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Na sklonku loňského roku vydalo Město Lito-
myšl unikátní knihu Milana Skřivánka nesoucí
název Litomyšl 1259-2009 město kultury
a vzdělávání. Publikace, obsáhle mapující
dějiny města, putovala v pátek 5. února
do Knihovny Václava Havla. 
„Nápad, dát tuto publikaci do jeho knihovny,
se líbil, a proto jsme jeden výtisk předali
do jeho rukou,“ říká starosta Litomyšle Michal
Kortyš. Předávacího aktu se zúčastnil také
emeritní starosta Miroslav Brýdl a Jiří Lammel,
jež se na tvorbě knihy podílel graficky.
Zároveň se kniha může pyšnit titulem Nejkrás-
nější česká kniha roku 2009 v kategorii
odborná literatura. Porota hodnotící publikace
přihlášené do soutěže Nejkrásnější české knihy
roku 2009 zasedala v Památníku národního
písemnictví v posledním lednovém týdnu. Ofi-
ciální a slavnostní vyhlášení výsledků se usku-
teční 20. dubna v letním refektáři kláštera
premonstrátů v Praze na Strahově.
Do soutěže, která vstoupila do svého 45. roční-
ku, přihlásilo 109 nakladatelských subjektů
celkem 241 titulů, což řádově odpovídá loňské
účasti, která byla v historii soutěže rekordní.
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Kniha Litomyšl
1259-2009 boduje
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V piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže podepsal 10.
února ministr kultury Václav Riedelbauch Rozhodnu-
tí, na jehož základě byla Litomyšli přidělena dotace
z Integrovaného operačního programu ve výši 398
milionů 969 tisíc korun. Z této částky bude financo-
ván „přerod“ zámeckého návrší v nadregionální cent-
rum kultury, vzdělávání a společenského života. 
Poté, co se ministr prošel kolem zámku a zhlédl pre-
zentaci celého projektu, hodnotil připravovaný revi-
talizační záměr pochvalně. „Projekt je pozoruhodně
strukturován, nejde jedním směrem. Myslím, že
zejména u památkových objektů je třeba najít rozum-
nou rovnováhu respektování a nebýt tím násilníkem.
V tomto projektu skutečně rovnováhu cítím, i tu umě-
leckou,“ sdělil ministr kultury Václav Riedelbauch
a dodal: „Věřím, že když se vše spojí dohromady, tak
to především Litomyšli, ale i celému tomuto areálu,
přinese spoustu dobrého.“ 
Město Litomyšl na projektu Revitalizace zámeckého
návrší pracuje téměř tři roky. „Práce na přípravě pro-
jektu byly zahájeny již na jaře roku 2007. Vypsáno
bylo výběrové řízení na architektonické týmy. Poté
byl do příprav zapojen jako hlavní koordinátor archi-
tekt Ivo Koukol, který v minulosti pracoval mimo jiné
jako šéf Správy Pražského hradu,“ popisuje vývoj pro-
jektu Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Města Litomyšle a Ing. arch. Ivo
Koukol pokračuje: „Litomyšl se rozhodla zahájit
práce dříve, než došlo k dnešnímu podpisu, proto je
s přípravou projektu tak daleko. Dokončují se prová-
děcí projekty, stavební práce pro rekonstrukce a běží
také velmi intenzivně příprava programové náplně,
což je u každého programu v daném projektu velmi
důležité.“ 
Během této, pro desetitisícovou Litomyšl, mimořád-
né investiční akce dojde k celkové obnově objektů

Ministr Riedelbauch podpisem
stvrdil 400 milionovou dotaci

cenného areálu, dovybavení těchto objektů a jejich
celoročnímu využívání. „Hlavním cílem je oživení
zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení
do organismu města a regionu,“ vysvětluje Michaela
Severová. Důraz je rovněž kladen na aktivní a bezpro-
střední kontakt dětí jak s jedinečným historickým
prostředím, tak se špičkovými badatelskými aktivita-
mi. „Projekt je vytvořen tak, aby po počáteční inves-
tici bylo možno vytvářet z vlastní činnosti takový
příjem, který by umožnil krýt nejen veškeré provozní
náklady, ale také náklady památkové a technické
péče o areál,“ vysvětluje Michaela Severová. 
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Václav Havel

Rekonstrukci symbolicky zahájilo předání staré píšťaly ze vzácných varhan z Piaristického kostela, které se také dočkají
obnovy. Pan ministr předal starostovi také partituru Händelova Mesiáše s přáním, aby slavné Hallelujah! zaznělo až Andělé
znovu vstoupí na Zámecké návrší.
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otevřená radnice

RaM souhlasí, aby starosta převzal záštitu nad
konáním odborného semináře „Město, kultura a ces-
tovní ruch" pořádaný Asociací pro urbanismus
a územní plánování ČR ve spolupráci s Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR a Pardubickým krajem.  

RaM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě
Litomyšl – II. etapa" ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. Projekt řeší vybudování pěti dělících
ostrůvků stávajících přechodů pro chodce a místa
pro přecházení na silnici I/35 v Litomyšli. Celkové
výdaje projektu nepřekročí částku 1 400 000 Kč, vč.
DPH. Výše předpokládané dotace činí 80 %.

RaM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
„Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén
v Litomyšli" do Operačního programu Životní
prostředí. Projekt řeší realizaci úspor energií
využíváním odpadního tepla z bazénových vod.
Předpokládané celkové výdaje projektu nepřekročí
částku 2 100 000 Kč, vč. DPH. Výše předpokládané
dotace činí 60 – 65 %.

RaM nesouhlasí s pokácením sakur na ul. 9. května.
RaM souhlasí s připojením města k akci „Vlajka

pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky před budovou
městského úřadu dne 10. března.

RaM souhlasí s konáním Starodávných jarmarků
v sobotu 19. června a 18. září, s Nesoutěžní přehlídkou
mažoretkových skupin v sobotu 26. června
a s Adventním trhem v sobotu 11. prosince vždy
na Smetanově náměstí v Litomyšli a souhlasí i s uza-
vřením veřejného prostranství, které s tím souvisí.
Součástí jarmarku 19. června bude salaš U Franka
ve dnech 17. - 20. června.

Z rady města

ZaM vyslovuje poděkování PhDr. Milanu
Skřivánkovi, Jiřímu Lammelovi a Pavlu Vopálkovi
za vynikající práci na knize „Litomyšl 1259-2009
město kultury a vzdělávání". ZaM schvaluje
PhDr. Skřivánkovi peněžitý dar ve výši 30 000 Kč.

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy Ing. Petra
Kundery a pana Marcela Žatečky do průmyslové
zóny Benátská - sektor I. Firma žádá o 2 500 m2
za účelem výstavby v první etapě provozních hal
k výrobní činnosti (textilní, keramická a drobná
truhlářská výroba, montáž a expedice) a ve druhé
etapě administrativy a prodejny a rozšíření výrob-
ních ploch. Zájemce vypracuje projekt pro územní
řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného
pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke
schválení s konkrétním geometrickým plánem a pro-
jektem. 

ZaM schvaluje bezúplatný převod požárního
vozidla CAS 32 T 815, inv. č. 203 a 4 ks dýchacích
přístrojů Saturn S71, včetně tlakových láhví, vše
od Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje do majetku města. Materiál bude k dispozici
jednotce SDH JPO II v Litomyšli.

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40
000 Kč Litomyšlské nemocnici, a.s. na vybavení
Lékařské služby první pomoci. 

ZaM rozhodlo o založení společnosti s ručením
omezeným Městské služby Litomyšl s.r.o. se sídlem
Litomyšl, Mařákova 376. ZaM navrhuje, aby se první-
mi jednateli společnosti stali Ing. Karel Kalousek
a Michal Kortyš, a dále, aby se členy první dozorčí
rady stali: Ing. Pavel Chadima, Ing. Pavel Jiráň,
Radomil Kašpar, Ing. Miroslav Nádvorník
a Ing. Věroslav Valenta. 

ZaM nedoporučuje RaM udělit panu Skřiváčkovi
výjimku z platného ceníku pro stání vozidel na dobu
časově omezenou dle nařízení města č. 8/04 pro rok
2010 a pravidel prodeje parkovacích permanentek
na 2 osobní vozidla.

Ze zastupitelstva

V Informačním centru v Pardubicích, které se
nachází vedle Zelené brány, se ve středu 17. února
konala projekce filmů o Pardubickém kraji. Nechy-
běl zde ani animovaný Krátký film o dlouhé historii
Litomyšle, který na YouTube zhlédlo již bezmála 3
tisíce diváků. Film si můžete stáhnout také
na www.litomysl.cz v sekci „Historie“.

V Olomouckém divadle hudby se začátkem února
konalo povídání o parcích, jejich vzniku či přeměně.
V rámci pravidelného ekologického večera, který
v prostorách divadla pořádá Centrum ekologických
aktivit, představil zahradní architekt Zdeněk Send-
ler kromě jiného i ceněnou rekonstrukci Klášterních
zahrad v Litomyšli.                                                   -ms-

Krátce

Seznam parkovacích ploch
Na webové stránky Města Litomyšle (www.lito-
mysl.cz) byla přidána sekce s názvem Parkovací
plochy. Jak je z pojmenování zřejmé, přináší tato
novinka databázi parkovišť, nacházejících se
na území města. Sloužit by měla především návštěv-
níkům Litomyšle.  
Námět k vytvoření databáze vzešel od občanského
sdružení Patriot. „Rozhodli jsme se z jejich píse-
mného materiálu využít nápadu, aby město
na svých webových stránkách prezentovalo jednot-
livé parkovací plochy. Návštěvník, který jede zdale-
ka, by tak mohl být na parkoviště naveden. To se
nám zdálo rozumné, a proto jsme na tom začali pra-
covat,“ vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí odboru míst-
ního hospodářství. Přehled navíc uvádí některé
doplňující informace. Nalezneme zde údaj o přibliž-
ném počtu parkovacích míst, vzdálenost od centra,
ale je také specifikováno, jaká vozidla tady mohou
zaparkovat. Po prokliknutí se dostaneme
na podrobnou mapu s ikonou parkoviště. Dalším
kliknutím na ikonu se zobrazí souřadnice GPS, což
jistě využijí řidiči, vlastnící navigaci. „Dále si může-
te přečíst názor města, že si o některých parkova-
cích plochách myslí, že jsou využitelné celoročně,
a dokonce tam může garantovat volné místo
pro zaparkování,“ upřesňuje Pavel Jiráň a dodává:
„Jedná se například o parkoviště u letního stadionu
a koupaliště. Pokud si návštěvník toto přečte
a zároveň zjistí, že se nachází zhruba 550 metrů

od centra, tak si zohlední, jestli je těch 550 metrů
nepřekonatelná překážka, když zde má zaručené
zaparkování.“ 
Kromě snadnější orientace pro návštěvníky Lito-
myšle má tento přehled i další funkce. „Myslíme si,
že by tato databáze mohla přispět k tomu, abychom
nasměrovali vozidla, která nepotřebují nic nakládat
v centru města, na dnes ještě volné parkovací plo-
chy. Ať už to jsou parkoviště v lokalitě Černé hory,
nebo pod školami na ulici T. G. Masaryka,“ sděluje
Pavel Jiráň a dodává: „Dále bychom touto databází
chtěli řešit dlouhodobé problémy, které máme s par-
kováním tranzitních nákladních automobilů na par-
kovišti pod zmiňovanou ulicí T. G. Masaryka. Tam
jsme ještě více omezili stání, ale na druhou stranu
nabízíme řidičům odstavení vozidla v soukromém
zpoplatněném areálu se sprchou a hygienickým
zařízením.“
Město počítá s připomínkami veřejnosti, proto se
bude celý systém vyvíjet a je možné do něj vkládat
další informace. Tisková mluvčí Michaela Severová
k tomu říká: „Jde o první fázi a rádi bychom databá-
zi dopracovali do takové podoby, aby byla uživatel-
sky přívětivá. Návštěvník by si například mohl ještě
před příjezdem vytisknout mapu všech parkovacích
míst. Podobný model s vyhledáváním například
muzejí či památkových objektů funguje na webo-
vých stránkách Destinační společnosti Východní
Čechy (www.vychodnicech.info).“                         -bj-

Ministr Riedelbauch podpisem
stvrdil 400 milionovou dotaci

Do piaristického kostela ministr vešel z koleje, kde se zasta-
vil na právě probíhajícím přijímacím řízení budoucích stu-
dentů Fakulty restaurování. 
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Součástí projektu je i několik celostátně ojedinělých
programů. V rámci tzv. Školy na zámku jde o vybudo-
vání unikátního pobytového vzdělávacího programu
modulového vyučování pro žáky základních a speci-
álních škol. Na principu škol v přírodě plánujeme
nabízet několikadenní pobyty v autentickém histo-
rickém prostředí včetně vlastní výuky. Program
Centrum pro restaurování nabídne odborné vzdělá-
vací kurzy i další služby pracovníkům památkové
péče, majitelům památek i široké veřejnosti. Velký
důraz bude kladen na mezioborovou spolupráci
a úzké propojení praxe a teoretických vědomostí.
Významným počinem bude navrácení piaristického
kostela Nalezení sv. Kříže s novou expozicí Andělé
na návrší.
A kdyže to celé vypukne? „Projektové týmy musí
doladit projekty, udělat řádné rozpočty a poté vyhlá-
síme výběrové řízení na firmu, která obratem zorga-
nizuje soutěž na dodavatele stavby. K tomu by mělo
dojít během dvou měsíců. Paralelně bude probíhat
řada dalších výběrových řízení,“ říká starosta Lito-
myšle Michal Kortyš a pokračuje: „Stavební práce by
mohly začít již v září tohoto roku. Chceme zahájit
stavbu na všech „frontách“, tedy jak piaristický kos-
tel, tak kolej a pivovar. Prosím proto Litomyšlany
o shovívavost, která bude třeba, protože výstavba
význačně zasáhne naše město,“ sděluje starosta
a Ivo Koukol připojuje další důležité termíny:
„Dokončení realizační části předpokládáme do konce
roku 2012 a monitorovaná udržitelnost bude sledo-
vána do konce roku 2017.“
Na závěr dodejme, že projekt Revitalizace zámecké-
ho návrší má úzkou vazbu na projekt Národního
památkového ústavu, týkající se obnovy vlastního
zámku a francouzské zahrady. Velmi významný je
i plán Pardubického kraje revitalizovat Regionální
muzeum v Litomyšli (v rámci programu ROP).
Pro účastníky programů a návštěvníky návrší je důle-
žité v neposlední řadě vybudování parkoviště

na zámeckém návrší. Na přípravě realizace projektu
parkovacího objektu, který je z dílny architektonické
kanceláře Zdeněk Fránek architect&associates,
Město Litomyšl již pracuje.       -red-, foto Jana Bisová



Koncepce zdravotnictví 
Pardubického kraje schválena

Zastupitelé Pardubického kraje ve čtvrtek 18. února
schválili Koncepci zdravotnictví. O několik dní dříve
došlo k veřejnému projednávání tohoto dokumentu,
kterého se zúčastnili zástupci laické i odborné veřej-
nosti také z Litomyšle. 
Po úvodní prezentaci došlo k diskuzi. Skeptický
pohled projevila kupříkladu primářka Hematologicko-
transfusního oddělení Litomyšlské nemocnice
MUDr. Simona Leníčková, která uvedla: „Považuji spo-
jení, jakékoli, Litomyšle a Svitav organizačně, ekono-
micky i odborně za nesmysl. Nemůžeme oklešťovat
komplexnost péče, protože jak pro pacienta, tak
pro lékaře je výhodné udělat co nejrychleji diagnózu
pod jednou střechou. Rozbijete systém, který funguje
a který je právě u nás v Litomyšli nadregionální.“
MUDr. Radomír Lána, předseda Výboru pro zdravotnic-
tví Zastupitelstva Pardubického kraje, ovšem opono-
val: „Naším záměrem není nějakým způsobem
potlačovat současnou činnost, výkonnost nemocnice
v Litomyšli. Nemáme v úmyslu rušit některé odbornos-
ti. Spíše bych chtěl podtrhnout do budoucna určitý
důraz na dosavadní tendenci udržet ty unikátní
odbornosti a zaměřit se v těch základních odbornos-
tech na specializovanou odbornou péči. To vše ale
musí být předmětem zpracování zvláštního projektu,“

řekl MUDr. Lána a pokračoval „Hlavní problém je
ovšem v zajištění ústavních pohotovostních služeb
v hlavních oborech. Obě nemocnice nemají dostatečné
personální vybavení, aby mohly zajišťovat ústavní
pohotovostní službu.“ Z jeho dalších slov vyplynulo, že
spolupráce obou nemocnic je nutná. Na jaké úrovni by
měly ukázat analýzy: „Pokud v tomto budeme dělat
jakýkoli konkrétní krok, musí být podložen analýzou
a čísly. Jestliže tomu tak nebude, tak to udělat nemů-
žeme, a také proto jsme to dosud neudělali. Nemáme
čísla, která by to podložila. Ve chvíli, kdy budeme mít
jasná stanoviska, že je to výhodné pro obě nemocnice,
pak uděláme konkrétní kroky,“ upřesnila radní Pardu-
bického kraje zodpovědná za zdravotnictví Markéta
Tauberová. Starosta Litomyšle Michal Kortyš se rovněž
připojil do diskuze a žádal zachování nemocnice. „Z
mého pohledu by v Litomyšli nemocnice být měla
a mělo by tam zůstat oněch pět oborů s tím, že péče
nebude nijak omezena,“ řekl Michal Kortyš.
Ovšem skepticismus projevili přítomní zástupci veřej-
nosti také k problematice centralizace laboratoří
a centrálnímu nákupu léků a materiálu. Padlo dokon-
ce slovo korupce. „Centralizace ano, ale pouze toho,
co lze centrálně dělat,“ uvedla Markéta Tauberová,
která musela rovněž zodpovědět ožehavou otázku

3

Eurest vstoupí do školních jídelen
Již podruhé projednávali zastupitelé vstup firmy
Eurest do jídelen Základní školy na Zámecké ulici
a Základní školy U Školek. Loni tento návrh neprošel,
letos v únoru ano. Od září tak zajistí provoz těchto
stravovacích zařízení společnost Eurest. 
Po jednáních mezi Městem Litomyšl a Eurestem došlo
k podstatné změně podmínek. „Tento návrh je vstříc-
nější než ten loňský. Město bude hradit pouze energie,
všechno ostatní, co se týká provozu, zajistí Eurest,“
vysvětluje druhý místostarosta Vladimír Novotný
a pokračuje: „Eurest za každého cizího strávníka ode-
vzdá městu 6 korun. Garantuje, že ať už těch cizích
strávníků bude jakýkoli počet, dostaneme vždy 750
tisíc korun ročně.“ Tato částka však může být v závis-
losti na počtu tzv. cizích strávníků ještě vyšší. Eurest
navíc hodlá investovat 3 miliony korun do nákupu
moderního vybavení. „Podle toho, jak je dnes nastave-

na smlouva, tak nám to přinese výrazné vylepšení
materiální a technické do jídelny I. ZŠ. Druhé jídelny
se to příliš nedotkne, protože tam se vybavení obnovo-
valo. Výrazně nám to ale ušetří peníze,“ uvedl radní
Radomír Kašpar. 
Město s Eurestem podepíše šestiletou smlouvu s roční
výpovědní lhůtou. V dokumentu jsou také uvedeny
sankce za porušení domluvených podmínek. „Kdyby
jakýmkoli způsobem selhali, můžeme jim dát výpo-
věď,“ uvádí první místostarosta Jan Janeček a vedou-
cí odboru školství a volného času Milada
Nádvorníková upřesňuje: „Eurest je zařízení školního
stravování, které je pod dozorem nejen hygienických
norem, ale i školní inspekce.“ Navíc si společnost
zakládá na image zdravě stravujícího provozu. 
Pro rodiče se vstupem Eurestu finančně nic nemění,
stejně tak firma přebírá všechny zaměstnance.        -bj-

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Pardubického
kraje. V té by mělo dojít k reorganizaci. „Koncepce
počítá s určitou ekonomizací ZZS. Bylo zde řečeno, že
se přechází ze systému rychlé lékařské pomoci (RLP)
na systém rendez-vous (RV - vůz s lékařem a řidičem
záchranářem) a rychlé zdravotnické pomoci (RZP –
sanita s posádkou bez lékaře) do roku 2013. Cílový
stav by měl být 9 posádek rendez-vous a 26 posádek
RZP na 20 stanovištích, tedy k současným 15 stanoviš-
tím by mělo přibýt 5 dalších – Skuteč, Seč, Nasavrky,
Jevíčko, Choceň. Systém randem předpokládá snížení
nákladů na organizaci ZZS,“ uvedl Radomír Lána.
Na dotaz Michala Kortyše ke stanovišti v Litomyšli
Markéta Tauberová odpověděla: „Neplánujeme v letoš-
ním roce rušení žádného výjezdového stanoviště.
V koncepci máme, že chceme rozšiřovat jejich počet.“
Koncepce je tedy schválena. Rozhořčené hlasy veřej-
nosti zřejmě nakonec byly vyslyšeny, protože bývalý
krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Josef Jane-
ček říká: „Nejde o tvrdé sloučení nemocnic a laborato-
ří. Myslím si, že ty největší hrůzy neprošly.“ 
Všichni, kdo zaslali připomínky ke Koncepci, by nyní,
po jednání zastupitelstva kraje, měli být vyrozuměni,
jak byly jejich připomínky vyhodnoceny. 

Jana Bisová
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Technická komise, která hodnotila knihy
po polygrafické stránce, vyřadila pro nezpůso-
bilost pouze čtyři tituly. Nejvíce byla obeslána
kategorie Krásná literatura - 56 knih. 
V kategorii Odborná literatura soutěžilo 52 titu-
lů, v kategorii Dětská literatura 37 titulů. Nej-
méně byla, stejně jako v minulosti, zastoupena
kategorie čtvrtá - Učebnice a didaktické pomůc-
ky v tištěné podobě - 13 titulů. Obrazových
a fotografických publikací se tentokrát sešlo 37
a katalogů 33. Zvláštní kategorií byly práce
posluchačů polygrafických a výtvarných škol.
Do této kategorie bylo přihlášeno 13 prací. Vítěz
z řad studentů získává Cenu Arna Sáňky, kterou
udílí Památník národního písemnictví.
V každé kategorii jsou vyhlašovány tři ceny,
z nichž první je Cenou ministra kultury. Své
ceny udělily ještě Svaz polygrafických podni-
katelů (za polygrafické zpracování), SČUG Hol-
lar (za ilustraci) a TypoDesignClub (za grafické
řešení). Podruhé byla udělena Cena Vojtěcha
Preissiga, kterou navrhuje Spolek českých bib-
liofilů. Získává ji kniha, která splňuje kriteria
bibliofilie a vykazuje znaky mimořádného
experimentálního edičního počinu. Tato cena
částečně zaceluje vakuum, které vzniklo vyřa-
zením kategorie bibliofilií ze soutěže. 
Ovšem Litomyšl tuto 616 stránkovou kroniku
přihlásila rovněž do soutěže Magnesia Litera,
a to do kategorií Litera za nakladatelský čin,
za literaturu faktu a objev roku. 
Do letošního ročníku soutěže o nejlepší knihu
roku 2009 Magnesia Lietra je přihlášno 285
titulů. Do kategorie literatury faktu je nomino-
váno rekordních 70 knih. 
Slavnostní vyhlášení vítězů se ukusteční 18.
dubna ve 20.00 ve Stavovském divadle v Praze.
Česká televize (ČT) bude udílení cen vysílat pří-
mým přenosem. Počínaje 15. březnem od 19:58
začnou v ČT běžet dvouminutové portréty
všech nominovaných autorů.  

-red-, foto Archiv Města Litomyšl.

Kniha Litomyšl
1259-2009 boduje

Hrubá stavba bazénu je dokončena

Stavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli se
dostala do fáze, kdy je pod střechou. Navíc zhotovitel,
firma PKS INPOS a.s. Žďár na Sázavou, je s pracemi
v měsíčním předstihu. Tento náskok hodlá stavitel
využít na práce v technologicky náročném interiéru.
„Naším cílem bylo dodělat hrubou stavbu dříve, než
bylo sjednáno ve smluvním harmonogramu. To se nám
i přes zimu povedlo,“ říká ředitel PKS INPOS a.s.
Ing. Jaroslav Kladiva a dodává: „Vytvořili jsme si tak
prostor pro práci na tom, na čem opravdu záleží,

na vnitřku. Budeme na něm dělat delší dobu a pořád-
ně.“ V současné době je tedy hotová hrubá stavba. Už
se rýsují bazény a je postavená také věž pro tobogán.
„Máme dokončenou hrubou konstrukci střechy a zač-
neme pracovat na tepelně-izolačních skladbách,
na instalacích uvnitř objektu, v suterénu na technolo-
giích, vzduchotechnice, rozvodech vody a kanalizace.
Budeme také zdít v přízemí příčky sociálního zázemí,
sprch atd.,“ popisuje další vývoj stavby vedoucí pro-
jektu Ing. Martin Hucek. Zopakujme, že v objektu
budou dva bazény, tobogán, vířivka, sauna a výplavo-
vý bazén. Chybět nebude letní terasa s občerstvením. 
Litomyšl získala na stavbu krytého bazénu dotaci z EU
– ROP II Severovýchod ve výši 50 % ze 107 milionů
korun. Podmínkou dotace je správa objektu obchodní
společností. Zastupitelé města tak na svém únorovém
jednání rozhodli o založení společnosti s ručením
omezeným Městské služby Litomyšl, která bude bazén
provozovat.                                  Text a foto Jana Bisová
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Pokáceny budou poslední 
dvě lípy na Zámecké ulici

Do konce mimovegatačního období, tj. do konce břez-
na 2010, budou pokáceny zbylé dvě lípy na Zámecké
ulici. Tyto stromy jsou posledními z původního barok-
ního stromořadí lemující ulici. 
Obměna tohoto stromořadí počala již při zahájení prací
na rekonstrukci Klášterních zahrad. Tehdy byly vyti-
povány stromy k pokácení a jako náhrada byla prove-
dena nová výsadba na stejném místě. V dalších letech
pak docházelo k dílčím výměnám stromů nebezpeč-
ných za mladé výpěstky. K radikálnímu záměru poká-
cení zbylých stromů vedla situace po vichřici z června
roku 2008. Zámeckou ulici lemují v dnešní době opět
nové vysazené stromy, z nichž převažuje druh Tilia
cordata – lípa srdčitá.
V místě příchozího chodníku k léčebně dlouhodobě
nemocných zůstaly ještě dvě lípy z původní výsadby.
U těchto stromů bylo na jednání vedení města, odbor-
ných pracovníků městského úřadu a památkové sprá-

vy rozhodnuto o zadání vypracování posudku za úče-
lem zhodnocení stavu stromů a vyloučení možného
ohrožení sousední nemovitosti. Soudní znalec ve zprá-
vě o posouzení odmítl zaručit jejich stabilitu. Musely
by být, podle jeho doporučení, provedeny nákladné
statické zkoušky, které jediné mohou určit jejich
poškození vichřicí i následky opakovaných zásahů
do jejich kořenového systému při výkopových pracech.
Dále byl vzat v úvahu fakt, že při odstranění všech
původních stromů došlo k otevření prostoru, což bude
mít za následek větší namáhání stromů při případných
dalších poryvech větru. Z těchto důvodů vydal odbor
Životního prostředí povolení k jejich pokácení. 
V ulici Zámecká byla provedena výsadba stromů v sou-
vislosti s výstavbou parkoviště a na jaře 2010 bude
pokračovat zakládání keřového patra.

Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství

Je pro město prospěšná
veřejná služba?
Loni v květnu byl v Litomyšli zaveden Institut veřejné
služby, který je legislativně zakotven v § 18a zákon
č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi. Lidé bez zaměstnání,
kteří pobírají příspěvek na živobytí, tak díky tomu
mohou odpracovat 30 hodin měsíčně ve prospěch
obce. Za to pak dostávají vyšší sociální dávku. Pokud
odpracují pouze 20 hodin měsíčně, nedojde ke snížení
dávky (soc. dávky se krátí po půl roce pobírání). Soci-
ální odbor měsíčně sleduje odpracování stanoveného
počtu hodin při úklidu a čištění ulic a veřejných pro-
stranství.
Občané města přijali pracovníky v oranžových vestách
s nápisem Město Litomyšl mnohdy s úsměvem a někdy
i s neskrývanou kritikou. Stává se, že jsou vystavová-
ni nevhodným soudům i poznámkám, že často odpočí-
vají a nevěnují se plně svým povinnostem. Tak jako
jsou lidé s rozdílným přístupem ke svěřené práci
ve firmě, tak je tomu i na ulici. 
Chtěli bychom, aby občané města pochopili tuto sku-
pinu obyvatel, porozhlédli se kolem sebe a ujistili se,
že díky jejich každodenní práci je po městě čisto, a to
nejen na chodnících, ale i na veřejných prostranstvích
v historickém jádru. V současné době sněhového
nadělení pomáhají s úklidem. Někdy je vidíme, jak
pomáhají starším občanům s přechodem přes ulici
nebo po ledovém chodníku.
Pod vedením zkušeného člověka má tato činnost
smysl a město chce pokračovat v nastaveném systému
i v tomto roce. 

Alena Červinková, vedoucí sociálního odboru

Změny v dopravním značení města
Na základě doporučení dopravní komise města
a po projednání s DI Svitavy by mělo dojít na jaře roku
2010 k některým změnám v dopravním značení města,
na které bychom chtěli předem upozornit.
Zásadnější změnou v dopravním systému města by
mělo být zjednosměrnění části ulice B. Němcové
v úseku od objektu ZUŠ (tzv. Tunel) po Toulovcovo
náměstí. Důvodem tohoto návrhu dopravní komise je
odstranění neustálých problému s průjezdností velmi
úzkého úseku komunikace a poškozování okolních
nemovitostí. Průjezd bude umožněn ve směru od ulice
J. Váchala, ulice Mariánská zůstane průjezdná obou-
směrně.
Na silnici II/359 ve směru výjezdu na Osík dojde
k posunutí označení začátku a konce města za výjezd
z prostoru „heliportu“. Důvodem je působit na zpoma-
lení jízdy vozidel v nebezpečném přejezdu horizontu
silnice při vjezdu do města.
V ulici Šmilovského dojde ke snížení počtu v loňském
roce zřízených pěti parkovacích míst. Na základě poža-

davků na zlepšení průjezdu křižovatky s ulicí R. Stří-
teského a požadavků majitelů přilehlých nemovitostí
budou zrušena krajní parkovací místa.
Ke změně dojde také na ulici Zámecká na příjezdové
komunikaci k základní škole a novému parkovišti
v areálu školy. Dopravní značka zákaz vjezdu s dodat-
kovými tabulkami bude posunuta k silnici směr Česká
Třebová. Tímto opatřením nebude umožněno zajíždění
vozidel hlavně při vystupování žáků školy. Rodiče
pro tento účel mohou využívat nově vybudovaného
parkoviště, na které bezprostředně navazuje chodník.
Mělo by tak být odstraněno nebezpečné zajíždění
a hlavně otáčení v prostoru vysoké koncentrace školá-
ků. Ještě připomínáme, že v době vyučování je dodat-
kovými tabulkami povolen vjezd pouze dopravní
obsluze (převážně zaměstnancům školy), mimo tuto
dobu je vjezd bez omezení. Parkoviště lze tedy využít
například pro návštěvy bohoslužeb nebo Klášterních
zahrad. Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního hospodářství

Výroční karta Litomyšlana - poděkování
Vyhodnocení projektu Výroční karta Litomyšlana jsme
přinesli v minulém čísle Lilie. Dnes přidáváme na
přání pana starosty Michala Kortyše ještě jmenovitý
výčet a poděkování všem firmám a institucím, které se
do tohoto projektu zapojily. 
Jde o tyto (seřazeno abecedně):
Ateliér Duke Bohemia, Baletní skupina C – Dance Ústí
nad Orlicí, Billard Centrum Litomyšl, Buddy bar, Con-
sult VK Litomyšl, Červená věž (Fakulta restaurování
UP), České dědictví UNESCO, Dechový orchestr Smeta-
nova domu, Divadelní společnost Jožina Janouška,
Dům sportu Stratílek Litomyšl, Evropské školicí cent-
rum, Hiking Lucie Jandíkové, Chata Maxe Švabinské-
ho na Kozlově, Informační centrum Litomyšl, Kino
Sokol, Klobása Drajv u Autobazaru Drahoš, Kurty za
Sokolovnou, Květinová oáza Boženy Kvapilové, Lidový

dům, Litomyšlský symfonický orchestr, Masáže Petry
Ditrichové, Mezinárodní smyčcové kurzy, Město Lito-
myšl, Městská galerie Litomyšl, Music Club Kotelna,
Mužský pěvecký sbor Litomyšl, Nohejbalový turnaj
dvojic, Otakar z Vysokého Mýta, Peak sport, Penzion
Buddy bed, Portmoneum, Regionální muzeum Lito-
myšl, Restaurace Bohém, Restaurace Pod Klášterem,
Rybářství Litomyšl, Salón EvancesCente, Sauna Lito-
myšl, Sbor paní a dívek, Smetanova Litomyšl, Smeta-
nova výtvarná Litomyšl, Smetanův dům, Smíšený
pěvecký sbor KOS, Spinning centrum Stratílek, Studio
„eN“, Studio Chantalle, Studio Miss Cosmetic, Svateb-
ní agentura Diana, Tenisová hala SPORT, Velký swingo-
vý orchestr Česká Třebová, Vlastimil, Farní charita
Litomyšl, Základní umělecká škola B. Smetany,
Zámecké sklepení a Zámek Litomyšl.

Litomyšl čtvrtým
nejatraktivnějším
místem v ČR
Nejatraktivnějším místem je podle čtenářů časopisu
Travel in the Czech Republic pro rok 2009 Praha. Lito-
myšli tentokrát patří velmi pěkné čtvrté místo. Připo-
meňme, že v loňském roce tuto anketu Litomyšl
vyhrála a rok před tím se umístila na druhém místě.
Druhé místo letos patří překvapivě městu Třeboň
a třetí místo si z ankety odnesl Český Krumlov.     
Časopis Travel in the Czech republic vyhlásil v polovině
září loňského roku již čtvrtý ročník čtenářské ankety
o Nejatraktivnější místo České republiky v roce 2009.
Až do uzávěrky hlasování, která byla letos 8. ledna,
dorazily do redakce hlasy od 2 261 čtenářů. Na anket-
ních lístcích se objevilo celkem 284 obcí a měst z celé
České republiky. Připomeňme, že časopis se věnuje
cestovnímu ruchu, vychází v česko-anglické mutaci
a 40 % jeho nákladu je distribuováno v zahraničí.  
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo ve čtvrtek 4.
února v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2010 v prostorách lapidária Národního muzea.
Úspěchu opět dosáhla města, která mají na svém
území památku UNESCO. V první dvacítce se jich umís-
tilo celkem sedm. Kromě Litomyšle, Prahy a Českého
Krumlova skončilo na šestém místě město Kutná Hora,
na sedmém Olomouc, na devátém Brno a krásná tři-
náctka připadla městu Telč. Připomeňme jen, že cel-
kem se na území ČR nachází dvanáct památek
zapsaných na Seznam světového kulturního a přírod-
ního dědictví UNESCO. Litomyšl, Kutná Hora a Telč jsou
členy také dalšího významného sdružení, kterým je
Česká inspirace. Ani města z tohoto svazku obcí, který
láká návštěvníky do našich měst na tzv. živou kulturu,
nezůstala pozadu. Úspěch zaznamenala druhá Třeboň,
pátý Jindřichův Hradec, ale i desátá Polička. 
Věříme, že i toto ocenění bude důvodem k návštěvě
našich měst. Uvědomujeme si, že dlouhodobě výborné
umístění Litomyšle je také díky vašim hlasům, hlasům
Litomyšlanů, kteří jsou na své město náležitě hrdi.
Děkujeme nejen za každý váš hlas, ale především za to,
že máte svoje město rádi. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje také letos
výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice — SILC 2010 (Životní podmínky
2010), které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem
je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a soci-
álním postavení českých domácností a jejich životních
podmínkách potřebné, pro usměrňování sociální poli-
tiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely i mezi-
národní srovnání v rámci EU.
Šetření se uskuteční na území celého státu ve zhruba
11 tisících domácnostech, z nichž se 6 708 zúčastnilo

šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výbě-
ru počítačem. Vlastní šetření probíhá od 20. února
do 9. května prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou pro-
kazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá
Samostatné oddělení terénních zjišťování ČSÚ v pří-
slušném kraji nebo služebním průkazem zaměstnance
ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymi-
ta zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chrá-
něna.                                                                            -red-
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Na Litomyšli bude prezentováno 
„harmonické navazování“ architektury

Středoevropská kulturní platforma je neformální sdru-
žení šesti zemí: České republiky, Slovenska, Maďarska,
Polska, Slovinska a Rakouska. Cílem tohoto sdružení je
společná kulturní prezentace zemí Střední Evropy, a to
nejen v zemích Evropské unie (EU). Dvakrát do roka se
scházejí zástupci této šestky a připravují kulturní pro-
gram na následující období. Stěžejní akce se pak kona-
jí v souvislosti s předsednictvím EU. A právě v rámci
španělského předsednictví se na červen připravuje
v Madridu malá výstava na téma „Posttotalitní archi-
tektura a její konsekvence ve středoevropském regio-
nu“. Ministerstvo zahraničí se obrátilo na ak. arch.
Davida Vávru a jeho tým, který jako vynikající ukázku
prolínání tradice a současnosti navrhl příklad Litomyš-
le. Ke konci února tak v Litomyšli celý tým pracoval
na prezentaci. David Vávra, většině lidí známý přede-
vším dokumentárním cyklem Šumná města, odpověděl
na několik otázek: 

Proč právě Litomyšl? 
Mysleli jsme si, že by nebylo vhodné ukazovat nějaké
urbanistické plány, protože pro veřejnost jsou většinou
nečitelné. Rozhodli jsme se proto vzít jedno město, kde
se urbanismus změnil. Ovšem neměnil se jenom urba-
nismus, protože to jsou fleky, to jsou nějaké abstraktní
pojmy, ale změnilo se nějaké město. Město, které mělo
kulturní tradici a přeměnilo se jak v tom urbanismu,
tak ale především v detailu, protože urbanismus bez
toho detailu je vlastně nezajímavý. No a to je Litomyšl.
Neexistuje žádné jiné město, které by se takto radikál-
ně změnilo a přitom v takové kvalitě. 

Co z Litomyšle jste vybrali?
My jsme to zařadili do určitých oblastí jakoby tematic-
ky. Je to třeba historie, a jak se ta historie změní. Čili
máme tady zámecké návrší, máme tam zámek a máme
k tomu pivovar. Pivovar je symbol toho, že do staré
architektury vstupuje nová architektura velice soulad-
ně. Další zajímavostí jsou komerční stavby. Nikde jinde
nepřinutili Billu postavit si před svůj obchodní -

komerční - dům nějakou, až se dá říci výtvarnou,
výtvarně řešenou kolonádu nebo pasáž, která je vlast-
ně stejná jako autobusové nádraží. Pak jsou to třeba
sportovní stavby. Jde o takovou tu enklávu sportov-
ních staveb na Černé hoře, takže vlastně nová zimní
hala, nový atletický stadion. Pak je třeba školství - je tu
piaristická kolej, konstruktivistická bývalá zemědělská
škola, dnes střední škola, a třeba internát pedagogické
školy od Architektonické kanceláře Burian- Křivinka.
Náměstí, nová doba do toho zasáhla pasáží u pošty, což
je veliký urbanistický a městotvorný prvek a pak
obchodní dům Kubík. 

Vyznívá to tedy jakoby v protikladech…
Není to v protikladech, ale v harmonickém navázání.
Kvalita v minulosti, je posílena kvalitou v současnosti.
Je to právě město, které umožňuje až takové stavby.
V minulosti tady byli osvícení investoři, takže třeba
nějaký pan Portman nechal vymalovat Váchala, aby
udělal jako by jedinečnou záležitost - to je Portmone-
um. Vedle toho vzniká, což je asi česká až evropská
záležitost, muzeum, které se stává současně depozitá-
řem Ludmily Jandové. Vzniká soukromé muzeum fan-

tasticky technologicky řešené. Je to v Osíku a uvnitř je
trezor na její práce, kolem obklopený galerií, jež je
jakoby přízrak, který tam září. 

Jak bude vypadat výstava v Madridu?
Koncepce je daná z EU. Každá země má 10 panelů něja-
kého rozměru a na těch panelech se to musí odehrát.
Já jsem vám už jakoby nenápadně vyjmenoval téměř
všech 10 celých témat, ke kterým bude zahrnut i letec-
ký pohled na město. Na něm budou zaznačeny ty věci,
o kterých se mluví. 

