
Zpřístupněná zámecká věž, prohlídky temného pod-
zemí nebo nahlédnutí do zákulisí operního festivalu
Smetanova Litomyšl. To je výčet aktivit, které v le-
tošní sezóně čekají na návštěvníky litomyšlského
zámku. Kastelánka Jana Sehnalová se svými kolegy
však pracuje také na detailech, které umocní atmo-
sféru renesanční památky UNESCO. 
Původní záměr otevřít zámeckou věž pouze na jeden
či dva víkendy se změnil na dlouhodobou akci.
Ovšem pouze do doby, než dojde k jejímu restauro-
vání. „Památkový ústav získal finanční prostředky,
takže během letošního roku by se měla věž komplet-
ně restaurovat. Pak už ale bude stále otevřená,“ sdě-
luje kastelánka Jana Sehnalová a pokračuje: „Na
zámcích je třeba hledat takováto místa zajímavá
pro návštěvníky. Přesně jako zámecké podzemí.“
Tam první návštěvník vkročil 1. května a měl skvělou
možnost si užít téměř „adrenalinový“ zážitek. „Pro-
hlídky jsou vždy o víkendech, protože
je poměrně složité tam
provádět. Vždy v kaž-
dou celou hodinu jde
do podzemí pouze 10
osob,“ popisuje kaste-
lánka. Na zájemce o tuto
novou trasu čeká 500
metrů dlouhá procházka
podzemím za doprovodu
speleology proškoleného
průvodce. „Vstup je
na straně zámku a trasa
vede pod nádvořím k
pivovaru, ale jde až doza-
du pod amfiteátr a zpět,“
popisuje Jana Sehnalová. V
sobotu 1. května měli také návštěvníci možnost
nahlédnout do prostor v druhém patře, které jinak
přístupné nejsou. „Některé místnosti už jsou částeč-
ně zrestaurované, ale nedodělané a některé teprve
na restaurování čekají,“ říká kastelánka k akci
Národního památkového ústavu nazvané Hradem,
zámkem s kastelánem. Další termín je vyhlášený
na 22. května. 
V témže měsíci začne stavba pódia a hlediště Smeta-
novy Litomyšle. A i tady se chystá nový okruh. Sme-
tanova Litomyšl nabídne možnost nahlédnout
do zákulisí festivalu. „Návštěvník si projde zámek
zvenku, dozví se něco o architektuře, o sgrafitech
apod. a potom ho průvodce zavede do zákulisí. Pan
Pikna říkal, že když je Labutí jezero, tak tam visí
kostýmy labutí, a to si lidé budou moci prohlédnout
zblízka. Pustíme jim také zastřešení, aby viděli jaký
je to mechanismus,“ uvádí Jana Sehnalová. 
V plánu jsou rovněž kostýmované prohlídky, stejně
jako prohlídky pro děti, kdy je budou provázet
zvířátka. Zámek dále připravuje noční prohlídky
s bohatým programem a možná dojde i na strašidla. 
Tím však výčet novinek ze zámeckého návrší nekon-
čí. Letos premiérově budou moci návštěvníci zámku
a dalších památkových objektů na zámeckém návrší
získat při zakoupení vstupenky bonusovou kartu.
Tuto kartu poté stačí předložit při vstupu do vy-
braných objektů  a těšit  se na další  krásné  zážitky.
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Do podzemí návštěvníci vstupují vybaveni přilbou a bater-
kou. Procházejí pod barokními klenbami a místy chodbami
tesanými ve skále. V roce 2000 bylo podzemí opraveno,
splašková voda byla svedena do potrubí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nej-
krásnější česká kniha roku 2009 se uskuteč-
nilo 20. dubna v letním refektáři kláštera
premonstrátů v Praze na Strahově. Mezi při-
hlášenými knihami již 45. ročníku byla i pub-
likace Milana Skřivánka Litomyšl 1259-2009
město kultury a vzdělávání. Litomyšlská kro-
nika získala Cenu ministra kultury v katego-
rii vědecká a odborná literatura. 
Ocenění převzal Jiří Lammel, který se
na knize nejen graficky podílel, ale také ji
do soutěže přihlásil. „Jsem rád, že se kniha
Milana Skřivánka dostala do společnosti nej-
významnějších typografů naší země, a to
po bok pánů Z. Ziglera, L. Drtiny, R. V. Nová-
ka, K. Halouna, J. Solpery, R. Vaňka
a jiných,“ říká Jiří Lammel a dodává: „Tato
cena je významná tím, že ji uděluje nejvyšší
státní orgán v oblasti kultury, společně
s Památníkem národního písemnictví, čili
nejedná se o soukromou nebo politickou ini-
ciativu úzké skupiny lidí. Navíc cena Nejkrás-
nější česká kniha má ohromnou tradici.“
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Nejkrásnější česká
kniha roku 2009

Jiří Lammel přebírá ocenění.

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

akce
měsíce

spotřebiče

• akční ceny
od 4990,-

• energetická
třída A+

• záruční doba
2 + 2 roky

tel. 461 616 719

nově online
objednávky

(rozvoz jídel Litomyšl a okolí) 

www.peklo.lit.cz

Bowling Bar Peklo
Braunerovo nám. 204, Litomyšl

Otevřeno:
Ne - Čt 11.00 - 24.00
Pá - So 11.00 - 02.00

Velké novinky pro návštěvníky
zámku i celého návrší

„V projektu jsou zapojeny tyto instituce:
Státní zámek Litomyšl, Městská obrazár-
na, Zámecké sklepení, Rodný byt Bedři-
cha Smetany, informační centrum,
Regionální muzeum, Portmoneum,
Klášterní sklípek a právě Evropské ško-
licí centrum,“  vyjmenovává ředitelka
Evropského školicího centra Jana Mac-
ková a pokračuje: „Chceme se pokusit
udržet návštěvníka v Litomyšli déle
než na dobu, po kterou trvá prohlídka
zámku.“ No, řekněte sami, copak
byste odolali, kdyby vám někdo nabí-
dl 50% slevu do Rodného bytu B.
Smetany, do Regionálního muzea či

velmi výhodné vstupné do Zámeckého sklepení nebo
do Městské obrazárny? Zajímavý bonus připravilo
i Portmoneum. „Každý, kdo k nám přijde s bonuso-
vou kartou, získá krásný plakát v hodnotě 40 Kč
zdarma,“ říká vedoucí Muzea Josefa Váchala Lenka
Kruisová.                                                          > strana 10
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otevřená radnice

RaM bere na vědomí záznam z mimořádného jed-
nání komise cestovního ruchu, která se konala 17.
března 2010. RaM souhlasí se zahájením prací
na změně webové prezentace www.litomysl.cz.
Podrobnou strukturu webu zpracuje tým ve složení:
Ing. Bohuslav Pulgret, Ing. Pavel Sodomka
a Ing. Michaela Severová do konce června 2010. 

RaM souhlasí s názvem nově zřízené zastávky MHD
U Plovárny.  

RaM nesouhlasí se zřízením logopedické třídy při
I. MŠ Litomyšl Jiráskova 95. 

RaM schvaluje podání žádosti o dotaci pro rok 2010
na akci „Výstavba turistického zázemí na Smetanově
náměstí v Litomyšli" z dotačního programu MMR.
Projekt řeší vybudování turistického zázemí v
budovách čp. 50 a 51 na Smetanově náměstí. Výše
předpokládané dotace činí max. 60%.

