
Začátek každého kalendářního roku bývá
ve světě turismu ve znamení veletrhů cestovního
ruchu. Litomyšl již mnoho let sází na spolupráci s
podobně atraktivními městy a veletrhů se účast-
ní v rámci nejrůznějších svazků obcí. Veletrhy
jsou také dobrou příležitostí k bilancování, předávání
ocenění za práci v minulém roce, a také k představe-
ní novinek pro rok nadcházející. 
Ani na lednovém veletrhu Regiontour v Brně, který
se konal od 14. do 17. ledna, tomu nebylo jinak. Beze-
sporu nejvýznamnějším okamžikem veletrhu bylo
předávání ocenění v rámci soutěže Grand Prix Regi-
ontour aneb Náš kraj 2009. Letos poprvé došlo k pro-
pojení dvou tradičních soutěží, které mají za cíl
podpořit tvorbu propagačních materiálů v jednotném
grafickém stylu, prezentování regionů v jednotném
image a tvorbu nových produktů. Vyhlašovatelem
soutěže jsou Veletrhy Brno, a. s. a vydavatelství C.O.T.
media, hlavním partnerem agentura CzechTourism.
Sdružení České dědictví UNESCO se sídlem v Litomyš-
li získalo první místo v kategorii Nejlepší jednotná
kampaň a současně speciální cenu Veletrhů Brno.
Ceny předával ministr pro místní rozvoj Rostislav
Vondruška a generální ředitel Veletrhů Brno Jiří
Kuliš. Příjemným bonusem je i poukaz na výstavní
plochu a celostránkovou inzerci v katalogu veletrhů
Go a Regiontour 2011. Ptáte se, s čím České dědictví
UNESCO soutěžilo? Součástí přihlášky byl přehled
aktivit v roce 2009, včetně výstupů. Zaujal projekt
„Vítejte v ČR – zemi památek UNESCO“, v rámci kte-
rého byla vydána celá řada brožur a dalších tištěných
materiálů. Líbily se i výstupy projektů „O všech památ-
kách UNESCO na všech památkách UNESCO” (zvukové
panely na všech památkách UNESCO) a „Památky
UNESCO na ministriádách”. Oceněna byla i prezentace
ve výlohách kláštera v Husově ulici v Praze, jednot-
né inzeráty, nástěnné kalendáře či webové stránky
www.unesco-czech.cz. Také projekt „Památky UNESCO
výtvarně” zaměřený na studenty vysokých umělec-
kých škol, či prezentace v rámci nejrůznějších semi-
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Představení kalendáře se zúčastnily také autorky tří vítězných obrázků v soutěži Památky UNESCO výtvarně: zleva Hana
Novotná, Kateřina Valentová a Hana Sekyrová, která se stala zároveň absolutní vítězkou soutěže. 

nářů a veletrhů si získaly obdiv. Celkově lze říci,
že si porota všimla snahy sdružení prezentovat
památky UNESCO jednotným, moderním, vizuál-
ním stylem. Pro členy sdružení je získání této
prestižní ceny signálem, že se prezentace měst

UNESCO ubírá správným směrem. Bez zajímavosti není
ani to, že autoři grafické stránky všech prezentací
jsou z Litomyšle – o práci pro sdružení se dělí Jiří
Mělnický a Tomáš Pakosta.
V rámci Regiontouru došlo v expozici agentury Czech-
Tourism také k představení několika novinek. Za pří-
tomnosti tří vítězek soutěže „Památky UNESCO
výtvarně” zde byl uveden do života nástěnný kalendář
na rok 2010 a plakáty znázorňující všech dvanáct čes-
kých a moravských památek UNESCO. Českou premiéru
měl v této expozici rovněž Kulturní kalendář České
inspirace.                                                           > strana 4 

Hned po svém prosincovém jmenování avizo-
vala nová kastelánka litomyšlského zámku
Jana Sehnalová záměr, rozšířit možnosti pořá-
dání svateb v památce UNESCO. Již  koncem
ledna se tak zámek zúčastnil Svatebního vele-
trhu v Pardubicích, čemuž předcházelo velké
focení v mrazivé sobotě 16. ledna. 
Za účasti mladé dvojice a také kočáru s koň-
ským spřežením pořizoval fotograf snímky,
které propagují litomyšlský zámek jako místo
vhodné pro svatební obřady. „Ze zkušenosti
z častolovického zámku vím, že svatby jsou
zajímavé nejenom pro svatebčany, ale
i pro návštěvníky,“ říká Jana Sehnalová, která
tím chce renesanční zámek využít celoročně.
Snoubenci oblíbená zámecká kaple však nebu-
de jediným místem, kde si budou moci říci své
ano. „Rozšířili jsme prostory o audienční sál
a rokokový salonek. Navíc ve spolupráci se
Smetanovou Litomyšlí budeme nabízet i sva-
tební obřad mezi sochami Olbrama Zoubka
ve sklepení zámku,“ upřesňuje kastelánka.
V loňském roce se uskutečnila také jedna svat-
ba v zahradním saletu. I s ním Jana Sehnalová
počítá.                                                  > strana 16 

Zámek se chystá 
na svatebčany

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

akce
měsíce

spotřebiče

• akční ceny
• energetická

třída A+
• záruční doba

2 + 2 roky

Nejlepší jednotnou kampaň má
České dědictví UNESCO
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otevřená radnice

Z rady města

Úspěšná kniha Litomyšl 1259-2009 město kultury
a vzdělávání vydaná na sklonku loňského roku se nyní
může pyšnit třemi významnými patrony. Stali se jimi
mezinárodně uznávaný sklář Václav Cigler, významný
český historik umění Jiří Šetlík a Jaroslav Šedivý, his-
torik, bývalý český politik, ministr zahraničních věcí
a velvyslanec v několika zemích.

V úterý 2. února se ve výstavní síni Východočeské-
ho muzea v Pardubicích uskutečnila debata na téma
R35. Kulatého stolu se kromě zástupců Pardubického
kraje zúčastnil také Ing. Miroslav Brýdl nebo soukro-
mý zemědělec Jan Vaňous.

Již 22. ledna bylo ukončeno přijímání přihlášek ke
studiu na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice.
Do bakalářského studia bude přijato 16 nejtalentova-
nějších uchazečů a 10 uchazečů do navazujícího
magisterského studia.                                                   -bj-

Krátce

Petřík a Toník byli první
Třetím miminkem v Pardubickém kraji, ale prvním
narozeným v Litomyšlské nemocnici v roce 2010 je Petr
Smrček (snímek vlevo). Chlapeček přišel na svět
1. ledna v 9.13 a mohl se pochlubit porodní váhou
4 400 gramů a délkou 53 cm, tedy kluk jako buk. Malý
Petřík je již třetím dítětem Markéty a Petra Smrčko-
vých ze Slatiny u Vysokého Mýta. Maminka Markéta
měla rodit již v prosinci, ale klučina si dal načas. „Ter-
mín porodu jsme měla spočítaný na 23. prosince, takže
místo vánočního dárku, byl Petřík dárkem novoroč-
ním,“ říká šťastná maminka, která si zvolila litomyšl-
skou porodnici, protože zde byla v minulosti
spokojená, a nic tak prý neriskovala. Na Péťu doma
čekali sestřička Katka a čtyřletý Pepík.  Ovšem prvním
litomyšlským občánkem se stal Antonín Hanus, který se narodil 12. ledna ve 13.30. Vážil 3 850 gramů a měřil

51 cm. Maminka Božena (snímek vpravo) měla rodit až
kolem 22. ledna, ovšem Toník to viděl jinak, a i on se
stal dárkem. „Rodila jsem den před svými narozenina-
mi, takže to byl pro mě takový dáreček,“ říká Božena
Hanusová, která také prozradila, proč v době Jakubů
či Matyášů zvolili klasické jméno Antonín: „Líbí se
nám a dá se z něj udělat spousta zdrobnělin i podob-
ných jmen – Toníček, Tonda, až bude v pubertě, tak to
bude Tony. Myslím, že bude spokojený.“ Toníček je
zatím jedináček, ale doma se na něj těšil šťastný tatí-
nek.
Obě děti obdržely z rukou starosty Michala Kortyše
knihu o historii Litomyšle, pamětní list a drobný peně-
žitý dar.                                        Text a foto Jana Bisová

Nový ceník inzerce v Lilii
Ceník platný od 1. ledna 2010
• 1 cm2 - 18 Kč + 20 % DPH (pro neplátce 21,60 Kč) 
• 1 cm2 na titulní straně - 23 Kč + 20 % DPH (pro

neplátce 27,60 Kč) 
• 1 cm2 inzerce formou článku - 13 Kč + 20 % DPH

(pro neplátce 15,60 Kč)
• sleva za opakovanou inzerci - 10 %
• sleva pro dlouhodobou inzerci (roční) - 15 %
• sleva pro zařízení Města a příspěvkové organiza-

ce - 50 %
• 1/4 A4 (122 x 80 mm) - 1 700 Kč + 20 % DPH (pro

neplátce 2 040 Kč) 
• 1/2 A4 (185 x 130 mm nebo 122 x 175 mm) -

3 900 Kč + 20 % DPH (pro neplátce 4 680 Kč)  
• celá strana A4, 185 x 264 mm (sleva 25 %) -

6 593 Kč + 20 % DPH (pro neplátce 7 911,60 Kč)
Pokud si objednáte inzerci v Lilii a zároveň mini-
málně měsíční v místní kabelové televizi, získáte
v obou médiích slevu 20%. Bližší informace získá-
te na telefoním čísle: 603 483 479.

Podklady - technické specifikace
• uzávěrka všech podkladů je vždy 20. předchozí-

ho měsíce
• velikost inzertní strany 185 x 264 mm (na zrcadlo)
• strana je rozdělena do tří sloupců – šířka jedno-

ho je 59 mm, šířka dvou je 122 mm, šířka tří
sloupců je 185 mm

• hotové inzeráty přijímáme v těchto formátech:
PDF, EPS, CDR (Corel do v. X3 - písmo na křivky),
AI (Illustrator do v. CS3 - písmo na křivky)

O Zpravodaji Města Litomyšle Lilie
• náklad: 4450 kusů 
• formát A4, 24-32 stran + vložený kalendář akcí
• vychází 1x měsíčně (vždy do 7. dne v měsíci)
• vydává Město Litomyšl (Bří Šťastných 1000,

570 20 Litomyšl, kontaktní osoba ing. Michaela
Severová, tel: 461 653 311, 461 653 333, fax:
461 612 218, mobil: 775 653 311)

• distribuce zdarma do všech domácností v Lito-
myšli a integrovaných obcí + prodej v IC (8 Kč)
a předplatitelům 

Úřední hodiny v redakci Lilie
• Smetanovo náměstí 72
• úterý 9.00–12.00 / středa 13.00–17.00
• Tel. do redakce: 461 615 969
• Mimo úřední hodiny redakce Lilie: Mgr. Jana

Bisová – 724 917 054, e-mail: lilie@litomysl.cz,
Ing. Michaela Severová – tel.: 461 653 311, 775
653 311, e-mail: lilie@litomysl.cz

Město se rozhodlo sochu nekupovat
Ani jedna z plastik Aleše Veselého v Litomyšli nezůsta-
ne. Od původního záměru zakoupit jedno z děl světoz-
námého sochaře město ustoupilo. Rozhodli o tom
radní, které k tomu vedla současná finanční situace. 
Ve hře bylo hned několik děl, k dohodě mezi profeso-
rem Veselým a městem však nedošlo. „Poptávali jsme
část plastiky „Ty a Já a ti kteří už nejsou“ v místě býva-
lé synagogy, „Zakřivený architráv“ na kruhovém
objezdu u Dalibora a plastiku na zámku s názvem
„Zrcadlo“,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš
a dodává: „Nemůžeme si ale dovolit, uvolnit z rozpočtu
2 miliony, které by dílo stálo.“ 
Původním záměrem města byla koupě části plastiky Ty
a Já a ti kteří už nejsou. Tento návrh nebyl zase akcep-

tován autorem. Dílo má prý hodnotu pouze jako celek.
Aleš Veselý navrhoval splátkový kalendář, ale ani tato
varianta nebyla přijata. Když tedy ze hry vypadla
socha v místě bývalé synagogy, radnice velice vážně
zvažovala koupi Zrcadla. „Myslím si, že je to škoda.
Socha na zámku vzbuzovala kladné emoce, a kdyby
byla příznivější cena, tak bychom ji koupili,“ upřesňu-
je litomyšlský radní Miroslav Brýdl. 
Obchodní transakce byla tedy vetována. Je zde však
naděje, že přece jenom v Litomyšli zůstane památka
na unikátní výstavu, kterou město po několik měsíců
hostilo. „Možná, že bychom mohli zakoupit alespoň
model, aby připomínal, že zde tato díla byla,“ uzavírá
Michal Kortyš.                                                                  -bj-

RaM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na realizaci projektu Revitalizace zámeckého
návrší v Litomyšli, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06135,
ev. č. v IS ISPROFIN 23411G-0016, prioritní osa IOP,
6.5.1. a registračním listem akce. 

RaM souhlasí s podáním žádosti na zakoupení
zařízení na úpravu běžeckých tratí z dotačního titulu
MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci opatření IV.I.2.
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje
venkova ČR .    

RaM zřizuje v souladu s ust. § 102 odst.(2) písm. h)
komisi pro cestovní ruch komisi a jmenuje tyto členy:
předseda  p. Michal Kortyš, členové: Ing. Jana
Macková, Ing. Jiří Zámečník, Blanka Brýdlová, Bc.
Robert Kilb, Jan Pikna, Jaroslav Vencl, Jana
Sehnalová, Jaroslav Šnajdr, Petra Zitková. Tajemnice:
Ing. Michaela Severová (hlas poradní). 

RaM souhlasí se zněním partnerské smlouvy se
Smetanovou Litomyšlí, o.p.s., se sídlem Jiráskova
133, Litomyšl, k projektu "Propagace MOF Smetanova
Litomyšl" a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

RaM souhlasí s umísťováním pouze krátkodobých
reklamních bannerů (maximální doba umístění 30
dní) s upoutávkami na konkrétní akce konané
v Litomyšli na zábradlí na mostech u světelné
křižovatky a na Smutném mostě. Cena nájmu 50
Kč/m2/den plus DPH. Umístění konkrétních reklam-
ních upoutávek bude schvalováno v RaM včetně
obsahu reklamy a jejího grafického provedení. 

RaM nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství
před marketem Albert za účelem mobilního prodeje
masných výrobků. Žadatel TORO VM a.s., Vysoké Mýto. 

RaM souhlasí a doporučuje ZaM ke schválení
poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc Kč panu Petru
Horákovi na druhou etapu rozšíření příjmu litomyšl-
ského televizního vysílání vzduchem. Tato etapa zna-
mená pokrytí zbylého území města včetně Smetanova
náměstí. 

RaM souhlasí s finančním příspěvkem na vybavení
ordinace LSPP v areálu Litomyšlské nemocnice dle
požadavků nemocnice.  

RaM pověřuje starostu vedením jednání s majiteli
lékáren v Litomyšli o zajištění provozu lékáren v době
provozu LSPP.                                                               -red-
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Smetanova Litomyšl - předprodej 
vstupenek již začátkem března

Již 52. ročník Smetanovy Litomyšle se uskuteční
od pátku 11. června do pondělí 5. července. Přinese 24
operních představení a koncertů. Podařilo se zajistit
hostování všech tří největších českých operních scén -
Národního divadla Praha, Státní opery Praha a Národ-
ního divadla Brno. Opera Národního divadla znovu
uvede inscenaci režisérky Magdaleny Švecové Prodaná
nevěsta, která měla v roce 2008 v Litomyšli svoji pre-
miéru a setkala se zde s velkým diváckým ohlasem.
I proto bude tato nejoblíbenější Smetanova opera pro-
vedena hned třikrát, z toho jednou jako odpolední
představení, určené především rodinám
s dětmi. Brněnská Janáčkova
opera představí výpravnou
Mozartovu Kouzelnou f létnu,
režírovanou Janem Kačerem,
Státní opera Praha dvakrát prove-
de Pucciniho Toscu a její baletní
soubor Čajkovského Labutí jezero.
Baletní představení však připravu-
je i Národní divadlo Praha, v chore-
ografii Petra Zusky uvede pořad Ej
lásko... na písně muziky Hradišťan,
která zde také živě vystoupí. Smetanova Litomyšl
bude i letos pokračovat v tradici uvádění dětských
oper, tentokrát to budou Křičkovi Ogaři v podání Dět-
ské opery Praha. Brněnské národní divadlo kromě
opery chystá kantátu Antonína Dvořáka Svatební
košile se sopranistkou Evou Urbanovou.    
Celým festivalem prochází motiv oslav 700. výročí
nástupu Jana Lucemburského na český trůn. To připo-
mene mj. hostování lucemburského orchestru Les
Musiciens, který představí i světovou premiéru kom-
pozice věnovanou oslavám, dále vystoupení ansámblu
Bohemia Luxembourg Trio, v němž bude připomenut
odkaz Karla IV. Toto téma je také obsahem kantáty
Petra Ebena, jež bude součástí úvodního koncertu,
který zahájí nejen 52. ročník festivalu Smetanova
Litomyšl, ale celé oslavy 700. výročí. Účastnit by se
měli vysocí představitelé Lucemburského velkovévod-
ství a hosté z ambasád ostatních zemí.
Smetanova Litomyšl připomene i jubilea významných
skladatelů. Dvousté výročí narození Fryderyka Chopi-
na druhým klavírním koncertem se sólistou Janem
Simonem, 150. výročí narození Gustava Mahlera pořa-

dem O čem nám vypráví láska s Dagmar Peckovou, 130.
výročí úmrtí Jacquese Offenbacha komponovaným
projektem České filharmonie s vynikajícími pěveckými
sólisty, připomenuto bude i 120. výročí narození
Bohuslava Martinů. Tvorba Antonína Dvořáka je kromě
Svatebních košil zastoupena i jeho jásavou 6. symfonií
v děkovném Te Deum.
V programech chrámových zazní Pavlicova Missa Bre-
vis v provedení úspěšného mládežnického litomyšl-
ského sboru KOS, hosty festivalu budou ve Varhanním
matiné nizozemští umělci a v Externím koncertu

v České Třebové bude provedena
Cyrilometodějská mše Michaela
Haydna, upravená Františkem Pre-
islerem jr. právě jako vzpomínka
na tohoto tragicky zesnulého diri-
genta a všestranného umělce.
Bohatá je nabídka pořadů přesa-
hujících rámec klasické hudby:
takové jsou projekty houslisty
Pavla Šporcla s cikánskou cimbá-
lovou muzikou Romano Stilo

Gipsy Way (koncert bude zároveň jubilejním
500. Litomyšlským hudebním večerem a o jeho záznam
projevila zájem Česká televize), francouzského šanso-
niéra Joela Brose Pod střechami Paříže a samozřejmě
oblíbený Koncert na přání, který je tentokrát věnován
klasickému českému muzikálu.
Podrobný program festivalu obdrží Litomyšlané v prů-
běhu února do svých poštovních schránek. Předprodej
vstupenek pak bude zahájen 3. března v 9.00, vstu-
penky bude možno jako obvykle přímo zakoupit
v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle (infor-
mační centrum v zámeckém pivovaru) a v informačním
centru na náměstí. Objednat nebo rezervovat vstupen-
ky  bude možno on-line prostřednictvím rezervačního
systému na www.smetanovalitomysl.cz a telefonicky
na čísle 461 616 070. Písemné objednávky budou prů-
běžně vyřizovány v došlém pořadí až po zahájení před-
prodeje.
Aktuality z průběhu příprav, informace o účinkujících,
ukázky skladeb a také případné změny v programu lze
sledovat na internetových stránkách www.smetanova-
litomysl.cz a nově také na síti Facebook (www.facebo-
ok.com/smetanovalitomysl).                         Jan Pikna

Copak se to děje na zámku?
4. ledna 2010 nastoupila na litomyšlský zámek nová
kastelánka Jana Sehnalová. Ředitel Národního
památkového ústavu (NPÚ), územního pracoviště
v Pardubicích Ing. Ladislav Kryl, náměstek Národní-
ho památkového ústavu, územního pracoviště v Par-
dubicích Ing. Juraj Vavro a kastelánka Jana
Sehnalová učinili prohlášení, kterým by chtěli uvést
některé informace na pravou míru. 

Pane Vavro, můžete popsat den nástupu nové
kastelánky, tedy 4. leden? Proč na zámek přijeli zás-
tupci pardubického pracoviště NPÚ? 
Byli jsme požádáni panem ředitelem Ing. Ladislavem
Krylem, abychom usnadnili nástup paní kastelánce
Janě Sehnalové, tedy aby nebyla úplně sama mezi cizí-
mi lidmi. Dosavadní kastelán pan Holub byl v té době
na zahraniční dovolené. Dne 4. ledna tak na zámek
přijela komise ve složení - pan ředitel Ladislav Kryl, já,
personalistka a referentka kontroly a BOZP.. 

Jak probíhalo předání klíčů, o kterém se po Litomyšli
hodně hovoří? Mluví se o přítomnosti policie…
Panem ředitelem Krylem byla paní Slepičková, jakožto
zastupující kastelán pana Holuba, požádána o vydání
klíčů. Ovšem nikoli za účelem, aby byl volný přístup
kohokoli z nás do zámeckých prostor, ale aby byly
shromážděny na jednom místě, odpovídajícím bezpeč-
nostním předpisům. Paní Slepičková odmítla klíče
vydat s tím, že to má zakázáno panem Holubem. Když

byla několikrát slušně panem ředitelem vyslovena
žádost o vydání klíčů, tak to bylo z její strany nadále
tvrdošíjně odmítáno. Uvedla, že jedině ona ví, kde
klíče jsou a ona je kdykoli schopna tyto klíče přinést.
Vzhledem k tomu, že vzniklo podezření, že je odpírán
přístup k státnímu majetku zástupci státu, pověřené-
mu generální ředitelkou k hospodaření s ním, byla při-
volána policie. Nezasahovala, byla pouze přítomna.
Zdůvodnění, proč byla přivolána, bylo mnou osobně
na místě policistům podáno. Paní Slepičková po příjez-
du policie z vedlejší místnosti přinesla klíče.  Klíče byly
nakonec vydány pravděpodobně po jejím telefonátu
s panem Holubem.Těmito klíči byla otevřena místnost,
která měla sloužit jako kancelář kastelánky. V této
místnosti bylo boží dopuštění. Rozhodně nebyla vykli-
zená a v ten moment nebyla schopna použití jako kan-
celář. Zhruba měsíc a půl před tímto datem (před 4.
lednem) byl panem ředitelem Krylem vydán pokyn, aby
byla vyklizena místnost, která měla sloužit jako kance-
lář paní kastelánce. Zadání znělo, aby byla do 15. pro-
since tato místnost uvedena do stavu pro užívání.
Tento úkol tak nebyl splněn, a to byl začátek celého
nedorozumění, jež pokračovalo zmiňovanými klíči.
Klíče byly poté komisionálně dány do krabičky, zapeče-
těny a uloženy do místnosti, kde vykonává svoji práci
ostraha zámku. Žádný pohyb v mobiliáři, depozitáři či
expozicích nikým z přítomných prováděn nebyl. 

Jak je to po personální stránce - zámek prý opustilo
5 zaměstnanců?
Z 15 zaměstnanců dali 4 výpověď a jeden ji dostal
pro nadbytečnost. V říjnu loňského roku byla
ústředním pracovištěm v Praze schválena systemi-
zace pracovních míst, kterou byla zrušena pozice,
jež zastávala paní Magda Žáková. Vzhledem k tomu,
že bylo s paní Žákovou počítáno do dalšího pracov-
ního poměru, ovšem na jiné pracovní pozici, tak ji
nebyla v říjnu (tak jak by tomu odpovídal proces dle
zákoníku práce) dána výpověď. Paní Žákové bylo
nabídnuto jiné pracovní místo, které odmítla s odů-
vodněním, že je zařazeno o jednu platovou třídu
níže. Sdělila, že nabídku neakceptuje, a odůvodnilo
to také tím, že už nemá zájem o práci pro NPÚ. Při-
pomínám, že paní Magda Žáková poté dostala výpo-
věď pro nadbytečnost, kterou si sama vyžádala.
Dnem 1. ledna jí začala běžet dvouměsíční výpověd-
ní lhůta. Paní Žáková je pro překážky na straně
zaměstnavatele placena průměrem a v poslední
výplatě dostane odstupné pro nadbytečnost ve výši
3 průměrných platů. My jsme měli připravené obě
varianty. V první řadě jí byla nabídnuta varianta
jiného pracovního místa, nicméně ona toto neak-
ceptovala, a proto jí byla dána uvedená výpověď
pro nadbytečnost se všemi výše uvedenými nároky.
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Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle se
uskuteční ve čtvrtek 18. února od 16.00 v prostorách
zámeckého pivovaru.

Zasedání zastupitelstva 

Městský rozpočet 
na rok 2010
Zastupitelé města budou na svém únorovém
zasedání projednávat, mimo jiné, návrh rozpo-
čtu na rok 2010. Ten je pro letošní rok navržen
na straně příjmů ve výši téměř 434 milionů Kč,
na straně výdajů 445 milionů Kč. Z toho inves-
tiční výdaje stavební a strojní jsou ve výši 224
milionů Kč. A největší akce? Dokončení kryté-
ho bazénu, pokračování revitalizace zámecké-
ho návrší, zateplení základní školy a dvou
mateřských škol. 
Už v roce 2009 město předpokládalo nižší
daňové příjmy. V návrhu rozpočtu na rok 2009
byly schváleny ve výši 86 milionů korun, ale
tak jak se snižovala daňová výtěžnost, byly
schvalovány rozpočtové úpravy až na koneč-
ných 78 milionů korun. V porovnání s rokem
2008 došlo k propadu o 12,7 milionů Kč., tj.
cca 14 %. 
Z toho důvodu jsou i daňové příjmy přerozdě-
lované ze státního rozpočtu na letošní rok roz-
počtovány, jen ve výši 77 milionů korun. I přes
některé optimistické názory očekávající jejich
vzestup ve výši 3 až 11 % na základě růstu čes-
kého hospodářství, ale zůstává Město Litomyšl
při zemi. Proto i provozní výdaje byly stanove-
ny pro odbory města a příspěvkové organizace
ve výši 90% loňského schváleného rozpočtu.
Přes veškerou opatrnost ale objem 77 milionů
korun však nemusí být konečný. Záleží právě
na vývoji ekonomiky a laicky řečeno, pokud se
bude méně vyrábět, méně prodávat, budou
nižší příjmy. Samozřejmě to platí i naopak. 
Návrh rozpočtu na rok 2010 je od 3. února
vyvěšen na úřední desce a občané mají mož-
nost se k němu vyjádřit písemně před jedná-
ním zastupitelstva, které bude 18. února,
nebo ústně přímo na tomto jednání. 

Dagmar Jůzová, vedoucí finančního odboru
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Nejlepší jednotnou kampaň má
České dědictví UNESCO

strana 1 > 
Také ve stánku Destinační společnosti Východní
Čechy bylo poměrně živo. Kromě jiného zde Česko-
moravské pomezí představovalo své nové brožury
i další materiály (pohlednice, záložky, brožuru
„Památky Východních Čech”). Jedna brožura je věno-
vána atraktivitám v naší turistické oblasti, další láká
na konkrétní akce. 
Maratón veletrhů cestovního ruchu pokračoval
po Regiontouru v Utrechtu, Stuttgartu, ve Vídni,
Bratislavě, Kodani a v mnohých dalších evropských
i světových velkoměstech. Některých veletrhů se
zúčastníme v rámci expozice CzechTourism,
do vzdálenějších lokalit pošleme alespoň materiály.
Zcela jistě však nebude Litomyšl chybět na nejvý-

znamnějším domácím veletrhu cestovního ruchu.
Veletrh Holiday World se koná od 4. do 7. února
na výstavišti v Praze Holešovicích. Zde bude mít
České dědictví UNESCO dokonce samostatnou expozi-
ci, Česká inspirace bude lákat na kulturní akce
ve stánku agentury CzechTourism a Českomoravské
pomezí bude hájit své barvy po boku Poličky, Svitav,
Moravské Třebové a Vysokého Mýta ve stánku
Východní Čechy . Dodejme, že právě na tomto veletr-
hu se budou vyhlašovat výsledky ankety o „Nejatrak-
tivnější místo ČR v roce 2009”. V minulých ročnících
dopadla naše Litomyšl velmi dobře. Držme jí proto
palce i tentokrát, zaslouží si to.  

Michaela Severová,
tisková mluvčí Města Litomyšl, foto Jiří Zámečník 

Zpoplatnění parkování v Litomyšli 
v otázkách a odpovědích

Na základě průběhu prodeje parkovacích permanen-
tek na rok 2010 a parkování některých vozidel
na podloubích domů v prostoru Smetanova náměstí
se vyskytly některé dotazy občanů města na tuto
problematiku. Na nejčastější z nich by tímto město
chtělo veřejně odpovědět. Cílem těchto odpovědí je
sdělit skutečnosti a důvody, na základě kterých bylo
přijato rozhodnutí v orgánech města.

Proč je vůbec zavedeno v centru města zpoplatněné
parkování?
V městě Litomyšli platí od roku 1998 obecně závaz-
ná vyhláška, která byla v roce 2004 ve stejném roz-
sahu nahrazena nařízením města č. 8/04. Oba tyto
dokumenty stanovily lokality se zpoplatněným stá-
ním v souladu se zákonem 13/1997 Sb. a 128/2000
Sb. Zmocnění k takovémuto opatření je obcím dáno
proto, aby bylo možno alespoň zčásti regulovat
počty parkujících vozidel a celkový dopravní režim
především v centrálních částech měst. Cílem tedy
ani v Litomyšli není nadstandardní finanční příjem,
ale působit na uživatele vozidel směrem k omezené
době parkování.

Proč došlo ke změnám v roce 2010?
Od 1. 1. 2010 nedošlo k žádným podstatným změ-
nám v systému zpoplatněného parkování, zřejmě se
pouze více zpřesnilo dodržování pravidel prodeje
permanentek. Jako v minulých letech stanovila
Rada města na rok 2010 nový ceník poplatků. Ceny
jednorázových a denních poplatků byly ponechány
na úrovni a progresivitě roku 2009. Dále došlo ke
zmenšení doby zpoplatnění o 2 hodiny. Nově je
povinnost placení omezena pouze na období oteví-
rací doby provozoven, kdy je největší tlak na parko-
vání. Město chce novými cenami upřednostnit
krátkodobá stání nutná pro provádění nákupů
a vyřízení ostatních záležitostí. Tyto ceny jsou stej-
né pro všechny subjekty bez rozdílu.

Proč došlo ke zvýšení cen parkovacích permanentek?
Snížit počty dlouhodobě stojících vozidel je podle
vedení města, ale i odborníků na tuto oblast možné
pouze v nastavení menší výhodnosti nákupu parko-
vacích permanentek. Nejen odbornými kruhy, ale
i ze strany zastupitelů města, byl kritizován neúnos-
ný stav, kdy na každé parkovací místo v centru jsou
prodány nebo vydány cca dvě parkovací permanent-
ky. Cena základní permanentky (tedy i pro podnika-
tele) byla proto zvýšena o 400 Kč/rok, t.j. o 25 %.
I tak její nákup za 2 000 Kč znamená, že se začíná
vyplácet již po 20 dnech celodenního stání a výše je
minimálně srovnatelná s okolím. Tyto základní ceny
platí jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby.
Kromě základní permanentky bylo i pro rok 2010
ponecháno zvýhodnění pro nepodnikající fyzické
osoby s trvalým pobytem nebo pracovištěm
na území města. Protože v minulých obdobích neby-
lo využíváno zvýhodnění pro cizí fyzické osoby,
a navíc je otázka, zda tyto subjekty vůbec zvýhod-
ňovat, byla tato položka z ceníku vyřazena. Součas-
ná Rada města je přesvědčena, že by k řešení
dopravní situace v centru přispěla daleko radikál-
nější úprava cen permanentek s ponecháním výhod
občanům zpoplatněných zón a případně zavedením
výhod subjektům, které podnikají ve zpoplatněných
zónách. Zároveň jsou činěny kroky, aby tomuto
opatření předcházelo zvýšení počtu parkovacích
ploch v dosahu centra.

Proč je nutné při nákupu zlevněných permanentek
prokazovat vlastnictví vozidla?
Záměrem opatření je to, aby byla dodržena pravidla
uvedená v ceníku a zamezilo se případnému zneuží-
vání těchto slev. Počátkem roku 2010 byla v Radě
města na základě žádosti jednoho subjektu projed-
návána možnost učinění výjimek (např. prostřednic-
tvím čestného prohlášení). Protože však v tuto dobu
již proběhl nákup jejich podstatné části, byla
pro tento rok již změna nepřijatelná. Město se k pro-
blematice vrátí při projednávání nového ceníku

na rok 2011 s vědomím toho, že každá takováto
výjimka proces nejen komplikuje, ale skýtá také
možnost zneužívání. Bude se jednat o tyto okruhy
problémů, jejichž řešení bude možné zřejmě pouze
na základě provedení celkové změny pravidel pro-
deje:
- občan s trvalým pobytem ve zpoplatněných zónách
nebo ve městě používá pro své potřeby vozidlo
ve vlastnictví jiné fyzické osoby
- firemní vozidla k soukromému používání
- firemní vozidla, která byla „vyjmuta“ z podnikání,
ale v technickém průkazu jsou dál evidována na IČO.

Proč jsou zpoplatňována také vozidla osob s trva-
lým pobytem ve zpoplatněných zónách?
Tento systém je zaveden již od roku 1998 a do termí-
nu schválení ceníku 2010 nebyl oficiálně městu při-
pomínkován. Účelem je částečně působit také
na tyto subjekty, aby vytvářely pro svá vozidla
odstavné plochy na svých nemovitostech tam, kde je
to možné a vhodné. Pokud by se vydávaly parkovací
permanentky bezplatně, zřejmě si je vyzvednou
i subjekty, které mají takto parkování vyřešeno.
Cena 500 Kč ročně znamená pět dnů zpoplatněného
stání. 

Proč nejsou zvýhodněny ceny permanentky
pro vozidla ve vlastnictví podnikatelských subjektů
s místem podnikání v Litomyšli a ve zpoplatněných
zónách?
Také tento systém je zaveden již od roku 1998
a do termínu schválení ceníku 2010 nebyl oficiálně
městu připomínkován. Je to proto, že na takovéto
vozidlo je nahlíženo jako na prostředek k podnikání,
to je k dosahování zisku. Ze stejného důvodu jsou
například celostátně zdaňována silniční daní.
Podobný systém vyšších parkovacích poplatků pou-
žívají také okolní města.
Počátkem letošního roku byla diskutována v Radě
města také nějaká možnost zvýhodnění vozidel
v majetku podnikatelských subjektů s provozovna-
mi ve zpoplatněných zónách. Toto je však již k výše
uvedeným skutečnostem možno případně provést až
v ceníku roku 2011. Určitá výše zpoplatnění stání by
také tyto subjekty měla motivovat, aby využívaly
k dlouhodobému parkování prostory svých nemovi-
tostí tam, kde je to možné a vhodné. 
Na druhou stranu vychází město majitelům provozo-
ven v centru města vstříc například tím, že při vzni-
ku nových provozoven souhlasí s udělováním
výjimek z platných stavebních předpisů. Jejich zři-
zovatelé tak nemusí vytvářet normami stanovený
počet parkovacích míst. Pokud by tomu tak nebylo,
provozovny by nemohly ani vzniknout. Zároveň
ze svých investičních (rekonstrukce) i provozních
prostředků (opravy, čištění, úklid sněhu, regulační
opatření) vytváří zázemí pro zákazníky všech provo-

zoven i je samotné. Toto určitě neplatí pro všechny
lokality města, kde podnikatelé za vynakládání vel-
kých finančních prostředků parkovací plochy
pro sebe i své zákazníky nejen budují, ale také udr-
žují (např. podnikatelská zóna, budova nového
finančního úřadu, Grácie) nebo se finančně podílejí
na výstavbě parkovacích ploch, které jsou následně
používány jako veřejné (např. Grácie).

Proč město nediskutovalo problematiku s veřejností?
Rada města měla při svém rozhodování k dispozici
písemné připomínky a návrhy občanského sdružení
Patriot a zástupců ubytovatelů. Na svém zářijovém
zasedání bylo prostřednictvím dokumentu schvále-
ného Zastupitelstvem města písemně sděleno těmto
subjektům, které návrhy a požadavky budou a nebu-
dou přijaty. Nové ceny i pravidla prodeje byly zveřej-
něny bez následné reakce již v prosincovém vydání
Zpravodaje Lilii. Rada města nepovažuje změny
ve zpoplatnění za zásadní. Litomyšlský systém není
výjimečný ani výší cen, ani principem zpoplatnění.
Vedení města opakovaně nabízelo možnost konzul-
tování této problematiky s odborem, který má pro-
blematiku v náplni práce v oblasti samostatné
působnosti. Takto se to děje ve všech ostatních pří-
padech s tím, že každému odboru jsou jednoznačně
dány kompetence k předávání záležitostí, kde neby-
lo dosaženo shody, k rozhodnutí orgánům města. 