Kdo s vámi pracuje na přípravě české výstavy?
My jsme tu kdysi uváděli knihu Třicet obrazů z dějin
české architektury, kde jsme takovým volným způso-
bem mapovali vývoj české architektury na jednotlivých
českých místech. Začalo to Znojmem - rotundou,
za renesanci tam byla Litomyšli atd., a kdysi jsme tady
tu knihu uváděli ve stejné sestavě, jaká je tady dnes.
PhDr. Yvona Fričová je nakladatelka, Pavel Frič foto-
graf, doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. je kunsthistorik
a na mě nezbylo místo, tak jsem tam nakonec psal gra-
fické básně. 

Seznámil jste se s projektem Revitalizace zámeckého
návrší?
Částečně ano. Je to samozřejmě jeden z velikých pro-
jektů. Litomyšl dělá, na to jak je to malé město, neuvě-
řitelné rozsahy, jaké nedělají stotisícová města. Třeba
výstava Aleše Veselého je evropská záležitost. Vůbec
nechápu, jak je možné, že takto malé město dostalo
sílu, udělat takto zásadní výstavu. Stejně je to se všemi
akcemi. Ovšem udělali jste tady sice výstavu Aleše
Veselého, ale ona zůstala celkově v Litomyšli nepocho-
pena. Některé z těch soch by tu měly zůstat. Například
veliká koule, která je před zámkem. Pohled ze zatáčky,
společně se svatým, koulí a vzadu se zámkem, je podle
mě úplně symbolická fotografie modernity Litomyšle.
Do historického města vstupuje modernost, která je
jako by ve vrcholné formě. To je první evropská liga.       

Ptala se Jana Bisová

Pavel Frič (vlevo), doc. Jiří Kotalík (vpravo vzadu), David
Vávra (vpravo).

Novinky z Českomoravského pomezí
Stejně jako v loňském roce se zástupci turistické oblas-
ti Českomoravské pomezí v průběhu ledna a února
zúčastnili dvou největších veletrhů cestovního ruchu
u nás, kterými jsou brněnský Regiontour a pražský
Holiday World. Na obou akcích se Českomoravské
pomezí prezentovalo spolu s dalšími regiony Pardubic-
kého kraje v rámci expozice Destinační společnosti
Východní Čechy.
Jako první se ve dnech 14. - 17. ledna na brněnském
výstavišti uskutečnil Regiontour, mezinárodní veletrh
turistických možností v regionech. Hned úvodní den
veletrhu byly za účasti představitelů měst Českomorav-
ského pomezí, tedy Svitav, Litomyšle, Poličky, Morav-
ské Třebové a Vysokého Mýta, slavnostně představeny
nové tištěné propagační materiály prezentující nejvý-
znamnější atraktivity regionu a tradiční akce, které se
zde v průběhu celého roku konají. Další materiály
vznikly ve spolupráci s Destinační společností Východ-
ní Čechy. Jsou jimi jednak nové pohlednice a záložky
Českomoravského pomezí a dále brožura Památky Par-
dubického kraje, ve které hrají turisticky atraktivní
místa regionu na pomezí Čech a Moravy také velmi
důležitou roli. Všechny zmíněné materiály budou již
brzy dostupné v informačních centrech měst Českomo-
ravského pomezí.
Po úspěšné prezentaci na brněnském veletrhu se turis-
tická oblast představila také v Praze, kde se od 4. do 7.
února uskutečnil již devatenáctý ročník středoevrop-
ského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. I zde
byla na první den připravena malá slavnost. Na stánku

Destinační společnosti Východní Čechy byl ve čtvrtek
4. února pokřtěn nový propagační film Českomoravské-
ho pomezí. Necelých pět minut dlouhý snímek byl
nazván „Českomoravské pomezí - pět barevných světů“
a vyrobila jej společnost KLUCIvespolek z Kolína. Film
představuje nejvýznamnější památky a další zajímavá
místa turistické oblasti a nezapomíná ani na osobnosti
spojené s regionem a pravidelné kulturní akce. Název
snímku i jeho celkové grafické ztvárnění odkazuje
na pět barev obsažených v logu Českomoravského
pomezí, jehož autorem je litomyšlský grafik Tomáš
Pakosta. Barevné puntíky lze ostatně najít na všech
materiálech, kterými se turistická oblast v současnosti
prezentuje. První dva dny veletrhu byly jako vždy
vyhrazeny pro návštěvníky z řad odborníků v oblasti
cestovního ruchu, v sobotu a v neděli byl pak veletrh
přístupný široké veřejnosti.
Výše uvedené nové produkty, propagující region Česko-
moravského pomezí, jsou výstupy právě realizovaného
projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami -
marketingová a koordinační kampaň turistické oblasti“.

Na tento projekt, který bude ukončen v srpnu letošního
roku, by měl plynule navázat další, zaměřený na marke-
tingovou podporu oblasti podél historické hranice mezi
Čechami a Moravou. Dobrovolný svazek obcí Českomo-
ravské pomezí předložil tento projekt a žádost o dotaci
v rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severovýchod, které skončilo 29. ledna.
V rámci oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační
aktivity v oblasti cestovního ruchu bylo k tomuto datu
zaregistrováno celkem 38 projektů ucházejících se
o podporu z evropských fondů. Obsahem projektu Čes-
komoravského pomezí je soubor aktivit zaměřených
na další zvýšení konkurenceschopnosti regionu v oblas-
ti cestovního ruchu. Celkové náklady projektu jsou
vyčísleny na 4 638 tisíc korun. Pokud bude projekt pod-
pořen, měla by dotace činit 92,5 % celkových nákladů
(z toho 85 % EU a 7,5 % Pardubický kraj).

Ing. Jiří Zámečník, foto Renata Pavlíková 

ČAJOVÝ DŮM „U VĚŽE“
U nás nakoupíte:

• zdravou výživu a bezlepkové potraviny
• sportovní výživu a potravinové doplňky
• evropské bylinky, čaje,kávu a tinktury

• suché plody (balené i vážené)
• peruánské byliny a koření

• přírodní kosmetiku
Najdete nás v ulici Ropkova

(bývalá cukrárna vedle radnice)
Nahrazujeme zaniklou zdravou výživu ELÁN!!

Tel: 603 211 136,  www.cajovydum.cz /eshop/
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Čistá voda pro zdravý svět - 
- letošní téma Světového dne vody

Od roku 1993, kdy byly OSN doporučeny konkrétní
kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Zemi, byly
v naší republice provedeny např. legislativní úpravy,
ve kterých byla stanovena konkrétní hranice, od které
musí být odpadní vody čištěny, upřednostňuje se vyu-
žívání obnovitelných zdrojů energie pro čerpání vody,
je podporováno nakládání s vodami, při kterém nedo-
chází k nevratnému negativnímu narušení vodní
bilance oblasti a kdy jsou důsledně dodržovány zásady
ochrany vod před jejich znečišťováním. Postupně jsou
zaváděny vhodné technologické postupy, které
mohou i významně zlepšit velmi často narušenou eko-
logickou rovnováhu dané oblasti. Veškeré naše snaže-
ní podporují světové organizace jako je FAO, UNESCO,
WHO a UNICEF. 
I my v letošním roce opět „přispějeme do mlýna“ již
tradiční nabídkou Dne otevřených dveří na městské
čistírně odpadních vod (ČOV) v Litomyšli – Nedošíně,
jejímž majitelem je Město Litomyšl a provozovatelem
Saint – Gobain Vertex. Přijít se podívat „jak to chodí“
mohou školy, školky jednotlivci i široká veřejnost dne

22. března (pondělí). Prohlídka s výkladem začíná
vždy v 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, v odpoledních hodinách od 13.00 a 14.00,
přímo u vchodu do ČOV v Litomyšli- Nedošíně. Vstup je
volný. Větší skupiny, prosím, hlaste na tel.: 461 653
361, Městský úřad (MÚ) Litomyšl, Martina Červinková. 
Pro soutěživé typy zde máme dvě soutěžní otázky:
•Kde se vyskytuje většina sladké vody na Zemi?
V jaké oblasti je spotřeba vody nejvyšší a kdo je tudíž
největším znečišťovatelem vod?
Správné odpovědi zasílejte na e-mail:  martina.cervin-
kova@litomysl.cz. Autoři správných odpovědí budou
zařazeni do slosování o drobné ceny, které proběhne
vždy v časech začínajících prohlídek, viz. výše.
Pokud budete chtít využít městskou hromadnou
dopravu, aktuální jízdní řád najdete na webové strán-
ce http://www.litomysl.cz/php/index/index.php?co=mhd.
Materiály a podklady k některým údajům poskytují
Vodovody spol. s r. o., Saint Gobain Vertex, MÚ Lito-
myšl, DDM a Povodí Labe.

Martina Červinková, odbor místního hospodářství

Nádoba na úsporné
zářivky a výbojky
Zářivku, která vám dosloužila, nevyhazujte do komu-
nálního odpadu. Zářivky i úsporné žárovky obsahují
malé množství rtuti, a pokud se rozbijí, rtuť se uvolní
do okolí a může poškodit životní prostředí či lidské
zdraví. Proto je důležité odevzdat světelné zdroje
na místa k tomu určená. Sběr, svoz, a recyklaci použi-
tých světelných zdrojů zajišťuje kolektivní systém
Ekolamp.
V přízemí budovy Městského úřadu Litomyšl, Bří
Šťastných 1000 byla umístěna nová sběrná nádoba
určena pro sběr nepoškozených úsporných kompakt-
ních zářivek a výbojek, lineárních (trubicových) záři-
vek do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.
Do sběrné nádoby nepatří: klasické žárovky, reflekto-
rové žárovky, halogenové žárovky, lineární (trubico-
vé) zářivky nad 40cm. Nádoba je barevně označena
druhem sbírané komodity. Další možnost odevzdání
světelných zdrojů najdete ve sběrném dvoře na Mařá-
kově ul., vedle areálu Technických služeb.
Jak se vyhnout pokutě? Lineární zářivky i kompaktní
úsporné zářivky pokud odložíte jinam, může vám
obecní úřad podle zákona o odpadech uložit pokutu až
do výše 20 000 Kč.
Výrobci a dovozci osvětlovacích zařízení přispívají
do kolektivního systému Ekolamp finanční částkou,
tzv. příspěvkem na recyklaci. Jeho výše je uváděna
odděleně od ceny výrobku a odpovídá aktuální finanč-
ní a technologické náročnosti procesu sběru a recykla-
ce jednotlivých druhů osv. zařízení.

Jana Foltová, odbor místního hospodářství

Vyprávění o litomyšlských domech – 39. část
starožitností, mincí ale i běžných zajímavostí. Za pade-
sát let své sběratelské vášně uměl těchto věcí, někdy
velmi vzácných, nashromáždit veliké množství a měl je
vystaveny až do své smrti v roce 1933 ve svém bytě.
Svou vzácnou sbírku starožitností a numismatickou
sbírku, která má přes pět tisíc kusů různých mincí, a to
i z doby Kostků z Postupic, osmidílnou válečnou kroni-
ku z let 1914 až 1918 a unikátní sbírku vlastnoručně
malovaných obrázků nazvanou Litomyšl 1870 odkázal
litomyšlskému muzeu. Ač byl malířem samoukem
namaloval pro budoucí generace něco tak jedinečného,
čímž se nemůže pochlubit žádné jiné město. Jsou to
obrázky starých domů, starých domovních portálů,
jsou na nich zachyceny události probíhající na lito-
myšlském náměstí, na podsíních a doprovázených
vlastními vysvětlivkami. Kreslil obrázky k silvestrov-
ským vydáním časopisu Kosí zobák, který též sám redi-
goval, a který vycházel od založení Kosího hnízda
v roce 1889 do roku 1903, jehož byl Q.Šimek členem.
Odkaz vysoce tehdy ocenili profesor Quido Hodura,
notář JUDr. Hájek, univerzitní profesor RNDr. Viktor
Janda, univerzitní profesor PhDr. Arne Novák, který
k odkazu dodal: Od útlých let dětských spojuji jeho rázo-
vitou postavu obchodníka, starožitníka a humoristy se
svým rodným městem, jemuž byl ozdobou a jež tak milo-
val.
Po odkazu Šimkových sbírek byla v muzeu tehdejším
ředitelem Žďárským upravena jedna síň pro jeho sbírky.
Dnes jsou jeho sbírky rozděleny mezi různé expozice
a sbírka mincí je bezpečně uložena mimo muzeum.
Dům čp. 140 byl postaven roku 1378 biskupem Alb-
rechtem ze Šternberka na tehdy volném prostranství
jako veřejné lázně. 
V domě bydlela Anna Wildrová, manželka nájemce pan-
ského mlýna a krupaře. Jako pamětnice starých časů
vypravovala mnoho z minulosti svému nájemníku Aloi-
su Jiráskovi v domě čp. 112, kde tehdy bydlela. Její
vypravování A. Jirásek použil do svých povídek a romá-
nů. Paní Wildrová  zemřela roku 1882. Je pochována
na litomyšlském hřbitově (hrob 68-69/I).
Za 1. republiky patřil dům rodině Štolcově, která byla
za nacistické okupace odvezena s transportem židů 3.
prosince 1942 do Pardubic a odtud hned 5. prosince
1942 do Terezína. Manželé Štolcovi byli 23. ledna 1943
převezeni do Osvětimi, kde zahynuli. Syn Zdeněk zahy-
nul v dubnu 1945 v koncentračním táboře v Mauthau-
senu. Dcera Věra se vrátila s podlomeným zdravím;
zanedlouho zemřela.       Připravuje Alena Randáková

(Pozn. red. - číslem popisným 140 jsou vyčerpány domy
na Smetanově náměstí. Ovšem rozhodně nebudete
ochuzeni o oblíbený seriál o litomyšlských domech.
Následovat budou objekty na Jiráskově ulici.) 

nů-Vartemberků, pocházející z roku 1630 a přenesený
sem ze zbořené barokní brány dvora Pernštejna. U této
severní strany domu stávala menší kašna, která byla
roku 1895 zrušena a nahrazena stojanem, kde stále
tekla tzv. zámecká voda, která jen při velmi silných
mrazech zamrzala. Stojan byl zlikvidován v 60. letech
20. stol.
Roku 1851 koupil dům čp. 139 Josef Šimek. Jeho otec
Jan Šimek přišel do Litomyšle z Hrochova Týnce, vyučil
se u Rybků kupectví a zařídil si obchod v bývalém hos-
tinci U Zemanů, který stál přibližně v místech dnešního
pomníku J. A. Komenského. Syn Josef (1826-1872) měl
již obchod v čp. 139. Za manželku si vzal Františku
Zamastilovou z Vysokého Mýta, jejíž bratr se účastnil
bouří v revolučním roce 1848 a žil pak ve vyhnanství
v srbském Bělehradě. Josefova sestra Rozálie byla pro-
vdána za zlatníka a později jednoho z prvních litomyšl-
ských fotografů Zlabingera. Josef Šimek měl čtyři děti,
dvě dcery Leopoldinu (nar. 1852) a Hermínu (nar.
1866), prov. Klöcklerovou a dva syny. První syn Josef,
narozen 1855 byl profesorem litomyšlského gymnázia
v letech 1878 až 1884, ředitelem učitelského ústavu
v Kutné Hoře a poté v Praze. Jeho historické studie se
vztahují k Litomyšli, k Trstenické stezce a k svému pří-
teli Aloisu Jiráskovi. Napsal i své paměti, kde první díl
je zcela věnován Litomyšli. Uveřejňoval i mnohé přís-
pěvky v časopisu Trstenická stezka. Josef Šimek byl
i výborným hudebníkem, dokonce uvažoval o studiu
na konzervatoři. Měl syna také Josefa, který vystudo-
val práva a za první republiky zastával funkci minister-
ského rady Ministerstva školství a národní osvěty.
Druhý syn Josefa Šimka st. Quido se narodil 1857. Byla
to rázovitá litomyšlská osobnost. Obchodník s potravi-
nami a lahůdkami všeho druhu, které prodával v krámě
pod zavěšeným zubatým delfínem. Kupující se u něho
dobře pobavili, sršel vždy dobrým humorem, zásobou
vtipů a veselých novinek. Byl náruživým sběratelem

Dům čp. 138 je jednopatrový s jedním podsíňovým
obloukem. Byl postaven v renesanci. Jeho velká pře-
stavba byla provedena v letech 1928-1929. V 2. pol.
20. stol. byl instalován pro prodejnu nevhodný portál
z eloxovaného hliníku.
V trhové knize z roku 1567 se píše, že to byl původně
dům obecní. Patřil buď k čp. 140 tj. k lázním, nebo
k čp. 139, k pivovaru. V roce 1578 jej obec prodala
hodináři Pavlovi za 650 kop míšeňských s dodatkem ke
kupní smlouvě tohoto znění: Že má sobě jakož se jemu
vyměří podsíň před domem vzdělati a nad ní vížku
pro ozdobu města a na ní hodiny s ciferami řemeslem
svým připraviti, kteréž to hodiny na témže domě
i budoucně zůstávaly. Poslední zmínka o těchto hodi-
nách se vztahuje k roku 1633, kdy dům koupil Jakub
Karlický ml. též s podmínkou, že bude hodiny spravo-
vat na svůj náklad, aby bíti mohly. Tato služebnost
vzala pravděpodobně za své následkem velkého požá-
ru města roku 1635. Od té doby se v zápise v trhové
knize o tom již nic neuvádí.
Kresba Q. Šimka jmenuje čp. 138 domem U Šimků.
Domy čp. 139 a 140 jsou jednopatrové, stavebně spoje-
né v jeden celek.
Dům čp. 139 byl postaven roku 1515 jako málokterý
z kamene, jak tehdy nařídil Vilém Kostka z Postupic.
Roku 1578, jak se dočítáme ve starých spisech, byl
v něm zřízen pivovar, kterému se říkalo „Na stavuň-
ku“. Pivovar měl především sloužit těm občanům, kteří
nezískali „právo várečné“ ve svých domech. Roku 1629
postoupili litomyšlští měšťané právo vaření piva Pern-
štejnům. 
Dům později pustl a jak je zaznamenáno: stoje
na samém upadnutí a zboření vniveč dokonalou ukazo-
val, byl roku 1668 prodán Janu Volprykovi. V 19. stol.
byl dům znovu přestavěn v barokním slohu. Na atice
byly umístěny tři rokajové vázy. Ve výklenku bývala
soška sv. Jana Nepomuckého, pak soška Panny Marie,
která byla v 50. letech 20. stol. odstraněna. Rovněž
tak dopadla zanedlouho i nová soška piety, vytvořená
akad. sochařkou Višněvskou. V roce 1978 byl do fasá-
dy z boku zasazen znak Trautmannsdorfů a Valdštej-
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Domy čp. 138, 139



1995 a jeho otevření bylo logickým vyústěním práce
lékařů a sester, kteří anesteziologicko-resuscitační
činnost prováděli bez lůžkového zázemí od roku 1972.
Poslední rok a půl byla však péče zajišťována na pátém
lůžku bez nutných a odpovídajících podmínek. Inten-
zivní péči tohoto typu má na pěti lůžkách zajišťovat
pro svitavský okres právě litomyšlská nemocnice, což
bylo jedním z důvodů zahájení rekonstrukce. Během
ní byl navíc původní jeden infekční box rozšířen
na dva, z původní garáže se stal malý „zákrokový sál“
s přilehlými skladovými prostory pro přístrojovou
techniku a speciální zdravotní materiál. Celá rekon-
strukce byla podřízena chodu stávajícího oddělení -
i když stavba začala v prosinci, k odstávce lůžkového
oddělení ARO došlo až 15. ledna 2001,
tedy až po svátcích, kdy by bylo velkým
rizikem toto oddělení uzavřít. Firma
Východočeská stavební, a.s. provedla
práci ve stanoveném termínu a v dobré
kvalitě. Ihned po předání stavby proběhla
sanitace prostor, odběr stěrů pro hygie-
nickou stanici a obměna filtrace s násled-
ným měřením čistoty vzduchu. Nyní je
podle vedení nemocnice nutné soustředit finanční
prostředky na dovybavení pátého lůžka monitorova-
cím systémem a dalšími doplňky tak, jak je tomu
u původních čtyř lůžek. Tím budou vytvořeny pod-
mínky pro zajištění intenzivní medicíny i pro rozšíře-
nou spádovou oblast Poličska. „Tato péče stojí jako
první v záchranné síti a je pro občana velmi důležitá,“
řekl ředitel nemocnice Ing. Jan Kasala a dodal: „V
rámci okresu jsou, bohužel, lůžka litomyšlského ARO
jediná.“ V návaznosti na tuto rekonstrukci byla spuš-
těna stanice centrálního zásobení kyslíkem, která
nemocnici přinese úspory ve výši téměř jednoho mili-
onu korun ročně. Uvedená stanice zásobuje medici-
nálním kyslíkem nejen ARO, ale také interní JIP,
interní oddělení, operační sály a další oddělení lito-
myšlské nemocnice. V současné době také vrcholí sta-
vební práce, které směřují k ustavení nového
počítačového tomografu na oddělení RDG.

-red- (Lilie č. 3 z 1. března 2001 / ročník XI.)

restaurace, kterou potkají na zámku, jim sebere chuť
hledat ve městě ještě nějakou jinou možnost občer-
stvení a odpočinku. Zámek samotný studenty také
neuspokojil. Ve studii o zámku se mluví především
o chybějící marketingové strategii (přehled o skladbě
návštěvníků) a jeho nedostatečné propagaci. Nejen
zámku, ale celému městu z hlediska cestovního
ruchu prospěje rozvoj tzv. kongresové turistiky v pro-
storách zámku a zámeckého pivovaru a lepší využití
celého zámeckého areálu. Muzeu studenti doporučili
především zřízení šatny a bezbariérového přístupu,
otevření po celý rok a výraznější označení budovy
muzea.
Litomyšl je podle studentů svébytným městem plným
nadšených a nápaditých obyvatel. Dali za pravdu sou-
časným snahám radnice jedině podporovat dosavadní
bohatý spolkový, kulturní a sportovní život - sázka

na tradice města a jeho osobitou atmosfé-
ru je jistě dobrou volbou a právě tyto cha-
rakteristické rysy města mají šanci
přitáhnout sem řadu návštěvníků. Stejně
tak jsou magnetem velké kulturní akce,
které se v Litomyšli odehrávají. Návštěvní-
ci těchto akcí, ale i návštěvníci města,
jsou-li spokojeni, propagují Litomyšl
i ve svém okolí, což je ta nejlepší reklama,

a také způsob, jak postupně napravovat fakt, že
pro velkou část lidí mimo region je Litomyšl kromě
rodiště Bedřicha Smetany především vyjmenovaným
slovem.
Řada akcí, které by bylo možné uskutečnit, by mohla
do města přitáhnout především české návštěvníky.
Vzniknout by mohly akce a produkty ještě lépe využí-
vající tradice a historii města - studenti navrhli
například lepší využití odkazu Magdaleny Dobromily
Rettigové. Větší důraz by se měl klást na spolupráci
s dalšími městy a obcemi v blízkosti Litomyšle. Krásy
okolí města by mohly být jedním z důvodů, proč by se
návštěvníci zdrželi v Litomyšli i několik dní a ne jen
několik hodin, jak tomu většinou dosud je. S tím
ovšem souvisí potřeba zlepšení ubytovacích a stravo-
vacích služeb ve městě (studenti doporučují větší
rozmanitost ve výběru služeb a rozšíření možností
ubytování ve vyšších kategoriích) stejně jako spolu-
práce podnikatelů i informačního centra s turistický-
mi kancelářemi a například vytvoření balíčku služeb
za zvýhodněnou cenu. Propagace města navenek by
měla do budoucna lépe využívat internet.
O podobnou analýzu, jakou díky studentům VŠE získa-
la Litomyšl, už projevila velký zájem i další města
v republice. Rada Města se na svém zasedání 13. února
rozhodla věnovat 10 tisíc korun na financování
obdobných projektů. „Na své silné stránky jsme hrdí
dost, vidět ty slabé na papíře je velmi motivující,“
komentoval závěry analýzy místostarosta Jan Jane-
ček.         Jiří Bláha (Lilie z 1. března 2001 / ročník XI.)
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Finále o UNESCO
Lilie z března 1998
Žádost o zápis na Seznam UNESCO, kterou připravili
špičkoví odborníci na historii architektury Dobroslav
Líbal, Aleš Vošahlík a za Městský úřad vedoucí odboru
výstavby a územního plánováni Antonín Dokoupil,
bude v příštích měsících předána ministru kultury
k podpisu. Ještě předtím bude rozsáhlý materiál o lito-
myšlském zámeckém areálu přeložen do angličtiny,
doplněn posledními fotografiemi a zkompletován.
Cílem předkladatelů je, aby žádost byla nejpozději
do poloviny června v sídle UNESCO v Paříži. Po zaslání
bude nezávislými odborníky posuzována a v případě,
že žádost bude úspěšná, je možno očekávat slavnostní
vyhlášení litomyšlského zámeckého areálu jako
památky na Seznamu UNESCO v prosinci 1999. Podle
Antonína Dokoupila je opravdu možné, že Litomyšl
bude na seznam zapsána. „Takových areálů, jako je ten
litomyšlský, na Seznamu UNESCO mnoho není.“ Lito-
myšlský zámek je zajímavý tím, že jde o renesanční
objekt, ve kterém se spojují prvky italské architektury
s architekturou českou bez toho, že by se oba přístupy
vzájemně rušily.
Marek Řídký (Lilie č. 7 z 28. března 1998 / ročník VIII.)

V Litomyšli vznikne
Regionální evropské 
informační středisko
Lilie z března 2000
Město Litomyšl a občanské sdružení Občané pro Evro-
pu spolupracují na vytváření koncepce informovanos-
ti občanů regionu o Evropské unii. V rámci této
spolupráce vznikl projekt na vytvoření Regionálního
evropského informačního střediska, jehož cílem je
zpřístupnění informací o Evropské unii široké veřej-
nosti.
„V říjnu loňského roku jsme společně předložili Minis-
terstvu zahraničních věcí České republiky návrh
na spolupráci v rámci komunikační strategie, jejímž
garantem právě toto ministerstvo je“, vysvětluje tisko-
vá mluvčí Městského úřadu v Litomyšli Ing. Michaela
Severová a dodává: „Město Litomyšl a občanské sdru-
žení Občané pro Evropu nabídlo možnost zařazení
Litomyšlského informačního centra do sítě regionál-
ních informačních středisek.“
Na začátku února obdrželo Město zprávu, že společné
iniciativě obecní samosprávy a občanského sdružení
byla poskytnuta ze strany ministerstva podpora.
V Litomyšli tedy vznikne jedno ze třinácti Regionál-
ních evropských informačních center. „Město Litomyšl
a občanské sdružení Občané pro Evropu společně zalo-
ží občanské sdružení,” vysvětluje Michaela Severová.
„Město vloží odpovídající prostory a nezbytné vybave-
ní pro činnost REIS se sídlem v Litomyšli. Občanské
sdružení Občané pro Evropu bude zajišťovat činnost
centra v souladu s požadavky vyplývajícími z komuni-
kační strategie ministerstva zahraničních věcí“,
upřesňuje. Finanční prostředky na činnost regionál-
ních evropských informačních center jsou získávány
zejména z dotací státních institucí určených pro napl-
ňování komunikační strategie, jiných institucí, které
poskytují finanční prostředky určené pro tento účel,
z příspěvků a darů jiných fyzických i právnických
osob. -red- (Lilie č. 3 z 2. března 2000 / ročník X.)

V nemocnici otevřeli 
zrekonstruované ARO
Lilie z března 2001
Provoz na lůžkovém anesteziologicko-resuscitačním
oddělení litomyšlské nemocnice byl zahájen 16. ledna

seriál

Studenti pohlédli na Litomyšl
kritickým zrakem
Lilie z března 2001
Studenti pražské Vysoké školy ekonomické, kteří nav-
štěvují v rámci vedlejší specializace seminář zaměřený
na cestovní ruch, zpracovávali - v rámci tohoto semi-
náře, pod vedením PhDr. Jarmily Netkové - v průběhu
zimního semestru analýzu cestovního ruchu v Lito-
myšli a okolí. Během celodenní návštěvy ve městě
na podzim 2000 sbírali studenti informace z nejrůz-
nějších oblastí ovlivňujících cestovní ruch v Litomyšli,
k práci využili také nejrůznějších propagačních
a informačních materiálů. Výsledkem jsou samostatné
studie o jednotlivých aspektech cestovního ruchu
ve městě (Ubytování a stravování, Dopravní struktura,
Informační systém, Muzeum, Zámek atd.). Hotovou
analýzu předali studenti představitelům Města na pre-
zentaci na VŠE v Praze v lednu 2001 za účasti zástupců
ministerstva kultury, Pražské informační služby
a Památkového ústavu Pardubice.
Jedněmi z nedostatků, na které studenti poukázali,
byla poměrně obtížná orientace po městě a nedostatek
laviček v centru města. Orientaci by měly zlepšit mapy
města a informační tabule. Ty by měly lépe označovat
i odstavná parkoviště, kterých je podle analýzy
ve městě stále nedostatek.
V dalších studiích byla například za „nejhorší restau-
raci na nejlepším místě“ označena zámecká restaura-
ce. V analýze ubytovacích a stravovacích zařízení
studenti upozornili na to, že turisté přijíždějí do Lito-
myšle především na prohlídku památek a první
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Salon Vivien
Péče o tělo i duši
Zvu Vás na besedu v salonu Vivien, 
Trstěnická 911 od 17 hod, 
komorní atmosféra na téma
Dietologie, obezita a hubnutí - první část
Aura, Intuice, Čakry, Fyzické a duchovní
proudy - druhá část
Přihlásit se můžete na 722 926 684
nebo simackova@unet.cz

Poradenství ve výživě, Sestavování jídelních
programů, Výklad z karet, Karmicko kabalis-
tická numerologie, Vyrovnání hladin energii
jin a jang-úleva od bolesti na Vašem těle
i duši. Kurzy osobního poznání a vnitřního
rozvoje. Usuiho shiki ryoho reiki.

Na sezení se můžete objednat na:
tel. 722926684, 731476943
simackova@unet.cz
www.salonvivien.wz.cz, www.reiki-srt.com
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Hejblata hudební...
Zvuk ve všech jeho podobách je náplní výstavy Hejbla-
ta hudební a věci kolem, aneb uši a ten zbytek pořáda-
né Regionálním muzeem v Litomyšli. Výstava určená
nejen dětem vás doslova vtáhne a donutí vyzkoušet si
roztodivné zvuky vyluzující předměty. 
„Výstava se snaží představit zvuk, hudbu, ale i netech-
nické věci, které se týkají zvuku, interaktivní, hravou
a zajímavou formou. Všichni, kdo výstavu navštíví, si
mohou formou pokusů vyzkoušet a dozvědět se, jak se
zvuk šíří, že má frekvenci, anebo že se měří v decibe-
lech,“ říká Renata Kmošková z Regionálního muzea.
Výstavu ovšem ozvláštňují také různé plakáty, zvoucí
na plesy či posvícenské zábavy. Ty doplňují taneční
pořádky, které jsou pojaty skutečně originálním způ-
sobem. „Je zajímavé například to, že tance byly pře-
dem naplánovány a dáma si už dopředu zapsala
tanečníka, se kterým půjde tancovat,“ vysvětluje
Renata Kmošková. 
Výstavu, končící 7. března, mohly navštívit i školy.
Nejen pro ně byly určeny katalogy se zadáními. „Obsa-
hují pár jednoduchý úkolů, které si sem návštěvníci
zapíší. Pak si mohou katalog odnést a právě školy jej
jistě využijí. Hodí se do projektového vyučování,
do fyziky, dá se s ním pracovat ještě dále,“ upřesňuje
Renata Kmošková. 
Tento interaktivní druh výstavy byl přivezen z Centra
pro rodinu a sociální péči v Ostravě. „Ze svých sbírek
jsme expozici doplnili o hudební nástroje, takže
návštěvníci vidí třeba violoncello, violu, ale je tam
také zajímavý buben, kterým se svolávalo k robotě,“
dodává pracovnice muzea.        Text a foto Jana Bisová

Michaela Šojdrová se seznámila 
s projektem Revitalizace

Ve čtvrtek 11. února přijela do Litomyšle poslankyně
Parlamentu České republiky Michaela Šojdrová. Její
zájem směřoval k projektu Revitalizace zámeckého
návrší, ale navštívila také místní Rodinné centrum. 
„Byla jsem hodně zvědava, jak Litomyšl využije evrop-
ských fondů, a zvlášť Integrovaný operační program
(IOP) ministerstva kultury. Vím, že jste byli průkopníky
právě při jeho přípravě. Při té příležitosti mě samozřej-
mě zajímalo i Rodinné centrum, protože tyto aktivity
podporuji,“ řekla Michaela Šojdrová. Podle jejích slov
má Litomyšl celkově dobré jméno, nejen díky péči
o památky, ale také tím, že přispívá na chod centra. 

Po krátké prezentaci celého projektu Revitalizace
zámeckého návrší ocenila především zapojení moderní
architektury do historického celku. „Přístavba piaris-
tické koleje je hodně odvážná, ale vidím v tom jakýsi
krok do budoucnosti, kdy je historická architektura
doplněna něčím moderním, velmi současným a zároveň
splňujícím jasný účel. Doplnění moderními prvky tady
v Litomyšli je příspěvkem nového, třetího tisíciletí,“
shrnula poslankyně a dodala: „Myslím, že revitalizace
z velké části splňuje původní představy. Plány jednot-
livých objektů jsou úžasně zajímavé. Je ovšem velká
škoda, že projekt není pojat komplexně, včetně obno-
vy zámku. Věřím ale, že to Litomyšl dožene.“ 
Michaela Šojdrová se rovněž zmínila, že do Litomyšle
byla navíc „hnána“ zvědavostí, neboť týden po Lito-
myšli došlo k podpisu rozhodnutí o přidělení dotace
také v Kroměříži, která je jejím rodištěm. „Kroměřížský
projekt je zaměřen na metodické centrum zahradní
kultury, takže tam půjde o rekonstrukci, jež bude
zároveň využita na založení metodického centra.
Po organizační stránce je tento projekt složitější,“
vysvětlila poslankyně a na stranu Litomyšle uvedla: „Vy
jste dobrým příkladem toho, že jedna věc jsou peníze
a druhá věc je mít odborníky, kteří umí vymyslet, co
s těmi penězi, aby to nebyly jen „dobré rekonstrukce“,
ale aby se udělalo něco nového i pro budoucnost.“          

Text a foto Jana Bisová

Uskutečnila se konference k R35 
Ve výstavní síni Východočeského muzea v Pardubicích
se 2. února konala konference o budoucnosti silnice
R35 a letiště v Pardubicích. Beseda byla koncipována
do dvou bloků, z nichž první diskusní panel se věnoval
otázce rychlostní komunikace. Účastníky debaty
o R35 byli: Miroslav Brýdl, litomyšlský radní, Vítězslav
Dohnal, právní zástupce soukromého zemědělce Jana
Vaňouse, Ivo Toman, vládní zmocněnec pro projekt sil-
nice R35, Jan Vaňous, Jan Vávra, regionální šéfredak-
tor týdeníku Sedmička, Bohumil Vebr, šéf Ředitelství
silnic a dálnic Pardubice a Jan Tichý, náměstek hejt-
mana Pardubického kraje.
Nejvyšší správní soud v Brně vyhověl loni v létě sou-
kromému zemědělci Janu Vaňousovi z Bohuňovic
a zrušil část územního plánu Pardubického kraje. Pře-
stala tak existovat trasa R35 kolem Litomyšle. „Nejvyš-
ší správní soud zrušil trasování v sedmi katastrech
před a za Litomyšlí. V tomto úseku tedy nic nemáme.
Aby trasa nebyla v budoucnu opět zpochybňována,
rozhodl se Pardubický kraj začít zase od začátku. Kraj
musí znovu určit trasu a projednat ji. Má na to rok
a půl, protože zákon říká, že do 31. 12. 2011 musí
aktualizovat územní plán. Je nyní jedno, co Litomyšl
teď má, nebo nemá v územním plánu, bude se muset
přizpůsobit,“ uvedl Ivo Toman a dodal: „Kraj udělal
chybu a musí toto území znovu projednat a určit.“

Samozřejmě to znamená, že budou projednávány obě
možné varianty. Jedna vyhovující Litomyšli, druhá
Janu Vaňousovi. Ten je rozhodnut za svoji půdu bojo-
vat. „Prakticky vlastníme s manželkou 28 ha půdy, je
to naše dědictví. Je to nejúrodnější půda v celém Par-
dubickém kraji a bránit ji budeme, seč budeme moci.“
Jeho právní zástupce tato slova potvrdil, ale také sdě-
lil: „Myslím, že prostor pro hledání kompromisu zde je.
Jestliže Litomyšli jde o ochranu zájmů svých občanů,
nebo aby negativní dopady R35 nebyly tak velké nebo
minimální, tak jsou zde technické možnosti řešení.
Pojďme zkoušet hledat.“ Jan Vaňous by si rád sedl nad
mapu a debatoval o tom, co je možné pro Litomyšl a co
pro něj. Miroslav Brýdl souhlasil: „Ano, to je možné.
Není to ale otázka pouze mé osoby, ale i rady a zastu-
pitelů. Hledání kompromisu je normální.“ 
Ovšem v průběhu besedy zazněla i jedna podstatná
informace, týkající se financování. „Nezakrývám fakt,
že všechny tyto plány nám může zkomplikovat finanč-
ní situace státu. Jsem ale optimista. Rychlostní silnice
R35 i dálnice D11 jsou vedle dostavby D1 a výstavby D3
a pražského okruhu prioritou a na takové stavby se
v rozpočtu finance najít musí,“ uvedl Ivo Toman. Padla
zde však i zmínka o možnosti financování formou PPP
(public-private partnership), tedy za přispění peněz
soukromých investorů.                                                 -bj-

Výroční zpráva 
o poskytování 
informací
Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
V souladu s ustanovením § 18 odst. (1) shora uvedené-
ho zákona zveřejňuje Město Litomyšl jako povinný
subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti posky-
tování informací podle shora uvedeného zákona
za období od 1. 1. do 31. 12. 2009. Výroční zpráva byla
projednána a schválena na zasedání Rady Města Lito-
myšle dne 16. 2. 2010 usnesením č. 132/10.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vyda-
ných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2009 bylo podáno celkem 78 žádostí o informa-
ce a žádná z nich nebyla zamítnuta. Nebylo vydáno
žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
a přehled výdajů:
Město Litomyšl nevedlo v roce 2009 žádný soudní spor
o poskytnutí informace, a tedy nevznikly v této souvis-
losti Městu Litomyšl žádné výdaje.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
e) počet stížností podaných podle § 16a:
V roce 2009 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a
zákona.                                           Miroslava Kubešová,

odbor kanceláře vedení městského úřadu

Vstupte v krásném převleku! 
Rádi vám otevřeme zámek

Během posledního březnového víkendu se návštěvní-
kům otevře Státní zámek Litomyšl. Zveme vás na zahá-
jení turistické sezóny, které bude zpestřeno
mimořádnou prohlídkou věže (jako součást 2. prohlíd-
kové trasy) a muzicírováním žáčků ze Základní umě-
lecké školy B. Smetany v Litomyšli. V neděli program
doplní klavírní matiné (audienční sál – 11.00).
Princeznovskou atmosféru podpořte spolu s námi
princeznovskými převleky. Pro malé i velké prince a
princezny v krásných šatech budou v kavárničce v
Zámeckém informačním centru připraveny zajímavé
slevy. Děti si budou moct vyrobit korunku nebo meč.
Ke zkrášlení bude připraveno také malování na obli-
čej. Informační centrum nabídne velikonoční tvoření

textilních a keramických ozdob a vajíček jako přípravu
na blížící se Velikonoce. 
Královské entrée připraví i zámecké sklepení s pouta-
vou pozvánkou: Vylosuj si zlatý zub, získej zdarma 1.
jarní vstup. Šťastný výherce zlatého zubu bude mít
kromě vstupu do sklepení zdarma i ochutnávku zámec-
kého vína. Přijďte si vychutnat 27. a 28. března opra-
vdovou zámeckou atmosféru na litomyšlské návrší. 
Otevírací doby 27. - 28. března:
Státní zámek Litomyšl – 9.00-16.00, poslední prohlíd-
ka 2. trasy ve 14.30
Zámecké informační centrum – 9.00-17.00
Zámecké sklepení – 9.00-16.00 

Eva Beňová, Evropské školicí centrum
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Nebudeš mít jiné bohy kromě mne
k zamyšlení...