RaM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z programu Podpora pro památky UNESCO,
který byl vyhlášen Ministerstvem kultury ČR.
Předmětem žádosti je 1. etapa tvorby tzv.
Management plánu památky UNESCO. Dotace může
tvořit maximálně 70% celkových nákladů na projekt. 

RaM bere na vědomí záznam z jednání Redakční
rady radničního zpravodaje Lilie a souhlasí s tím, aby
byl Boris Kudláček z RR odvolán. 

Z rady města

Destinační společnost Východní Čechy vydává již
třetí číslo Turistických novin pro region Východní
Čechy. Ke čtenářům a všem, kteří mají rádi pamětihod-
nosti, zajímavosti, lidovou kulturu i přírodu, zamíří
na začátku května a opět nabídne množství cenných
informací. Je samozřejmostí, že v novém čísle Turistic-
kých novin pro region Východní Čechy nebudou chy-
bět tipy na konkrétní výlety, nabídky služeb i kulturně
společenských, sportovních a zábavných akcí. „Noviny
budou mít čtyřiadvacet barevných stran a jejich
distribuce bude probíhat opět prostřednictvím sítě
turistických informačních center, vybraných gastro-
nomických a ubytovacích zařízení, k dispozici budou
i ve vybraných památkových objektech. 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
a Slovenská spektroskopická spoľočnosť pořádají již
14. česko-slovenskou spektroskopickou konferenci.
Konat se bude od 31. května do 3. června v litomyšl-
ském Evropském školicím centru. Odborný program
bude zahrnovat všechny spektrální techniky v oblasti
atomové a molekulové spektroskopie i speciálních
technik. Přednášky budou převážně v českém nebo
slovenském jazyce, několik prezentací pozvaných
špičkových zahraničních odborníků bude anglicky,
jako např. přednášky vynálezce hmotnostního analy-
zátoru Orbitrap dr. A. Makarova z Německa nebo guru
atomové spektrometrie prof. J. M. Mermeta z Francie. 

V souvislosti se zahájením digitálního vysílání
došlo ve středu 14. dubna na vysílači v Krásném
na Chrudimsku k výměně anténního systému. Tento
vysílač pokrývá signálem také Litomyšl a okolí. Zku-
šební provoz digitálního vysílání byl spuštěn na konci
března (Multiplex 1 a 2 - ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT24,
ČRo1 - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - Vltava, ČRo
Leonardo, ČRo D-dur, Rádio Česko, ČRo4 - Rádio Wave,
2 programy TV Nova, 2 programy TV Prima, TV Barran-
dov). Ke konečnému vypnutí analogového vysílání
dojde na konci června příštího roku. 

V neděli 18. dubna večer uváděl 1. program České
televize premiéru filmu „Bez tváře“, ve které jednu
z hlavních rolí (Petra) hraje litomyšlský herec Petr
Lněnička. Petr Lněnička zdědil herecké geny po svých
prarodičích. Prostor pro první herecké pokusy mu
v Litomyšli poskytl dětský divadelní soubor Vitamín
„S“. Po absolvování svitavské akademie byl na první
pokus přijat na AMU do Prahy. V Praze hraje v někte-
rých divadlech, především v divadelním spolku Kaš-
par, kde zaujal např. rolí Hamleta. Hrál v několika
televizních seriálech a filmech (Proč bychom se neto-
pili, Indián a sestřička, Tobruk...).                                   

Již čtvrtým rokem pokračuje Policie České republi-
ky ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva
vnitra ČR a Českou radou dětí a mládeže v celorepubli-
kové preventivní akci Zebra se za Tebe nerozhlédne.
S policisty jsme se tedy mohli setkat i v Litomyšli.
Ve dnech 27. a 29. dubna preventivně působili
na chodce v ulici Zámecké a T. G. Masaryka.

Křest debutové desky neo-punk-rockové litomyšlské
formace Dirty Way se uskuteční 18. června v Music
Clubu Kotelna. Jako předskokani se představí kapela
Last Time z Moravské Třebové a ze slovenských Medzila-
borců dorazí partička Roksound. Kmotr desky bude
z profesionální scény, ale jeho jméno je zatím překvape-
ním. Začátek je ve 20.00. Více na www.dirtyway.wz.cz.

V rámci presstripu na téma Nizozemští Mistři
v České republice zavítali 23. a 24. dubna do Litomyš-
le redaktoři holandského časopisu Origine (www.origi-
ne.nl) – Van der Gulik a Maartje Koeman. Časopis
Origine vychází již 15 let a zabývá se uměním, památ-
kami a designem. 

Ve dnech 17. – 20. června opět bude na Smetanově
náměstí salaš U Franka. Můžete se těšit na chutné slo-
venské speciality. 

Dne 18. května se v hotelu Zlatá hvězda uskuteční
zasedání valné hromady a výkonné rady Destinační
společnosti Východní Čechy. 

Krátce z města

Spolupráce samosprávy 
a podnikatelů v cestovním ruchu

V Litomyšli zahájila práci komise cestovního ruchu,
která je v souladu se zákonem o obcích poradním orgá-
nem Rady města Litomyšl. Znovuvytvoření této komi-
se, která zde již kdysi pracovala, si přáli ubytovatelé
i další podnikatelé v cestovním ruchu. Na polovinu
března byl na rozšířené zasedání komise pozván jako
host dlouholetý ředitel odboru regionálního v agentu-
ře CzechTourism, který dnes pracuje v soukromé sféře,
Ing. Petr Kratochvíl. Jeho prezentace na téma Spolu-
práce samosprávy, podnikatelů a dalších subjektů
v Litomyšli se stala základem dalších diskusí.
Dohody bylo dosaženo v otázce vzájemné informova-
nosti a komunikace. Na www.litomysl.cz (IS Intra-
net.lit) se nachází jakýsi pracovní kalendář akcí,
do kterého organizátoři vkládají termíny svých akcí,
u kterých např. ještě nemají podepsané smlouvy.
V pracovním kalendáři lze hledat jen na základě pří-
stupových práv. Město Litomyšl přidělí zájemcům
z řad profesionálů v cestovním ruchu přístupová
práva, na základě kterých budou mít možnost a)
náhledu b) editace do tohoto tzv. pracovního kalen-
dáře akcí. Součástí formuláře žádosti o přístup
do informačního systému Intranet.lit bude také čest-
né prohlášení, že informace z této aplikace nebudou
sdělovány třetím osobám. O tato přístupová práva
mohou žádat i organizátoři kulturních či sportovních
akcí, kteří zatím nedisponují možností sami vkládat
pozvánky na své akce. Profesionálům v cestovním
ruchu, kteří projeví zájem, můžeme v budoucnu
automaticky e-mailem zasílat notifikaci nového zápi-
su do kalendáře akcí.
Město Litomyšl připraví na www.litomysl.cz (IS Intra-
net.lit) prostor pro interní, uzavřenou, neanonymní
a nemoderovanou diskusi. Téma diskuse bude moci
v budoucnu „nahodit“ kterýkoli z účastníků. Diskuto-