Jaký charakter mají podloubí (podsíně) na Smeta-
nově náměstí?
V pasportu komunikací města jsou tyto plochy vede-
ny jako veřejně přístupné účelové komunikace.
O tom, co lze do této kategorie zahrnout rozhoduje
v každém území místně příslušný silniční správní
úřad, a to bez ohledu na vlastnictví pozemku i vlast-
ní komunikace. V tomto případě je zřejmé, že
na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a his-
torie užívání tohoto prostoru, je takovéto zařazení
oprávněné. Tyto závěry jsou podpořeny i předchozí-
mi zkušenostmi z jiných měst. Zákon č. 361/2000
Sb. stanoví, že na nich platí ustanovení pravidel
provozu na pozemních komunikacích. 
Zároveň si vedení města uvědomuje a oceňuje fakt,
že majitelé poskytují tyto plochy v jejich soukromém
vlastnictví za určitých finančních nákladů
pro pohyb obyvatel města. Město na druhou stranu
ze svých nákladů hradí osvětlení, květinovou výzdo-
bu a v minulých obdobích se finančně podílelo
i na vyspravení a vymalování jejich fasád. I když
k tomu existuje zákonné zmocnění, nejsou zpoplat-
něny ani činnosti, které se v tomto veřejném prosto-
ru dějí. Pouze prostřednictvím Tržního řádu se
město snaží, často obtížně, regulovat typ činnosti,
průchodnost a vzhled.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství
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Zhodnocení projektu 
Výroční karta Litomyšlana

Koncem roku 2008 obdrželi všichni občané Lito-
myšle malý vánoční dárek v podobě Výroční karty
Litomyšlana (VKL). Během celého roku oslav 750
let od povýšení na město zajišťovala tato karta
všem Litomyšlanům slevy na vstupné a další výhody
při nejrůznějších akcích. Díky kartě bylo možné
dostat se výhodněji i na prohlídku litomyšlských
památek. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří v občanském
průkazu neměli napsáno jako místo trvalého byd-
liště Litomyšl. Mohli se stát Litomyšlany symbolicky
alespoň na rok. 
Seznam slev byl měsíc od měsíce zajímavější.
V lednu to byl Slavnostní novoroční koncert,
v únoru pak akce Městské bály pro tři sály - jen
v Informačním centru (IC) Litomyšl bylo prodáno
285 vstupenek na VKL. Březen byl ve znamení
nákupu lístků na mimořádné festivalové předsta-
vení Antonína Dvořáka Rusalka, které bylo zadáno
právě pro Litomyšlany. Prodalo se také 170 DVD
Cesta kolem zámku s Olbramem Zoubkem. Dubnové
výhody udělaly radost především milovníkům
výborných filmů či dobré muziky – se slevou byla
například filmová produkce v rámci Projektu 100
nebo koncert Litomyšlané Litomyšlanům také
v Music Clubu Kotelna. Květen byl ve znamení prv-
ních velkých oslav. V informačním centru prodali
na Výroční kartu Litomyšlana například bezmála
400 vstupenek na koncert Ewy Farné, přes 100 líst-
ků na operu Viléma Blodka „V studni“ či asi 70 vstu-
penek na koncert Litomyšl – město snů. Červnovou
událostí byla unikátní výstava Aleš Veselý v prosto-
rách Josefa Pleskota nebo například prohlídka
zámeckého sklepení s číší vína zdarma. Oblibu si
získala i kniha Litomyšl na prahu třetího tisíciletí.

Jen do infocentra si pro ni přišlo do konce roku cel-
kem 466 držitelů výroční karty Litomyšlana. V čer-
venci zaujalo nové CD s nahrávkou rockového
oratoria Eversmiling liberty v podání sborů Gybon,
Jitro a Kos. V srpnu se objevily i slevy na sportovní
vyžití – tenis, bowling, squash – to vše si užívali
Litomyšlané levněji. Září probíhalo ve znamení Dne
otevřených dveří památek. A komu se již památky
„přejedly“, mohl zajet či zajít na něco dobrého
na Kozlov. V říjnu se stal hitem pravděpodobně pro-
dej živých ryb, ale také Jazzová jízda Rudyho Linka
s kapelou a Stesk kavárenského povaleče ve Vídni.
V listopadu jsme zaznamenali asi dvacítku slev
a jiných výhod. Naprostým hitem zde byla kniha
Litomyšl 1259–2009 město kultury a vzdělávání.
První adventní neděli se v rámci představení knihy
prodalo celkem 260 výtisků na Výroční kartu Lito-
myšlana. Do konce roku to bylo ještě neuvěřitel-
ných 270 knih jen v informačním centru. K tomu
více než 300 knih bylo prodáno v knihkupectvích
a na dalších prodejních místech. Vybrat z prosinco-
vých pětadvaceti výhod tu nejzajímavější pravdě-
podobně nelze. Kromě knih však v předvánočním
čase jistě potěšily slevy v Domě sportu Stratílek či
v Peak sportu. Vánoční atmosféru výborně navodila
i horká čokoláda ze Zámeckého pivovaru…
Děkuji na tomto místě všem firmám a institucím,
které se zapojily do tohoto projektu. Jen díky vaší
vstřícnosti bylo opravdu z čeho vybírat. Nabídnuto
bylo dohromady kolem 140 slev a dalších výhod.
Záleželo na každém z nás, zda jsme se rozhodli
Výroční kartu Litomyšlana během roku oslav použí-
vat či nikoli.                           Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

„Já jsem si chodník nekupoval“
Nezvyklý způsob protestu proti výši a systému parkov-
ného zvolil živnostník Pavel Skřiváček. Svůj automobil
zaparkoval na podloubí. Jeho počínání na krátký čas
následoval další živnostník Roman Drahoš. Jejich akce
vzbudila rozporuplné reakce. 
„Jenom díky novým předpisům, které si město neustále
vymýšlí, nemám možnost normálně na náměstí zapar-
kovat,“ říká Pavel Skřiváček. Živnostník žádal Radu
města Litomyšle o výjimku, aby si mohl na letošní rok
pro své dcery zakoupit levnější parkovací známky, tedy
místo 2 tisíc korun chtěl zaplatit 500 korun. Rada však
jeho žádosti nevyhověla se zdůvodněním, že nemají
vozidla ve svém užívání. Ta jsou evidována na Pavla
Skřiváčka, který je však ze Sloupnice, tudíž podle pravi-
del pro prodej permanentek na nižší sazbu nemá nárok.
Navíc prodej parkovacích známek byl již v běhu a neby-
lo tedy možné pravidla, která mimo jiné platí od roku
2009, měnit. „Chtěl jsem si zakoupit permanentku, ale
nebylo mi to umožněno, protože jsem ze Sloupnice.
Toto je má reakce. Nepotřebuji stát na náměstí, mám
svého prostoru dost,“ vysvětluje Pavel Skřiváček.
Výsledkem je tedy zaparkované vozidlo na podsíni. Jak
tvrdí živnostník, parkuje na svém pozemku. „Dům čp.
107 je po pilíře, tak jak s vozidlem stojím, v mém vlast-
nictví,“ upřesňuje. Město Litomyšl však oponuje tím, že
automobil je zaparkovaný na chodníku. V tom případě
zde platí pravidla o provozu na pozemních komunika-
cích, kde je v § 53 zakázáno vjíždění i parkování
na chodníku tam, kde to není povoleno příslušnou
dopravní značkou. „Nikdy jsem na domě neměl žádný
úvazek v tom, že by tam bylo trvalé břemeno,“ říká
k tomu Pavel Skřiváček a dodává: „Já jsem si chodník
nekupoval. Koupil jsem si normální rodinný dům
na náměstí, samozřejmě s podsíní, ale z té platím řádně
daně, proto nevidím důvod, proč bych tam nemohl
postavit auto.“ Městská policie však vlastníkovi vozidla

udělila pokutu. „Pan Skřiváček ji odmítl zaplatit, proto
jsme celou záležitost ohlásili jako dopravní přestupek
odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl k zahájení
správního řízení,“ sdělil velitel městské policie Karel
Rajman. Na straně města je i Zákon o obcích, který říká,
že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecné-
mu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto pro-
storu. Pokračovat bychom mohli silničním zákonem.
Ten zase určuje, že o tom, které plochy mohou být zařa-
zeny do jednotlivých kategorií pozemních komunikací,
rozhoduje silniční správní úřad, jehož působnost vyko-
nává Městský úřad Litomyšl.
Starosta Litomyšle Michal Kortyš k celé záležitostí sdě-
luje: „Je mi líto, že se věc řeší tímto způsobem. Po první
prohrané bitvě zvolil pan Skřiváček metodu, kdy si vzal
Litomyšlany jako rukojmí. Měli bychom se vrátit k věc-
nému jednání,“ vyzývá a uvádí, že Město Litomyšl
hodlá nechat zpracovat odborný posudek, který by jed-
nou provždy problém podsíní vyřešil. Nejedná se totiž

pouze o záležitost Litomyšle, ale i dalších měst České
republiky. Starosta také reaguje na výtky týkající se
výše cen parkovacích permanentek. „Nejen odbornými
kruhy, ale i ze strany zastupitelů města, byl kritizován
neúnosný stav, kdy na každé parkovací místo v centru
jsou prodány nebo vydány cca dvě permanentky. Menší
výhodnost nákupu parkovacích známek by měla vést
ke snížení počtu dlouhodobě stojících vozidel,“ upřes-
ňuje Michal Kortyš. 
A jak dlouho bude ještě automobil Pavla Skřiváčka
zaparkovaný na podloubí. „Buďto než dostanu „parko-
vačku“, teď už si ji ani nechci koupit, protože mi tento
systém parkování vyhovuje, nebo až to projde soudem
a ten určí čí vlastně je to pozemek. Já jsem přesvědče-
ný, že můj, protože z něj platím daně, řádně ho udržu-
ji, uklízím a že tam lidé prochází, to je moje dobrá vůle.
Nehledě na to, že jsem auto postavil tak, aby lidé mohli
procházet,“ odpovídá Pavel Skřiváček. Podle jeho
názoru je průchod dostatečný, protože ani u nemocni-
ce či u pošty není tak široký chodník. 

Text a foto Jana Bisová

TRADING CENTRE, s. r. o.
Soukromá střední odborná škola

Tyršova 237, 570 01  Litomyšl,
tel., fax: 461 614 711

e-mail: tradingcentre@lit.cz
www.tradingcentre.cz

organizuje čtyřleté studium
pro absolventy ZŠ

• naučíme vás anglicky a německy
• připravíme vás na život kvalitní výukou

práva a ekonomických předmětů
• studium je ukončeno maturitní zkouškou

Po telefonické domluvě můžete navštívit
naši školu kdykoliv

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

ČAJOVÝ DŮM „U VĚŽE“
Nově otevřená prodejna se těší na Vaší návštěvu.

U nás nakoupíte:
• evropské bylinky, čaje a tinktury

• zdravou výživu
• sušené plody /balené i vážené/

• peruánské byliny a koření
Nabízíme: dobré ceny, kvalitní zboží,

ochutnávky a další...

Najdete nás v ulici Ropkova 
v bývalé cukrárně vedle radnice.

Nahrazujeme zaniklou zdravou výživu ELÁN!!
Tel: 603 211 136, www.cajovydum.cz/eshop/
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Vladimír Šauer je osobnost,
kterou snad není třeba před-
stavovat. Potkáváme ho
na různých akcích či na diva-
delních prknech, slýcháme
jeho hlas linoucí se po náměs-
tí, jak nás informuje o pláno-
vaných akcích. Učitel

matematiky a fyziky, litomyšlský zastupitel, člen
Redakční rady Zpravodaje Města Litomyšle Lilie
a muž, jenž stál u zrodu Majálesu, místního studia
rozhlasu po drátě, kabelové televize, ale také
měsíčníku Lilie. 

Jak došlo k založení Lilie?
Vzniklo to z takového nadšení po 17. listopadu.
Díky velkému počtu hlasů jsem se dostal do zastu-
pitelstva. Tam jsem jako pracovník v kultuře měl
za úkol řídit kulturní komisi. To bylo v roce 1991.
Členy byly osobnosti, které pracovaly v různých
kroužcích, či se nějakým způsobem podílely
na kultuře ve městě. Dali jsme si za úkol založit
litomyšlské noviny. Předtím vycházel v malém for-
mátu Kulturní zpravodaj. Studoval jsem různé
noviny z okolí. Věděl jsem, že například Polička
vydává Jitřenku a také Svitavy měly hezký časo-
pis. Navrhli jsme tedy, že by město mohlo nějaký
takový formát vydávat. Měl to být náš místní časo-
pis. 

Měli jste promyšlenou koncepci, co vše bude
obsahovat, či jak bude vypadat?
Vůbec jsme nevěděli, jak by to mělo být orientova-
né. Mělo to být ale nezávislé a obsahovat to, co si

o sobě napíšeme, aby až to
někdy budou lidé studovat
z archivu, tak aby si udělali
obrázek o tehdejším dění. 

Název Lilie byl jediným návr-
hem?
Ne, měli jsme různé návrhy
názvů. Já jsem od začátku navr-
hoval Lilie, protože to je krátké
a město má lilii ve znaku. Proti-
návrhem byl název Podsíně,
tedy to mělo vyjadřovat náměs-
tí. Pak tam samozřejmě byly
další názvy, které jsem už ale
zapomněl. Nakonec všichni
souhlasili s Lilií. 

Kdo Lilii vydával a jak se tisk-
la?
Město muselo napsat oficiální
žádost na okres a z okresu to
postoupili dál, nevím, asi
na ministerstvo, aby to bylo
zaevidované jako městská tis-
kovina. Když jsme dostali „razítko“, tak se to rozjelo.
Lilii začal dělat Zdeněk Vandas. On tehdy pracoval
na Vertexu, tehdy ještě v budově v Ropkově ulici,
v rozmnožovně. Tam jsme mu, tedy členové kulturní
komise, dávali články. Jednalo se o základní zprávy
z města, pozvánky na kulturní akce – kdo tam bude
hrát, zpívat. Šlo o takové informační noviny. 

Jak často Lilie ze začátku vycházela?
Po čtrnácti dnech a čísla se dávala do trafiky, kde si je

Zpěvy páteční -
„prvorepublikové“
Prvorepublikovou atmosféru v Litomyšli můžeme,
alespoň jedenkrát měsíčně, načerpat v hotelu Zlatá
hvězda. Konají se zde totiž Zpěvy páteční, jimž byla,
mimo jiné, předlohou známá kavárna Slávie. Večer
v hotelové restauraci je spojen s vystoupeními mla-
dých hudebníků.
„Chtěli jsme, aby alespoň jeden večer v měsíci byl jiný
než obvykle. Vznikly tak Zpěvy páteční, kdy jsme
vycházeli jednak z návštěvy jedné zahraniční restaura-
ce, v níž číšníci umí zpívat a během večera vystoupí
a zazpívají. To mi však připomnělo druhou věc, a to
dobu, kdy jsem studovala v Praze a chodila kolem
kavárny Slávie, kde i za totality byly hudební večery,“
vysvětluje ředitelka hotelu Ing. Milena Šnajdrová. 
Zpěvy páteční však nejsou koncertem, jak by si někdo
mohl myslet, ale jde o běžný provoz restaurace. Lidé
mohou přicházet a odcházet, jíst, píst a přitom
vychutnávat hudbu a zpěv. „V průběhu večera je 4 až 5
čtvrthodinových bloků, kdy hudebníci zahrají, zazpí-
vají a odejdou. Po půlhodině se to opakuje znovu,“
popisuje večer Milena Šnajdrová a dodává: „Je to
naprosto neformální.“ 
Pro účinkující jsou tato vystoupení něco jako zkouška
před publikem. „Mohou si odzkoušet to, co si nastudu-
jí například ve škole,“ upřesňuje Milena Šnajdrová.
Příležitost tak mají mladí hudebníci, kteří vystupují
ze zájmu. 
Další Zpěvy páteční jsou naplánované tentokrát
na sobotu 13. února a nesou podtitul valentýnské.

Jana Bisová

10 let lokální televize v Litomyšli
Na konci roku 1999 zahájila provoz kabelová televize
v Litomyšli. Dne 23. prosince, kdy mělo přípojku doma
snad jen něco přes 50 rodin, zahájil zkušební vysílání
městský informační kanál. O Litomyšli se už předtím
občas vysílalo na kabelové televizi ve Svitavách. V roce
1999 například o festivalech Smetanova Litomyšl
a YMCA Ten Sing nebo o návštěvách tehdejšího ministra
zdravotnictví Davida a ministra kultury Dostála.
Ze všech čtyř tisíc osmi set pořadů vyrobených od roku
1996 ve studiu COMVISION  Svitavy a v Litomyšli, se dva
tisíce věnují nějakým způsobem Litomyšli nebo nejbliž-
šímu okolí. Ukázky z těch nejzajímavějších uvidí diváci
na programu CMS TV v průběhu roku 2010.
Byli jsme při předávání dekretu o zápisu zámku
do UNESCO i při otvírání Klášterních
zahrad, sledovali jsme například
vznik projektu i provedení revitali-
zace sídliště na Komenského náměs-
tí, navštívili jsme a zaznamenali
téměř všechny větší výstavy umění
a historie, naším prostřednictvím
jste se stali svědkem nepřeberného
množství událostí a viděli mnoho
koncertů a sportovních akcí. A že se
toho, přátelé, ve vašem městě děje!
V březnu 2008 byl v Litomyšli spuš-
těn nový lokální vysílač. Osm let po zahájení vysílání
v síti kabelové televize (Intercable CZ, potom Karne-
val a nyní UPC CZ), se zpřístupnily reportáže, zprávy
a publicistika dalším divákům ve městě.
Z technických důvodů byl v této první etapě umístěn
vysílač na budově na ulici J .E. Purkyně, kde je i hlavní
uzel kabelové televize. Zároveň se tento vysílač má stát
zdrojem signálu pro hlavní vysílač v plánované druhé
etapě. Tak, jak někteří lidé ztrácejí (hlavně z finančních
důvodů) zájem o klasickou kabelovou televizi, zvyšuje
se poptávka po příjmu místního TV programu v dalších
bytových domech. Velkou organizační zásluhu na dosa-
vadním úspěšném rozšiřování přijmu litomyšlské televi-
ze má vedení Bytového družstva Litomyšl.

Zastupitelstvo už v roce 2007 sou-
hlasilo se záměrem vedení a Rady
města, že by se stavba vysílačů
podle možností dotovala z městské-
ho rozpočtu. V návrhu rozpočtu
na rok 2010 se se stavbou druhého
vysílače počítá, konečné rozhodnutí
ovšem, stejně jako v roce 2008, leží
opět na zastupitelstvu. K dosavad-
ním divákům by přibyli diváci v dal-
ších domech v okolí ulice Dukelská,

ve čtvrtích Lány, Záhradí a Zahájí, na Smetanově
náměstí, Komenského náměstí, ulici Sokolovské, T. G.
Masaryka, v rodinných domcích u Vertexu, v Nedošíně,
ale i několik domů v Suché, Kornicích apod. Pokrytí
území města signálem by se tak přiblížilo 100 %.

Petr Horák,
provozovatel vysílání CMS TV Litomyšli

Poznámka k článku: Připomínáme, že distribuce signálu
je realizována v moderním a velmi kvalitním formátu
DVB-S, a této výhody využívají zároveň s diváky v byto-
vých domech také mnozí individuální majitelé digitál-
ních satelitních přijímačů ve městě. Stačí jim k zařízení
jednoduše přidat jeden běžný konvertor.

Vysílací parametry distribuční
trasy pro šíření programu CMS TV
Litomyšl:
formát DVB-S
frekvence 11.785 Mhz
symbolová rychlost 19125
opravný kód 2/3
název (identifikace) „DVL“
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lidé kupovali. Poté, co vyšel
zákon, že města jsou povin-
na nějakým způsobem infor-
movat obyvatelstvo, tak si
na radnici řekli, že to budou
dělat právě prostřednictvím
tohoto časopisu. Budou Lilii
dávat do každé rodiny, aby
lidé nemuseli chodit do tra-
fiky. 

Jste členem Redakční rady,
takže mi nedá nezeptat se,
jak hodnotíte současnou Lilii?
Jsem nadšený. Lilii mám
prostě rád. Každý má samo-
zřejmě nějaké představy
o tom, co by tam chtěl zve-
řejňovat. Každý si myslí, že
ten jeho článek je velice
zajímavý a právě proto by
měl být v Lilii. Redaktor,
odpovědný redaktor,
Redakční rada – my, to vidí-

me z takového spravedlivého hlediska. Všeobecně
by to mělo zaujmout všechny kategorie obyvatel-
stva. Některé články se tam prostě nehodí nebo
musí být zkráceny, ale to bych nepovažoval
za problém. Pokud někdo potřebuje něco zveřej-
nit, tak jsou tady další formy. Myslím si, že Lilie
má, z těch městských zpravodajů, nejvyšší úro-
veň. Tady v okolí, jak to znám, nikdo nic podobné-
ho nemá.                                   Ptala se Jana Bisová 

Titulní strana historicky prvního vydání Lilie
z 2. dubna 1991. 

„Lilii mám prostě rád”

NABÍZÍME K PRONÁJMU 
Nebytové prostory vč. sociálního zařízení, cca 40 m2, v centru
Litomyšle – Šmilovského ulice čp. 197, vhodné pro Obchod

NEBO Kancelář. Více na tel. 461 614 866 nebo na uvedené adrese.



K velké radosti redakce vzbudila i v předvánočním čase
anketa zájem, sešlo se celkem 213 anketních lístků,
z toho jich bylo bezmála sedmdesát vyplněno na webu.
Nepodepsaných příspěvků bylo třiadvacet a ne všech-
ny se bohužel týkaly Lilie. Velké poděkování patří pře-
devším všem pětapadesáti čtenářům, kteří si dali tu
práci a kromě zaškrtávacích odpovědí napsali i vlastní-
mi slovy to, co jim v Lilii chybí, co jim vadí a co se jim
líbí. Pouze pět respondentů uvedlo, že pro ně Lilie
není užitečným zdrojem informací.
Velká většina čtenářů napsala, že čte Lilii pravidelně,
pouze dva dotázaní tvrdí, že ji nečtou vůbec. V „sou-
těži“ o nejoblíbenější rubriku se na prvním místě
umístila Krátce z města, na druhém Z dopisů a na tře-
tím Z rady a ze zastupitelstva. Jen o několik hlasů
méně získala rubrika Otevřená radnice, Z policie
nebo rubrika K zamyšlení. Přibližně pro dvě třetiny
respondentů jsou zdrojem informací i placené inze-
ráty uveřejňované v radničním zpravodaji. Zajímavé
je, že poměrně velká část respondentů si přeje
změnu v řazení v kalendáři akcí podle data. Pokud
jde o dotaz, zda čtenáři Lilie získávají informace
i z www.litomysl.cz, jsou obě skupiny přibližně
vyrovnány. Nejvíce vám v Lilii chybí společenská kro-
nika - tedy informace o narození dětí, svatbách,
výročí narození a úmrtí. K podrobnějšímu vysvětlení,

proč musela být zrušena, se vrátíme
v březnovém vydání radničního zpravo-
daje. Nad některými tématy, která vám
v Lilii chybí, se samozřejmě zamyslíme,
některé však do radničního zpravodaje
nepatří - například křížovky, recepty či
jízdní řády vlaků a autobusů. Nejvíc vám
vadí, že Lilii nemáte ve schránkách již
první den nového měsíce. Tato otázka

byla i na radnici již mnohokrát diskutována. Jde
o to, zda mají redaktoři „propásnout“ akce, které se
konají koncem měsíce a posunout termín uzávěrky
příspěvků, či zda si zvykneme na to, že akce
do sedmého dne v měsíci by měly být uveřejněny
v kalendáři akcí měsíce předcházejícího. Od vysaze-
ní Lilie je ještě poměrně dlouhá doba k tomu, než se
vám objeví doma. Musí se provést korektura, grafic-
ky upravit, vytisknout a Česká pošta si vyhrazuje až
tři pracovní dny na doručení do schránek.
Pozdní doručení však není jediná věc, která vám
na Lilii vadí. Kupodivu se ukázalo, že byste byli rádi,
kdybychom víc než dosud korigovali příspěvky
od čtenářů. Také byste si rádi přečetli reakce a názo-
ry členů zastupitelstva města na nejrůznější témata.
Samozřejmě se zde sešla také řada protichůdných
názorů. Někomu se zdá, že se příliš věnujeme spor-
tu, někdo by naopak sportovní stránky rozšířil. Nej-
krásnější příspěvek v rubrice „co vám vadí“ byl
tento: „vadí mi, že nevychází častěji“. Z výsledků
rubriky věnované tomu, co se vám „hodně líbí“, si
dovolím ocitovat jeden příspěvek za vše: „Hodně se
mi líbí celá Lilie, je pro mě dostatečným zdrojem
informací, články jsou psány poutavě a zajímavě,
některé dokonce s vtipným nádechem, především
jsou informace pravdivé, čehož si cením, děkuji
za to, co pro zpravodaj děláte, a doufám, že v tom
nadále budete pokračovat“. Oceňujete grafiku,
fotografie, přehlednost, to, že je všem oblastem dán
dostatečný prostor. Máte rádi články z historie, seri-
ál i příspěvky o sochách od paní Aleny Randákové.
Kladně vnímáte i to, že zde občan může vyjádřit svo-
bodně svůj názor - tedy samozřejmě v případě, že se
podepíše a neporušuje svým vyjádřením zákony
a dobré mravy.
Děkujeme vám za váš čas při vyplňování ankety i za to,
že mnoho z vás pravidelně do Lilie přispívá. Vždyť
zpravodaj není a nemůže být dílem jen úzkého krouž-
ku redaktorů. Je obrazem dění v našem městě a odrá-
ží i váš zájem o budoucnost Litomyšle. Na slíbené
drobné dárky se mohou vylosovaní čtenáři těšit během
února. 

Michaela Severová
(Lilie č. 2 z 2. února 2007 / ročník XVII.)
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Nový vstupní portál
do  pivovaru vědecká rada 
nedoporučuje
Lilie z února 2003
Již v prosincové Lilii jsme vás seznámili s návrhem
vstupního portálu do zámeckého pivovaru. Záměrem
architekta Josefa Pleskota, který je autorem celé
rekonstrukce zámeckého pivovaru a výtvarníka Jana
Merty, autora vstupního portálu, bylo najít nové řeše-
ní vstupního portálu, které by však zároveň respekto-
valo barokní památku. Státní ústav
památkové péče nebyl schopen vydat sta-
novisko bez instalace modelu v měřítku
1:1, a proto se zde koncem listopadu sešla
vědecká rada Státního ústavu, aby návrh
posoudila přímo v prostorách zámeckého
pivovaru.
Před několika dny obdrželo Město Lito-
myšl zápis z tohoto jednání se stanovis-
kem vědecké rady, které zní následovně: „Vědecká
rada nedoporučuje pokračovat v předloženém návrhu
nového výtvarného řešení, ale naopak směrovat pro-
jekt k rekonstrukci barokního průčelí z 1. poloviny 18.
století. Tento závěr se opírá i o prokázanou původnost
výplně niky, v níž nebyl v minulosti velký vstup
a o nález krucifixu, jehož stav umožňuje restaurování
a zpětné osazení na průčelí. V projednávané otázce
nejde o hledání nového prvku. Neopomenutelná je
skutečnost, že areál zámku včetně pivovaru je památ-
kou na Seznamu světového dědictví a konzervační
a rehabilitační přístup ke všem jeho částem by měl být
prioritou.“ I přes to, že se členové vědecké rady upína-
jí ke Kaňkově koncepci niky, zvažují v krajním případě
i vytvoření nového vstupu z ulice podél jižního průče-
lí bývalého pivovaru.
Architekt Pleskot však ještě nevzdává své úsilí o nové
pojetí hlavního průčelí, a proto zve v nejbližší době
do Litomyšle další odborníky, u kterých chce hledat
podporu pro svůj záměr.
„Město Litomyšl oslovilo v záležitosti rekonstrukce
celého objektu jednoho z nejvýznamnějších českých
architektů. Podaří-li se tedy architektu Pleskotovi
jeho záměr obhájit před zástupci památkové péče,
mělo by město jeho záměr bezvýhradně respektovat“,
říká vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Ing. Dokoupil. Podle zástupce hejtmana Pardubického
kraje a člena Rady města Litomyšle Ing. Miroslava
Brydla je v případě Pleskotova neúspěchu možné
nechat zhotovit další výtvarný návrh vstupního portá-
lu. „Na návrh vědecké rady o navrácení dřevěného
kříže a plechového krucifixu však přistoupit nehodlá-
me“, doplnil Brýdl.

Michaela Severová 
(Lilie ze 4. února 2003 / ročník XIII.) 

Zastřešení zimního stadionu
Lilie z února 2002
Diskuse o zastřešení zimního stadionu v Litomyšli se
vedou již několik let. V polovině ledna proběhlo
na toto téma jednání zástupců HC Litomyšl, členů
městské rady a příslušných zaměstnanců radnice.
Ing. architekt Aleš Burian zde seznámil přítomné
s projektovou dokumentací zastřešení zimního stadio-
nu včetně rekonstrukce tribuny a sanace ledové plo-
chy. Bylo předjednáno, že bude realizována
nezateplená varianta zastřešení s předpokládaným
termínem zahájení výstavby v roce 2002 a dokončení
v roce 2003, v případě nedostatku finančních pro-
středků v roce 2004. Investorem celé stavby bude
Město Litomyšl, proto konečné rozhodnutí je na Zastu-
pitelstvu města.
V úterý 29. ledna se uskutečnil výjezdní seminář měst-
ského zastupitelstva. Na programu byla návštěva
zastřešených zimních stadionů v nejbližším okolí -
Skuteč, Hlinsko, Chrudim, Pardubice (obě haly) a Cho-
ceň. Členové Zastupitelstva si haly nejen prohlédli, ale
měli možnost klást nejrůznější otázky představitelům
jednotlivých měst, případně správcům těchto zařízení.
Dotazy se týkaly nejen investičních nákladů na výstav-
bu zastřešení, ale také nákladů souvisejících s provo-

Výsledky ankety 
o zpravodaji Lilie
Lilie z února 2007
V prosincovém čísle Lilie jsme vám nabídli anketu
o tom, jak se vám líbí radniční zpravodaj, který
na začátku každého měsíce nacházíte ve svých schrán-
kách.

Vybíráme ze zásahů 
Městské policie
Lilie z února 1998
14. 1. se na služebnu MP dostavili dva občané a ozná-
mili, že jejich soused si neodborně zapojil zvonek,
který probíjí a může ohrozit zdraví spoluobčanů. Pro-
tože soused nedbal jejich upozornění, obrátili se
na strážníky; musel být zajištěn revizní technik, který
odpojil probíjející rozvod.
15. 1. se opět u Smetanova domu předváděl exhibicio-
nista, bohužel ani tentokrát nečekal na strážníky
a utekl dřív, než hlídka dorazila na místo.
16. 1. přistihli strážníci dva 161eté mladíky, kteří se
na dětském hřišti na Vodních valech houpali na hou-
pačce, určené pro nejmenší děti, byli vykázáni a napo-
menuti.
17. 1. obtěžoval hosty v hotelu Dalibor 51letý známý
opilec, strážníci jej vyvedli a odeslali domů.
17. 1. se konalo v Litomyšli ve Smetanově domě usta-
vení nové strany Unie svobody, Městská policie řešila
zejména dopravní opatření a parkování vozidel.
18. 1. v noci byli přistiženi čtyři mladíci, jak zvonili
na Vodních valech na domovní zvonky a rušili noční
klid - uložena bloková pokuta.
19. 1. na základě upozornění občanů vyřešili strážníci
blokovou pokutou polského občana, který prodával
po domech zboží bez povolení.
20. 1. na základě žádosti PČR pomáhali strážníci při
pátrání po pachatelích přepadení benzinové čerpací
stanice v Dolním Újezdu.
21. 1. si mezi pilíři na Smetanově nám. ustlal opilec
ze sousední vsi, strážníci jej vzbudili a odeslali domů.
22. 1. se na strážníky obrátil s žádostí o pomoc muž, ke
kterému přišla do bytu opilá a znečištěná žena
a nechce dobrovolně odejít. Strážníci na místě zjistili,
že žena je navíc zraněná, bylo nutné přivolat lékaře,
který nechal ženu převézt do nemocnice.
23. 1. řešili strážníci opět opilce, tentokrát se jednalo
o 43letého muže, který tropil výtržnost v Potravinách
na Komenského nám. - vyřešen blokovou pokutou.
24. 1. při noční službě přijala hlídka žádost o pomoc
od pořadatelů plesu v Lidovém domě, kde 20letý muž
napadl jednoho z pořadatelů, byl předán hlídce PČR. 
27. 1. v 01.00 hod. v noci si stěžovala žena na psa,
který pobíhá po ulici a svým štěkotem ruší noční klid.
Strážníkům se podařilo nalézt majitele, který si psa
převzal.          (Lilie č. 4 ze 13. února 1998 / ročník VIII.)

seriál
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let

zem, hrací dobou a využitelností zastřešených zimních
stadionů. Zastupitelé města tímto měli možnost získat
potřebné informace pro své rozhodnutí. V Pardubic-
kém kraji je deset zimních stadionů s umělou ledovou
plochou a pouze tři z nich jsou dosud otevřené. Na roz-
hodnutí zastupitelstva města závisí, zda Litomyšl
z této trojice vypadne a zůstanou zde pouze Polička
a Svitavy.                                               Michaela Severová 

(Lilie č. 2 ze 4. února 2002 / ročník XII.)
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Juraj Jakubisko vystavuje svá díla v Litomyšli
Juraje Jakubiska všichni známe jako filmového režisé-
ra, scenáristu a kameramana. Jeho filmy se vyznačují
osobitou poetikou a někdy až bizarností. Z jeho filmo-
grafie můžeme zmínit Sedím na konári a je mi dobre,
Tisícročná včela, Bathory, Nejasná zpráva o konci
světa nebo pohádku Perinbaba. Je členem Evropské
filmové akademie a od roku 2001 také docentem
na pražské FAMU. V Litomyšli se však představuje jako
autor výtvarných děl, především grafik – serigrafií.
Výstava v domě U Rytířů je jeho druhou v České repub-
lice a podnět k ní vzešel od JUDr. Miloše Machurka
MUDr. Vladimíra Žáka. Obrazy budou v Litomyšli
k vidění do 28. února. 
Na slavnostní vernisáži pořádané 22. ledna o sobě
a své tvorbě Juraj Jakubisko prozradil následující: 

Jak jste se dostal k výtvarnému umění?
Bylo mi asi 16 let a studoval jsem grafickou průmy-
slovku. Strašně se mi tam nelíbilo, protože nás nutili
malovat jen oči. Půl roku oči, svoje vlastní oko
v zrcadle. Na jeden výkres se vešlo 30 nebo 40 očí,
jedno vedle druhého. Za půl roku to byly stovky,
možná tisíce očí. Potom to byly rty, pak zase nos
a opět jsme to malovali stejně dlouho. Chtěli nás nau-
čit, aby to poslední oko bylo dokonalé. Bylo zjedno-
dušené a tím ještě krásnější. Potom jsem přešel
na fotografii. To se mi naopak líbilo. Člověk udělal
„cvak” a ono se to nakreslilo samo. Fotografování mě
přivedlo ke kameře. Já jsem velice toužil studovat
kameru. Zdálo se mi, že budu kamerou kreslit svět,
malovat obrázky do kina. Omylem mě ale přijali
na režii. Poslal jsem do školy nějaké kresby, básně
a scénáře a oni mě vzali. Tři noci jsem proplakal, pro-
tože jsem nechtěl být režisérem. Otec mi tehdy řekl,
abych tam šel, že možná budu moci přestoupit. Za půl
roku už jsem přestoupit nechtěl.

Kde čerpáte náměty pro svá díla? 
Denně si píšu diář. Vždy svážu listy pěkně do kůže
a někdy mezi ně přidám i barevné listy. Každý den si
tam píšu poznámky a nápady. Napadají mě tak často,
že to ani nestačím. Mezi tím si jen tak hovořím a sem
tam si namaluji nějakou kresbu. Teď je tam už více kre-
seb než myšlenek. No, a to jsou vlastně mé náměty
na obrazy. Takových diářů mám už 30 po 400 strán-

kách. Kdybych chtěl všechny, co v nich mám zapsané
a nakreslené realizovat, tak bych na to potřeboval
několik lidských životů. 

Vaše obrazy jsou někdy až hororové…
To jsou obrazy z výstav v Brati-
slavě a Praze, nazval
jsem je Bathory a jiné
horory. Více než ta horo-
rovost v tom ale funguje
určitá absurdita. Je to až
těžký surrealismus - tro-
šku jiný, než byl kdysi,
takový všeobecný. Ten se
dotýká osobních vzpomí-
nek. Ještě se trošku bojím
malovat krásné ženy, aby
to nebyl kýč. Ta žena na mých obrazech je monument,
to už není lidské tělo. Zůstává ale symbolem ženy.
Tedy to hraje roli. Hraji si vlastně s myšlenkami. 

Co dalšího chystáte jak na poli výtvarném, tak filmovém?
Teď mám jeden cyklus, který bych chtěl s panem dok-
torem Machurkem vydat. Jmenuje se Kojšovské svat-
by. Je to takový trochu erotický cyklus. Vůbec bych se
chtěl věnovat mojí rodné vesnici. Maluji kojšovské

ženy. Ty mé poznáte. Jsou trošku silnější – tam byly
vždy silné ženy a mívaly na čele hřebínek. Vlasy si splé-
taly tak, aby byly hranaté – do rohů. Mně to připadá až
symbolické, že ženy mají rohy a na čele divný znak.
Když uvidíte takovou ženu, tak je to moje kojšovská
žena. Kojšovské svatby to je vzpomínka na moji mla-
dost. Po tomto vydání bych se chtěl znovu vrátit k ole-
jomalbám. Jednu vidíte tady na výstavě. Na ní jsem
ukázal, do jaké absurdity jsem až přešel. To jsem se
učil techniku a na druhém ještě pracuji. Olejové obra-
zy budou trochu jiné, o jiných tématech, o kterých
uvažuji, na které myslím. Každý je jedinečný, originál
a na toto téma, protože zase to můžu dělat doma. Oleje
dělám tou renesanční technikou, lazurou. Dělají se
pomalu. Přeci jenom grafika je rychlejší. 
Když jsem žil v Kojšově (rodiště Juraje Jakubiska,
pozn. red.), bylo to krásné. Měl jsem vždy blízko k pří-
rodě. Člověk si neuvědomoval smrt, stále byl venku
a viděl proměny přírody. Zvykal si na smrt, protože pří-
roda umřela a potom se znovu narodila. Bylo to krásné
a dávalo to obrovské naděje. Takže k tomu se chci vrá-
tit. Měl jsem mnoho namalovaných obrazů, kde je žena

přírodou. Myslím si, že
s odstupem času jsem
pochopil trochu více, i z té
techniky. Už jsem začal
dělat některé malby. 
Chystám také cyklus, jenž
by se dal nazvat Masky.
Nejsou to ale masky, jsou
to lidské hlavy. Tyto lidské
hlavy mají různou podo-
bu. Něco z nich vychází,

vchází, mění se, rolují se, roztahují se
jako kus papíru atd. Jsou tam také biblické motivy,
motivy přírody. Je to kus ztvárnění ženských motivů,
ztvárnění ženy jako součásti přírody, anebo bych řekl
ztvárnění přírody, která je ženou. Dále mám připrave-
ný námět Slovanská epopej. Chtěl bych z toho udělat
velký historický film. Tam můžu kreslit světlem. Potom
jsem napsal novou pohádku. Je to něco jako Perinba-
ba. I když to nemá pohádkový název, je to pohádka
a jmenuje se Něco za něco.            Ptala se Jana Bisová

Zpráva o prevenci kriminality dětí a mládeže
Na konci loňského roku vypracoval Pavel Voříšek,
koordinátor prevence kriminality Městského úřadu
Litomyšl, zprávu mapující situaci v oblasti kriminality
dětí a mládeže v našem městě. Tento dokument jistě
stojí za povšimnutí, uvádíme alespoň jeho část:
Policie ČR (OOP Litomyšl)
Od 1. ledna do 24. listopadu 2009 se v místní působ-
nosti OOP Litomyšl (a to zejména na území města Lito-
myšle) dopustili nezletilí, tedy děti do 15 let celkem 9
trestných činů (jednalo se v 7 případech o vloupání
do aut, v jednom případě o vloupání do rodinného
domu a v jednom případě o vyhotovení falešné ban-
kovky). Stejná věková skupina se pak dopustila 10
přestupků, a to napůl proti majetku a proti občanské-
mu soužití.
Mladiství, tedy osoby ve věku 15 - 18 let, pak spáchali
18 trestných činů (v jednom případě se jednalo
o distribuci drog a v jednom případě o řízení bez řidič-
ského oprávnění, v ostatních případech šlo o krádeže,
podvody a poškozování cizí věci). Dále spáchali 13
přestupků (5 proti majetku a 8 proti občanskému sou-
žití).
Z naší statistiky pak vyplývá, že děti (tedy osoby do 18
let) se dopouští protiprávního jednání ve větší míře
ve spolupachatelství (partičky) a v mnoha případech
opakovaně. Je nutné taky upozornit na to, že se nám
rozhodně nepodařilo usvědčit všechny nezletilé a mla-
distvé provinilce a jistá část dosud neobjasněných
mohla být provedena právě dětmi (např. sprejerství).
Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD Litomyšl)
Kurátor pro mládež pracuje s dětmi a mladistvými,
kteří se dopustili činu, který by byl u dospělého člově-

ka kvalifikován jako trestný, či se dopustili přestupku
nebo provinění a bylo u nich zahájeno trestní stíhání;
či s dětmi a mladistvými, kteří mají opakované vážné
poruchy chování. Péče o tyto děti a mladistvé spočívá
v poskytování pomoci při překonávání nepříznivých
sociálních podmínek a výchovných vlivů. Cílem je
umožnit jim začlenění do společnosti (vč. začlenění
pracovního).
Nízkoprahové služby v Litomyšli 
V Litomyšli je v současné době pouze jedno nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež (NZDM), jehož zřizova-
telem je občanské sdružení Naděje. Toto sdružení
poskytuje služby primárně pěstounským rodinám
a jejich dětem, svou činností nezasahuje širší spekt-
rum příznakové populace. Pravidelný program
od ledna 2010: Úterní klub pro děti 6 až 10 let, Hlídání
předškolních dětí od 2 – 4 let ve středu, Středeční klub
11 až 14 let, Čtvrteční klub 6 až 16 let, Páteční klub 6
až 16 let, Klub dorostu 13 až 18 let také v pátek. Nadě-
ji byla nabídnuta účast na projektu prevence krimina-
lity Pardubického kraje.
Na základě Analýzy potřebnosti a možných doporučení
zaregistrovala Farní charita Litomyšl nově sociální
službu NZDM pro cílovou skupinu 15 - 26 let. Jeho fun-
gování bude závislé od možností financování z Indivi-
duálního projektu Pardubického kraje, případně
jiných zdrojů.
Farní Charita je hlavním partnerem Junáku Litomyšl
v rámci projektu Lilie – Volnočasové centrum a nízkop-
rahové zařízení pro děti a mládež, které usiluje o pod-
poru v Regionálním operačním program NUTS II
Severovýchod.