Člověk není rád, když mu někdo něco přikazuje. Oby-
čejně se proti tomu bouří. Co mně má kdo rozkazovat?
Já přece vím, co mám dělat. Já si zařídím věci sám.
A přece jsou tu směrovky pro život – dobré rady, aby se
člověk nestal otrokem sebe sama. V tomto měsíci břez-
nu se můžeme zamýšlet nad druhým Božím příkazem
podle textu 20. kapitoly knihy Exodus ve verších 4-6.
„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře
na nebi, dole na zemi nebo ve vodách  podzemí. Nebu-
deš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh. Bůh žárlivě milující. Stíhám
vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení
těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství
tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání
zachovávají.“
Všeobecně se říká, že deset Božích přikázání je všeo-
becný, přirozený zákon pro všechny lidi bez ohledu
na to, zda jsou věřící či nevěřící. Někteří k tomu dodá-
vají, že to platí kromě prvních čtyř přikázání. Ty jsou
prý pro nevěřící bezpředmětné. A přece když to rozve-
deme do důsledků a božstva vidíme dnes v penězích,
ve slávě, vědě, zbraních, moci atd., tak potom tento
zákon platí pro všechny na světě. Jestliže člověk nepo-
staví do kontrastu božství milující, dobré, chápající
lásky a na druhé straně božství všech možných druhů
sobectví, tak potom ať je věřící či nevěřící, půjde pomý-
leným směrem: do nesmyslu, do prázdna, do tmy,
do katastrofy.
Musíme doslova tvrdě pracovat sami na sobě. Protože
tu nejde jen o moc peněz, kapitálu, vědy atd. Tady jde
o každého z nás. Každý z nás má nějaký vliv na druhé-

ho, ať už v manželství, v rodině, anebo v nějakém jiném
společenství. A všude se ukáže, co znamená, když je
pro někoho bohem kapitál, moc, sláva atd. Jestliže
chceme jít životem solidní cestou, potom to bude ta
jedna cesta: sklonit hlavu před jediným božstvím lásky.
Každé jiné božstvo, kterému dáme přednost, bude
pro nás záhubou.
Když jsem se ještě jako chlapec učil desatero přikázání,
velmi často mě napadlo, že Bůh je žárlivý, že nedopus-
tí, aby vedle něho ještě někdo byl bohem. Nedopustí
konkurenci. Podobně jako vladař, který nedopustí, aby
ve státě vládl ještě někdo jiný, protože on chce vlád-
nout sám. Tehdy se mi to zdálo divné. Dnes, když jsem
měl možnost vidět ledacos, a také to poznat, vidím věci
celkem jinak. Kdo jsou ti „jiní bohové“? Jaké bohy
myslí Stvořitel, když dal člověku tento příkaz?
Když člověk popřel svůj vztah k Bohu, celkem zákonitě
si musel vytvořit náhradu – jiné bohy. Není pravdou, že
by člověk mohl být jen sám sobě pánem – a nad něho
nic. Vždy něco či někoho hledá. Ví, že není absolutně
mocný, proto hledá, o co by se opřel. Staří „pohané“
hledali božstva v přírodě; slunce, blesky, hromy atd.
A sami, vlastníma rukama, vyráběli modly – bůžky.
Podle úrovně své inteligence člověk vždy hledal někde
něco, v čem by viděl jakousi větší sílu, než je sám, pro-
tože poznává, že sám se svou silou nestačí.
Často se říká, že lidé se klaněli dílům svých rukou. Nám
to může být směšné. Ale tak jak v minulosti lidé vytvá-
řeli modly, tak i dnes svým umem člověk vytváří bohy
(božstva). Tady nejde o to, že by Bůh žárlil a nesnesl
vedle sebe nikoho. Bůh přece určil člověka pro šťastný
život. A to, zda se bude klanět tomu či jinému božstvu,
určuje jeho životní cestu. Nebudeme se vracet k minu-
lým modlám. Bude dobré poznat, jaké bohy má člověk

dnes. Je třeba si uvědomit, kam tato božstva vedou
dnes člověka. Jaký bude tento svět. Člověk se stává člo-
věkem dravcem.
Jaký je křesťanský Bůh, který se nám zjevil? Bůh je
světlo – Bůh je láska – Bůh je moudrost – Bůh je život.
Když to takto řekneme – zdá se to jako metafora.
Slovo „Nebudeš mít jiné bohy kromě mne, aby ses jim
klaněl“, tak klade vedle sebe jako kontrast všechno to,
za čím jde člověk našeho světa – božstvo peněz, blaho-
bytu, vědy, zbraní, moci, síly. On ví, proč nám to takto
předkládá. Má nás rád a ví – jestliže se oddáme a bude-
me se klanět jiným bohům, bude to praktické zřeknutí
se všeho velkého, krásného, co z nás všech dělá jednu
rodinu.
Na první pohled tento příkaz je jako příkaz samovlád-
ce, který nechce být ohrožen na svém trůnu. Přesto
božství lásky nás varuje před jinými božstvy. Je dobré,
když otevřeme ještě Nový zákon a vidíme Ježíše Krista
plného soucitu, pochopení a obětujícího se a vítězné-
ho. Nechme si tedy otevřené srdce a uvidíme, jak ono
samo promlouvá a jak vděčně se skloní před tajemným
božstvím lásky.

P. František Beneš, vikář Římskokatolické církve

Jubilejní rok 
Církve československé husitské

Oslavy 90. výročí vzniku Církve československé husit-
ské (CČSH) byly zahájeny letos 8. ledna slavnostní
bohoslužbou. Přestože sněhová nadílka způsobila
nemalé potíže v dopravě, chrám sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí v Praze i sbor v Litomyšli byly zcela
zaplněny. Litomyšlským sborem zněla, jako vždy při
slavnostních příležitostech, hudba. Hrou na Trombu
Piccollu, s varhanním doprovodem paní učitelky Sobo-
tové, potěšil Jan Jiráček z Brna.
V Praze, v chrámu sv. Mikuláše, vznikla před 90. lety
tato církev. V úvahu přichází několik dat. O Vánocích
1919 byly v řadě chrámů a kostelů v Čechách
a na Moravě katolickými kněžími spontánně slouženy
bohoslužby v národním jazyce. Dne 8. ledna 1920 byl
reformními kněžími odhlasován vznik Církve českoslo-
venské. 11. ledna 1920 ve Svatomikulášském chrámu
na Staroměstském náměstí Emil Dlouhý – Pokorný pře-
četl prohlášení Národu československému, ve kterém
se veřejnosti oznamuje, že vznikla nová církev. Ta
od počátku ctila odkaz Mistra Jana Husa. Později byl
proto doplněn název církve – husitská. 
ThDr. Karel Farský (1880-1927) byl zvolen 1. patriar-
chou a zpracoval liturgické předlohy textů pro slouže-
ní obřadů v národním jazyce. Sv. Mikuláš se stal
centrem české liturgie. Pro nás Litomyšlany je potěši-
telné, že jedním z patriarchů byl i Josef Špak, který se
narodil zde v sokolovně. V Litomyšli po oficiálním
vyhlášení církve se k ní započalo postupně hlásit
mnoho lidí. Jak z města, tak i z okolí. Na podzim 1920
byla ve Smetanově domě přednáška o nové církvi
a vznikla Rada starších, prozatím spadající pod Vysoké
Mýto. Od roku 1921 působil v Náboženské obci Lito-
myšl Jaromír Metyš (*9. 1. 1896 v Litomyšli). Zde
působil do roku 1958, poté do roku 1964 ještě v Morav-
ské Třebové. Zemřel 31. 5. 1975. Urna s jeho ostatky je
uložena ve vestibulu sboru v Litomyšli. 
Oficiální ustanovení Náboženské obce v našem městě
bylo 26. 4. 1924. Věřící se scházeli v sále U Černého

orla a od roku 1924 v Husově sboru na Lánech u evan-
gelíků.
24. září 1930 – opět výročí – 80 roků! Církev zakoupila
na Toulovcově náměstí budovy čp. 151 a 152. Bývaly to
prostory řemeslnické školy, která se přestěhovala
do nového objektu na ulici T. G. Masaryka. 
V domě čp. 151 bydlela do roku 1845 Magdalena Dob-
romila Rettigová. Zde je farní budova. Z domu čp. 152
vybudovala firma Mikulecký z Řídkého sbor církve.
Budova je vystavěna v neorománském slohu a je obdi-
vována mnohými návštěvami našeho města. Je nád-
hernou součástí historického jádra města. Na objektu
sboru najdeme pamětní desku zakladatele Nábožen-
ské obce a festivalu Smetanova Litomyšl Jaromíra
Metyše.
Dalšími duchovními byli Jaroslav Adamac a Věra Bělo-
hradská. Posledních 17 roků v tomto sboru obětavě
slouží sestra Věra Říhová. Bohoslužebnými středisky
jsou Trstěnice a Domov důchodců ve Sloupnici. V rámci
zdejší ekumeny jsou slouženy i bohoslužby v kostele
Boží lásky v Budislavi. 
Přejme si, ať odkaz Husův i našich předků žije dál. 

Jaroslav Jiráček, foto Pavel Vopálka

Bohoslužba v prostorách
rozestavěného kostela
Církev bratrská srdečně zve na neděli 4. dubna
od 15.00 na slavnostní velikonoční bohoslužbu
do rozestavěného kostela na ul. Moravské (za světel-
nou křižovatku směr Brno, po prvé straně naproti
Litexu).             Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské

Velikonoční 
bohoslužby církví 
v Litomyšli 
Církev bratrská
2.4. Slavnostní bohoslužba na Velký pátek -
od 17.00, Sbor Církve bratrské (Nádražní 526) 
4.4. Slavnostní bohoslužba na Boží Hod veliko-
noční - od 15.00 v prostorách rozestavěného
kostela

Církev českobratrská evangelická, kostel
Na Lánech
2.4. Bohoslužby na Velký pátek - od 9.00 s Večeří
Páně 
4.4. Boží Hod velikonoční s Večeří Páně - od 9.00
5.4. Bohoslužby s hostem 

Církev československá husitská
1.4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek okolo stolu
s vysluhováním Večeře Páně - od 17.00
2.4. Bohoslužba na Velký pátek - čtené pašije -
od 17.00
4.4. Bohoslužba na Boží Hod velikonoční se svá-
tostí Večeře Páně - od 8.30
28.3. Bohoslužba na Květnou neděli se svátostí
Večeře Páně - od 11.00 (v kostele na hřbitově
v Trstěnici)
Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční
v kostele (Toulovcovo nám. 156)

Církev římskokatolická
1.4. Bohoslužba na Zelený čtvrtek - od 17.45
2.4. Bohoslužba na Velký pátek - od 17.45
3.4. Bohoslužba na Bílou  sobotu - od 18.30
4.4. Bohoslužby na Boží Hod velikonoční -
od 7.35, od 10.15 a od 17.45
Bohoslužby se uskuteční v kapitulním kostele

Ekumenická bohoslužba v Budislavi
4. 4. na Boží Hod velikonoční v kostelíku Boží
lásky - od 14.00
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Z dějin litomyšlského knihtisku – 7. část 

Adam Graudenc
Adam Graudenc je tiskař svým významem velmi nepa-
trný. Snad to zavinilo i to, že působil v prvním období
třicetileté války. Tiskl jen některé drobnosti časové
(např. roku 1619 „Noviny o zázraku“) a rozličné mra-
voučné spisy. Zikmund Winter tvrdí, že ještě roku 1621
vyšel u něj nějaký německý diškurs.
Adam Graudenc zemřel před rokem 1623; jeho manžel-
ka Dorota se krátce po jeho smrti provdala za Jana
Ryka a „léta páně 1623 postoupila… Janu Rykovi
grunt svrchupsaný (tj. Kuklík), tak aby jej doplatiti
povinen byl“.
Jan Ryk
Třicetiletá válka zasáhla neblaze i do tiskařské činnos-
ti Jana Ryka. V této době ostrá cenzura omezovala veš-
kerou tiskřskou činnost. Musil se proto omezit pouze
na několik drobností, jako např. „O žufníčku maso-
pustním, potom o kyselu postním“ (1631), nebo „Roz-
mlouvání o hospodářství“. Zde už nacházíme počátky
osvěty.
Roku 1626 vytiskl „Pohádky velmi kratochvilné o roz-
ličných věcech“. Musíme si jich povšimnout jako zají-
mavého úkazu, neboť v době válečné je takovéto téma
a podání dosti nevídané.
K tiskařské produkci Jana Ryka musíme ještě dodat,
že, ačkoliv Jan Volf ve své studii o Matouši Václavu
Březinovi píše, že z jeho dílny vyšly první jarmareční
písničky, je nutno jeho tvrzení opravit: již v roce 1626
Jan Ryk vytiskl „Pjsne Dwě: Prwnj, o swaté Dorotě.
Druhá o swaté Worssyle: nynj w nowě wytisstěné“. Dá
se tedy snadno soudit, že již před tímto rokem se kra-
mářské písničky ojedinělě objevily.
Roku 1629 pak nacházíme opět kramářskou písničku,
na níž v impressu je uvedena jako tiskařka Dorota
Ryková. („Pjsničky některé nové pobožné, k těmto
Czasům přežalostným složené, Lidem w sauženj a pro-
tiwenstvj postaweným zpjwati vžitečné, nynj w nowě
wytisstěné…“)
Dosavadní prameny udávají, že Jan Ryk zemřel v roce
1631. Podle vročení na kramářských písničkách, které
vydala Dorota, by se však dalo soudit, že je v roce 1629
tiskla již jako vdova.
Roku 1631 předali obecní starší dům s tiskárnou
Matouši Václavu Březinovi, a jak uvádí Zikmund Win-
ter, roku 1633 mu „manželka vzdává všecku svou
impressí, kterou měla jako vdova, pro krásné k ní cho-
vání, upřímné její a sirotka opatrování, statečku jejího
nemrhání“.

Matouš Václav Březina
Z pramenů vyplývá, že Dorota, vdova po Janu Rykovi,
předala Matouši Václavu Březinovi impressi, kterou
zdědila po svém prvním manželovi. Z roku 1636 však
uvádí Štěpánek archivní záznam, kde se Březina zavá-
zal „z strany impressi té, kteráž mu od nebožky Doro-
ty, předešlé manželky jeho za živobytí jejího rozdílem
dána jest, ta poněvadž od starodávna v tomto místě
zůstávala a on zlepšiv ji svou věrnou prací na svůj
vlastní náklad nad jiné impressi předešlé s tou aby se
tedy měl odsud hýbati a s ní se přenášeti, sám s man-
želkou svou jinam stěhovati, toho oumyslu že není
a býti nemíní, nýbrž se tak o to starati a pečovati, aby
taková impressi jak za jeho živobytí tak po smrti jeho
zde při městě a potomcích jeho zůstávala a jinam se
nepřenášela“.
Dne 3. října roku 1641 udělil Březinovi Arnošt kardinál
z Harrachu privilegium, které ho opravňovalo, aby
volně tiskl knihy všeho druhu, pokud by byly od děka-
na a piaristů uznány za vhodné.
Uvádíme zde znění privilegia, jehož český překlad,
který uvádíme, vyhotovil roku 1894 Josef Štěpánek.

Výsada                                 3. 10. 1641
knihtiskárny dle pamětní knihy města Litomyšle
na str. 42 - 44 dne 3. června 1503 zřízené a dosud
na čís. domovním 182 ve svobodném městě Litomyšli
radikované.
Dle magistrátního manualu právního dne 3. září 1656
vyřízeného (Archivní číslo 74) udělil tehdejší kníže-
arcibiskup a kardinál z Harrachu v Praze dne 3. října
1641 knihtiskárně v Litomyšli tuto výsadu: 
„Z řádné moci naší arcibiskupské, které užíváme, dává
se knihtiskárně v městě Litomyšli pod panství urozené
panny z Pernštejna příslušejícím, moc a právo, aby
všeliké knihy, jež dříve náš důstojný, upřímně milova-
ný Emilius Cibo z řádu konventuálův a děkan litomyšl-
ský, jakož i otcové škol pobožných tam žijící,
prohlédli, prozkoumali a schválili, volně a bez překáž-
ky mohla a směla tisknouti. Dovolení toto zůstane
v platnosti až do dalšího rozhodnutí našeho.
V Praze, v budově našeho obyčejného sídla arcibiskup-
ského, 3. října 1641.
L.S.           Kardinál z Harrachu v.r., D. Visitainer v.r.
Byla tedy zřízena Březinovi řádná cenzurní rada,
sestávající z litomyšlského děkana a piaristů. Nemusil
se již tedy bát cokoliv tisknout. Přes tehdejší nouzi
o dobré katolické spisy tiskl však většinou jen příleži-
tostné spisy a řeči.
Během třicetileté války vtrhli několikrát do Litomyšle
Švédové. Město jim vždy musilo složit určitou sumu
peněz. Pokud peníze nebyly, brali s sebou rukojmí. Tak

se stalo i v říjnu roku 1645, kdy obsadilo město vojsko
Torstensonovo. Nepřátelští vůdcové uložili městu 2
800 tolarů kontribuce. Protože měšťané odevzdali
pouze 1 000 tolarů, vzali si Švédové při odchodu
z města jako rukojmí dva radní. Jeden byl Jan Brauner
(předek Dr. Františka Braunera) a druhý – Matouš Vác-
lav Březina. Hned příštího dne však měšťané peníze
sehnali a vyplatili ve Vysokém Mýtě oba muže z rukoj-
mí.
Události z let 1600–1645, které se odehrávaly v Lito-
myšli, zachytil sám Březina ve svých pamětech. Ty však
zůstaly pouze v rukopise. František Jelínek se jich
však ve své „Historii“ často dovolává.
Matouš Václav Březina zemřel roku 1651 a vdova Doro-
ta (pravděpodobně jeho druhá manželka) se provdala
za Jana Arnolta, na něhož převedla i knihtiskárnu.
Nyní si povšimněme literární produkce knihtiskařské
dílny Matouše Václava Březiny: Vydával ve slušné
úpravě lidové a hospodářské spisy, hlavně kalendáře
a pranostiky. Povětšině je zdobil na titulní straně dře-
vořezbami. Kramářské písničky se u něho objevují již
v poměrně hojné míře. Jsou většinou rázu nábožen-
ského s tendencí přípravy na posmrtný život. To vyplý-
valo z neutěšených časů třicetileté války. Přesto však
jsou velmi důležité, protože se snadno dostaly mezi
široké vrstvy obyvatelstva a měly tak značný vliv
na jeho vyspělost a jazykovou kulturu. Josef Volf se
domnívá, že jejich autory byli většinou místní duchov-
ní.
Volf i Tobolka uvádějí jako zajímavost z tehdejší doby
to, že Březina vydal Nový zákon, jenž kromě titulního
listu je doslovným přetiskem Nového zákona Jiříka
Štyrsy z Mladé Boleslavi z roku 1525. Březina se
domníval, že jej původně vydali Karmelitáni, protože
v impressu bylo uvedeno, že byl vytištěn na hoře Kar-
meli. Z toho vyplývá, jak malé znalosti historické měli
tehdejší litomyšlští kněží, když tento bratrský přetisk
povolili.
Tak jako různí jiní tiskaři v 17. století, i Březina užíval
– zvláště v tiscích obsahu náboženského – jezuitského
znaku IHS.
Březinovou zvláštností v té době je výzdoba „Kalendá-
ře hospodářského a kancellářského…“ na rok 1642
od Damiána Pajeckého. V této publikaci na poslední
straně mezi aprobací arcibiskupovou a svým impres-
sem umístil ve dřevě řezaný, technicky sice nedokona-
lý, ale výrazný pohled na současnou Litomyšl.
Nemůžeme jej snad přímo považovati za signet, ale
není vyloučeno, že Březina tohoto obrázku použil
právě místo signetu.

Eva Dušková - Freyová

seriál

Protest se změnil v oslavu, ovšem problém stále trvá

Protest/neprotest zvolili tři litomyšlští občané, když se
převlékli do zvířecích kostýmů a vyrazili 12. února
na podloubí do míst, kde dříve parkovalo vozidlo Pavla
Skřiváčka. „Původní důvod byl, že jsme chtěli vyjádřit
svůj nesouhlas s tím, aby tady auto stálo, že nám to
vadí. Proč bychom my, občané Litomyšle, měli být
drženi v šachu kvůli nedomluvě pana Skříváčka s měs-
tem,“ říká Petra Benešová a pokračuje: „Včera večer
tady auto ještě bylo, takže do včerejšího večera jsme

chtěli vyjádřit svůj názor s tím, že nesouhlasíme, aby
tady stálo. A dnes, to je možná lepší důvod, proč tady
jsme. Dnes oslavujeme, že tady auto není a doufáme,
že to tak zůstane.“ Tato trojice také doufá, že se situ-
ace začne řešit jiným, přijatelnějším způsobem.
Reakce kolemjdoucích byli různé. „Myslím si, že byl
sám proti sobě,“ uvedla na adresu Pavla Skřiváčka
Ivana Candráková, která procházela kolem a pokračo-
vala: „Podle mě tím dal najevo svůj názor veřejnosti,
ale mě neoslovil. Myslím si, že to nebyl vhodný pro-
test.“ 
Starosta Litomyšle Michal Kortyš s Pavlem Skřiváčkem
o celé záležitosti debatoval. „Řekli jsme si, že když
chceme spolu jednat, musíme se vrátit do bodu nula.
Pan Skřiváček tak dal auto pryč,“ vysvětluje starosta
a pokračuje: „Dohodli jsme se, že se pokusím na radě
města změnit ceník, bohužel ale platí od roku 2011.
Vyšli jsme si napůl cesty vstříc.“ Zastupitelstvo tedy
na svém jednání doporučilo radě vydat ceník parkov-
ného pro rok 2011 se dvěma sazbami – cena základní
permanentky ve výši 1 000 Kč a zlevněné permanentky
ve výši 500 Kč pro fyzické osoby s trvalým bydlištěm
nebo vlastníci nemovitosti ve zpoplatněných zónách.
Zároveň projednali návrh, zda doporučit či nedoporu-

čit radě, aby udělila Pavlu Skřiváčkovi výjimku z plat-
ného ceníku pro stání vozidel na dobu časově omeze-
nou a pravidel prodeje parkovacích permanentek na 2
osobní vozidla. Zastupitelstvo se nakonec rozhodlo
tento krok nedoporučit. „Můj problém stále trvá a per-
manentku na letošní rok si nekoupím. Na začátku
března budeme znovu se starostou jednat. Pokud se
pro mne nenajde alternativa, budu to řešit,“ řekl Pavel
Skřiváček. Vrátí se tedy auto do podloubí? Zřejmě roz-
hodne březnové jednání. Zastupitelé dokonce navrhli,
že se na 2 parkovací známky složí. „Je mi jedno, kdo mi
známku koupí. Pokud by mi ji koupili radní, byl by to
vkusný konec celé záležitosti,“ dodal Pavel Skřiváček.   

Text a foto Jana Bisová

PROVÁDÍM
OPRAVY ELEKTRO

Startérů, alternátorů,
Kontrola dobíjení,
Tel.: 773 595 222
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Rohál Robert - Helena Vondráčková a Jiří…, Day Laura -
Vítejte v krizi!, Šmíd Jan - Z Paříže…, Pecháčková - Livia
Klausová, Sborník prací, Evropský parlament, Fialová
Květa - Květa Fialová – štěstí…, Tučková - Vyhnání Gerty
Schnirch, McCarthy - Dítě Boží, Reich - Pravidla zrady,
Sardou Romain - Zbav nás od zlého, Brown Sandra -

290 let - 13. 3. 1720 zemřel v Litomyšli ALLIPRANDI
GIOVANNI BATISTA, stavitel piaristického chrámu,
piaristického gymnázia i Mariánského sousoší
na náměstí.
155 let - 17. 3. 1855 se narodil v Litomyšli OTTO
POPLER, učitel, kulturní pracovník, městský kroni-
kář, Sokol, zpěvák Vlastimilu. Byl přítelem Aloise
Jiráska, Romana Nejedlého, příbuzným spisovatelů
V. K. Jeřábka a Čestmíra Jeřábka.
155 let - 8. 3. 1855 se narodil v Litomyšli JOSEF
ŠIMEK, ředitel učitelského ústavu v Kutné Hoře, his-
torik a autor několika knih, mimo jiné i životopisu
svého bratra Q. Šimka.
130 let - 2. 3. 1880 se narodil v Litomyšli ARNE
NOVÁK, literární historik a kritik. Autor Dějin české
literatury, neúnavný propagátor Litomyšle a rektor
univerzity v Brně. Byl synem spisovatelky Terézy
Novákové.
115 let - 9. 3. 1895 se narodil v Pohodlí u Litomyšle
JAROSLAV BRYCHTA, sochař a výtvarník. Byl ředite-
lem Sklářské školy v Železném Brodě. Je autorem
pamětní desky A. Jiráska.
110 let - 17. 3. 1900 zemřel v Litomyšli EMIL RÁC, uči-
tel, kreslič. Vytvořil plány města Prahy, Brna, Vídně. 
80 let - 12. 3. 1930 zemřel v Praze profesor ALOIS
JIRÁSEK, spisovatel, dramatik. V letech 1874–1886
učil na středních školách v Litomyšli, a čerpal odsud
také náměty ke svým románům a dramatům. Pro Lito-
myšl je nejslavnější Filosofská historie. Před odcho-
dem do Prahy bydlel na Jiráskově náměstí v hostinci
Buřvalka, kde je jeho pamětní deska.
55 let - 22. 3. 1955 se narodil v Litomyšli JOSEF
ŠPLÍCHAL. Studoval v Litomyšli gymnázium, věnoval
se poezii, vydal se básnickou sbírku Šílený motýl
a další.

550 let - V Litomyšli v roce 1460 vzplál jeden z prv-
ních velkých požárů, kdy hořelo město i hrad.
330 let - Nejen ve Východních Čechách se těžce žilo
sedlákům, a tak se začali sdružovat k rebeliím. V roce
1860 selské požadavky vyvrcholily také v okolí Lito-
myšle. Povstání bylo vrchností z litomyšlského zámku
odvráceno. Odplata však byla krutá, což dokazuje
pomník k selskému povstání v Dolním Újezdu.
100 let - V roce 1901 byl v Praze ustaven Český svaz
fotbalový. O pět let později se již tvořily skupiny
nadšenců pro kopanou, a to pak vyvrcholilo v roce
1910 ustavením Sportovního klubu Litomyšl. První
hřiště byla na strništi u Vlkova, později pod Hlavňo-
vem.
60 let - Litomyšlské náměstí a celé historické jádro
města bylo zapsáno v roce 1950 do seznamu jako
Městská památková rezervace. Tak se uchoval jedi-
nečný ráz města pro naši generaci. 

Připravil Miroslav Škrdla

Odražená střela, Klimowski - Mistr a Markétka, Bukvář -
Přes mrtvoly, Ševčíková - Všechny lásky světa, Reichs
Kathy - Ďáblovy kosti, Baldacci - Chytrému napověz, Kra-
jewski - Konec světa v Breslau, Makovcová - Maminko,
nezpívej, Harris Lee - Vražda na silvestra, Ongaro - Muž,
který pohnul oblohou, Maguire Emily – Posedlost. 

Kalendárium Litomyšle
měsíc březen 2010

Březen – měsíc… čtenářů!
Že březnem začíná, alespoň podle kalendáře, jaro, ví
každý. Za totality byl navíc březen Měsícem knihy.
Tehdejší výběr v knihkupectvích a knihovnách se nedá
ani vzdáleně srovnávat s tím, co se zájemcům o knihy
a čtení nabízí dnes…
Překladové literatury je mnohem víc než té domácí,
kromě klasických knih tu máme komiksy, knihy-hrač-
ky a e-knihy. Čtvrteční fronty před knihkupectvími
jsou nepochopitelné a nereálné jako výjev ze science-
fiction.
Po roce 1989 vtrhly do našich životů počítače, a tak se
posléze stal březen Měsícem internetu. Už druhý rok
jím ale není, protože informace si na „netu“ vyhledá-
me, ale problém nám dělá si je přečíst – a to i v češtině!
A největší problémy se čtením mají děti a mladí lidé
školou povinní. To, že netráví tolik času nad knížkami,
chápu. Nabízí se tolik dalších možností, jak využít
volný čas. Ale že je k četbě nevedou rodiče, to mi při-
padá divné. I to, že ani naše školství nenašlo účinný
lék proti poklesu úrovně techniky čtení a porozumění
textu. 

A tak po loňském roce, kdy březen byl opět měsícem
čtení, přichází změna. Změna, která by do knihoven
a ke čtení měla přivést další zájemce, ať už z řad dětí,
mládeže, vytížené střední generace nebo seniorů. 
Budete mezi nimi i vy ? Ať žije březen – měsíc čtenářů!

Nové služby Městské knihovny Litomyšl
•Knihy až do domu - od března začneme zajišťovat
nový druh služby pro čtenáře – donášku knih až
do domu. O jejích podmínkách a pravidlech se infor-
mujte emailem dospele@knihovna.litomysl.cz nebo
na tel. čísle 461 612 068. 
•V knihovně zahajujeme pravidelnou spolupráci
s družinami všech třech ZŠ v Litomyšli.
•Čtení pro malé i velké - prozatím 1x v měsíci půjdeme
číst dětem do Litomyšlské nemocnice, a.s.
•Jednou v měsíci přivezeme (bude-li o to zájem)
knihy do Domu s pečovatelskou službou a Domova
důchodců. Každý měsíc pro jejich obyvatele připraví-
me besedu nad knihami nebo trénování paměti.
•Jak na výběr a rezervaci knih z pohodlí domova? –
každé pondělí a čtvrtek mezi 9.00-10.00 vás naučíme
zacházet s online katalogem.
•Výstava „Literární předlohy slavných filmových děl
a televizních pořadů“ – průběžně celý měsíc.
•Knižní kufr aneb kufr plný knih – soutěž pro dětské
čtenáře.
•Knížky do ouška – informace o možnostech půjčová-
ní zvukových knih, nabídka titulů.
•Zn. Snadno a rychle – pomoc při orientaci v nabídce
litomyšlské knihovny (o nabídce služeb a dokumentů,
kde to nalézt, co všechno si můžete půjčit, za jakých
podmínek atd.).
•Bibliohelp – nabídneme seznamy knih k vybraným
tématům, týkajícím se psychických a fyzických problé-
mů a tíživých životních situací.
•Čtenářský jídelníček – především pro náruživé
a dlouholeté čtenáře, kteří už si nemohou z fondu kni-
hovny nic vybrat - po vyplnění malé ankety doporučí-
me čtenářům další vhodnou literaturu ke čtení. 
•Nej… čtenářský deník – soutěž pro dětské čtenáře,
která potrvá až do podzimu.

Jana Kroulíková

Nabídněte časopisy do knihovny
Čtení časopisů patří mezi fenomény dnešní doby.
Jedeme vlakem a bereme si s sebou spíš časopis, který
stihneme při cestě přečíst, než knížku. Čekáme u léka-
ře a do tašky si strčíme časopis, pro případ, že bychom
dlouho čekali. Chceme se něco dozvědět o některé
známé osobnosti, inspirovat se při zařizování bytu,
anebo načerpat tipy na víkendový výlet nebo sezónní
práce na zahrádce… a sáhneme zase spíše po časopisu
než po objemnější knížce. Časopis „po použití“ hodíme
do koše, kontejneru na papír nebo jej spálíme v kam-
nech. Není to škoda, a tak trochu utrácení peněz?
Městská knihovna odebírá pravidelně 99 titulů časopi-
sů, ať už všeobecných nebo speciálně zaměřených.
Čtenáři mají ale zájem i o tituly, které neodebíráme
a z finančních důvodů ani odebírat nemůžeme. A tak
vás, čtenáře časopisů, chceme požádat: „Udělejte
dobrý skutek a časopis, který chcete vyhodit (případ-
ně celý ročník) nabídněte knihovně“. Tady si jej budou

moci přečíst ještě další čtenáři… (Informace o mož-
nosti darování časopisů vám podají knihovnice
na emailu dospele@knihovna.litomysl.cz anebo
na telefonu 461 612 068.)                    Jana Kroulíková 

Hledá se majitel 
dřevěného penálu
V Praze se objevil starý dřevěný školní penál. „Do Lito-
myšle jezdím často a rád. Také proto jsem pravděpo-
dobně penál od svých přátel obdržel, a to s nelehkým
úkolem pokusit se najít majitele“, říká Štěpán Rež.
Penál objevila rekvizitátorka a je v něm dokonce
i adresa se jménem. V penálu je napsáno jméno Zdena
Kopecká a adresa Litomyšl 231. Redakce Lilie ráda
zprostředkuje i samotné předání starého penálu.  -ms-
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Pamětní medaile k 750. výročí povýšení Litomyšle 
V loňském roce jsme si připomněli významné výročí;
od povýšení Litomyšle z osady na město totiž uplynulo
750 let. K příležitosti tohoto jubilea vytvořil litomyšl-
ský rodák, akademický sochař Jiří Věneček pamětní
medaili, jež byla na sklonku roku vyražena za přispění
tří sponzorů v 50 kusech jako soukromá ražba. Pamět-
ní medaile velkosti „tolaru“ (Joachimstalergulden)
o průměru 40 mm, s hmotností 28 g, byla vyražena
ze stříbra o ryzosti 999/1000.
V aversu pamětní medaile umístil umělec portrét Pře-
mysla Otakara II. a za něj položil reliéf listiny vydané
27. července 1259 v Hradci Králové pro litomyšlské pre-
monstráty. Tou tento panovník povýšil Litomyšl
na město a udělil mu práva, jakými se řídila královská
města. K témuž datu se ale hlásí další (textově výrazně
obsáhlejší) listina, vydaná v Praze, kterou si vyhotovil
litomyšlský premonstrátský klášter nejspíše sám. Obě
listiny pečetí tzv. druhý typ pečeti Přemysla Otakara II.
užívaný v letech 1251 až 1261 s jezdeckým motivem
v aversu i reversu; medailér použil reliéf lícní strany
panovníkovy pečeti s erbovní figurou lva na štítě jezd-
ce. Avers pamětní medaile doplňuje opis provedený
v kapitále a umístěný ve dvou řádcích: POVÝŠENÍ OSADY
LITOMYŠL NA MĚSTO/1259, PŘEMYSL OTAKAR II.
Zde je patrně vhodné obecně poznamenat, že proble-
matika listin povyšujících Litomyšl na město je složi-
tější. Dalším listinným pořízením, vydaným 25. března
1263 v Hradci Králové, potvrdil Přemysl Otakar II.
Litomyšli městská práva, jež stvrdil tzv. třetím typem
pečeti. Litomyšl povýšil ze vsi na město rovněž papež
Kliment VI. svou listinou vydanou 30. dubna 1344

v Avignonu, kterou povýšil pražské biskupství na arci-
diecézi a v Litomyšli zřídil nové biskupství. Městská
práva potvrzují Litomyšli rovněž další listinná pořízení
z mladší doby.
V reversu pamětní medaile umístil Mistr Jiří Věneček
ve čtyřech „vrstvách“ dispozici domů litomyšlského
náměstí s podloubími (resp. podsíněmi), budovu pia-
ristického gymnázia (nyní Regionálního muzea v Lito-
myšli) a objekty zámku a piaristického chrámu
Nalezení sv. Kříže. Čtvrtou „vrstvu“ tvoří sedm štítů
s erbovní figurou znaku města Litomyšle – lilií –
v jakési retrospektivě, umístěných v polokruhu. Upro-
střed shledáváme nejstarší známé zobrazení znaku
města na gotické pečeti u listiny z 13. července 1347,
heraldicky zprava na španělských štítech pak: zobra-

zení figury přepásané lilie na peče-
tidle rychtářského práva osady
Zahájí z roku 1668, tvar lilie vzniklé
rozvedením příčné pásky podle stře-
dověkého liliového kříže na fresce
umístěné v atriu kapitulního chrá-
mu Povýšení sv. Kříže; erbovní figu-
ru lilie na kamenném ostění z druhé
poloviny 16. století v „lapidáriu“
Regionálního muzea v Litomyšli,
tvar lilie na výučním listu z roku
1798 od Stephana Kollnedra, prove-
dení erbovní figury znaku města

na pečeti výpisu z originálu kšaftu Voršily Michala Svi-
tavského z roku 1607, renesanční provedení erbovní
figury znaku města známé již na pečetidlech z 15.
a 16. století. V „patě“ pamětní medalie shledáváme
nápis 2009 a po straně autorovo příjmení.
Mistr Jiří Věneček – mimo jiné autor mnoha pamětních
medailí a mincí – prokázal při tvorbě reliéfu opakova-
ně cit pro detail a vyvážené využití malé, resp. minia-
turní plochy, prezentované výsledně zpravidla ražbou
v drahém kovu.
Dlužno dodat, že sádrové odlitky (avers a revers) návr-
hu pamětní medaile o průměru 200 mm daroval umě-
lec Státnímu okresnímu archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli.                                    Mgr. Oldřich Pakosta, 

foto Archiv akad. sochaře Jiřího Věnečka

Na www.nasetelevize.cz jsou umístěny tyto reportáže
místní kabelové televize CMS:
•Ministr kultury podepsal Revitalizaci zámeckého

návrší 
•Zápis do prvních tříd základních škol 
•20 let Zpravodaje Města Litomyšle Lilie 
•Návštěva zástupců tour operátorů z Latinské Ameriky 
•Dalších 10 let kina 

„kabelovka“ na internetu nevešlo se do Lilie

Na www.litomysl.cz v sekci Co se nevešlo najdete:
Cestovní ruch pro všechny •Očkovat proti pandemické
chřipce se může již každý•Motoskijöring v Olešnici •
Litomyšlská nemocnice opět léčí larvami • Litomyšlští
restaurátoři v brněnské vile Tugendhat • Záměry města
v roce 2010 • Važme si každého dne • Ladovská zima •
Otevřeno nové infocentrum k R35 • Mládež v akci •
Setkání odborníků z oblasti služeb péče o ohrožené děti 
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z Litomyšlské nemocnice

Odborné ambulance

V tomto čísle Lilie popíšu fungování odborných ambu-
lancí v Litomyšlské nemocnici.
Každé lůžkové oddělení má vedle sebe i tak zvanou
ambulantní část, ve které jsou ošetřování a kontrolo-
váni pacienti před hospitalizací na odděleních,
po ukončení hospitalizace a též jako konziliární vyšet-
ření pro praktické lékaře. Upozorňuji, že ke každému
prvnímu vyšetření v odborné ambulanci je třeba dopo-
ručení praktického lékaře nebo odborného lékaře jiné
specializace. K vyšetření se ve většině ambulancí
objednává. Objednávky se dějí ústně a telefonicky.
Čekací doba na vyšetření je závislá na vytíženosti jed-
notlivých ambulancí a aktuální čekací doba v čekárně
je též různá a liší se odbornost od odbornosti. Může se
stát, že je odborný lékař odvolán na lůžkové oddělení,
a tudíž se čekání prodlouží. Systém zatím nelze nějak
změnit k lepšímu, protože personální obsazení ambu-
lancí i oddělení je v naší nemocnici hraniční. Pokud
chceme vyšetřit všechny objednané, někdy i neobjed-
nané pacienty, je nutné vzájemné porozumění a tole-
rance mezi zdravotnickým personálem a čekajícím
pacientem či jeho rodinnými příslušníky. Nejlepším
způsobem je otevřená a přímá komunikace bez zbyteč-
né agresivity. Ambulance v našem zařízení dělíme

na tak zvané všeobecné a potom speciální. Všeobecné
ambulance řeší vyšetření v rámci celého oboru (inter-
ní, chirurgická, oční, neurologická, kožní, ortopedic-
ká, gynekologická, dětská, rehabilitační a další),
specializované ambulance jsou již odborníky zaměře-
né na určitou skupinu chorob a poruch v rámci odbor-
ností.
Rád bych vyjmenoval ty, které v naší nemocnici pracují: 
obor interní: ambulance diabetologická, kardiologic-
ká, gastroenterologická
obor chirurgický: ambulance kýlní, ambulance
pro chronické hojení ran, ambulance cévní, traumato-
logická, mamární
obor oční: diabetologická, glaukomová, ortoptická
obor gynekologický: riziková poradna pro těhotné,
genetická poradna, dětská gynekologie
obor neurologický: ambulance pro bolesti hlavy, EEG,
EMG, ambulance epileptologická
obor dětského: ambulance alergologická, nefrologic-
ká, endokrinologická
obor ARO: ambulance výživy
obor ortopedie: sportovní ambulance
obor hematologie: ambulance pro poruchy srážlivosti
krve, hematologická onkologie
Ordinační hodiny a ordinující lékaři jsou na našich
internetových stránkách.               MUDr. Libor Vylíčil, 

ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.

o zdraví

ICHDK, aneb ucpané cévy 
- máte je i vy?

