odstartoval v Pacově
Krásné, ale větrné počasí přivítalo na dvě stě motokro-
sařů, kteří se sjeli k úvodnímu dějství mistrovství
na známou dráhu do jihočeského Pacova. V první třídě
MX2 překvapil všechny dravou jízdou František Smola
a zaslouženě zvítězil. Druhý skončil obhájce titulu Slo-
vák Martin Kohút a bronz bral Josef Kulhavý.
Jezdec Orionu Jaromír Romančík bojoval, ale po špat-
ných startech a dlouhému výpadku kvůli zranění kole-
na zaujal nakonec celkové 15. místo, což není vůbec
špatné. Jaromír musí nyní makat, aby se zlepšoval.
Určitě na to má. 
V hlavní kubatůře Open dominoval exmistr republiky
Jirka Čepelák. Martin Žerava po pádu skončil druhý

a třetí příčku obsadil Honza Zarenba. Petr Bartoš z Ori-
onu Litomyšl, rovněž po nezdařilých startech, sice
makal, nakonec však bral čtvrté a páté místo. Ve vete-
ránech jasně, s velkým náskokem, projel cílem na první
pozici zkušený matador motokrosu Míra Kučírek.
Zástupce Orionu Luboš Strejček vybojoval dva mistrov-
ské body. Jan Froněk, který je v této třídě našim aspi-
rantem na medailové umístění, je zraněn. Při dalším
závodě v Kaplici 17. května by ale neměl chybět.
Naše vystoupení v Pacově nebylo špatné. Je to úvod
dlouhé sezóny a kluci z týmu musí ještě přidat a vylep-
šit své dosavadní umístění.

Petr Kovář, foto archiv Orion Racing Team
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ani 7 bodů do začátku nestačilo víc než na 22. místo,
když mu totálně odešla střelba. Naši tři Béčkaři se
poprali o 3 body pro klub. Největší radost nám udělal
Brďa: nejprve si 4. místem zajistil účast ve vyřazova-
cích bojích a potom potupil postupně J. Váchu (SHC
Cheb), L. Vacka (THC Stiga-Game Příbram)
a Z. Matouška st. (HCS Žabka Praha) výsledky 3:0
na zápasy! Je radost sledovat takovéto boje a hráči
nižších skupin mohou jen závidět, že po zbytečném
dopoledni je žádná odměna ve formě vyřazovacích
bojů nečeká. Lopy (12.) si to také neužil, ale ten si