Terénní program
Další nízkoprahovou službou, která v Litomyšli fungu-
je, je výměnný program občanského sdružení Laxus.
Tento program zde vykonává jednou týdně specifický
streetwork, poskytováním sociálního a zdravotnické-
ho servisu primárně nitrožilním uživatelům drog.
Kromě toho také monitoruje zneužívání ilegálních
návykových látek v lokalitě.
Sociálně-aktivizační programy pro rodiny – pro-
gram sanace rodiny
Ospod Litomyšl navázal spolupráci a doporučil o.s.
Amalthea první rodiny k účasti programu sanace
rodiny. Amalthea je také v úzkém spojení s Rodin-
ným centrem Litomyšl.
Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat
odbornou pomoc a podporu rodičům z Pardubického
kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí,
které umožňuje setrvání dítěte v jeho biologické
rodině, anebo návrat z ústavní výchovy. 
Služby programu jsou určeny rodičům, jejichž děti
jsou umístěny v ústavní výchově nebo jsou odebrá-
ním dítěte ohroženi. Cílovou skupinou jsou také
děti výše uvedených rodičů. Rodinám a dětem je
poskytováno sociální poradenství, právní poraden-
ství, zprostředkování kontaktu s úřady, návštěvy
pracovníka v rodině se souhlasem uživatele služby,
osobní plány pomoci rodině a dítěti, podpory
a nácvik rodičovských dovedností, hospodaření
s financemi a vedení domácnosti, nácvik a upevňo-
vání péče o dítě či plnění školních povinností dítěte,
atd.

Text Pavla Voříška zkrátila a upravila Jana Bisová

Na slavnostní vernisáži zahrál také mezinárodně uznávaný
kytarový virtuóz, skladatel a vysokoškolský profesor Štěpán
Rak (vzadu). Na památku dostal od Juraje Jakubiska gra-
fický list s osobním věnováním autora.  
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Nemusím se beznadějně rozhlížet
k zamyšlení...

Na nemocniční chodbě v sokolovské nemocnici bylo
před nedávnem nalezeno již čtvrté miminko, holčička,
kterou tam položila pravděpodobně hluboce nešťastná
matka. Nedbala na existenci babyboxu, ale ponechala
dítě alespoň v blízkosti rychlé zdravotnické pomoci.
Herec Jack Nicholson se proslavil především díky roli
ve filmu Miloše Formana „Přelet nad kukaččím hníz-
dem”. Právě v době kolem přípravy tohoto filmu měl
herec životně důležitý telefonát. Novinář z časopisu
Time na druhé straně drátu se ho zeptal: „Pane Nichol-
sone, je pravda, že žena, kterou jste považoval za svou
matku, je ve skutečnosti vaší babičkou?“ Možná to byl
důvod, proč od té doby Nicholson o svém soukromí
nevydává takřka žádné informace. V době jmenované-
ho incidentu mu bylo 37 let, jeho skutečná matka byla
14 let po smrti, zemřela na rakovinu, a jeho skutečná
babička už také nebyla mezi živými. Nemohly mu proto
nic k příběhu jeho dětství vysvětlit. Pouze jeho vlastní
sestra mu informaci potvrdila a on ji dalších dlouhých
deset let s většími či menšími úspěchy tutlal. Jak „jed-
noduché”. Jeho tehdy sedmnáctiletá matka si pár let
po konci hospodářské krize nechtěla nemanželským
dítětem zničit život. Energická babička proto vzala
situaci do svých rukou a Jacka vychovávala jako svého
syna. 

Barokní mistr Antonio Vivaldi, autor věhlasného „Čtve-
ra ročních dob”, se jako mládenec krom hudby vzdělá-
val také v teologii. Roku 1703 byl vysvěcen na kněze.
Díky astmatu ovšem musel této činnosti o tři léta
později zanechat. Rodová dispozice k nemoci hrtanu
sice zabránila v kněžské praxi, ovšem naštěstí neza-
bránila v rozvoji génia na poli hudby. V roce svého
vysvěcení, ve svých 25 letech, byl Vivaldi jmenován
houslovým Mistrem v jednom ze sirotčinců ve svých
rodných Benátkách. Na tomto místě převzal také vede-
ní pěveckého sboru, složeného z výjimečně talentova-
ných nalezených dívek. Pro toto těleso složil mj. velké
množství duchovních skladeb. Mimochodem, víte, jak
v té době fungovaly babyboxy pro nalezence? Děti byly
obvykle matkou nebo někým z rodiny odkládány u vrat
kostelů do košů, které tam byly za tímto účelem insta-
lovány.
Z jaké rodiny jste byli do světa našich dní vypuštěni
vy, milí čtenáři? Jaké vzpomínky máte na dobu svého
dětství, na své rodiče či na své vychovatele? Naše dobrá
kamarádka se před pár týdny po téměř 3 desítkách let
potkala se svou rodnou sestrou, o jejíž existenci měla
dříve spíše jen tušení než ponětí. Její adoptivní rodiče
jí o identitě rodičů ani sourozenců z nějakého, pro ně
patrně důležitého, důvodu nic neřekli. 
„Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh“ (Ex 20,2). Tak zní text –
úvodník Desatera Božích přikázání, nad kterým jsme
přemýšleli v minulém měsíci. „Já jsem ten, který

Poděkování, vzpomínky a blahopřání
Děkujeme lékařům a sestrám rychlé záchranné

služby, JIP a chirurgickému oddělení nemocnice
v Litomyšli za vzornou odbornou péči, kterou věnovali
naší devadesátileté mamince. Oceňovali jsme jejich
obětavost a trpělivost s méně pohyblivou pacientkou.
Všichni si zaslouží velké poděkování.     L. a V. Švábovi

Dne 2. února to bylo již deset let od doby, kdy
od nás odešel po těžké nemoci Jaroslav Moták a vydal
se na místo, odkud není návratu. 21. ledna by se dožil
31 let. Na Jaroslava všichni vzpomínáme jako na hod-
ného člověka s dobrým srdcem a vynikajícího střelce,
který když mohl dokázat svoje umění směřující ke
sportovnímu vrcholu, musel odejít. Jaroslav byl
v reprezentaci České republiky ve sportovní střelbě,
a účastnil se tak několika závodů na Mistrovství
Evropy ve vzduchových
a kulových zbraních,
a rovněž Mistrovství
světa ve španělské
Barceloně v roce 1998.
V té době byl již nemocen
(po třech chemoter-
apiích). Získal celkem
osm titulů Mistra České
republiky a můžeme ho
považovat za největší tal-
ent ve střeleckých disci-
plinách v České republice za posledních hodně let.
Járo, nikdy nezapomeneme.

vzpomínají Jiří a Jaroslava Motákovi a jejich syn Jiří
Dne 2. února oslavil 80 roků známý litomyšlský

muzikant pan Jaroslav Metyš.  Narodil se v rodině
faráře Jaromíra Metyše a dispozice pro hudbu určitě
zdědil po zakladateli Smetanovy Litomyšle panu
Jaromíru Metyšovi. Dlouhá léta bydleli na faře Církve
československé na Špitálku. Zde hudba zněla velice
často a Jaroslav k ní měl blízko. Posléze zde ve sboru
hrál plných 50 let poctivě a každou neděli na varhany. 
Těžkým obdobím pro něho i rodinu byla 50. léta, kdy
byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Jeho
jméno najdeme na pamětní desce ve vestibulu Smeta-
nova domu. Paradoxem bylo, že ani dr. Nejedlý nevy-
slyšel otce pana Metyše, který se dožadoval přiměřené
spravedlnosti. Víme, o co šlo: potrestat mladistvé,
potrestat pana rektora Stříteského. Po návratu z věze-
ní se pan Metyš postupně propracoval a končil svoji
profesní činnost v podniku Vertex. Dlouhá léta vedl

mladé fotbalisty.  Založil
hudební skupinu Combo,
pod záštitou podniku Ver-
tex. S touto skupinou
nám rozdával radost jak
v Litomyšli, tak v okolí.
Jak už to bývá, nevyhnuly
se mu ani vážné zdravotní
problémy. Je stále čilý
a potkáváme ho na podsí-
ni v našem městě. Nechť
je tomu tak i nadále.
K této gratulaci se připojuje i Jaroslav Jiráček z Brna,
zdejší rodák. Pan Metyš mu byl muzikantským vzorem
a vždy na něho rád vzpomíná.   

Za přátele i Církev československou husitskou přeje
do dalších let hodně zdraví Jaroslav Jiráček st.

Dne 18. ledna 2010 to bude již 31
let, kdy naše řady opustil otec, tchán
a dědeček Jaroslav Šmehlík, který
odešel ve svých nedožitých 48 letech.
Byl dlouholetý pracovník na pod-
nikovém ředitelství Vertex Litomyšl.

vzpomínají Jiří a Jaroslava Motákovi
a jejich syn Jiří

Dne 15.března 2010 si připomeneme
třetí smutné výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička Helena Kociánová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel a synové s rodinami.

Blahopřeji panu Tomáši Pakostovi, že jeho loga byla
uvedena v tak významné publikaci, jako je 1000 CZECH
LOGO 1989–2008.                                            Jiří Lammel

U „Krátkého filmu o dlouhé historii Litomyšle“ jsem
se fakt pobavila. Na zámek jsem tři roky koukala
z kanceláře Smetanovy Litomyšle, o.p.s., a tak mne
(nejen) ta pasáž s udýchaným tvůrcem sgrafit nebo
vystoupení operní divy opravdu rozesmálo! Škoda, že
to není delší.                                       Martina Soukupová

Chtěla bych velice poděkovat neznámé nálezkyni,
která mi našla peněženku a přinesla mi ji až domů.
Ilona Škeříková

Rádi bychom poděkovali paní Chadimové, která
dne 22. prosince našla našeho ztraceného pejska. Díky
ní jsme mohli prožít krásné a klidné Vánoce.
Děkujeme.                                   M. Kohoutová s rodinou

Společenská
kronika
Slova moudrých: Člověk má rozum, aby rozezná-
val, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo
zlého. J. A. Komenský

Své významné životní jubileum v lednu osla-
vili někteří naši spoluobčané:
80 let – Marie Hantlová (Nedošín), Božena Hol-
cová, Libuše Vaňásková, Jaroslava Benešová,
Jitka Kopecká, Bohdan Metyš (Suchá), Milada
Štyndlová, Josef Král
85 let – František Dušek, Vlasta Jiroušková
90 let – Josef Vajrauch (Pohodlí) 
94 let – Vlasta Bahníková (Nedošín)
95 let – Amalie Doležalová
99 let – Matylda Štyksová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví a pohody.

V našem městě uzavřeli manželství:
Miroslav Částka, Ústí nad Orlicí – Tereza Sou-
kupová, Ústí nad Orlicí, Pavel Morávek, Konice
– Lucie Horváthová, Konice
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Marií Ševčíkovou (80 let),
Karlem Novákem (68 let)
Vzpomínáme.                    Věra Kučerová, SPOZ

o tebe měl, má a vždycky bude mít zájem”, říká Hospo-
din. „Zajímáš mě, to kvůli tobě jsem byl ochotný pod-
stoupit bolest, odloučení a smrt.” „Já jsem Tvůj!”
Podpis – „Bůh”. Osobní, můj, skutečný. Bůh osobně. 
„Vysvobodil jsem tě z bídy tohoto světa. O vysvoboze-
ní už proto nemusíš bojovat. Já jsem to vybojoval
za tebe. Stačí, abys to jako ode mne darované přijmul.”
A důsledek? Nemáš a „nebudeš mít jiného boha mimo
mne“ (Ex 20,3). Ani ho nemusíš začít hledat. Vůbec si
za tím cizím bohem, cizími bohy, nemusíš nohy ušou-
pat. Nemusíš čerpat mízu z jiného kmene. „Hospodin,
Tvůj Bůh“, ti dokonale stačí. 
Jistě. Možná někoho z vás nalezli u vrat kostela. Možná
váš život začal na chodbě nemocnice, kde vás našla
noční sestra, anebo vám někdo v dospělosti oznámil,
že to s vaším životem není zrovna tak, jak vám to v
dětství malovali. Ale to neznamená, že by o vás živý
a opravdový Bůh neměl zájem. To On o sobě tvrdí, že je
náš, můj Bůh. On to řekl první. A i děti v říkance vědí,
že první slovo platí. Pro člověka otloukaného životem
může znít text „Nebudeš mít jiného boha mimo mne“
jako výsměch. Kde byl ten Bůh, když mi teklo do bot!
Kupodivu odpověď je naprosto jednoduchá. Byl se
mnou, cítil se mnou, slza, která mi tekla z oka, byla
Jeho slzou. Jizva v mém srdci byla Jeho jizvou. 
Až budete jednou Bohu vyprávět o své bolesti, s údi-
vem zjistíte, že vám na to odpoví: „Já vím!”. A možná
dodá i něco, na co jste už dávno zapomněli, nebo vám
naopak připomene něco, co jste ve svém srdci zveličili
a časem předělali na křivdu.
Hospodin mě, nás totiž považuje za členy své rodiny.
I kdybych byl tělesným nebo duchovním sirotkem, Bůh
o mě má zájem. Nemusím se rozhlížet po sadu kolem
nás, po rychle rašících a na všechny nesnáze reklamou,
rychle, obratem, kyvadlem, kartami, horoskopem, vir-
gulí, magií odpovídajících bohů. Náš Bůh se nejmenu-
je štěstí, výhra, zdraví, sexuální zážitek, dovolená ani
užívání života. Náš Bůh se jmenuje zájem, jistota,
naděje a láska. Vždyť On je Můj Bůh. Nemusím už prac-
ně hledat, nemusím se beznadějně rozhlížet a čerpat
onu zmiňovanou mízu z cizího kmene.
Přeji vám Bohem (po)vedený měsíc únor.
Aleš Kocián, kazatel Církve adventistů v Luži a Litomyšli
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Vyprávění o litomyšlských domech – 38. část
Při úpravách v 90. letech 20. stol. byl odkryt portál
a výkladce pocházející z doby, kdy zde bylo železářství
Rudolfa Gabriela. 
V 19. stol. zde měl zlatnický závod Jan Zlabinger. Vyrá-
běl hlavně různé šperky, ke kterým používal přede-
vším český granát, který se tehdy ale nevsazoval
do zlata. V té době to byl jediný zlatnický závod v Lito-
myšli. Po roce 1860 se zlatník Zlabinger začal zabývat
fotografií a otevřel si tu fotografický ateliér. Litomyšl
na počátku fotografického umění zaujímala přední
místo. V té době fotografoval i malíř Antonín Dvořák,
který navíc ještě snímky koloroval. 
Dům čp. 136 je dvoupatrový, kde z původní renesanč-
ní architektury zůstalo minimum. K radikální pře-
stavbě došlo roku 1911, kdy fasáda do náměstí byla
upravena v secesi. Zadní část ústící do Mariánské
uličky byla přestavěna v roce 1939. V tomto zadním
traktu má schodiště pěkné ručně kované secesní
zábradlí, které zhotovil litomyšlský zámečník a umě-
lecký kovář p. Toman, který měl dílnu na Bernardce
v domě čp. 407.
Dům čp. 137 je dvoupatrový jednotného založení,
pocházející z 16. stol. První písemná zmínka se vzta-
huje k roku 1647, kdy dům vlastnil malíř Pavel. Úpravy
uvnitř i ve fasádě jsou z 19. stol.
Dům patřil rodině Hradeckých nejprve Martinu Hra-
deckému a od roku 1787 jeho synu Josefovi. Rodina
Hradeckých dům vlastnila do roku 1835. Poslední
z rodiny, který byl majitelem domu, byl kupec a radní
Josef Hradecký. Jeho syn Jiří Hradecký, který se zde
r. 1800 narodil, byl v letech 1850 až 1865 prvním vole-
ným purkmistrem. Dalším majitelem domu byl Matěj
Keppert, původně držitel tržeckého mlýna, kde rodina
Keppertů sídlila 189 let. 
Dům je dnes rozdělen na dvě samostatné části. V zadní
části, která ústí do Mariánské ulice a má čp. 1097 jsou
zachovány v druhém patře původní trámové stropy,
v prvním patře lodžie a na severní straně hrázděné
zdivo.                                  Připravuje Alena Randáková

Dům čp. 134 je původem renesanční stavbou z 2. čtvr-
tiny 16. stol. a má jeden podsíňový oblouk. Byl upra-
vován po roce 1820 a opět v roce 1932. Prvním
zapsaným majitelem byl Jiří Koblížek, který dům kou-
pil roku 1532 od Magdaleny Bupičky. Na Šimkově
obrázku je na portálu nápis U Paru. Roku 1820 totiž
tento dům koupil František Pare. 
Roku 1793 se zde narodil výborný houslista a hudeb-
ní skladatel převážně chrámové hudby Josef Růžička.
Byl synem učitele hudby Filipa Růžičky. V Litomyšli
vychodil piaristické gymnázium a jeden ročník filozo-
fie. Roku 1814 odešel do hudební Vídně, kam ho
vlastně vyhnala bída. Při příležitosti Vídeňského kon-
gresu - 14.9.1814-9.6.1815 byly pořádány velké umě-
lecké akce. Zde Růžička, jako výborný houslista, hrál
v předním vídeňském orchestru. Seděl zřejmě u první-
ho pultu i při provedení Händlova oratoria Samson.
Tohoto koncertu se zúčastnila řada evropských
panovníků a diplomatů. Jak sám Růžička vzpomíná,
byli to ruský car Alexandr I., pruský král Fridrich Vil-
helm III. a rakouský císař František Josef I., ten
po koncertě Růžičku oslovil. Josef Růžička zůstal
ve Vídni až do roku 1822. Působil zde nadále v před-
ních hudebních tělesech, v měšťanských a šlechtic-
kých salonech, koncertoval a vyučoval hudbě. 
Do Litomyšle se vrátil pravděpodobně přes Prahu, což
dokládá tam tehdy složená skladba Šest houslových
variací. V Litomyšli chtěl zavést takový hudební život,
jak viděl ve Vídni. Bohužel tato možnost v Litomyšli
nebyla uskutečnitelná. Velkým Růžičkovým podporo-
vatelem a přítelem byl Jan Ferdinand Mazura, který
mu sháněl možnosti vystoupení na koncertech přede-
vším v Žamberku. Je třeba připomenout, že Růžička
připravoval k přijetí na konzervatoř Antonína Bene-
witze (1833-1926), pocházejícího z Přívratu u České
Třebové, pozdějšího vynikajícího houslistu, pedagoga
a spoluzakladatele slavného Českého kvarteta. Růžič-

seriál

Domy čp. 134 - 136

Z dějin litomyšlského knihtisku – 6. část 

Protireformace
Alexandrem Oujezdským končí velmi významné údobí
českobratrské, které Litomyšl v oboru knihtiskařském
tak proslavilo. Protireformace přináší zvláště ve své
první fázi značný úpadek v dalších dějinách zdejšího
knihtisku.
V zemi nastává náboženský útlak, který se vyhrocuje
zvláště po bělohorské tragedii. Nemálo dále přispěla
k tomuto úpadku i třicetiletá válka, která české země
značně ochromila po stránce hospodářské a tím i kul-
turní.
Litomyšl, jakožto jedno ze středisek českobratrského
života, byla protireformací zvlášť silně zasažena.
Mnoho jejich význačných osobností rozmnožilo řady
našich exulantů. Ti se pak usadili z velké části v Žita-
vě. Odtud k nám někteří z nich pašovali oblíbené tehdy
„špalíčky“. Posilovali jimi náboženské a národní cítění
Českých bratří, kteří zde své náboženství musili vyzná-
vati jen potají.
Během tohoto údobí se ve městě vystřídala řada tiska-
řů. Ti se, zvláště zpočátku, do historie knižní produkce
nijak výrazně nezapsali. Tisknou nejprve různé hanopi-
sy a polemiky proti Českým bratřím, dále pak především
mnohé modlitební knihy, náboženské traktáty a nebek-
líče, ovšem pouze v duchu katolickém. Dílům tohoto
druhu doba značně přeje, neboť tehdy vzniká kult sva-
tojánský. Proto přichází z dílen litomyšlských tiskařů
na knižní trh řada spisů, oslavujících Jana Nepomucké-
ho a Pannu Marii. Nejvýrazněji se tato tematika uplat-
ňuje v drobných dílkách, jako byly především
jarmareční písničky. Jejich vydávání má však především

účel obchodní. Jsou vesměs velmi nízké úrovně. To však
nevadí, protože jsou svou lácí přístupny širokým vrst-
vám. Proto hojně pronikají mezi lid.
K menším dílům, která charakterizují litomyšlskou
knižní produkci v době protireformační, můžeme zařa-
dit i rozličné kalendáře.
Význačnější práce se tehdy obávali tisknout, neboť
v Litomyšli, právě tak jako i jinde v Čechách, panovala
přísná jezuitská cenzura.
Teprve v pozdější době se mohli litomyšlští tiskaři
pochlubit pozoruhodnějšími knihami. Byly to hlavně
rozličné úvahy a vědecké práce předních katolických
myslitelů, jako byl např. Bohuslav Balbín. Jedno z nej-
význačnějších míst zaujímá dílo litomyšlského kněze
Tomáše Pešiny z Čechorodu „Prodromus Moravograp-
hiae“. Zde však již začínají značně působit vlivy osví-
cenství.

Andreas Graudenc
Tento tiskař, zaměřený zcela protireformačně, začal
působit v Litomyšli již roku 1573, tedy ještě za života
Alexandrova. Pocházel z pruského města Grudziaže,
německy Graudentz. Křestního jména užíval buď
ve formě Andreas, Andrys nebo Ondřej.
Roku 1580 v pondělí po sv. Trojici „Pan purgmistr, páni
spolu se staršími důchodními prodali Andrysovi kniha-
ři pres i jiná instrumenta všechna, kteráž se našla
a před rukama vostala, po nebožtíkovi Alexandrovi
Oujezdském impressorovi k impressí náležející a odú-
mrtím připadlé právem po jmenovaném Alexandrovi
na obec tuto jmenovitě za sumu 70 kop m. bez závdav-
ku…“.
Kde své řemeslo provozoval, není dnes známo. Soudí
se, že snad mohl mít tiskárnu v nájmu v domě čp. 147

pod fortnou. Později spolu se synem Adamem koupili
dům „Kuklík“ od bratří Václava a Pavla Sedlčanských.
Tam pak našla tiskárna své stálé působiště.
Ve jménu režimu sloužil Graudenc horlivě zájmům
pánú z Pernštejna a Bartoloměje Flaxia, protirefor-
mačního kněze. To se znatelně projevovalo v jeho tis-
cích. Z jeho dílny vycházely především hanopisy
a polemiky proti Bratřím, jinak též různé drobnosti,
modlitby, noviny a náboženské traktáty. Za nejostřejší
protibratrské dílo je možno považovat „Odpověď sluš-
nou a důvodnou na velmi hanlivou a rouhavou obranu
kancionálu Bratrského“ z roku 1590.
Jungmann upozorňuje, že novinkou v knihtiskařství
té doby je Graudencův tisk překladů z němčiny, latiny,
vlaštiny a úřední notule.
Zajímavou podrobností v historii litomyšlského knih-
tisku je to, že Graudenc poprvé vytiskl (roku 1573)
divadelní hru. Byla to „Komedie o žebrácích“, přelože-
ná z polštiny. Téhož roku zde vyšla i „Komedie nová
o vdově, kterauž Pán Buoh předivným způsobem skrze
Elizea Proroka od věřitele jejího vysvobodil“ od kněze
Pavla Kyrmezerského, zpracovaná podle pověsti
z Písma svatého. Tento tisk má i tu zvláštnost, že jsou
v něm vedle zpěvních textů i příslušné melodie zazna-
menané v notách.
Po stránce technické nás u Ondřeje Graudence zaujme
i to, že tisky, které vydal pod ochranou panskou, ozna-
čil místo signetu znakem Pernštejnským a na tiscích,
povolených arcibiskupskou cenzurou, vytiskl znak
pražského arcibiskupství. Jinak místo svého jména
v impressu tiskl pouze iniciálku A (ndreas) G (rau-
denc).
Tiskárnu po jeho smrti (roku 1618) zdědil jeho syn
Adam.                                          Eva Dušková - Freyová

seriál

ka vyučoval i děti Jana Mařáka, z nichž Jan se stal
houslistou, dcera harfenistkou a ani Julius, později
slavný malíř, nikdy hudbu neopustil. Sám říkal: Nikdy
se nestane velkým umělcem ten, kdo nemá hudbu rád. 
Proč Růžičkův mimořádný talent nebyl v Čechách při-
jat a on sám upadl v úplné zapomnění, lze připsat asi
tomu, že byl zarputilým Rakušanem. Na první místo
stavěl hudební Vídeň a nezajímala ho vůbec česká
hudba. Ani se neví, zda vůbec slyšel o Bedřichu Sme-
tanovi a jeho díle. Ke konci života žil ve veliké bídě.
JUDr. F. A. Brauner, který se s Růžičkou znal, požádal

město Litomyšl pro něho o pomoc. Rada města rozhod-
la, aby z kasy chudých dostával tzv. špitální porci,
na kterou uvolnila deset krejcarů denně a výhledově
místo v městském špitále. Sám Růžička požádal
o pomoc císaře a dostal jednorázovou podporu osm
zlatých. Od roku 1865 žil po těžkém úraze v Chrudimi.
Přidaly se další choroby, a ač podporován svými přáte-
li, zemřel v Chrudimi úplně vysílen 22. února 1866.
Dům čp. 135 je jednopatrový se slepým štítem, pochá-
zející ze 16. stol. O domě je zmínka k roku 1490, kdy
jej prodala Anna Kytliřová řezníku Adamovi. Přestavěn
byl v roce 1820 do dnešní podoby.
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Skřivánek - Litomyšl 1259-2009, Hanšpachová - Ang-
ličtina v říkadlech, Halík Tomáš - Stromu zbývá nadě-
je, Pomezí Čech, Moravy a Slezka, Allen David - Aby vše
klapalo, Morašický občasník, Šmíd Zdeněk - Proč
bychom se…, Navarová - Andělská počta, Lange Hen-
rik - 90 klasických knih pro…, Sommer Petr – Přemy-
slovci, Uhrová Eva - Ženy, které uměly myslet, Pokorná
- Josef Němec, Cross Charles - Pokoj plný zrcadel,
Shadwick Keith - Led Zeppelin, Čechura - České země
v letech…, Vecheta - Indoor aktivity, Bragdon Allen -
Trénink obou polovin, Bartlett Sarah - Mýty a báje
od A do Z, Velká kniha technik, Ludlum Robert - Bour-
neova zrada, Kessler Leo - Hlídka smrti, Weldon Fay -

330 let - 2. 2. 1680 zemřel Tomáš PEŠINA z Čechoro-
du, historik, spisovatel. Působil v Litomyšli, kde vydá-
val své spisy v litomyšlské tiskárně.
200 let - 3. 2. 1810 se narodil v Chrasti Augustin Lud-
vík FRANKL, básník německé národnosti, který stu-
doval v Litomyšli na gymnáziu, autor činoher a balad
o Toulovcovi a zámku.
190 let - 4. 2. 1820 se ve Vídni narodila Božena
NĚMCOVÁ, česká spisovatelka, autorka knihy Babič-
ka. Obrozenecká spisovatelka a vlastenka. Dvakrát
žila také v Litomyšli, kde byly v tiskárně vydány její
spisy.
130 let - 9. 2. 1880 zemřel v Lipsku Jan ŽEBRO, lito-
myšlský rodák. Překladatel, pracovník české kolonie
v Lipsku.
115 let - 13. 2. 1895 se narodil v Litomyšli Josef
VOLESKÝ, malíř, krajinář a portrétista. Jeho obrazy
jsou v městské galerii a v soukromých sbírkách.
115 let - 9. 2. 1995 se narodil v Litomyšli Antonín PÍČ,
pracovník města, varhaník v piaristickém chrámu,
režisér divadelních ochotníků v Lidovém domě, a také
malíř a grafik.
110 let - 17. 2. 1900 se narodil v Litomyšli Karel
HOLEC, pracovník městské správy. Malíř a ilustrátor,
působil převážně v oblasti Litomyšle a okolí.
90 let - 25. 2. 1920 zemřel v Mnichově Hradišti Roman
NEJEDLÝ, učitel, hudebník a dirigent souboru Vlasti-
mil, autor Houslové školy, vydavatel hudebnin a peda-
gogické literatury.
65 let - 24. 2. 1945 zemřel ve Vysokém Mýtě Emanuel
ŠTIRSKÝ, notář, hudebník a dirigent souboru Vlasti-
mil.
55 let - 12. 2. 1955 se narodil v Praze Arnold
BARTŮNĚK, sochař a výtvarník. Pracoval ve skupině
pracovníků při opravě sgrafit na zámku a v různých
místech. Nyní žije již zhruba 30 let v Litomyšli. 
40 let - 2. 2. 1970 zemřel v Praze Albert REGNER, lito-
myšlský rodák, člen ČSAV, vědec v oboru fyziky a anor-
ganické chemie.
40 let - 18. 2. 1970 zemřel František DUDYCHA, lito-
myšlský keramik, zakladatel místní keramičky. Výrob-
ky byly dekorovány nově vytvořeným vzorem, který byl
velmi oblíbený.

110 let - v roce 1900 byla veřejná knihovna přestěho-
vána do budovy staré radnice, kde se nachází dosud.
Prvním knihovníkem od roku 1891 byl pan učitel Emil
Rác. Dalším správcem knihovny byl Antonín Brachtl
a po něm další léta vedl knihovnu Jaromír Metyš.
110 let - roku 1890 byl založen muzejní spolek v Lito-
myšli. Podnět byl dán z více stran, jeden požadavek byl
předložen také Al. Jiráskem již roku 1886. První
muzejní sbírky byly v chlapecké škole.
90 let - ve školním roce 1919-1920 byla přejmenová-
na řemeslnická škola na Zemskou odbornou školu
pro zpracování dřeva a kovů v Litomyšli. Po přestě-
hování do nové budovy v roce 1929 nesla od roku 1930
název Masarykova zemská průmyslová škola. Zároveň
byla celá ulice přejmenována na třídu T.G.M.
80 let - Litomyšl měla v roce 1930 asi 7 500 obyva-
tel. Byly dokončeny práce na přestavbě budovy pošty,
kde vznikly nové prostory pro úřady - sídlo hejtmana
a nové byty.                             Připravil Miroslav Škrdla

Lázeňský dekameron, Bronte Anne - Agnes Greyová,
Clarke - Dámy z Grace Adieu a jiné…, Davis Lindsey -
Jupiterův mýtus, McDonald Ian - Řeka bohů, McBain
Ed - Štědrý večer v 87. revíru, Sanson Charles - Temný
oheň, King Stephen - Mrtvá zóna, Deaver - Kříže
u cesty, Fuchsová - Když divadlo sundá masku, Pekár-
ková Iva - Jaxi taxikařím, Wodehouse - Strýc Dynamit,
McCarthy - Dítě Boží, Canin Ethan - Ameriko, Ameriko,
Trueba David - Čtyři kamarádi, Vopěnka - Pátý rozměr,
Egeland Tom - Strážci úmluvy, Luk'janenko - Lord
z planety Země, Follett Ken - Pilíře Země, Martin Kat -
Dědic hraběte z Grenvillu, Quick Amanda - O život,
Small - Svět Hetar

Kalendárium Litomyšle
únor 2010

Úspěšný rok 2009 v Městské knihovně
Činnost knihovny byla v loňském roce spjata přede-
vším s oslavami povýšení Litomyšle na město, které
v roce 2009 probíhaly. Této události jsme věnovali řadu
přednášek, jež se konaly jak v Městské knihovně, tak
v pivovaře, v rámci jarního a podzimního cyklu Univer-
zity 3. věku. Návštěvníci, posluchači a studenti se tak
dozvěděli mnoho zajímavého o hudebním festivalu
Smetanova Litomyšl, moderní architektuře ve městě,
litomyšlských výtvarnících či spisovatelích, anebo si
vyslechli přednášky o Bedřichu Smetanovi, Aloisi
Jiráskovi, litomyšlském zámku či přírodních zajíma-
vostech Litomyšlska. Mohli také besedovat s Mistrem
Olbramem Zoubkem, vydat se s Janou Kutlvašrovou
na cestu do Indie a zúčastnit se besedy s tvůrci knihy
„Litomyšl na prahu 3. tisíciletí“ - paní Alenou Randá-
kovou a fotografem Pavlem Vopálkou. Také promítání
s názvem „Zmizelá Litomyšl“ upoutalo pozornost
mnoha Litomyšlanů.
Další událostí, která ovlivnila práci knihovny, byla
celostátní anketa Kniha mého srdce. Od jara do podzi-
mu jsme informovali naše čtenáře o průběhu hlasová-
ní a připravovali pro ně výstavy knih, jež se umístily
nejprve mezi stovkou nejoblíbenějších a posléze těmi,
které se probojovaly mezi TOP 12. O knihy byl veliký
zájem, stejně jako o jiná díla od těchto autorů. A tak si
i dospělí přečetli se zájmem Malého prince, Rychlé šípy
nebo Děti z Bullerbynu.
V březnu jsme intenzivně zvali žáky litomyšlských ZŠ
do knihovny a seznamovali je s životem a knížkami
spisovatelů Ondřeje Sekory, Jaroslava Foglara a Fran-
tiška Nepila. Následně jsme vyhlásili literární a výtvar-
nou soutěž, která nás i žáky zaměstnávala až
do podzimu, kdy jsme (opravdu těžce) vybírali vítězné
práce. Ceny jsme předávali těm nejlepším opět v říjnu,
v rámci Týdne knihoven, kdy proběhla i vypravěčská

soutěž. Postavy knížek výše zmíněných spisovatelů
posloužily jako inspirace i pro tradiční průvod městem
v maskách, a tak přihlížející mohli vidět množství
broučků a berušek nebo chlapce z družiny Rychlé šípy.
Na jaře a na podzim také probíhaly kurzy trénování
paměti a základů práce na PC. O tom, že problémy
s pamětí má nejen starší generace, svědčí i skuteč-
nost, že byl pro velký zájem otevřen i jeden kurz
pro širokou veřejnost, respektive lidi v produktivním
věku. 
Poslední listopadovou sobotu jsme se již potřetí zapo-
jili do akce Den pro dětskou knihu a připravili pro děti
i jejich rodiče pestrý program: besedu se spisovatel-
kou, dětskou burzu, výtvarnou dílnu, výrobu advent-
ních věnců, a také divadlo. Příběh o Ferdovi a jeho
kamarádovi Brouku Pytlíkovi  nastudovaly děti z dra-
matického kroužku ZUŠ, pod vedením své vedoucí
Jany Paulové. Poprvé jsme ozdobili vchod do knihov-
ny vánočním stromkem, který pak nám i kolemjdou-
cím připomínal blížící se vánoční svátky. 
Provoz knihovny byl přerušen pouze v srpnu na 1
týden, kdy jsme přestěhovali výměnný fond, určený
obecním a místním knihovnám, do přízemí do před-
náškového sálu.
A co jsme ještě stihli v roce 2009? Půjčili jsme přes 118
000 knih, časopisů a cédeček, zaregistrovali 3 028 čte-
nářů, nakoupili a zpracovali 2 470 knih, 69 AV médií,
43 elektronických zdrojů a 39 map, zaevidovali všech-
na čísla 150 titulů časopisů, docházejících v roce 2009
do knihovny, vyřídili 1 960 rezervací, nachystali řadu
výstav a soutěží, připravili pro školy 136 besed
a exkurzí a mnohokrát přenášeli knihy z půjčovny
do skladu a jiné ze skladu zase do půjčovny. A prosto-
rami knihovny prošlo za celý rok skoro 43 tisíc čte-
nářů!                                                             Jana Kroulíková

Prodám byt 1+1 
na ulici 9. května v Litomyšli. 50 m2, cihlový, 2. NP, 
balkón, plastová okna, půda, sklep 15 m2, dřevník.