Bolesti nohou, pocit svírání ve svalech až křeče, svalová
slabost až znecitlivění, to jsou příznaky, kterými se pro-
jevuje ischemická choroba dolních končetin. Pokud se
vám něco takového děje při sportu, jste-li mladí, nekuřá-
ci, štíhlí a celkově zdraví jedinci, tak je to určitě následek
sportovního výkonu a námahy (dojde k vyplavení laktátu
a iontové dysbalanci). Jste-li ovšem zatíženi některými
rizikovými faktory, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak,
zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu, LDL, trigly-
ceridů), věk nad 50 let, nadváha, mužské pohlaví, stav
po infarktu myokardu nebo mozkové mrtvici, tak tyto
obtíže neházejte za hlavu. Bolí vás nejspíš „ucpané“
cévy. Onemocnění periferních cév zahrnuje všechny cho-
roby způsobené obstrukcí velkých arterií (tepen) rukou
a nohou. Tyto obtíže mohou vyplynout z aterosklerózy
(kornatění tepen), ze zánětlivých procesů vedoucích ke
stenóze (zúžení) tepen, z embolismu či z trombotických
formací. Nejběžnější formu představuje ischemická cho-
roba dolních končetin (ICHDK), která je projevem systé-
mové aterosklerózy v tepnách. V důsledku
aterosklerotického procesu dochází u pacientů s ische-
mickou chorobou dolních končetin k zužování těchto
tepen. Nejobvyklejším příznakem ICHDK jsou intermi-
tentní (občasné, přerušované) klaudikace, tedy křečovi-
té svalové bolestí vázané na námahu a rychle
odeznívající při odpočinku. V pozdějších fázích onemoc-
nění mohou lidé navíc trpět nočními bolestmi, nehojící-
mi se vředy, změnami barvy a teploty kůže na postižené
končetině, kůže bývá suchá, promodralá, chladná, a též
zpomaleným růstem ochlupení a nehtů.  Ischemická cho-
roba dolních končetin je na začátku bohužel téměř u 90
% pacientů bezpříznaková, z čehož vyplývá její hlavní
nebezpečí. Proto je dobré, obzvláště patříme-li do riziko-
vé skupiny lidí, nechat si změřit svůj AB index, což je ele-
gantní a bezbolestná metoda na určení průchodnosti
cév, a ujistit se v rámci prevence, že je vše v pořádku. AB
index je výsledek podílu tlaku nad kotníkem ku tlaku
na paži. Tlak nad kotníkem by měl být trochu vyšší, proto
hodnota 0.9-1.2 značí normální stav, vyšší hodnota nad
1.3 znamená kalcifikaci a tvrdnutí cév, hodnota nižší než
0.8 znamená taktéž patologický nález, pod 0.5 se jedná
už o těžký průběh nemoci.  Toto vyšetření má 98% speci-
fitu pro detekci zúžení hlavních arterií nohy. Dalším spe-
cifickým vyšetřením prováděným na odborných

lékařských pracovištích je detekce pomocí Dopplerov-
ského ultrazvuku a angiografie, kdy se zavádí katetr
do stehenní arterie. Onemocnění periferních cév se rozli-
šuje dle Fontaina na čtyři stadia. V první fázi lidé cítí
pouze mírnou bolest při chůzi (klaudikace), v druhé fázi
je to už těžká bolest při chůzi již na krátkou vzdálenost,
další stadium se projevuje klidovou bolestí, posledním
nejhorším projevem je ztráta tkáně (gangrény-odumření
tkáně). Tento stav může skončit amputací končetiny.
Kouření cigaret je hlavním ovlivnitelným rizikovým fak-
torem rozvoje a progrese ischemické choroby dolních
končetin. Na každých 10 cigaret vykouřených denně se
poměr šancí rozvoje ICHDK zvýší o 1,4. Primární preven-
ce ischemické choroby dolních končetin spočívá
v odstranění rizikových faktorů, tedy v boji proti kouře-
ní, dodržování správné životosprávy, důležitá je fyzická
aktivita a samozřejmě dodržování nastavené léčby při-
družených nemocí (vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoké
krevní tuky). Skoncování s kouřením se doporučuje
i v rámci prevence ischemické choroby srdeční, chronic-
ké obstrukční plicní nemoci, cévních mozkových příhod
a karcinomu plic. Při diagnostice ICHDK je třeba myslet
i na jiná onemocnění s podobnými projevy a odlišit je:
např. zúžení páteřního kanálu (spinální stenóza), syn-
drom neklidných nohou, noční křeče dolních končetin,
namožení svalů nebo šlach atd.

Připravuje Marcela Bártová, Lékárna U Slunce 

Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
Sobota 6. března - MUDr. Sláma 
Nedělě 7. března - MUDr. Leichterová 
Sobota 13. března - MUDr. Večeřa 
Neděle 14. března - MUDr. Fenclová 
Sobota 20. března - MUDr. Mazal 
Neděle 21. března - MUDr. Vlach 
Sobota 27. března - MUDr. Tomek Jiří 
Neděle 28. března - MUDr. Tomek Stanislav 

Rozpis na duben není v době tisku k dispozici. 

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
Sobota 6. března - MUDr. Pešková
Neděle 7. března - MUDr. Šafrová
Sobota 13. března - MUDr. Filová
Neděle 14. března - MUDr. Jílková
Sobota 20. března - MUDr. Beňová
Neděle 21. března - MUDr. Jung
Sobota 27. března - MUDr. Hájková
Neděle 28. března - MUDr. Filová
Sobota  3. dubna - MUDr. Švábová
Neděle 4. dubna - MUDr. Filová
Pondělí 5. dubna - MUDr. Jung

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Sobota 6. března - lékárna U Slunce 
tel.: 461 612 678
Neděle 7. března - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
Sobota 13. března - lékárna U Anděla strážce
tel.: 461 615 457 
Neděle 14. března - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530 
Sobota 20. března - lékárna Na Špitálku
tel.: 461 615 034
Neděle 21. března - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530
Sobota 27. března - lékárna U Nemocnice
tel.: 461 615 617
Neděle 28. března - Ústavní lékárna 
tel.: 461 655 530 
Sobota 3. dubna - lékárna U Slunce
tel.: 461 612 678 
Neděle 4. dubna - Ústavní lékárna
tel.: 461 655 530
Pondělí 5. dubna - Ústavní lékárna
tel.: 461 655 530

Srdečně Vás zveme dne 18. 3. 2010 na

bezplatné stanovení
AB indexu

Jedná se o vyšetření, při kterém se dozvíte,
jestli vaše cévy (tepny dolních končetin) jsou
dostatečně průchodné, zdali netrpíte ische-
mickou chorobou dolních končetin (ICHDK).

Vzhledem k časové náročnosti měření
(cca 20 min) je nutné se předem objednat.

Lékárna U Slunce, Litomyšl

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)
6. - 7. března - MUDr. Kočí Jiřina
- Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
13. - 14. března - MUDr. Kopecká Eva
- Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606 182 715
20. - 21. března - MUDr. Kossler Pavel
- Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
27. - 28. března - MUDr. Kosslerová Jitka
- Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
3. - 4. dubna - MUDr. Králová Zdena
- Litomyšl, Družstevní 69, tel.: 461 100 497
5. dubna - MUDr. Krpčiar Patrik
- Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670

Prodám DB 1+1
v Litomyšli s možností převodu do OV.

Byt po rekonstrukci - nová kuchyň, plastová okna. 
Volný ihned! Cena: 870 000 Kč. Tel. 777 621 850
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z dopisů čtenářů

Podivné hrátky s nemocnicí v Litomyšli – lidé bděte
„…a na závěr bych chtěl zdůraznit, že Kartágo musí
být zničeno.“ (Marcus Porcius Cato starší 234–149
př.n.l., římský senátor)
Již druhým rokem od krajských voleb obchází město
podivné fámy o naší krásné nemocnici. Noví páni
na kraji nevybočili ze zajetých kolejí, které se nosí
v naší české kotlině od celostátní po krajskou úroveň
politiky. Vítěz bere vše, jeho předchůdce neudělal
nikdy nic dobrého a my musíme vše změnit.
V naší nemocnici mám řadu přátel, na jejichž popud
jsem se dne 9. února účastnil veřejného projednání
nové Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje.
Pozorně jsem naslouchal téměř hodinové prezentaci
radní Markéty Tauberové (radní pro zdravotnictví)
a předsedy Výboru pro zdravotnictví ZPk MUDr. Radomí-
ra Lány a dělal jsem si poznámky. Nestačil jsem se divit.
Zvláště MUDr. Lána se jako dlouhodobý člen zdravotní-
ho výboru v posledních 9 letech choval jako výše zmi-
ňovaný Cato starší a zdůrazňoval nutnost vymazání
jedné nemocnice z našeho okresu, nyní zřejmě nadešel
jeho čas, protože je součástí vládnoucí koalice v našem
kraji. Po prezentaci jsem si vzal slovo jako řadový
občan Litomyšle a našeho regionu a reagoval jsem

na takzvanou koncepci (několik stránek za 2,5 milio-
nu Kč, za to by bylo několik přístrojů do nemocnic). 
V takzvané koncepci byly opravdu perličky jako slou-
čení naší a Svitavské nemocnice, a.s. a vybudování
špičkových pracovišť (ve zbytku zřejmě LDN), rušení
laboratoří a jejich centralizace v Pardubicích, a takz-
vaný outsoursing (v překladu to znamená, že lukrativ-
ní laboratoře dostane soukromá vyvolená firma
a nemocnicím se sníží operativnost a tržby), centrální
zásobování všech nemocnic v kraji vším, od léků
po čistící prostředky a ložní prádlo (návrat k RVHP,
obrovský prostor pro korupci a plýtvání), omezení
záchranné služby a její nahrazení „rendez-vous“ systé-
mem (v překladu to znamená, že nejsou peníze, a tak
k vám bude jezdit při přivolání „záchranky“ posádka se
středním zdravotním personálem, o výjezdu doktora
bude rozhodovat dispečer. Myslím, že v případech, kdy
mohou rozhodovat minuty, budou moci vyjíždět
i „funebráci“)- A tak bych mohl pokračovat dále.
Komu takzvaná koncepce slouží?
Slouží lidem, nám občanům a pacientům. Ne. Její rea-
lizací dojde ke snížení úrovně zdravotní péče v celém
našem regionu.

Copak se to děje na zámku 2
K nejčtenějším článkům únorové Lilie patřilo prohláše-
ní zástupců pardubického pracoviště Národního
památkového ústavu nazvané „Copak se to děje
na zámku“. 
Dovolte mi nyní, bohužel s měsíčním odstupem, připo-
jit doplnění a předešlé upřesnit. Nové paní kastelánce
Janě Sehnalové byli zaměstnanci zámku představeni
ještě v kompletní sestavě v polovině prosince 2009
za přítomnosti generální ředitelky Národního památ-
kového ústavu (NPÚ) paní Naděždy Goryczkové,
náměstka pro hrady a zámky pana Milana Svobody
a ředitele pardubického územního pracoviště NPÚ pana
Ladislava Kryla. Během setkání paní Naděžda Gorycz-
ková poděkovala panu Josefu Holubovi za dlouholetou
péči o zámek, vyslovila potřebu pěstovat tvůrčí spolu-
práci s nositeli projektu Revitalizace zámeckého návrší
a vysvětlila důvod neúspěchu pardubického vedení při
podání žádosti o evropské finanční prostředky. V nepo-
slední řadě generální ředitelka apelovala na nás,
na stávající zaměstnance zámku, ve věci vlídného při-
jetí nové kolegyně Jany Sehnalové, která vítězně prošla
výběrovým řízením na pozici kastelána litomyšlského
zámku. 
Výběrové řízení probíhalo netransparentně a za zvlášt-
ních okolností, na což jsme poukázali již v době jeho
trvání. Výběrového řízení se účastnili kandidáti vyso-
koškolsky vzdělaní s praxí získanou v kulturních insti-
tucích. Vybrána byla kandidátka, která nesplnila
požadavky zadání výběrového řízení. Vzhledem
k tomu, že litomyšlský zámek patří k předním památko-
vým objektům České republiky a je památkou Světové-
ho dědictví, měla by být tato památka prezentována
na vysoké úrovni a péče o ni by měla být svěřena odbor-
nému vedení. Konečné rozhodnutí ředitele je však
nutno respektovat a s tímto vědomím jsme vstupovali
do období zámeckých vánočních příprav. 
Společenské záležitosti při první návštěvě zámku Janě
Sehnalové nedopřály čas k navázání bližšího kontaktu
s místem budoucího působení. Ani během vánočního
programu jsme neměli čest představit novému vedení
náš způsob kvalitní prezentace renesančního zámku.
Uvědomovala jsem si, jak důležité je zprostředkovat
poznání hodnotných zámeckých instalací a někdy
komplikovaného provozu v nich, rovněž poznání tech-
nického zázemí historické budovy. Následující událos-
ti nabraly poněkud jiný směr….
Paní Magda Žáková dostala výpověď 29. prosince 2009.
Jak se uvádí v minulém článku, její pracovní místo bylo
zrušeno. Personální oddělení nabídlo paní Žákové pra-
covní pozici s nižším platovým zařazením – ovšem při

převzetí kompetencí, které dosud náležely kastelánovi
objektu. Jednalo se o převzetí odpovědnosti za provoz
zámku a jeho zaměstnance. Dovolte mi připomenout,
že tato změna přišla půl roku před nástupem paní
Žákové do penze. Magda Žáková se změnou pracovní
náplně a se snížením platu při přebrání části zodpověd-
nosti vedoucího správy nesouhlasila. V tom okamžiku
jí ekonomický náměstek pan Juraj Vavro předal výpo-
věď z pracovního poměru. Byla jsem přítomna tomuto
jednání. 
Paní Janu Sehnalovou v její první pracovní den 4. ledna
2010 na litomyšlské pracoviště doprovodil pan Ladislav
Kryl a tři další zaměstnanci pardubického pracoviště.
Bývalý kastelán pan Josef Holub čerpal dovolenou, já
jsem byla pověřena jeho zastupováním. K vlídnému při-
jetí nové kolegyně jsem nedostala nejmenší příležitost.
Bezprostředně po příchodu Jany Sehnalové a doprovo-
du byla Magda Žáková nevybíravým způsobem vykázá-
na ze své kanceláře s dovolením odnést si osobní věci
následující den v přítomnosti nové paní kastelánky.
Paní Sehnalové a panu Krylovi jsem tlumočila instruk-
ce pana Holuba, předala jsem klíče nutné k běžnému
pohybu v zámku. Předávání provozní výbavy a agendy
zámku nebylo pardubickým vedením ani avizováno,
ani připraveno. Zástupce majetkového oddělení pardu-
bického pracoviště nebyl přítomen. Domnívám se, že
jsem nikterak nepochybila, když jsem odmítla vydat
klíče od depozitářů sbírek, také od osobní kanceláře
pana Holuba, a požádala jsem o posečkání do jeho
návratu z dovolené. Za tento postoj jsem byla podrobe-
na hrubým výhrůžkám o postihu, nesmyslným obvině-
ním a urážkám. Následovalo rozhodnutí Ladislava
Kryla otevřít kancelář Josefa Holuba násilím. Požádala
jsem o zhotovení zápisu o tom, kdo a proč takto kance-
lář otvírá. Pan Kryl zavolal policii, která shledala, že
bez přítomnosti odpovědné osoby není možno za zam-
čené dveře vstupovat. Hrubým nátlakem jsem byla při-
nucena vydat klíče od depozitářů a klíč od osobní
kanceláře Josefa Holuba. Klíče byly vloženy do papíro-
vé krabičky, krabička byla zalepena izolepou a uložena
v místnosti ostrahy.
Zkušenost z celé doby mého působení na litomyšlském
zámku mě vede ke zcela jistému prohlášení: do 4.
ledna 2010 nenastala situace, kdy by si někdo dovolil
– či dostal příležitost – vstoupit do depozitářů bez pří-
tomnosti pana kastelána Josefa Holuba nebo jím pově-
řené osoby. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost
za kulturní mobiliář uložený v depozitářích nese kas-
telán (v tomto případě stále ještě pan Holub), nepovo-
lané osoby mohou vstoupit do sbírek jenom na základě

zvláštního povolení. V období od 4. ledna do 21. ledna
2010 se do depozitářů vstupovalo bez vědomí člověka,
jehož odpovědnost za kulturní mobiliář stále trvala.
Vedení velmi pochybilo v zajištění bezpečí hodnotných
sbírek a dokonce obvinilo z vniknutí do depozitářů
Magdu Žákovou, která v té době již neměla na zámec-
ké pracoviště povolen přístup. Případ šetřila policie,
zjistila zmýlení na straně vedení zámecké správy. Tepr-
ve 21. ledna byla do Litomyšle přizvána pracovnice
majetkového oddělení, díky jejíž svědomité obhajobě
platných předpisů měl být zahájen standardní postup
při předávání majetku. Bylo stanoveno složení inven-
tarizačních komisí, v nichž kupodivu figurují osoby
ze správ odlehlých památkových objektů, nikoliv však
Josef Holub – osoba předávající. Vstup pana Holuba
na zámecké pracoviště se stále jeví jako nežádoucí.
Únorový článek podrobně komentuje ukončení pra-
covního poměru řady zámeckých zaměstnanců.
Na pracovní pozici slečny Ivany Koníčkové měla být
převedena zodpovědnost za provozní majetek objektu.
Mé pracovní místo mělo být „obohaceno“ zodpověd-
ností za centrální depozitář. Pozorný čtenář se v tomto
okamžiku se mnou možná zeptá, co by zbylo na novou
vedoucí správy...? Ivana Koníčková, ve stále neřešené
majetkové situaci zámku, samozřejmě váhala s podpi-
sem nového pracovního zařazení. Opakovaně byla
vystavována ultimativnímu nátlaku a otevřené diskri-
minaci za zavřenými dveřmi i před zaměstnanci
zámku. Po zvážení únosnosti takového tlaku podala
slečna Koníčková výpověď z pracovního poměru.
Podobně jsem jednala já. K podání výpovědi mě vedlo
pochopení, že v momentální situaci panující v lito-
myšlském zámku nemohu dále vykonávat svoji práci
podle svých profesionálních představ o památkové
péči a vhodné prezentaci významné památky. Mé osob-
ní přesvědčení mi nedovolilo zůstat v prostředí,
v němž vedení nerespektuje základní společenské
normy, platné pracovní předpisy a zásady péče
o památku. Věřím, že budu moci z jiného směru a snad
nepřímo podporovat tři základní pilíře naší dosavadní
zámecké práce – ochranu památek v pravém smyslu
slova, jejich ohleduplnou a kvalitní prezentaci, pouče-
ní o památkách a o tom, jak se o ně starat. Ať přijdu
kamkoliv, budu připomínat to, co je nad slunce jasněj-
ší… nejkrásnější památka je ta renesanční litomyšlská.  

Helena Slepičková

(Pozn. red. - Článek Heleny Slepičkové je posledním přís-
pěvkem, který je otištěn na téma Národní památkový
ústav a situace kolem nástupu nové kastelánky.)

Slouží celkové zdravotní koncepci státu. Ne. Ta bohu-
žel dodnes neexistuje, díky neschopnosti našich poli-
tiků se dohodnout.
Slouží ekonomice kraje a státu. Ne. Kraj, a potažmo
kraj, zrušil řadu nemocnic v kraji a ponechal jich 5,
které částkou přes 1,5 miliardy korun opravil a vybavil.
Máme krásné, moderní, funkční a samostatně hospo-
dařící nemocnice. To mají ty vynaložené peníze
nesmyslně vyletět oknem?
Vybočuje naše nemocnice s ohledem na hospodaření,
spádovost, odbornou způsobilost nějak výrazně z celo-
státního průměru? Jistě ne. V České republice je 194
nemocnic. Na jeden bývalý okres vychází 2,5 nemocnice
(my máme jen dvě). V rámci naší republiky i EU je ideál-
ní stav 100 000 obyvatel na jednu nemocnici. I toto kri-
térium je v rámci kraje splněno. Počet akutních lůžek je
v našem kraji na nejnižší úrovni na jednoho obyvatele
v rámci celé republiky. Proč to snižovat. Celostátní prů-
měr ceny hospitalizace na jednoho pacienta je 9 500 Kč,
u nás v Litomyšli je to 6 500 Kč.
V závěru si tedy ještě jednou s vámi pokládám otázku.
Komu to slouží? Věřím, že odpověď nás všech bude
stejná.                                                       Jaromír Odstrčil
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z dopisů čtenářů

Vše nebylo tak špatné
Jako sběratel panenek bych se s vámi rád podělil o to,
že v dobách socialismu byly československé hračky
světovým unikátem. Ať se jednalo o panenky a jejich
doplňky, plyšové hračky Hamiro, medvídky, pejsky
atd. Dřevěné hračky, plechové i později plastové. Nej-
většími odběrateli byly země Německo, Belgie, Fran-
cie, Švédsko, USA, Austrálie. Naši maňásci se vyváželi
do Kanady. Naše hračky získaly světová ocenění
na veletrzích, oceňovaných zlatou značkou kvality
„CID“. V roce 1983 se naše žába Kuňka stala světovým
hitem v zemích Dánsko, Finsko, Švédsko a Holandsko. 
Škoda, že po nástupu nových poměrů toto vše zmize-
lo, co nám záviděl celý svět. Dnes je mi smutno při
pohledu do hračkářských obchodů zaplavených bra-
kem a nevkusem z asijských zemí. Říkám si, proč
nemůžeme být sami sebou.                       Jára Stratílek 

Oznámení o.s.
Litomyšlský Patriot
Nové pravidlo pro vkládání příspěvků na Litomyšlském
diskusním fóru www.patriot.lit.cz/DISKUSNI_FORUM
Vážení návštěvníci diskusního fóra, s ohledem
na vysoký výskyt příspěvků porušující pravidla
v poslední době, jsme zavedli povinnou registraci
pro ty, kteří chtějí do fóra přispívat. Zaregistrovat se
můžete i anonymně, není nutné uvádět svoje skuteč-
né jméno a příjmení. Přístup pro čtení příspěvků není
nadále nijak omezen.
Co tím získáte?
Více funkcí pro ovládání fóra, např. se vám budou
zobrazovat nové příspěvky zvýrazněné od přečtených,
budete moci vkládat fotografie (max. 200 kB ) a přílo-
hy, nikdo nebude moci vystupovat vaším jménem
(přezdívkou)
Co tím získá obsluha fóra? 
Pokud začne vkládat registrovaný účastník příspěvky
v rozporu s pravidly, je možno zaslat mu varování nebo
mu zakázat přístup na fórum (standardní opatření vět-
šiny veřejně přístupných fór).
Pravidla pro vkládání příspěvků: (platná již od 1. 10.
2009) 
Příspěvky nebudou gramaticky upravovány, je však
NEPŘÍPUSTNÉ: 
- Vkládat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem poru-

šují zákony ČR. 
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím. 
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám

obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové
nebo náboženské příslušnosti. 

- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně. 
- Zveřejňovat osobní údaje o identitě osob (telefon,

adresa..) 
- Vydávat se za někoho jiného. 
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky. 
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a vkládat odkazy

na jiné stránky nesouvisející s tématy. 
- Uveřejňovat příspěvky, které nesouvisejí s tématem.

Radek Pulkrábek, o.s. Litomyšlský Patriot

Ochotníci opět
nezklamali
V Lidovém domě jsme se 12. února zúčastnily jako
divačky vyčerpávajícího divadelního představení Lito-
myšlských ochotníků pod vedením pana Janouška.
Jako vždy nás nezklamali. 
Chtěly bychom touto cestou poděkovat za skvělé origi-
nální projevy každého z herců. Přejeme všem účinkují-
cím spoustu dobrých nápadů a humorných scének
a my se budeme opět těšit na další vystoupení, které
nás jistě překvapí jako každý rok.

za divácký spolek ze střihárny Litex
Hana Popluhárová a Lenka Ďuriánová

Zelená celoživotnímu vzdělávání 
Na třiadvacet středních a vyšších odborných škol
z Pardubického kraje se zapojilo do projektu Národní-
ho ústavu odborného vzdělávání UNIV 2 – Kraje. Ten
navazuje na systémový projekt Uznávání výsledků
neformálního vzdělávání a informačního učení (UNIV)
v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým.
Projekt UNIV byl realizován v letech 2005 až 2008.
Díky němu se významně rozšířila nabídka celoživotní-
ho vzdělávání v šesti krajích České republiky, mimo
jiné i v kraji Pardubickém. Zde o možnost zhodnotit již
získané znalosti dospělých projevilo zájem 11 střed-
ních odborných a průmyslových škol či učilišť, zapoji-
ly se i obchodní akademie, soukromá i státní
gymnázia, ale také vyšší odborné školy.
Jednou z nich byla i litomyšlská pedagogická škola
„Získali jsme akreditaci na přípravný kurz pro pedago-
gy a pro pracovníky v sociálních službách,“ konstatuje
zástupkyně ředitele školy Olga Kusá a dodává: „V sou-
časné době se nám přihlásili další zájemci o již šestý
běh kurzu pro pracovníky v sociálních službách, což
nás velmi těší. Je to nejlepší odpověd na otázku, zda
má celoživotní vzdělávání význam. Kurz pro pracovní-
ky v sociálních službách budeme tedy zřejmě na jaře
nebo na podzim znovu otevírat. Zájemci mají ještě
možnost přihlásit se.“ Jak sdělila Olga Kusá, velký
zájem byl i o kurz pro pedagogy, kde učitelky mateř-
ských škol získaly možnost, doplnění kvalifikace
vychovatel a naopak. Další litomyšlskou školou, kte-
rou nalezneme na seznamu projektu UNIV 2, je Střední
zahradnická škola. „Naše škola se do projektu zapojila
teprve letos v lednu a v současné době jsme ve fázi,
kdy se učíme jednotlivé vzdělávací programy tvořit,“
uvedla Eva Klabanová, zástupkyně ředitele. 
Projekt UNIV 2 - Kraje by měl napomoci středním ško-
lám při proměně v centra celoživotního učení, která
budou nejenom učit žáky v rámci počátečního vzdělá-
vání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího
vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny
školy ze všech krajů republiky, s výjimkou Prahy. „Roz-
šíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti oby-

vatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž
dále vzdělává pouze menší část obyvatel, a to s ohle-
dem na současné rychlé společenské a ekonomické
změny nestačí,“ míní zástupkyně ředitele pedagogické
školy. Předpokladem ministerstva školství, které pro-
jekt zaštiťuje, je, že vznikne 325 center celoživotního
učení na středních a vyšších odborných školách. Ales-
poň 80 procent z nich by mělo zůstat funkční i pět let
po ukončení projektu. Školy by měly připravit téměř
tisícovku modulově zpracovaných programů dalšího
vzdělávání, což představuje přibližně tři projekty
na školu. Zhruba čtvrtina programů bude zpracována
„na objednávku“ zaměstnavatelů, další čtvrtina bude
určena věkové skupině nad 50 let, čtvrtina programů
bude reagovat na místní specifika a v rámci poslední
části pak budou přesouvány obory, které nebudou
v počátečním vzdělávání otevírané, do dalšího vzdělá-
vání. 
Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je
dlouhodobě neuspokojivá. Šetření, které bylo prová-
děno před třemi roky, jasně ukázalo, že se u nás vzdě-
lává pouze polovina dospělých ve srovnání s ostatními
zeměmi Evropské unie. „Počet obyvatel staršího věku
do budoucna poroste a je třeba také zohlednit to, že se
zvyšujícím věkem se snižuje zaměstnanost,“ uvádí
Olga Kusá. Jak dále sdělila, je nezbytné v předstihu
aktivizovat populaci staršího věku tak, aby byla
schopna úspěšně fungovat na moderním trhu práce.
Zjednodušeně řečeno - během života se naučíme řadu
věcí. Některé cíleně, větší část dovedností však získá-
váme, aniž bychom si toho byli vědomi, v různých pod-
mínkách i prostředí a za rozmanitých okolností.
Výzkumy ukazují, že až devadesát procent dovedností
lidé získají mimo vzdělávací systém. Je proto nezbytné
tuto skutečnost využívat. Zmiňované projekty umožní
zájemcům zhodnotit právě takto nabyté zkušenosti
a s využitím vzdělávacích programů pak rychleji získat
oficiální kvalifikaci. V praxi to znamená nejenom
zvednutí sebevědomí, ale rovněž lepší uplatnění
na trhu práce.                           Zuzana Fruniová a -red-

Hudební festival Litomyšl
2010 klepe na dveře

Podtitulem 33. ročníku Hudebního festivalu pedago-
gických škol, který pořádá Střední pedagogická škola
a Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl a potrvá
od 25. do 27. března, je „Hudba jako prostředek komu-
nikace“. Očekává se účast pěti set mladých nadějných
talentů ze 17 pedagogických škol. 
„Akce se uskuteční podle osvědčené koncepce, což
znamená, že se bude soutěžit v celkem devíti katego-
riích,“ uvádí Milan Motl z litomyšlské pedagogické
školy a sbormistr zdejšího pěveckého sdružení KOS.
Organizátor nezapomněl ani na společné muzicírování
v oblíbených sborových dílnách a programové večery.
Ty budou celkem tři. První, a to divadelní večer, se
uskuteční ve čtvrtek 25. března od 19.00 ve Smetano-
vě domě. V jeho rámci vystoupí studenti litomyšlské
pedagogické školy pod vedením Kristýny Duškové
a Matěje Šefrny. Následující večer bude patřit známé-
mu vokálnímu souboru Gentlemen Singers. Začátek je
plánován na 19.30 a své prostory opět poskytne Sme-
tanův dům. Veřejností zřejmě nejočekávanějším bude
sobotní večer, kdy se uskuteční Festivalový galakon-
cert s operou Carmen. Jako i předešlé roky vystoupí
v rámci galakoncertu vítězové jednotlivých kategorií.
„Lahůdkou by se mělo stát společné provedení tří částí
světoznámé opery Carmen G. Bizeta,“ míní Milan Motl
a dodává: „Jedná se o jednu z nejhranějších oper,
skvost operní literatury, jeden z nejvíce vzrušujících
příběhů operní literatury.“ Slavnou Habaneru zazpívá
bývalá žákyně školy Miroslava Renzová, současná stu-
dentka Konzervatoře Bratislava. V písni Toreadora se
představí barytonista Jiří Brückler, sólista opery Diva-
dla F. X. Šaldy Liberec. I třetí večer otevře svoji náruč
hudbymilovné veřejnosti od 19.00 Smetanův dům.

Nastudování vybraných částí Carmen se ujali uznávaná
hlasová pedagožka a umělecká vedoucí vokálního sou-
boru IVAK, která v současné době připravuje sbory
pro provedení této opery v Holandsku, Nanny ter Wiel
z Nizozemí a sbomistr pedagogické školy Milan Motl.
Po galavečeru se uskuteční hudební párty v MC Kotel-
na, kde účastníkům festivalu zahrají školní kapely.
V rámci festivalu jsou plánovány také semináře sólové-
ho zpěvu, které rovněž povede Nanny ter Wiel.

Zuzana Fruniová
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Používáme elektrické spotřebiče
Elektrické energii jsme se věnovali již v minulých
obdobích v souvislosti s problémy okolo elektrických
instalací. Byli bychom špatní rádci, kdybychom neu-
pozornili i na nebezpečí při používání elektrických
spotřebičů jako takových. Vždyť jejich počet neustále
roste, zatímco lehkomyslnost a neopatrnost při zachá-
zení s nimi bohužel nevymizela. A tak stoupá i počet
požárů zaviněných elektrospotřebiči, či přesněji řeče-
no, jejich nesprávným používáním.
Snad nejčastěji se setkáváme s nejrůznějšími typy spi-
rálových nebo plotýnkových vařičů. V poslední době
jsou velmi rozšířené rychlovarné konvice a kávovary.
Před zahájením sériové výroby prošly všechny tyto
výrobky přísnými zkouškami, na jejichž základě byl
vydán návod k obsluze. Ten je pro uživatele závazný
a za jeho nedodržení nese uživatel plnou odpověd-
nost. Pro bezpečný provoz stačí jen málo: umístit vařič
na nehořlavé podložce, nenechávat v blízkosti hořlavé
látky a neponechávat jej v provozu bez dozoru. I když
jsme uvařili, ještě před prvním douškem kávy, či
ochutnáním prvního sousta se přesvědčíme, zda je
vařič opravdu vypnut. Vařiče nikdy nebudeme použí-
vat k jiným účelům, zejména ne k přitápění.
Velké požární nebezpečí představují elektrické teplo-
mety a přímotopy. Často si při jejich používání neuvě-
domujeme energii sálavého tepla, schopného zapálit

i předměty ve značné vzdálenosti. Přes negativní zku-
šenosti se nepodařilo odradit různé kutily od výroby
amatérských tepelných zdrojů, jejichž „kvalita“ se
postarala o požár se stotisícovou škodou. Nejtragičtěj-
ší částí statistik jsou bezesporu řádky o zraněných
a usmrcených spoluobčanech.
Zvláštní kapitolou jsou akumulační kamna a olejové
radiátory. Zdají se naprosto bezpečné, ale o opaku se
mohli přesvědčit ti, kdo na nich sušili oděvní svršky
nebo jiné hořlavé předměty. 
Nezapomeňte, že i menší povrchová teplota při dlou-
hodobém působení může skončit požárem. Viníkem
může být i docela obyčejná čtyřicetiwattová žárovka
bez ochranného krytu, kterou kdosi roztržitě ponechal
na půdě svítit příliš dlouho. Chvilka nepozornosti
nebo zajímavý rozhovor se sousedkou mohou náležitě
prodražit žehlení, pokud necháme zapnutou elektric-
kou žehličku bez dozoru. A co říci o pracovníkovi,
který odložil elektrickou pájku přímo do misky s ace-
tonem, připraveném na odmaštění pájených součás-
tek?
A tak si vždy, když zapneme některý spotřebič, uvědo-
míme, že záleží právě na nás, zda bude dobře sloužit
a nestane se ničitelem hodnot a lidských životů.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba

Zhodnocení bezpečnostní situace v loňském roce 
Přinášíme zprávu o bezpečnostní situaci na území
spravovaném Obvodním oddělením Policie ČR (OOP)
v Litomyšli.                                                                    –red-
Trestné činy
V rámci Územního odboru Policie ČR Svitavy bylo
v roce 2009 šetřeno 1 775 trestných činů, objasněno
915 a objasněnost činila 51,6 %. Ve srovnání s před-
chozím rokem došlo k poklesu celkové kriminality o 72
případů. Největší podíl na spáchané trestné činnosti
má majetková trestná činnost s nápadem 967 případů,
na rozdíl od poklesu celkové kriminality, zde došlo
k nárůstu o 17 případů oproti roku 2008.
V rámci OOP Litomyšl, bylo v roce 2009 zaevidováno
celkem 417 případů, z toho 210 případů objasněno,
což činí 50,4 %. Největší podíl tvoří majetková trestná
činnost, kdy bylo spácháno 235 skutků, z toho 76
objasněno, což činí 32,3 %. Hospodářských trestných
činů bylo zaevidováno 38, objasněno 14 případů
s 36,8% objasněností. Srovnáme-li celkový nápad
trestné činnosti oproti roku 2008, došlo na Litomyšl-
sku k nárůstu počtu trestných činů o 42 případů, tj.
zvýšení trestné činnosti o 11,2 %, a to zejména
na úseku majetkové o 25,7 %, ale i hospodářské krimi-
nality o 11,8 %. Přímo ve městě Litomyšli došlo v loň-
ském roce k 221 trestným činům. 

Pokud se budeme zabývat složením pachatelů, tak
na uvedené trestné činnosti se v rámci OOP Litomyšl
podílelo 5 dětí ve věku do 14 let, 16 mladistvých
ve věku 15 - 17 let (tj. o 11 případů, na kterých se
podílely mladistvé osoby, více než v roce 2008) a 158
osob starších 18 let. Ve 49 případech se protiprávního
jednání dopustily osoby pod vlivem alkoholu, v 87 pří-
padech se jednalo o opakovaný střet osob se zákonem.
Také zde stojí za povšimnutí, že podíl recidivistů
na spáchané trestné činnosti se zvýšil oproti loňskému
roku o 49 případů.
Drogové delikty
V roce 2009 řešila kriminální služba tři případy distri-
buce pervitinu, jednoho z nich se dopustil v rámci
Litomyšle společně s dospělými osobami i mladistvý
a dále dva případy distribuce marihuany .
Protiprávní jednání dětí
V loňském roce se v místní působnosti OOP Litomyšl,
a to zejména na území města Litomyšle, dopustily děti
do 15 let celkem 9 trestných činů (v 7 případech se jed-
nalo o vloupání do osobních aut, v jednom případě
o vloupání do rodinného domu a v jednom případě
o vyhotovení falešné bankovky). Stejná věková skupi-
na se pak dopustila 10 přestupků, a to napůl proti
majetku a občanskému soužití.

Ve stejném období pak osoby ve věku 15 - 18 let spá-
chaly 18 trestných činů (v jednom případě se jednalo
o distribuci drog, v jednom případě o řízení bez řidič-
ského oprávnění, v ostatních případech pak o kráde-
že, podvody a poškozování cizí věci). Dále se tito
mladiství dopustili13 přestupků (5 proti majetku a 8
proti občanskému soužití).
Z výše dostupných údajů lze dojít k závěru, že děti se
dopouští protiprávního jednání ve větší míře ve spolu-
pachatelství (party) a v mnoha případech opakovaně.
Dopravní nehody a jejich následky 
V roce 2009 došlo na Litomyšlsku celkem ke 114
dopravním nehodám, což je přesně polovina nehod
řešených v roce 2008. Bohužel následky byly tragič-
tější než v roce minulém - třikrát došlo při dopravní
nehodě k úmrtí, šestkrát k těžkému zranění (oproti
jednomu úmrtí a čtyřem těžkým zraněním v roce
2008). Ke smrtelnému zranění došlo na silnici I/35
při výjezdu na Vysoké Mýto a v prostoru světelné kři-
žovatky a na silnici II/360 u obce Sebranice, na těch-
to místech došlo zároveň i k těžkým zraněním.
K dalším těžkým zraněním došlo na silnici I/35 u obce
Gajer, a na silnici spojující II/360 s obcí Trstěnice
a u obce Dolní Újezd. Na území města Litomyšle je evi-
dováno z celkového počtu 53 nehod.
Přestupky
V rámci OOP Litomyšl bylo za období roku 2009 zjiště-
no 730 přestupků. Z toho na území města bylo spá-
cháno 219 přestupků. V blokovém řízení bylo řešeno
292 přestupků, za celkem 284 900 Kč.
Další činnosti OOP
V loňském roce byli policisté OOP Litomyšl nuceni cel-
kem ve 4 případech použít donucovacích prostředků.
Ve všech případech bylo jejich použití vyhodnoceno
jako oprávněné a nedošlo ke zranění ani škodě
na majetku. 
Ve stejném období omezili na svobodě celkem 59
osob, 5 osob zatkli a 17 osob zadrželi na místě spáchá-
ní trestného činu nebo bezprostředně poté. Dohroma-
dy 53 osob bylo umístěno v policejní cele, odkud 2
osoby putovaly do vazební věznice a 8 osob do výko-
nu trestu odnětí svobody. Ve 20 případech policisté
museli poskytnout doprovod do protialkoholní
záchytné stanice v Pardubicích, v jednom případě
doprovázeli osobu mladší 18 let, v 53 případech pak
policisté eskortovali osoby k dalším státním orgá-
nům.  
Policisté také vyjížděli k 20 případům vykazujícím
znaky domácího násilí a ve 4 případech pak násilníka
vykázali na 10 dní ze společného obydlí (3x Litomyšl,
1x Dolní Újezd).
Trendy
I letos lze očekávat nárůst hospodářské trestné čin-
nosti, a obdobný trend v oblasti majetkové trestné
činnosti, vzhledem k dopadům hospodářské krize
zejména na sociálně slabší vrstvy obyvatel. Tuto sku-
tečnost již potvrzuje vývoj kriminality v loňském roce,
kdy došlo k nárůstu majetkové kriminality, a to nejen
na Litomyšlsku, ale i v rámci celého Územního odbo-
ru Policie ČR Svitavy. 
Je zde jistě prostor pro preventivní působení policistů
na občany, neboť nárůst majetkové kriminality byl
zaznamenán zejména u krádeží věcí z osobních auto-
mobilů, krádeží osobních věcí a vloupání nejen
do obývaných, ale i dalších prostor např. sklepních
kójí, které lze bezpečnějším chováním občanů do jisté
míry eliminovat. Naopak pozitivní vývoj lze zazname-
nat u krádeží motorových vozidel, kdy oproti loňské-
mu roku se tento typ kriminality na Litomyšlsku snížil
z 19 na 9 případů.
U kriminálně závadových jevů páchaných mladistvými
a nezletilci sledujeme nárůst kriminality mladistvých,
tedy je nutné zaměřit pozornost na problémovou mlá-
dež, zejména ve spolupráci s orgány péčí o dítě tak,
aby tento fenomén neměl vzrůstající tendenci.
Předpokládané trendy vývoje kriminality vycházejí
z odhadů, které jsou závislé na mnoha činitelích i vli-
vech a nedají se tedy zcela přesně specifikovat.

npor. Mgr. Martina Simonová,
vedoucí OOP Litomyšl
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Technická škola v Litomyšli jde s dobou
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická
(VOŠ a SOŠT) Litomyšl v minulém roce oslavila již 120
let svého působení na poli vzdělávání. Odborníky je
oceňovaná především pro moderní vyučovací metody.
Dveře jsou otevřeny každému, kdo má zájem se o ní
dozvědět něco více. Stačí se pouze domluvit s vedením
školy. Ředitel VOŠ a SOŠT Ing. Milan Janecký zodpově-
děl několik otázek, které přibližují chod školy i vzdě-
lávání samotné.  