vat budou pouze profesionálové v cestovním ruchu
(CR), na základě přihlašovacích práv do IS Intranet.lit.
Konkrétními závěry diskuse se bude zabývat komise
CR, která dá případná doporučení radě města. 
Do budoucna plánujeme na www.litomysl.cz zřídit
také tzv. „tržiště“. Mělo by sloužit k ukládání nabídek
jednotlivých subjektů - ve veřejné části budou aktivi-
ty, které subjekty nabízí k zařazení např. do turistic-
kých produktů cestovním kancelářím či destinačním
společnostem. Vstup k editaci v tržišti bude opět
na základě přihlašovacích práv do Intranetu.lit.
Město Litomyšl začne pracovat na změně webovské
prezentace www.litomysl.cz. Podle informací od profe-
sionálních tvůrců webů se tzv. redesign webu běžně
provádí každé 3 roky. Náš web funguje bez velkých
změn již 9 let a s přibývajícím množstvím modulů
a informací se stal již mírně nepřehledným i graficky
zastaralým.
Formulář žádosti o přístup do informačního systému
Intranet.lit si můžete stáhnout na www.litomysl.cz
v sekci Zprávy z úřadu, případně vyzvednout přímo
na oddělení informatiky Městského úřadu Litomyšl
u Pavla Sodomky, který má tuto agendu na starosti.
Žádosti o přístup do informačního systému
Intranet.lit se budou vyhodnocovat k 31. květnu.
Na základě zjištěného zájmu od profesionálů v cestov-
ním ruchu bude poté přistoupeno k realizaci nových
modulů na webu Města Litomyšl.
Cílem těchto opatření je nejen zvýšit informovanost
subjektů podnikajících v cestovním ruchu, ale také
prohloubit jejich spolupráci. Věříme, že naše společné
snahy přivedou do Litomyšle další návštěvníky, kteří
budou odjíždět spokojeni a budou se k nám také rádi
vracet.                                                 Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Nový domov
důchodců je běh
na dlouhou trať
Již delší dobu se v Litomyšli hovoří o potřebě výstavby
nového domova důchodců. V současné době dostává
tento záměr konkrétnější podobu. Intenzivně se pracu-
je na projektové dokumentaci pro žádost o dotaci
na Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. 
Stavba domova důchodců vychází z dlouhodobého
záměru Města Litomyšle a ze schváleného komunitní-
ho plánu Pardubického kraje. „Ten potvrdil, že potřeba
domova důchodců na Litomyšlsku je,“ vysvětluje 1.
místostarosta Jan Janeček. „V tuto chvíli je představa,
že domov důchodců by měl kapacitu přibližně 80
lůžek, z toho se počítá s 20 dvoulůžkovými a 40 jedno-
lůžkovými pokoji. Plánuje se samozřejmě technické
zázemí – měla by tam být kuchyň s jídelnou, prádelna
a doplňující služby pro obyvatele domova důchodců,“
popisuje objekt, který by měl vyrůst v lokalitě
U Nemocnice, Jan Janeček. 
Současná kapacita stávajících domovů důchodců
nedostačuje. V 90. letech sice došlo k jejich rekon-
strukci, a tím se podařilo domovy v mnoha směrech
zlepšit, ale stále zde zůstává převis žádostí. Nový
domov důchodců by měl být určen pro oblast Litomyšl-
ska.  Pokud by ministerstvo schválilo dotaci na výstav-
bu domova důchodců, bude nutné, aby zastupitelstvo
města neprodleně projednalo přijetí dotace a schválilo
finanční spoluúčast na výše uvedenou investici. „Mys-
lím si, že peníze by se v rozpočtu měly najít. Postarat
se o důstojné bydlení pro seniory je jedním z nejdůle-
žitějších poslání měst a obcí“, dodává Jan Janeček. 

Jana Bisová, vizualizace BKN Vysoké Mýto 
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Nový pomocník
technických služeb
Technické služby města Litomyšl mají od dubna k dis-
pozici novou pomoc v podobě moderního zametacího
stroje. Nahradil tak staršího předchůdce, který
pro provoz začal být technicky nevyhovující i finančně
velmi náročným. Zejména nutnost častých oprav staré-
ho stroje zatěžovala rozpočet. Nový stroj financovalo
Město Litomyšl. Jeho pořizovací cena se vyšplhala
na 3 mil. korun. 
„Výhodou tohoto stroje je především kloubový systém,
na kterém pracuje. Má tak daleko větší dostupnost,
než tomu bylo u starého stroje,“ uvedl ředitel technic-
kých služeb Ing. Karel Kalousek a dodal: „ Dalším
důležitým kritériem jsou jeho menší rozměry. Stroj se
tak může použít i v podloubích, užších uličkách
a na jiných těžko dostupných místech.“ I přes menší
rozměry je kapacita sběrného prostoru stejná jako
u jeho předchůdce. Navíc má větší rozsah košťat.
„Díky novému, modernějšímu zametacímu stroji se
zrychlí akceschopnost technických služeb,“ prohlásil
starosta Litomyšle Michal Kortyš. Technické služby
navíc předpokládají jeho využitelnost ve všech ročních
obdobích. Současně tedy pořídily i radlici na vyhrno-
vání sněhu. Uvažují i o zakoupení sypače na inertní
materiál.                       Jitka Šteflová, foto Jana Bisová

Územní plán je považován za nejzásadnější dokument
pro rozvoj každé obce či města. V současné době pra-
cuje brněnský ateliér doc. Ing. arch. Petra Hrůši
na novém územním plánu Litomyšle. Kromě klasické-
ho členění na území veřejné vybavenosti, území
pro dopravní stavby, bydlení atd. přidává architekt
Hrůša rozdělení do zón a lokalit.
Celý územní plán je pojat z hlediska řádu pohybu,
času a užitnosti. „Zdánlivě kulturní nadstavba se
v našem nabídnutém pojetí územního plánu stává
základnou toho, co bylo třeba tématem mýtizace
české krajiny v době pozdního baroka. Hovoříme
o harmonickém řádu času i pohybu, který předjímá
logické zacházení s územím a má trvání s časem,“
vysvětluje téměř poeticky Petr Hrůša vznikající doku-
ment. Město je jím rozděleno do tří zón – město,
předměstí a venkov a dále do lokalit. „Každá lokalita
by měla svůj výbor, který bude dávat dohromady
jakýsi rytmus a řád harmonického pohybu daného
území,“ dodává Petr Hrůša.

Toto pojetí je řekněme nadstavbou, podrobnějším čle-
něním územního plánu. „Na každou z lokalit bude
zpracován pasport, kde bude vše zesumarizované.
Každý, kdo si tento list vytáhne, bude vědět, co zde
může a co nemůže být,“ vysvětluje vedoucí odboru
výstavby a územního plánování Města Litomyšle Josef
Filipi. Běžně je územní plán rozdělen barevně, což je
zakresleno na mapě. Textová část potom říká, co je zde
přípustné a co nikoli. „V připravovaném územním
plánu budou v rámci jedné barvy i zmiňované tři zóny.
Nejpřísnější regulace bude ve městě, mírnější pak
v předměstí a nejrozvolněnější to bude na venkově,“
upřesňuje vedoucí odboru. 
S novým územním plánem bude samozřejmě seznáme-
na také veřejnost. „Každý bude mít možnost se vyjád-
řit hned dvakrát, v rámci konceptu a poté při řízení
o vydání územního plánu,“ doplňuje důležitou infor-
maci Josef Filipi.                                           Jana Bisová 