Cena: 1 180 000 Kč. Tel.: 732 433 076

Vyměním zděný byt 2+1
(57,2 m2) po částečné rekonstrukci za zděný byt

3+1 nebo 4+1. Tel. 605 400 936
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Systém Lékařské služby 
první pomoci v Litomyšli II.

Od 1. ledna letošního roku přešla organizace Lékařské
služby první pomoci (LSPP) na jednotlivé nemocnice
Pardubického kraje. Jak jsme již informovali v ledno-
vém čísle Lilie, její fungování v Litomyšli bylo prozatím
provizorní. Od 1. února dochází k některým z avizova-
ných změn a systém se začíná stabilizovat.
Doposud službu první pomoci lékaři sloužili na chirur-
gické ambulanci zdejší nemocnice a na poliklinice, to
se však mění. „Od 1. února bude LSPP fungovat
pro dospělé v budově ředitelství a pro děti a dorost
v ambulantním traktu dětského oddělení, vždy o sobo-
tách, nedělích a ve svátky od 8.00 do 13.00,“ vysvětlu-
je ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s. MUDr. Libor
Vylíčil. Celý leden se střídali lékaři nemocnice, což
však nebylo možné personálně zvládnout i v dalších
měsících. Do jednání o organizaci LSPP v Litomyšli se
proto vložilo již v prosinci město a iniciovalo schůzku
s praktickými lékaři a lékárníky. 
„První jednání skončilo patem, ale to druhé již přine-
slo výsledky,“ sděluje starosta Litomyšle Michal Kortyš
a pokračuje: „Je domluveno, že po dobu pohotovosti
bude sloužit jedna lékárna. Rozpis by občané měli

najít v jednotlivých číslech Lilie. Rada města navíc
odsouhlasila finanční příspěvek na vybavení ordinace
LSPP v areálu nemocnice, dle jejich požadavků.“ Ředi-
tel Libor Vylíčil k tomu dodává: „Seznam lékáren s pro-
dlouženou pracovní dobou bude také na vrátnici
nemocnice a na obou pohotovostech. V neděli bude
mít otevřeno po dobu LSPP nemocniční lékárna.
V neděli odpoledne má, jak je již zvykem, otevřeno
lékárna Mgr. Dostálkové, naproti nemocnici.“ 
Další jednání probíhala s praktickými lékaři. Ty oslovo-
val MUDr. David Večeřa. Výsledkem je, že služby první
pomoci by měli sloužit někteří praktici z Litomyšle, ale
také z okolí. Do rozpisu se zapojily dokonce lékařky
z Vysokého Mýta. 
A jak to bude s ošetřením nemocných mimo ordinační-
ho hodiny LSPP? „Závažná onemocnění náhle vzniklá
mimo ordinační dobu LSPP vyřeší buď rychlá lékařská
pomoc (RLP), nebo příjmové ambulance naší nemocni-
ce. Jde o to, aby se lidé naučili chodit na LSPP pouze
do ordinačních hodin a s akutně vzniklými onemocně-
ními. Jinak by měli využívat funkční systém praktiků,“
vysvětluje Libor Vylíčil.                                                 -bj-

o zdraví

Jak se zbavit škodlivých návyků 
– kouření 

„Návyk nelze jen tak vyhodit oknem. Musíte ho laskavě
svést ze schodů, doprovodit ho ke vchodu a vypoklon-
kovat ze dveří…” Mark Twain.
Máme tu nový rok a s tím nastává čas splnit si novoroč-
ní předsevzetí. Asi hodně z nás si přálo zatočit už jed-
nou provždy s kouřením. Je mnoho nešvarů a návyků,
které zdraví lidí neprospívá, ale kouření považujme
za supernebezpečnou bombu, která může explodovat
už po 120 tisících vykouřených cigaretách ve formě kar-
cinomu plic - v nejhorším případě jeho malobuněčnou
formou,což je jeden z nejagresivnějších typů rakoviny.
Jak napsal hezky pan Twain, nebude to nic lehkého,
zbavit se závislosti na nikotinu a cigaretách, protože ji
máme vrytou hluboko pod kůží, ale vzhůru do toho!
Na nemoci způsobené kouřením umírá v České republi-
ce 20 % lidí. Kouření se podílí z 90 % na riziku rakoviny
plic a ze 60 % na rakovině močového měchýře. Kouření
způsobuje 25x vyšší pravděpodobnost výskytu zhoub-
ného nádoru. Cigaretový kouř totiž obsahuje nejen
látky dráždící oči a dýchací systém, ale především látky
toxické (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, formaldehyd,
akrolein, kyanovodík), některé i s kancerogenním, tedy
rakovinu vyvolávajícím účinkem (nitrosaminy, polycyk-
lické aromatické uhlovodíky - např. benzopyren), dále
těžké kovy - nikl, kadmium, radioaktivní polonium,
a samozřejmě také pevné dehtové částice, které jsou
maličké a dostanou se až do plicních sklípků, které se
ucpou a už nejsou schopny vykonávat svoji funkci.
Mezi plícemi kuřáka a nekuřáka je obrovský rozdíl.
Bohužel své plíce nevidíme, což nás může svádět

k tomu, že je vše v pořádku. Kuřákům se snižuje kapa-
cita plic, u silných kuřáků může být snížena až o dvě
třetiny. Snížená kapacita plic způsobuje zhoršené
dýchání a snižuje fyzickou výkonnost. Chronické plicní
onemocnění (např. chronická obstrukční plicní nemoc)
je ze 75 % zaviněna kouřením. Projevuje se trvalou
obstrukcí, zúžením dýchacích cest a hlavně se neustále
zhoršuje (progreduje) – na rozdíl od astamatu, kdy se
střídají záchvaty dušnosti s normální funkcí. Kapacita
plic a plicní funkce jsou měřitelné (tzv. spirometrické
vyšetření), a tak není problém se dozvědět, jak na tom s
plícemi a dýcháním jsme - kuřáci i nekuřáci.
Kouření nemá negativní vliv pouze na plíce a rozvoj
rakovinového bujení, ale i na kardiovaskulární systém
či pleť (při kouření používáme mimické svaly, které
na naší tváři vytváří vrásky a při natahování kouře
z cigarety je na jejím konci teplota cca 700 °C, což způ-
sobuje stárnutí kůže).
Závislost na nikotinu je mnohem silnější než u jiných
drog. Může vzniknout již u první cigarety, projevuje se
u cca 90 % pravidelných kuřáků. Kouřením se množí
tzv. nikotinové receptory, které pokud se kuřák rozhod-
ne nekouřit, způsobují abstinenční příznaky. Nikotino-
vé receptory v mozku tak reagují na nedostatek
nikotinu. Po nějaké době, kdy odezní závislost, jsou
receptory v klidu, ale stačí pak malá dávka nikotinu
k tomu, aby se probudily a závislost se potom vrací.
Pro člověka, který přestal kouřit je proto velmi důležité,
aby se již k cigaretě nevrátil, ani ve výjimečných přípa-
dech, protože pak velmi riskuje, že se mu závislost
na nikotinu opět vrátí.
Abstinenční příznaky vznikají v případě, že tělo přesta-
ne mít přísun drogy nebo se jeho přísun omezí. Toto se
nejvíce projevuje ráno, kdy je tělo nejdéle bez dávky
nikotinu. Abstinenční příznaky se projevují individuál-
ně, obecně však lze říct, že jsou silnější v případě silněj-
ších a dlouhodobějších kuřáků. Mezi abstinenční
příznaky patří velmi silná chuť na cigaretu, nervozita,
zhoršená schopnost soustředění a zácpa.
Při odvykání kouření máme možnost využít několik pre-
parátů s obsahem nikotinu, které ho uvolňují do těla
a snižují tak abstinenční příznaky vzniklé vysazením
cigaret. Existují ve formě žvýkaček, náplastí či inhalá-
torů. Fungují jako určitá náhražka za cigarety, ale je
jasné, že pokud člověk přejde na jiný způsob vpravová-
ní nikotinu do těla, závislosti se tím nezbaví, ale ales-
poň už nebude zamořovat svoje plíce dehtem,
toxickými a kancerogenními látkami.

Připravuje M. Bártová, Lékárna U Slunce

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)
6. – 7. února - MUDr. Michal Teplý
Litomyšl, kpt. Jaroše 404, tel.: 461612733
13. – 14. února - MUDr. Vladimíra Hebltová
Sloupnice 188, tel.: 465549236
20. – 21. února - MUDr. Jan Joukl
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461615402
27. – 28. února - MUDr. Leona Kašparová
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775724524
Omlouváme se, že rozpis stomatolických služeb
je pouze do konce února. V době tisku Lilie
ještě nebyl přehled na další měsíce k dispozici.
Děkujeme za pochopení.                              -red-

Srdečně Vás zveme dne 18. 2. 2010 na

bezplatné spirometrické
vyšetření plic

Jedná se o funkční vyšetření , při kterém se
dozvíte, jaká je vaše kapacita plic, zda

netrpíte zúžením dýchacích cest (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc).

Vzhledem k časové náročnosti měření
(cca 30 min.)  je nutné se předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl

Pedikúra a Zdraví
Litomyšl, Smetanovo náměstí 82,

nad hračkami Glóbus, kousek od Zlaté hvězdy.

Otevřela jsem pro Vás novou pedikúru –
Pedikúru zdraví pro Vaše nohy.

Odcházet budete s pocitem, že jsou lehké
jako kapky rosy...

Ošetřím Vás pouze dezinfikovanými
a sterilními nástroji!!!

Těší se na Vás:
Renata Čermáková, tel. 604 869 917

Poradenství ve výživě, sestavování jídelních
programů, vyrovnání hladin energií jin
a jang, úleva od bolestí ve Vašem těle a duši
- bolesti zad, hlavy, únava, napětí, stres,
deprese, poruchy spánku, srdeční problémy.
Výklad z karet, numerologický rozbor -
zdraví, práce, partnerství, jakým směrem se
vydat. Kurzy sebepoznání a vnitřního roz-
voje (talenty, schopnosti). Kurzy Usui Shiki
Ryoho reiki.

Přednášky v centru Grácie,
Trstěnická 911, Litomyšl 
Téma: čakry a emoce a nemoci s tím souvise-
jící. Výživa aneb jak se zdravě stravovat. Aura
a její význam. Pondělí 15. února a 22. února
od 17 hodin.
Kurz sebepoznání a vnitřního rozvoje - klíč
k hojnosti. Bude probíhat ve dnech 27. února
až 28. února 2010 od 9 hodin.

Těším se na Vás.
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Nabídka prostoru
k pronájmu v Grácii 

V prestižním centru nabízíme
do nájmu prostory vhodné

pro 1) nehtové studio
a 2) prodejnu  např. spodního prádla.

Nadstandardní prostředí,
klientela ze širokého okolí. 

Informace na tel. 603 502 507
mezi 19. - 21. hodinou

Zavedená silná banka vypisuje z důvodu rozšíření
produktové nabídky a zkvalitnění péče o klienty

výběrové řízení pro práci
finančních poradců ve vašem městě. 

Využijte současné jedinečné příležitosti -
přidělení stávajících klientů pro lepší start. 

Výdělek po zkušební lhůtě bude cca 20 – 30 000,-Kč.

Stručný životopis a kontaktní údaje
posílejte na r.habrman@tiscali.cz 

nebo do naší kanceláře Eimova 291,
572 01 Polička do 17.2.2010. 

René Habrman - obchodní ředitel, tel. 777 103 994



14

Nesouhlasím
se zrušením 
pohotovosti
Ptám se, co mají dělat lidé při zdravotních problé-
mech, když byla zrušena pohotovost v Litomyšli. Lidé
si budou volat výjezd rychlé záchranné služby
a výsledný efekt rušení pohotovosti bude nulový. Mys-
lím si, že pro město s 10 tisíci obyvateli, a s množstvím
přilehlých lokalit, by bylo vhodné pohotovost zacho-
vat, a proto nesouhlasím s názorem p. doktorky L. ke
zrušení pohotovosti v Litomyšli.       Jaromír Stratílek

odpověď
Vážený pane Stratílku,
prvotní informace k nové organizaci Lékařské služby
první pomoci v Litomyšli byly otištěny již v lednové
Lilii. Stále situaci sledujeme, a také v tomto vydání na
straně 13 přinášíme další zprávy. 

za redakci Lilie Jana Bisová 

Kde že ty loňské
sněhy jsou?
V článku uveřejněném v Lilii (2/2009) pod názvem:
„Upravené běžkařské tratě v Litomyšli? Možná již příš-
tí rok?“ byla nastíněna možnost zakoupení sněžné
rolby na úpravu běžeckých tratí. S netrpělivým očeká-
váním prvního sněhu, nepočítaje říjnou nadílku, jsem
každý den za domem vyhlížel ono zázračné zařízení
a těšil se, až vyběhnu na perfektně upravenou trať.
Zatím však zbytečně, vyjma jedné stopy pro klasické
lyžování (díky aspoň za ni). Otázka zní: Dočká se Lito-
myšl sněžné rolby?                                         Robert Král

odpověď
Vážený pane Králi,
po loňských a letošních testech bylo nakonec vybráno
zařízení na úpravu běžeckých stop (stopovač). Město
Litomyšl tedy podalo žádost o dotaci na koupi tohoto
stroje. Stejně postupuje také Mikroregion Litomyšl-
sko, který rovněž žádá o peníze, ovšem na jiný druh
stopovače. Ten by měl sloužit okolním 32 obcím. Mik-
roregion žádal o finanční příspěvek již v loňském roce,
ale neúspěšně.  Spolupráce mezi Litomyšlí a Mikroregi-
onem bude samozřejmostí. Během roku budou pevně
vyznačeny tratě, zaneseny do mapy a prezentovány na
webových stránkách města i s aktuálním stavem tratí.
Tomu bude předcházet jednání s majiteli pozemků,
kdy bude vyžádán jejich souhlas. Pokud vše dopadne
dobře a příroda k nám bude štědrá, mají se sportovci i
sváteční jezdci na co těšit.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Kdo to zaklepal na dveře 
Gymnázia Aloise Jiráska?

Zastavují mě na náměstí Litomyšlané a ptají se mě
jako bývalého ředitele gymnázia, kdo že je to ten pan
eLearning, o kterém se píše v Lilii číslo 1. Bráním se, že
jako důchodce a již nemoderní a neefektivní středo-
školský učitel nemám žádné kompetence vysvětlovat
projekt s registračním číslem CZ.1.07
/1.3.12/01.0004. Mohu jim jen říci, že eLearning není
ani krajským školním inspektorem, ani radním
pro školství Pardubického kraje. Odkazuji je na www
stránky Gymnázia A. Jiráska, kde se mohou dozvědět,
že za to mohutné zaklepání na dveře školy, při kterém
se může uvolnit na střeše i nějaký ten hřebenáč
a poplašit hejno kavek, ten jistý pan eLearning, vyin-
kasuje 2 483 440 Kč převážně z bruselské pokladny.
Říkám jim, že já bych ty peníze raději věnoval rodilým
mluvčím, kteří se z vyučování cizím jazykům v našich
školách v poslední době nějak vytratili. Po šedesáti
letech, která jsem strávil ve školách jako žák, student,
kantor i ředitel, tvrdím, že ve školství je peněz dost.
Stačilo by projít půdy našich škol, na kterých bychom
našli např. hromady sluchátek a rozmlácených, kdysi
moderních, jazykových buněk z jedovaté dřevotřísky
a umakartu. Kupodivu se podobná zařízení budují

Prosím
Technické služby
Celé roky jsem uklízela chodník před svým domkem
na Jaselské ulici. Uklízela jsem ho i letos. Vzhledem
k mým rokům i zdravotnímu stavu to není jednoduché.
Poučte, prosím, řidiče, kteří prohrnují technikou, ať
nehrnou sníh z vozovky na uklizené chodníky. Stěžují
si i jiní občané naší čtvrti. Děkuji.      Vlasta Drimlová

z dopisů čtenářů

Opravdoví patrioti, 
jací se nacházejí
v našem městě
Jaká je vlastně definice slov patriot či patriotizmus?
Slovníky cizích slov uvádějí: vlastenectví, láska k rodišti
(např. internetový slovník  www.youlexicon.com). To
na vysvětlenou k tak diskutované otázce v našem
městě.
Praví patrioti se nacházejí například v obytných čtvr-
tích za sokolovnou, v Husově čtvrti, Záhradi i jinde.
Svůj dobrý a příkladný vztah k Litomyšli vyjadřují

v současnosti opět,ale jako moderní jazykové labora-
toře a opět z jedovaté dřevotřísky. A také si nad někte-
rými projekty a produkty výzkumných ústavů říkám,
že díky ignoranci a konzervativnímu myšlení mno-
hých učitelů naše děti umí ještě číst, psát a počítat.
V uvedeném článku se dozvídáme, že celoživotní vzdě-
lávání je rozvrženo do tří bloků a stojí na čtyřech pilí-
řích: Učit se poznávat, Učit se jednat, Učit se společně
žít a Učit se být. Ten čtvrtý pilíř mně nedá spát. Nemá
tam snad být BÍT? Ale koho? Naší neefektivní a nemo-
derní generaci stačily pilíře tři: Učit se, Učit se, Učit
se.(Pro nepamětníky je to heslo Leninovo, pozn. auto-
ra článku.)
Vždycky, když jdu Zámeckou ulící kolem školní budo-
vy bývalé reálky (I.ZŠ, pozn. autora článku), vzpome-
nu si na pamětnický film Mladá léta, ve kterém
pokrokoví studenti křičeli: „My Béma nechceme, my
chceme Jiráska!” (Karel Bém, řed. reálky, pozn. auto-
ra článku). A před školou do bronzu ulitý slavný rodák
a ministr školství, jemuž se dílo Mistra Jiráska stalo
jedním z ideových pilířů jeho školské reformy, se tiše
usmívá, protože netuší..., protože tuší... 

Otakar Karlík

Prohlášení
o.s. Litomyšlský
Patriot k parkování
v podsíních
K tomu, aby občané pochopili, proč se takto někteří
obchodníci chovají, je potřeba uvést následující:
Podsíně jsou soukromý majetek, který se kupuje či
prodává s domem, a ze kterého se platí domovní daň.
Nutno upozornit, že na výpisu z listu vlastnictví
daných nemovitostí není uvedeno žádné věcné břeme-
no ohledně omezení práv majitele nemovitosti tzv.
„chodníkem pro veřejnost v podsíních“. Majitel se
navíc o podsíně na své náklady stará a pečuje (udržuje
prostor podsíní v čistotě, stará se o výmalbu, dlažbu,
omítky, dokonce platí i organizaci spravující kanaliza-
ci, potažmo tedy městu, za srážkovou vodu, která
odteče ze střechy kryjící tuto prostoru). 
Na problémy s parkováním bylo vedení města upozor-
něno již před více než rokem. Občané kvůli tomu zalo-
žili i občanské sdružení. Vedení města přislíbilo, že
nás pozve na jednání o cenách parkování a permanen-
tek. Toto je v zápisu jednání RaM a našeho sdružení
z 9. prosince 2008. V reportáži kabelové televize z 19.
ledna 2009  to bylo oznámeno i občanům. Na toto jed-
nání nás nikdy nepozvali a zdražili. Zdražili Litomyšla-
nům, bydlícím na náměstí o 100 Kč, ostatním
Litomyšlanům o 300 Kč a nejvíce podnikatelům o 400
Kč. 
Ceník je prezentován jako systémové řešení, ale
ve skutečnosti je diskriminační, zavádí různé ceny
za jednu službu a nic neřeší. Bereme jejich rozhodnutí
jako trest za to, že jsme se nebáli ozvat a kritizovat
jejich špatná rozhodnutí. Již delší dobu vedení města
něco jiného říká a něco jiného dělá. Na kabelové tele-
vizi točí reportáže, jak s občany budou jednat. Přes
tisk vzkazují to samé, ale opak je pravdou. Naposledy
navrhoval jednání pan starosta přes TV Nova. Zeptejte
se  ho, kdy ta jednání proběhnou, anebo kdy proběhla?
Tato akce není akcí našeho sdružení, ale postup maji-
telů nemovitostí chápeme a v současné době i podpo-
rujeme, protože není jiná možnost, jak na věc
upozornit. Berte ho jako protest občanů, proti prakti-
kám jednání vedení Města Litomyšle.

za o.s. Litomyšlský Patriot Radek Pulkrábek

mimo jiné tím, že v letošní tvrdé a kalamitní zimě udr-
žují prostory před svými bydlišti - chodníky i odstavné
prostory pro vozidla. Vyhláška sice vyšla, město však
nemůže kalamitu zvládnout, a tak pomáhají. Je to
určitě dobře. Záběr udržovaných chodníků ve Fügne-
rově ulici mluví jasně. 

Jaroslav Jiráček, foto Jana Bisová 

odpověď
Vážený pane Jiráčku, vážení spoluobčané,
děkuji všem majitelům nemovitostí, kteří vyslyšeli
moji výzvu a pomohli s odklízením sněhu z chodníků
u svých domovů. Je to významná pomoc a služba jak
pro uživatele chodníků, tak pro Technické služby (TS)
města Litomyšle. 
TS se snaží provádět úklid sněhu podle schváleného
plánu údržby a jsem rád, že se to daří. Samozřejmě
jsem si vědom toho, že ne všechno je ideální a vnímám
i negativní ohlasy občanů, které slouží k operativnímu
řešení problémových situací. Omlouvám se tedy všem,
u nichž nebyl sníh odklizen tak rychle, jak by si před-
stavovali. Je však zřejmé, že investice do techniky se
vyplatily a tímto směrem se budeme ubírat i v budouc-
nu.                               Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Nabízíme k pronájmu řadovou garáž
v Litomyšli. Garáž je umístěna v areálu

za ulicí Dukelská, automatická vrata s DO,
volná ihned. Tel.: 602 844 946
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Dialog nebo blokády, 
aneb Kostkové 
z Postupic by žasli

z dopisů čtenářů

Projekt 100 opět v Kině Sokol
Od 14. ledna do 31. května běží v necelé stovce čes-
kých kin již 16. ročník putovní filmové přehlídky Pro-
jekt 100. Také litomyšlští diváci se mohou těšit
na pětici snímků letošního ročníku. Jako první bude
v Kině Sokol promítnut 14. února film Harold a Maude. 
Putovní přehlídka letos představuje kolek-
ci tří filmů věnovaných tradičnímu žánru
světové kinematografie, filmu noir. Speci-
fický žánr noirových filmů měl v dějinách
filmu řadu předchůdců (německý expresi-
onismus, špionážní thriller) i následovníků
a stal se klíčovým zdrojem inspirace světoznámých
tvůrců. Kolébkou filmu noir se staly Spojené státy
americké po 2. světové válce, jeho obliba se poté rozší-
řila velkou měrou i do Francie a dalších zemí. Tento
žánr je reprezentován filmy Hluboký spánek Howarda
Hawkse s Humphrey Bogartem jako soukromým detek-
tivem Philipem Marlowem, Smlouva s vrahem Aki Kau-
rismäkiho o úředníkovi, který si objedná svoji vraždu
a pak si to rozmyslí, a Muž z Londýna Bély Tarra v hlav-
ní roli s českým hercem Miroslavem Krobotem. Kolekci
noirových filmů doplňují tři klasické filmy z přelomu
60. a 70. let - film Zahraj to znovu, Same režiséra Her-
berta Rosse podle scénáře Woodyho Allena, černá
komedie o vztahu mladíka k osmdesátileté stařence
Harold a Maude Hala Ashbyho a nekonvenční příběh
tří přátel režiséra Juraje Jakubiska Vtáčkovia, siroty
a blázni. Kolekci uzavírají dva nové filmy - černobílá
Bílá stuha Michaela Hanekeho, která si z Cannes
odvezla nejvyšší ocenění Zlatou palmu, je příběhem
o podivných nehodách, ke kterým dochází na němec-
kém venkově těsně před první světovou válkou. Fish
Tank režisérky Andrey Arnoldové vypráví příběh pro-
blémové patnáctileté dívky Mii a boduje na mezinárod-
ních festivalech - kromě cen z Chicaga, Edinburghu,

Motovunu, Stockholmu a dalších si z Cannes odvezl
Cenu poroty a nominaci na Zlatou palmu. Ve filmu
excelují Katie Jarvisová, pro niž byla postava Mii první
hereckou příležitostí a Michael Fassbender, již ostříle-
ná hvězda filmů Hanebný pancharti či Hlad.

Pavel Bednařík, umělecký ředitel Asociace
českých filmových klubů (AČFK), o Projek-
tu 100 –  2010 říká: „Letošní Projekt 100 je
zaměřen na temné stránky duše i života
hlavních hrdinů. Pomyslné jádro tvoří
minikolekce filmů noir, které zosobňují

zmiňovaný ponor do existenciálních hlubin duše (kla-
sický Hluboký spánek, Muž z Londýna, Smlouva s vra-
hem). Hrdinové bez minulosti a budoucnosti jsou pak
doplněni postavami plnými vzdoru (Fish Tank, Harold
a Maude), vzdoru proti konvencím, společenským
zásadám i rodinným pravidlům a pořádkům. Vedle kla-
sických titulů, mimo jiné milníku československé
kinematografie (Vtáčkovia, siroty a blázni), jsme se
rozhodli představit také snímek oceněný v Cannes –
svíravou Bílou stuhu Michaela Hanekeho, která souvi-
sí se samovolně se rodícím zlem v člověku, tématem,
kterého se dotýkají i ostatní snímky. A na závěr jednu
odlehčenou lahůdku, allenovskou komedii Zahraj to
znovu, Same.“
Dalším snímkem v Kině Sokol bude Fish Tank, který
můžete zhlédnout 21. února. Bílá stuha na litomyšlské
diváky čeká 7. března, Hluboký spánek potom o čtr-
náct dní později, 21. března. Pětici  projektových
snímků uzavírá film Vtáčkovia, siroty a blázni. Jeho
promítání má Kino Sokol naplánové na 28. března. Ter-
míny promítání filmů Projektu 100 v litomyšlském
kině se však mohou změnit, sledujte proto aktuální
program na daný měsíc. 

-red-

Prodáme byt 3+1 
v Litomyšli po rekonstrukci

v revitalizovaném PD s výtahem, zděné jádro, balkon,
plastová okna, vestavěné skříně, masážní vana,

pěkný výhled na město. Cena dohodou.
Pouze přímí zájemci. Tel. 737 274 450.

Dokument z LP 1457 vydaný Zdeňkem Kostkou z Postu-
pic: „lúbie sklenuté u předdomí, aby v čas deště nechví-
le mohl každý jíti, kamž by chtěl, po městě a po suše.“
První dny nového roku jsou všude stejné, působí
dojmem jakési ospalosti a malátnosti. Města a lidé
působí unaveně, jakoby se pomalu vzpamatovávali
z bujarých oslav a nabírali síly do dalších dní.
První letošní dny nového roku v našem městě ale byly
něčím pozoruhodné a zvláštní. Většina z nás si mohla
všimnout, že se plocha  několika měšťanských domů
v podsíních změnila na garáže. Auta provokativně
vykukují z podloubí, brání v pohybu chodcům přiroze-
nou trasou, kterou brázdí chodci více jak 500 let
od doby Kostků z Postupic.
Co se děje? Intuice mě neklame, jde o místní živnostní-
ky. Otevírám ihned webové stránky občanského sdru-
žení Patriot, které si pozorně pročítám, informace si
ověřuji několika telefonáty a začínám věci rozumět.
Od 1. ledna zvýšilo město roční parkovací poplatky.
Tato změna se nejvíce dotkla majitelů domů na náměs-
tí, kteří zde nemají trvalé bydliště.
Již v dřívějších článcích jsem chválil vznik občanského
sdružení Patriot a na svém názoru jsem nic nezměnil.
Pevně jsem věřil, že vznik tohoto sdružení pomůže
k dialogu s volenými zástupci města a bude jakousi
zpětnou vazbou při zásadních rozhodováních a kro-
cích. Konstruktivní, věcný, třeba i velmi tvrdý a nepří-
jemný dialog byl vždy pozitivním nástrojem k rozvoji
obcí, měst, státu a vůbec celého lidského společenství.
Osobně znám většinu členů Patriotu. Jsou to slušní
a pracovití lidé, většinou živnostníci, kteří každodenně
musí bojovat o své bytí a nikdo (natož náš podivný stát)
jim nepomůže. Živnostníci a malí podnikatelé jsou solí
naší země, solí našich měst. Velké nadnárodní korpora-
ce posbírají dotace, daňové úlevy a prázdniny, které
jim mnohdy naši „hloupí, naivní nebo příliš chytří“
politici zanechají za „30 stříbrných“ a jako tažní ptáci
odlétají vyzobat další stát. Živnostníci a malí podnika-
telé zůstávají.
Nechápu proto, že se většina našich volených zástupců
odmítá se zástupci Patriotu stýkat a vést dialog a zby-
tečně se pokouší řešit věci silou, i když v souladu
s právem, na základě řádně zvolených členů rady
a zastupitelstva. To je špatná cesta. 
Řešením, ale není ani „budování garáží“ v podsíních
měšťanských domů ve městě a blokáda pěší zóny. Situ-
ace mi hodně připomíná scénu z filmu Postřižiny, kdy
zoufalý správce pivovaru již nemůže snášet bláznivé
nápady svého švagra Pepina a své manželky a ve vzteku
a bezmocnosti jim řekne: „Tak si vlezte třeba
na komín“... a víme, jak to dopadlo. Sbor dobrovolných
hasičů měl co dělat. Stejné je to i s řešením poplatků
za parkování, kdy si prostě naši živnostníci parkují
na svých pozemcích v podsíních. Stačí pár cihel, fešná,
nejlépe plechová garážová vrata a z podsíní budeme
mít „krásné“ garáže a originální náměstí. Problém par-
kování na náměstí bude vyřešen, obchody se díky gará-
žím samovolně zruší a do průmyslové zóny povoláme
OBI a Tesco, kde naši živnostníci najdou nové zaměst-
nání.
Jménem Kostků z Postupic, zakladatelů našeho krás-
ného náměstí, vás prosím o konstruktivní dialog, ne
konfrontaci.                                             Jaromír Odstrčil

Petr Župník opět v Litomyšli
Městská galerie Litomyšl, Město Litomyšl a Lito-
myšl-Europe-club pořádají od 6. března do 11.
dubna v domě U Rytířů výstavu fotografií známého
slovenského fotografa Petera Župníka s názvem
„Boží Spiš a Litomyšl“. Výstava představuje pohle-
dy autora do interiérů levočských a litomyšlských
kostelů.
Petr Župník říká: „Opět jsem měl možnost interpre-
tovat svým pohledem stopy lidského úsilí, doved-
nosti, vkusu a talentu našich předků. Snažil jsem
se vizuálně propojit Levoču a Litomyšl. Znovu obje-
vit a potěšit naše oči zastaveným časem v gotické
klenbě, či točitém schodišti, mluvit s anděly, kteří
bdí a tiše pozorují náš zrychlující se svět. Objevuji
veselou tvář možná dávného mistra v klenboví,
tajemnou siluetu v chrámu, torzo trpícího Krista či
fragment ruky píšící do prostoru neviditelný

vzkaz. Tak jako v sérii Boží Spiš, pohybuji se v sak-
rálních stavbách, oslovují mne křeťanské symboly
božího oka nebo srdce, tiché rozhovory soch jako
obyvatel chrámu po uzavření těžkých bran, přes
které ale můžeme projít a putovat časem pomocí
naší představivosti. Surrealistické setkání zabale-
ných svatých v depozitu posouvá hranice popis-
nosti a dává prostor k čisté imaginaci. Stačí se jen
trochu pomaleji dívat a nejen očima. Vše je zde
a na dosah.”
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 5. března
od 17.00 za přítomnosti autora a delegace partner-
ského města Levoče, kde se Peter Župník narodil.
Město Levoča podporuje tuto jeho výstavu. 
Petr Župník v Litomyšli vystavoval již loni. Série
fotografií nesla název Moje oči v Levoči. 

-red-
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strana 3 >
Dalším zaměstnancem, který odmítal akceptovat
novou pracovní pozici ve vyšší platové třídě, byla
slečna Koníčková. Té bylo 4. ledna nabídnuto místo
referenta majetkové správy v 7. platové třídě, místo
účetní v 6. platové třídě. Slečna Koníčková si vzala
čas na rozmyšlenou s tím, že nám dá za 2 dny vědět.
Tento svůj slib nedodržela. Přestože my jsme měli její
vyjádření, že toto místo neakceptuje, zachovali jsme
se velkoryse a poskytli na její žádost další čas na roz-
myšlení a konzultaci s právníkem. I když jsme měli 2x
potvrzeno, že tuto pozici neakceptuje, po konzultaci
s právníkem se slečna Koníčková rozhodla nabídku
pracovní pozice akceptovat a my jsme jí předložili
pracovní smlouvu včetně popisu pracovní
činnosti,jakoby se nic nestalo. A došlo k podpisu veš-
kerých potřebných osobních materiálů.
Dne 18. ledna byla k rukám pana ředitele doručena
výpověď ze strany zaměstnance dohodou od paní Sle-
pičkové. Pan ředitel tuto výpověď akceptoval. Poté
26. ledna, opět ze strany zaměstnance, doručila
výpověď slečna Koníčková. Výpovědi těchto dvou
zaměstnankyň byly doručeny z jejich strany nám,
jako zaměstnavateli. 

Kdo odešel dále, paní kastelánko?
Dalším zaměstnancem byl pan Podmele, kdy i v jeho
případě jsme byli velkorysí. Přišel 19. ledna s tím, že
už do práce nenastoupí. Sepsala jsem s ním dohodu,
takže skončil tak, jak si přál. Pracovní poměr ukonči-
la rovněž paní uklizečka, která pracovala na částečný
úvazek a odešla opět na svoji žádost. Rozvázala pra-
covní poměr dohodou ze své strany. 

Jak hodnotíte první měsíc, paní kastelánko?
Od druhého dne mi moji spolupracovníci, kteří
na zámku zůstali, udělali radost. Začali fungovat
a plnit své úkoly. Po 14 dnech jsem v nich našla báječ-
nou partu lidí, kterým musím poděkovat za mnoho
vykonané práce. Začali skutečně pracovat tak, aby to
na zámku k něčemu dobrému vedlo. Sami odsoudili

chování některých bývalých spolupracovníků.
Ing. Juraj Vavro: Zbytek kolektivu se kolem kastelán-
ky semknul a mohu potvrdit, že to tam šlape jako
hodinky. Zázemí správy zámku je nyní někde jinde
než na začátku ledna. 

Čemu připisujete tento „nešťastný“ průběh
událostí, pane řediteli?
Někteří ze zaměstnanců svým přístupem vyjadřovali
nelibost k přítomnosti paní kastelánky. Oni už v sobě
měli rozhodnuto, že nejsou schopni s novou kaste-
lánkou, z různých důvodů, spolupracovat. Samozřej-
mě to dávali najevo různými způsoby. Zřejmě tento
postoj byl příčinou toho, že sami od sebe se rozhodli,
že na zámku nebudou mít svoji platformu a zřejmě
nezvládnou svoji pozici s novým vedoucím. Jejich
animozita trvala už od doby, než poznali osobu paní
kastelánky, což osobně vyjádřili při setkání s vede-
ním ústavu za přítomnosti náměstka generální ředi-
telky. Tato situace byla pro mne velmi nepříjemná,
neboť takto vyjádřené  negativní a odhodlané posto-
je zaměstnanců jsem nečekal, jejich reakce mne
i kolegy zaskočila. V případě některých z nich jsem
byl dokonce nemile překvapen. Změna ve vedení byla
nutná a zaměstnanci tuto skutečnost měli pochopit
a akceptovat.