Jak je pojato vyučování na technické škole?
Vzdělávání na škole je pojato velmi široce a komplex-
ně: od základů technologie materiálů přes obrábění,
s obeznámením se základy elektrotechniky a elektro-
niky, přes základní kategorie ekonomiky,  mechani-
začních  a manipulačních prostředků až k mobilním
prostředkům s řešením logistiky dopravy, ale také
s obsluhou a údržbou těchto prostředků. Jde tak
o velmi široký, ale dobře vzájemně provázaný komplex
technického vzdělání, které dává předpoklady ke
zvládnutí řady, v současné době se měnících a nově
vznikajících pracovních činností. 
Prohlídka naší školy, kde převažují nejrůznější tech-
nické pomůcky, dílenské prostory, které velmi připo-
mínají tovární provoz, dává zcela jistě možnost
vytvoření představy  fungování výrobního podniku
a využití vědomostí a schopností, které žák ve škole
získá. 

Technická škola se však může pochlubit i výukou
programu Auto Cad, na nějž navazují práce na CNC
strojích…
Výuka zahrnuje vedle obvyklého zvládnutí obráběcích
strojů i zvládnutí CNC strojů, které jsou ve škole insta-
lovány. Pro zvládnutí obsluhy CNC strojů je zařazena
příprava technické dokumentace v programu Auto Cad
na výpočetní technice. Škola je zapojena do projektu
Autodesk  Academia, který vyžaduje práci na posled-
ních verzích tohoto programu, vyučující musí prochá-
zet pravidelným proškolováním a ověřováním jejich
znalostí na Vysokém učení technickém (VÚT) v Brně.
Žáci školy mají usnadněný přístup k programům,
na kterých mohou procvičovat probranou tématiku
i doma. Dobré a zajímavé práce  vznikající v tomto pro-
gramu vyhodnocujeme a zasíláme k posouzení na VÚT
do Brna.  Několik prací bylo vybráno a autoři obdrželi
Certificate of Completion, který je opravňuje prokazo-
vat se jím v Evropě a dokladovat tak příslušnou znalost
ovládání. Úroveň výuky v této oblasti je na takovém
stupni, že jsme realizovali i seminář pro pracovníky,
kteří se ve firmě připravují k obsluze jejich nových CNC
strojů. 

K dobrému pochopení teorie však napomáhají různé
názorné pomůcky. Jak je to u vás? 
Další výraznou oblastí je velké množství ve škole
vytvořených učebních pomůcek,  které mají základ
ve skupinách a celcích strojů a prostředků, jež jsou
předmětem výuky na škole. Pomůcky jsou tvořené pře-
vážně jako otevřené, se zachovanou pohyblivostí, což
umožňuje sledovat vzájemné vazby, silové působení
jednotlivých detailů ve všech pozicích, což dává mož-
nost studentům opakovaně sledovat a dojít k osobní-
mu poznání funkčních souvislostí. Pomůcky jsou
v převážné většině volně přístupné a mohou tak být
zdrojem technického poznání bez ohledu na to, co
bylo zdůrazněno nebo podtrženo vyučujícím a podně-
cují k samostatnému hledání souvislostí, což technic-
ké poznání rozvíjí. Pomůcky jsou tvořeny převážně
vyučujícími a žáky školy a jsou  využívány především
pro snazší  pochopení probírané problematiky
na škole. Vhodnost způsobu řešení potvrzuje skuteč-
nost, že si je pro výuku půjčují do servisních a školi-
cích středisek různých firem. 

Jistě jdete s dobou. Co třeba vybavenost výpočetní
technikou?
Škola je postupně vybavována i po stránce  výpočetní
techniky. V současné době jsou na škole čtyři počíta-
čové učebny vybavené technikou na současné úrovni,
doplněné datovými projektory. Probíraná látka pak
může být promítaná na projekční plátno a každý stu-
dent tak podle vedení pracuje zcela samostatně
na svém PC. Vedle těchto učeben jsou v dalších 3 učeb-

nách datové projektory k nastálo  instalovanému PC
a vyučující tak může vést výklad podle potřeb běžným
způsobem s prezentací na tabuli a podle potřeby libo-
volně přecházet nebo doplňovat látku projekcí. Někte-
ří učitelé mají dokonce vytvořené vlastní prezentace
vyučované látky. Ty pak mohou žáci získat na školní
síti. Úroveň popsaných pomůcek a vybavení školy vyu-
žívají i takové školy jako Univerzita Pardubice (UP)
nebo Institut vzdělávání a poradenství České zeměděl-
ské univerzity (ČZU) v Praze. Ten  využil vybavení
školy k prezentaci moderních vyučovacích metod
s ukázkami možností řešení učebních pomůcek. To vše
dokazuje úroveň a snahu pedagogů školy usnadnit
žákům proniknout do tajů technického vzdělání v celé
šířce  problematiky. 

Stále hovoříme o technické škole jako škole
pro chlapce, ale vy nabízíte vzdělání i dívkám…
Samozřejmě, škola nabízí odpovídající technické vzdě-
lání i pro dívky v oboru Provoz a ekonomika dopravy.
Pro jejich vzdělávání má též podmínky, které v ničem
nezaostávají za úrovní a potřebami současných provo-
zů. Prvořadým úkolem v této oblasti je zvládnutí psaní
a související záležitosti, dnes již především na výpo-
četní technice. Za tímto účelem se podařilo připravit
učebnu, kde se od samého začátku vše řeší na počíta-
čích. Od zvládání prstokladu je vše na klávesnici počí-
tače, který má každá žákyně pro sebe. Počítače jsou
zapojeny do sítě, tak je možné vyučujícím požadovat
nejrůznější potřebné operace stažení, odeslání, tisku,
přeposílání a podobně vlastně tak, jak je běžná sou-
časná praxe administrativních operací. V pokročilej-
ším stádiu umožňuje takto řešená učebna provádět
všechny potřebné postupy v oblasti přijímání, upravo-
vání, archivaci, ukládání a odesílání na potřebná
místa, včetně  práce na místní síti. Tato učebna slouží
i k výuce související s logistikou, kde je řada kroků
a činností, které lze zvládnout pouze znalostí ovládá-
ní komunikačních technologií napojených na inter-
net, který mohou v těchto případech všichni využívat.
Další počítačová učebna je k dispozici pro výuku a cvi-
čení v oblasti účetnictví a ekonomiky, kde se využíva-
jí programy užívané běžně v podnikatelské sféře. 

Jaké je uplatnění absolventů vaší školy?
Řada absolventů úspěšně nastupuje na vysoké školy,
kam jich míří stále více a v posledních letech jich je
přes 60 %. Především jde o tradiční  technické školy
jako VÚT Brno, České vysoké učení technické v Praze,
ČZU v Praze, Mendlova zemědělská a lesnická univer-
zita v Brně, Univerzita Pardubice a další. 
Škola se také zapojila do projektu v rámci Evropského
sociálního fondu (ESF) projektem: „Program dalšího
profesního vzdělávání s využitím moderních metod
výuky pro dospělé“. Tento projekt probíhal na naší
škole od 19. září 2006 do 30. června 2008. Schválen
byl rovněž další projekt s názvem „Zvýšení kvality
vzdělávacího procesu žáků VOŠ a SOŠT Litomyšl“, který
na naší škole pobíhá od listopadu 2009 do června
2012. Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání
a zlepšení podmínek výuky technických předmětů.

-red-, foto Jana Bisová

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:
Morašice u Litomyšle - prodej většího domu se
zahradou, garáží a venkovním krbem. 
Č.374. Cena: 2 700 000,- Kč
Litomyšl - prodej bytu 1+1 (36 m2) ve III.NP blízko
centra města. Nová kuch.linka, plastová okna. Č.372.
Cena: 950 000,- Kč
Sedliště u Litomyšle - prodej star.statku s vnitřním
dvorem a větším pozemkem u domu s možností zde
stavět. Č.371. Cena: 1 220 000,- Kč
Sedlec u Vysokého Mýta - prodej staršího domu
2+kk se stodolou a menší předzahrádkou po vnitřní
rekonstrukci. Č.356. Cena: 790 000,- Kč
Poříčí Zrnětín - prodej roubenné chalupy po rekon-
strukci s vnitřním dvorečkem a krytým posezením.
Č.320. Cena: 1 900 000,- Kč
Horní Újezd - prodej staršího vesnického domku
na okraji obce na slunném místě. Nutná větší rekon-
strukce. Č.298. Cena: 410 000,- Kč
Strakov - prodej staveb.pozemků ke stavbě domů
v lokalitě směrem ze Strakova na Janov. Jedná se o 2
pozemky 810 a 874 m2, které se budou prodávat již
jako zainvestované. Č.255. Cena: 320,- Kč/m2

Svitavy - prodej pozemk.parcely o rozloze 3747 m2

určené k zastavění pro byt. výstavbu. Možno rozdělit
na menší. Č.343. Cena: 2 560 950,- Kč
Pohledy - Horní Hynčina - prodej domku 2+1 se
zděnou garáží, stodolou, dílnou a zahradou. 
Č.342. Cena: 635 000,- Kč
Svitavy - prodej slunného bytu 3+1 v OV, 70 m2

s lodžií, v 1.NP zděného domu. Dům je zateplen
a opraven. Č.308. Cena: 1 460 000,- Kč
Březová nad Svitavou - prodej zděného bytu 3+1
s garáží, kompletně zrekonstruovaný, osob.vlastnic-
tví. Č.303. Cena: 1 465 000,- Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl - pronájem 2 kanceláří 62 m2, po rekonstruk-
ci. Kuchyňka, soc.zázemí, vzduchotechnika. Vhodné
i pro ordinaci. Č.373. Cena: 9500,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem výrobní haly cca 1 200 m2, kan-
celáře, dílny, sklad, sprchy, WC, šatny. Využití
pro výrobu, sklad. Č.369. Cena: dohodou
Litomyšl Nedošín - pronájem sklad.prostor 300 m2

na okraji obce, I., II. a III. NP, jsou propojeny nákl.
výtahem. Č.360. Cena: 10 000,- 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 atypického zděného bytu
2+kk (57 m2) ve II.NP v centru města. Č.344. Cena:
6 500,- Kč/měs.

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

obstarání úvěru a pojištění. 

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

Změna svozu odpadu
Liko Svitavy a.s. oznamuje změnu svozu komunálního
odpadu. Namísto Velikonočního pondělí se svoz usku-
teční v úterý 6. dubna.                                               -red-

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.
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Jak se začalo v Litomyšli fotografovat
Letos v únoru připravil fotoklub
„1840“ v Městské knihovně výstavu
svých fotografických prací a spolu
s knihovnou přednášku o fotografová-
ní v Litomyšli.
Je to již 170 let, co zde rektor piaris-
tické koleje a fyzik Ignác Florus Sta-
šek vyzkoušel nový druh zobrazování
obrazů, tak zvanou daguerrotypií.
O rok dříve byl tento způsob popsán
a bezplatně předán světu v Paříži
a velmi brzo našel své pokračovatele.
Od svého přítele fyzika ve Vídni se to
dozvěděl i Florus Stašek v Litomyšli.
Po domluvě s ním si objednal kameru
a další zařízení a čekal na slíbenou návštěvu. Profe-
sor fyziky Andreas von Ettingshausen kameru přive-
zl 3. června 1840 a naučil Staška snímky tvořit.
Nejprve spolu fotografovali církevní osoby, a také
horní část litomyšlského náměstí. Snímek hostince
Modrá Hvězda se ale nezachoval. Spolu, nebo snad
již samostatně, vytvořil Stašek snímek staré pošty.
Jeho originál i kamera jsou uloženy v Národním
technickém muzeu v Praze. (Kamera byla vloni
zapůjčena k výstavě v Regionálním muzeu. Z gau-

gerrotypů nelze pořídit kopii, pouze
ofotografovat novější technikou.) 
Snímek patří mezi první fotografie
v Čechách mimo velká města. Zásluha
Flora Staška je však hlubší. Použil jako
první tohoto vynálezu k vědecké práci.
Pořídil si modernější kameru s kruhový-
mi deskami a vytvořil první fotografie
přes mikroskop, například řezy různých
rostlinných stonků. 
Později se kamera a zařízení dostala
do vlastnictví majitele lihovaru pana B.
Welze, a také jeho syn se s ní naučil pra-
covat. V Litomyšli jen po krátkou dobu
tvořili snímky i potulní fotografové. Také

litomyšlský malíř Antonín Dvořák podlehl kouzlu
daguerrosnímků a na pět let zanechal malířství a živil
se profesionálním fotografováním.
Vývoj fotografie ale šel rychle dopředu a přicházely
nové technologie i vývoj kamer a objektivů doznal
velkého pokroku, jak můžeme sledovat až do dnešní
doby, doby digitální fotografie. Dnes si bez fotografie
a filmu nedovedeme představit informační služby.
V Litomyšli vznikl po roce 1920 také první amatérský
fotoklub a vážení fotografové města působili

ve městě až do začátku 2. světové války, kdy byl klub
násilím rozpuštěn. Po válce bylo několik skupin
v závodních klubech, dnes z nich působí pouze fotok-
lub, který převzal rok 1840 do svého názvu a pracuje
pod kulturním zařízením Smetanův dům. Pracuje
pravidelně a s dobrou úrovní, soutěží ve třech celo-
státních fotografických okruzích více než 45 let
a vystavuje při různých příležitostech.

Miroslav Škrdla, člen fotoklubu Litomyšl

Snoubenci si ponechají příjmení 
po nevěstě 

Ignác Florus Stašek

Dne 14. února, na sv. Valentýna, požádal Aleš Dostál
svou přítelkyni Veroniku Dostálovou o ruku v komna-
tách zámku Litomyšl. Snoubenci tak využili akce
s názvem „Pusa na zámku“ a jelikož byli mezi prvními
třemi páry, které se na tuto akci přihlásily, odměnou
jim byla zámecká kaple na svatební obřad zdarma.

Tato akce se uskutečnila zásluhou nové paní kastelán-
ky, která je plná nápadů  a síly dostat zámek a zámec-
ké prostory do co největšího podvědomí návštěvníků,
čehož si moc ceníme a děkujeme za tento originální
nápad. Zásnuby byly romantické a dojemné. Veronika
na žádost přikývla a svou lásku tak snoubenci zpečetí
16. dubna ve 13.00 v kapli sv. Moniky na litomyšlském
zámku. Toto by nebylo až tak neobvyklé, ale velkou
náhodou zůstává příjmení obou snoubenců. Jak velká
je šance, že v životě potkáte partnera stejného příjme-
ní a rozhodnete se s ním strávit zbytek života? A tak
Aleše ani Veroniku netrápí problém, jaké příjmení
budou užívat jako manželé. Zkrátka je to jednoduché,
dáma má přednost a tudíž budou užívat příjmení
Dostálovi...
A nakonec bych moc ráda pozvala všechny, kdo Aleše
či Veroniku znáte nebo se chcete jen přijít podívat
na svatební obřad – 16. dubna ve 13.00 na první
zámecké nádvoří. 
sestra Alena Dostálová s rodiči, foto František Renza

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 

LÉKÁRNA NA ŠPITÁLKU
vás zve na 

bezplatné kosmetické
poradenství
firmy BIODERMA
Její řada produktů vyhoví potřebám každého
typu pokožky, včetně pokožky nejcitlivější.

Atoderm – suchá a atopická pokožka
Nodé – vlasová pokožka
Sensibio – citlivá pokožka
Cicabio – reparace pokožky
Sébium – mastná pokožka
Hydrabio – dehydratovaná pokožka
ABCDerm – dětská pokožka
White Objective – pigmentové skvrny
Photoderm – slunce a ochrana

STŘEDA 17. 3. 2010 
od 10.30 do 16.30
v LÉKÁRNĚ NA ŠPITÁLKU



4. 3. čtvrtek 19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Eva Henychová - koncert folkové písničkářky a kytaristky, vstupné 80 a 100 Kč • Lidový dům tel. 461 619 183

5. 3. pátek 17.00 Boží Spiš a Litomyšl - vernisáž výstavy známého slovenského fotografa Petera Župníka • Městká galerie Litomyšl tel.  461 614 765
18.00 Petr Mirčev: Litomyšl a další malebná místa - vernisáž výstavy, úvod Mgr. J. Ruml • Galerie - Antik Hotel Sofia www.antikhotelsofia.cz
20.00 Ples Fakulty restaurování - vstupné 170 Kč, včetně občerstvení (předprodej v IC)• Lidový dům tel. 461 612 565
20.00 Fake Tapes + Magnetická páska - koncert + after party, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Jungle párty - dj Radek Bulíř • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

6. 3. sobota 13.00-19.00 Kurz masáže dětí a kojenců - nutno se přihlásit předem • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Ples Tiskárny H.R.G. - hraje Medium • Lidový dům www.hrg.cz
20.00 Oldies party 60s-90s - dj wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Sokolské Šibřinky - k tanci hraje skupina Nic moc, vstupné 80 a 100 Kč (předprodej v IC) • Sokolovna Litomyšl
20.00 Maškarní ples - hraje skupina Strejci, masky poloviční vstupné • Kulturní dům Pohodlí u Litomyšle jan.lnenicka@quick.cz
20.00 Československá party - dj Martin Dohnálek • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

7. 3. neděle 14.00 Dětský karneval - motto: Odpoledne ve vodním světě, reprodukovaná hudba • Sokolovna Litomyšl  
15.00-18.00 Taneční odpoledne s orchestry ZUŠ a jejich hosty - vstupné 50 Kč, děti zdarma • Lidový dům tel. 461 612 628

8. 3. pondělí 12.00-16.00 Přírodovědná sazka pro děti ze 4.-9. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
9. 3. úterý 16.00 O chytré princezně - uvádí studentky SOŠT Litomyšl pod vedením Ivy Jirsové • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska - přednáška Martina Leschingera • Městká knihovna tel. 461 612 068
17.30 Andělé léčitelé - přednáška Evy Motyčkové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 3. středa 10.00-11.30 Chcete podpořit inteligenci svých dětí? - přijďte si vyzkoušet učební systém LOGICO A LUK (3-10 let) • Rodinné centrum tel. 607 605 720
18.00 Ozvěny berberských bubnů - povídání a obrázky Jany Mackové z cesty po Maroku, vstupné 30 kč • Zámecké infocentrum www.esclitomysl.cz
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

11. 3. 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 - 13. lekce - Věneček, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

12. 3. pátek 19.00 Salon Magdaleny Dobromily Rettigové - oblíbený společenský večer M. D. Rettigové • Smetanův dům alena.martink@seznam.cz
20.00 Ples Zahradnické školy • Lidový dům tel. 461 612 013
20.00 Midi Lidi + Next Level - koncert + after party, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 House party - dj LP • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

13. 3. sobota 16.00 Tři pohádky s písničkou - pro nejmenší diváky, uvádí Divadlo Pohádka Praha, vstupné 10 Kč • zámecké infocentrum tel. 607 605 720
16.00 Taneční pro mírně pokročilé - 1. lekce, učitel tance ing. J. Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
19.30 Ples HC Litomyšl • Smetanův dům www.hclitomysl.cz
20.00 Classic disko - dj Láďa Kotyza • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

15. 3. pondělí 12.00-16.00 Přírodovědná sazka pro děti ze 4.-9. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.00-19.00 Lampiony - výtvarná dílna - do lampionového průvodu nebo jako dekorace • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

16. 3. úterý 16.30 Trénování paměti - ukázková hodina v DPS, lektorky D. Šedá a ing. I. Pekníková tel. 461 612 068
19.30 496. LHV: Jitka Hosprová - viola, Komorní orchestr Quattro - (Telemann, Suk, Dvořák) • kongresový sál zámku tel. 461 613 239

17. 3. středa 12.00-16.00 Poznávání přírodnin pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.30 Interní koncert • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628
20.00 Dirty Way + Jokers - koncert, free stage, vstup volný • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

18. 3. čtvrtek 14.00 Hrátky s pamětí aneb Překážková dráha pro vaši hlavu - pro děti • Městká knihovna tel. 461 612 068
17.00 KJČ Rozhledny Jizerských, Lužických a Krušných hor - přednáška Z. Vandase • salonek Restaurace U Slunce

19. 3. pátek 17.00 Dr. Emil Holub - africký cestovatel - vernisáž za účasti velvyslankyně JAR Celie-Sandry Bothové • Regionální muzeum tel. 461 615 287
20.00 Wohnout + Lety mimo - koncert + after party, vstupné 150 Kč (na místě 200 Kč) • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro mírně pokročilé - 2. lekce, učitel tance ing. J. Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Trance vibes - dj Martin P • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

20. 3. sobota 8.30-16.00 Jarní kreativní dílny - pletení z pedigu, korálkování atd., příhlášky do 17. 3. • Naděje Litomyšl tel. 461 618 305
18.00 Silentium naHlas - koncert pěveckého sdružení • ZUŠ Litomyšl - sál tel. 461 612 628
19.30 Zpěvy sobotní - ...aneb posezení při večeři s živou hudbou • Hotel Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Oldies 80s-90s - dj milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro mírně pokročilé - 1. lekce, učitel tance J. Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Classic disko - dj LP • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

21. 3. neděle 14.00-18.00 Josefovské odpolední čaje pro dříve narozené - hraje MTO z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
22. 3. pondělí 8.00 Světový den vody - prohlídky ČOV v 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00 a 14.00 • ČOV Nedošín tel. 461 653 361

12.00-16.00 Přírodovědná sazka pro děti ze 4.-9. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu DDM Litomyšl tel. 461 615 270
16.00-19.00 Pergamano - výtvarná dílna, jarní dekorace, blahopřání, obrázky • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

23. 3. úterý 10.00 Dětské velikonoční aranžování • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.30 Štěstí je uvnitř nás - přednáška Pavla Boštíka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

24. 3. středa 9.00 Pečení velikonočního beránka • Rodinné centrum tel. 607 605 720
10.00 Dr. Emil Holub - africký cestovatel - komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy • Regionální muzeum tel. 461 615 287
12.00-16.00 Poznávání živočichů pro žáky 4. - 9. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
19.00 Čaj na stojáka, host: ALDA-MAN (didgeridoo, Hradec Králové) - neuvěřitelná směs gagů, básní... • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

25. 3. čtvrtek 18.00 EFT pro každého - metodu energetické psychologie představí Eva Portlová • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
19.00 HF 2010: Divadelní večer - divadelní projekt VOŠP a SPgŠ pod vedením K. Duškové a M. Šefrny • Smetanův dům www.vospspgs.cz
19.00 Lampionový průvod na uvítání jara • Smetanovo náměstí - sraz u radniční věže tel. 461 615 270

26. 3. pátek 16.00 Velikonoční aranžování - z důvodu omezené kapacity nutná rezervace místa • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 HF 2010: Gentlemen Singers - koncert vokálního souboru • Smetanův dům www.vospspgs.cz
20.00 Sunset Blvd. - koncert + after party, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Taneční pro mírně pokročilé - 3. lekce, učitel tance ing. J. Lexman • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 R´n´B - dj Martin P • Diskotéka Eden www.typosbar.cz
noc Noc s Andersenem - už podesáte přespíme v knihovně • Městská knihovna tel. 461 612 068

V LITOMYŠLI V BŘEZNU 2010 



27. 3. sobota 9.00-16.00 Zahájení sezóny - výjimečně zpřístupněna zámecká věž, vystoupení dětí ZUŠ • zámek www.zamek-litomysl.cz
9.00-16.00 Velikonoční tvoření pro děti - výtvarná dílna • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
9.00-17.00 Malování na obličej a další doprovodný program k otevření zámecké sezóny • zámecké infocentrum www.esclitomysl.cz
9.00-17.00 Jarní tvoření pro rodiny s dětmi i ostatní -  řemeslné výrobky, velikonoční a jarní dekorace... • Regionální muzeum  tel. 461 615 287
10.00-17.00 Duke Velikonoce - výstava keramiky u Dudychů + aranžmá studentů střední zahradnické školy • ateliér Duke Bohemia www.duchycha.cz
19.00 HF 2010: Festival. galakoncert s operou Carmen - vystoupení vítězů; společné provedení 3 částí Carmen • Smetan. dům www.vospspgs.cz
19.30 Taneční pro mírně pokročilé - 2.lekce, učitel tance J. Bílek • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Karel Haloun: Syflárna - představení uvádí Zámecké divadlo Milislav, after party, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 70.-90. léta - dj Radek Bulíř • Diskotéka Eden www.typosbar.cz

28. 3. neděle 9.00-16.00 Zahájení sezóny - vyjímečně zpřístupněna zámecká věž, vystoupení dětí ZUŠ Litomyšl • zámek www.zamek-litomysl.cz
9.00-16.00 Velikonoční tvoření pro děti - výtvarná dílna • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
9.00-17.00 Malování na obličej a další doprovodný program k otevření zámecké sezóny • zámecké infocentrum www.esclitomysl.cz
10.00-17.00 Duke Velikonoce - výstava keramiky + aranžmá studentů zahradnické školy + pletení košíků (10.00-12.00 a 13.00-15.00) www.dudycha.cz
11.00 Hudební poezie mezi klavíry - gala matiné, účinkují T. Juřička (přednes) a P. Šefl (klavír). Vstupné 90 Kč • zámek www.zamek-litomysl.cz

29. 3. pondělí 12.00-16.00 Přírodovědná sazka pro děti ze 4.-9. tříd ZŠ - soutěž, přijít je možno kdykoliv v uvedenou dobu • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
16.00-19.00 Velikonoční potisk textilu - výtvarná dílna - prostírání, tašky, trička • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

30. 3. úterý 10.00 Děti sejí řeřichu na velikonoční stůl • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Domácí lékárna - výroba bylinkových mastí, sirupů, tinktur a olejů • Rodinné centrum tel. 607 605 720
19.30 Antonín Procházka: Fatální bratři - abonentní divadelní představení uvádí Agentura Harlekýn Praha • Smetanův dům tel. 461 613 239

31. 3. středa 8.30 Pečení velikonočního mazance • Rodinné centrum tel. 607 605 720
8.30-16.00 Velikonoce v knihovně - jarní vazby, dekorace, drobnosti z textilu a proutí, pletení pomlázek • Městká knihovna tel. 461 612 068
10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městká knihovna tel. 607 605 720
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

1. 4. čtvrtek 9.00-13.00 Velikonoční dílna - kraslice, velikonoční dekorace a drobnosti • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
2. 4. pátek 20.00 UDG + O5 a Radeček - koncert + after party, vstupné 150 Kč v předprodeji od 22. 3. • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
3. 4. sobota 9.00-16.00 Velikonoční tvoření pro děti - výtvarná dílna • zámecké infocentrum tel. 461 611 066

16.00 Velikonoční radovánky - divadelní pohádka pro nejmenší, Divadlo Kukadlo Praha, vstupné 10 Kč • zámecké infocentrum tel. 607 605 720
20.00 Oldies Party 60s-90s - dj wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

4. 4. neděle 9.00-16.00 Hody, hody ve sklepení! - vajíčko od slepičky, vínečko do skleničky • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
5. 4. pondělí 9.00-16.00 Hody, hody ve sklepení! - vajíčko od slepičky, vínečko do skleničky • zámecké sklepení www.smetanovalitomysl.cz
7. 4. středa 19.30 4TET - koncert - vokální seskupení s Jiřím Kornem, vstupné 550 a 530 Kč (předprodej v IC) • Smetanův dům tel. 774 780 420

20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

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.

Akce: Po celý březen, Měsíc internetu, internet za polovinu (1 min = 0,50 Kč)! 
Od 3. března 10.00 zahájen předprodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl.

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

!

aktuální info o akcích na  www.litomysl.cz

4. 3. a 5. 3. Čt, Pá SAMEC - Film USA. Touží po něm každá, ale ne každá ho může mít... T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
7. 3. Ne BÍLÁ STUHA - Projekt 100. T., 140 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
8.3. Po od 19.00 DUHOVÁ AFRIKA: Od Sloní řeky za bílým žralokem - nejnovější, velmi pestrá diashow Kateřiny a Miloše Motani. Vstupné 100 Kč
9. 3. a 10. 3. Út, St KAWASAKIHO RŮŽE - Film ČR. Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. 100 min., vstupné 65 Kč
11. 3. a 12. 3. Čt a Pá AVATAR - Film USA. Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie. T., 160 min., vstupné 65 Kč
14. 3. Ne od 17.00 PRINCEZNA A ŽABÁK - Film USA. Film Princezna a žábák je návratem studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci. 90 min., vstupné 70 Kč
14. 3. Ne BRATŘI - Film USA. Strhující filmový příběh rodiny, kterou čeká tragédie. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
16. 3. a 17. 3. Út, St TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC - Film USA. Pokrač. upírské romance Stmívání začíná tam, kde 1. díl skončil. T., 130 min., vstupné 65 Kč • od 12 let 
18. 3. a 19. 3. Čt, Pá MORGANOVI - Film USA. Romantická komedie vypráví příběh úspěšného manželského páru z Manhattanu. T., 100 min., vstupné 70 Kč • 
21. 3. Ne od 17.00 PLANETA 51 - Film V. Británie / Španělsko. Cosi člověčího se blíží k jejich planetě...MY! Animované dobrodružství. 90 min., vstupné 70 Kč
21. 3. Ne HLUBOKÝ SPÁNEK - Film USA. Projekt 100. Hrají: Humphrey Bogart, Lauren Bacallová aj. T., 110 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
23. 3. a 24. 3. Út, St NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE - Film USA. Rozvedená... s řadou výhod. T., 120 min., vstupné 65 Kč • od 12 let
25. 3. a 26. 3. Čt, Pá NA SV. VALENTÝNA - Film USA. Jeden den v životě lásky. T., 120 min., vstupné 65 Kč • od 12 let 
28. 3. Ne od 17.00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 - Film USA. Jsou zpět a nejsou sami. Česko-slovenský dabing, 90 min., vstupné 60 Kč
28. 3. Ne VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI - Projekt 100. Film SK a F / 1969. Hrají: Philippe Avron, Magda Vášáryová aj. 80 min., vstupné 60 Kč • od 15 let
29. 3. Po od 9.30 SMOLÍČEK - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. Vstupné 20 Kč
30. 3. a 31. 3. Út, St PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU - Kanadský film. Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina. 140 min., vstupné 65 Kč 

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE 
do 7. 3. Výstava 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 
do 7. 3. Výstava Hejblata hudební a věci kolem aneb uši a ten zbytek / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
14. 3. - 11. 4. Výstava Až jaro zaťuká... / Regionální muzeum / od 14. 3. Út-Ne 9-12 a 13-17
24. 3. - 26. 3. Veselé jarní tvoření - jarní dílny pro školy a školky. / RML / časy dílen 8.00, 9.30, 11.00 (nutno se objednat)
20. 3. - 25. 4. Výstava Dr. Emil Holub: Africký cestovatel + komentované prohlídky 24. 3. a 14. 4. v 10.00 / RML / od 14. 3. Út-Ne 9-12 a 13-17
6. 3. - 11. 4. Boží Spiš a Litomyšl - výstava fotografií Petera Župníka. / Městská galerie / Út-Ne 9-12 a 13-16
6. 3. - 16. 4. Petr Mirčev: Litomyšl a další malebná zákoutí - výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191 



19

Vlajkový pořad čajovny
Čaj na stojáka je již kultovní vlajkový pořad čajovny.
One Man Show, skoro česky Show jednoho muže, ale
můžete být i žena. Nebo dvě a více. Ale musíte něco
ukázat (show - ukázat.) Nebo můžete zůstat sedět
a bavit se. To je pro dobrou show také důležité. Je to
jednoduché: Co na srdci, to na mikrofon. Vzniká tak
neuvěřitelná směs gagů, básní, vtipů, písní, přeřeků
a převleků a všelijakých historek. 
A co dělá Host Čaje na stojáka? Přece hostuje, táhne
pořad, je hlavní hvězdou. Každé vydání je jiné, neo-
pakovatelné. Je tvořeno z okamžiku na okamžik.
Na stojáka. Showmani improvizují, reagují na diváky,
kteří se vzápětí zapojují do hry. Z pořadu nejsou poři-
zovány žádné záznamy. Chtěli jsme, ale nějak to
nešlo. Teď už chápeme proč. Jde o sdílení jedinečné-
ho okamžiku, prožití mysteria společné chvíle. Pořad
Čaj na stojáka slaví první narozeniny.  A jak se mu
vedlo? Výborně. Nejen, že se podařilo tento formát
one man show přivést do desetitisícového města, ale
lze ho i úspěšně rozvíjet. One man show vyžaduje
odvahu, bystrost, tvořivost a schopnost vládnout slo-
vem. Talent k bavičství a dar improvizace vítán. Není
jednoduché se postavit před dav diváků a předvést
svou show. Mnohé pokusy zavést takový pořad
v mnohem větších městech zkrachovaly, nebylo dost
odvážlivců… Vždyť tento formát pořadu se drží jen
v Praze a v Brně. A v Litomyšli. Zde se projevuje síla
fenoménu Litomyšl, tavícího kotle tvůrčích studentů
a jako vždy silné líhně nadaných rodáků. Zkrátka fun-

guje to!  Zde je několik ohlasů návštěvníků: „Já jsem
ze Zlína, ale tam by přišlo tak deset lidí. My jsme
z Brna a takhle jsme se nenasmáli ani na Silvestra.“
Z více než dvou stovek jednotlivých vystoupení při-
pomínáme legendární cyklus Odborných přednášek
o sandálech (značkových), nákresy a fotografie
samozřejmostí, O vlasových šamponech na lupy
a proti lupům, Co všechno jsem ochotná udělat
pro třicet korun a fyzicky náročný, téměř akrobatický
skeč o různých druzích „vystupování.“ Třeba z auto-
busu.
Je skvělé, že se lidé baví, je skvělé, že někdo předvede
i něco k zamyšlení, je skvělé, že se zase čte veřejně
poezie v narvaném sálu, kde můžete slyšet spadnout
špendlík. 
Na každý díl se povedlo přivést Hosta, který je hlavním
vystupujícím. Mohli jsme se tak setkat se špičkovým
mistrem slova, fyzickým básníkem Petrem Vášou
z Brna nebo s komediálním showmanem Lukášem
Pavláskem, komikem známým z HBO. A právě tradice
pečlivě vybíraných hostujících umělců umožňuje držet
náš pořad na vysoké úrovni. I díky pomoci města,
které pořad dotací na kulturní činnost podpořilo.
Děkujeme!
Je jen jeden způsob, jak zjistit, co je Čaj na stojáka.
Ochutnat ho. Poznejte, jestli je to váš šálek čaje… 
Každou poslední středu v měsíci v 19.00 v Čajovně
v muzeu. Jste srdečně zváni.

Kamil Novotný

Paní Magdalena Dobromila šťastně spojila 
obec Všeradice s městem Litomyšl

Naše paní Magdalena Dobromila Rettigová je osobnost
stále živá. Celý národ ji ctí jako jednu z prvních žen,
která se již v 19. století prosadila jako velká odbornice
ve vedení moderní domácnosti nejen ve vlastní rodině,
ale byla schopna vést vlastně jakousi první hospodyň-
sko-osvětovou soukromou „školu“ pro mladé dívky,
a to právě zde v Litomyšli. Za zásady jejího kuchařské-
ho umění by se nemuseli stydět ani současní vyklada-
či zdravé výživy.  
Ale nám leží na srdci i ta druhá Magdalena Dobromila
Rettigová. Ta, která psala povídky a básně, podporova-
la a praktikovala dívčí vzdělání a českou literaturu.
A takovou ji představuje i nová dvanáctikorunová poš-
tovní známka. Vidíme na ní tvář kultivované ženy
s kalamářem a psacím brkem. Chce se tedy připome-
nout, že jde o ženu osvícenou, vzdělanou a emancipo-
vanou. K takové se musí hlásit i současná společnost,
a tradičně to činí i Sbor paní a dívek (SPD) v Litomyšli.
Na konci ledna velmi rády přijaly členky SPD pozvání
pana starosty Všeradic Bohuslava Stibala a Svazu čes-
kých filatelistů vystoupit s pěveckým programem při
slavnosti oficiálního křtu nové poštovní známky. Slav-
nostní akt se uskutečnil 23. ledna v rodné obci Retti-
gové Všeradicích na Berounsku, tedy v místě, kde se
Magdalena Dobromila narodila v rodině vrchnosten-

ského úředníka Františka Artmanna. V současné době
obec připravuje samostatnou muzejní sbírku v renovo-
vaném špýcharu v zámeckém areálu. Místní obyvatelé
jsou velmi hrdi na svou rodačku a vkládají do akce
velké nadšení i pomoc v čele s panem starostou.
Členky SPD z Litomyšle byly přijaty velmi vřele a jejich
úspěšné vystoupení i celkový pobyt ve Všeradicích
proběhl v neuvěřitelně milé a hřejivé atmosféře. Oka-
mžitě došlo k navázání vpravdě symbolické spolupráce
mezi místem narození velké české buditelky a místem
jejího posledního pobytu. A zástupci obou míst, která
spojila Magdalena Dobromila Rettigová, si upřímně
vzájemně porozuměli. Jejich silné citové prožitky
a vzpomínky budou ještě dlouho patřit mezi radosti
z nezištné činnosti ve Sboru paní a dívek.
Bylo tedy samozřejmé, že členky pěveckého sboru
pozvaly představitele Všeradic na své nejbližší vystou-
pení v Litomyšli, letos nazvaném Salon Magdaleny
Dobromily Rettigové. Pozvání bylo přijato a hosté při-
jedou v hojném počtu, aby i oni poznali naše krásné
město, poklonili se místům, kde jejich vážená rodačka
žila a kde odpočívá.
Dovolujeme si na Salon MDR pozvat letos opět všechny
své příznivce z Litomyšle a okolí. Večer bude rozdělen
tematicky na dvě části. V první si poslechneme sklad-

by Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v podání
SPD, jako host vystoupí mužský pěvecký sbor s písně-
mi z dobové obrozenecké atmosféry. V druhé části si
návštěvníci večera budou moci i zatančit, protože
k tanci, zpěvu a zábavě spustí Třehusk – poberounská
hudební skupina, která hraje převážně staropražské
a lidové písničky a již 23 let vystupuje po celé republi-
ce i v zahraničí. A teď se těší do Litomyšle. Mezi oběma
částmi programu se uskuteční soutěž, tentokrát o nej-
hezčí zástěrku. Máte-li doma jakýkoli další doplněk
dobové garderoby, např. šátek, kabelku, čepec, ruka-
vice nebo samozřejmě zástěrku, přijďte se mezi nás
s nimi potěšit a pochlubit. Začne Zástěrkový bál. Slad-
ké potěšení bude přichystáno na stolech.
Již teď se na vás všichni těšíme a s láskou pro vás náš
společenský večer připravujeme. Sejdeme se v 19.00
ve Smetanově domě v pátek 12. března.

Alena Martínková

Petr Šauer čestným
profesorem indické
univerzity

Litomyšlskému rodákovi, vedoucímu Katedry ekono-
miky životního prostřední Vysoké školy ekonomické
v Praze doc. Ing. Petru Šauerovi, CSc. byl 4. ledna udě-
len čestný titul „Honorary Professor in the Field
of Environmental Economics“ (čestný profesor na poli
environmentální ekonomie) na Delhi School of Profes-
sional Studies and Research v New Delhi v Indii. 
Docent Petr Šauer se narodil v roce 1954 v Litomyšli,
kde také začal navštěvovat I. ZŠ na Zámecké ulici.
Po základní škole se přihlásil na Střední ekonomickou
školu ve Svitavách, kterou úspěšně absolvoval. Patřil
mezi nejlepší studenty. Po maturitě byl přijat na Vyso-
kou školu ekonomickou do Prahy, kde mu již v průbě-
hu studia bylo nabídnuto, aby na škole zůstal. Zůstal
a je tam dosud...
Jeho snahou je přivést do Litomyšle mezinárodní
vysokoškolský vzdělávací program v oblasti životního
prostředí, mezinárodních vztahů a obchodu.         -red-

Valentýnský víkend na zámeckém návrší
Nejen zamilovaným patřilo zámecké návrší během
víkendu 13. a 14. února. Evropské školicí centrum,
Smetanova Litomyšl a zámek zde nabízely pestrou
škálu aktivit, ze kterých si vybral snad každý. 
„Zámecké sklepení otevřelo svá vína k tradiční ochut-
návce, zahradnická škola nabídla ukázku romantické
výzdoby a připravila drobné vazby květin. K pobavení
jsme nabízeli fotku jednotlivců coby Bedřicha Smetany
a Magdalény Dobromily Rettigové v zamilovaném orá-
mování,“ říká ředitelka Evropského školicího centra
Ing. Jana Macková a dodává: „Samozřejmě byly připra-
veny aktivity také pro děti. Snad je zaujala patchwor-
ková srdíčka velice jednoduché výroby.“ Co však děti
určitě pobavilo, bylo malovaní na obličej. 