Litomyšl bude mít nový
územní plán

Litomyšl na osmém
místě v elektronické
komunikaci
Litomyšlští úředníci patří mezi republikovou elitu.
Litomyšl se v prvním kole srovnávacího výzkumu
Město pro byznys umístila na 8. místě v elektronické
komunikaci s podnikateli. Patří tak mezi tři města
v Pardubickém kraji, která se umístila v první desítce.
Na druhém místě je radnice v Moravské Třebové
a na sedmé příčce radnice v Chrudimi. 
Kvalita elektronické komunikace se porovnávala
ve dvou vlnách na 277 českých a moravských radni-
cích. Měření probíhala formou simulovaného mailové-
ho dotazu fiktivního občana - podnikatele. Ten zaslal
dotaz na danou místní samosprávu. Na základě získa-
ných odpovědí byla vyhodnocena jejich úplnost
na všechny položené otázky. Důležitou roli hrála také
rychlost odpovědi.
Srovnávací výzkum Město pro byznys již třetím rokem
vyhodnocuje na základě 50 kritérií podnikatelský
potenciál v 205 českých a moravských obcích s rozšíře-
nou působností a ve 22 správních obvodech Hl. města
Prahy. Letos se srovnávací výzkum zaměřuje na shrnu-
tí zajímavých nápadů, kterými jednotlivé obce podpo-
rují malé a střední podnikání. Hodnotí se
podnikatelské prostředí, situace na pracovním trhu,
atraktivita lokality, cenové podmínky, přístup veřejné
správy a průzkum mezi podnikateli. 
Obec, která v rámci všech srovnávacích průzkumů
dosáhne nejlepších výsledků, obdrží Cenu týdeníku
Ekonom Město pro byznys. Výsledné celorepublikové
pořadí bude vyhlášeno v říjnu 2010. Podnikatelé
i veřejnost najdou další informace o žebříčku a pod-
mínkách podnikání na webových stránkách
www.mestoprobyznys.cz. -red-

Volby do Parlamentu ČR
- volební místnosti

Starosta města Litomyšl podle § 15 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů oznamuje:

I. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se uskuteční dne 28. května od 14.00
do 22.00 a dne 29. května od 8.00 do 14.00. 
II. Místy konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – 16
jsou následující volební místnosti (pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu):
1) Internát nemocnice (J. E. Purkyně 919) - Dukel-
ská, J. E. Purkyně, Mařákova, Na Řetízku, Party-
zánská, Z. Kopala
2) Gymnázium (T. G. Masaryka 590) - Fučíkova,
17. listopadu, 9. května
3) Střední odborná škola technická (T. G. Masary-
ka 659) - Bří Šťastných,T. G. Masarvka, U Školek
4) Silnice a mosty (Sokolovská 94) - J. Želivského,
J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská,
U Sádek, Zahradní
5) Sokolovna (Moravská 628) - Benátská, Černá
hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu
mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešo-
va, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická,
U Náhonu, U Plovárny
5) I. Základní škola (Zámecká 496) - Braunerovo
nám., Bří Pátů, Jiráskova, Lidická, Nerudova,
P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Nová-
kové, Tyršova, Zámecká  
7) Autoškola Patočka (P. Bezruče 21) - J. Matič-
ky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní,
Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná,

Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Bran-
kou, Za Moštěním
8) Jídelna U Řeky (Na Lánech 764) - Hrnčířská,
J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kor-
nická, Lánská, Na Lánech, U Lomu
9) Střední pedagogická škola (Komenského nám.
22) - A.Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vogne-
ra, Havlíčkova, Komenského nám., Kpt. Jaroše, M.
Švabinského, Polní, Zahájská
10) Hotel Zlatá hvězda - salonek (Smetanovo
náměstí 84) - Němcové, Mariánská, Smetanovo
náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská,
Toulovcovo nám., Vodní valy 
11) Kulturní dům (Pohodlí 83) - Pohodlí
12) Hasičská zbrojnice (Pazucha 99) - Pazucha
13) Hasičská zbrojnice (Suchá 43) - Suchá
14) Sál restaurace Na Žabárně (Nedošín 5) -
Nedošín
15) Hasičská zbrojnice (Kornice 59) - Kornice
16) Hasičská zbrojnice (Nová Ves u Litomyšle 47)
- Nová Ves u Litomyšle.
III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude
mu hlasování umožněno. 
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Prázdninový rozpis
mateřských škol
O prázdninách budou litomyšlské mateřské školky
fungovat podle následujícího rozpisu:
I. MŠ bude otevřena v období od 9. srpna do konce
prázdnin. Od 1. července do 6. srpna bude zavřená. 
II. MŠ bude otevřená od 1. do 23. července a poté až
od 30. srpna. V období od 26. července do 27. srpna
bude zavřená.
III. MŠ bude otevřená od 26. července do 6. srpna
a od 23. srpna do konce prázdnin. Od 1. do 23. červen-
ce a od 9. do 20. srpna bude zavřená.                       -red- 
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Tři sociální projekty získaly finanční podporu Kraje
Tří sociální projekty dostaly „zelenou“ v podobě
finanční podpory z Programu prevence kriminality
Pardubického kraje. Jde o projekty Právo pro každý
den, komplexní celoroční interaktivní program Pre-
vence pro rodiny s dětmi se zaměřením na rizikové
děti a mládež a do třetice projekt s názvem Najít
správnou cestu. Celkové náklady na tyto projekty
činí 88 tisíc korun. Město Litomyšl se podílí 20 %,
zbytek hradí granty. 

Prvně jmenovaný seznamuje děti s problematikou
práva. „Projekt podporuje zvyšování právního vědomí
dětí a mládeže pomocí odzkoušené metodiky
proškolenými lektory na základních školách,“
vysvětluje koordinátor prevence kriminality
Městského úřadu v Litomyšli Pavel Voříšek a pokraču-
je: „Rozvíjí nejen právní znalosti, ale zejména prak-
tické dovednosti, jež jsou potřebné v osobním
i profesionálním životě: řešení konfliktů, kritické
myšlení, srozumitelný projev, samostatnost a schop-
nost nahlížet na problémy z více úhlů. Studenti
o problémech diskutují, věnují se aktuálním
společenským otázkám, učí se řešit spory a účastní se
simulovaných soudních přelíčení a debatních soudů -
jakýchsi „her na soud“. 
Tento projekt pracuje s žáky 8. a 9. tříd základních
škol a víceletých gymnázií. V letošním roce by mělo

dojít k další aktualizaci programu, usnadnění lektor-
ské činnosti na jednotlivých školách, vybavení lekto-
rů nezbytnými pomůckami pro vlastní realizaci
programu. „Prioritou zůstává zapojení zejména třídy
s dětmi ohroženými sociálně patologickými jevy, rizi-
kovým způsobem chování,“ doplňuje Pavel Voříšek.
„Nejviditelnějším výstupem projektu je každoroční
soutěž čtyřčlenných družstev, která se letos uskuteč-
ní  ve středu 12. května v internátu nemocnice. Vítěz
městského kola má právo účastnit se kola krajského,
pořádaného v Hlinsku 25. května,“ dodává.