Pane náměstku, na zámku nyní probíhá inventa-
rizace?
V současné době probíhají zákonné inventarizace.
Dělá se inventura správy zámku, od pondělí 8. února
začne inventura kulturního mobiliáře. Jakmile
budou tyto inventury ukončeny, tak se zámek proto-
kolárně předá do rukou kastelánky.
Náměstek Ing. Vavro: „Závěrem bych rád doplnil, že
o veškerém dění, včetně přítomnosti policejních
orgánů na zámku, existuje komisí podepsaný proto-
kol a veškeré výpovědi podané zaměstnanci k rukám
zaměstnavatele, jakož i výpověď daná zaměstnavate-
lem  paní Žákové jsou k uloženy na územním praco-
višti NPU Pardubice.                        Ptala se Jana Bisová

strana 1 >
Ještě než se ženich s nevěstou dostanou před
oddávajícího, mohou využít další novinku, jež
se na zámku chystá. „Zatím má pracovní název
„Pusa na zámku“. První pusa padne 14. února,
na Valentýna,“ vysvětluje kastelánka a dodává,
o cože to vlastně jde: „Ženich přijde nevěstu
požádat o ruku do interiéru zámku. Pro nevěs-
tu to může být překvapení nebo to naplánují
společně. Zatím máme jeden pár, kdy to ženich
naplánoval, ale nevěsta o tom zatím neví.“
Kastelánka doufá, že tak vznikne nová tradice,
která se uchytí.
Rozšířenou nabídku svateb na zámku budou
snoubenci moci využít již tuto sezónu. Tu na
litomyšlském zámku zahájí 27. a  28. března.
„Chtěla bych otevření zámku pojmout v novém
duchu: Přišel nový kastelán, nový vítr do kom-
nat,“ vysvětluje Jana Sehnalová a prozrazuje
další akci: „Mám v úmyslu na ten víkend zpří-
stupnit zámeckou věž a zahájit zvoněním
zámeckého zvonu.“  Text a foto Jana Bisová 

Zámek se chystá 
na svatebčany

Copak se to děje na zámku?

kadeřnictví evis

Smetanovo nám. 81, Litomyšl
(vedle hotelu Zlatá Hvězda)

Eva Janderová - 604435053   
Eva  Přívratská - 723679172   

Lenka Faltejsková - 608338628

Eva Janderová - 604435053
Jolana Šeböková - 775095950

Přijmeme

Nabízíme • Kadeřnické služby –
dámské, pánské, dětské

• Prodlužování a zhušťování
vlasů BALMAIN

• Modeláž nehtů na rukou
i na nohou 

kadeřnici, designerku
pro modeláž nehtů
na živnostenský list 

Modeláž
nehtů  

Kadeřnice
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Postavit nový dům bylo vždy velice nákladné. Pokud
chcete navíc postavit dům dvoupatrový, s půdorysem
250 m2 a použít nejnovější technologie, zajišťující eko-
logičnost a nízké náklady budoucího provozu, platí to
dvojnásob. 
Celkový rozpočet projektu Lilie dosahuje zdánlivě
nedosažitelných 23 milionů korun. Velmi častá otázka
spojená s projektem se tedy týká financování celé stav-
by. Nejpodstatnější měrou by měl být projekt financo-
ván z Evropských strukturálních fondů v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severový-
chod. V současné době projekt Lilie čeká na výzvu
k podání žádosti o tuto dotaci. Pokud se podaří dotaci
z EU získat, pokryje 92,5 % z celkových nákladů. Nema-
lou měrou přispěje projektu Lilie také Město Litomyšl.
Po sečtení předpokládaných finančních příspěvků by
však stále chybělo zhruba 900 tisíc korun. Právě zde se
naděje všech dobrovolníků pracujících pro projekt
LILIE obracejí k sponzorům a veřejnosti. Milými dárci
z řad litomyšlských se již stali MUDr. Patrik Krpčiar,
Miroslav Kroupa a Profistav Litomyšl (každý přispěl
částkou 5 000 Kč). Nefinančními sponzorskými dary
nám pomohli Regrafika, Tiskárna Osík, Eurogrant, Geo-
deta Litomyšl, Consult VK Litomyšl, Advokátní kancelář
Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, Agrostav
projekce Litomyšl a DS Delta.  
Každý, komu záleží na budoucnosti litomyšlské mláde-
že, na tom aby smysluplně trávila svůj volný čas a byla
jí poskytnuta opora v rizikových životních situacích,
může přispět svou „špetkou do mlýna“. Prostřednic-
tvím dárcovské SMS můžete ukázat, že vám není lho-
stejné, co se děje ve vašem okolí, a to s minimálním
finančním zatížením. Pomozte nám, aby služba DMS
pro projekt Lilie nebyla zrušena. Potřebujeme 300
zaslaných zpráv. Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
LILIE na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, projekt Lilie
obdrží 27 Kč.       Za každý příspěvek srdečně děkujeme.

za projekt Lilie Helena Hendrych, tisková mluvčí

Občanské sdružení hiporehabilitace
Baneta bilancuje a děkuje

Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta bylo zalo-
ženo v roce 2006. Poskytuje hipoterapii, léčebné ježdě-
ní na koni, zdravotně a mentálně handicapovaným
dětem a dospělým, klientům s poruchami pohybového
aparátu a dalším, pro které má jízda na koni pozitivní
vliv na pohybový aparát a psychiku. 
Základním cílem našeho sdružení je zkvalitnění a rozší-
ření rehabilitační péče pro handicapované děti a zlepše-
ní jejich zdravotního stavu. Dále se snažíme o rozšíření
sociálních kontaktů handicapovaných a jejich rodin,
např. umožnit rodičům se vzájemně poznat a předávat si
zkušenosti, dětem zprostředkovat kamarády, posilovat
roli rodiny a poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc.
Také jsme si dali za cíl podílet se na zpestření volnoča-
sových aktivit handicapovaných.
V roce 2009 jsme odjezdili 90 hodin hipoterapie. Z toho
252 terapeutických jednotek po 20 minutách a 6 hodi-
nových vyjížděk do přírody. Do terapeutického ježdění
byla zapojena pouze klisna Baneta a ke konci sezóny
na několik hodin i klisna Freka. Dojíždělo k nám 20 dětí
a 2 dospělí ze Svitav, Litomyšle, České Třebové a okolí.
V květnu jsme pořádali 2. Dětský den bez hranic.
V Janově se sešly rodiny zdravých i handicapovaných
dětí. Měly možnost zhlédnout zajímavý program
a zasoutěžit si. Během prázdnin k nám zavítaly děti
z Kojeneckého ústavu ve Svitavách. Seznámily se
s koníky, vyzkoušely si jízdu na Banetce a řádily
na našem hřišti. Dále naše pozvání přijali klienti
z Domova na zámku v Bystrém u Poličky. Věnovala se
jim paní Jana Pucherová se svými canisterapeutickými
psy, a někteří také absolvovali jízdu na koni. V srpnu
jsme pořádali Den u koní. Děti měly možnost seznámit
se s péčí o koníky, samy si je zkusily vyčistit. Na Banet-
ce jely jízdu zručnosti, při které plnily různé úkoly
a nechyběla ani honba za pokladem.
Stejně jako v minulých letech jsme intenzivně spolu-
pracovali se Sdružením pro pomoc mentálně postiže-
ným z Litomyšle. Společně se Stájí Pucher jsme v lednu
pořádali závody ve skijöringu, které měly veliký úspěch

a v červnu závody parkurové.
V letošním roce jsme také zaregistrovali naše sdružení
jako jezdecký klub. Takto nás mohou jezdci a jezdkyně
se svými koňmi reprezentovat na jezdeckých závodech.
V letošním roce to byla Klárka Střasáková a Petra Kabr-
helová, které se se svými koňmi zúčastnily parkurových
závodů v blízkém okolí a tímto šířily povědomí o našem
sdružení mezi veřejností. 
Jménem OSH Baneta bych touto cestou ráda poděkova-
la sponzorům a dárcům, kteří poskytli v roce 2009
našemu sdružení finanční pomoc. Bez nich bychom
provoz sdružení nebyli schopni zabezpečit a hiporeha-
bilitaci provozovat. Jsou to: M-Markus s.r.o., Ing. Jaro-
slav Tměj, Pardubický kraj, Obec Janov, Město
Litomyšl, Mgr. Vít Šauer, M. Bulva, Autocentrum Svita-
vy, Nadace Jedličkova ústavu, RWE Transgas Net s.r.o.,
Apotex spol. s r.o. Zvláštní dík patří Městu Litomyšl,
které naši činnost pravidelně podporuje již několik let.
Ještě jednou díky a doufejme, že koně budou rozdávat
zdraví a radost i nadále.
Poděkování patří také všem, kteří se hipoterapii věnu-
jí a pomáhají při akcích pro děti, zajišťují chod sdruže-
ní a v neposlední řadě každodenně pečují o koně.

za OSH Baneta text a foto Mgr. Hana Onderková,
předsedkyně sdružení 

Sbírka v novém
kostele 

25. prosince se uskutečnila Vánoční bohoslužba
v rozestavěném kostele Církve bratrské (CB). Slavnost-
nímu setkání příznivé počasí přálo a teplý čaj zahřál
zkřehlé ruce. 
CB v Litomyšli, která na výstavbu chrámu získala již 15
z cílových 20 miliónů a které se stále daří v díle pokra-
čovat, se rozhodla sbírku z Vánoční bohoslužby věno-
vat nikoliv na stavbu, ale Charitní pečovatelské
službě, sociálnímu středisku Farní charity Litomyšl.
Vybralo se přesně 4037 Kč. Jak se na webových strán-
kách www.novykostel.cz píše, Boží milosrdenství až
do nebe sahá. Stejně jako chudá vdova v Markově
evangeliu, která dala poslední drobné mince ze svého
nedostatku, dar CB ukazuje, že svoboda vůči všem
materiálním potřebám, pomoc druhým a důvěra v Boží
milosrdenství je tou správnou cestou.   Děkujeme! 

za Farní charitu Litomyšl Markéta Bělohlávková, 
foto Jana Macková 

Klářin ples podruhé
V pátek 22. ledna se v Lidovém domě uskutečnila
benefice Farní charity Litomyšl ve prospěch Léčebny
dlouhodobě nemocných (LDN) Litomyšlské nemocni-
ce, a.s., kterou však již z loňského roku známe pod
názvem Klářin ples. Tentokrát měl přídomek II. 
Výtěžek z benefiční akce je opět určen na pořízení
potřebných věcí pro LDM sv. Kláry. „Z těchto peněz
budou na oddělení zakoupeny nové lůžkoviny
pro pacienty,“ řekla primářka LDM MUDr. Jindra Kvíča-
lová a zároveň poděkovala všem, kteří léčebně pomoh-
li či pomáhají.                              Text a foto Jana Bisová

Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2010
Litomyšlská Farní charita byla jednou z osmi farních
a oblastních Charit v královéhradecké diecézi, která
znala nejdříve výsledky Tříkrálové sbírky (TKS) 2010.
Navzdory sněhové dopravní kalamitě se pracovníkům

Charity podařilo s pomocí starostů a místních koordi-
nátorů z města a okolních obcí svézt a uředně rozpeče-
tit všechny pokladničky v rekordních třech dnech. 
Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky 2010 v Lito-
myšli a okolních obcích činí 316 891 Kč (v loňském
roce to bylo 304 191 Kč). Vybrané finanční prostředky
budou dle předem stanoveného záměru použity pře-
devším na podporu terénní pečovatelské služby,
zakoupení dalších moderních kompenzačních a reha-
bilitačních pomůcek do Půjčovny a také na provoz
Střediska respitní péče Jindra v Litomyšli. Přibližně
desetina výnosu sbírky je tradičně určena na humani-
tární pomoc do zahraničí. Všem, kteří se na přípravě
a samotném průběhu tradiční, již desáté, Tříkrálové
sbírky 2010 vstřícně a obětavě podíleli, Farní charita
Litomyšl srdečně děkuje a přeje vše dobré nejen
do nového roku. 

Martina Soukupová, asistent TKS 2010 Litomyšl, 
foto Bc. Markéta Bělohlávková 

Kde vzít
prostředky
na splnění snu?
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Naše paní Dobromila má svoji známku

Nová známka s Magdalenou Dobromilou Rettigovou a  Sbor paní a dívek před všeradickou školou. 

V sobotu 23. ledna se Sbor paní a dívek zúčastnil,
na pozvání obce Všeradice, rodiště Magdaleny Dobro-
mily Rettigové a Českého svazu filatelistů, slavnostní
inaugurace známky M. D. Rettigové. V nově opravené
„staré“ škole, kde je nyní i muzeum M. D. Rettigové
jsme pěveckým vystoupením obohatily program této,
pro celou obec významné, akce. A navíc jsme poznaly
mnoho úžasných lidí zapálených pro obnovu památky
své rodačky. Přivítal nás pan starosta Bohumil Stibal

a rád přijal pozvání na náš březnový Večer M. D. Retti-
gové. A přijede i s kapelou „Třehusk“.
Známka byla vydána ke 225. výročí narození této
české buditelky, spisovatelky, autorky kuchařek,
básní, divadelních her a krátkých próz, která spojila
posledních 11 let svého života s Litomyšlí. Ceninu
navrhl ak. mal. Antonín Odehnal a rytcem byl Jaroslav
Tvrdoň.                              Jindřiška Kubíčková a -red-, 

foto Archiv Sboru paní a dívek

777 622 266
• Opel zafira 2.0 Di 16v

• profesionální jednání

• kapacita 6 míst k sezení

• jezdíme po celé ČR

• 24 hodin – 7 dní v týdnu

• automobil přistavíme do 10 minut

• smluvní ceny

• naplánujte si odvoz předem

• TAXI dispečink, řidič mobil

• Objednávky – 777 622 266

NONSTOP TAXI LITOMYŠL

V pátek 8. ledna se poprvé otevřely dveře
restaurace Karlov. Restaurace neztratila
nic na své výjimečnosti, ba naopak. Nový
nájemce, kterým je Lubomír Pospíšil, při-
chází se zajímavými nápady. Karlov se má
stát typicky litomyšlskou restaurací – výzdobou počí-
naje a pokrmy konče.  Vzhledem k tomu, že nájemce
převzal prostory ve Smetanově domě 4. ledna, nebyl
čas na větší úpravy. „Co se týče interiérů, tak jsme
velké změny nedělali. Postupem času ale chceme pro-
stor zútulnit. Rádi bychom zachovali secesní styl,
v plánu máme využít i chodbu, jež by fungovala jako
kavárnička,“ prozrazuje Lubomír Pospíšil. Modrý salo-
nek, který je nyní kuřácký, na rozdíl od restaurace,
chce nájemce ozvláštnit černobílými fotografiemi
Litomyšle. Salonek by navíc měl získat punc jakéhosi
klubu, kde si lidé posedí a budou mít k dispozici spo-
lečenské hry.  Restaurace nabízí nejenom jídla středo-
evropského charakteru, ale kuchař také zalistoval
Domácí kuchařkou Magdaleny Dobromily Rettigové.
Polední menu jsou samozřejmostí. „Cílem je vytvořit
v povědomí veřejnosti kuchyni, která patří k městu,“

říká Lubomír Pospíšil a dodává: „Jídelní
lístek se bude pravidelně měnit a nabízet
regionální speciality, za kterými se bude
návštěvník do Litomyšle vracet.“ V tom
mu bude skvělou oporou Václav Šmerda,

předseda východočeské pobočky Asociace kuchařů
a cukrářů České republiky, s nímž budou jednotlivé
jídelní lístky konzultovány. 
Restaurace Karlov ovšem připravuje také celou řadu
akcí. Mezi ně budou patřit tematické nabídky
pro veřejnost jako přednášky o gastronomii, o různých
produktech se zapojením místních podnikatelů nebo
kurzy vaření pod odborným dohledem Václava Šmerdy
a dalších profi kuchařů. Chybět by neměly ani barman-
ské či someliérské kurzy pro veřejnost. „Na konec
školního roku, kdy mají studenti méně učení, připra-
vujeme pro základní i střední školy přednášky o etike-
tě a společenském chování spojené s exkurzí
restaurace,“ sděluje Lubomír Pospíšil. 
Restaurace Karlov bude i nadále úzce spolupracovat se
Smetanovým domem a hodlá se podílet na pořádaných
akcích.                                                             PLACENÁ INZERCE

KOSMETIKA JANA
z hotelu DALIBOR se na vás od ÚNORA těší v prostorách na SMETANOVĚ NÁM.,

vedle hotelu ZLATÁ HVĚZDA nad hračkárnou GLOBUS. TEL.: 604 564 839

Jihoameričané si
prohlédli Litomyšl
Ve středu 27. ledna zorganizovalo litomyšlské
informační centrum ve spolupráci s Českou
centrálou cestovního ruchu - Czech tourismem
odbornou poznávací cestu - famtrip do Lito-
myšle pro zástupce touroperátorů, novinářů
a zástupců leteckých společností z Mexika,
Brazílie, Argentiny, Chile, Kolumbie a Peru.
Skupina odborníků navštívila historické cent-
rum města, Klášterní zahrady, zámecké návrší.
Pobyt v Litomyšli zakončili prohlídkou zámku
s novou paní kastelánkou.     Blanka Brýdlová

Nový nájemce Karlova zahájil provoz



V LITOMYŠLI V ÚNORU 2010 

4. 2. čtvrtek 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 5. lekce / 1. prodloužená • Smetanův dům 
19.30 Ro(c)kování s Jiřím Černým - téma večera: Janis Joplin • Evropské školicí cetnrum - zámecký pivovar www.smetanovalitomysl.cz

5. 2. pátek 19.30 Ples VOŠP a SPgŠ Litomyšl - 4.A • Smetanův dům 
20.00 Bzzz party - dj komár • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

6. 2. sobota 14.00 Dětský karneval - téma „Cirkus”• školní jídelna při I. ZŠ Litomyšl
20.00 Oldies party 60s-90s - dj wolf • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

8. 2. pondělí 19.00-21.00 8.den (který schází nám:-) • Rodinné centrum tel. 607 605 720
9. 2. úterý 9.00-12.00 Výroba masek na masopustní průvod • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Historie fotografování v Litomyšli - přednáška Miroslava Škrdly v rámci vernisáže výstavy lit. fotografů • Městská knihovna
17.30-20.30 Jak se propojit a pracovat se Světlem a svět. systémy - seminář k roku 2012 (Ing. M. Mišun) •Faltysovo knihkupectví tel. 608 420 584
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům 

10. 2. středa 8.30-12.00 Smažíme koblihy • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

Okresní kolo ZUŠ - komorní hra • Základní umělecká škola B. Smetany
11. 2. čtvrtek 18.00 Zpívání manter a bhadžanů - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483

19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům 
12. 2. pátek 19.30 Ples Střední školy zahradnické • Smetanův dům 

20.00 Trio de Janeiro - koncert + after party - vstupné 80 Kč • Music club Kotelna www.mckotelna.cz
13. 2. sobota 9.00-16.00 Valentýnský víkend - více info na plakátech • Evropské školicí cetnrum - zámecké infocentrum tel. 461 611 051

16.00 Paleček a jiné pohádky - hudební pohádky pro nejmenší, uvádí Divadlo M Praha (předprodej RC) • Zámecké infocentrum tel. 607 605 720
19.30 Zpěvy páteční - valentýnské - tentokrát v sobotu, zpívá R. Hudečková, doprovází P. Jiříček • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Benefiční ples - hraje Combo 2 (předprodej IC) • Lidový dům

14. 2. sobota 9.00-16.00 Valentýnský víkend - více info na plakátech • Evropské školicí cetnrum - zámecké infocentrum tel. 461 611 051
15. 2. pondělí 16.00-19.00 Obrázky na trička - výtvarná dílna pro veřejnost • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

Třídní přehrávka paní uč. Heylové • Základní umělecká škola B. Smetany bližší info ZUŠ Litomyšl
16. 2. úterý 16.30 Interní koncert žáků • Základní umělecká škola B. Smetany - sál

17.00 Putování po řekách Mountain a Mackenzie - beseda s bratry Kutlvašrovými • Městská knihovna
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům 

17. 2. středa 9.40 Masopustní průvod - sraz na zahradě 1. MŠ Zámecká • I.MŠ Zámecká tel. 607 605 720
20.00 I.R.M.A. + BezLimitu - koncert, free stage, vstup zdarma • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

18. 2. čtvrtek 17.00 Josef Němec - manžel slavné ženy - přednáška Jany Kroulíkové • Restaurace U Slunce - salonek
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům 

19. 2. pátek 18.00 Večer romantické hudby - Daniel Jůn - klavír • Gymnázium A. Jiráska - sál 
19.30 Ples VOŠ a SOŠT Litomyšl • Smetanův dům 
20.00 NIL + host: Babari (SK) - koncert + after party, vstupné 90 Kč • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

20. 2. sobota od 10.00 Zabíjačkové hody • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
20.00 9. společenský ples A-klubu - hraje Vepřo-knedlo-zelo, teplá večeře, tombola • Kulturní dům Pohodlí
20.00 Oldies party 80s-90s - dj milhaus • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

21. 2. neděle od 14.00 Zabíjačkové hody • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
22. 2. pondělí 8.00-16.00 Jarní prázdniny v DDM - hravé dílny a soutěže pro děti • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

19.00-21.00 8.den (který schází nám:-) • Rodinné centrum tel. 607 605 720
23. 2. úterý 8.00-16.00 Jarní prázdniny v DDM - hravé dílny a soutěže pro děti • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
24. 2. středa 8.00-16.00 Jarní prázdniny v DDM - hravé dílny a soutěže pro děti • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

9.00-12.00 Batika dětských trik za studena • Rodinné centrum tel. 607 605 720
10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů, dětí s nabídkou MK • Městská knihovna tel. 607 605 720
19.00 Čaj na stojáka, host: David Nárožný (Třebovský výběr) - One man show. Směs gagů, vtipů... • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

25. 2. čtvrtek 8.00-16.00 Jarní prázdniny v DDM - hravé dílny a soutěže pro děti • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.30 EFT pro každého - přednáška E. Portlové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

26. 2. pátek 8.00-16.00 Jarní prázdniny v DDM - stolní hry a plastikové modelaření • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
20.00 Znouzectnost - koncert + after party, vstupné 100 Kč • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

27. 2. sobota 13.00-19.00 Kurz masáže dětí a kojenců - kurz má omezený počet, nutno se přihlásit předem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
28. 2. neděle 14.00-18.00 Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené - hraje MTO z České Třebové, masky poloviční vstupné • Lidový dům www.lidovy-dum.cz

2. 3. úterý 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 10. lekce / 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům 
3. 3. středa 20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music club Kotelna www.mckotelna.cz
4. 3. čtvrtek 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 11.lekce • Smetanův dům

19.30 Eva Henychová - koncert folkové písničkářky a kytaristky (předprodej od 8.2. v IC) • Lidový dům
5. 3. pátek 17.00 Boží Spiš a Litomyšl - vernisáž výstavy fotografií Petra Župníka • Dům U Rytířů

20.00 Ples Fakulty restaurování • Lidový dům
20.00 Fake Tapes - koncert + after party, vstupné 80 Kč • Music club Kotelna www.mckotelna.cz

6. 3. sobota 13.00-19.00 Kurz masáže dětí a kojenců - kurz má omezený počet, nutno se přihlásit předem tel. 607 605 720
20.00 Ples Tiskárny H.R.G. - hraje Medium
20.00 Oldies party 60s-90s - dj wolf www.mckotelna.cz
20.00 Sokolské Šibřinky - k tanci hraje skupina „Nic moc“ - předprodej vstupenek v IC od 15. února • Sokolovna
20.00 Maškarní ples - hraje skupina Strejci, masky poloviční vstupné • KD Pohodlí 

7. 3. neděle 14.00 Dětský karneval - motto: „Odpoledne ve vodním světě“ • Sokolovna
15.00-18.00 Taneční odpoledne s orchestry ZUŠ • Lidový dům



4. 2. a 5. 2. Čt,  Pá VYFIČ - Film USA. Drsné závody na kolečkových bruslích, do kterých se hlavní hrdinka po hlavě vrhne. Hrají: Ellen Page, Drew Barrymore,
Julie-Lewis aj. Režie: Drew Barrymore. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

7. 2. Ne NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ - Kino Art. Film Izrael, Německo, Francie. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení?
Hrají: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir Benedek aj. Režie: Erez Tadmor, Sharon Maymon. T., 90 min., vstupné 70 Kč

9. 2. a 10. 2. Út, St TRABLE V RÁJI - Film USA. Vypadá jako ráj, ale je to peklo. Hrají: Vince Vaughn, Jon Favreau, Kristen Bell, Jean Reno aj. Režie: Peter Billingsley. 
T., 110 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 

11. 2. a 12. 2. Čt, Pá FAME - CESTA ZA SLÁVOU - Film USA. Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlepších výkonů herců-umělců skutečného života. 
Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul McGill, Collins Pennie, Walter Perez aj. Režie: Kevin Tancharoen. T., 105 min., vstupné 65 Kč 

14. 2. Ne od 17.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE - Francouzský film. Hrdinové příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna.
Režie: Laurent Tirard. 90 min., vstupné 70 Kč

14. 2. Ne HAROLD A MAUDE - Film USA. Projekt 100. Milostný příběh dvacetiletého Harolda, posedlého smrtí, a skoro osmdesátileté Maude, vychutnáva
jící život plnými doušky. Hrají: Ruth Gordonová, Bud Cort aj. 

16. 2., 17. 2., Út, St, Čt, Pá SHERLOCK HOLMES - Film USA. Nic jim neunikne... Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Doyla „Sherlock Holmes“.  
18. 2.a 19. 2. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong aj. Režie: Guy Ritchie. T., 120 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
21. 2. Ne FISH TANK - Film Velká Británie. Projekt 100. Druhý celovečerní snímek britské režisérky a scenáristky Andrey Arnoldové vyhrává na filmových 

přehlídkách doslova po celém světě. Hrají: Katie Jarvisová, Michael Fassbender aj. T., 120 min., vstupné 60 Kč • od 15 let
22. 2. Po od 9.30 KAMARÁD KAPŘÍKŮ - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. 

Vstupné 20 Kč
23. 2. a 24. 2. Út, St IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE -  Film V. Británie / Fr. Film Terryho Gilliama je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel 

uprostřed natáčení. Jako poctu Ledgerovi roli dokončili vynikající herci -  J. Depp, J. Law a C. Farrell. T., 120 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
25. 2. a 26. 2. Čt, Pá 2 BOBULE - Film ČR. Pokračování komedie z poetického prostřední jihomoravských vinic obohatí i nové postavy a nové herecké tváře v čele 

s Jiřím Kornem, Jiřím Krampolem a Janou Švandovou. Režie: Vlad Lanné. 95 min., vstupné 70 Kč
28. 2. Ne ČTVRTÝ DRUH - Film USA. Provokativní thriller Čtvrtý druh je natočen podle skutečných událostí v odlehlém městě Aljašky.

Hrají: Milla Jovovich, Will Patton, Hakeem KaeKazim aj. Režie: Olatunde Osunsanmi. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 

KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

hudba, tanec
divadlo
přednáška, vzdělání
výstava, vernisáž, dílny

Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak) předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel. 461 612 161

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané na přelomu měsíce,
jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz.

Informační centrum otevřeno:
Po – Pá 8.30–18.00, So 9.00–14.00

Nabídka Infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim
a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek. Internet pro veřejnost, kopírování.

Aktuálně: Ve středu 3. března v 10.00 bude zahájen předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2010

V prodeji: Výprodej stolních kalendářů Litomyšl 2010 - cena 39 Kč, DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina,
víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry...

Informační centrum
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz

!

aktuální info o akcích na  www.litomysl.cz

6. 2. So Obecní ples - hraje Akcent Chrudim • KD Horní Újezd
6. 2. So Ples Letka Jehnědí • KD České Heřmanice

12. 2. Pá Ples Lubenských žen a TJ Lubná - hraje Melodie Trpín • KD Skalka, Lubná
13. 2. So Obecní ples - hraje Medium • KD Rychta, Morašice
13. 2. So Hasičský ples • Sokolovna Dolní Újezd
13. 2. So Divadelní ples • KD Němčice
13. 2. So Hasičský ples • KD Sebranice
13. 2. So Hasičský ples SDH Netřeby - hraje Vepřo knedlo zelo • KD České Heřmanice
14. 2. Ne Velká karnevalová show • KD Rychta, Morašice 
20. 2. So Sportovní diskoples • Sokolovna Sloupnice
27. 2. So Dětský karneval • KD „Na Rychtě“ Janov
27. 2. So Maškarní ples • KD Němčice
27. 2. So Maškarní ples • KD „Na Rychtě“ Janov
6. 3. So Dětský karneval • KD Krčma Budislav
6. 3. So Školní ples - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Krčma Budislav  

PLESOVÁ SEZÓNA 2010 V OKOLÍ

do 7. 3. Výtvarní přátelé Milan Dvořák, Bedřich Veselík a Vladimír Vích / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
6. 2. – 7. 3. Hejblata hudební a věci kolem aneb uši a ten zbytek / Regionální muzeum Litomyšl / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 28. 2. Juraj Jakubisko - výstava výtvarných děl světoznámého filmaře / Městská galerie Litomyšl / Út-Ne 9-12 a 13-16
do 25. 2. Šárka Hrouzková - obrazy / Galerie Sofia v Hotelu Sofia / denně / tel. 461 613 191
6.3. – 11.4. Boží Spiš a Litomyšl - výstava fotografií Petra Župníka / Městská galerie Litomyšl / Út-Ne 9-12 a 13-16

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE



Marek Votroubek zařazen mezi
osobnosti roku 2009

Na první stránce MF DNES se 19. prosince objevila
velká fotografie s osobnostmi roku 2009. Vedle premi-
éra Fischera, kardinála Vlka, ministra financí Janoty,
zpěvačky Evy Pilarové a dalších známých lidí stojí náš
absolvent Marek Votroubek. Jak je uvedeno: „technik,
modelář, fotograf, sportovec a student ČVUT“.
Marek navštěvoval litomyšlské gymnázium od roku
2001, kdy nastoupil do primy. Studium zakončil
úspěšně maturitou v květnu 2009, a sice několik dní
po návratu z USA, kde získal tým litomyšlských gym-
nazistů (M. Votroubek, J. Král, P. Bubeníček) 1. cenu
v soutěži mladých techniků a vědců.

Během studia byl Marek skutečně všestrannou osob-
ností. Reprezentoval školu v basketbalu a dalších
sportovních soutěžích, fotografoval a natáčel akce
organizované gymnáziem, ochotně pomáhal vždy,
když mohl uplatnit své technické dovednosti. Vrcho-
lem jeho aktivit bylo zkonstruování robota, který se
svými spolupracovníky stále zdokonaloval. Marek byl
s celým týmem zaslouženě oceněn v několika soutě-
žích mladých techniků a v soutěži konstruktérů.
O Markově pracovitosti a úspěšnosti svědčí také člán-
ky v novinách.

Inka Píchalová, foto Marek Votroubek a MF Dnes

Princ nepřijel na saních s koňmi
I když bylo ten den sněhu požehnaně, představitel
prince z kouzelné pohádky „Princezna se zlatou hvěz-
dou na čele“ pan Josef Zíma se na koncert do Lidového
domu 17. ledna dostavil autem. Koncert byl zcela
vyprodán a na mnohé zájemce se ani nedostalo.
To určitě něco znamená. Lidé z Litomyšle i okolí mají
rádi Bekras, a ten je nezklamal. 
Hrál dobře pod vedením pana Josefa Krále. Zpívaly
Monika, Gábina a Zuzka. Radek Klusoň zpíval a z velké
části koncert vtipným způsobem doprovázel slovem.
V první polovině koncertu dostal příležitost syn pana

Krále, Vladimír – rodák z Litomyšle. Byl to on, kdo
pana Zímu do Litomyšle pozval. Vláďa za bicími a my
jsme uslyšeli kouzelnou skladbu „Zahrada snů“
od Franty Poupěte. Jeho maminka se narodila v Lito-
myšli. Jako host koncertu vystoupil pan Jaroslav
Hájek z Českého rozhlasu České Budějovice. Otextoval
mnoho skladeb našich autorů.
V druhé polovině podvečerního koncertu vystoupil
na jeviště pan Josef Zíma. Jeho komentář i hlas je stále
vynikající. Fandili jsme mu v televizi, divadle
i ve filmu. Svůj vstup ukončil sérií nesmrtelných písní
pana Karla Hašlera, kterému byl v loňském roce, při
příležitosti nedožitých 100. narozenin, odhalen
pomník. Stojí nad Starými zámeckými schody na Hrad-
čanech. Pan Hašler se dívá na Prahu, kterou tak milo-
val! „Ta naše písnička česká“ zazněla na závěr
vystoupení pana Zímy. Zpívali všichni zpěváci a mnozí
z publika.
Na závěr koncertu pořadatelé nezapomněli ani
na našeho rodáka pana Josefa Jiskru. Zazněla skladba
„Becherovka“, kterou složil za svého působení v Karlo-
vých Varech a otextoval ji Boh. Nádvorník. Po téměř
tříhodinovém koncertu odcházelo na 350 spokojených
posluchačů. Těšíme se na další. 

za spokojené posluchače Jaroslav Jiráček, 
foto Václav Boštík

Krátký film o dlouhé
historii Litomyšle 
Přesně v poslední den roku oslav proběhla
v Litomyšlské kabelové televizi premiéra zhru-
ba čtyřminutového animovaného spotu o his-
torii Litomyšle. Autoři snímku, Honza Švarc
a Jiří Novák z firmy KLUCIvespolek Kolín,
vsadili na kontrast mezi mluveným slovem,
animační zkratkou a nadsázkou. 
Komentátor je nám průvodcem dějinami Lito-
myšle a seznamuje diváka s fakty – i když často
s ironickým odstupem. Krátký film o dlouhé
historii Litomyšle začíná slovy: „Tam, kde dnes
stojí Litomyšl, tam nejdříve nebylo prostě
vůbec nic…“. Postupně se přes první zmínku
v Kosmově kronice, informaci o povýšení osady
na město, založení biskupství a jeho vyvrácení
husitskými vojsky dostáváme k pánům z Pern-
štejna a stavbě zámku, k Trautmannsdorfům
a selskému povstání, nemineme ani založení
piaristické školy a největší požár Litomyšle.
Devatenácté století je zde ve znamení narození
Bedříška a připomenutí Aloise Jiráska, jako
učitele na místním gymnáziu. Nechybí ani
zmínka o prvním ročníku operního festivalu
Smetanova Litomyšl. Celý film končí slovy:
„Vše krásně uzavřeme na konci druhého tisíci-
letí. Zámecký areál je zapsán na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO a to je
bomba, ne?“.
Krátký film vznikl při příležitosti oslav 750 let
povýšení Litomyšle na město. Finančně jeho
realizaci podpořilo Ministerstvo kultury České
republiky. Film je součástí projektu s názvem
Litomyšl – velký příběh malého města. Další,
velmi významnou částí je kniha Litomyšl
1259–2009 město kultury a vzdělávání.
A do třetice bude Město Litomyšl disponovat,
díky dotaci, deseti komiksovými stripy. Pomo-
cí komiksových stripů odprezentujeme deset
osobností, či událostí z dějin Litomyšle. Pod-
statou stripů je na reálném základě a historic-
kých faktech vystavět krátký vtip, a ten
dovyprávět pomocí komiksových obrázků. Stri-
py slouží jako jakási upoutávka a jejich hlav-
ním cílem je vzbudit u čtenáře touhu po tom,
dozvědět se o dané osobnosti či události více
podrobností.   

Tyto moderní prvky propagace budou k dispo-
zici samozřejmě na webových stránkách města
Litomyšl. Pro šíření chceme však využít i hojně
navštěvované servery YouTube a Facebook. 
Dodejme, že celkové náklady za výrobu filmu
a stripů nepřesáhly 300 tisíc Kč bez DPH. Celý-
mi 70% podpořilo tento projekt Ministerstvo
kultury ČR z programu Podpora pro památky
UNESCO. 
Film si můžete stáhnout z webu města
www.litomysl.cz v sekci Historie nebo zhléd-
nout na YouTube pod názvem Animovaná his-
torie Litomyšle.                  Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Jsme českou společností
s šestiletou tradicí na trhu,

která vyvíjí a vyrábí
špičkové produkty z oblasti

vnitřní a vnější krásy.
Prezidentkou a zaklada-

telkou společnosti je paní
Monika Žídková.

• šetrné hloubkové čištění pleti + odborné poradenství
• anti-aging kůru lifting přírodním kolagenem
• nutriční doplňky řady Medical – řeší tyto problémy:

zácpa, zažívací problémy, krevní tlak, cukrovka II. typu,  
alergie, ekzémy, nadváha, bolesti kloubů, cholesterol,  
migrény, celulitida, nespavost

Najdete nás: Litomyšl – Boženy Němcové 148 (proti Fortně)
Kdy: PO - PÁ  9.00 -12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Nutné se předem objednat na tel. čísle: 737 348 747

MISS COSMETIC STUDIO LITOMYŠL
www.misscosmetic.cz 
www.medicalproduct.cz

Studio MISS COSMETIC Vám nabízí:



Čechomor. V polovině roku 2005 se Nil
zúčastnil soutěže Coca Cola Popstar,
po jejímž žebříčku vystoupal až do finá-
le. V roce 2007 podepisuje kapela smlou-
vu s vydavatelstvím Indies Records
a ve stejném roce vychází skupině
u tohoto labelu debutové album
The River Spring. V současné době kape-
la natáčí pod dohledem renomovaného
producenta Ecsona Waldeze novou
desku. 
Vstupenky na koncert, který se koná
v pátek 19. února, lze zakoupit pouze
na místě v den koncertu za 90 Kč. Více

informací o kapele najdete na www.niltv.com/,
www.myspace.com/nilcz nebo www.bandzone.cz/nil.

Milan Kalibán, foto promo foto

pozvánky
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Českotřebovský Nil zahraje 
v Music Clubu Kotelna

Rockový sound kapely Nil se opírá
o jistý projev vynikající zpěvačky
Hanky Kosnovské, která působí suve-
rénním dojmem, podporovaný sehra-
ným triem v klasickém rockovém
obsazení - kytara, basa, bicí. Kapela
ovlivněná především hudebním stylem
grunge a kapelami jako Incubus, Pearl
Jam nebo Skunk Anansie působí v sou-
časné sestavě na české hudební scéně
od roku 2002. Na svém kontě mají
několik úspěšných demosnímků a pra-
videlně koncertují nejen v ČR. K těm
nejúspěšnějším vystoupením patří
koncert na Street Festivalu v Berlíně, který byl ode-
hrán na akci pořádané k přistoupení nových členských
zemí do EU nebo host na halovém turné skupiny

Dobrá tradice se
nemá přerušovat
Už 15 let v Litomyšli působí Sbor paní a dívek, který
navazuje na kdysi oblíbený Spolek paní a dívek, hrající
významnou roli v kulturním a společenském životě
našeho města už od druhé poloviny 19. století. V duchu
této tradice připravují současné členky sboru každo-
ročně oblíbený Večer Magdaleny Dobromily Rettigové,
jenž se uskuteční i v letošním jubilejním roce. 
Večer by chtěl evokovat atmosféru kdysi populárních
kultivovaných společenských salonů, v nichž zaznívala
hudba, zpěv a krásné slovo. O to se postarají účinkující
– Mužský pěvecký sbor pod vedením Mgr. Otakara Kar-
líka, Sbor paní a dívek, který řídí Mgr. Hana Vanišová,
na klavír hraje slečna Marie Kopecká a pořadem bude
provázet Ludmila Hrodková.
V druhé části večera se návštěvníci pobaví na „zástěr-
kovém bálu“, ke kterému si všechny milé tanečnice
v sále mohou připravit slušivé zástěrky, a účastnit se
tak soutěže o nejlepší zástěrku. K tanci a poslechu
zahraje živá hudba. K osvěžení chuti přispěje i připra-
vené tradiční pohoštění.
Zveme vás tedy, vážení příznivci dobré zábavy, dámy
a pánové, tentokrát na letošní Salon Magdaleny Dobro-
mily Rettigové, v pátek 12. března v 19.00 do Smetano-
va domu. Na milé setkání s vámi se už teď těší Sbor paní
a dívek.                                                   Alena Martinková

Trio de Janeiro téměř po roce 
opět v Kotelně

jí hlavně nashromáždit nový materiál, se kterým se
v průběhu letošního roku hodlá vydat do studia.
Únorový koncert v Kotelně tak posluchačům nabídne
ochutnávku z připravovaného alba, ale také netra-
diční úpravy a obsazení některých, mezi posluchači
známých skladeb – diváci se mohou těšit na exotické
nástroje jako je cuica, bandeiro, udu či talking drum. 
Více informací a ukázky z tvorby lze nalézt na www.tri-
odejaneiro.cz, kde se můžete také zúčastnit soutěže
o lístky na tento koncert.

Milan Kalibán, foto promo foto

Téměř na den přesně se po roce vrací do klubu Kotelna
litomyšlská kapela Trio de Janeiro, aby 12. února před-
vedla, že vítězství v prestižní soutěži Colours Talents
2008 nebylo pouhou náhodou, ale naopak impulzem
pro další činnost a koncertování. 
Od vydání debutového alba „Malá černá domů“
u vydavatelství Indies Scope Records se kapela nejen
personálně rozšířila o post trumpetisty a ze všeho
nejvíc nyní připomíná malý orchestr, ale podařilo se

Pantomimické 
představení
v pivovaru
Místní pobočka ČKA v Litomyšli pořádá v neděli
7. března v 16.30 v sále pivovaru Evropského školicího
centra pantomimické představení „Tehdy odpoledne
pršelo“. V tomto 45 minutovém představení hrají Jana
Ungerová a Václav Dostál.       RNDr. Anna Klusoňová

Společenský ples 
A-klubu
V sobotu 20. února se v Kulturním domě na Pohodlí
uskuteční 9. společenský ples A-klubu. Začátek je
naplánován na 20.00. K tanci i poslechu zahraje sku-
pina Vepřo-knedlo-zelo. Chybět nebude tombola, tra-
diční překvapení či teplá večeře. Vstupné 80 Kč.  -red-

Maškarní ples 
na Pohodlí
Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) z Pohodlí vás
srdečné zve na maškarní ples, který se koná v sobotu
6. března v sále kulturního domu. K tanci i pro vaši
zábavu bude hrát skupina ,,Strejci". Přijďte si zatan-
čit, masky v hojném počtu rádi uvítáme. Občerstvení
zajištěno, účastníci v maskách platí poloviční vstup-
né. Těšíme se na vás.        za SDH Pohodlí Jan Lněnička

Spolek žen Benátky pořádá 20. února Masopustní prů-
vod po vsi. Sraz masek je ve 13.00 u kapličky v Benát-
kách. Pojďte s námi do průvodu. Srdečně zvou
pořadatelé. 
Dále Spolek žen Benátky pořádá 27. února Maškarní
ples v sále místní hospůdky „V okliku". Začátek je
ve 20.00 a k tanci i poslechu hraje kapela GEM. Občer-
stvení a tombola zajištěny. 
V neděli 28. února začíná ve 14.00 karneval pro děti -
tombola pro každého.  Přijďte „pobejt” do Benátek. 