Zároveň organizátoři akce oslovili restaurace a čajovnu.
Tipy, kde a jak strávit valentýnský víkend, potom
návštěvníci získali v zámeckém informačním centru. 
V neděli 14. února se na zámku uskutečnila akce
s názvem Pusa na zámku. Zamilované páry zde mohly
prožít romantické zásnuby v nádherných interiérech. 

-red-, foto Jana Macková

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

Tel.: 605 357 269
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Malá pivní slavnost
na Veselce
V naší zemi se pivu jako ingredienci k vaření dostává
pozornosti již od 15. století. Pivo se pro obohacování
pokrmů používalo při přípravě zvěřiny, drůbeže, ryb, ale
také různých polévek a kaší. K nejtradičnějším pivním
pokrmům, kromě vepřového na pivě, je pivní polévka.
Pivo je již tradiční přísadou při přípravě různých
druhů masitých jídel. Můžeme jej použít při pečení
vepřového a hovězího masa, dušení masa do guláše
a pro příznivce drůbežího se nabízí možnost používat
pivo k podlévání pečené kachny, husy či kuřete. Dále
pivo obsahuje pivní kvasnice, díky čemuž se výborně
hodí i na pečení. Pečivo získá jemnější texturu a křu-
pavější kůrčičku.
Přijďte k nám do Restaurace Veselka ve dnech 12 a 13.
března ochutnat některé z pivních specialit. V sobotu
máme otevřeno již přes čas oběda.
K dobrému jídlu budete mít na výběr z osmi druhů
točených piv a přibližně padesáti druhů lahvových piv-
ních speciálů z naší pivotéky. Jako aperitiv doporuču-
jeme pivní pálenky a likéry. Těší se na vás personál
Restaurace Veselka.                                
PLACENÁ INZERCE Lenka Seklová

U Dudychů se chystají na svátky jara 
S blížícími se svátky jara začínají u Dudychů přípravy
na tradiční akci s názvem Duke Velikonoce. Dveře ate-
liléru u vlakového nádraží se veřejnosti otevřou
o víkendu 27. a 28. března vždy od 10.00 do 17.00.
Samozřejmostí bude doprovodný program v podobě
jarní výzdoby a velikonočních aranžmá studentů
střední zahradnické školy, a navíc je přichystána
ukázka pletení košíků. 

Samotný ateliér opět nabídne některé novinky - kera-
miku, třeba i velice prakticky využitelnou. „Je to
možná lehce úsměvné, ale bude zde plastika do zahra-
dy, která kromě estetické funkce bude mít i čistě prak-
tické využití jako past na slimáky. Vypadá jako velké
jablko, které může být umístěno třeba pod stromem
nebo kdekoli jinde, ale také se dovnitř může dát jed.
Ten nebude vidět a nebude na něj pršet,“ vysvětluje
Jiří K. Dudycha a dodává: „Z novinek, které pro ateliér
navrhnul otec, tady bude keramické zrcadlo.“ Pro již
stávající plastiky budou hotové podmisky. Tedy, kdo
již nějakou vlastní, může si k ní pořídit také výtvarně
ladící podmisku.
Z prací sochaře Jiřího Dudychy očekávejme například
novou generaci závěsných keramických hodin. „Potom
zde budu mít originální plastiky, z nichž některé
budou osázeny sukulentními bonsajemi,“ doplňuje
sochař Jiří Dudycha. 
V neděli 28. března od 10.00 do 12.00 a od 13.00
do 15.00 navíc předvede Bohdana Kopecká přímo
v prostorách ateliéru ukázky pletení košíků. 

Text a foto Jana Bisová

Koncert Jitky Hosprové
a komorního orchestru Quattro

Srdečně vás zveme na koncert Jitky Hosprové
a komorního orchestru Quattro, který se bude konat
v rámci Litomyšlských hudebních večerů 16. března
v 19.30 na zámku v Litomyšli.
Jitka Hosprová se začala věnovat hře na housle
v sedmi letech. V roce 1989 byla přijata na Konzerva-
toř v Plzni, kde studovala hru na violu pod vedením
prof. Jana Motlíka. V roce 1993 získala 1. cenu v mezi-
národní violové soutěži „O cenu Beethovenova Hrad-
ce“ v Hradci nad Moravicí. Hudební fakultu Akademie
múzických umění (AMU) v Praze absolvovala ve třídě
doc. Jana Pěrušky. Získala též stipendium na letní
mistrovské kurzy v rakouském Semmeringu. Působila
jako koncertní mistr skupiny viol v mezinárodním
orchestru mladých „Die Junge Österreichische Phil-
harmonie“ a jako sólistka reprezentovala Hudební
fakultu AMU na mezinárodním setkání vysokých škol
v Grazu. Od roku 1998 byla členkou Bennewitzova
kvarteta, se kterým koncertovala doma i v zahraničí. 
U nás je nejen vyhledávanou sólistkou, ale též komor-
ní hráčkou. Vystupuje s předními sólisty a soubory.
Spolu s harfistkou Kateřinou Englichovou a lucembur-
ským flétnistou Carlo Jansem založila v roce 2005
Bohemia Luxembourg trio, se kterým natočila 2 CD

a se kterým pravidelně koncertuje nejen v ČR, ale
i v zahraničí.
Komorní orchestr Quattro si velmi rychle po svém vzni-
ku získal pozornost řady hudebních festivalů a špič-
kových sólistů. Své jméno nese po významné
skladatelské skupině Quattro (Luboš Fišer, Otmar
Mácha, Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš). Ta se po umě-
leckých zkušenostech s mladým tělesem rozhodla pro-
půjčit mu svůj prestižní název. Pražskému publiku se
orchestr prezentuje vlastním cyklem koncertů „Quatt-
ro hraje Quattro“ v Galerii Miro. V roce 2005 získal
významné ocenění jako „Rezidenční orchestr rodného
domu Gustava Mahlera“. Orchestr účinkoval v řadě
českých měst i v rámci nejvýznamnějších koncertních
cyklů a spolupracuje s předními sólisty. 
Zakladatelem, dirigentem a uměleckým vedoucím
komorního orchestru Quattro je Marek Štilec. Praž-
skou konzervatoř absolvoval v houslové třídě
prof. Dany Vlachové. Dirigování se začal věnovat sou-
kromě u Leoše Svárovského a v současné době dále
pokračuje ve studiích na pražské HAMU. Spolupraco-
val a spolupracuje s řadou významných orchestrů. Pra-
videlně se podílí na pořadech České televize a Českého
rozhlasu.                                            Jiřina Macháčková

Duhová Afrika
V pondělí 8. března od 19.00 se uskuteční v Kině Sokol
nejnovější, pestrá diashow Kateřiny a Miloše Motani,
okořeněná špetkou dobrodružství, poprvé s krátkými
video sekvencemi. 
Ve své nejnovější diashow se podělí o bohaté zážitky
a poznatky z cesty napříč Jižní Afrikou, která jim uča-
rovala svou neuvěřitelnou různorodostí, barevností
a svými přírodními krásami. Uprostřed buše plné afric-
kých zvířat objevují také plno neznámých rostlin.
K nezapomenutelným patří i nesčetná setkání s míst-
ními obyvateli. Ze Safari míří přes Blyde River Canyon
do Dračích hor, a pak k málo dostupnému divokému
pobřeží. Boulders Beach s roztomilými tučňáky nemá
daleko od ráje. Z Kapského města se s nimi vydáte
do rozeklaných Cedrových hor, podél západního
pobřeží do pustého Richtersveld, k vodopádům Augra-
bies - až do pouště Kalahari. Čeká vás dokonce vzrušu-
jící plavba za bílými žraloky. 
Motani na začátku své cesty netuší, že se každý den
pro ně stane malým (i větším) dobrodružstvím.
V duhové Africe žije duhový národ, vyvěšuje se duhová
státní vlajka, u duhového vodopádu pobíhají duhové
ještěrky, diamanty mají duhový lesk a letní bouřkovou
oblohu zdobí duha. Vstupné 100 Kč. 

Pozvánky na výstavy v muzeu
Výstava Až jako zaťuká je věnovaná nejkrásnější-
mu období v roce a uskuteční se od 14. března
do 11. dubna. Příroda, zvířata a lidé se po zimě pro-
bouzí do nového života. Nejvýznamnější událostí
v tomto období jsou velikonoční svátky se všemi
zvyky a tradicemi.
Na výstavě uvidíte velikonoční kraslice ze sbírek
muzea, tradiční a moderní jarní dekorace studen-
tů Zahradnické školy v Litomyšli, jarní patchwor-
kové dekorace a quilty členek Spolku patchworku
Litomyšl a mnoho dalšího. Blíže se seznámíte se
zvyky a tradicemi patřícími k Velikonocům.
K výstavě je připraven doprovodný program.
Veselé jarní tvoření: Ve dnech 24. – 26. března
čekají na školy a školky jarní dílny. Součástí dílen
bude krátké povídaní k velikonočním zvykům
a jaru, řemeslné a výtvarné tvoření (zdobení vají-

ček, vytváření jarních a velikonočních přáníček, zdo-
bení medových perníčků apod.). Vše pod vedením
řemeslníků a lektorů z muzea. Na program je nutné se
předem objednat na tel.:461 615 287 nebo e-mailem:
kmoskova@rml.cz. Časy jednotlivých dílen: 8.00, 9.30
a 11.00. Sobota 27. března je určena pro celodenní
jarní tvoření pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost
spojené s ukázkou a prodejem řemeslných výrobků,
velikonočních a jarních dekoraci studentů Zahradnic-
ké školy v Litomyšli, předvádění a šití jarních patch-
workových drobností členkami Spolku patchworku
Litomyšl, zdobení medových perníčků a ukázka plete-
ní pomlázek manželi Melšovými, zdobení vajíček tech-
nikou decoupage (vyfouklé vajíčko s sebou) a další.
Tvořit s námi můžete po celý den 9.00–12.00,
13.00–17.00. Vše pod vedením řemeslníků a lektorů
z muzea.

Výstavu dr. Emil Holub – africký cestovatel přinese
Regionální muzeum Litomyšl v období od 20.
března do 25. dubna. 
Naše výstava představí život největšího českého
cestovatele a dobrodruha své doby, Emila Holu-
ba (1847-1902). Ze svých afrických výprav
(1872-1879, 1883-1887) přivezl za cenu podlo-
meného zdraví velké množství poznatků i etno-
grafického a přírodovědného materiálu, napsal
úspěšné cestopisy a uspořádal velké výstavy.
Část jeho sbírek bude nyní k vidění i v Litomyšli. 
Součástí výstavy je doprovodný program,
o víkendech s lektorem. Určeno rodičům s dětmi
a školám. Komentované prohlídky pro dospělé
zájemce začínají 24. března a 14. dubna v 10.00.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek
19. března v 17.00. Účast přislíbila i velvyslanky-
ně Jihoafrické republiky paní Celia-Sandra Bot-
hová.

-red-



21

pozvánky

SILENTIUM naHLAS

Každý jistě v životě poznal, co je to stesk. Tak jako kaž-
dému se po něčem stýská, tak i nám se stýskalo, a to
po zpívání. Po zpívání v pěveckém sboru Silentium,
který v letech 1992-2002 působil v ZUŠ B. Smetany
v Litomyšli. Proto jsme se rozhodly, alespoň částečně,
Silentium obnovit. 
Zkoušíme společně necelý rok a zatím nás bylo možné
vidět na vánočních vystoupeních nebo v litomyšlské
Čajovně v muzeu v pořadu Čaj na stojáka. Zčásti jsme
sáhly do archivu bývalého sboru, ale nyní už pracuje-
me na novém a doufáme i zajímavém repertoáru.
Pokud byste si rádi poslechli písně klasické, lidové,
filmové, muzikálové i popové, přijďte se podívat 20.
března do sálu ZUŠ na náš první samostatný koncert,
kde se na vás bude těšit Lucka Kašparová (soprán),
Jajka Bryšková (mezzosoprán) a Lucka Nyčová (alt).

Lucie Nyčová, foto Veronika Hejduková

Vlastimil se připravuje
na první vrchol roku
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil se pilně připravuje
na první vrchol letošního roku. Bude jím účast při
zahajovacím koncertu na hudebním festivalu Tomáš-
kova a Novákova Skuteč.
Vlastimil spolu s domácím skutečským sborem Rubeš
a s chrudimským Salvátorem provedou 14. března
Rekviem skutečského rodáka V. J. Tomáška. Komorní
filharmonii Pardubice a tyto spojené sbory bude řídit
dirigent Leoš Svárovský. Dalším hostem zahajovacího
koncertu bude houslistka Gabriela Demeterová.
Vlastimil v loňském roce nacvičil spolu s dalšími lito-
myšlskými i jinými sbory dvě rozsáhlejší hudební díla,
Blodkovu operu V studni v rámci oslav 750. výročí pový-
šení Litomyšle na město a Haydnovu mši Missa brevis
pro slavnostní koncert v Holandsku. Tomáškovo Rekvi-
em je však pro zpěváky ještě náročnější a Vlastimil kromě
pravidelných zkoušek věnoval nácviku i 2 víkendy při
dělených zkouškách a těsně před koncertem se zúčastní
ještě dvou zkoušek v pardubickém Domě hudby.
Po minulých vystoupeních na Smetanově Litomyšli,
Janáčkových Hukvaldech, Kociánově Ústí apod. bude-
me mít příležitost zpívat opět na dalším prestižním
hudebním festivalu.                                          Petr Jonáš

Ozvěny berberských
bubnů
„Bonžúr savá, Ali Baba… kouknout… zadarmo“ může-
te slyšet lámanou češtinou arabské obchodníky, když
se proplétáte úzkými uličkami marockých medin. Co
by neudělali pro byznys. Většina městeček na pobřeží
Atlantiku má pohnutou koloniální a dokonce i pirát-
skou minulost. Tu na vlastní kůži zažil i Daniel Defoe,
autor Robinsona Crusoe. 

Patchwork v muzeu
V rámci výstavy „Až jaro zaťuká“ v Regionálním muzeu
Litomyšl bude několik členek Spolku patchworku Lito-
myšl (SPL) spolu s ostatními řemeslníky v sobotu 27.
března předvádět ukázky své činnosti. Přijďte si
s námi v 9.00-12.00 a 13.00-17.00 vyrobit jarní drob-
nost nebo se prostě jen velikonočně naladit.

za SPL, o.s. M. RambouskováEvropa klub avizuje
Evropa klub Litomyšl na své únorové valné hromadě
hodnotil činnost v minulém roce a připravoval aktivity
pro rok 2010. Na co se tedy můžeme v letošním roce
těšit? Co nového přinesou kontakty s našimi partner-
skými městy z Nizozemí a Slovenska? 
Řada kontaktů probíhá tradičně mezi sportovními
oddíly, muzikanty, patchworkářkami, školami či uměl-
ci. Zaměřím se na akce, které proběhnou pro veřejnost
v našem městě nebo na účast našich v zahraničí.
Samozřejmě, že bližší informace budou aktuálně zve-
řejněny v Lilii nebo na plakátech. 
Přivítáme v Litomyšli:
•5. března – 11. dubna – výstava fotografií levočské-
ho fotografa Petera Župníka s názvem Boží Spiš a Lito-
myšl – Dům U Rytířů
•17. – 20. června – salaš U Franka – slovenská gastro-
nomie na Smetanově náměstí, vystupovat bude folk-
lorní soubor Levočan 
•2. – 4. července – vystoupení Showbandu Noorden-
veld na Smetanově náměstí a v Klášterních zahradách.
Holandští umělci na Smetanově Litomyšli – kostel
Povýšení sv. Kříže.
Představíme se u přátel:
•13. –16.května – zájezd dechového orchestru do Rodenu
•23. – 25. července – zájezd sboru Vlastimil do Levoči
•12. – 15. srpna – Dny Mistra Pavla v Levoči – lito-
myšlští malíři, řezbáři, hudební skupiny – Bekras,
Věneband, X̌ILT
•5. – 21. listopadu – výstava litomyšlských výtvarníků
v Koethuis Roden.
Litomyšlský Evropa klub uvítá ve svých řadách nové
členy, kteří by se chtěli podílet na naší činnosti. Bližší
informace dostanete v informačním centru. 

Petr Jonáš

Pro začínající včelaře
V neděli 28. března (8.00-12.00) se v restauraci Na Síd-
lišti v Litomyšli uskuteční kurz pro začínající včelaře,
který povede zkušená lektorka paní Marie Knödlová
z Lysůvek. ZO Českého svazu včelařů v Litomyšli má svůj
včelařský kroužek nyní v Budislavi a před založením je
další ve Vidlaté Seči, přesto se domnívá, že zájemců
o včely a živou přírodu vůbec, je mezi mládeží na Lito-
myšlsku mnohem více. 
Chcete-li se tedy se svými dětmi přitažlivou moderní
formou dozvědět něco ze základů včelařství, vyznačte si
termín této akce do kalendáře zvlášť výrazně – nebude-
te zklamáni. Na vaši účast se těší výbor ZO ČSV Litomyšl.   

Jindřich Petr, jednatel ZO ČSV Litomyšl

Kroužek Jihočechů
Schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvrtek 18.
března od 17.00 v salonku Restaurace U Slunce.
Na programu je přednáška pana Zdeňka Vandase „KJČ
Rozhledny Jizerských, Lužických a Krušných hor“,
spojená s promítáním videa. Srdečně zveme i případné
hosty.                                                       Jana Kroulíková

V Maroku můžete vystopovat snad průběh celé historie
– do té nejvzdálenější se dostanete díky bohatým nale-
zištím zkamenělin na úpatí Antiatlasu, na pobřeží
Středozemního moře se setkáte s troskami starého
Římského impéria. Díky Římanům se v severní Africe
ocitli dromedáři, ale zase na druhou stranu vymizeli
lvi, kteří skončili v římských arénách. Potom přichází
Mulaj Idriss, coby uprchlík před bagdádskými kalify
a z Magrebu se stává muslimská země. Žili zde vedle
sebe v průběhu času Portugalci, Španělé, Francouzi,
Arabové, Židé, Tuaregové a napříč celé době samozřej-
mě původní obyvatelé Berbeři.
Když si uděláte „kolečko“ touto zemí, která je jakousi
předsíní do Afriky (ani Afrika, ani Evropa…) ujedete
štreku okolo 4000 km a potkáte se s městy, horami
vysokými přes 3500 m.n.m., narazíte na pouště, oázy
i cedrové lesy. Můžete si zajet na hřbetě dromedára
do písečných dun.  Jen do mešity vás v Maroku, jako
bezvěrce nepustí, pokud nevysmahnete zkušeně
v arabštině „Alláh je velký, není boha kromě Alláha,
a Mohamed je jeho prorok“. Ale i pokud jste jazykově
nadaní a zvládnete to, nezkoušejte to… jednou mus-
lim, navždy muslim.
Takovou „ochutnávku“ toho, co všechno můžete zažít
na takové cestě, můžete otestovat, a třeba se i nechat
inspirovat v zámeckém informačním centru, ve středu
10. března od 18.00. 

Text a foto Ing. Jana Macková

Jarní kreativní dílny

Pletení košíků z pedigu, řezbářství, malování veliko-
nočních květináčků a korálkování si můžete přijít
vyzkoušet v sobotu 20. března do Naděje od 8.30 do
16.00. Dílny jsou určeny jak pro děti, tak pro dospělé.
Trvají dvě hodiny a několikrát za den se opakují. 
Poplatek za dílnu se pohybuje přibližně kolem 50 Kč.
Je nutné, se z kapacitních důvodů předem přihlásit.
Přihlášky přijímáme do 17. března v kanceláři Naděje
nebo na litomysl@nadeje.cz, tel.: 461 618 305. 

Text a foto Jitka Nádvorníková 1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Vokální seskupení 4TET 
v Litomyšli

Ve Smetanově domě se 7. dubna od 19.30 odehraje 120
minutová show se zbrusu novými hudebními a taneč-
ními čísly seskupení 4TET! 
Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý
projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již
pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna.
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě
originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího

Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony
všech aktérů na jevišti, to vše rozhodně nenechá niko-
ho chladným a odměnou jsou vždy vyprodané koncer-
ty s nenapodobitelnou atmosférou po celé republice. 
Od září 2009 vystupuje 4TET se zbrusu novou koncert-
ní verzí číslo 2, jejíž repertoár je poskládaný z desek
„2nd“ a „3rd“.
Vokální seskupení 4TET vystupuje ve složení: tenor
David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří
Škorpík, bass Dušan Kollár. K založení 4TETu došlo z
iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002. Poprvé se tito
„muži v černém” představili skladbou „How Deep
Is Your Love“ v provedení „a capella“. Bouřlivá reakce
publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení
po celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v televiz-
ních pořadech (Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá
mříž, Gogošou… atd.), byly důvodem pro přípravu
mnoha dalších songů (Lady Karneval, Tears In Heaven,
Lion King, Addams Family a dalších), k nazkoušení
koncertního programu a k vydání tří CD: 4TET 1st
(2004), 4TET 2nd (2005) a 4TET 3rd (2008).
Informační centrum v Litomyšli zahájilo předprodej
vstupenek již v lednu. Ceny lístků jsou 530 a 550 Kč.

-red-, foto Jiří Sejkora - Deník 

Midi lidi roztančí Kotelnu

V pátek 12. března vystoupí poprvé v Music Clubu
Kotelna skupina Midi Lidi.
Midi lidi - existenciální electro s lidskou tváří. Nebo
spíš se třemi hudebními a třemi vizuálními lidskými
tvářemi. Kapela, která šíří jednoduché poselství:

Elektro. Video. Láska. Jejich hudba se stylově pohybu-
je na pomezí elektra/experimental/IDM, a to v taneč-
ním a energickém mixu. Kapela je často označována
za české Kraftwerk. Hudba je doprovázena zpěvem ori-
ginálních českých textů. Součástí jejich živých perfor-
mancí a autory grafiky jsou i VJs Filip Cenek,
Magdalena Hrubá a VJ Kolouch, kteří patří mezi etab-
lované české vizuální umělce. Výraznou a zábavnou
vizuální stránku živých vystoupení Midi Lidí doplňují
kromě projekcí spontánní taneční performance Petra
Marka a Prokopa Holoubka. 
Jako předkapela se představí Next Level, kteří v sou-
časné době patří mezi nejlepší kapely východočeské
hudební scény v oblasti elektronické muziky. Začátek
koncertu je naplánován na 20.00. Vstupenky lze
zakoupit pouze na místě v den koncertu za 120 Kč.
Info o skupině na www.midilidi.cz nebo www.myspa-
ce.com/MidiLidi.

Milan Kalibán, foto promo foto

Skupina Wohnout
vystoupí v Kotelně

Měsíce březen a duben se u kapely Wohnout ponesou
ve znamení klubového turné, v rámci něhož vystoupí
v pátek 19. března od 20.00 v litomyšlském klubu
Kotelna. V roli předskokanů se představí skupina Lety
Mimo. 
Kapela Wohnout vznikla v roce 1996, ale do širšího
povědomí se dostala v roce 1998, kdy dělala předkape-
lu při turné skupiny Lucie, Žlutého psa i na koncertu
amerických The Offspring v Praze. Ve stejném roce
podepsala skupina smlouvu u Sony Music/Bonton
a vydala první desku CunDaLla. Následovala alba Zlý
noty na večeři (2000), Pedro se vrací (2002), Rande
s panem Bendou (2004) a výběr rarit, které se na řado-
vá alba nedostaly, Nevydáno (2005). V roce 2006
na podzim vydala skupina Wohnout své páté studiové
album s názvem Polib si dědu, na kterém hostují i čle-
nové finské skupiny Waltari. Zatím poslední studiovou
deskou je Karton veverek. Úvodním singlem je píseň
Kapela na šňůře, na kterou Wohnouti, společně
s Jakubem Kohákem za režijním pultem, natočili vide-
oklip. Skupina vsadila na pestré, tvrdé a zároveň melo-
dické kytary, české texty a energické koncerty, tím si
brzy získala přízeň posluchačů.  
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Knihkupectví
Paseka a v MC Kotelna za 150 Kč. Na místě v den kon-
certu za 200 Kč. Více na www.wohnout.cz a www.lety-
mimo.com.                    Milan Kalibán, foto promo foto

Taneční skupina
„Mužoreti“
Máš rád pohyb? Nezkazíš žádnou legraci? Jsi přesně
náš člověk! Je-li ti nad 45 let, přidej se mezi nás.
Od letošního roku se pravidelně scházíme a pod vede-
ním zkušené lektorky secvičujeme různé „taneční“
kreace. Nejsme žádní Harapesové, a ani nadbytečná
kila nikomu z nás nevadí. Je přece dokázáno, že smích
prodlužuje život. Kontaktovat nás můžeš na tel. čísle:
777 87 37 87.
Premiérové veřejné vystoupení týmu Mužoretů se koná
6. března během Sokolských šibřinek. 

za tým Mužoretů Jaroslav Vomočil

„Zpěvy páteční -
- sobotní"
Již čtyřikrát jste měli možnost prožít příjemný večer
s živou hudbou v naší restauraci. Tuto tradici bychom
rádi udrželi a i nadále vás jednou měsíčně pozvali
na „Zpěvy páteční“ nebo „Zpěvy sobotní“, dle možnos-
tí jednotlivých interpretů.
V měsíci březnu připravujeme „Zpěvy sobotní“ na 20.
března od 19.30, při kterých zazpívá Blanka Jílková.
Rezervace na telefonním čísle 461 615 338. Těšíme se
na vaši návštěvu.                                 Milena Šnajdrová

V termínu od 15. do 21. března opět pro-
bíhá „Národní týden trénování paměti“
(NTTP), který pořádá Česká společnost
pro trénování paměti a mozkový jogging
v rámci celosvětové akce „Týden uvědo-
mění si mozku“ (Brain Awareness Week). 
Do této akce se jako každoročně zapojuje i Městská
knihovna Litomyšl. Letos jsme připravili dva pro-
gramy. První je určen seniorům v Domě s pečova-
telskou službou. Trenérky paměti Dana Šedá a Iva
Pekníková se v úterý 16. března vypraví přímo
za obyvateli DPS, aby s nimi absolvovaly ukázko-
vou lekci trénování paměti.
Druhá akce je věnována dětem, které ve čtvrtek 18.
března navštíví v odpoledních hodinách dětské
oddělení naší knihovny. Čeká je tam hravé odpo-
ledne nazvané „Hrátky s pamětí aneb Překážková
dráha pro vaši hlavu.“

To, že jsme na tento týden připravili akce
pouze pro seniory a děti, neznamená, že
cvičení paměti nemůže absolvovat každý.
Tyto programy motivují a baví v každém
věku, rozvíjejí osobnost a sebepoznání,
mají také preventivní a rehabilitační

účinky. Jedná se o zážitkovou formu práce s infor-
macemi, jako je individuální prožívání, cvičení
koncentrace, schopnosti postřehu, fantazie a tvo-
řivosti, asociačního i logického myšlení.
Cílovými skupinami, na které je zaměřeno trénování
paměti, jsou studenti, maminky na mateřské dovo-
lené, senioři i veřejnost. Speciálními klienty, kteří
vyžadují od trenérů individuální přístup, jsou men-
tálně postižení a pacienti po CMP či úrazu mozku.
Pokud by kdokoli z vás měl o trénování paměti
zájem, nejen v rámci NTTP, informujte se v Městské
knihovně.                                            Iva Pekníková

Národní týden trénování paměti 
v Městské knihovně Litomyšl
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Svatby ve Hvězdě
Litomyšl se stává stále oblíbenějším místem, které si
lidé volí pro vstup do manželství. Při této příležitosti
vám může náš hotel nabídnout kompletní gastrono-
mický servis - dopolední pohoštění při sjíždění sva-
tebních hostů před samotným obřadem - kompletní
svatební hostinu s možností výběru servírované nebo
rautové večeře.
Pro tyto příležitosti nabízíme bezplatně společenský
sál do cca 90 osob a dva salonky do cca 30 osob. 
Pro novomanžele nabízíme svatební apartmá B. Sme-
tany za zvýhodněnou cenu. 
Veškeré detaily s vámi rádi upřesníme při osobní
schůzce v našem hotelu. Kontaktní telefon na recepci
461 615 338.
Těšíme se na vaši návštěvu.             Hotel Zlatá hvězda
PLACENÁ INZERCE

Dotace na nákup 
domácích kompostérů

Se zvyšujícím se množstvím bioodpadu na sběrném
dvoře se Město Litomyšl ve spolupráci s Technickými
službami a společností LIKO a.s. zabývá otázkou „Kam
s ním.“ 
Za druhé místo v soutěži Pardubického kraje v třídění
odpadu Město Litomyšl obdrželo finanční odměnu 70
000 Kč. RaM Litomyšl dne 4. 8. 2009 schválila udělení
dotace všem zájemcům, kteří splňují určité podmínky
uvedené níže. Možnosti udělení osmsetkorunové dota-
ce v roce 2009 využilo 42 obyvatel, připravených třídit
bioodpad. V letošním roce můžeme uspokojit 35 dal-
ších žadatelů.
Pravidla pro poskytnutí dotace na nákup kompostéru:
•Ochota trvale třídit bioodpad.
•Dotace bude poskytnuta na základě žádosti na nákup
kompostéru s objemem nad 390 litrů, max. výše dotace
je 800 Kč/kompostér. Termín jeho zakoupení  musí být
po 1. 1. 2009.
•Žádosti budou přijímány v termínu do konce března
2010.
•Peníze budou poukázány na účet žadatele až
na základě předložení dokladu o zaplacení komposté-
ru. Nákup doporučujeme uskutečnit až po zaregistro-
vání žádosti na odboru místního hospodářství. 
•Kompostér musí být umístěn na oploceném pozemku
ve vlastnictví žadatele (na území Litomyšle a integro-
vaných obcí). Dotace je tedy určena hlavně do lokalit
rodinných domků, které jsou při svozu odpadu „znevý-
hodněni“ v porovnání s lokalitami bytových domů
menší četností svozu. 
•Dohoda o poskytnutí dotace bude obsahovat také
ustanovení o lokalitě umístění kompostéru a souhlasu
s umožněním provedení kontroly jeho využívání
po dobu min. 2 let od podepsání dohody. V případě
nedodržení těchto podmínek dojde k navrácení dotace
včetně zákonného penále.
Žádosti o dotaci podávejte na Městském úřadě Lito-
myšl, odbor místního hospodářství, kontaktní osoba
Ing. Jana Foltová, příp. dotazy na telefonu 461 653
361. Vyřízení žádostí je podmíněno souhlasem Rady

města Litomyšl. V rámci vytvoření podmínek pro Vaše
rozhodnutí o zavedení domácího systému kompostová-
ní uvádíme v následujícím textu ještě některé další
údaje.
Kompostování představuje přirozený cyklus recyklace,
která se dá realizovat s ekonomicky a ekologicky uva-
žující společností v domácích podmínkách. Do půdy se
vrací organická hmota, které v současné době zazna-
menáváme vážný úbytek. Navrácením bioodpadu
do půdy ve formě kompostu je důležité pro udržení
kvality půdy. Kompost obsahuje humus, který je zákla-
dem přirozené úrodnosti půd, a také zlepšuje schop-
nost půdy držet vodu a tím snižuje riziko povodní.
Za rok 2009 se na skládku komunálního odpadu uloži-
lo 1651,9 t směsného odpadu, z toho bioodpadu téměř
40 %. Cena za uložení komunálního odpadu na skládku
je v současné době 940 Kč/t. Bioodpad zahrnutý
na skládkách komunálního odpadu nemá dostatek pří-
stupu kyslíku a org. hmota hnije, zapáchá, mění svůj
objem, vznikají toxické výluhy a tvoří se skleníkové
plyny. Při řádném kompostování tyto plyny nevznikají.
Kompost vzniká za přístupu vzduchu pomocí bakterií,
plísní, kvasinek a dalších živých organismů. Jeho vytří-
děním se sníží množství odpadu ukládaného na sklád-
ky! Pokud se naučíme kompostovat v místě vzniku,
ušetříme vlastní i městské prostředky (provoz sběrné-
ho dvora, za mobilní svozy). Rozvoj domácího kompo-
stování občanů  předchází  vzniku odpadů a ještě více
se tak naplňuje povinnost daná zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. V roce 2006 byla přijata novela zákona
o odpadech (č. 314/2006 Sb.), která se zabývá z velké
části právě tříděním biologicky rozložitelných odpadů.
V domácích kompostérech by měly být ukládány pouze
tyto složky domácího odpadu: zbytky ovoce a zeleniny,
kávová sedlina, skořápky vajíček a ořechů, novinový
papír, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, pode-
stýlka domácích býložravců, posekaná tráva, listí, vět-
vičky, plevele, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva,
trus býložravých hospodářských zvířat…

Jana Foltová, odbor místního hospodářství

Společenská
kronika
Slova moudrých: Výsadou života je být tím, čím
jste. J. Campbell

Své významné životní jubileum v únoru osla-
vili někteří naši spoluobčané:
80 let – Jaroslav Metyš, Miroslav Novotný, Emi-
lie Stružinská
85 let – Hana Tichá, Věra Smolová, Růžena
Burešová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Aleš Lipavský, Vysoké Mýto – Irena Tobišková,
Vysoké Mýto
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
MUDr. Miroslavem Maršou (90 let), Josefou Zít-
kovou (95 let), Emilií Motyčkovou (78 let),
Jiřím Hanusem (75 let), Ladislavem Bednářem
(62 let)
Vzpomínáme.                     Věra Kučerová, SPOZ

Vzpomínky,
poděkování 
a blahopřání

Dne 16. března by oslavil své 70.
narozeniny manžel, tatínek a dědeček
pan Miloslav Jandera. Dne 5. dubna to
budou již tři roky, co nás navždy
opustil. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi. 

s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Rád bych vzpomenul na svou maminku Jindřišku
Stratílkovou – Hrubou. Je to již 13 let, ale stále prosím
„Pánbíčka“, aby mi pomohl překonat žal, který
neustává. Maminko stále na tebe myslím.

syn Jára Stratílek

13. března uplyne 100 let
od narození Jaroslava Faulhammera,
syna majitele mlýnu v Tržku a Valchy,
mlynář a sportovní pilot. 
Jaroslav Faulhammer byl perzekuován
komunistickým režimem, komunisty

zbaven veškerého majetku a vězněn. Rehabilitován
byl im memoriam po roce 1989.

vzpomíná syn Jan Faulhammer s rodinou

Skauti a jejich vzdělávání
Málokdo ví, že Junák má velmi propracovaný vzdělá-
vací program. Aby se skaut mohl podílet na tvorbě pro-
gramu oddílu, pomocí složení zkoušky získává
příslušný stupeň kvalifikace.
Základním stupněm vzdělávání činovníků je čeka-
telská zkouška. Cílem čekatelské zkoušky je zjistit,
zda je uchazeč dostatečně vyzrálý pro činnost
s dětmi, schopný přispět k jejich zdárnému rozvoji
a zajistit jejich bezpečnost. Ke zdárnému splnění
této zkoušky je zapotřebí zvládnout otázky z oblasti
psychologie, pedagogiky a práva, základy skautské
výchovné metody a metodiku běžných činností dru-
žiny a oddílu. Čekatelská zkouška poskytuje kvalifi-
kaci ke spoluúčasti na vedení oddílu, v pozici tzv.

rádce. Ke splnění zkoušky je požadován věk mini-
málně 15 let a uchazeči může pomoci přípravný
kurz, který se nazývá čekatelský lesní kurz.
V současné době může v Čechách vést dětský tábor
kdokoliv, jinak tomu však je u tábora skautského. Ten
může vést pouze kvalifikovaný člověk, který má zvlád-
nutou vůdcovskou zkoušku. Pro složení této zkoušky
je zapotřebí znát cíle a základy skautingu, ovládat
obsah a metody skautské výchovy. Budoucí vůdce
oddílu musí mít také určité psychologické, pedagogic-
ké, organizační a právní znalosti. Důležitou podmín-
kou je schopnost reprezentovat skautské hnutí
na veřejnosti a odpovědnost při výchově svěřené mlá-
deže. Uchazeči o vůdcovskou zkoušku musí být plno-
letí a podstoupit ji mohou pouze za předpokladu
úspěšného složení již zmiňované rádcovské zkoušky.
K přípravě na vůdcovskou zkoušku se pořádá, stejně
jako k čekatelské zkoušce, velké množství kurzů.
V našem kraji to je například vůdcovský lesní kurz
nebo čekatelský kurz Stříbrná řeka. Takovéto kurzy by
se mohly pořádat také v případě vzniku skautského
centra Lilie. Prozatím se počítá s pořádáním čekatel-
ských a zdravotnických kurzů v rámci našeho okresu,
přičemž právě Stříbrná řeka, která je partnerem pro-
jektu, by využívala centrum pro školení svých instruk-
torů.
Práce s dětmi je velmi náročná činnost, podobně
náročnou kvalifikovanou činnost vykonávají profesio-
nální vychovatelé, kteří se na svou práci obvykle při-
pravují studiem v délce několika let na střední, vyšší
odborné nebo vysoké škole. Vzdělávání skautských
činovníků je tedy potřebné, pomáhá ke správné výcho-
vě dětí a celkovému utváření jejich osobnosti.

Šárka Dočkalová

ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

24. a 25. dubna  • So 9-18 h, Ne 10-17 h
Litomyšl – zámek 

Porady s léčiteli, astrology,
diagnóza zdravotního stavu,

aut. kresba, auravideo,
irisdiagnostika, výklad z ruky a karet,
numerologie, su-jok, aura-soma atd.

Přednášky po oba dny. 
Info: 739 018 692, www.astrovikend.cz.
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Centrum stadion -
další podnikatelský
záměr na obzoru
Koncem letošního roku by měla být dokončena
rekonstrukce doposud nevyužívaných prostor
v objektu zimního stadionu. V druhém podlaží vznik-
ne sportovně-rehabilitační zařízení pro širokou
veřejnost.
„Na základě podrobných analýz jsem se rozhodl pro-
vést rekonstrukci objektu, který má charakter brown-
field - část objektu je dlouhodobě nevyužívaná,
zanedbaná a neplní svoji původní funkci,“ říká inves-
tor Petr Fila a dodává: „Vznikne zde sportovně-reha-
bilitační centrum, které by mělo být využíváno
jednak k léčbě poruch pohybového aparátu, a hlavně
k prevenci těchto poruch pomocí cvičebních progra-
mů.“ Znamená to tedy, že si klient vybere sám, popří-
padě po konzultaci, co pro něj bude vhodné,
vzhledem k fyzické kondici a zdravotnímu stavu.
„Proto je v projektu počítáno se třemi cvičebními sály,
kde může probíhat několik druhů cvičení zároveň.
Jde o posilování na přístrojích, aerobik, běhací pásy,
cvičení na míčích atd.,“ vysvětluje dále Petr Fila. Pří-
jemnými procedurami jistě budou i sauna či vířivky.
„Máme snahu nabídnout co nejvíce služeb sportovně-
regeneračního charakteru pod jednou střechou,“
upřesňuje Fila. Investor na přebudování získal 60%
dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a z Regionálního operačního programu NUTS II Seve-
rovýchod. Celkový rozpočet projektu činí 11,85 milio-
nů korun, z toho je 10,94 milionů způsobilých výdajů
a kolem 0,92 milionu nezpůsobilých. Projekt bude
fyzicky realizován v návaznosti na přípravnou fázi
od letošního dubna do prosince.                             -red-

pozvánka

Dům dětí a mládeže pořádá...
Lampionový průvod na uvítání jara
Zveme všechny ve čtvrtek 25. března na světelnou
večerní procházku městem. Sejdeme se v 19.00 u rad-
niční věže a půjdeme už tradičně na zámek, kde nás
bude čekat hudební uvítání žáků ZUŠ B. Smetany
a výstava svítících objektů. 
Opět vyhlašujeme výtvarnou soutěž - letošní téma je
Zářící vesmír. Mladší děti mohou přijít do průvodu
s vlastnoručně vytvořenými lampiony, není nutné se

přihlašovat předem. Starší děti, náctiletí a rodinné
týmy mohou do soutěže přihlásit svítící objekty, které
budou večer vystaveny na zámeckém nádvoří. Pod-
mínkou je vlastní osvětlení vystavovaných výtvorů,
materiál, konstrukce ani velikost není určena. Soutě-
že se mohou účastnit jednotlivci nebo týmy. Na při-
hlášky, které najdete na našich stránkách nebo
ve školách, čekáme v Domě dětí a mládeže Litomyšl
(DDM) ještě 19. března. 
Egypt, Japonsko a DDM 
Na všechny letní tábory DDM Litomyšl můžete přihlašo-
vat děti již teď. Podrobnosti i přihlášky si můžete
vyzvednout v DDM nebo si je stáhnout na našich strán-
kách. Letošní tábor v Řadově nabídne dětem v prvních
dvou týdnech prázdnin „Egyptské dobrodružství“. 
Tajemný název „SHIGEN“ bude provázet účastníky
tábora ve Svratouchu na cestě do postapokalyptického
Japonska, a to od 11. do 24. července. 