Dalším projektem je cyklus vzdělávání
pro odborníky i laickou veřejnost. „V rámci
celoročního programu nabízíme pro učitele,
výchovné poradce, preventisty, ředitele, a také
rodiče a ostatní zájemce několik setkání v průběhu
celého kalendářního roku. V posledních třech letech
se nám podařilo oslovit nejen pedagogy, ale i širok-
ou veřejnost,“ uvádí vedoucí odboru školství,
sportu a volného času Milada Nádvorníková
a upřesňuje: „Stále se držíme myšlenky, že pro výkon
jakéhokoliv povolání potřebuje mít každý člověk
patřičnou kvalifikaci, školu nebo alespoň kurs. Ale
jaká kvalifikace je ta správná pro výkon role rodiče?
Naším cílem je seznámit především širokou
rodičovskou veřejnost s věkovými zvláštnostmi

jejich dětí.“ Semináře nabízejí témata jako jsou
problematika výchovy dětí od 3 let do dospělosti, jak
respektovat a být respektován, jak zlepšit vztahy
v rodině i ve škole, jak umět komunikovat a řešit
konflikty, jak si poradit se školní nekázní, co s nek-
lidným dítětem, jak zvládat třídnické hodiny, prob-
lematika ADHD, dítě v krizi. Nejbližší seminář se
koná v internátu Litomyšlské nemocnice, a.s. 5.
května a nese název Dítě v krizi. Přehled akcí je
umístěn na www.litomysl.cz.

Najít správnou cestu se pomocí stejnojmenného
projektu snaží nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Naděje o.s. Litomyšl, které poskytuje 4x
týdně v odpoledních klubech zázemí a nabídku vol-
nočasových aktivit dětem z Litomyšle a blízkého
okolí. Jedná se o děti, které nemají nebo neměly
dobré rodinné zázemí. Jsou z rozvrácených rodin,
jsou jiné barvy pleti, jsou intelektuálně slabší
a obtížně se adaptují v běžných kroužcích nebo
jiných zájmových aktivitách. Hrozí jim vyčlenění,
vyloučení ze skupin svých vrstevníků, ze společnos-
ti. Naděje se tak zaměřuje na tvorbu programů
pro děti, které tráví nebo by mohly trávit svůj volný
čas bez omezení a nahodile. 
Projekt Najít správnou cestu přinese zkvalitnění
a pomoc při přípravě a realizaci her v přírodě.
Finanční prostředky budou využity na nákup outdo-
orových GPS navigací. S navigacemi pak odpadne
například problém se značením krepovým papírem či
jiným značením, které často náhodný návštěvník
lesa zničí, a tím dojde k narušení samotné hry.
Manipulace s navigací navíc podpoří logické myšle-
ní a týmovou spolupráci dětí. Herní činnosti tak
získávají další rozměr a oživení.                           -red-

Studenti zjišťovali intenzitu 
provozu na světelné křižovatce 

Na světelné křižovatce v Litomyšli se v úterý 20. dubna
naskytl řidičům a chodcům nezvyklý pohled. Kolem
křižovatky posedávali mladí lidé v reflexních vestách
a cosi si stále zapisovali. Jednalo se o studenty tech-
nické školy, kteří dostali za úkol zmapovat provoz
na této frekventované křižovatce na průtahu městem.

Výsledné hodnoty budou jedním z podkladů
pro dopravně-inženýrskou studii, kterou si objednalo
Město Litomyšl.
Radnice totiž zvažuje, zda by v těchto místech nebyl
možný jiný typ křižovatky. Oslovila proto pardubický
Ateliér malých okružních křižovatek. „Potřebujeme
získat nějaká výchozí data, abychom věděli, na jakou
kapacitu se křižovatka musí navrhnout, případně
upravit,“ vysvětluje za ateliér Jiří Cihlář a Antonín
Dokoupil z odboru rozvoje a investic Městského úřadu
v Litomyšli dodává: „Studií chceme prověřit, zda není
možná spirálová (okružní) křižovatka bez světelné
signalizace. Bylo by zbytečné dále investovat, pokud
není jasné, že je to správná cesta.“ 
Studenti se u křižovatky usadili v určitých časových
intervalech a prověřovali zátěž z jednotlivých směrů.
„Byli jsme tady dvě hodiny ráno a dvě hodiny odpoled-
ne. Z toho se potom dopočítá celodenní intenzita,“
vysvětluje Jiří Cihlář, který na studenty dohlížel. 

Text a foto Jana Bisová

Dopravní omezení
v rámci rekonstrukce
silnice Litomyšl -
Polička
V rámci probíhající celkové modernizace silnice II/360
dojde k dopravním komplikacím na této silnici a v jejím
okolí.
Od 3. května do 31. srpna bude uzavřena část moderni-
zované silnice II/360 mezi Litomyšlí a odbočkou
ve směru Sebranice pro provoz tranzitní nákladní
dopravy. Objízdné trasy budou vedeny po silnici I/35
ve směru Svitavy a I/34 ve směru Polička.
Ve dnech 15. a 16. května a 22. a 23. května (soboty
a neděle) bude v rámci pokládání konečných obrusných
vrstev zcela uzavřena tato silnice od Litomyšle
po odbočku ve směru Osík za průjezdem okolo obce
Nová Ves. Objízdné trasy budou vedeny po silnici II/359
ve směru Osík a silnici III/3592 Osík - Pohodlí. Autobu-
sová zastávka Nová Ves bude v těchto dnech přemístěna
na křižovatku silnic II/360 a III/3592 v docházkové
vzdálenosti od této obce. Cestující veřejnost bude včas
informována. Ulice J. E. Purkyně v městě Litomyšli
bude v tyto dny průjezdná až po křižovatku s místní
komunikací v ulici Na Řetízku.                     Pavel Jiráň,

vedoucí odboru místního hospodářství,
foto Tomáš Čermák

Student litomyšlského gymnázia
vítězem soutěže v USA

Vítěz letošního ročníku Festivalu vědy a techniky
pro děti a mládež v Pardubickém kraji Filip Naiser
ovládl i soutěž I-SWEEEP v texaském Houstonu,
kam se svým vítězstvím nominoval. Student Gym-
názia A. Jiráska v Litomyšli tak navázal na úspěch
svých spolužáků, kteří v USA zvítězili v roce 2009
s robotickým vozítkem v kategorii skupinových
projektů. Filipův projekt Eye Controlled Cursor byl
tentokrát nejlepší mezi pracemi individuálních
řešitelů v oboru inženýrství.
„Z Filipova úspěchu mám pochopitelně obrovskou
radost. Už na soutěži v Pardubicích jsem žasla nad
tím, co dokáže vytvořit žák gymnázia, a teď mě
těší, že stejný pocit měli i zámořští odborníci.
Vedle potvrzení Filipova velkého potenciálu je to
další důkaz o skvělé práci s talentovanými žáky

na litomyšlském gymnáziu. Za to bych chtěla všem
pedagogům moc poděkovat a můj dík znovu patří
i organizátorům festivalu vědy a techniky mláde-
že, bez nějž by děti o svých schopnostech přesvěd-
čovaly daleko obtížněji,“ neskrývala nadšení
z vítězství reprezentanta Pardubického kraje,
členka krajské rady zodpovědná za školství Jana
Pernicová.
Filip Naiser se americké porotě představil se svým
přístrojem, jehož prostřednictvím mohou i hluboce
paralyzovaní lidé pomocí okohybných svalů ovlá-
dat počítač. A s tímto projektem se dokázal prosa-
dit mezi dalšími 600 účastníky soutěže z více než
70 zemí světa.      