Jitka Bálská

Na www.nasetelevize.cz můžete zhlédnout aktuální
reportáže místní televize CMS:
•Výstava serigrafií Juraje Jakubiska
•Litomyšlský zámek má novou kastelánku
•V Litomyšli parkují auta v podloubí
•První miminka v roce 2010
•Závodní speciál na SOŠT
•Lékařská služba první pomoci

„kabelovka“ na internetu

Masopust, karneval
a ples v Benátkách
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pozvánky

Pozvánka do rodinného centra 
na kurz Masáže dětí a kojenců

Letos je to už pátý rok, co v programu Rodinného cent-
ra nabízíme kurz Masáže dětí a kojenců. Na únor a bře-
zen jsme připravili hned dva na sobě nezávislé sobotní
semináře. Bližší informace se dozvíte na www.rc.lito-
mysl.cz nebo přímo v Rodinném centru. Na podrob-
nosti kolem tématu jsem se za vás zeptala lektorky
Johanky Faitové, která kurzy v našem centru vede. 

Můžete přiblížit techniku, kterou na kurzu nabízíte?
Metodu masáže, kterou vyučuji, používají s velkým
úspěchem členové Mezinárodní společnosti masáže
dětí a kojenců. Konkrétně v Dánsku, se kterým naše
republika spolupracuje, shromažďují poznatky už 35
let. U nás jako první začala v této podobě Masáže dětí
používat a vyučovat Mgr. Jana Hašplová, zakladatelka
Školy vědomého rodičovství. Účinnost této metody by
mohla zajímat odborníky v pedagogicko-psychologic-
kých poradnách, pediatry a neurology. Myslím si, že by
výuka masáží měla být přístupná všem rodičům
a lidem pečujícím o děti, ať už na půdě zdravotnických
zařízení nebo rodinných a dalších vzdělávacích center.
Mohlo by jít o ozdravný program zaměřený na posílení
zdraví a psychické pohody. Předešlo by se tak mnoha
budoucím zdravotním a výchovným problémům s naši-
mi dětmi, které se poté musí řešit v ordinacích
za pomoci odborníků a všechny nás stojí nemalé
finanční částky ze společné pokladny.

Pro koho je tedy kurz určen?
Na kurz se může v podstatě přihlásit každý dospělý
člověk bez rozdílu věku a pohlaví. Každý, koho zmíně-
né téma nějakým způsobem oslovuje. Každý, kdo jen
tuší, že pečovat o dítě znamená více než zajistit mu
dostatek potravy, oblečení, hygieny, spánku, zdravot-
ní péče a vzdělání. Přicházejí „náctileté“ dívky, které
budou teprve svého partnera hledat a rodinu zakládat.
Přichází maminky „těhulky“ i ty, které už svoje děti
mají. Hlásí se tatínkové, babičky, tety, jež děti hlídají.
Pravidelně přichází učitelky a asistentky z mateřských

škol, zdravotní sestřičky z porodnic a další, všichni
kdo cítí, že dítě potřebuje hned od prvních dnů života,
a pak celé dětství, láskyplný dotyk, pohlazení
a povzbuzení.   

Co se účastníci na kurzu naučí?
Naučí se jemnou dotykovou techniku obsahující tahy
z indické a švédské masáže, dále prvky z reflexní
masáže a z jógy.

Bude řeč jen o masáži?
To rozhodně ne. V hodinovém bloku aromaterapie
budou účastníci poznávat účinky masážních a éteric-
kých olejů. Poslechneme si hudbu vhodnou k masíro-
vání. Ukážeme si a doporučíme knihy týkající se
masáží, potřeb dítěte, výchovy, výživy, vztahů. Je ještě
mnoho dalších témat, kterých se během kurzu, podle
reakcí a dotazů, dotkneme.

Jaké jsou účinky masáže?
Metoda je natolik univerzální, že ji můžeme používat
jak u zdravých, tak i hendikepovaných miminek, vět-
ších dětí, „puberťáků“ i dospělých jedinců. Masáž
nabízí pomoc rodičům pečujícím o děti neklidné,
nekomunikující, osvojené, děti s oslabenou imunitou
a jinak neprospívající. Rodičům se s uměním masáže
dostane do rukou nástroj pro vytvoření hluboké citové
vazby s jejich dítětem a prostředek pro uvolnění jaké-
hokoli napětí a stresu. Masáž mimo jiné zlepšuje stav
astmatiků, alergiků a ekzematiků.
Podle zpětné reakce od rodičů, kteří kurzem prošli, se
mi potvrzuje, že pravidelné masírování (za aktivní
účasti obou rodičů) významně přispívá ke zlepšení
a ozdravení vztahů v rodině.
Paní lektorce děkuji za odpovědi na otázky a vás, které
pozvánka zaujala, zvu do našeho Rodinného centra.
Sama jsem jeden z prvních seminářů Masáže dětí
a kojenců absolvovala už v roce 2006 a mohu ho všem
doporučit.                                           
Petra Benešová, vedoucí Rodinného centra v Litomyšli

Z Regionálního
muzea v Litomyšli
Výstava Výtvarní přátelé Milan Dvořák, Bedřich
Veselík a Vladimír Vích
Ve středu 27. ledna se uskutečnila vernisáž výstavy
fotografií Milana Dvořáka, grafik Vladimíra Vícha
a plastik Bedřicha Veselíka. Výstava je průřezem tvorby
těchto tří přátel, rekapitulací jejich společných aktivit
a zároveň připomínkou třetího výročí úmrtí Bedřicha
Veselíka, jehož tvorbě je věnována největší pozornost.
Akce v Regionálním muzeu v Litomyšli potrvá až
do 7. března.
(PhDr. Martin Boštík z Regionálního muzea v Litomyšli,
autor tiskové zprávy o výstavě Výtvarní přátelé Milan Dvo-
řák, Bedřich Veselík a Vladimír Vích a redakce Lilie se
omlouvají za chybu v pozvánce na tuto akci, která byla
otištěna v lednové Lilii.)
Výstava Hejblata hudební a věci kolem, aneb uši
a ten zbytek
Od 6. února do 7. března na vás v Regionálním muzeu
v Litomyšli čeká interaktivní výstava o zvuku určená
dětem od 8 do 15 let, ale nejen jim. Výstava je zkrátka
pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového,
pobavit se a zajímavě prožít volný čas. Zvuky, ruchy
jsou všude kolem nás - slýcháme je přes den i v noci,
pomáhají nám se dorozumět, orientovat se i pobavit se.
Přemýšleli jste jak vlastně zvuk vzniká a jak ho vnímá-
me? Může nás sluch i klamat? A co hudební nástroje?
Nyní máte možnost se ponořit do tajů zvuku. Můžete
navštívit svět ruchů a hudby, vyzkoušet zábavné poku-
sy, poznat zajímavé nástroje a mnoho dalšího. Na toto
však nebude sami. Výstavou vás bude provázet Pan
Zvuk. Tak račte vstoupit!
V rámci výstavy se uskuteční interaktivní prohlídky
pro školy a kolektivy. Jednotlivé skupiny (30 osob) se
mají možnost přihlásit na prohlídky v pracovní dny
v časech od 8.00, 9.30, 11.00 a 13.00 (nutno objednat
předem). Pro zájemce z řad veřejnosti si lze předem
nebo telefonicky objednat termín v pracovní dny
i o víkendu. Víkendové prohlídky pro organizované
skupiny doporučujeme také objednat předem. Objed-
návky prohlídek u průvodců na čísle: 461 615 287 nebo
na e-mail: info@rml.cz. K výstavě proběhne rovněž
workshop pro učitele základních škol.
Vyšel nový svazek sborníku Pomezí Čech, Moravy
a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA
Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli vydalo již
10. svazek sborníku prací ze společenských a přírod-
ních věd. K zakoupení či objednání je v pokladně
muzea nebo na emailu: metysova@rml.cz za cenu
100 Kč. Sborník obsahuje články - Milan Skřivánek:
Dějepisectví východních Čech od konce 18. století
do poloviny 19. století, Zuzana Brestová: Raná tvorba
Václava Boštíka, Martin Boštík: Vznik a působení Koor-
dinačního výboru Občanského fóra okresu Svitavy
(listopad 1989-únor 1990), materiály - Oldřich Pakos-
ta: K symbolice města Litomyšle, Stanislav Konečný:
Císařské manévry v okolí Litomyšle v roce 1889 a sděle-
ní - Jiří Slavík: Sto let litomyšlského soupisu památek,
Max Olšan: Oslavy 700 let města Litomyšle v roce 1959.   

-red-

A co děti… mají si
kde hrát?

Mají! Pro děti a mládež jsou od ledna v Naději (M.
Kuděje 14 - ulice nad zámkem) otevřeny nové kluby.
Probíhají každý čtvrtek a pátek kromě prázdnin
od 14.00 do 16.00. Nabízíme moderní logické, strate-
gické hry, stolní fotbal, kulečník a šipky. Kromě těch-
to aktivit budete mít možnost zahrát si jednoduché
hry na počítačích, případně vyhledat si informace
z internetu.
Kluby jsou bezplatné, vhodné pro každého. Mohou je
využít Litomyšlané i dojíždějící, kteří mohou využít
smysluplně čas, například při čekání na autobus. 
Činnosti korigují zaměstnanci nebo dobrovolníci orga-
nizace Naděje, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi. 
Více informací najdete na www.nadejelm.cz . Vezměte
kamarády, přijďte se podívat a zahrát si.

Jitka Nádvorníková, foto Milan Nádvorník  

Koncert 
Evy Henychové
Pohlazením pro duši a zastavením by mohl být koncert
Evy Henychové, který pořádá Naděje o.s. a Farní Cha-
rita Litomyšl ve čtvrtek 4. března od 19.30 v Lidovém
domě. 
Eva Henychová koncertuje po celé republice při růz-
ných akcích. Zpívá folkové písničky, jichž je zároveň
autorkou. Písničkami oslovuje publikum všeho věku,
ale především lidi přemýšlivé, tázající, hledající. Cení
si na člověku jeho jedinečnosti a důležitosti. Zarážejí
ji hodnoty dnešní společnosti. Hledá věci, které vedou
k pravé radosti, smyslu života. 
Vstupenky je možné si zakoupit od 8. února v infor-
mačním centru nebo hodinu před zahájením koncertu.
Vstupné je 100 Kč, studenti zaplatí 80 Kč.

Jitka Nádvorníková

Sokolské šibřinky již po šesté 
Letošní šibřinkové motto zní: „Proplouváme dál,
kudy se dá“ (zdoláme řeky, moře, jezera, rybníky
i nový krytý bazén). Pořadatelé rádi přivítají
návštěvníky v originálních vodních, vodnických,
námořnických, pirátských či vodáckých kostý-
mech, v historických plaveckých úborech nebo
na různých plavidlech.  V sobotu 6. března od 20.00
v místní sokolovně bude připravena bohatá tom-

bola, občerstvení i předtančení s překvapením.
Tradiční dětský karneval se uskuteční v sokolovně
v neděli 7. března od 14.00. Všichni, každý malý
vodník, námořník, pirát, rybička, mořská víla,
vodní květinka… i ostatní dětí v karnevalových
kostýmech, dostanou malou sladkou odměnu. 
Předprodej vstupenek od 15. února v Informačním
centru Litomyšl.                               Dana Kmošková
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Dům dětí a mládeže informuje
Jarní prázdniny v DDM (22. - 26. února 2010) 
Dětem, které zůstanou během prázdnin v Litomyšli,
nabízíme čtyři dny hravých dílen - modelování kera-
miky i točení  na kruhu, zajímavou techniku „perga-
mano“, potisk triček, filcování z ovčí vlny, vymýšlení
papírových plastik nebo lampionů i další „vyrábění“,
hádanky, pokusy, soutěže a různé hry. V pátek 26.
února bude opět speciální den pro zájemce o plastiko-
vé modelaření, samozřejmě s nabídkou různých stol-
ních her. 
Poplatek za den (8.00-16.00) je 120 Kč, v ceně je oběd
ve školní jídelně, pití a odpolední svačina. 
Novinky v DDM 
V únoru pokračují výtvarné pondělky pro veřejnost,
tentokrát nabízíme 15. února od 16.00 do 19.00 dílnu
Obrázky na trička. Stačí, když si donesete pár světlej-

ších jednobarevných triček a můžete si je potisknout
několika různými způsoby. 
I když se to nezdá, léto se blíží a s ním naše tábory.
Prvních čtrnáct dní letních prázdnin mohou děti strá-
vit v chatovém táboře v Řadově u Brandýsa n. O. Od 11.
do 14. července nabízíme tábor ve Svratouchu
na Vysočině, který bude letos inspirován japonským
dobrodružným příběhem. Příměstské tábory budou
dva - přírodovědný od 19. do 23. července a keramic-
ký od 26. července do 1. srpna.
Tradiční Lampionový průvod na uvítání jara bude sice
až 25. března, ale můžete už začít vymýšlet své lampi-
ony či jiné svítící objekty na téma Zářící vesmír. 
Podrobnější informace najdete na našich stránkách
www.litomysl.cz/ddm.

Eva Pecháčková

Vancouver
ve Zlaté hvězdě
Po čtyřech letech opět začínají zimní olympijské hry,
tentokrát v dalekém Vancouveru. Abychom byli dění
v olympijském kotli co nejblíže, připravili jsme
pro vás v olympijském středisku hotel Zlatá hvězda
Olympijské menu. Po celou dobu her (od 12. do 28.
února) se budou podávat kotlíkové speciality. Přijď-
te ochutnat ,,Brusle Martiny Sáblíkové, Vernerovy
piruety nebo Slalom Šárky Záhrobské“. Během trvá-
ní olympiády jsme rozšířili nabídku o pivní speciál.

Ing. Milena Šnajdrová 

Velká karnevalová
show v Morašicích
Školní klub Základní školy v Morašicích vás zve na Vel-
kou karnevalovou show na téma Vědecká laboratoř,
aneb dílna  profesora Kratinožky a docentky Ploché,
která se uskuteční v neděli 14. února od 14.00
na Rychtě v Morašicích 
V 17.00 je na programu toaletní párty (nezapomeňte si
vzít 1 až 2 role toaletního papíru) a v 17.30 vystoupí
skupina Pařeniště. Dále vás čekají soutěže masek,
vědecké pokusy, vědecké soutěže, vědecké  hrátky,
taneční vystoupení, tombola a samozřejmě občerstve-
ní.                                                                                  -red-

Domácí zabíjačka 
na Veselce
V dřívějších dobách se v zimním období pravidelně
dělaly zabijačky. Chcete-li vidět, jak se vyrábí čerstvé
zabijačkové produkty a ochutnat je, přijďte k nám.
V sobotu a v neděli 20. – 21. února se bude konat
na Veselce pravá česká zabijačka. 
Hlavní program je soustředěn na sobotu od 10.00, kdy
budete moci vidět řezníka při výrobě jitrnic, tlačenky,
prdelačky aj. Přijďte ochutnat brzlík, klobásky, domá-
cí uzené, anebo třeba čerstvý ovar, který vám podáme
přímo z kotle či teplé domácí uzené přímo z udírny. 
Zveme rodiče i s dětmi, pro které bude otevřena těloc-
vična. Přímo na terase budou podávány horké alko
i nealko nápoje. S horkým nápojem v ruce budete moci
sledovat řezníka v akci a zavzpomínat na dřívější časy,
kdy byly zabijačky běžnou součástí rodinného života,
hlavně na vesnicích.                                Lenka Seklová

pozvánky

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
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V Hlinsku, bohužel, velmi smolně 6:2
Do Hlinska jsme vyjeli se třemi pětkami s nadějí na při-
jatelný výsledek s možným bodovým ziskem. Notně
posíleni, domácí nám už v samém úvodu dali na srozu-
měnou, že na obojí můžeme zapomenout. O osudu
utkání rozhodly prakticky už první minuty.
1. třetina - Už ve 2. minutě byl vyloučen Fikejz
za nebezpečnou hru vysokou holí a Hlinsko se příleži-
tosti chopilo s chutí. V čase 2:21 hráč 22 téměř z bran-
kové čáry tečoval puk za Pavlíčka, tohle prostě chytit
nešlo... – 1:0. Kontrovali jsme ve 4. minutě, před naši-
mi útočníky zívala prázdná branka po divném odrazu,
ke gólu to nevedlo. Domácí byli velice aktivní, zato
našim nevycházelo prakticky nic, měli jsme problémy
s rozehrávkou, útokem i obranou, pozitivnější hodno-
cení by snesl snad jen „Pája“ a to obzvláště za 8. minu-
tu, kdy kryl nebezpečnou střelu z bezprostřední
blízkosti a 11. minutu, ve které po nájezdu Hlinska, tři
na nikoho, udržel puk s vypětím všech gymnastických
schopností pod betonem mimo branku. Přišla ale 14.
minuta a vyloučení Ače. Bylo opět zle. V čase 14:50
dorazil z hranice brankoviště Lukáč puk do brány –
2:0. Aby toho nebylo málo, v čase 15:16 unikl téměř
přes celou délku hřiště Šulc a vsítil – 3:0. Těm vníma-
vějším bylo jasné, že je po zápase. Jiskřičku naděje se
pokusil vykřesat Dospěl, střelou z levého křídla pro-
střelil Saifra – 3:1.
2. Třetina - Ve 23. minutě se pokoušel korigovat Hudou-
sek, jeho střela však minula klec tak o deset čísel. Hlin-
sko se pokusilo svoji převahu zvýraznit ve 25. minutě,
ve které nejprve jeden z hráčů opět přebruslil obranu
a způsobil těžký chaos kolem naší brány. Ve 33. minutě
Pavlíček likvidoval tutovku domácích. Nájezd 2/1
a křížnou přihrávku vyřešil přesunem a puk lapil.
I on už ale byl krátký na střelu 55 zápěstím v čase 33:15
– 4:1. Za další čtyři minuty bylo ještě hůř, Šulc vsítil
po excelentní nahrávce Slámy – 5:1.
3. třetina - Zřejmě i trenér Pešina pochopil, že se sty-
lem hry, který jsme předváděli, zápas nevyhrajeme,
proto nasadil pro poslední část do brány Jirku Portlíka.

Ten se v brankovišti předvedl ve výborném světle
a dokázal, že je více než skvělou golmanskou náhra-
dou za Pavlíčka. Příležitost dostal ve 47. minutě, kdy
čelil na jedničku rychlé kombinaci hlineckých. Že má
jako správný brankař i štěstí, se ukázalo ve 49. minu-
tě. Střela 15 rozezněla zvonkohru břevna za jeho zády.
Hokejovou krásu z naší strany předvedl v 53. minutě
Šedivý svým slalomem na soupeřově půlce hřiště,
scházelo už jenom brankové zakončení. V 54. minutě
předvedl další z úniků hráč 15, Portlík jeho blafák
vystihl. V čase 53:43 jsme se dočkali druhého gólu
v síti Hlinska. Andrejs z pravého křídla prostřelil ke
vzdálenější tyči Saifra – 5:2. V čase 57:19 předvedl
neuvěřitelný „námaz“ Fikejz, když v naší přesilovce
doslova a do písmene nahrál Šuvarovi na poslední
branku zápasu. Zaskočený Portlík mohl tak maximál-
ně zaskřípat zuby a pokrčit rameny – 6:2.
Závěrem - Nevycházelo nám vůbec nic, utkání rozhod-
la už první třetina a dvě branky v oslabení, zbylými
čtyřiceti minutami jsme se protrápili. Zřejmě by bylo
dobré se nad vším zamyslet, je velice pravděpodobné,
že na hlinecké habány narazíme i v play off. Podobný
výsledek bychom asi vidět nechtěli.
Co nás tedy ještě čeká? Do skončení základní části zbý-
vají čtyři kola a pohled do tabulky znamená jediné,
udržet 4. místo, abychom začínali čtvrtfinále doma. 
Chotěboř a Choceň na nás ztrácejí 8 a 9 bodů, což asi
těžko lze dohnat, takže nejpravděpodobnějším soupe-
řem pro čtvrtfinále je Hlinsko. Postupně se ještě střet-
neme ve středu 27. ledna doma s Chocní, poté
zajíždíme v neděli 31. ledna do Chrudimi, pak ve stře-
du 3. února do Chotěboře a končíme doma v neděli
7. února se Skutčí. Čtvrtfinálové boje začínají okamži-
tě po skončení základní části, ve středu 10. února,
a jestli budeme hrát doma, zatím není vůbec jisté!
Sestava Litomyšle: Pavlíček, Portlík – Matys, Pilný,
Čejka, Ač, Mimra, Šeda, Hudousek, Fikejz, Lustyk,
Šedivý, Dospěl,  Lustyk, Andrejs, Kubelka, Rejda.

Jiří Mlejnek

Sibiřské derby s Chocní
Zápas 27. ledna bude zřejmě prvním v historii hokeje,
ve kterém teplota spadla s průběhem hry z mínus 10
na mínus 18. V sibiřském derby se bavili hlavně fanouš-
ci a hráči Spartaku, a to díky dalším „rekordům“, vidi-
telným snad jenom při hře našeho týmu. Na útočné
druholigové trio Vích - Jurák - Dobrý ze Šternberka
v první choceňské pětce, která nám nasázela šest gólů,
jsme nenašli odpovídající protizbraň...
1. třetina - První a neposlední zápis do Guinessovy
knihy rekordů nebo alespoň do statistik regionho-
kej.info přišel v čas 0:27. Střítecký překonal Pavlíčka
v bráně, a načal tak vítězství Spartaku stylem
start/cíl – 0:1. Až do 8. minuty, ve které náš gólman
chytil neposední puk, bylo na ledě více vidět hráče
Chocně. Další velmi zajímavou věcí bylo posuzování
zákroků hráčů, a to na obou stranách. Hlavní sudí
Padevět dával hře neuvěřitelně volný průběh, místy
hraničící s přáním, aby si hráči vše vyříkali sami...
Nicméně přišel první a poslední uklidňující okamžik
pro domácí fanoušky. V čase 14:04 nahrál Andrejs
z mezikruží na levé křídlo Dospělovi, a ten už věděl co
s pukem – 1:1. V 15. minutě byl vyloučen hráč 24
za nedovolené bránění. Litomyšl ale naložila s nabíd-
nutou převahou naprosto mizerně – 15:13, hráč 21
vybojoval puk a předložil ho 17 před prázdnou bran-
ku – 1:2. Našich šancí bylo pomálu, a když Pavlíček
chytil v 18. minutě těžkou střelu z kruhu, odešli hráči
do kabin.
2. třetina - Hned ve 21. minutě našel Pavlíček puk
ve vzduchu, mezi houštinou zvednutých hokejek.

Přišel čas 22:54, hráč 17 oblafl Pavlíčka, puk projel
naším brankovištěm, aby ho vzápětí hráč 24 uklidil
do brány – 1:3. Uběhla krátká chvilka do času 24:24
a výše zmínění hráči Chocně si opět připsali kanad-
ské body. Hráč 17 nahrál hráči 24 a před ním už neby-
lo vůbec nic – 1:4. Náladu na absolutní nule (-273,15
stupňů Celsia) mírně zvýšil (-261 stupňů Celsia)
Šedivý svým „věšákem“ nad rameno Vyčítala – 2:4.
Mohlo být ještě lépe, ale naši šanci z 26. minuty
vyhodili obránci z odkryté brány přes všechny čáry.
Další studenou frontu přinesl čas 27:04, ve kterém
Pokorný odčaroval střelou, od modré, kouzlo Holom-
ka v bráně – 2:5. Ve 29. minutě ukončil nepříjemnou
a chaotickou situaci až hvizd rozhodčího, ve 31.
minutě nedokázali hosté překonat našeho dezorien-
tovaného brankaře a puk skončil v ochranné síti.
Poslední naši gólovou radost přinesl čas 36:53.
Hudousek stínil u tyče, a usnadnil tak Fikejzovi
na modré čáře skórování – 3:5.
3. třetina - Pavlíček, asi nespokojený s tím, že obdr-
žel branku až po 27 vteřinách od sirény, se vrátil
do brány a exceloval. Čas 40:14, Jurák trefil vingl nad
naším stejně už ležícím brankařem – 3:6. 46. minuta
byla ve znamení Fikejzovy střely, která těsně minula
klec s rozhozeným Vyčítalem. Ve 48. minutě naopak
Pavlíček udržel puk před čarou, i když pravděpodob-
ně sám vůbec nevěděl, jak se to stalo. V čase 52:44
Jurák opět našel recept jak na litomyšlskou obranu
a po zmatcích v našem obranném pásmu skóroval
do opět téměř prázdné brány – 3:7. V čase 54:35 při-
šel ještě samostatný únik Pochobradského a střela
podél Pavlíčka – 3:8.
Sestava Litomyšle: Pavlíček (Holomek) - Matys,
Pilný, Kučera, Čejka, Ač, Mimra, Šeda, Hudousek,
Fikejz, Šedivý, Lustyk, Dospěl, Horák, Andrejs,
Kubelka.

Jiří Mlejnek

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

Prodám RD v Litomyšli 
za sokolovnou, zap. rekonstrukce, 4+1,
koupelna, 2x WC, garáž, kůlna, NE RK!

Tel.: 605 357 269

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

PRODEJ:
Litomyšl - prodej řadového domu v klidné lokalitě
na okraji města. Dům 4+1 je podskl. s garáží
a zahradou. Č.370. Cena: 2 950 000,- Kč
Litomyšl - prodej převodu užív.práv a povinností
k bytu 3+kk (68 m2), I.NP, bezbar.vstup, předza-
hrádka s terasou. Č.271. Cena: 1 150 000,- Kč
Sedlec u Vysokého Mýta - prodej staršího domu
2+kk se stodolou a menší předzahrádkou po vnitř-
ní rekonstrukci. Č.356. Cena 790 000,- Kč
Trstěnice - prodej starší venk.usedlosti s uzavř.
dvorkem, velkou zahradou a stodolou. Nutná větší
rekonstrukce. Č.350. Cena 350 000,- Kč
Poříčí Zrnětín - prodej roubenné chalupy
po rekonstrukci s vnitřním dvorečkem a krytým
posezením. Č.320. Cena 1 900 000,- Kč
Svitavy - prodej pozemk. parcely o rozloze 3747 m2

určené k zastavění pro byt. výstavbu. Možno rozdě-
lit na menší. Č.343. Cena 2 560 950,- Kč
Horní Újezd - prodej staršího vesnického domku
na okraji obce na slunném místě. Nutná větší
rekonstrukce. Č.298. Cena 410 000,- Kč
Dětřichov - prodej zděné rekreační chaty v klid-
ném a tichém prostředí. Celková rekonstrukce
v roce 2008. Č.302. Cena 1 060 000,- Kč
Široký Důl - prodej bývalého statku na okraji obce.
Obytná část s vnitř. čtvercovým dvorem, stáje, sto-
dola, zahrada. Č.299. Cena 1 800 000,- Kč
Sloupnice - prodej domu poblíž Ú.n.O. s obyv. pod-
krovím o vel. 3+kk. Dům je po celkové rekonstruk-
ci. Č.220. Cena 1 600 000,- Kč
Ústí n. Orlicí- převod užív.práv k bytu 4+1 panel.
domu v Hylvátech. Byt je v pův. stavu o velikosti
87 m2. Č.270. Cena 1 200 000,- Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl - pronájem nebytových prostor cca 20 m2

v přízemí zděného domu v centru města. Č.282.
Cena 4 000,- Kč/měs.
Litomyšl - zajímavé bydlení v bytě 4+1 (121 m2)
ve III.NP zděného domu blízko centra města, terasa
32 m2. Č.353. Cena 8 000,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem mezonet.bytu 5+1 na náměs-
tí. Po rekonstrukci, nadstandardně zařízený, terasa,
garáž.stání. Č.351. Cena dohodou
Litomyšl - pronájem atypického zděného bytu
2+kk (57 m2) ve II.NP v centru města. Č.344.
Cena 6 500,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem neb.prostor 10-105 m2

ve II. NP, 10-140 m2 ve III. NP a 4 stav. buňky
ve III. NP blízko centra. Č.307. Cena info v RK

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Veřejné projednávání Koncepce zdravotnictví Pardu-
bického kraje se koná v úterý 9. února 2010. Radní
zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová zve
občany kraje v 16 hodin do sálu Zastupitelstva Par-
dubického kraje, kde se lidé mohou seznámit s tím,
jaké priority si stanovila krajská samospráva ve
zdravotnictví v následujících třech letech a jak si
představuje kvalitní péči o pacienty. Využijte veřej-
ného projednávání, kde se můžete zeptat na vše, co
vás ve zdravotnictví zajímá. Návrh koncepce zdra-
votnictví projedná ve čtvrtek 18. února 2010 krajské
zastupitelstvo. 

Během roku 2009 se podařilo dokončit hrubou stavbu
kostela. K uzavření stavby a zhotovení výplní otvorů
napomohly příjmy posledních dvou měsíců. Pardubic-
ký kraj přispěl v prosinci dotací 500 tisíc korun. Bene-
fiční akce a veřejné sbírky konce roku 2009 vynesly
celkem 115 498 Kč. I přes ekonomickou krizi, promíta-
jící se do trhu s realitami, se podařilo najít kupce
pro stávající modlitebnu. Po realizaci tohoto prodeje
se hranice zajištěných prostředků pro stavbu (včetně
3,7 mil. půjček) přehoupne k 15 mil. korun. 
V současné době je podána žádost do Operačního pro-
gramu životní prostředí, oblast podpory 6.5. Podpora
regenerace urbanizované krajiny na zeleň a parkové
úpravy v okolí nového kostela na 1,5 mil. korun. Chtě-
li bychom využít možnosti a podat žádost v rámci Míst-
ní akční skupiny Litomyšlsko na technologickou část
stavby – silnoproud. Kromě zdrojů ve svých řadách
hledáme další možnosti grantů a nadací.
Jsme vděčni za průběh celého roku, každou korunu
a každý kousek postavené zdi. Velkou událostí pro nás
byla bohoslužba na Boží hod vánoční přímo na stavbě
kostela. Za účasti Litomyšlanů, přátel z okolních měst,
členů sboru Církve bratrské i členů dalších církví se
poprvé budoucím sálem rozeznělo vánoční evangeli-
um a koledy. Během bohoslužby byla uspořádána
sbírka pro Charitu – pečovatelskou službu, která vynesla

4 037 Kč. Jsme si vědomi, že nejsme stavbou kostela
jediní potřební v Litomyšli.
Po dokončení a osazení zbytku všech okenních otvorů
bude práce na stavbě soustředěna na dokončení bytu,
aby v případě potřeby bylo možno požádat o předčasné
užívání této části stavby. 
Děkujeme všem dárcům, přátelům i příznivcům stavby
za podporu v roce 2009.

Ing. Jana Macková, stavební tým nového kostela, 
sbor Církve bratské v Litomyšli

Kraj požádá stát, aby změnil
systém letecké záchranky

Rada Pardubického kraje neschválila dvoumiliono-
vý příspěvek na provoz letecké záchranné služby v
Královéhradeckém kraji. Zdůvodnila to tím, že
nemá dostatek informací, na co konkrétně soused-
ní kraj peníze požaduje. O provozu vrtulníků totiž
nerozhoduje Pardubický kraj, ale stát. Zdravotnic-
ká záchranná služba Královéhradeckého kraje
zajišťuje smluvně tuto službu pro ministerstvo
zdravotnictví. Samospráva proto požádá minister-
stvo, aby situaci systémově řešilo.  
„Musíme vědět, na co konkrétně máme finanční
prostředky dát. V případě, že bychom akceptovali
požadavek, nemůžeme vyloučit, že by podobné
nároky vznesly sousední kraje Olomoucký nebo
Vysočina,“ zdůvodnila zamítavé rozhodnutí radní
zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová.
Dodala, že před dalším jednáním mezi oběma kraji
by měly být vyjasněny náklady na leteckou
záchrannou službu, a také jasně specifikovány čin-
nosti hrazené z krajských prostředků. „V rozpočtu
na letošní rok není zahrnut příspěvek na vrtulník,“
uvedla. 
„Navrhujeme, aby stát, který provozuje leteckou
záchrannou službu v Královéhradeckém kraji
i v ostatních krajích rozhodl, odkud budou vrtul-
níky k těžce zraněným pacientům létat. Měl by
existovat centrální dispečink, odkud by dispečeři

posílali vrtulníky k těžkým a závažným případům,“
uvedla Tauberová, jakým směrem by se měla ubírat
jednání mezi státem a kraji.   
O systému letecké záchranné služby bude jednat
Asociace krajů ČR. 

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

Cesta jak nalákat turisty:
vlastní cestovní kancelář 

Na brněnském veletrhu GO a Regiontour, který se
konal v polovině ledna na brněnském výstavišti, se
setkal radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal
s řadou odborníků na cestovní ruch. Diskutoval také
s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruš-
kou. Tématem jejich pátečního setkání se stalo pří-
padné zřízení cestovní kanceláře, která by
existovala vedle Destinační společnosti Východní
Čechy. 
„Uvažujeme o cestovní kanceláři, která by za urči-
tých podmínek nabízela produkty cestovního ruchu

z našeho kraje," sdělil radní Stejskal téma, o kterém
hovořil s ministrem pro místní rozvoj. Ministr upo-
zornil radního, že podobný projekt funguje ve Zlín-
ském kraji, a to v návaznosti na Moravskou
jantarovou stezku.  Myšlenku založení cestovní kan-
celáře, jejímž zakladatelem by byl kraj, ale pan
ministr příliš nedoporučuje," shrnul radní výsledek
krátkého jednání. Záměr bude radní Stejskal konzul-
tovat s kolegou ze Zlínského kraje. 

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

Celková bilance stavby nového
kostela za rok 2009

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•7. února od 19.00 / Fabrika
Koncertní sezóna 2009/2010: Zjasněná noc -
Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla
Šmoka, choreografie: Pavel Šmok
•9. února od 19.00 / Fabrika
Honza a František Nedvědi s kapelou - kon-
cert
•16. února od 20.00 / Fabrika
Hudební kavárna: Jazz Efterrätt - koncert
hudební formace, která ve svém repertoáru
spojuje prvky jazzu, funky, blues i latiny.
Více informací na  www.kultura-svitavy.cz.

POLIČKA
•6. února od 20.00 / Divadelní klub
Sunshine - koncert české rockové kapely
•11. února od 18.00 / Tylův dům
Nejúspěšnější sportovec roku 2009 regionu
Svitavska - slavnostním večerem provede R.
Šilhan, vystoupí H. Zeťová, D. Deyl, artistická
show Marta a mažoretky Tylova domu
•23. února / Tylův dům
Trio Nété - koncert kytarového tria.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•23. února od 19.00 / dvorana muzea
Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno - vtipná,
svižná komedie, která by se mohla jmenovat
„Jedno velké nedorozumění“.
Více na : www.moravskatrebova.cz.

VYSOKÉ MÝTO
•7. února – 14. března / Regionální muzeum
Výstava: Stromy jako domy - stromy jako
domy či obydlí nejen zvířátek, ale i různých
druhů hmyzu, ptáků a savců.
•20. února od 20.00 / Městský klub
Vlasta Třešňák a Band - koncert

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Vizualizace 

Po staletí kráčí časem,
důstojně a majestátně a historii svou
si nese v sobě.
Nekonečnou krásou zdobí naši zem.
Když cítím, tak žiju, když žiju, tak tedy jsem.

A ona žije stále více a srdce její hoří jako svíce.
Ten plamen sílu má a víru dává lidem všem.
Lidem, co osud svůj už tady našli
i těm, co jenom projíždí
a jsou tu jako hosti.

Chvíle, jež už nikdy nevrátí se,
mohly by nám vyprávět.
Jak vzniklo a krásou vzkvetlo
tohle město, tenhle svět.

Jedinečnost, co nosí v sobě, neskrývá.
A v každé době věří všem a věří sobě.

Toť město, jež Smetanou je provoněno
a s láskou cítí každý tón.
Tón, který rozjasní Tvou mysl.
A Ty nikdy nezapomeň,
jak zní to jméno města Tvého.
To království je LITOMYŠL.              Petr Průžek

Naše Litomyšl

Veřejné projednávání
koncepce
zdravotnictví
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V psinci na Pohodlí čekají na nové páníčky

Německý ovčák Suchá
Dne 6. ledna byl v obci Suchá odchycen pes německé-
ho ovčáka, který se v okolí potuloval několik dní.
Jedná se o pěkného, zdravého psa, klidné povahy,
stáří asi do 5 let. Je umístěn na psinci Pohodlí. 

Pes - německý ovčák
Ze Starého města byl do psince umístěn nalezený
pěkný mladý pes německého ovčáka. Má menší vadu -
jedno svěšené ucho. Je přítulné vděčné povahy. 

Fena - německý ovčák
Dne 14. prosince 2009 nalezli strážníci na základě
upozornění občanů v lese na Černé hoře u stromu uvá-
zanou fenu německého ovčáka. Je umístěna na psinci
v Pohodlí a čeká na nového majitele. 

Kříženec 
Koncem července byl u Drůbežáren v Osíku odchycen
žluto-šedo-černý kříženec. O klidného psa se mohou
zájemci přihlásit na Městské policii Litomyšl nebo po
předchozí domluvě na psinci Pohodlí.

Pes Haski
Vloni 10. července byl Městskou policií odchycen v
obci Kornice pěkný velký světlý pes, zřejmě Haski nebo
kříženec tohoto plemene. Majitel se dosud nepřihlásil.
Mohou se tak hlásit zájemci o adopci. 

Fena - německý ovčák
Dne 21. ledna byla Městskou policií na ulici Mařákova
odchycena fena německého ovčáka, asi 2 roky stará.
V jednom oku má bílou duhovku.