Výtvarné dílny v DDM
Tentokrát nabízíme tři pondělní dílny v době mezi
16.00-19.00. 
•15. března bude Lampionová dílna, kde můžete
realizovat své nápady na lampionový průvod nebo
na dekoraci vašeho domova. 
•22. března si vyzkoušíte novou zajímavou techni-
ku Pergamano a výsledkem budou jarní dekorace,
blahopřání nebo různé obrázky. 
•29. března  zveme na Velikonoční potisk textilu -
prostírání, tašek, případně triček. 
Vstupné na tyto dílny je 60 Kč, pro členy kroužků
DDM 40 Kč.
Tradiční Velikonoční dílna pro děti bude na Zelený
čtvrtek od 9.00 do 13.00, kdy budeme zdobit krasli-
ce a vytvářet různé dekorace a drobnosti. Vstupné
na tuto dílnu je 40 Kč.

Eva Pecháčková

Litomyšl versus Skuteč
V neděli 7. února byl odehrán zápas HC Litomyšl proti
HC Skuteč s výsledkem 16:6.
1. třetina - Skuteč nezačala vůbec ustrašeně a hned
v čase 2:31 v našem oslabení vedla, poprvé a naposle-
dy v zápase – 0:1. V čase 7:00 bylo srovnáno, Horákovo
nahození za vlastního brankaře srazil jeden z brání-
cích hráčů – 1:1. V 11. minutě jsme měli velkou převa-
hu, kolotoč kolem branky Skutče byl zakončen jen
střelou nad do sítě. Hosté ale nadále nepůsobili nějak
bezmocně, ve 13. minutě pro změnu oni vytvořili zma-
tek kolem Holomka. V ničení sebedůvěry žluto-mod-
rých pokračoval v čase 13:15 Lustyk – 2:1. Velkou
zásluhu na této brance měl Dospěl, jeho přihrávka
zpoza branky byla luxusní. V čase 15:25 přiložil ruku
k dílu Horák, hostující brankař mu však skórování
velmi usnadnil tím, že z ledu sbíral svoji lapačku – 3:1.
Naše nadšení v čase 17:54 trochu zchladili skutečští
svojí brankou, která propadla za Holomka – 3:2. Jako
náplast na tuto trampotu zapůsobil Fikejzův „věšák“
nad rameno gólmana někdy těsně před sirénou – 4:2.
2. třetina - V této části jsme začali rychleji my, Hudou-
sek v čase 22:22 projel snad celou ledovou plochou
a prostřelil brankaře – 5:2. V čase 24:37 se nádhernou
spoluprací blýskl Šedivý a Fikejz. David za brankou
vybojoval puk, přihrál Milanovi, ten rychle objel tyčku
a zasunul puk za čáru – 6:2. Ještě lépe vypadal Šedivé-
ho gól z času 28:18. Projel pásmem, u gólmana přibrz-
dil, otočil se zády a bekhendem navýšil skóre – 7:2.
Na hosty se ale nesmělo zapomenout. Hráč 11 v čase
33:26 z vršku kruhu doslova propálil Holomka – 7:3.
Rychlou odpověď připravil v čase 33:52 Matys. Objevil
okénko v obraně, nikým neatakován dobruslil k bráně,
kde si na něj už přeci jenom vyšlápla obrana a znemož-
nila mu pořádnou střelu. Lukášova zpětná nahrávka
na Dospěla už umožněna byla a puk skončil v síti – 8:3.
Čas 34:27 znamenal další změnu stavu, puk se prošou-
ral za čáru po akci Fikejze – 9:3. Hrstkou diváků vytou-
žená desítka se dostavila v čase 35:50 z hole Čejky.

V 38. a 39. minutě se nechali vyloučit Mimra s Pilným,
a šli jsme tak do tří. Stala se ale věc nevídaná, Skuteč
jsme mleli i ve třech, čehož využil Dospěl svým únikem
a brankou – 11:3. Aby toho nebylo málo, Ondra dotla-
čil puk do brány i v čase 39:53 – 12:3.
3. třetina - 41:14, po přistrčení Dospěla proskákal
malými žabkami puk do sítě – 13:3. Ve 43. minutě
jeden z hostí trefil bombou tyč jako drobnou upomín-
ku toho, že na ledě jsou stále dvě mužstva. V čase
43:56 přidal další zářez Ač. Jeho střela od modré pro-
letěla úplně vším až do sítě – 14:3. V čase 49:04 se při-
dal i Kučera po Dospělově přihrávce zpoza branky –
15:3. Hosté stále nerezignovali a v rozmezí zhruba tří
minut dokázali korigovat o tři branky 15:6. Poslední
slovo platilo nám, jmenovitě Fikejzovi a jeho teči
Šedivého střely – 16:6.
Sestava Litomyšle: Holomek (Pavlíček) - Matys, Pilný,
Kučera, Čejka, Ač, Mimra, Hudousek, Fikejz, Šedivý,
Lustyk, Dospěl, Horák, Andrejs.   Jiří Mlejnek

ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových

Územní pracoviště Hradec Králové 
odbor Odloučené pracoviště Svitavy

Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy

vyhlašuje ve dnech 1.3. 2010 – 29. 3. 2010

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRODEJ STÁTNÍHO MAJETKU 

v obci Litomyšl a k.ú. Kornice na budovu č.p. 2
na st.p.č. 48 a pozemky st.p.č. 48 a p.p.č. 57.  

Vyhlašovaná minimální kupní cena činí 
1100.000,- Kč 

Bližší informace – tel. 461352536
e-mail: nadezda.cimburkova@uzsvm.cz

www.uzsvm.cz/prodej 

www.bclit.org

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

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna
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Krasosmutnění šachistů Litomyšle 
- boj o záchranu v II. lize pokračuje

Kluci z Litomyšle bojovali v Mannheimu 
V pátek 12. února vyrazila pětice litomyšlských hokeji-
stů bojovat na turnaj Anniversary Cup 2010 do němec-
kého Mannheimu. Posílili mužstvo hokejové školy
Ladislava Lubiny WING 49. Po příjezdu na místo koná-
ní se ubytovali v hotelu a večer navštívili utkání
německé ligy mezi DEL Eagle Mannheim a Hamburg
Freezers v krásné SAP Aréně. 
Na turnaj se přihlásilo 10 týmů - 6x  Němci, 2x Češi,
Francouzi a Litevci. Hrálo se 2x 15 minut čistého času.
Tým WING 49 vedl „náš“ kapitán Láďa Zahradník, Tade-
áš Jakubec, Ondra Fila - obránci, Ondra Háněl a Martin
Večeřa - útočníci. V sobotu nás čekaly tři zápasy
s německými týmy. Kluci si museli zvyknout na speci-
alitu tohoto turnaje, a tou  bylo nepochopitelné stří-
dání - rychle na led, 60 sekund intenzivní hra, siréna
a rychlý dojezd ke střídačce. Tento systém byl nehoke-
jový a rušil hru. Všechny tři zápasy jsme vyhráli. Bohu-
žel jsme se večer dozvěděli, že po prvním zápase byla
vznesena námitka soupeřova trenéra a zápas jsme
kontumačně „uhráli" 0:0, oproti opravdovému 4:3. 
V neděli pokračovala naše krasojízda. Čekali nás těžší
soupeři, na závěr tým litevské výběrové hokejové
školy. Kluci bojovali jako lvi. Hráli s velkým nasazením
a elánem. Atmosféra v hledišti byla fantastická. I tam
měli naši zástupci převahu. Zápas jsme vyhráli 3:2
a v průběžném hodnocení jsme s pěti vítězstvími a jed-
nou remízou byli v čele tabulky. 

Jak se v pondělí ukázalo, stál boj s Litevci naše borce
hodně sil. První zápas s Němci jsme prohráli
a do boje s druhým českým týmem Slezanem Opava
jsme nenastupovali moc zvesela. Špatně se hrálo
a ještě hůř fandilo, zápas skončil naší porážkou.
Poslední pondělní boj s francouzským týmem jsme
očekávali s obavami. Hoši ale opět zvedli hlavy,
sebrali všechny síly a Francouze porazili. Bylo jasné,
že jsme mezi čtyřmi nejlepšími týmy a čeká nás boj
o medaile. 
V úterý ráno v 8.00 jsme nastoupili proti Ausgburgu
ve skvělé kondici a bojovné náladě. Oba týmy předved-

ly ukázkový, téměř „dospělý" hokej. Bohužel nám ten-
tokrát nepřálo štěstí a po velmi vyrovnané hře jsme
prohráli těsně 1:2. Čekala nás bitva o třetí místo a opět
Litevci. Nervy drásající bitva skončila nerozhodně 1:1
a došlo na samostatné nájezdy. Ukázala se skvělá
forma našeho brankáře a silné nervy střelců. Sedmý
nájezd rozhodl, máme bronzové medaile! 
Radost na ledě i na tribuně se zdála nekonečná. Naši
kluci to dokázali! I když jako jediný tým nebyli sehra-
ní, hráli spolu poprvé, dokázali dosáhnout pod vede-
ním trenéra p. Polana na bronz. Zúročili práci trenérů
hokejové školy WING 49, ale také svých klubových tre-
nérů, a hlavně své talenty. 
„Litomyšláci" o sobě dávali hodně vědět. Láďa nastří-
lel 8 gólů a byl vybrán do týmu Allstar, který sehrál
přátelský zápas na závěr turnaje. Celá „litomyšlská
pětka" byla oporou týmu WING 49. 
Výsledek turnaje: 1. Slezan Opava, 2. AEV Ausgburger
Panther, 3. WING 49. Klukům děkuji za krásný spor-
tovní zážitek, za jejich bojovnost, nasazení, zodpo-
vědnost s jakou přistupovali k jednotlivým zápasům.
Přeji jim pevné zdraví, úspěchy v hokeji i ve škole, ať si
zachovají své kamarádství a soudržnost. Ostatním
„účastníkům zájezdu" děkuji za skvělou atmosféru
na tribunách  i mimo SAP Arénu. 
Hoši, děkujeme a jsme na vás hrdí! 

Petra Filová, foto Petr Fila

Litomyšlský pohár 
v druhém kole

Litomyšlský pohár 2010 pokračoval 13. února již dru-
hým kolem, kterého se zúčastnilo 13 zájemců, mezi
nimiž po dlouhé době byla i dívka – Kamila Špičáková
z Brna, která z moravské metropole přijela hned se
třemi spoluhráči. 
Třináctka je pro rozdělení do skupin nejhorší počet,
protože na jednu skupinu je to moc a na dvě dost málo,
ale co dělat, když jste zůstali doma? První skupinu
těsně vyhrál Patrik Petr před Robertem Ježem, druhou
jasně David Brdíček. 
Ve čtvrtfinále Patrik a David své soupeře přehráli 3:0,
zato další dva zápasy byly bez favoritů: Zdeněk Lopaur
porazil Roberta a Michal Boštík Ivana Halamu shodně
3:1 s výsledky velmi vyrovnanými. 
V semifinále Patrik narazil na Michala a zvítězil 3:0,
stejně jako David nad Lopym, což bylo nezvykle
rychlé. Poslední 2 zápasy byly mnohem vyrovnanější:
3. místo vybojoval Lopy nad Michalem snad jen silou
vůle 3:1, až na druhý zápas bylo stejně vyrovnané
i finále, kde se Patrik nakonec prosadil proti Davidovi
také 3:1. Skupinu o 5. místo vyhrál Robert, skupinu
o 9. místo Milan Zeman. 
A protože kvůli dovolené korespondenta možná ještě
neznáte lednové výsledky, vězte, že zvítězil Patrik
před Lopym, Davidem a dalšími devíti hráči. 
Průběžné pořadí: 1. P. Petr 80, 2. D. Brdíček 65 (THC
Stiga Svitavy 93), 3. Z. Lopaur 65, 4. M. Boštík 48, 5.
R. Jež 48 (THC Stiga Svitavy 93), 6. I. Halama 38, 7. T.
Halama 32, 8. M. Zeman 22, 9. J. Petr 14, 10. L. Musil
14 (všichni Stiga HC Benátky) atd. Další kolo bude již
20. března ve 14.00.

Text a foto Jindřich Petr

Litomyšl:Zaječice - 4:4
Na začátku této velmi těžké soutěže jsme byli většinou
šachových expertů a funkcionářů jednoznačně paso-
váni do role outsidera dvanáctičlenné skupiny druž-
stev a jasného favorita na sestup do krajského
přeboru. Když jsme ale po pěti kolech měli 6 bodů
a porazili jsme tradiční ligové účastníky Lokomotivu
Brno a Žďár nad Sázavou, začali jsme sami věřit v reál-
nou šanci na záchranu. Matematika byla vcelku jedno-
duchá. Stačila by nám ještě jedna výhra a zajistili
bychom si účast i v příštím ročníku.
První možnost proměnit tuto šanci jsme dostali 31.
ledna, kdy jsme se doma utkali se silným celkem Zaje-
čic, který byl v tabulce před námi jen díky lepšímu
skóre. Obě družstva velmi dobře věděla, že případná
výhra zajišťuje téměř jasnou účast v příštím ročníku.
Tomu odpovídaly i absolutně nejsilnější sestavy druž-
stev, kdy Zaječice povolaly do sestavy 3 hosty - hráče
z Vysokého mýta, účastníka 1. ligy a my jsme povolali
2 hosty - Jaroslava Volfa a Martina Šmajzra, hráče Ústí
nad Orlicí. 
Zaječice, tato malebná vesnička na úpatí Železných
hor, šachová rodina Hájků, to jsou synonyma
pro šachy a všechny šachisty vůbec. Od roku 1963 se
zde pravidelně koná mistrovství republiky žákovských
sedmičlenných družstev. Většina z nás tady v mládí
také hrála. 
Zápas začal pro nás velmi dobře. Po 2 hodinách hry
obcházím šachovnice a vidím, že 2 partie máme jasně
vyhrané, v dalších dvou stojíme lépe a ostatní 4 partie
jsou vyrovnané. Vidím před sebou jediný cíl, družstvo
musí uhrát 4,5 bodu, to je vítězství, 3 body do tabulky
a záchrana v II. lize. Beru na sebe úlohu kouče, povo-
luji Jardovi Volfovi a Martinu Danielovi vzít remízy,
sám se vyhýbán komplikovaným, riskantním pozicím
a převádím pozici do věžové remízové koncovky a sou-
peř rád bere remízu. Všude stojíme výborně, vidím to
tak na 6:2 pro nás. Odcházíme s kolegy ze Zaječic
na jedno pivo a párek do hokejové haly. Ještě nemáme
dopito a dojedeno a objeví se vyděšený Petr Jonáš, že
to s námi vypadá bledě. Ihned platím a řítím se
do hrací místnosti a tuhne mi úsměv na tváři. Martin
Šnajzr se s figurou víc dostane do remízové koncovky,
Vašek Pekař nevidí několika tahový mat, v časové tísni
kazí a remizuje. Karel Škeřík kazí rovněž lepší pozici,
prohrává, následně kazí lepší pozici i Lukáš Jirsa

a remizuje. Je to k nevíře. Najednou prohráváme 4:3
a zachraňuje nás kdo jiný než Martin Zeman, který
přesvědčivě poráží jednoho z šachové dynastie Hájků.
Je nám smutno, protože 4:4 nic neřeší a zápas byl
vyhraný.

Třebíč B:Litomyšl - 5,5:2,5
V sedmém kole jsme jeli složit reparát z minulého zápa-
su. Společně se Zaječicemi a Třebíčí jsme měli 7 bodů
a případná výhra opět mohla zajistit záchranu.
Ze svého působení na JE Dukovany jsem hrál 10 let
šachy právě za tento oddíl a většinu hráčů znám. Byl
jsem stoprocentně přesvědčen, že na hráče Třebíče
máme a že zvítězíme. 
Na zápas jsme se všichni společně i individuálně při-
pravovali. Dne 11. února vyrážíme přes Vysočinu
na více jak 100 km dlouhou pouť. Počasí nám nepřeje,
sněží, mrzne, cesty jsou mizerně upravené. Cesta
z Jimramova do Nového města na Moravě a Křižanova
se podobá peklu. Hluboké vyjeté koleje od kamionů
přes noc zmrzly a jízda traktorem při hluboké orbě je
proti naší cestě jízda Pendolinem. Tvrdím, že nám tato
cesta perfektně vytřepala hlavu a průběh zápasu tomu
odpovídal. Vyklepaní, promrzlí zahajujeme v hotelu
Atom důležitý zápas. 
Zápas ještě ani nezačal a Martin Pečínka ztrácí jako
začátečník věž a vzdává. Je to pro nás podobná pohro-
ma, jako když nám na Mistrovství světa ve fotbale
v Německu vstřelili fotbalisté Toga ve 2. minutě první
gól a my se z toho už nevzpamatovali. Tyto laciné pro-
hry velmi negativně ovlivňují zápasy. Jinými slovy,
všichni se musí snažit hrát na výhru, aby byla dohná-
na laciná ztráta. Ne vždy to skončí dobře. Po třech
hodinách hry byl stav 2,5:2,5, kdy krásně zvítězil
Vašek Pekař a Martin Zeman (6,5 bodu ze 7 zápasů),
ve vyrovnané pozici prohrála nečekaně Lucka Bartošo-
vá a Lukáš Jirsa remizoval. Karel Škeřík měl prohranou
pozici, a tak osud zápasu visel na mně a Martinu Dani-
elovi. Oba jsme měli složité a vyrovnané pozice, oba
jsme museli vyhrát, oba jsme měli časovou tíseň, oba
jsme tvrdošíjně odmítali nabízené remízy. Oba jsme
po chybách prohráli. Třebíč se radovala, byla zachrá-
něna. My jsme se smutní a rozpačití odebírali na zpá-
teční cestu po strašné silnici. Do konce zbývají čtyři
zápasy a ty tři body prostě musíme urvat a zachránit
se.                                                             Jaromír Odstrčil
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Dobrovolníci pomáhají 
ohroženým rodinám

Eva je matkou tříletého Honzíka, který prodělal v prv-
ním roce svého života mozkovou obrnu. Dlouho neu-
měl chodit, je opožděný ve vývoji. Eva se zároveň stará
o svou nemocnou matku. Je na to sama a nezvládá to.
O rodinu se začal zajímat Orgán sociálně právní ochra-
ny dítěte a na základě předběžného opatření soud
Honzíka umístil do dětského domova. Eva se obrátila
na občanské sdružení Amalthea s žádostí o pomoc.
Do rodiny začala docházet sociální pracovnice z Amalt-
hey a dobrovolnice Anna. Anna je sama zkušenou mat-
kou, které již odrostly děti. Chtěla dát svým aktivitám
nový směr a přitom být prospěšná druhým. 
„Po dohodě se sociální pracovnicí Amalthey jsem
v prvních měsících Evu učila, jak si hrát se synkem při
návštěvách v dětském domově, jaké hračky jsou nej-
vhodnější, jak si s ním povídat, malovat a prohlížet
knížky. To všechno Eva neuměla, neměla se to kde
naučit, sama vyrostla v dětském domově,“ začíná
vyprávět svůj příběh dobrovolnice Anna. Eva nastoupi-
la do zaměstnání. Za pomoci Anny postupně dala
do pořádku domácnost, připravila postýlku a koutek
na hraní pro Honzíka. Po několika měsících mohl Hon-
zík začít jezdit domů na návštěvy. Eva se postupně
učila rozumět svému synovi a zvládat obtížné situace.
Díky spolupráci Evy, sociální pracovnice Amalthey
a dobrovolnice se podařilo zlepšit podmínky v rodin-
ném prostředí a Honzík se mohl asi po roce pobytu
v dětském domově vrátit zpět k matce. Začal chodit
do školky, Eva dál pracovala. 
Do rodiny i nadále docházela dobrovolnice Anna
a pokračuje ve svém vyprávění: „Po Honzíkově návratu
jsme společně s Evou pracovaly na nastavení hranic,
které dítěti dodávají jistotu. Honzík se postupně
zklidnil a stal se lépe zvladatelný. Moje spolupráce
s Evou trvala rok a půl. Eva ani dnes není vzorná, pře-
pečlivá matka, ale jí i Honzíkovi se lépe žije a mohou
být spolu. Během spolupráce nastaly okamžiky, kdy to
ani pro jednu z nás nebylo snadné. Eva už byla někdy
unavená a chtěla to vzdát. Já jsem zase měla někdy
pocit, že přes veškerou snahu Eva stále znovu opakuje
některé chyby, neučí se dost rychle. Ale naštěstí jsme
na to nebyly samy. Velkou oporou nám oběma byla

sociální pracovnice z Amalthey, která nás vždycky
dokázala podpořit a poradit, jak dál...“ 
Pro Annu byla práce s Evou cennou zkušeností. „Nau-
čila jsem se nepočítat s tím, že některé věci přeci
všichni umí a dělají je jako naprostou samozřejmost.
Naučila jsem se větší trpělivosti. Začala jsem se častěji
Evy ptát, zda mluvím srozumitelně, zda Eva rozumí
tomu, co jsem řekla – někdy jako by neslyšela, co jí
říkám. Také víc přemýšlím, jestli to, co říkám, nelze
říci jednodušším a přesnějším způsobem, nebo ukázat
na příkladu. Začala jsem také Evu častěji chválit
i za drobnosti. Během naší spolupráce jsem si stále při-
pomínala, že není mým úkolem trvale něco dělat
za Evu, ale naučit ji, aby to uměla sama. A co jsme se
naučily společně s Evou? Radovat se i z malých pokro-
ků, nerozčilovat se kvůli maličkostem a všímat si
v životě více toho hezkého,“ popisuje své zkušenosti
dobrovolnice Anna.
Občanské sdružení Amalthea se zaměřuje na podporu
rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování
potřeb dítěte. Své služby poskytuje rodinám na území
Pardubického Kraje. Jedním ze způsobů podpory
ohrožených rodin je terénní sociální služba realizova-
ná přímo v rodině. Tu zajišťují sociální pracovníci a to
často za pomoci dobrovolníků. 
„Dobrovolník, který v rodině pracuje, by měl mít zku-
šenosti s výchovou a péčí o děti a s fungováním běžné
rodiny. Našimi dobrovolníky jsou nejčastěji matky,
které samy vychovaly nebo vychovávají děti. Dobro-
volníky se stávají i lidé, kteří sami prožili nelehké situ-
ace, úspěšně je zvládli a nyní chtějí pomáhat,“ říká
Kateřina Chocholová, koordinátorka dobrovolnického
programu o. s. Amalthea a doplňuje: „Každý zájemce
o dobrovolnictví prochází motivačním pohovorem
a odborným školením, kde získá praktické znalosti
potřebné pro práci v rodině. Dobrovolník vždy pracuje
pod odborným vedením a za podpory profesionálního
sociálního pracovníka.“ 
Pokud i vy uvažujete o tom, že chcete pomáhat, infor-
mace o dobrovolnictví získáte na tel. čísle 777 752 818
či na www.amalthea.pardubice.cz.

Martina Pojmonová, výkonná ředitelka Amalthea

Inzerce
Hokejové kartičky NHL, Jágr-team a ČR vyměním
nebo koupím celou sbírku. Guy4@seznam.cz,
608821605. • Daruji za odvoz pokojový gauč, roz-
kládací jedna polovina, lůžkový s úložným prosto-
rem. Mobil: 737 960 462, Litomyšl. • Koupím staré
pohlednice do r. 1945. Tel.: 608 420 808. • Nabízím
několik cínových talířků a kalíšků, cena talíře 250 –
300 Kč, kalíšek 100 Kč, mosazné dózy 3 ks za 600 Kč,
malovaný talířek Náchod za 300 Kč, malovanou
vázičku kobaltovou 600 Kč, zelenou 450 Kč, kapes-
ní hodiny za 800 Kč. Tel.: 739 307 646. • Soupravu
karafu + 5 skleniček s brusem za 700 Kč, zelenou
vázu za 400 Kč, konvičku s loveckým motivem
z konce 19. stol. za 1 800 Kč + 2 skl. navíc. Tel.: 739
307 646. • Prodám nový nepoužitý stavební rozva-
děč v uzamykatelné skříni s možností zavěšení
na zeď. 2x zásuvka 230V, 1x třífázová zásuvka
380V/16A (pětikolík), 1x třífázová zásuvka
380V/32A (pětikolík), chránič, jističe, místo
pro elektroměr - v ceně. Je voděodolný se stříškou -
možno použít venku. Rok výroby 2009. Odpovídá
současným normám. Tel: 605 170 114. • Nabízím
na prodej peřiňák + světlý konf. stolek, oba ze sou-
boru. Za 400 Kč. Tel.: 739 307 646. • Funkční vysa-
vač, nutné seřídit filtrační systém, za 150 Kč. Tel.:
739 307 646. • Filatel. nabízím 700 ks obálek první-
ho vydání ze 40. – 70. let, cena dohodou. Tel.: 739
307 646. • 10 ks knížek určených mladé slečně
za 100 Kč, 6 knih uč. angličtiny za 50 Kč, starož.
knihu 1918 o přírodě za 400 Kč. Tel.: 739 307 646. •
Nabídněte sběrateli starých panenek přírůstek

do sbírky, malé i velké i jejich doplňky, též různé
hračky Hamiro z 60. let. Tel.: 739 307 646. • Nabí-
zím kuchyňskou sestavu, stůl kulatý - chromovaná
podnož + 2 židličky chromované, typu tulipán
s modrým sedákem mikroplyš, jako nové. Celou
sestavu za 3 000 Kč. Tel.: 739 307 646. • Kapesní
hodinky cibule funkční za 1 000 Kč, krásný talíř
velký starý loket s cínovým stojánkem – námět
Praha za 600 Kč, obrázek Prahy na plechu za 350 Kč,
krásný porcelánový servis z 20. let za 500 Kč, sou-
pravu karafa + 5 skleniček křišťálové sklo, krásný
brus za 750 Kč, krásný domeček pro panenky cca
z roku 1908 72x45x50 na žel. kolečkách. Cena doho-
dou, možná i výměna za starou panenku nebo sta-
rož. kočárek pro panenky. Tel.: 739 307 646 •
3 krásné mosazné dózy za 600 Kč, 2 mističky lepta-
né sklo za 300 Kč, krásný sec. košíček zn. 9524xas
za 1 500 Kč, konvolut různých mincí za 1 000 Kč,
2 krásné polévkové mísy za 450 Kč, 2 konvičky
za 450 Kč. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte malý skle-
níček stylový k uložení sbírky starých panenek. Tel.:
739 307 646. • Prodám čalouněné 4 židle + 2 proší-
vané péřové deky a 2 polštáře (málo používané).
Levně. Tel.: 732 688 037.  

Provádím ÚDRŽBY A ÚKLID
zahrad, řez stromů, keřů, živých plotů,

sekání trávy i mulčovačem a jiné. 
Údržby a menší opravy

nemovitostí, včetně odvozu odpadu
i ze zahrad. Jako bonus: zjištění 

negativních zón. Tel. 732 875 810.
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Dětský karneval aneb Cirkus 2010 
V sobotu 6. února proběhl další ročník dětského kar-
nevalu ve školní jídelně při I. ZŠ. Po loňském nároč-
ném tématu masek „historické a současné osobnosti
města Litomyšle“ bylo letošní téma zvoleno naopak
vděčně, a to „cirkus“. 
Školní jídelna se tak na několik hodin změnila na vel-
kou manéž, kde se proháněli klauni, artisté, hadí
ženy, krotitelé šelem, atd. Děti opět soutěžily a jako
odměnu dostávaly „klauníky“, za které si nakupovaly
ceny v bohaté tombole. Samozřejmě nechybělo občer-
stvení jak pro děti, tak pro rodiče – ti se mohli zahřát
lahodným „svařákem“ či punčem (dospělí v maskách
jako bonus za jejich odvahu navíc obdrželi poukaz
na „svařák“ či punč zdarma).
U každého cirkusu nesmí chybět zvěřinec, a tak tomu
bylo i na našem karnevalu. Děti měly možnost za pou-
hou 1 Kč navštívit zvěřinec, kde se mohly za našimi
zvířátky nejen podívat, ale dokonce se s nimi i pomaz-

lit. Jediné omezení musely děti dodržet, a to Nekrmit
– „plyšáci“ byly již po obědě.
Velkým překvapením, možná nejen pro děti, na letoš-
ním karnevalu bylo vystoupení třech artistů „Trio
Capoeiros“, kteří přítomné publikum ohromili svým
vystoupením s brazilským bojovým uměním capoeira.
Druhým vzácným hostem byla „Lady Pucher“ se svými
čtyřnohými miláčky. Ti předvedli neuvěřitelné psí
kousky při tanci na country hudbu. Po jejich vystou-
pení si děti navíc mohly malé tanečníky pohladit.  
Věříme, že i při nečekaně vysoké účasti dětí s rodiči,
více jak 200 osob, si všichni přišli na své, pořádně si
užili a snad se i pobavili.
Všem, kdo s letošním karnevalem jakýmkoliv způso-
bem pomohli, či ho jinak podpořili, patří velké díky.
Zároveň chceme poděkovat panu řediteli I. ZŠ Petru
Dosedělovi a vedoucí školní jídelny paní Ivě Škeříkové
za jejich vstřícnost a skvělou spolupráci.    Petr Kovář

Osmý ročník Benefičního plesu
Římskokatolické farnosti 

Již se stalo tradicí, že se v Litomyšli koná Benefiční
ples, který pořádá Římskokatolická farnost Litomyšl.
Cílem těchto benefičních plesů je podpořit činnosti
různých organizací, které podporu bezesporu potře-
bují. V minulý letech tak výtěžek z benefičního plesu
putoval do léčebny dlouhodobě nemocných, do speci-
ální školy atd. Letošní osmý ročník, konaný 13. února,
byl tak trochu výjimkou, kdy je výtěžek určen na zříze-
ní vytápění kostela Rozeslání svatých apoštolů na Tou-
lovcově náměstí v Litomyšli, tedy prvně benefiční ples
podpořil jednu z oblastí litomyšlské Římskokatolické
církve. 
Tento kostel je pro jeho příjemný zrekonstruovaný
interiér využíván pro církevní obřady (bohoslužby,
svatby apod.), ale probíhaly zde i různé výstavy, např.

výstava bible a výstava výrobků litomyšlského Domu
dětí a mládeže. Pro jeho prosvětlený interiér a velikost
se stal oblíbenou prostorou i pro pravidelné konání
bohoslužeb pro rodiny s dětmi. V letních měsících se
kostel stává zázemím pro Toulovcovy prázdninové
pátky.
Celkový výtěžek plesu činil po odečtení nákladů 37
900 Kč. Všem, kteří se podíleli na realizaci plesu,
kteří věnovali věci do tomboly, či poskytli finanční
dary.  Všem, kteří poskytli obrazy do dražby, přišli
na ples, a kteří svým příspěvkem podpořili plesovou
sbírku a dražbu, jakožto litomyšlské charitě a vedení
Lidového domu za vstřícný přístup. Všem ještě jed-
nou děkujeme. 

Petr Kovář

ZOO na dvoře
Zámecké školy 

V únoru konečně přišla sněhová nadílka a s dětmi jsme
dostaly nápad, vytvořit na školním dvoře sněhovou
zoologickou zahradu. 
Mimo tygra na fotografii, můžete v našem „ZOO“ spatřit
také medvěda, krásnou želvu a řadu dětských mazlíč-
ků, jako jsou kočičky, králíčci, pejsci atd.
Pokud ještě napadne další sníh, určitě ho využijeme
k rozšíření „zahrady“ o další přírůstky.

Věra Morávková, Marta Kubová, Jana Sedláčková,
vychovatelky ŠD, foto Jana Sedláčková

Šachový zpravodaj 
Krajská soutěž-západ
Litomyšl B-Polička E - 3,5:1,5 – 7. února
Naše mužstvo spolehlivě vítězí, když boduje Pekař,
Horáček, Nynger a remízuje Odstrčil.
Litomyšl C–Polička D - 0,5:4,5 - 7. února
Naši žáci sbírají zkušenosti. Remízu uhrál Petr Jonáš
Polička D–Litomyšl B - 0,5:4,5 – 21. února 
Přesvědčivé vítězství nad houževnatým soupeřem
a jasné vedené v soutěži. Bodovali Pekař, Zeman, Bar-
tošová, Krejčí, remizoval Šváb.
Polička F–Litomyšl C - 2:3 - 21. února
První vítězství dokonce ve čtyřech hráčích. Bodovali
Mikulecký, Sauer, remizovali Jonáš, Klejch.
Šachová škola
Šachová škola při TJ Jiskra Litomyšl zahájila
od 1. února druhé pololetí své činnosti. S rodiči pro-
běhlo neformální setkání, kdy jsme je seznámili s čin-
ností naší školy a s výsledky jejich dětí. Rodičům jsme
předvedli, jak je možné užitečně využívat internet
na zlepšování úrovně jejich dětí. Na serveru www.kur-
nik.org je možné se jednoduše, bezplatně přihlásit
a děti si budou moci vyzkoušet své síly se skutečnými
hráči z celého světa. Hrají tedy se skutečným živým
člověkem, který sedí třeba v Austrálii a nejde o hloupé
a tupé počítačové hry, které děti spíše degenerují. 
Od 12. února byl zahájen přebor šachové školy, které-
ho se účastní 12 hráčů. Hrají systémem každý s kaž-
dým na 11. kol. Stejně jako dospělí používají šachové
hodiny a musí pořizovat zápis partie. Ti nejlepší se
podle pořadí zúčastní v květnu mistrovství České
republiky sedmičlenných družstev v Zaječicích. Veške-
ré informace o šachovém dění v Litomyšli najdete
na www.chesslitomysl.estranky.cz.

Text a foto Jaromír Odstrčil

Za B tým Litomyšle nastoupil proti Poličce nejstarší člen
oddílu Karel Ninger (r. n. 1925) a krásně zvítězil.

Nabízíme tyto služby:
• Servis a opravy vozidel všech značek,

včetně vozidel v záruční době (soukromých
i firemních)

• Leasing a úvěry vozidel a technologií
• Opravy elektro, diagnostika řídících

systémů
• Přípravy a zajištění technických prohlídek
• Technické prohlídky ojetých vozidel před

jejich zakoupením

• Zabezpečení vozidel proti krádeži –
zámky řazení, alarmy, satelitní 
vyhledávání

• Certifikované montáže tažných zařízení
• Prodejna náhradních dílů a příslušenství
• Certifikované montážní středisko 

a servis audio technologií Parrot
• Handsfree sady, navigace, radiotelefony

Pro stálé zákazníky bezplatné asistenční
smlouvy pro pomoc na cestách. 

Radomil Kovář • Jana Žižky 699 • Litomyšl • tel. 724 582 510
e-mail: sagarauto@seznam.cz

Partner České asistenční služby

Z technické školy na ekonomickou soutěž
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická
(VOŠ a SOŠT) Litomyšl mě vyslala do celostátního kola
středoškolské soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“,
které se konalo ve dnech 26. – 27. ledna v jihomorav-
ském Znojmu. 
Soutěž obsadilo 82 obchodních akademií a dalších
středních škol s ekonomicky zaměřenými obory, které
zastupovali studenti, kteří nejlépe uspěli ve školních
či regionálních kolech soutěže. Náročná soutěž trvala
dva dny, během kterých 154 studentů změřilo své síly
v řešení úloh z oblasti účetnictví a daní. 

Pro školu jsem vybojovala 21. místo v absolutním pořa-
dí, mezi školami neekonomického zaměření nám patří
třetí příčka. V jednotlivcích jsem skončila ve čtvrtině
výsledkové listiny. Jsem ráda, že jsem měla možnost
porovnat své znalosti se znalostmi studentů ostatních
škol. Potěšilo mě, že jsem se v konkurenci neztratila,
přestože nestuduji obchodní akademii.
Studuji nyní poslední ročník technické školy v Lito-
myšli, a tak mohu hodnotit. Škola mi dala solidní
vzdělání jak v technické, tak v ekonomické oblasti.

Eva Komínková, studentka VOŠ a SOŠT Litomyšl
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Za minutu a šestnáct vteřin –
3 góly v naší síti

Podvečer na svatého Valentýna byl pro hokejisty Lito-
myšle nešťastný. Skončil 3:8. Co vlastně k boji s Hlin-
skem napsat? Černá čtyřminutovka od 24:14 do 27:57
a čtyři góly v naší síti. Škoda, do té doby byla hra nejen
vyrovnaná, měli jsme také spoustu šancí a několik sólo-
vých nájezdů, ale hostující brankář Saifr se překonával.
Ani za stavu dva šest jsme neskládali zbraně, ovšem
soupeř si již výsledek pohlídal a v závěru, když jsme se
pouštěli trochu moc do útoku, trestal úniky... Stínem
utkání bylo zranění ucha Aleše Pilného po střele hostu-
jícího obránce a vyloučení Davida Šedivého, jenž neu-
nesl rozhodování hlavního sudího a dostal postupně 10,
20 a 25 minut tedy OT, OK, 5 + TH... 
1. třetina - Naši nechtěli od počátku utkání nachat nic
náhodě a vytvořili si tlak, vrcholící Šedivého střelou nad
vrchní tyčku Saifrovy brány. V 6. minutě přišla další
šance, náš hráč tváří v tvář brankaři neuspěl. Hosté se
připomněli hráčem 22, jehož střelu vytáhl Pavlíček
lapačkou. První slabou chvilku si naši vybrali (ne)pře-
kvapivě v přesilovce po krosčeku hráče 11 – všem totiž
ujeli Valenta a Dvořák. První nahrál úplně volnému spo-
luhráči a ten už moc práce neměl – 0:1. V čase 9:33 se
podařilo srovnat. Pešinovo nahození si Saifr pravděpo-
dobně srazil do brány sám, Kubelka pro jistotu dorazil
a branka byla připsána jemu – 1:1. V 11. minutě Šedivý
vystihl rozehrávku a ujížděl s Dospělem na osamocené-
ho Saifra. Gólman rychlým přesunem proti Dospělově
střele šanci překazil. Soupeři jsme byli i nadále více než
vyrovnaným protivníkem, dokonce i v oslabení
po vyloučení Ače jsme dobrou minutu okupovali hline-
ckou branku, žel Bohu bez úspěchu. Ten v tomto oslabe-
ní měli hosté – v čase 14:06 ujel po levém křídle
Jilemnický a doslova propálil Pavlíčka – 1:2. 15. minuta
přinesla ránu Matyse z mezikruží, přímo do Saifra,
a Šedivého tahák, který zůstal mezi Saifrovými betony.
V 16. a 17. minutě se nechali vyloučit hosté a darovali
nám dvouminutovou přesilovku 5/3 – ostřelování brány
k úspěchu nevedlo, jen Šedivý okřápal barvu z horní
tyčky branky. V čase 18:03 jsme v obranném pásmu
Hlinska vytvořili neuvěřitelný zmatek. Lustykovi to
pomohlo prosadit se střelou po ledě – 2:2. Ve 20. minu-
tě se ještě Vojta dostal k nájezdu na Saifra, stavem
nepohnul... 
2. třetina - Hlineckým ale byl tento stav málo, v čase
24:30 vytvořili neuvěřitelný zmatek v našem obranném
pásmu, zakončený střelou Havelky – 2:1. Ani naši neslo-
žili zbraně a ve 29. minutě ostřelovali Saifra co to dalo.
Srovnáno bylo v čase 29:14 Hudouskovou bombou pod
víko z levého křídla – 2:2. V tomto období jsme trochu
doplatili na naše časté vylučování, jakkoliv se mohlo
zdát přísné. Strašně moc sil nás stálo třeba oslabení
ve třech ze 33. minuty, třebaže jsme ho ubránili. Dalším
bodem zlomu byly pravděpodobně situace ze 37. minu-
ty, ve kterých nejprve Dospělův únik u mantinelu zbrz-
dil čárový rozhodčí a Hudouskův nedotažený blafák.
Přišel tak čas 37:16, domácí svým tlakem totálně rozho-

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•9. března od 19.00 / Fabrika
Hudební kavárna - Eva Emingerová Quintet -
koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
•13. března od 19.00 / Fabrika
Koncert na stání : Michal Hrůza a kapela
Hrůzy.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz.