Ondřej Tušl,
oddělení komunikace Pardubického kraje



opravdu tak trošku bláznivá, budeme jenom rádi. Vždyť
určitá dávka podivínství musela být jednou ze základ-
ních vlastností všech stavitelů dnešních památek
UNESCO či dalších téměř geniálních skvostů, které
máme v našich městech. Řekněte sami, není hranice
mezi genialitou a čirým podivínstvím těžce definova-
telná a velmi křehká? Naše show splní svoje poslání
v případě, že si budete pokládat právě tyto a podobné
otázky. Přiměje-li vás tato nenásilná společná propaga-
ce nejvýznamnějších památek českých a moravských
měst k jejich návštěvě, slibujeme, že se vynasnažíme,
abyste nebyli zklamáni!
V Litomyšli se na KdybyKulicha můžete těšit již v so-
botu 3. července 2010. Zahájení hudebního minifesti-
válku bude patřit místní skupině Pendl, pokračovat
bude brněnská kapela Kulturní úderka. Vrchol hudeb-
ního večírku bude patřit programu s názvem Pocta
Zuzaně Navarové se kterým přijede skupina Neres
s hvězdou Klárou Vytiskovou. Mimochodem právě
za toto album získala Klára Vytisková nominaci na cenu
Anděl 2009 v kategorii Zpěvačka roku. Litomyšl se
tedy zcela jistě má na co těšit!         
Dodejme, že nositelem projektu s názvem Živá města –
živé památky je obecně prospěšná společnost Terra
nostra a důležitými partery svazky obcí České dědictví
UNESCO a Česká inspirace. Realizace projektu by neby-
la možná bez podpory z Integrovaného operačního
programu, státního rozpočtu, jednotlivých měst
a všech umělců.      

Ing. Michaela Severová, 
výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO,
členka výkonného výboru sdružení Česká inspirace 
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KdybyKulich aneb letní vánici
Inspirace vám přináší UNESCO

KdybyKulich je tak trošku podivný název pro neméně
podivnou mobilní artistní show. Show s podtitulem
„letní vánici Inspirace vám přináší UNESCO“ bude plná
kultury a tvořivosti bez hranic. Svoji pouť
odstartuje již 11. června v Českém Krumlově
a až do konce července se zastaví ve 23 měs-
tech a obcích v celé České republice. Hlav-
ním cílem je oživit historická města
a nenásilnou formou upozornit na existenci
mnoha krásných památek, které je možné
vidět ve městech Českého dědictví UNESCO
a České inspirace. Téma historie a památek se
bude v rámci KdybyKulichu prolínat také s
živou kulturou přesně v souladu s heslem
„Žij v živých městech s živými památkami“.
Putovat mezi městy budou i nejrůznější ama-
térské kapely, které tvoří svůj vlastní reper-
toár. Závěrečné slovo bude mít čtení na dobrou noc.
Ještě před tím se však můžete těšit na řadu hvězdiček,
které mají často vazbu právě například na města
UNESCO. Vrcholem programu bude unikátní představe-
ní s názvem Kámen mudrců aneb šutr chytráků. Před-
stavení vzniká na míru našim památkám. Půjde o žánr

multimediální performace. V představení budou pou-
žity prvky moderního cirkusu i nejmodernější hi-tech
technologie, chybět nebude ani projekce. Odpolední

program bude plný her, hlavolamů a soutěží.
Kdo z dětí by odolal pravé letní koulovačce
či stavění sněhuláků? Chytit si budete moci
i svého vlastního kapra a pro dospěláky při-
pravujeme soutěž v pletení šály nebo nefal-
šovanou knihovnu. V knihovně budete moci
nejen nahlédnou do řady pěkných knih, ale
také se seznámit s akcí Najdi – přečti – pře-
dej. Smyslem tohoto projektu je podpořit
četbu. Každý máte jistě doma celou řadu
knih, které již podruhé číst nehodláte (víte
již například, že vrahem je zahradník).
Někdo jiný by si je však rád přečetl. Proto
můžete tyto knihy přinést v rámci akce Kdy-

byKulich na náměstí, organizátoři je opatří samolep-
kou s pokyny a další návštěvníci KdybyKulichu si
kromě zajímavých zážitků mohou domů odnést také
knihu. Po přečtení doporučujeme zanechat na něja-
kém vhodném místě, případně předat další osobě.
Pokud se vám bude zdát naše show KdybyKulich

> strana 1
Podle jeho slov otevře první místo v soutěži
knize dveře především do zahraničí, s čím však
je spojena nutnost vydání anglické mutace. 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také
fotograf Pavel Vopálka, který na knize také
spolupracoval. „Je velice příjemné, být v tako-
vé společnosti. Jsem velmi rád, že jsem byl
osloven a mohl jsem se na knize podílet,“ sdě-
luje fotograf. „Pro mě je ale důležité, že jsem
mohl své spolupracovníky poznat blíže a naše
spolupráce se rozvinula v přátelství,“ pokraču-
je Pavel Vopálka, který se v loňském roce podí-
lel na třech knihách. A co na ocenění říká sám
autor Milan Skřivánek? „Stařecká ješitnost
byla polechtána, ale na ocenění má zásluhu
také Jiří Lammel za grafickou stránku i Pavel
Vopálka, který se podílel na fotografiích. Já
jsem pouze hlídal koncepci,“ sděluje skromně
tvůrce vítězné publikace. 
O knihu Litomyšl 1259-2009 město kultury
a vzdělávání byl velký zájem už od okamžiku
jejího oficiálního uvedení. V této chvíli je již
bohužel celý náklad vyprodán. „Knížky už
nejsou, ale zjišťujeme cenovou kalkulaci
na případný dotisk. Je však možné, že cena
prodejní cena publikace bude vyšší než při prv-
ním vydání. Tehdy bylo možné od celkových
nákladů odečíst dotace z Ministerstva kultu-
ry,“ dává naději případným zájemcům o 616
stránkovou kroniku, popisující dějiny malebné
Litomyšle, tisková mluvčí Města Litomyšle
Michaela Severová. 
Kolekce Nejkrásnějších českých knih roku
2009 ze všech kategorií je vystavena až do 30.
května v Malé výstavní síni Památníku národ-
ního písemnictví v Praze na Strahově.

Jana Bisová, foto archiv Jiřího Lammela

Nejkrásnější česká
kniha roku 2009

Seminář o urbanismu se dotkl 
i problematiky cestovního ruchu

V Zámeckém pivovaru se ve dnech 22. a 23. dubna
uskutečnil odborný seminář Město, kultura, cestovní
ruch. Akci pořádala Asociace pro urbanismus a územ-
ní plánování ČR ve spolupráci s ministerstvem
pro místní rozvoj, Pardubickým krajem a Městem Lito-
myšl a sjeli se na ni projektanti, ale i správní úředníci
z celé republiky. Hlavními tématy totiž byla problema-
tika městské turistiky a využívání přírodního prostře-
dí pro rekreaci. Během setkání byl například
představen právě vznikající územní plán Litomyšle,
na kterém pracuje doc. Ing. arch. Petr Hrůša.
„Není tajemstvím, že v podstatě většina měst volá
po zvýšení cestovního ruchu, po tom, aby se tam lidé
zdrželi alespoň jednu noc, ale na druhou stranu se
na semináři dotýkáme i opačné problematiky,“ říká
Ing. arch. Milan Košař z Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR a dodává: „Například historické
jádro Prahy nebo Českého Krumlova ztrácí funkci
pro bydlení. Dopadem je zmrtvění tohoto centra.“
Podle Milana Košaře to přináší i další problémy, souvi-
sejícími s fungováním města. Dalším nastoleným téma-
tem byl střet podnikatelů a ochránců přírody.
Příkladem byla horská střediska. „Dochází k názorové-

mu střetu podnikatelů, kteří hájí vybavenost hor
a na druhé straně ochránců přírody, jež hájí přírodní
rezervace,“ uvádí architekt Košař. „Na seminář jsme
proto pozvali představitele podnikatelů, vedení města,
ochránců přírody, ale také památkářů,“ dodává. 
Součástí dvoudenního semináře byla rovněž prohlídka
Litomyšle, zaměřená nejen na citlivě zrekonstruované
objekty, ale také na moderní architekturu. 