-red-

Do únorové Lilie se nevešlo a na webu Města Litomyš-
le www.litomysl.cz, v sekci Co se do Lilie nevešlo, tedy
najdete: 
•Mořský koník
•Recitál Karla Gotta a Divadlo Járy Cimrmana v Domě
kultury Letohrad. 

nevešlo se do Lilie

Policisté v Litomyšli reagovali na poznatky, jež hovoři-
ly o hojné návštěvnosti mládeže v restauračních zaří-
zeních a hernách. Dle informací zde mělo docházet ke
konzumaci alkoholu právě mladistvými osobami.
Na základě těchto informací policisté z Obvodního
oddělení v Litomyšli dne 13. ledna prováděli opakova-
ně, v různých časových intervalech, kontrolu 19 res-
tauračních zařízení, barů a heren. Kontroly probíhaly
od druhé hodiny odpoledne až do pozdních večerních
hodin. 
Několik desítek přítomných dětí bylo podrobeno
dechovým zkouškám na alkohol. Výsledky této kontro-
ly byly přinejmenším překvapující. Chcete znát výsled-
ky? Všechny byly negativní. 
Tato akce nebyla rozhodně ani první, ani poslední
a měla především preventivní charakter. Navíc ohlasy
ze strany veřejnosti byly veskrze pozitivní. Nejen mlá-
dež, ale i provozovatelé a obsluhy restaurací s kontro-
lami v podobném duchu mohou počítat i nadále. 

nprap. Anna Štegnerová, tisková mluvčí

Kontroly na podávání
alkoholu dětem
budou pokračovat

Předvánoční
vystoupení
dětí z I. MŠ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paním učitel-
kám a všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli
na předvánočním prosincovém vystoupení našich dětí
z I. MŠ Litomyšl ve Smetanově domě.
Již před vstupem do sálu nás mile přivítala vůně
vánočního cukroví, které pro všechny příchozí upekly
paní kuchařky, stejně jako malovaná přáníčka našich
dětí, které jsme si mohli odnést domů. Po úvodním
slově paní ředitelky vystupovaly děti po odděleních
a diváci v hledišti ocenili svým nadšeným potleskem
všechny nacvičené písničky, básničky a tanečky. Obje-
vily se i úsměvné momentky, které v každém dětském
představení nesmí chybět, a na které my, rodiče, rádi
vzpomínáme. V mnohdy uspěchaném předvánočním
čase bylo toto vystoupení velmi milým a příjemným
zastavením a potěšením jistě pro každého, kdo přišel.
Vážíme si pedagogických pracovníků naší školky.
Odvádějí úžasný kus práce, která děti baví a věříme, že
se na tuto již tradiční akci můžeme těšit zase příští
školní rok.                                            za spokojené rodiče

Markéta Šplíchalová a Martina Nešporová

NOVABRIK CZECH, s.r.o.
Lezník 133, Polička, PSČ: 572 01

vypisuje výběrové řízení
na pozici 

všeobecná
účetní

Požadavky:
SŠ, dokonalá znalost účetních

a daňových zákonů,
samostatnost, práce na PC, 

praxe v oboru min. 10 let.

Profesní životopis na e-mail:
sdvorakova@novabrik.cz

Inzerujte v Lilii!
nový ceník inzerce naleznete na straně 3
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Absolventi - spor-
tovci, přihlaste se!
Ve dnech 30. září – 2. října proběhnou na našem gym-
náziu oslavy 370. výročí jeho založení. Při této příleži-
tosti uspořádá kabinet tělesné výchovy  Turnaj
„GENERACÍ“ v odbíjené (mohou se spojit 2 - 3 ročníky).
Tímto se obracíme na zájemce - sportovce z řad našich
absolventů, aby se do 10. června přihlásili na této
adrese: krouzil@glit.cz . O organizaci a podrobnos-
tech turnaje vás budeme informovat na webových
stránkách naší školy.                              Jaromír Kroužil

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
Vás zve na tradiční

Zpěvy páteční
aneb posezení při večeři 

s živou hudbou pořádané 
v sobotu 13. 2. 2010 od 19.30 hodin

V průběhu večera zazpívají a zahrají
Radka Hudečková a Petr Jiříček.

Těšíme se na Vaši návštěvu, rezervace
na telefonním čísle 461 615 338.

Lidový dům Litomyšl pořádá

pokračovací taneční
od 13. března 2010

Pátky: učitel tance ing. Jan Lexman
20.00 hod, pouze 1. lekce v so 13. 3.

Soboty: učitel tance Jan Bílek
17.00 hod mládež, 20.15 hod dospělí

Kurzy se skládají z 5 lekcí,
cena 700,-/os/ kurz

přihlášky od  února 2010
tel. 461 619 183, 731 460 663 

lidovydum@lit.cz

MČR v motoskijöringu má za sebou
dva úvodní závody

zpomalovací zatáčky. To se nakonec osvědčilo, celý
den proběhl bez zranění a na trochu techničtější
trati tak trochu překvapivě excelovali Jiří Mencák
s Jonášem Bergerem z X-Sport Racing teamu. Oba
dny si hodně dobře počínal bývalý výborný repre-
zentant Československa v motokrosu, věčně mladý
Pavel Kunc, který i v padesáti letech dokáže držet
tempo s o generaci mladšími závodníky. Celkově se
svým lyžařem Romanem Prossem v barvách Orionu
Litomyšl figurují po dvou závodech na průběžném
druhém místě za bratry Šrolerovými. Naopak se
na jihu Čech ne zcela dařilo úřadujícím mistrům ČR
Josefu Sládkovi s Petrem Čížkem z SMS Pardubice.
Tato skromná dvojice si i navzdory vyhraněnému
a efektnímu stylu jízdy vyjela po dvou závodech
pouze 5. příčku.
Závody to byly každopádně hodně zajímavé. Je
vidět, že zhruba prvních 10 dvojic mistrovství drží
opravdu vysoké tempo, které je navíc podloženo
bezchybnou jízdou jak jezdců na motocyklu, tak
hlavně lyžařů. Pět jihočeských posádek, které se
postavily na start těchto závodů, mělo tak vlastně
poprvé možnost zkonfrontovat síly s pravidelnými
účastníky MČR. Nakonec vyšlo výsledkově téměř
naprázdno. Radek Bareš z Motoclubu Milevsko,
bohužel, ani nemohl po zranění svého lyžaře Jana
Klejmy do nedělního závodu nastoupit a jinak
hodně rychlý Martin Kočí z SMS Kaplice po oba dny
sice vystřídal dva lyžaře, ale i když bojoval jako lev,
po odstoupení a pádech svých lyžařů ani jeden den
na finále, bohuže,l nedosáhl, i když v Rodné k tomu
měl hodně blízko. A tak jediné dvě jihočeské posád-
ky, které o víkendu dokázaly v MČR bodovat, byly
nakonec Václav Malkus z lyžařem Vítem Žižkou
v sobotu v Radeníně a Vít Vitouš s Petrem Kunkalem
pak v neděli v Rodné, obě startující za pořádající
Motosport Chýnov.

-red-, foto Richard Gironi

O víkendu 9. – 10. ledna se na jihu Čech konaly
úvodní dva závody Mistrovství České republiky
(MČR) v motoskijöringu „Orion – Shiva KTM Cup
2010“. S přípravami obou tratí bylo hodně starostí,
protože až do čtvrtka bylo k dispozici hodně málo
sněhu, a tak se musel komplikovaně stahovat
na profil tratí z okolních prostor. V pátek a v sobotu
pak dle meteorologických předpovědí nasněžilo až
příliš velké množství sněhu, a tak se naopak řešila
nerudovská otázka „kam s ním“.
Na první závod do Radenína v sobotu 9. ledna přije-
lo 23 dvojic. Závodilo se na rychlé, 600 metrů dlou-
hé trati. Kromě hodně nepříjemného zranění lyžaře
Jana Klejmy z Motoclubu Milevsko probíhal závod
ve slušném rytmu. Jezdci uvítali i nový způsob kva-
lifikačních jízd dle systému ploché dráhy. Ve finále
pak excelovali loňští vicemistři ČR bratři Šrolerové
ze Side motokros klubu Klášterec n. Orlicí před zku-
šeným motokrosařem Víťou Markem s lyžařem Jaku-
bem Navrátilem z Cerman Racing teamu.
Do nedělního závodu v Rodné nastoupilo již jen 20
tandemů. Opět rychlý profil tratě se ráno před závo-
dem v rámci bezpečnosti upravil vložením jedné

Testování lyží 
Atomic a Salomon
Dům sportu Stratílek Litomyšl připravil zajímavou akci
pro lyžaře. Bezplatně zapůjčí špičkové lyže značek
Atomic a Salomon. Akce se bude konat na sjezdovce
Peklák v České Třebové. Datum konání je v neděli
7. února a v neděli 14. února, vždy od 9.00 do 16.00.
Ti zájemci, kteři si chtějí vyzkoušet špičkové lyže těch-
to značek, si musí vzít s sebou pouze dva doklady
totožnosti, lyžařské boty, hůlky a dobrou náladu. Sníh
a pěkné počasí budou zajištěny.         Hubert Stratílek

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

KAMENICTVÍ
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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

Motoskijöring v Nekoři
Motoskijöringem v Nekoři pokračoval 16. ledna letoš-
ní seriál Mistrovství České republiky (MČR) „Orion –
Shiva KTM Cup 2010“ 3. závodem. Na pečlivě připrave-
né technické trati, kde jedno kolo měřilo 750 metrů,
změřilo své síly 22 našich nejlepších dvojic. Z loňské
špičky chyběl pouze nejúspěšnější jezdec v historii
této disciplíny Bohuslav Svatoš. Jeho lyžař Josef Furár
není ještě stále zdravotně fit po loňské motokrosové
sezóně. Závody s dramatickým průběhem sledovalo
1 000 diváků.
Zajímavý vývoj mělo úvodních 12 kvalifikačních jízd,
kde jel každý jezdec 4x podle rozpisu. Nejúspěšnějších
8 dvojic tak přímo postoupilo do finálové jízdy A. Nej-
lépe si vedli 3x vítězní bratři Šrolerové, Kunc s Prossem
a Mencák s Bergerem. Smůlu měl Vítězslav Marek,
dosud 4. jezdec průběžného pořadí MČR. Do jedné
z jízd nestihl nastoupit po problémech s motocyklem,
a musel tak, podobně jako dalších 11 jezdců do finále
B. Své jezdecké umění prokázali i loňští mistři Sládek
s Čížkem. V 7. kvalifikační jízdě ztratil jezdec lyžaře.
Vzniklou ztrátu ale oba dokázali dohnat, když se jim
podařilo během posledního kola předjet 3 dvojice,
a dostat se tak alespoň na 3. místo.

V B finále dlouho vedli Roušavý s Páchou. Zdálo se, že
konečně navážou na své úspěchy před několika lety,
kdy patřili k absolutní špičce. Dlouho se za nimi drželi
Froněk s Fajkošem. V polovině závodu se před obě tyto
bojující dvojice dostali favorizovaní Marek s Navráti-
lem a cílovou šachovnici viděli jako první. Dramatický
byl průjezd cílem 9. okruhu. Při předjíždění posádky
o kolo spolu měli kolizi Roušavý s Froňkem. Druhé
postupové místo si tak překvapivě vyjel soutěžák Ros-
tislav Ondračka s lyžařem Karlem Videckým, kteří jezdí
první sezónu.
Hlavní finálová jízda byla ve znamení skvělé jízdy zku-
šeného Pavla Kunce s Romanem Prossem. Pavel doká-
zal nejlépe odstartovat a pak si už jen hlídal jezdce
za sebou. Zdá se, že se mu daří s novým lyžařem a že by
mohl navázat na úspěchy hlavně z roku 2002, kdy byl
mistrem ČR. Na 2. pozici se dlouho drželi vítězové
předchozího závodu v Rodné Mencák s Bergerem. Pro-
následovali je Sládek s Čížkem, Šrolerové a Mňuk
s Langrem. Ve 4. kole se po kolizi zařadili až na konec
jezdeckého pole bratři Šrolerové. Mencák s Bergerem
neodolali náporu Sládka s Čížkem a nakonec si ani
nevybojovali věnec, protože 3 kola před cílem ztratil
jezdec lyžaře.
Pořadí závodu v Nekoři: Pavel Kunc – Roman Pross,
Orion Racing Team Litomyšl, Honda (10:13,65), Josef
Sládek – Petr Čížek, SMS motokrosu Pardubice, Honda
(10:16,74), Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Motokros
Team Vysoké Mýto, Yamaha (10:19,24), Vítězslav Marek
– Jakub Navrátil, Cerman Racing Team, KTM (10:29,03),
Jiří Mencák – Jonáš Berger, X-Sport Racing Team,
Honda (10:29,64), Roman Skalka – Tomáš Bříza, Side-
motokrosklub Klášterec, Honda (10:39,75).
Po 3 odjetých závodech se do čela dostali po vyrovna-
ných výkonech Kunc s Prossem s 50 body. Za nimi již
jsou loňští mistři Sládek s Čížkem se 42 body a Mencák
s Bergerem se 40 body. 

Josef Vašíček, foto Miroslav Jireček

Inzerce 
Hokejové kartičky NHL, Jágr-team a ČR vyměním nebo
koupím celou sbírku. Guy4@seznam.cz, 608821605. •
Prodám bicí soupravu Amati. Cena 6 000 Kč. Tel: 724
667 910. • Sdělení: Prosím paní P. od sokolovny, jež má
ode mne světlou konfer. stěnu cca před 3 lety. Mám tu
pro ni ještě světlý peřiňák + konf. stoleček, vše nechám
za její cenu. Komen. náměstí, tel.: 739 307 646. •
Nabízím nádhernou soupravu skla. Vhodné jako sva-
tební dar. Růžové sklo bohatě zlacené, vyr. v 70.
letech na vývoz do arabských zemí. Souprava obsahuje
2 vázy, 3 karafy, velikou dózu, 18 skleniček. Cena v té
době 8 950 Kčs. Dnes nechám za 5 500 – 6 000 Kč, dle
dohody. Tel.: 739 307 646. • Nabízím různé doplňky
do stylové chalupy – křížek, skleničky, mléčenky,
vázičky atd. Cena dohodou. Tel.: 739 307 646. •
Nabízím knihu Encykl. starož. nábytku, úplně nová,
za polovinu PC, tzn. za 550 Kč. Tel.: 739 307 646. •
Nabízím krásný kávomlýnek z poč. 20. stol. za 1 200
Kč, obrázek Prahy na plechu za 500 Kč. Tel.: 739 307
646. • Nabízím 38 ks starož. šelakových gramofono-
vých desek z let 1938-1959 za vše 850 Kč, malé desky
za vaši cenu. Tel.: 739 307 646. • Pro filatelistu 700
obálek prvního vydání z let 1945-1970. Pozůstalost –
cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte malý
dobový skleníček či příborníček k uložení sbírky sta-
rých panenek. Tel.: 739 307 646. • Prodám 2 péřové
polštáře + 2 deky + 1 peřinu. Málo používané. Tel.: 732
688 037. • Prodám větší množství květináčů, celk.
cena: 1000 Kč. ČB – TV Tesla, ČB – TV satelit přenosná,
kufříkový psaný stroj Consul, nová zimní bunda XXL,
sbírka kaktusů, taška na kolečkách, barevná TV Tesla
uhl. 55 cm, otoman, peřiny, telefon na p. linku. SMS:
736 790 421. • Prodám telefon na pevnou linku
oranž. kulatý, dveře vnitřní plné 60/197, hudební
skříň Humoreska – rádio + gramofon, barový pult
mahagon, dřevěnou poličku – vhodná na chalupu, cep

z r. 1940, chodský komp. kávový servis z r. 1960
(černý podklad, polní květiny), plyšový koberec s
modrými květy, mušelínový přehoz přes manž. postele,
bílé damaškové povlečení + bavl. prostěradla, drané
nepoužité peří, kufříkový psací stroj Consul, stůl kovo-
vý do dílny, palivové dřevo 2 – 3 m3. Tel.: 607 744
568. • Prodám štěně bílého trpasličího pudla bez PP.
Odběr možný ihned. Tel.: 732 532 483. • Nabízím
30 ks náramkových hodinek z 50. - 80. let za 1 150 Kč,
hrací strojek – klavír (70. léta, Germany) za 500 Kč, sví-
cen měděný, mírné poškození za 150 Kč, sošku holčič-
ky – Míšeň, výška 10 cm za 1 500 Kč. Tel.: 739 307
646. • Nabízím ručně malované kořenky, černý pod-
klad – vlčí máky, 17 ks za 375 Kč, 2 velké polévkové
mísy, krásné za 450 Kč, 5 hrníčků starož. zlacených
za 500 Kč, cínový talíř za 350 Kč, skleničku s loveckým
motivem, krásná rytecká práce za 500 Kč. Tel.: 739 307
646. • Lyže – běžky za 150 Kč, vysavač Panasonic, stáří
cca 4 roky, univerz. sáček, za 275 Kč, nový turbokartáč,
PC 699 Kč za 300 Kč, krásné křeslo čalouněné, modrá
barva, stáří 2 roky, PC 3 999 Kč, nyní za 1 650 Kč. Tel.:
739 307 646. • Časopisy Art-antiques r. 2005, 2006,
2007, vše za 700 Kč, malý prádelníček z masivu za 1
000 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabízím nádherný velký
talíř s obrázkem Prašné brány, starožitný starý loket
za 650 Kč, krásný ručně malovaný talíř, též velký ori-
ent. čínský motiv za 500 Kč, svícen zlacené sklo, mírně
odštípnuté za 300 Kč, vše 20. - 30. léta. Tel.: 739 307
646. • Prodám klavír (vídeňské značky Mikula Vídeň) –
krátké křídlo v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 728
369 943. • Nabízím sběratelce starý domeček
pro panenky, stáří cca 100 let, rozměry 75x42x50 cm
na malých žel. kolečkách za 5 000 – 6 000 Kč, dohoda.
Tel.: 739 307 646. Možná i výměna za nějakou staro-
žitnou panenku do mé sbírky. • Košíček se skleněnou
miskou stříbro za 4 500 Kč. Tel.: 739 307 646. •
Pěkný obraz signovaný, krajina za 850 Kč. Tel.: 739
307 646. • Křeslo kožené, světlá kůže na kolečkách
za 600 Kč. Tel.: 739 307 646. • Menší sbírku kapes-
ních hodinek za 8 000 Kč. Tel.: 739 307 646.

Zaměstnanci Modré cukrárny Litomyšl děkují všem
zákazníkům a známým za projevenou přízeň v roce 2009.

V roce 2010 přejeme všem obyvatelům Litomyšle
a všem zákazníkům hodně štěstí, zdraví a osobních

i pracovních úspěchů.

Majitelka Modré cukrárny Iva Hanusová by ráda alespoň
touto cestou poděkovala všem občanům Litomyšle,

kteří ochotně pomohli obnovit provoz Modré cukrárny –
prodejny i výrobny po téměř úplném zničení veškerého

zařízení při záplavě 22. července 2009. 

Nabízíme široký sortiment cukrářských výrobků
vlastní ruční výroby: klasické, atypické zákusky, rautové
dortíky, dorty klasické, dětské, svatební; koláče, záviny,

bábovky, perníky, makovce a další výrobky.
Zveme vás k nákupu i posezení do klasické,

malé cukrárničky s vlastní výrobnou na Smetanově nám. 24
a nové cukrárny na autobusovém nádraží v Litomyšli.

Modrá cukrárna
děkuje a zve

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU
vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup

a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek
z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový

a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 
Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,

porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,
staré pohledy, hračky, hodiny,

dětské proutěné kočárky, staré motorky,
hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

Odvoz a vyklizení zajištěno. Platba v hotovosti.
Rychlé a solidní jednání. Stavte se nebo zavolejte

kdykoliv na telefon: 604 243 579 nebo 461 614 795.

PRODEJ JABLEK
od soukromníka rozvozem k Vám domů. Nabízíme odrůdy:
Rubinola, Godstar, Angold, Topaz, Rubín, Golden D.
• Balení: Bedýnka po 13 kg – možnost mix odrůd 
• Cena: 10 Kč/kg  - cena včetně rozvozu 
• Rozvoz v termínech 21. 2., 7. 3., 21. 3.
• Objednávky Tel. 723 943 791
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Závody v Horse skijöringu v Janově

O výsledku rozhodly laciné branky

V sobotu 16. ledna pořádala Stáj Pucher a Občanské
sdružení hiporehabilitace Baneta 3. ročník Horse ski-
jöringu. Závody jezdců na koních, kteří za sebou táh-
nou lyžaře, přilákaly do Janova skvělou diváckou
kulisu, jež vytvořila výbornou atmosféru a podpořila
závodící dvojice.
Tato sportovní akce začínala Slalomem, kde se objevi-
lo na startu 15 dvojic. Mohli jsme vidět skvělé výkony,
ale nechyběly ani vtipné dvojice, např. pony a sáně,
jezdec cválající po závodní trati bez lyžařky, kterou
ztratil během závodu. Tyto výkony opravdu nenechá-
valy diváky chladnými a skvělý komentář pana Jindři-
cha Kasala dodal celému závodu opravdu ojedinělou
atmosféru. Vítězství této disciplíny patřilo, po napína-
vém boji, Lucii Peškové s koněm Gram a lyžaři Milanu
Fadrnému. Druhou soutěží byl Skok do dálky - Story
Design Cup - přes skokanský můstek, kde se diváci
dočkali hned několika skvělých výkonů. Nejdelším
skokem do dálky se mohl pochlubit Michal Mundil,
přezdívaný Ahonen, který doskočil do dálky 6,6
metrů. Tento lyžař, tažený koněm Gride Lenkou Buch-
tovou, se tak stal obhájcem loňského titulu Skokan
roku a s přehledem zvítězil. Vrcholem celého dne byla
volba nejlepšího Freestylisty roku. Zde byli soutěžící
hodnoceni čtyřčlennou diváckou porotou a věřte, že

ní atmosféru i za to, že si dokázali najít čas a přijeli se
do Janova v zimním počasí pobavit. Velké poděkování
patří i Jindřichu Kasalovi, jehož komentář byl napros-
to bezkonkurenční a dohnal k slzám (ale slzám ze smí-
chu) nejednoho diváka.
Velké díky patří všem pomocníkům a především spon-
zorům: Obecnímu úřadu Janov, Story Designu Lito-
myšl, Lyžařské škole Sun Ski Čenkovice, Peak sportu
Litomyšl, Boss Timeru Brno, Občanskému sdružení
hiporehabilitace Baneta a všem členům Stáje Pucher.
Výsledky Slalom: 1. místo Pešková Lucie s koněm
Gram, lyžař Fadrný Milan (stáj rodiny Peškových), 2.
místo Pešková Lucie s koněm Gram, lyžař Brýdl Jakub
(stáj rodiny Peškových), 3. místo Machová Alice s klis-
nou Faria, lyžař Lukáš Mach (JK Machovi)
Výsledky Skoky do dálky: 1.místo Buchtová Lenka
s koněm Gride, lyžař Michal Mundil (OS Bonanza), 2.
místo Pešková Lucie s koněm Gram, lyžař Jakub Brýdl
(stáj rodiny Peškových), 3. místo Tměj Josef s koněm
Jenufa, lyžař Tměj Filip (stáj Hubertus)Výsledky Free-
style: 1.místo Pešková Lucie s koněm Gram, lyžař
Brýdl Jakub (stáj rodiny Peškových), 2.místo Tměj
Josef s koněm Jenufa, lyžař Tměj Filip (stáj Hubertus),
3.místo  Jan Kadlec, s koněm Gride, lyžař Bečková
Bětka (OS Bonanza).         Text a foto Hana Onderková

se mnohokrát málem přelámali v půl, jen aby zaujali.
Shlédli jsme jízdu lyžaře pozpátku, odvážnou otočku
ve vzduchu, ale i jiné zajímavé kreace, které pobavily
všechny přítomné. I zde kralovala dvojice Lucie Peško-
vá s koněm Gram a lyžařem Jakubem Brýdlem, jež
po strhujícím rozeskakování s lyžařem Filipem Tmějem
o vlásek zvítězila. Kreace byly opravdu originální
a myslíme, že i olympijský vítěz Aleš Valenta by se
divil, co naši soutěžící prováděli ve vzduchu i na zemi.
Tímto děkujeme všem zúčastněným za skvělou závod-

Zápasy s Moravskou Třebovou jsou vždy napínavé až
vyhrocené, a ten 20. ledna nebyl žádnou výjimkou.
Rozhodně se bylo po celou dobu nač dívat a diváci
obou táborů si přišli na své. O výsledku rozhodly
hlavně laciné branky, kterých jsme „vyrobili“ přespří-
liš. Soupeřům naši hráči alespoň překazili tříbodovou
radost, srovnáním stavu doslova na poslední chvíli.
1. třetina - Hra nezačala rozhodně žádným taktizová-
ním a už vůbec ne opatrně. Hrál se hokej nahoru
a dolu. Ve 4. minutě po kolotoči kolem Bureše otevřel
gólový účet Andrejs, který by mohl dát Lustykovi
bomboniéru. Náš malý, ale hbitý hráč totiž vybojoval
puk na pravém křídle a sjel si k pravé tyči. Tam ale
místo střely překvapil všechny nahrávkou právě And-
rejsovi, a ten přehodil ležícího Bureše – 1:0. Slovan
a jeho útoky, jak už to tak bývá, byly velmi nebezpeč-
né a bylo jich hodně. Paradoxně jsme soupeři pomoh-
li v jeho vlastním oslabení po faulu Havlíčka. V čase
10:47 potrestal Kobza neuvěřitelně naivní a špatnou
rozehrávku našich střelou mezi betony Pavlíčka –
1:1. Že byl Slovan při chuti, dokazuje faul Kučery
ze 13. minuty na unikajícího hráče, za který může být
vcelku rád, že neskončil trestným střílením. V násle-
dujícím období jsme ještě doslova přežili oslabení
o dva hráče. Že jsme stále nebezpeční, postupně
dokázali nájezdem Šeda s Dospělem ve 14. minutě.
Ale ani tato akce, ani téměř přesilovkový zámek Tře-
bové na stavu už nic nezměnily.
2. třetina - Prostřední dějství jsme nezačali vůbec
dobře a inkasovali jsme druhý gól. Čas 21:05, Kašpa-
rovu nahrávku uklidil do téměř prázdné brány hráč 7
– 1:2. Když zazvonilo ve 22. minutě břevno za Pavlíč-
kem, naši se probrali. Ve 23. minutě se sice nechal
vyloučit Pilný, přesilovka Slovanu se ale ukázala být
stejným Danajským darem jako naše přesilovka před-

tím. V čase 22:52 totiž Hudousek v tomto oslabení
doslova propasíroval puk za Bureše – 2:2. Poté jsme
dostali chvíli na pokochání se vyrovnaným stavem,
a to až do času 28:20. Šauer neubránil jednoho
z hráčů a ten vsítil – 2:3. Michal se sice rozčiloval
a gestem naznačoval, že to byl gól rukou, nafasoval
ale jen desetiminutový osobní trest. Ve 32. minutě
všechny vzrušila akce, po níž se puk uhnízdil na víku
Burešovy klece. Gumová placka skončila na správném
místě až v čase 32:41. To Šeda vrátil milimetrovou
střelou odražený puk k tyči – 3:3. Slovan, očividně
alergický na naše neustálé dotahování, nás v období
kolem 34. minuty nepustil z obranného pásma, až
všichni počítali kolikže máme na ledě hráčů. Nicmé-
ně přišla 38. minuta a série tutovek Litomyšle a nej-
spíše zlomový okamžik mače – Bureš je totiž všechny
téměř zázračně pochytal.
3. třetina - Přišla, jak si všichni mysleli, poslední
hrací část a veleočekávané kdo s koho. Ve 46. minutě
mohlo být jasněji, puk za Pavlíčkem prosvištěl bran-
kovištěm tak rychle, že ani nestačil pozdravit. V 50.
minutě kontroval Šeda peckou do Burešovy masky.

A, aby se to nepletlo, následoval další zámek Slova-
nu. Totální zkázu přinesl čas 56:25 a poněkud laciný
gól. Střela tečovaná na brankovišti se zatřepetala
tam, kde to nikdo z domácích vidět nechtěl – 3:4.
Nezbývalo, než se pomalu připravit na odchod domů,
čas utíkal a Třebová kontrolovala hru. Trenér si vybral
time out a odvolal Pavlíčka z brány. „Překvápko, pře-
kvápko!” Tah vyšel! V signalizovaném vyloučení srov-
nal Dospěl důležitou brankou, na kterou asi
nezapomene – 4:4.
Prodloužení - Jestli se začalo zhurta, tak prodloužení
už bylo poněkud opatrnější. Jako na konci třetí třeti-
ny, i tady však zdání klamalo. Pět vteřin před koncem
nastavení čistě prostřelil Kutmon Pavlíčka mezi beto-
ny a nadšení hostů jak na tribuně, tak na ledě nezna-
lo mezí... Jedinou útěchou pro nás tak může být to,
že nebylo tříbodové.
Sestava Litomyšle: Pavlíček (Holomek) - Matys,
Pilný, Čejka, Ač, Mimra, Šeda, Hudousek, Lustyk,
Dospěl, Šauer, Dvořák, Andrejs, Kučera.

Text Petr Židek, zpracoval Jiří Mlejnek, 
foto Petr Šilar - Deník 

Volejbalové soutěže vstoupily 
do druhé poloviny

V polovině ledna vstoupily dalšími mistrovskými zápa-
sy do své druhé poloviny krajské volejbalové soutěže.
Muži si snadno poradili s TJ Sokol Hnátnice, ale proto-
že následující víkend měli herní přestávku, v průběžné
tabulce klesli s mankem dvou neodehraných zápasů
na druhé místo za Energetik Chvaletice. S tímto sou-
peřem změří síly při nejbližším domácím utkání, které
se bude konat 6. února v Městské sportovní hale.
V sobotu 20. února přijedou do Litomyšle zatím
poslední volejbalisté TJ Sokola Česká Třebová B.
Litomyšlské ženy v prvním dvojutkání druhé poloviny
soutěže podlehly na domácí půdě zatím druhým
ženám VK Choceň dvakrát 1:3. Také následující utkání
s SK Spartak Slatiňany skončilo úplně stejným výsled-
kem, a tak se zdá, že kvality soupeřek nejsou pro lito-
myšlské naděje nepřekonatelné, chybí jen zkušenosti
a možná i trocha herního štěstí. V sobotu 6. února při-
jedou do Litomyšle hráčky Chvaletic, které mají v prů-
běžné tabulce jen o jeden bod více, a také jejich
předešlé vzájemné měření sil bylo dramatickou bitvou,

v níž uspěly litomyšlské volejbalistky alespoň jednou
a druhý zápas prohrály až v tie-breaku. V očekávání
takto vyrovnaného souboje bude jistě divácká podpo-
ra velmi vítaná. Stejně jako muži přivítají ženy 20.
února na své palubovce soupeřky z České Třebové,
které ale na rozdíl od svých oddílových kolegů průběž-
nou tabulku soutěže vedou s jedinou prohrou, kterou
utržily v pětisetové bitvě od VK Choceň.  
Litomyšlští junioři 24. ledna v Chotěboři dokázali
s posledním týmem tabulky do vítězného konce dotáh-
nout jediný set. V sobotu 13. února se tedy pokusí
zlepšit si skóre na domácí půdě v Městské sportovní
hale s celkem Ústí nad Orlicí. 
V letošním roce volejbalový klub připravuje oslavy 70.
výročí své existence. Bývalí i současní volejbalisté
stejně jako příznivci tohoto sportu se mohou těšit
na krátký seriál o historii klubu i na aktivní oslavu for-
mou volejbalového turnaje pro kategorie od pamětní-
ků po volejbalové naděje.

Eva Hudečková
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• reflexologie metodou J. Pataky
• měkké techniky
• rekondiční a sportovní
• odblokování krční páteře
• protimigrénová masáž
• prodej dárkových poukazů
• možnost masáže u vás doma

Tel. 602 438 683
e-mail: sauer-pavel@seznam.cz

•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

Konec kulečníkové ligy týmů se prodloužil o 14 dní, ale
i přesto byl závěr strhující a v play off družstva před-
vedla vynikající kulečník. 
V postupu do finále tým Zlatý bažant neuspěl, i přes
vítěznou první hru, kdy vše vypadalo ještě velice slib-
ně. Poté, jako by Sokol Tokyjo BC vstal z mrtvých
a doslova s „Bažanty“ zametl. Zaslouženě si tak zahrá-
li finále. Jejich finálovým soupeřem byli T.B.C., jenž si
bez problémů poradili s BC Náplava Bučina. O třetí
místo se tak utkali Zlatý bažant a BC Náplava Bučina,
kdy první jmenovaní nepodcenili v podstatě jedinou
kouli a vyhráli nad Bučinou 2:0. 
Zato finále bylo velmi napínavé. Po velkém boji nako-
nec vyhráli Sokol Tokyjo BC 2:1 a sundali z prvního
místa favorizované T.B.C., družstvo, které tuto ligu
vyhrálo 4x za sebou.

Jan Rychtařík, ilustrační foto Petr Šilar - Deník

Prodám zahrádku
v kolonii Líbánky – chata podsklepená.

Cena 12 000. Tel.: 461 61 55 38.

Sháním pronájem bytu 2+1.
Tel. 604 250 632

Ze seriálu fotbalových
halových turnajů

Fotbalový oddíl TJ Jiskra pořádá každoročně
seriál halových turnajů pro všechny věkové
kategorie. Ani období 2009/2010 není výjim-
kou a na palubovce městské sportovní haly se
už vystřídalo několik desítek družstev. První
klání zde odehráli mladší elévové (ročník
2001) a z vítězství se radoval celek Letohradu
před Vysokým Mýtem a Českou Třebovou,
domácí hráči obsadili čtvrté místo. Tradiční
turnaj mužů měl neobvyklý termín, přesto
do Litomyšle přijelo deset mužstev. Ve finále se
střetly dva výběry složené převážně z hráčů
z Chrudimska, z vítězství se radovalo Atletiko
před Sešlostí 2009, třetí skončil Sokol Krouna.
Jako další přišli na řadu dorostenci  a jejich
turnaj hraný opět za účasti deseti týmů vyhrá-
la Chotěboř po finálovém úspěchu s Poličkou.
V boji o bronz podlehl litomyšlský celek nejvz-
dálenějším hostům z Bohumína. Mezi staršími
žáky se pak nejlepší formou prezentovala
Česká Třebová, která za sebou nechala druhé
Vysoké Mýto a třetí domácí hráče.

Radek Halva, foto Petr Šilar - Deník

Družstva Jiskra Litomyšl A (nahoře), Jiskra Litomyšl
B (dole). 

Prodloužená 
120 minutová hodina,
dopoledne klasické
lekce 
Spinning centrum Stratílek pro velký zájem cyklistů
a stálých klientů centra otevřel lekci, která trvá 120
minut. V zimním období a za nepříznivého počasí, kdy
není možné vyjet na kolo, nebo se věnovat venkovním
aktivitám, můžete potrénovat pod vedením zkušených
instruktorů. Díky computerům s mnoha funkcemi,
mimo jiné i s kadencí (frekvencí šlapání) a měřiči
tepové frekvence, přizpůsobíte svůj trénink přímo
svým potřebám.
Tato lekce je vhodná nejen pro cyklisty, trénované
sportovce, ale i pro naše pravidelné návštěvníky,
a pro ty, kteří chtějí zvyšovat svoji fyzickou kondici
nebo redukovat hmotnost. Jezdíme pravidelně každý
pátek v 17.30.
Každé úterý a čtvrtek vám nabízíme dopolední lekce
od 8.00 vhodné pro začátečníky i pokročilé (délka
hodiny je 45 minut + strečink = standardní lekce). 
Samozřejmě i nadále probíhají odpolední a večerní
lekce. Časový rozpis Spinning centra Stratílek najdete
v těchto novinách a na www.stratilek.cz.
Pokud máte zájem, rezervujte si místečko na známém
mobilním čísle Spinning centra Stratílek – +420 724
033 548.      Veronika Stratílková, vedoucí instruktor

Zakončení
kulečníkové ligy týmů

Nabízím ubytování
pro studenty(ky) v Litomyšli - Záhradí

Tel. 737 685 368. 
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Litomyšlská Stiga Liga 2009 
má své vítěze

V úterý 29. prosince skončil v DDM Litomyšl maraton
51 kol Litomyšlské Stiga Ligy, jejíž kolotoč se, s výjim-
kou 28. července, točil každý týden a opět s jedinou
výjimkou 18. listopadu, vždy v úterní podvečer. 
Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů a sehrány byly tisíce
zápasů. Každý z nich mohl ovlivnit a většinou také
ovlivnil nejen výsledky kola, ale také výsledky celkové.
Do posledního kola totiž bylo pořadí více než otevřené,
a to i na předních místech. Protože se bojovalo o pohá-
ry pro nejlepší trojici, samozřejmě byl nejsledovanější
stav na těchto postech. 
V pololetí měl Patrik Petr náskok pouhých 5 bodů,
který v létě kvůli prázdninovým aktivitám ztratil.
Jenže závěr roku mu už po zásluze patřil a vyhrál
poslední 4 měsíce. Zajímavý byl také souboj mezi vete-

ránem Jindřichem Petrem a juniorem Michalem Boští-
kem o 4. místo. Jindra si za 8 měsíců vybudoval solid-
ní pozici, ale od září se Michal úžasně zlepšil a nedal
mu moc šancí. Jindra dokonce pro bolesti pravé ruky
vynechal celý prosinec. Přesto mu náskok těsně vysta-
čil. 
Desítka nejlepších pro rok 2009 tedy má tuto podobu:
P. Petr 380, Z. Lopaur 370, R. Jež (THC Stiga Svitavy
93) 325, J. Petr 240, M. Boštík 235, J. Balog 158,
O. Lopaur 111, R. Hlousek 84, R. Janků 78, D. Polák 75
(kromě R. J. Stiga HC Benátky). Tento turnaj, fungují-
cí jako líheň talentů a příprava na turnaje vyšších
kategorií, rozjíždí nový ročník právě teď a pořadatelé
se na vaši účast těší každé úterý v čase 17.30-19.00.

Jindřich Petr

STIGA - HOKEJ - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
So 13.2. od 14.00 2. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2010
Basketball - hala TJ Jiskry u koupaliště
Ne 7.2. od 10.30 a 13.00 - Litomyšl - Jablonec
nad Nisou - žákyně
Ne 14.2. od 14.00 a 16.00 - Litomyšl - Studánka
Pardubice - žákyně
Lední hokej - Krytý zimní stadion 
Ne 7.2. od 18.30 - HC Litomyšl - HC Skuteč -
muži
Billard centrum - Lidový dům 
So 13.2. od 13.00 - Turnaj v karambolu - volná
hra (jednotlivci), startovné 150 Kč
So 27.2. od 13.00 - Turnaj jednotlivců - 8 ball,
startovné 150 Kč
So 6.3. od 13.00 - Turnaj dvojic (MDŽ) - 8 ball,
startovné 100 Kč
FBC Peak sport Litomyšl - hala
So 20.2. - TJ Sokol Jaroměř - FBC Peaksport
Litomyšl - 3. liga mužů
So 20.2. - Sokol Pardubice „C“ - FBC Peaksport
Litomyšl - 3. liga mužů
Ne 28.2. - CSP Hradec Králové - FBC Peaksport
Litomyšl - 1. dorostenecká liga
Ne 28.2. - FTS Florbal Náchod - FBC Peaksport
Litomyšl - 1. dorostenecká liga
Motoskijöring - Primátorská hráz
So 7.2. od 12.30 - Mistrovství ČR 2010 v motos-
kijöringu - mistrovský závod ze seriálu „Orion -
Shiva KTM Cup 2010". Program: od 10.30 tré-
nink, od 12.30 hlavní závod. Pořádá Automo-
toklub v AČR Litomyšl. 