POLIČKA
•10. března od 19.00 / Tylův dům
Bohuslav Martinů všemi smysly - příjemné
posezení s hudbou, slovem a dobrým jídlem.
Ochutnávka gastronomických specialit, které
měl rád B. Martinů.
•12. března od 20.00 / Divadelní klub
Zdeněk Bína, ex – 123 min. - po rozpadu – 123
min. se Z. Bína představí ve svém akustickém
worldgroovovém projektu s basistou J. Urban-
cem. 
•28. března od 13.00 / Tylův dům
Velikonoční inspirace - každoroční setkání
s dobrými nápady, tradicemi a šikovností. 

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•15. března od 8.30 a 10.00 / kinosál
Malé divadélko Praha: „Pohádkové varieté“
- akce pro děti.
•18. března od 19.00 / kinosál
Všechnopárty – Karel Šíp a hosté.
•24. března od 9.00 do 17.00 / Městská knihov-
na Ladislava z Boskovic
Velikonoce v lidové tradici - prodejní výstava
výrobků lidových řemesel.
Více na: www.moravskatrebova.cz.

VYSOKÉ MÝTO
•10. března – 26. června
Festival svobody Vysoké Mýto - festivalem
Vysoké Mýto připomíná 20. výročí odchodu
sovětských vojsk z města.
•10. března od 19.00 / Městský klub
Koncert: Dáša Andrtová Voňková.
•16. března od 18.00 / Regionální muzeum
Slzy Konga - zahájení výstavy a přednáška,
výstava potrvá do 31. března.
•20. března od 14.00 / Regionální muzeum
O lásce a milování - zahájení výstavy, která
potrvá do 1. května.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Florbalová liga
Ve dnech 17. a 18. února proběhlo v Městské sportovní
hale III. ZŠ druhé a současně závěrečné kolo 5. roční-
ku florbalové ligy žáků základních škol. 
Zde jsou konečné výsledky:
Starší žáci: 1. ZŠ Lubná 17 b. (22:4), 2. III. ZŠ Litomyšl
17 b. (13:1), 3. ZŠ Dolní Újezd 12 b. (16:6), 4. I. ZŠ
Litomyšl 12 b. (8:8), 5. ZŠ Morašice 10 b. (9:11), 6. ZŠ
Sloupnice 3 b. (2:26).
Mladší žáci: 1. III. ZŠ Litomyšl 15 b. (16:5), 2. ZŠ Dolní
Újezd 12 b. (15:7), 3. ZŠ Lubná 12 b. (14:9), 4. ZŠ
Morašice 10 b. (9:7), 5. II. ZŠ Litomyšl 8 b. (9:16), 6.
I. ZŠ Litomyšl 3 b. (4:23).
Jako nejlepší hráči byli vyhodnoceni: Starší žáci –
Kučera Petr (střelec), Pakosta Ondřej (nahrávač),
Kroulík Ondřej (brankář). Mladší žáci - Černohorský
Martin (střelec), Kopecký Pavel (nahrávač), Kolda
Josef (brankář).                                                   Milan Břeň

dili naši obranu a Ptáček takovou nepovedenou střelou
nebo možná dorážkou překvapil i Pavlíčka – 3:2.
V samém závěru po vyloučení Kubelky ještě Pavlíček
vytáhl ze svého arzenálu nádherný semafor.
2. třetina - V této části utkání se pravděpodobně rozhod-
lo o našem konci v play-off. V čase 4:14 přiložil teploměr
pod ruku Pavlíčka Šulc – 2:3. V tuto chvíli jednobranko-
vé manko nikoho netrápilo, z průběhu hry jsme stále
ještě byli schopni se dotáhnout. To by ale nesměla přijít
naše druhá slabá chvilka mezi časy 26:42 až 27:57. Šulc
(2:4), Havelka (2:5) a Šuvara (2:6) svými slepenými góly
definitivně zašlapali naše naděje na vítězství. Nám pod
tlakem velmi velmi nepříznivého stavu přestalo vychá-
zet to, co se v první části dařilo. Ve 35. minutě byl vylou-
čen Matys, následován v 37. minutě Šauerem, krátkou
přesilovku 5/3 Hlinska jsme ubránili.
3. třetina - S ubývajícím časem Hlinsko přebíralo inicia-
tivu ve hře, ve 46 minutě přišel další samostatný únik,
Pavlíček ale rozklekem a položenou holí branku nepři-
pustil. V čase 45:45 unikl Matys po levém křídle a stře-
lou pod víko vsítil naši poslední branku ve vyřazovací
části – 3:6. Ve 48. minutě došlo ke zvláštní situaci. Před
Šedivým se otevřela obrana Hlinska, zastavil ho ale
hvizd sudího Rulíčka, který se držel s bolestivou grima-
sou za záda. Davidovi se logicky daná věc nelíbila a tak
ji sudímu hezky od plic vysvětlil. Výsledek? OT, OK, 5 +
trest ve hře. V čase 52:31 Šuvara opět procedil puk skrz
Pavlíčka – 3:7 – a bylo totálně po hokeji. V 53. minutě
ujeli hlinečtí v nepopulární kombinaci dva na nikoho,
stav se jim změnit nepodařilo. Až v čase 56:14 dorazil
puk do naší branky hráč 85 a vtiskl tak výsledku koneč-
nou podobu - 3:8.
Závěrem - Ani staří mazáci Joudal s Pešinou neodvrátili
naše vyřazení, přesto dokázali, že stále umí a jejich pří-
tomnost na ledě byla pořádně znát. Naše bojovnost
a odhodlání zvítězit byly ještě větší než při zápase
v Hlinsku, hodně proto zamrzí černočerná minuta
v druhé části...
Sestava Litomyšle: Pavlíček, Holomek – Matys, Pilný,
Ač, Mimra, Hudousek, Fikejz, Lustyk,  Šedivý, Dospěl,
Kubelka, Šauer, Joudal Zd., Pešina, Hospůdka

Petr Žídek a Jiří Mlejnek, foto Tomáš Čermák
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rovství východočeského kraje v kumite juniorek
do 59 kg a druhé místo v kata, první místo VC Ústí nad
Orlicí a VC Vamberka v kumite juniorek do 59 kg.
Jednotlivci – žactvo
1. Le Viet Milan (atletika, Atletika Polička). Mistr ČR
v pětiboji mladších žáků, vítěz v dálce z olympiády dětí
a mládeže 2009, třetí místo na 60 m z olympiády dětí
a mládeže, druhé místo v dálce a třetí místo na 150
metrů na European Kids Athletics Games 2009, krajský
přeborník v přespolním běhu a pětiboji.
2. Doubek Martin (motokáry, Orion Kart Team Lito-
myšl). Vítěz kvalifikace ME v motokárách, nejlepší
jezdec ve své kategorii v ČR, vyhlášen jako nejúspěš-
nější reprezentant ČR v juniorské kategorii.
3. Vašáková Alena (sportovní gymnastika, TJ Svita-
vy). První místo v republikovém finále sportovní gym-
nastiky, první místo v krajské soutěži jednotlivců,
členka družstva team-
gym, které se umístnilo
na druhém místě
v republikovém finále
soutěže Teamgym Juni-
or I.
4. Pařilová Nikola (atle-
tika, TJ Slovan Morav-
ská Třebová). Halová
mistryně republiky
ve skoku vysokém star-
ších žákyň, reprezen-
tantka ČR, vítězka
mezistátního trojutká-
ní, vítězka European
Kids Athletics Games
ve skoku vysokém,
krajská přebornice ve skoku vysokém.
5. Vytlačilová Tereza (atletika, Atletika Polička). Čtvr-
té místo v přespolním běhu na MČR, druhé místo
v přespolním běhu na mistrovství Moravy a Slezka,
páté místo na 800 metrů na olympiádě dětí a mládeže
2009, sedmé místo na 800 metrů na MČR, druhé místo
na 300 metrů a v hodu oštěpem a třetí místo ve vrhu
koulí na European Kids Athletics Games, krajská pře-
bornice v přespolním běhu a v sedmiboji.
Kolektivy - dospělí
Basketbal Svitavy (basketbal muži). Druhé místo
v konečném pořadí 2. ligy skupiny B.
HC Slovan Moravská Třebová (lední hokej muži). Přebor-
níci Pardubického kraje, finalisté krajské ligy mužů.
VPS Novabrik POLIČKA (sálová kopaná muži). První
místo v celostátní lize v sálové kopané, právo účasti
na poháru mistrů evropských zemí v roce 2010.
Kolektivy – dorost
TJ Sokol Dolní Újezd (volejbal juniorky). První místo
v nadstavbové části 1. ligy skupině M.
TJ Svitavy (fotbal starší dorost). Vítězové krajského
přeboru 2008/09, po podzimní části soutěže jsou
opět na prvním místě.
TJ Svitavy (teamgym dorostenky). Třetí místo
na mistrovství republiky, třetí místo v podzimním
finále soutěže Teamgym Junior III.
Kolektivy – žactvo
1. HBC Svitavy (hokejbal starší žáci). Třetí místo
v celostátním finále MČR.
TJ Slovan Moravská Třebová (atletika žákyně). Třetí
místo v celostátní soutěži atletického čtyřboje, třetí
místo v celostátní soutěži Poháru rozhlasu.

Anketa Sportovec roku 2009 má svého vítěze 

Julie Nováková a Tomáš Kabrhel. 

Svitavský region zná
svého Sportovce roku
2009. Na slavnostním
galavečeru pořádaném
11. února v poličském
Tylově domě jím byl
vyhlášen vícebojař Tělo-
výchovné jednoty (TJ)
Jiskra Litomyšl Pavel
Baar. Vystřídal tak
na trůnu dalšího lito-
myšlského reprezentan-
ta Petra Bartoše,
jezdícího za Orion racing
team, který tentokrát
skončil třetí. 

Pětadvacetiletý Baar již nyní pomýšlí na olympiádu
v roce 2012. Jeho trenérem je Tomáš Dvořák. Pavel Baar
je jedním z hlavních kandidátů na desetibojařský trůn.
Na dotaz, co pro Pavla znamená, že je na Svitavsku nej-
lepší, odpověděl stručně a s úsměvem: „Asi nemám kon-
kurenci.“
Ovšem ani další litomyšlští sportovci se v letošním dru-
hém ročníku ankety Sportovec roku 2009 rozhodně
neztratili. Přinášíme konečné výsledky ankety:
Jednotlivci – dospělí
1. Baar Pavel (atletika, TJ Jiskra Litomyšl). Reprezen-
tant České republiky (ČR) na evropském poháru vícebo-
jařů v Zaragoze (desetiboj), reprezentant ČR
na mezistátním čtyřutkání v halovém sedmiboji, nový
osobní rekord v desetiboji 7 615 bodů (druhý nejlepší
výkon roku 2009 v ČR).
2. Štěpánek Jiří (naturální kulturistika, ORKA Polička).
Finalista Natural Olympia v Austrálii (olympiáda natu-
rálních kulturistů), třetí místo na Natural Universe
v USA, vicemistr světa v naturální kulturistice v Kanadě,
vicemistr Evropy a druhé místo ve světovém poháru
v Itálii v naturální kulturistice.
3. Bartoš Petr (motokros, Orion Racing Team Lito-
myšl). Vicemistr Evropy 2009 ve třídě Open, mezinárod-
ní vicemistr České republiky 2009 ve třídě MX3 Open.
4. Hájek Patrik (motokáry, Orion Kart Team Lito-
myšl). Druhé místo na ME v motokárách kategorie KZ2,
první místo na MČR v motokárách kategorie KZ2, účast-
ník WORLD CAP, kde obsadil 14. místo, jedná se o abso-
lutní pořadí na světě v motokárách, vítěz ankety Zlatý
volant ČR.
5. Tobiášová Nikola (moderní sportovní karate Polička,
MSKA Polička). Zimní turnaj MSKA 1. místo forma Quin-
ta a 1. místo boje ženy absolutní, VC Nymburka 1. místo
kumite seniorky a 2. místo kumite seniorky OPEN, Waki-
zaši Cup 3. místo kumite seniorky, mezinárodní letní
turnaj MSKA 2. místo forma Quinta a 2. místo boje ženy,
podzimní turnaj MSKA 1. místo forma Quinta, 2. místo
boje ženy absolutní a 5. místo kumite seniorky OPEN,
akademické mistrovství ČR 3. místo kumite seniorky,
Shotokan Cup 1. místo kumite seniorky, Ostrava Grand
Prix 2. místo kumite seniorky OPEN, mezinárodní mist-
rovství MSKA 3. místo boje ženy.
Jednotlivci – dorost
1. Vlčková Zuzana (triatlon, TT MIP Polička). Třetí místo
v ČP v triatlonu, první místo na MČR age group juniorky,
11. místo EP juniorky v Bledu, 47. místo ME juniorek
Holten, 2. místo na mistrovství Slovenka.
2. Kabrhel Tomáš (triatlon, DTC Litomyšl). Druhé
místo na MČR juniorů 2009, druhé místo MČR v aquatlo-
nu, 2. místo v seriálu českého poháru v triatlonu, třikrát
první místo v závodech ČP v triatlonu, první místo
rakouský pohár v triatlonu.
3. Nováková Julie (karate, TJ Jiskra Litomyšl). Mist-
ryně České republiky v kumite juniorek nad 59 kg, 6. –
8. místo na mistrovství Evropy v Paříži, účast na mist-
rovství světa. 
4. Kolouch Lukáš (travní lyžování, TJ Slovan Moravská
Třebová). Trojnásobný mistr ČR ve slalomu, obřím slalo-
mu a superobřím slalomu, druhé místo v celkové kvali-
fikaci juniorů v ČP, osmé místo na MS mužů
v superkombinaci, na MS juniorů ve slalomu a obřím
slalomu, desáté místo v celkové klasifikaci světového
poháru mezi muži. 
5. Jůzová Lenka (karate, Karatedo Němčice). Mistry-
ně ČR v kumite juniorek do 59 kg, první místo mist-

TJ Svitavy (teamgym mladší žákyně). Druhé místo
v republikovém finále soutěže Teamgym Junior I.
Veteráni
Boštík Jiří (cyklistika, Cyklo Stratílek Litomyšl). Vítěz
extraligy Masters, na mistrovství ČR veteránů dvakrát
druhé místo, jednou třetí místo, jednou čtvrté místo.
Krátká Anna (atletika, TJ Svitavy). Třetí místo na MČR
na 3000 metrů překážek, druhé místo v celoročním
seriálu běžeckých závodů Iscarex Cup 2009.
Novotný Vladimír (atletika, Jiskra Litomyšl). Druhé
místo na mistrovství Evropy v Asconě v hodu diskem,
čtvrté místo na MS v Lahti ve vrhačském pětiboji,
mistr ČR ve vrhačském pětiboji.
Trenéři
Sezemská Marcela (volejbal, TJ Svitavy). Dlouholetá
trenérka volejbalu, v současné době trénuje oddíl žen
TJ Svitavy, se kterým dosahuje velmi dobré výsledky
ve II. lize skupině C.
Šrotová Jana (gymnastika, TJ Svitavy). Od roku 1960
gymnastická trenérka, dlouhodobě dosahuje výbor-
ných výsledků, vychovala několik generací gymna-
stek. Její svěřenkyně dosáhly v roce 2009 významné
úspěchy v krajských i republikových soutěžích.
Krajánek
Jílková Kristýna (florbal, Herbadent Tigers SJM).
Odchovankyně FbK Svitavy, hráčka extraligy žen
ve florbale, mistryně ČR 2008/2009, reprezentantka
ČR - čtvrté místo na MS 2009.
Mimořádný výkon
Froněk Jan (motokros, Orion Racing Team Litomyšl).
Účastník Rallye Dakar 2009, 5. místo v MMČR
v motokrosu ve třídě Veteran.
Zvláštní cena Regionálního sdružení sportů Svitavy

Pavel Baar.

Pořadatelé Běhu kolem poličských hradeb (Atletika
Polička, školní sportovní klub ZŠ Masarykova Polič-
ka). V roce 2009 44. ročník, v roce 2009 celkem 27
kategorií, 320 účastníků, největší počet kategorii
v ČR, specialita - závod rodinných dvojic.
Handicapovaní sportovci
Matura Vladimír (stolní tenis, SK Vysočina Bystré).
První místo regionální turnaj v Novém Bydžově
v kategorii do 30 let, první místo regionální turnaj
MČR v Hradci Králové,  první místo speciální olympiá-
da Dvůr Králové nad Labem, člen florbalového druž-
stva a družstva přehazované.     -red-, foto Jana Bisová

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

Jiří Boštík (vlevo) a Vladimír Novotný. Martin Doubek.
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Dobře si vedli i žáci, kteří pod vedením obětavého
trenéra J.Metyše několikrát zavítali i do Prahy
k výměnným  zájezdům se družstvem TJ Spoje Praha.
V květnu 1963 se také uskutečnil sjezd slavného
mužstva SKL po dvaceti letech, takže pamětníci vidě-
li znovu v akci své idoly z válečných let v zápase
s podstatně mladší gardou Vysokého Mýta. Bývalý
ligový sudí Richter odpískal zápas s výsledkem 1:4.
V krajské I. B třídě si I. mužstvo vedlo dva roky dobře,
ale pak opět spadlo do okresu, jen ovšem na jednu
sezónu. Mezitím hráči kromě fotbalu předvedli pře-
kvapivě i jiné aktivity. Založili kupříkladu Mikulášské
zábavy s programem na sále U černého orla a výtěžek
ze vstupného příjemně obohacoval věčně zbědovaný
stav klubové pokladny, pečlivě střežené přísným
pokladníkem Václavem Trmalem. Neúnavný tahoun
všech akcí a výborný hráč Jan Papáček také zavedl
hokejové zápasy fotbalistů proti Vertexu. Při prvním
z nich v r. 1964 se hráči přestrojili za „Kanaďany“, šli
průvodem z nádraží a položili věnec u Smetanova
pomníku, vedení Karlem Hánělem. Ten s kolárkem
u krku představoval populárního tehdejšího trenéra
javorového listu, pátera Bauera.  
V oné  polovině šedesátých let nastalo, jak známo,
určité politické uvolnění, které umožnilo i nebývalé
aktivity ve sportu. V Litomyšli byla založena odbočka
Spartaklubu, která zajistila i utkání s francouzským
mužstvem FC Sarrebourgh. To přijelo do Litomyšle
v dubnu 1968 a před početnou návštěvou zde remizo-
valo 1:1. Připomeňme tehdejší sestavu Jiskry, která
pod vedením L. Dvořáka a trenéra J. Caky nastoupila
takto: Škrach - J. Kroulík, Foff, Kubeš, Císař - B. Flídr,
J. Vodehnal - Kohák, J. Krátký, Z. Klát, B. Kroulík
(Soukup, Tříska, Hajro, Vl. Famfulík). Na podzim téhož
roku už byl sjednán reciproční zájezd do Francie,
o čemž si po 21. srpnu mohli všichni nechat jen zdát.

1960-1968.  Během letních pár týdnů roku 1960 se
fotbalisté zapotili víc než při zápasech, když  kvapem
stěhovali veškerá zařízení a svůj inventář  z hřiště
u nádraží do provizorních kabin na budovaném
novém stadionu. Ano, tamtéž dnes najdete restauraci
Na výsluní. Vše spěchalo, protože na nedostavěném
prostranství za koupalištěm nejprve samozřejmě
musela proběhnout okrsková spartakiáda. Fotbal se
začal hrát zprvu na horním hřišti, uměle navršeném,
aby se tam vešel most, který posloužil pro cvičence
jako brána borců. Hned první zápas tam zůstal nedo-
hrán. Derby proti Svitavám ovlivnila nařízená penalta
proti hostům, kteří na protest proti verdiktu odmítli
ve hře pokračovat. Mezitím se spolu parádně porvali
četní diváci z obou táborů, svitavský okresní svaz
nařídil zápas opakovat a Litomyšl prohrála 1:5. Dlou-
hé tři  sezóny trvalo, než naše mužstvo z tohoto
náročného okresního přeboru postoupilo zpět
do kraje.   
Vzhledem k územní reorganizaci státu Litomyšl totiž
připadla pod nový okres Svitavy, což znamenalo
zájezdy do neznámých končin, kam noha litomyšl-
ského fotbalisty dosud nevstoupila - například
na hřiště Kunčiny, Třebářova, Jaroměřic, Rohozné,
Radiměře či Jevíčka. Body se z těchto míst vozily
přetěžko, dvakrát Jiskra skončila třetí a postup při-
neslo až jaro 1963. To už se hrálo na hlavním nově
zatravněném hřišti. Kádr mužstva tvořilo 17 hráčů
s hrajícími trenéry Papáčkem a Faltysem. Předzápasy
obstarával dorost, který postoupil do krajské I. třídy
o rok později. V památném zápase v Jevíčku vyhrál
10:0, poslední gól dal J. Kroulík, přičemž rána jak
z děla porazila i dřevěnou brankovou konstrukci. „V
Jevíčku padlo deset gólů a jedna branka“, psal dobo-
vý tisk.

seriál

Jiskra Litomyšl v r. 1963. Zleva stojící: vedoucí mužstva
K. Háněl, J. Kvapil, Kesl, J. Háněl, Adamský, Havlíček,
Faltys, trenér Papáček, předseda klubu Kroulík. Dole: Soukup,
Císař, Vandas, Kusý, Kolín.  

Dvojí fotbalové jubileum - 100 let klubu, 
50 let stadionu - část 3.

Namísto toho byly soutěže přerušeny a strakovskou
silnici u stadionu obsadila polská okupační vojska.
1968-1973.  Toto období začněme dorostem, který
vyhrál svou skupinu I. třídy a postoupil do krajského
přeboru. Pod vedením J. Metyše, V. Rolečka, V. Hro-
mádky a Z. Vandase zde uhrál v sezóně 1968-1969 páté
místo. Mnohá jména se stala brzy oporami I. mužstva
na dlouhá léta, např. Šaroun, Kopecký, St. Klát, Chadi-
ma, Rozlívka, L. Kusý. Nejvýš z nich to dotáhl Antonín
Princ, později hráč Hradce Králové, Sparty a juniorský
reprezentant. Ve svých sedmadvaceti letech však už
jako stabilní ligový fotbalista Sparty  tragicky zemřel.
V dorostenecké kategorii Jiskry se dařilo o několik let
později i následovníkům jmenovaných - v sezóně
1972-1973 pod vedením bratrů Dvořákových a doktora
Hrubeše se nový dorost do přeboru kraje vrátil. Také
zde čteme jména, známá pak dlouhá léta ze sestavy
„áčka“: Vl. Karal, J. Coufal, E. Portlík, J. Janoušek,
P. Holomek.
V I. mužstvu došlo v tomto období ke změnám na tre-
nérském postu. Nejprve Josef Caka odešel do Sebra-
nic, jehož tam následovala dlouholetá opora J.
Adamský i Zd. Tříska, Zd. Gerčák, později také bran-
kář J. Půlkrábek a Adamský junior. Mužstvo převzal
Milan Faltys, který s kolektivem obsadil na jaře 1970
druhé místo. V neregulérním závěru se hrálo odlože-
né utkání Polička - Dukla Blesk, přičemž domácím
stačil k udržení bod a totéž hostům k postupu. Výsle-
dek 0:0 byl v podstatě předem jasný a Litomyšl stál
postup. V dalším ročníku odešli střelci Krátký a Fam-
fulík a mezi dvanácti účastníky sestupovala hned tři
mužstva. Z 10. místa to postihlo i Litomyšl. To už
ve funkci trenéra začal pracovat J. Papáček s asisten-
tem Z. Vandasem. Následný okresní přebor nebyl
žádnou procházkou růžovým sadem, Litomyšl však
nakonec roli favorita potvrdila a postup uhájila, díky
reorganizaci postoupily i ambiciózní a v tabulce
druhé Sebranice. Na jaře 1973 jsme jako nováček
skončili v I. B třídě třetí, v roli vedoucích mužstva se
objevili J. Kubík a J. Bolehovský.    
Vžila se v té době pravidelná zimní soustředění. Nej-
prve v Temném dole u Horního Maršova (Krkonoše),
pak několikrát na chatě Karosy Brandýs  ve Strážném.
Dvakrát v Litomyšli startoval tehdy výborný druholi-
gový celek VCHZ Pardubice. V únoru se hrálo na hlav-
ním travnatém hřišti, což hosté velice ocenili. Vyhráli
zde 5:0 a 9:0, v sestavě měli známé borce Obajdina,
Segmüllera, Veverku, či Hamára. Pokud jde o lito-
myšlské B mužstvo, to v té době trénoval Papáček
s vedoucím mužstva Slávou Andrlem a hrálo většinou
v popředí okresního přeboru. Dorost působil
v I. třídě, vedl ho s F. Dvořákem R. Fluxa z Č. Třebové.
Žáky trénovali ponejvíce v té době A. Krátký a J.
Holomek.

Zdeněk Vandas, foto Archiv klubu

Krajský přebor mužů
a žen se dostává
do závěrečných bojů 
Muži, po suverénním vítězství nad druhým
družstvem tabulky Chvaleticemi (2x 3:0), si
nečekanou prohrou 2x v Kerharticích (1:3 a 2:3)
zkomplikovali situaci v boji o první místo.
V březnu je ještě čekají poslední 3 kola, a to
v sobotu 6. března v Pardubicích, v sobotu
13. března na domácí půdě proti okresnímu
rivalovi Svitavám (přijďte fandit) a v sobotu
20. března odjíždějí k poslednímu utkání
do Lanškrouna.
Ženy A jsou stále na posledním místě tabulky,
i když dokázaly porazit v domácím prostředí
Dolní Újezd 3:2 a 3:0. Čekají je také v březnu
poslední 3 kola, a to v sobotu 6. března v Par-
dubicích, v sobotu 13. března doma se Žamber-
kem (přijďte fandit) a v sobotu 20. března
odjíždějí společně s muži do Lanškrouna. I když
ženy pravděpodobně sestoupí do KP II. třídy,
jejich hra i nadšení je příslibem do budoucna
litomyšlského ženského volejbalu.
Mládežnická družstva – starší žáci a starší
žákyně dokončí soutěže KP též v březnu. Dívky
hrají skupinu B o 5. – 8. místo, chlapci skupinu
A o 1. – 4. místo v neděli 7. března a v sobotu
27. března.
Přípravka chlapců a dívek pokračuje v březnu
dalším kolem, a to v neděli 7. března ve Svita-
vách a v Lanškrouně.

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl
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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
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
K2 HIKING centrum Litomyšl, rezervace na
tel.: 776 288 774
Po 17.00 a 18.30
Út 16.30, 18.00 a 19.30
St 8.30, 17.30 a 19.00
Čt 16.30, 18.00 a 19.30
Pá 8.30, 16.30 a 18.00
Ne 17.00 a 18.30
od 23.3. lekce pro seniory - každé út 16.30 -
spotovci ve věku „55+“ pod vedením instrukto-
ra stejného věku. Náročnost přizpůsobena kli-
entům.
•více na www.jandikova.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková, tel. 777 288 770
DANCE AEROBIK s Luckou - pondělí 19.00-
20.30 (tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
BODYLATES s Vlastou - středa 19.00-20.15
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
AEROBIK MIX s Luckou - čtvrtek 19.00-20.30
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)

Sport – cvičení
Zdařilý halový turnaj mladších

žáků TJ Jiskry Litomyšl  
Česká Třebová (4, 2:4), 4. Horní Újezd (4, 2:6) a 5.
Polička (3, 1:6).
Skupina B: Litomyšl 98 - Radiměř 1:0, Vamberk 1:0, FC
Junior 1:0, Holice 0:3. Pořadí: 1. Holice (10, 7:0), 2.
Litomyšl 98 (9, 3:3), 3. Radiměř (5, 2:2), 4. Vamberk
(4, 3:5), 5. FC Junior (0, 0:5).
Semifinále: Litomyšl 97 - Litomyšl 98 3:1, Jihlava -
Holice 3:0.
O 9. místo: Polička - FC Junior 1:1 (penalty 2:3), o 7.
místo: Horní Újezd - Vamberk 4:0, o 5. místo: Radiměř
- Česká Třebová 0:2, o 3. místo: Litomyšl 98 - Holice
5:0 a finále: Litomyšl 97 - Jihlava 1:0.
Sestavy - Litomyšl 97: Koukola, Karal, Mikulecký, Švec,
Bureš, Valenta, Krejbych, M. Šulc, Vejrych, Soukup.
Litomyšl 98, 99: Vondráček, Věneček, R. Šulc, Zvěřina,
Ondráček, Vašek, Miklová, Štarman, Petr, Folta.

Ivan Čech, foto Václav Jílek
Halový turnaj mladších žáků konaný 31. ledna v lito-
myšlské Městské hale měl kvalitní konkurenci ze tří
krajů a jeho úroveň nadchla každého diváka v hlediš-
ti. Zaslouženým vítězem se stal domácí celek ročníku
97. 
Turnajem prošel bez porážky, jediné dva body ztratil
ve skupině remizou s Jihlavou. Na stejného soupeře
narazil ve finále, kde ho v krásném zápase porazil 1:0.
Úspěch Litomyšle dokonalo 3. místo druhého týmu
místních tvořeného ročníkem 98 a 99.
Nejlepším střelcem turnaje se stal, jako v Levoči Marek
Šulc, který zaznamenal 9 branek.
Na tomto turnaji zaslouží pochvalu naprosto všichni,
včetně obou našich brankářů, zejména Lukáše Kouko-
ly, který svými zákroky ve finále náš tým podržel.
Výsledky Litomyšle - skupina A: Litomyšl 97 - Horní
Újezd 3:0, Polička 3:0, Jihlava 1:1, Česká Třebová 3:1.
Pořadí: 1. Litomyšl 97 (10, 10:2), 2. Jihlava (7, 6:3), 3.

Ročník 97.

Ročník 98, 99.

MASÁŽE VIKTOR
Viktor Podškubka

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

www.masazeviktor.sdeluje.cz
Přijímám poukazy Sodexo

Dárkový Pass / Fokus Pass /Relax Pass / Flexi Pass

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

Poj�te si
k nám
porelaxovat.

Tento inzerát je zároveň
slevový kupón
na masáž v hodnotě
50 Kč

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

Prodám byt 1+1 
v Litomyšli, včetně zařízení. Cena 850 000,-.

Rychlé jednání. Tel. 608 863179
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Lyžařský kurz 
III. ZŠ Litomyšl
V pondělí 18. ledna jsme vyrazili na lyžařský kurz
do Kunčic u Starého Města pod Sněžníkem. Třídy 7.A
a 7.B byly natěšeny na chatu U Smrku a celý lyžařský
areál. Naše očekávání nebyla zklamána. Všude plno
sněhu a sluníčka.  Hned na začátku nás rozřadili
do čtyř družstev. Každý den jsme chodili na sjezdovku
a trénovali oblouky. Pár dní jsme byli samá modřina
a šrám, ale páni učitelé Břeň, Jakl, Simonides a paní
učitelka Vomáčková nás naučili lyžovat tak skvěle, že
jsme si troufli i na závěrečný slalom.
Ve čtvrtek odpoledne jsme lyžování vyměnili za pro-
cházku a na louce propukla velká koulovačka. Na závěr
zájezdu jsme měli i diskotéku. Byl to krásný týden,
hned bychom jely znovu.

Pavla Nováková a Pavlína Nováková, 7.A,
foto Dušan Simonides

6. kolo Českého poháru 
ve stiga-hokeji

Sedmdesátka hráčů z Česka a Slovenska se v sobotu sjela
do Pardubic na 6. kolo Českého poháru 2009/2010
ve Stiga-hokeji. Klub Stiga HC Benátky reprezentovalo 8
hráčů, ale jejich rozložení v základních skupinách bylo
značně nerovnoměrné. 
V 1. skupině M. Hviždě (THC Stiga Elites) zaostal 8. Zde-
něk Lopaur pouhý bod a 2 místa za postupem do Áčka
a litoval zejména své první porážky s J. Bečvářem (Abso-
lut Desperation). Kamil Vyroubal (14.) a nový člen týmu
Lukáš Musil (15.) postupem do Céčka splnili očekávání.
Ve 2. skupině L. Turoně (THC Třinec) obsadil Patrik Petr
3. příčku (A), Michal Boštík 10. (B), Ivan Halama 13.
a Milan Zeman 15. si zajistili Céčko. 3. skupinu vyhrál
S. Kraus (Absolut Desperation) a 12. Tomáš Halama sice
o jedno místo zaostal za branami Béčka, ale s úctou k sil-
ným soupeřům je třeba přiznat, že na víc nebylo. Ve 4.

skupině vítěznému D. Šmídovi (THC Stiga Svitavy 93) už
nikdo z týmu za soupeře nezbyl.
V odpoledních výkonnostních skupinách jsme nejvíce
drželi palce Patrikovi, jenže hry na PC nejsou určitě tím
správným tréninkem. To způsobilo, že při minimálních
bodových rozdílech mezi 14. - 23. místem, kde byl rozho-
dující každý gól, Patrikovi zbyla až poslední z těchto pří-
ček, a tak zapsal nejhorší výkon sezóny. Naši Béčkaři se
naopak prali o co nejvíc bodů pro tým a oba se dostali až
do play-off, kde jejich osudem byli Slováci: 8. Michal
(32.) podlehl ve čtvrtfinále I. Blaškovi 0:3, 2. Lopy (27.)
po výhře nad T. Lahučkým (Absolut Desperation) 3:2
vypadl v semifinále s K. Hudcem 0:3. V Céčku skončil
Tomáš 5. (49.), Ivan 10. (54.), Lukáš, Kamil a Milan 12. -
14. (56. - 58.). Přestože Milan skončil na chvostu Bená-
tek, odehrál asi nejlepší turnaj a byl po právu velmi spo-
kojen. Mezi námi, kdo z nás by dokázal s pažemi, které
končí před zápěstím, na celostátním turnaji odehrát 31
zápasů a nechat za sebou 12 soupeřů? 
Turnaj už tradičně vyhrál L. Turoň, který ve finále pora-
zil J. Dryáka (Stiga Big Band Praha) 4:1, 3. skončil
Z. Matoušek ml. (HCS Žabka Praha). Celkově vede L.
Turoň před Z. Matouškem ml. a L. Hvižděm ml. (THC
Stiga-Game Příbram), Patrik je 12., Lopy 23., Michal
34., Tomáš 37., Ivan 38., Kamil 42., Milan 43. atd. Klub
7. místem zřejmě naposled udržel 6. příčku celkově.
Mezi nováčky Michal s Kamilem vedou, mezi juniory je
Patrik 2. a Michal 6. 

Jindřich Petr, foto Milan Zeman

•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



Motoskijöring na Primátorské hrázi
V neděli 7. února se jel v Litomyšli 6. závod seriálu
Orion – Shiva KTM Cup 2010. Místní pořadatelé byli již
několikrát zařazeni do kalendáře Mistrovství České
republiky, ale počasí jim nedovolilo závody uspořá-
dat. Motoskijöring se jel na známé „Primátorské
hrázi“, která byla v minulosti dějištěm různých moto-
ristických akcí. Mimo jiné zde Petr Kuchař poprvé
skočil salto na motocyklu vzad, tzv. back flip. Organi-
zátoři připravili kratší zajímavou trať s délkou 1 okru-
hu kolem 520 metrů. 
Na rozdíl od sobotního závodu v Letohradě, kdy byla
obleva, v Litomyšli opět bylo typické zimní mrazivé
počasí. Po celý den se teplota pohybovala pod nulou.
Trať tak byla hlavně pro motocyklisty velice obtížná

milým překvapením byl přímý postup nováčků seriálu
Kubíčka s Hovadem z 6. pozice.
O šance na postup přišli ve 3. sérii Skalka s Břízou,
kteří museli pro zranění kolena Tomáše Břízy odstou-
pit z dalších jízd. Pro ně to byla škoda, protože měli
závod dobře rozjetý po 4. a 2. místě. Do finále „B“
museli vítězové předchozího závodu v Letohradě
Mencák s Bergerem, protože byli v kvalifikaci na 10.
pozici.
Finále „B“ vedli dlouho Hock se Sabotou, kterým
přímý postup do finále „A“ unikl jen díky menšímu
počtu dobrých umístění. Za nimi se drželi Mencák
s Bergerem. Ti nakonec B finále vyhráli, když Hock se
Sabotou nakonec dojeli až na 5. pozici. Postup si
vybojovali i Jan Zářecký s Ivanem Morávkem. Na 3.
pozici, která znamenala celkové 11. místo, a tím i 5
mistrovských bodů, skončili překvapivě další nováčci
seriálu Benda se Sovou, kteří jeli teprve 3. mistrovský
motoskijöring.
Nejlepších 10 dvojic nastoupilo na start finálové
jízdy. Nejlépe odstartovali Kunc s Prossem. Prvních 7
kol vedli a zvyšovali svůj náskok před Markem s Nav-
rátilem a Mňukem s Langrem. Naopak startovací pro-
cedura se vůbec nepovedla loňským mistrům
Sládkovi s Čížkem i bratrům Šrolerům. Zatímco Slá-
dek dokázal po kolizi odjet poměrně brzy a neztratil
příliš kontakt s dalšími jezdci, Šrolerové vyjeli
v době, kdy měli ztrátu skoro celého 1 okruhu. Drama
začalo v 8. kole. Kunc měl pád a dostal se přes něho
Marek. Velký závod jeli Sládek s Čížkem, kteří se neu-
stále posouvali v pořadí. Dokázali se po vynikající
jízdě dotáhnout až na vedoucí dvojici, ale zaútočit
na ně jim už čas nedovolil. I tak zajeli velký závod
a dokázali, že to s obhajobou mistrovského titulu
stále myslí vážně. Na stupně vítězů se nakonec doká-
zali postavit i Mencák s Bergerem. Dlouho vedoucí
Kunc s Prossem nakonec skončili v cíli na 5. pozici.
Na čele tabulky se začíná líbit Markovi s Navrátilem,
kteří mají 75 bodů. O 10 bodů méně mají Kunc s Pros-
sem. Na 3. pozici se dostali Sládek s Čížkem, zatím
s 84 body.      
Pořadí závodu v Litomyšli: 1. Vítězslav Marek – Jakub
Navrátil, Cerman Racing Team, KTM, 14:47,60, 2.
Josef Sládek – Petr Čížek, Dukla Racing, Honda,

a kluzká. Naopak byla velice atraktivní pro diváky,
protože byla krátká, přehledná a docházelo k časté-
mu předjíždění i k drobným kolizím. 
Opět k závodu nastoupilo 23 dvojic. Vzhledem k délce
1 okruhu se jely kvalifikace na 10 kol a finálové jízdy
na kol 20. Většina kvalifikačních jízd byla zajímavá.
Na trati se trápili i někteří favorité jako Kunc, Mencák
i Sládek. Jen díky vítězství v poslední své rozjížďce
postoupil přímo do finále Pavel Kunc. Naopak velmi
se dařilo vedoucím jezdcům seriálu Markovi s Navrá-
tilem. Ti vyhráli všechny své jízdy, a tím i kvalifikaci.
Byli snad jediní, kteří absolvovali všechny jízdy bez
kolizí. Možná trochu překvapivě byli za nimi Mohaupt
se Sejkem, kteří jezdili také velice dobře. Určitě

Billard centrum - Lidový dům
So 6.3. od 13.00 - Turnaj dvojic (MDŽ) - 8 ball,
startovné 100 Kč 
So 10.4. od 13.00 -  Turnaj v karambolu -
volná hra, jednotlivci, startovné 100 Kč
www.bclit.org
Jízdárna Suchá - Suchá 1
So 6.3. a 20.3. od 13.00 - Veřejný trénink
www.stajmanon.cz
Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga 
So 20.3. od 14.00 - 3. kolo Litomyšlského
poháru 2010
•změna termínů akcí možná

Kam za sportem

14:50,85, 3. Jiří Mencák – Jonáš Berger, X- Sports
Racing Team, Honda, 14:58,64, 4. Josef Švorc – Lukáš
Mareš, AMK v AČR Dobřany v Orl. horách, KTM,
15:11,10, 5. Pavel Kunc – Roman Pross, Orion Racing
Team Litomyšl, Honda, 15:18,71, 6. Josef Mňuk –
Filip Langer, Mňuk Motokros Team Vysoké Mýto,
Yamaha, 15:25,73

Josef Vašíček, foto Jana Bisová
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