Text a foto Jana Bisová

Opera pod májovým nebem
V Litomyšli dne
29. května v 18.30
na Smetanově
náměstí proběhne
hudební večer
plný krásných
operních melo-
dií. Před sochou
Bedřicha Smetany
budou mít diváci
možnost poznat
čtyři mladé začí-
nající umělce,
kteří možná za

několik málo let, díky svému výjimečnému nadání,
překročí hranice naší země a postaví se na operní
prkna, která skutečně znamenají svět. 
Za doprovodu Pardubické komorní filharmonie se
představí sopranistka Lucie Fišer Silkenová, vítězka
mezinárodní soutěže mladých hudebníků ve francouz-

ském Lyonu, Václava Housková mladá talentovaná
mezzosopranistka, kritiky označovaná jako nový
objev české operní scény, slovenský tenorista Juraj
Hollý, vítěz mezinárodní pěvecké soutěže Antonína
Dvořáka v Karlových Varech a domorodý nadějný bary-
tonista Leoš Krejčí, student Akademie múzických
umění v Praze. 
Májový večer bude v moci největších operních sklada-
telů hudebního nebe, zazní klasické kusy z per
W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G. Donizettiho, G. Verdiho,
J. Offenbacha, C. Saint-Saëna, B. Smetany, G. Bizeta
a dalších.
Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez jejichž
finanční pomoci by podobný projekt nemohl být reali-
zován… Dagmar a Patrik Krpčiarovi, Miroslav Kroupa,
Arnošt Maiwald, Milan Kotlár, Ondřej Horský.
V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut
do Smetanova domu. Jste všichni srdečně zváni. Vstup
volný!                                                                            

-red-
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Účastí v soutěži se soutěžící zavazuje, že v přípa-
dě vítězství poskytne nabyvateli výhradní licen-
ci k užití díla. Organizátor soutěže nenese
zodpovědnost za případné porušení cizích práv
v souvislosti s použitím díla. Každý soutěžní
návrh musí být doplněn jednou přihláškou,
jinak je neplatný. 

přihláška do soutěže

Redakce Lilie vyhlašuje při
příležitosti dvacátého výro-
čí od prvního vydání Zpra-
vodaje Města Litomyšle
dlouhodobou soutěž o zají-
mavé ceny. Soutěž probíha-
jící až do konce tohoto roku,
bude mít dvě kategorie –
literární a fotografickou.
Účastníci literární kategorie
mají za úkol napsat báseň
o maximálně 160 znacích
(včetně mezer), ve které se
alespoň jednou objeví slovo
„lilie“. Úkolem soutěžících
v kategorii fotografické
bude téma „Jak vidíte Lito-
myšl“. Dostatečně kvalitní
fotografie je vhodné doplnit krátkým,
vypovídajícím popiskem. 

Jaká jsou pravidla?
Každý účastník soutěže může poslat maxi-
málně pět prací v každé kategorii. 
Každý měsíc počínaje červnem 2010 vybe-
re Redakční rada Lilie nejlepší příspěvky,
které dorazí do 20. v předchozím měsíci.

V Lilii bude věnována soutěži
vždy maximálně jedna celá
strana. Básničky a fotografie
budou otištěny anonymně
pouze pod přiděleným čís-
lem. Hlasovat o vítězích
budou moci všichni čtenáři
Lilie na webu města
www.litomysl.cz/lilie, případ-
ně také písemně či e-mailem
(lilie@litomysl.cz).   Konečné
výsledky zveřejníme v ledno-
vé Lilii.

Co můžete vyhrát?
Všechny věnované ceny
do soutěže budou rozděleny
do dvaceti balíčků – za každý

rok fungování Lilie bude odměněn jeden
soutěžící s nejvyšším počtem hlasů. V tuto
chvíli vám nabízíme malou ochutnávku
cen: dvě roční permanentky do krytého
bazénu, dvě abonentky na divadlo
do Smetanova domu, dvě celoroční vstu-
penky do Kina Sokol, poukázka v hodnotě
1 000 Kč na vstupenky na Smetanovu
Litomyšl, roční permanentka na městskou

hromadnou dopravu, deset volných vstu-
penek na koncert do Music Clubu Kotelna,
publikace Litomyšl 1259–2009 město kul-
tury a vzdělávání, dvě masážní křesla
po pěti sezeních od MUDr. Vladimíra Žáka,
10x vstup do fitness a 10x vstup do solné
jeskyně od společnosti Fitness club 233
na Tyršově ulici nebo dvě permanentky
do fitnesscentra a poukaz na masáž v hod-
notě 200 Kč od Real Gym Nedošín. Roz-
hodli jsme se seznam cen v tuto chvíli
ještě neuzavírat. Máte-li tedy zájem „něco
přidat“, pošlete nám prosím vaši nabídku
cen na adresu lilie@litomysl.cz. Seznam
cen bude průběžně zveřejňován a doplňo-
ván. 

Věříme, že jsme vás alespoň trochu naláka-
li a už v duchu rýmujete či přemýšlíte,
který kousek Litomyšle vyfotografovat. Tak
tedy s chutí do toho, již teď se těšíme
na vaše díla.                        

Vaše redakce Lilie 

Lilie
dvacítkou
Zahajujeme literární

a fotografickou soutěž

o zajímavé ceny!

Soutěžící se zavazuje uzavřít výhradní
licenční smlouvu a postoupit nabyvateli 
veškerá práva k užití díla přihlášeného
do soutěže v případě, že zvítězí 
v některé z kategorií.