Kam za sportem

Starší a mladší žáci TJ Jiskry Litomyšl v Levoči
Starší a mladší žáci TJ Jiskry Litomyšl se 22. až 24.
ledna zúčastnili halového turnaje ve fotbale ve slo-
venské Levoči. Do partnerského města odjel tým
mladších žáků ve složení: Koukola, Vondráček -
Valenta, Mikulecký, Bárta, Švec, Miklová, Šulc, Vej-
rych, Ondráček a Karal. Za starší žáky hráli: Veselík -
Červenka, Kohák, Svatoš, Paclík, Kramář, Lněnička,
Vomáčka, Vondráček, Karal. 
Mladší žáci odehráli zápasy s FAM Poprad (8:1), FK
Spišská Nová Ves (3:1) a s FK 05 Levoča (5:1 - o 1.
místo). Konečná tabulka uvádí, že na 1. místě skon-
čilo právě družstvo Jiskry Litomyšl, 2. místo obsadil
FK 05 Levoča a bronz získal FK Spišská Nová Ves. 
Zhodnocení turnaje: 1. zápas - Soupeře jsme od prv-
ních minut přitlačili. Prosadili jsme se i střelecky.
Zaskočený soupeř se do hry moc nedostal. Branku
jsme dostali minutu před koncem. Střelecky zazářil
Marek Šulc autor, 4 branek. Pochvalu však zaslouží
v tomto zápase všichni.
2. zápas - Přímý souboj o postup do finále s prvoligo-
vým soupeřem jsme začali dobře a vedení jsme se ujali
už ve 3. minutě zápasu. Od úvodu jsme byli lepší
a vytvářeli si další šance, ty se nám však nepodařilo
využít. Branky jsme se dočkali až v 11. minutě zápa-
su. O 3 minuty později dáváme další gól. Tento 3
brankový náskok jsme si už pohlídali. Favorizovaný
soupeř snížil 30 sekund před koncem zápasu. Výbor-
ný výkon všech kluků.
O 1. místo - Zápas začal ve velkém tempu. Hned zkra-
je jsme si vytvořili několik gólových šancí, které jsme
trestuhodně neproměnili. A jako povětšinou přišel
trest, kdy domácí celek se ujímá vedení 1:0, to běže-
la 6. minuta zápasu. K obratu zavelel Marek Šulc,
který dvěma góly v 9. a 11. minutě otočil skóre. Od té
doby jsme už získávali na převaze a minutu na to zvy-
šujeme na 3:1. Poté jsme přidali ještě dvě branky
a mohli jsme slavit. 

Zhodnocení turnaje: 1. zápas - V úvodu utkání jsme měli
více ze hry, drželi jsme míč, a také jsme si vypracovali
velmi dobrou šanci, kterou však Jirka Paclík nedokázal
využít. V 6. minutě jsme zbytečně ztratili míč na polovi-
ně hřiště, soupeř se dostal do přečíslení, a toho dokázal
využít 0:1. Vzápětí šel sám na brankáře opět Jirka Paclík,
ale i tentokrát ho vychytal brankář soupeře. Snažili jsme
se o vyrovnání, ale často jsme svými chybami ztráceli
míč, a toho soupeř využíval k rychlým protiútokům.
Po jednom z nich v 9. minutě fauloval Marek Lněnička
a byl vyloučen. Přesilovku Popradu jsme přežili, ale stálo
nás to hodně sil. V 15. minutě soupeř podnikl opět rych-
lý protiútok a po vyšachování naší obrany zvýšil na 0:2.
Nám už se podařilo snížit pět vteřin před koncem Jirkou
Paclíkem na 1:2.
2. zápas - V druhém utkání jsme se utkali s prvoligo-
vým týmem, který už ve svém prvním utkání předvedl

Nejlepším střelcem turnaje se stal náš hráč Marek
Šulc, autor 7 branek.
Starší žáci odehrály zápasy s FAM Poprad (1:2), FK
Spišská Nová Ves (3:3) a MŠK Spišské Podhradie (5:0
- o 5. místo). V konečné tabulce je družstvo starších
žáků Jiskry Litomyšl až na 5. místě. Zlato získalo
družstvo FK Spišská Nová Ves, druzí byli hráči FK 05
Levoča a 3. místo obsadil FAM Poprad. 

výborný výkon a nám bylo jasné, že nás nečeká nic
lehkého. Od úvodní minuty nás soupeř zatlačil
na naši polovinu a bylo jen otázkou času, kdy inkasu-
jeme. Přišlo to ještě v první minutě, Jirka Paclík se
snažil přihrát brankáři, ale přihrávka nebyla dosta-
tečně prudká, a tak se k míči dostal útočník soupeře,
první střelu ještě stačil Martin Veselík vyrazit, ale
na dorážku už nestačil. Za další dvě minuty jsme
dostali další branku a vypadalo to na pořádný
výprask. Pak se však stalo něco, co nikdo nečekal.
Ve 4. minutě ještě netrefil prázdnou branku Radek
Vondráček, ale už za dvě minuty se dostal k míči
dobrým napadáním Jakub Vomáčka a od půlící čáry
trefil odkrytou branku 1:2. Ani ne za minutu vyrovnal
Jirka Paclík a stejný hráč za další minutu po chybě
brankáře se dostal náš tým do vedení. Kluci cítili, že
mají šanci uspět, všichni makali na doraz, ale kvalita
soupeře byla znatelná, a tak jsme se museli především
bránit. Přesto se dostal do velmi dobré šance Jirka
Paclík, když si zpracoval dlouhou přihrávku Martina
Koháka, ale střelou z otočky nedokázal prostřelit
brankáře. Soupeř vyrovnal ve 13. minutě a naše šance
na vítězství se zmenšila. Přečkali jsme i závěrečný
tlak soupeře, ale remíza nám nestačila k možnosti
hrát o lepší příčky. Přesto si všichni hráči zaslouží
pochvalu za předvedený výkon. 
O 5. místo - V tomto utkání jsme dominovali. Po první
brance, kterou vstřelil ve 2. minutě Martin Kohák,
jsme se uklidnili a začali předvádět hezké kombinace.
Brankově jsme se však prosadili až v 10. minutě
po hezké akci Martina Koháka, zakončoval Honza
Svatoš, další branku přidal Jirka Paclík opět po pěkné
kombinaci, čtvrtou branku vstřelil opět Honza Svatoš
po spolupráci s Jirkou Paclíkem. Poslední branku
vstřelil Martin Kohák, po narážečkách s Jirkou Paclí-
kem.
Celkově se turnaj povedl. Musíme poděkovat všem
klukům za výbornou reprezentaci našeho města.
Předvedli výborný výkon. Ostudu jsme určitě neudě-
lali.                             -red-, foto Archiv TJ Jiskra Litomyšl



31

Vynikající úspěch šachistů Litomyšle

V pátém kole náš čekal velmi těžký soupeř - Lokomoti-
va Brno. Je to jeden z našich největších šachových
klubů v České republice, s dlouholetou a více jak stale-
tou tradicí, který vychoval za dobu svého působení
řadu mezinárodních mistrů a velmistrů. Přirovnání
David a Goliáš je v porovnání s naším oddílem opravdu
na místě. Posuďte sami. Počet členů Lokomotivy Brno
- 259, počet členů Jiskry Litomyšl - 25. Počet dětí
do 15 let Lokomotivy Brno – 150, počet dětí do 15 let
Jiskry Litomyšl - 21.
Dne 17. ledna vyrážíme v 8.00 tradičně od spořitelny
na Brno. V rámci úspor jedeme jen jedním vozem, 3
naši členové, studenti, zůstali na víkend v Brně, kde
nás budou čekat. Ospalou bílou, zasněženou krajinou
uháníme na jih vstříc další šachové bitvě. Máme dost
času, tak zastavujeme u čerpací stanice v Lipůvce. Při
horké kávě se vzájemně hecujeme a navozujeme bojo-
vou náladu, která je velmi důležitá pro úspěch kolekti-
vu. Všichni budeme hrát ostře a nekompromisně
na výhru, žádné remízy a opatrné pozice, a třeba to
vyjde. 
Po příjezdu do Brna vstupujeme do prostor velké
šachové klubovny Lokomotivy, kde se hrají současně
4 zápasy osmičlenných družstev, u stolů sedí 64
šachistů. Naše utkání je zvláštní tím, že je to historic-
ky první konfrontace s jihomoravskými šachisty.
Ve své šachové historii se Litomyšl pohybovala, díky
výkonnosti, maximálně v regionu starého Královéhra-
deckého kraje. Zápas začíná. Narážejí na sebe hráči,
kteří se vůbec neznají. Při zápasech s našimi tradiční-
mi soupeři z Pardubického kraje se všichni známe
a při vzájemných zápasech víme, co očekávat od zná-

mých soupeřů. Tady je to jiné. Po dvou hodinách hry
jsou pozice vcelku vyrovnané. Velmi dobře stojí Vašek
Pekař a Láďa Zeman, já s Lukášem Jirsou stojíme čer-
nými spíš hůře ve velmi komplikovaných pozicích.
K rozhodujícímu zlomu dochází mezi třetí a čtvrtou
hodinou, tedy při časové kontrole. Už nejsme ti
vystrašení outsideři, kteří v prvním zápase s Rychno-
vem nad Kněžnou zaplatili nováčkovskou daň a před
časovou kontrolou jsme prohráli, díky nervozitě,
několik vyhraných partií. Nyní tady sedí zocelený,
soustředěný, kompaktní tým bez emocí a zábran.
První ránu zasazuje soupeři Vašek Pekař, který divo-
kým útokem poráží velmi zkušenou mistryni Věru
Medunovou. Chvíli po něm pozičně přehrává Karel
Škeřík na 1. šachovnici brněnskou legendu, dlouhole-
tého hráče Františka Vykydala. Zde nezbývá než
smeknout. Třetí ránu zasazuje zkušenému kandidáto-
vi mistra Petruškovi Lucka Bartošová. Svým typic-
kým, trochu ženským stylem. Jako vždy je to pevná,
solidní pozice bez riskantních manévrů a zápletek
a opět se to opakuje. Soupeři nevydrží psychicky,
podcení Lucku a přecení svoji pozici a pustí se do ris-
kantních operací. Najednou následuje nenápadný
šach, soupeř je bez figury a vzdává. Tak tomu bylo
i v tomto zápase. Vedeme 3:0. S Vaškem Pekařem kon-
trolujeme ostatní pozice. Martin Zeman stojí jasně
na výhru, já s Lukášem Jirsou na prohru, Martin Dani-
el s Láďou Zemanem drží rovné pozice. Za této situace
bereme takticky nabídku remizy od Zemanova soupe-
ře, známého šachového nadšence a předsedy oddílu
Lokomotiva Brno Jiřího Vachka.
V zápětí neskutečnou sedmi tahovou kombinací Mar-
tin Zeman deklasuje zkušeného soupeře a zajišťuje
nám nejen další tři cenné body do soutěže, cenný
skalp Lokomotivy Brno, ale je absolutně naším nejlep-
ším hráčem se 4,5 body z 5 a s ratingem ELO přes 2400
na úrovni mezinárodního mistra. To je fantastické,
Martine, gratulujeme. Za této situace vzdáváme s Jir-
sou sportovně jasně horší pozice. Utkání zakončuje
bojovou remízou Martin Daniel. Lokomotiva Brno:TJ
Jiskra Litomyšl - 3:5.
V pěkném občerstvení Lokomotivy si poroučíme všich-
ni (kromě řidiče Škeříka) panáka a připíjíme si
na cenné vítězství. To, co se zřejmě nikdy nepovede
Baníku Ostrava, tedy porazit Barcelonu, jak si přeje
Jarek Nohavica, se nyní podařilo nám. V tabulce jsme
po 5 kolech na 7. – 8. místě se šesti body. Na jistou
záchranu potřebujeme ještě dvě vítězství. 

Text a foto Jaromír Odstrčil  

Šachový zpravodaj - 
- krajská soutěž - západ
•TJ Jiskra Litomyšl B - Svitavy B / 5:0
Dne 10. ledna jsme se utkali v 6. kole s jedním z favo-
ritů soutěže. Naše družstvo ve složení: Václav Pekař,
Jiří Šváb, Láďa Zeman, Milan Krejčí a Jaromír Odstrčil
nedalo soupeři šanci a upevnilo si jasně první místo
v krajské soutěži. Našim cílem je postoupit do krajské-
ho přeboru - východ osmičlenných družstev, kde
dostanou příležitost nejlepší žáci Litomyšle.
•TJ Jiskra Litomyšl C - Česká Třebová C / 0:5
Naši senioři doplnění dvěma žáky nestačili na silného
soupeře. Šlo o bývalé hráče A týmu České Třebové
v důchodovém věku, kteří využili svých velkých zkuše-
ností. Pro naše mladé je to velmi dobrá praxe
pro budoucnost.                                     Jaromír OdstrčilA boj začíná.V popředí Karel Škeřík s Františkem Vykydalem

(1:0).

Závodní speciál na technické škole

Unikátní příležitost se naskytla studentům, ale také
všem návštěvníkům Vyšší odborné školy a Střední
odborné školy technické v Litomyšli, kteří přišli
na den otevřených dveří pořádaný 8. ledna. Tito všich-
ni měli možnost prohlédnout si, a to velice zblízka,
čistokrevný závodní speciál Saleen S7. 
Kdo čekal obyčejný, pro závody upravený vůz, byl urči-
tě překvapen. „Od běžných automobilů se liší v mnoha
směrech. Toto vozidlo je postaveno vyloženě od zákla-
dů pro závody. Znamená to tedy, že má místo pouze
pro řidiče a jsou na něm použity materiály, které se

u normálních vozů vůbec nepoužívají. Navíc má
nadměrný výkon,“ popsal „kapotovanou formuli“
hlavní mechanik týmu K plus K motorsport z České Tře-
bové Josef Ďordík. Právě znalosti nových materiálů
a technologií jsou pro studenty technické školy důle-
žité. Zvyšují jejich cenu na trhu práce. „Přínos prezen-
tace závodního vozu je v možnosti dostat se tak
blízko, podívat se na něj, sáhnout si na některé věci
a seznámit se s nejmodernější technologií, která se
v nedaleké budoucnosti bude používat také v běžných
automobilech,“ sdělil ředitel školy Ing. Milan Janecký
a dodal: „Chceme tak podnítit zájem o studium tech-
nického směru. Ukázat, že to není nepohyblivá mate-
rie, ale že zde jde vývoj kupředu.“
A co studenty na „závoďáku“ nejvíce zajímalo? Padaly
otázky na cenu, rychlost a spotřebu. Josef Ďordík však
prozradil i technické detaily vozu. „Auto váží 1 145 kg
a je vybaveno osmiválcovým motorem o objemu 7 litrů
o výkonu 650 koňských sil. Motor je uložen uprostřed
s pohonem zadní nápravy.“ 
Tým K plus K motorsport se speciálem podniká závody
cestovních vozů kategorie GT1. Letos ho čeká velice
náročná sezóna závodů na čtyřech kontinentech, včet-
ně USA. V harmonogramu je i Čína, celá Evropa, ale
českotřebovský tým bychom měli vidět také v Brně. 

Text a foto Jana Bisová
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Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00-22.00 
Pá 10.00-23.00 
So 8.00-23.00 
Ne 8.00-22.00 
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30
bruslení pro veřejnost
•www.hclitomysl.cz
Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Aktuální provozní doba:
St 16.00-19.00 MUŽI 

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Čt 16.00-20.00 ŽENY

20.00-23.00 BEZ OMEZENÍ
Pá 16.00-19.00 MUŽI

19.00-22.00 BEZ OMEZENÍ
Ne 17.30-22.00 BEZ OMEZENÍ
Cvičební sál Veselka, tel.775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný  do 30.6.:
Aerobic - St 19.30-20.30 
Aikido - Po 16.30-17.30, St a Pá 18.00-19.30 
Capoeira - Po 17.30-18.30 a Pá 17.00-18.00 
Fitbox - Po 10.00-11.00 a 18.30-19.30, Út a Čt
19.00-20.00, Ne 18.00-19.00 
Jóga - Út 18.00-19.00
Kickbox - Út, Čt a Pá 20.00-21.00
Sportovní příprava pro děti - Po 15.30-16.30,
St 17.00-18.00
Thaibox - Út 16.30-18.00, Čt 17.30-19.00, Ne
10.00-11.30
•více info na www.samuraiklub.cz
Sokolovna
Pravidelná cvičení:
Po 16.00-17.00 - Rodiče s dětmi
Po 17.00-18.00 - Mladší žákyně (1. - 5. třída)
Po 18.00-19.00 - Starší žákyně (6. - 9. třída)
Po 19.00-21.00 -  Volejbal - ženy
Út 16.30-18.00 - Žáci
Út 18.00-19.00 - Muži
Čt 17.00-18.00 - Předškolní děti
Čt 18.00-19.00 - Zdravotní cvičení - ženy
Čt 19.00-20.00 - Ženy
•Více info: Dana Kmošková, tel. 775 913 400,
dana.kmoskova@centrum.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 10.00, 17.00, 18.30, 20.00
Út  8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
St  6.30, 10.00, 17.00, 18.30, 20.00 
Čt  8.00, 16.00, 17.45, 19.30 
Pá 17.30, 19.30 
So 10.00, 17.00 
Ne 10.00, 18.00h
•www.stratilek.cz

Sport – cvičení Po Chrudimi zvítězili 
nad Chotěboří

Ve středu 6. ledná se uskutečnilo utkání s nevyzpyta-
telným soupeřem, jež opravdu nebylo pro fanoušky
Litomyšle se slabšími nervy. Po první třetině, ve které
jsme vsítili na dlouhou dobu první branku, naši hráči
neustále dobývali Trtíkovu branku bez štěstí v zakon-
čení - „pojistka“ se nedařila. Vyrovnání na 1:1 se z hle-
diska naší aktivity v zápase zdálo jako vysloveně
nespravedlivé. Hokejový Pánbůh vše viděl a křivdu
nedopustil...
1. třetina - Od samého utkání jsme na soupeře vlétli,
vrcholem byla akce Fikejze ve 2. minutě. Jeho prud-
kou střelu po ledě však Trtík vyrazil okrajem betonu.
Zhruba kolem 5. minuty přišla i herní převaha Chotě-
boře a její zámek. Na ten jsme ale velice rychle našli
odpověď. Horák se v čase 5:51 narychtoval k pravé
tyči, právě včas, aby dorazil střelecký pokus Andrejse
– 1:0. V 9. minutě se pokusil přidat druhý gól po hezké
kombinaci Kubelka, brankář byl ale připraven. Situaci
pak nepříjemně zkomplikovalo Fikejzovo vyloučení
za sekání, protože jediné, co v 11. minutě stálo mezi
vyrovnáním, byla špatně načasovaná přihrávka mezi
dvěma hráči Chotěboře – adresát přihrávky jen pro-
máchl před poloodkrytou brankou. Tuto „mezihru“
opět naši přebili dalším tlakem kolem 17. minuty,

vrcholícím ve 20. minutě únikem Dospěla a zvonko-
hrou Trtíkovy klece.
2. třetina - Co se týká dnešního zápasu, tak prostřední
část byla celkem zbytečná. Veškeré útočné snahy obou
stran přebily obrany a o zábavu se tak staral hlavně
hlavní rozhodčí svými verdikty. Litomyšl už zhruba
od 23. minuty měla další převahu, o to nebezpečnější
ale byly protiútoky chotěbořských. Ve 27. minutě zmi-
zel puk ve skrumáži těsně před naší brankou, v bráně
se ale neobjevil. Litomyšl kontrovala o minutu později
sérií střel a nahození, které několikrát Trtíka „vykou-
paly“ ve sněhu kolem branky. Ve 33. minutě by zvedl
diváky na hlavní tribuně ze sedadel Šeda, kdyby tam
nějací byli. Vystihl totiž rozehrávku obránců na modré
čáře, jeho blafák však Trtík „nezbaštil“. Ve 40. minutě
pak unikl Dospěl s Novotným v nájezdu dva na jedno-
ho, „Novi“ Ondrovu nahrávku zakončil, ale ne příliš
šikovně.
3. třetina - V této části se role trošku obrátily, do 43.
minuty měla více ze hry Chotěboř. Litomyšl se ve 44.
minutě snažila zase trochu útočit, Kubelkova střela se
odrazila od Trtíkova betonu přímo kolmo nahoru,
takže plastiková placka zmizela z golmanova zorného
pole. Škoda, že se nenašel nikdo, kdo by se pokusil
dorazit a ušetřit nervák, který následoval. Chotěbořš-
tí se sice nechali ve 45. a 47. minutě vyloučit a poskyt-
li nám tudíž přesilovku 5/3, začínali ale být všude
o krok dříve než domácí. První varování přišlo v 53.
minutě, lstivou střelu „nahoru“ Pavlíček vychytal
lapačkou, druhé a poslední varování chytil zázračně
o minutu později vleže a za hlavou. V čase 53:59 už
bylo gólově zle. Puk odražený mezi nohama několika
hráčů dopravil do sítě z úhlu jeden z hostujících hráčů
– 1:1. Zklamání, které bylo cítit na tribuně, bylo
na našich hráčích viditelné – nešťastná inkasující
pětka odjížděla z ledu jak hejno zmoklých slepic a tre-
nér Pešina napůl vztekle, napůl zklamaně mrštil ruční-
kem. Složí se naši psychicky nebo zvednou hlavy
a budou bojovat? Následujících pět minut si tuto otáz-
ku kladl asi každý na stadionu. To do času 58:30,
ve kterém naši zakombinovali u Trtíkovy branky. Puk
se dostal k Fikejzovi do pravého kruhu. Ten stál bez
hnutí. Na co čeká? Nečeká, míří! Hledá skulinu, a tu
také nachází – 2:1! Bojovnost a snaha našich viditelná
v celém zápase byla přeci jenom oceněna. Hosté si poté
v 60. minutě vybrali time out a později ve hře odvolali
výborného Trtíka z brány. Zle se jim to ale vymstilo,
po vhazování v našem pásmu dokázal Fikejz přebruslit
obránce a do prázdné nadobro ukončil nervy drásající
souboj – 3:1.
Sestava Litomyšle: Pavlíček (Holomek) - Matys, Pilný,
Čejka, Novotný, Šeda, Hudousek, Fikejz, Lustyk, Dos-
pěl, Horák, Rejda, Kubelka, Andrejs, Kučera.

Text Petr Židek, zpracoval Jiří Mlejnek,
foto Petr Šilar - Deník

České šachové vánoce, tentokrát s VIP turnajem 
České šachové vánoce snad již není třeba představo-
vat. Toto mezinárodní klání šachistů Litomyšl hostila
opět na přelomu roku 2009/2010. V prostorách inter-
nátu VOŠP a SpgŠ Litomyšl to od 26. prosince do 2.
ledna žilo šachem - tahy, strategiemi, rošádami, paty
a maty. Tento již 11. ročník přinesl navíc jednu novin-
ku – VIP šachový turnaj.   
Nad šachovnice zasedli hráči z devíti evropských zemí
v turnajích Open, Rapid, Blesk či VIP. Celkový počet
účastníků přesáhl stovku. Od šachovnic se neodcháze-
lo ani na Silvestra. „Samozřejmě byla večeře, nějaký
alkohol, ale přes půlnoc jsme hráli turnaj v bleskovém
šachu,“ říká organizátor akce Jaroslav Fuksík a dodá-
vá: „Letošní novinkou byl VIP šachový turnaj, který
loni navrhl pan starosta Michal Kortyš.“ VIP turnaje
v bleskovém šachu se zúčastnili nejen pořadatelé
Czech Open, ale třeba i místostarosta Litomyšle Vladi-

mír Novotný, lékárník PhMr. Jiří Seidl nebo litomyšl-
ský šachista Vít Valenta. Hlavní cenou byl keramický
sněhulák od postižených dětí ze Šternberku.

Jaroslav Fuksík také prozradil, že se chystá další
novinka: „Plánujeme uspořádat, v rámci turnaje, sou-
těž pro děti. Zúčastnit by se mohlo třeba třicet dětí,
které přijedou s rodiči. Jen z Polska by jich určitě
dorazilo kolem dvaceti.“ Podle jeho slov je to dobrá
myšlenka, protože děti všichni porážejí, a takto by
měly samostatný turnaj. 
Výsledky: 1. Martin Petr (ŠK Polabiny) 7 bodů/9 partií,
2. Bartolomiej Heberla (PL, ŠK Rapid Pardubice) 7/9,
3. Jan Bernášek (Rapid Pardubice) 7/9, 4. Richard
Biolek (Agentura 64 Grygov) 7/9, 5. Marcin Tazbir (PL,
Jäkl Karviná). Umístění hráčů z Litomyšle: 49. Václav
Pekař (Jiskra Litomyšl) 4,5/9, 69. Lucie Bartošová
(Jiskra Litomyšl) 4/9, 87. Jaromír Odstrčil (Jiskra Lito-
myšl) 3,5/9. VIP turnaj: 1. Petr Lausman, 2. Jan
Mazuch, 3. Krzysztof Krupa (PL), 4. Vít Valenta, 5. Petr
Juchelka.                                     Text a foto Jana Bisová

MASÁŽE VIKTOR
Viktor Podškubka, 

Trstěnická 911, Litomyšl (Grácie) 
mobil: 602 748 705

www.masazeviktor.sdeluje.cz

Nabídka masáží: klasická regenerační
masáž, sportovní, havajská masáž

(Lomi Lomi), lávové kameny (Hot Stones),
anticelulitidová ozonová masáž,

reflexní masáž, indická masáž hlavy
+ antistresová  masáž

• dárkové poukazy
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Orion racing tým v sezóně 2010 -
Orion racing tým v sezóně Závodní

Dvoudobé motokárové motory stále ještě burácely
v sezóně 2009, když začala příprava závodního týmu
Orion racing z Litomyšle na sezónu následující, tedy
2010.
V sezóně 2009 tým Orion racing dokázal připravit tech-
niku na konkurenceschopné úrovni pro pozdějšího
vicemistra Evropy, kterým se stal Patrik Hájek! Dalším
skvělým výsledkem týmu byl zisk titulu v královské
třídě KZ2 na domácích tratích, jež po zásluze rovněž
vybojoval Patrik Hájek, a k zásadním úspěchům sezó-
ny 2009 také patří vítězství Martina Doubka v kvalifi-
kaci na ME ve třídě KF3. 
Pro sezónu 2010 si tým z východních Čech neklade nižší
cíle, právě naopak! Orion racing tým v nadcházející
sezóně zaměří pozornost na prestižní seriály organizo-
vané CIK FIA, ale i konkurenční seriál WSK, který pod-
porují především výrobci motokárové techniky
a tovární týmy.Sezóna 2010 nebude jen soubojem pilo-
tů na závodních tratích a měření sil jednotlivých týmů,
ale i bitvou mezi pořadateli konkurenčních seriálů.
Vedle bojů o světové a evropské tituly v šampionátech
organizovaných federací CIK FIA budou velmi kvalitně
obsazeny i závody světové série WSK, která slibuje
v této sezóně skvělé a prestižní souboje, především
mezi jezdci továrních týmů. Právě tovární týmy budou
zřejmě ignorovat šampionáty pořádané federací CIK
FIA a bude zajímavé sledovat, jaký trend bude v kartin-
gu nastolen pro další sezóny… Těmto zásadním změ-
nám se přizpůsobil i Orion racing tým, jehož prioritou
budou v sezóně 2010 především starty v zahraničí. Úřa-
dující vicemistr Evropy ve třídě KZ2 Patrik Hájek bude
startovat v evropském šampionátu i v seriálu WSK
v prestižní třídě KZ1. Nadějný junior Martin Doubek se
bude snažit získávat zkušenosti v zahraničních závo-
dech v seniorské třídě KZ2. Ve stejné třídě doplní sesta-
vu týmu Orion i zkušený Roman Halada. Tomáš

Stráňava bude reprezentovat tým Orion v juniorské
třídě KF3. Nejmladším pilotem bude Marek Boris
Machulda, který bude startovat v rychle se rozvíjející
třídě MINI60, která je nejprestižnější „dětskou“ třídou
v Evropě. Na domácích tratích v letošní sezóně budeme
postrádat krále předchozích dvou sezón Patrika Hájka,
jež se bude maximálně soustředit na své zahraniční
starty. Ve třídě KZ2 se budou na úspěchy Patrika
ve třídě KZ2 snažit navázat Martin Doubek a Roman
Halada. Tomáš Stráňava pojede ve třídě ROK a Marek
Boris Machulda poměří síly se soupeři ve třídě Kadet.
Orion racing nasadí i posádku ve vytrvalostních závo-
dech, která bude již v „tradičním“ složení Dalibor Gon-
dík, Otakar Brousek a Petr Dvořák.I v letošní sezóně
bude mít Orion statut satelitního týmu Tony kart racing
teamu, jednoho z nejlepších továrních týmů součas-
nosti. Tento statut umožňuje českému týmu dispono-
vat nejnovější technikou srovnatelnou se samotným
továrním týmem Tony kart. Motokáry budou opět
pohánět motory Vortex, tentokrát v nové homologaci
a bude velmi zajímavé sledovat, jak se jednotliví výrob-
ci a týmy vypořádají s nově homologovanými pohonný-
mi jednotkami.Ačkoliv tým Orion racing nasadí své
piloty do velmi kvalitně obsazených seriálů, rozhodně
nechce hrát v zahraničí druhořadou roli a chce svými
výsledky dokázat, že zisk titulu vicemistra Evropy
v sezóně 2009 zásluhou Patrika Hájka nebyl náhodný
výsledek.                   Martin Bobek, foto Vráťa Ondráček

Úspěch mladých
šachistů Litomyšle

Michal Frank a Jakub Nešpor bojují s Lanškrounem.

Dne 9. ledna se v Lanškrouně uskutečnil krajský pře-
bor čtyřčlenných družstev mladších žáků organizova-
ný Šachovým svazem ČR. Nejlepší týmy si zde mohly
vybojovat účast na krajském přeboru šestičlenných
družstev pro příští sezónu, který se hraje podobným
systémem, jako soutěže dospělých. 
Naši mladíci se na krajském přeboru věru neztratili.
Ve složení: Michal Frank, Jakub Nešpor, Antonín Pun-
čochář a Roman Bednář předvedli velmi dobrý výkon.
Celou soutěž se přetahovali s favorizovaným Lan-
škrounem a díky jediné remíze skončili trochu
nešťastně na druhém místě právě za Lanškrounem, ale
jasně před třetím Ústím nad Orlicí.
Hrálo se šest kol. Na první šachovnici dosáhl Michal
Frank 3,5 bodu, na druhé šachovnici Jakub Nešpor 4,5
bodu, na třetí šachovnici Tonda Punčochář 4 body.
Absolutoria dosáhl na čtvrté šachovnici Roman Bednář
se 6 body (100 %). Antonín Punčochář a Roman Bed-
nář získali díky svému výkonu 4. výkonnostní třídu.
Kluci, gratulujeme. 
Pokud se našim mladíkům podaří podobný výkon
zopakovat v únoru v Pardubicích, postup do soutěže je
nemine.
Naše mladé hráče doprovodil a odvezl za velmi ztíže-
ných sněhových podmínek pan Nešpor, kterému patří
dík za obětavost a ochotu.

Jaromír Odstrčil, foto Jiří Kryštof

Pronajmu byt 2+1 
(menší) na Komenského nám. (zateplený,

plastová okna). Tel.: 602 451 740.
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Dvojí fotbalové jubileum - 100 let klubu, 
50 let stadionu - část 2.

seriál

1939-1945. Období druhé světové války znamenalo
ironií osudu pro litomyšlský fotbal několik let značné-
ho vzestupu. Do Litomyšle přišlo totiž tehdy za prací
několik výborných hráčů z klubů vyšších soutěží,
a na výsledcích to bylo hned znát. V sezóně 1939-1940
celek SK Litomyšl jako nováček I.B třídu vyhrál
a postoupil do I.A třídy, což byla tehdy třetí nejvyšší
soutěž v republice. Jejími účastníky byla mužstva
zvučných jmen - Slovan Pardubice, Čáslav, Chotěboř,
Kutná Hora, Holice, Chrudim atd. Konečné 3. místo
bylo velkým úspěchem, s porážkou 6:2 odjel z Litomyš-
le například i vítěz skupiny a postupující do divize,
AFK Chrudim.
Zejména podzimní sezóna roku 1941 byla jednou z nej-
úspěšnějších v historii klubu vůbec. Se Spartou Kutná
Hora bojovala Litomyšl o vedoucí místo tabulky. Kapi-
tán mužstva a jeden z nejvýznačnějších hráčů klubu
František Jirků tehdy napsal: „V tomto období kruté
národní poroby se kopaná stala oživujícím činitelem
v celkovém, do té doby převážně na kulturních a his-
torických tradicích pulzujícím, společenském životě
města a okolí. Mnozí z těch, kdož dříve kopanou neu-
znávali, představitele města nevyjímaje, se stali pravi-
delnými návštěvníky a zanícenými přívrženci. Hlavní
zbraní mužstva bylo opravdové kamarádství. V zad-
ních řadách dirigoval hru v úloze stratéga Ing. Jarda
Hejna, dřeli neúnavní bojovníci Košatý a Šumský,
důraz obstarávali Jarka Remeš a Zdeněk Klát. V útoku
byl skvělým nahrávačem kouzelník s míčem Luboš
Dušek, z jeho malovaných přihrávek mi nebylo už
zatěžko úspěšně zamířit na branku."
O postupujícím se rozhodlo na jaře v Kutné Hoře, kde
Litomyšl po velkém boji podlehla těsně 2:1. Další sezó-
na už nebyla tak úspěšná. Některé opory odešly a roč-
ník soutěže 1943-1944 znamenal konec tolik úspěšné
éry a sestup do I.B třídy. Nutno ovšem uvážit i značné
potíže zejména s cestováním k zápasům ve válečných
letech. Za příklad poslouží jeden ze zájezdů třeba
do Hlinska: Odjezd vlakem v 7.00 ráno přes Choceň

1955-1960. Protože se v tomto období podle sovět-
ského vzoru hrálo systémem jaro – podzim, bilancova-
lo se před Silvestrem. V r. 1955 skončila Jiskra
Litomyšl, coby nováček v I.B třídě šestá, následující
rok však znamenal další postup, tentokrát již do I.A
třídy. Za zmínku stojí památný zápas s ligovým Hrad-
cem Králové, který zde vyhrál po velkém boji jen 6:4.
Tehdejší sestava Litomyšle, která se příliš neměnila
ani v mistrovské soutěži: Škeřík – Pazlar, Faltys, Jeniš-
ta – Dvořák L., Adamský, Hanus Vl. – Dočkal, Bednář,
Caka, Z. Jandík.
Ročník 1957-1958 se hrál tříkolově, protože se opět
přecházelo na dříve osvědčený systém podzim – jaro.
V náročné soutěži skončila Litomyšl desátá a udržela
se. Do Litomyšle přišel v té době Jan Papáček, význam-
ná posila z Vysokého Mýta. Při zápase právě v Mýtě byl
však vážně zraněn, zlomeninu nohy utrpěl v Chrudimi
také Adamský. Absence těchto velkých opor pozname-
nala výkon týmu v sezóně 1958-1959 a následoval
sestup. I.B třída byla pak poslední pro litomyšlský fot-
bal v Pardubickém kraji. Územní reorganizace zname-
nala přechod pod okres Svitavy, což postihlo
i fotbalové uspořádání soutěží. Současně 17. červenec
1960 byl posledním dnem hříště u nádraží, které se
rušilo. Závěrečný zápas se hrál proti Sokolu Vítějeves
s výsledkem 12:1. Autorem posledního gólu na starém
hřišti byl Josef Adamský z penalty.

Zdeněk Vandas, foto Archiv klubu

do Pardubic, zde skrovný oběd a vlakem dále do Hlin-
ska. Po zápase v 19.45 do Pardubic, přípoj na Choceň
až o půlnoci, tam v čekárně přenocování a příjezd
do Litomyšle až o půl sedmé ráno…
1945-1954. Po osvobození dochází v Litomyšli ke slou-
čení obou klubů SK a AFK v jeden, pod názvem NSK
(Národní sportovní klub). Stalo se tak na schůzi
ve Smetanově domě 11. července 1945. Jedním z prv-
ních zápasů sloučeného týmu byl duel s Kolínem, který
odjel poražen vysoko 8:3 (branky Caka 4, Čáp 2, Bäu-
chel a Dvořák). V I.B třídě skončila Litomyšl postupně
osmá, pak sedmá a znovu na 8. místě. Začátkem pade-
sátých let přišly různé reorganizace soutěží a názvů
klubů. Od roku 1952 hrála Litomyšl pouze v rámci teh-
dejšího malého okresu s venkovskými soupeři Semaní-
nem, Dolním Újezdem, Cerekvicí, či Sloupnicí. Tato
mužstva Litomyšl obvykle lehce porážela, následovala
však kvalifikace s vítězi ostatních okrsků. Ta přinesla
úspěch až napotřetí a návrat zpět do kraje. Měnil se
i název oddílu, postupně to byla Kovona, pak Liberta
a nakonec od roka 1955 Jiskra Litomyšl. V té době již
ve městě existoval podnik Vertex a resort lehkého
a textilního průmyslu musel ve sportovním názvosloví
nést jméno právě Jiskra. Hle - další kulaté výročí: 55
let existence TJ Jiskra Litomyšl!

SK Litomyšl v roce 1940: zleva Jirků, Beneš, Stošek, Remeš,
Soukup, Košatý, Dušek, Šumský. Dole Jahn, Novák, Hejna. 

Pozvánka na moto-
skijöring v Litomyšli 
V rámci seriálu Mistrovství České republiky Orion –
Shiva KTM Cup 2010 pořádá Automotoklub v AČR Lito-
myšl 7. února závod v motoskijöringu, který se pojede
za Primátorskou hrází. Tréninky začínají v 10.30, hlav-
ní závod ve 12.30. Přijďte zhlédnout tento adrenalino-
vý sport - lyžaře tažené motocykly. 
Parkoviště pro diváky bude pod Primátorskou hrází,
na příjezdu z Lidické ulice.                                     -red-