Lilie dvacítkou

Jméno a příjmení

Bydliště

Telefon, e-mail

Kategorie

Datum a podpis soutěžícího

případné dotazy k soutěži:
lilie@litomysl.cz nebo tel. 461 615 969



Redakce pražského periodika „Architekt“ chystá
obsáhlejší pasáž o Litomyšli. Formou ankety se ptá
na názory lidí, v jejichž tvůrčím životě se vztah
k tomuto městu stal významným inspiračním zdrojem.
Malíř B. Kopecký odpovídal na tyto otázky: V čem spat-
řujete specifičnost tohoto města? Jak ji lze srovnávat
s obdobnými sídelními útvary v Evropě? Jak vnímáte
stavební rozvoj Litomyšle v posledních
letech? Jak byste si představoval další
architektonický rozvoj města v ideálním
případě?
„Musím přiznat, že Litomyšl se mým inspi-
račním zdrojem nestala. Jen krátce
v mládí, těsně před rozhodnutím litomyšl-
ských soudruhů poslat syna sklenářského
živnostníka na převýchovu. Přes všechny
osobní pohromy jsem svůj vřelý vztah k rodnému
městu nezměnil. 
Historici historii znají. Tuším, že v době, kdy osídlenci
hlubokých hvozdů začali ze svého okolí vyhánět med-
vědy, začínali také uplatňovat neuvěřitelnou moder-
nu. To jest stavět kultovní kamenné stavby i na obranu
víry křesťanské. Je tedy jasné, že románská architek-
tura se stala proudem, který spojoval Evropu. Litomyšl
nepochybně přispěla k tomuto trendu trojlodní bazili-
kou (Sv. Klimenta), žel zrakům návštěvníků ukrytou.
Nejstarší svědectví kultury města a důkaz spojení Lito-
myšle s Evropou je na předním prostranství zámku pod
navážkou.
Když doznělo cinkání klíčů, jako by se navrátil do Lito-
myšle duch Bohuše Kostky z Postupic (postavil Nové
město). Tvrdohlavý, v prosazování změn ve prospěch
města, neústupný starosta Brýdl nejedenkrát překou-
sl nevděk maloměšťáckého kritika. Co bylo vykonáno,
na to jsou viditelné důkazy. Po staletí zanedbané
komunikace historického jádra se stávají po rekon-
strukci pýchou města. Kdo nechce vidět, nebude se
těšit ani z dalších citlivých investic a je jich mnoho.
Nedávno jsem se snažil připomenout ty významné
a zdaleka se mi nepodařilo vyčíslit všechny.
Přál bych si, aby se město topilo v zeleni. Devastovaná
děkanská zahrada bude upravena rekonstrukcí v par-
kový prostor. Takřka ve středu města vznikne areál,
který se stane dalším jedinečným činem samosprávy
města v jeho historii. Neskromným snem je zrušení
jednosměrné dopravy od pošty po Olivetské hoře.
Vznikla by další oáza zeleně a klidu, přestala by ohro-
žování v tomto prostoru lidské (pěší) komunikace ne
vždy ukázněnými motoristy. Město postrádá v mno-
hem větším měřítku pěší zóny. Průjezdnost náměstí je
otřesná, nekontrolovatelná, chybí zpomalovače, svě-
telné zařízení (semafory) u všech škol. Parkoviště
mimo střed města je ekologicky nezbytné.
Na závěr trochu fantazie. Město je rozdělené. Kdyby
silnice rozdělující město byla vedena tunelem (asi 800
metrů), bylo by to vítězství ekologie, rozumu a esteti-
ky, zelená zóna by rozdělené město spojila.“

(Lilie č. 11 z 29. května 1998 / ročník VIII.)

Na začátku dubna odstartovala další etapa rekon-
strukce bývalého pivovaru. Kvůli zázemí stavby vznik-
la na prvním zámeckém nádvoří ohrada
a návštěvníkům zámku nezbývá nic jiného, než se
s touto skutečností smířit. Zanedlouho už ale plot
bude mít rozhodně příjemnější vzhled, promění se
totiž ve velké výtvarné dílo. Ohradu zkrášli a motivy
sgrafit pomalují žáci Základní umělecké školy Bedři-
cha Smetany. „Ten nápad vlastně vznikl díky mému
střetu zájmů,“ s úsměvem vysvětluje ředitel „zušky“
Radomil Kašpar. „Jako místostarosta se okolo projek-
tu rekonstrukce pivovaru pohybuji už dlouho a je mi
jasné, že z ohrady na zámku nikdo radost mít nemůže,
i přesto, že První litomyšlská stavební byla vstřícná
a barvu ohrady přizpůsobila okolnímu prostředí. Když
jsem byl naposledy v partnerském městě Levoča, opra-
voval se tam kostel a okolo byla podobná ohrada.
Tamní umělecká škola si tuto příležitost nenechala ujít
a ohradu proměnila v galerii. Takže také odtud přišla
inspirace.“
Na proměně ohrady na zámku se podílí oba výtvarné
ateliéry litomyšlské „zušky“, pod vedením Šárky Fran-
kové i Míšy Kotlárové. Nevýhodou je, že je ohrada vlni-
tá. „Tento problém jsme už vyřešili,“ říká Radomil
Kašpar. „Psaníčka sgrafit děti namalují i na plátna,
která se pak na ohradu budou instalovat. Zatím je
hotové první zkušební plátno a pracuje se na dalších.
To, jak budou jednotlivá sgrafita vypadat, určitě
necháme zcela na fantazii dětí, o inspiraci není v Lito-
myšli nouze.“
V jakousi galerii v exteriéru by se ohrada měla promě-
nit do konce školního roku. Radomil Kašpar k tomu
dodává: „Samozřejmě, že to něco bude stát, ale důleži-
té je, že děti uvidí výsledek své práce, která bude urči-
tě náročná. Se školou připravujeme ještě jeden
podobný projekt. V našich výtvarných ateliérech vzni-
kají další rozměrná plátna a výkresy. S vedením lito-
myšlské nemocnice jsme se totiž dohodli, že
vyzdobíme některá její oddělení.“
Tereza Klůsová (Lilie č. 5 z 6. května 2005 / ročník XV.)

spojené s finanční odměnou 1 milion korun převzal
ve Španělském sále Pražského hradu z rukou ministra
kultury za asistence ministra pro místní rozvoj a před-
sedkyně Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska starosta Litomyšle Ing. Miroslav Brýdl.
V odůvodnění, které bylo součástí elaborátu vypraco-
vaného Ing. Antonínem Dokoupilem, je zdůrazněn
objem investic vydaných na obnovu památek v Lito-
myšli, který mnohonásobně převyšuje částky poskyto-
vané ze státních programů. Nejvýznamnějším počinem
hodnoceného období bylo dokončení Klášterních
zahrad v centru památkové rezervace, které navazují

na zámecký areál, v roce 1999 zapsaný
na Seznam UNESCO.
Výrazným kladem památkové rezervace je
to, že se nestává mrtvou kulisou a neslou-
ží jen turistům, ale především svým obyva-
telům. Od roku 1992 vzniklo v Litomyšli
rekonstrukcemi historických domů sedm-
náct bytových jednotek a památková zóna
dokázala absorbovat i řadu nejrůznějších

podnikatelských aktivit.
Peníze, spojené s tímto oceněním, budou vloženy
do rekonstrukce prostor v hlavní budově muzea, aby
zde mohla vzniknout čajovna. Do města, s tak velkým
množstvím středních a vyšších škol, tento moderní typ
občerstvení a relaxace zcela jistě dobře zapadne. Zří-
zením čajovny Město vyhoví i doporučení alternativ-
ních možností v pohostinství, které ve svém nedávném
průzkumu uvedli studenti VŠE v Praze.
Krásnou cenu si všichni pyšní Litomyšlané mohou pro-
hlédnout ve výloze Galerie de Lara.

-eh- (Lilie č. 5 ze 4. května 2001 / ročník XI.)

Nové bydlení v Litomyšli
Lilie z května 2004
Plochy určené pro výstavbu bytových či rodinných
domů na území našeho města určuje územní plán.
Od roku 1999 probíhá v souladu s územním plánem
výstavba bytových domů v lokalitě U Nemocnice. Dnes
je zde ve čtyřech bytových domech celkem 146 byto-
vých jednotek a 38 garážových stání. V roce 2003 byla
v této lokalitě zahájena výstavba dalších 28 bytových
jednotek, které budou připraveny k nastěhování
v roce 2005.
Dosud nezastavěné plochy, které jsou v územním
plánu určeny pro výstavbu bytových domů jsou zčásti
ve vlastnictví města, ale až na výjimky nejsou zainve-
stovány inženýrskými sítěmi. Město Litomyšl plánuje
některé tyto plochy nabídnout soukromým investo-
rům, jejichž povinností bude při výstavbě dodržet
pouze základní regulativy výstavby jako je poloha
a podlažnost objektů, minimální počet bytových jed-
notek, dopravní obslužnost lokality, včetně odpovída-
jícího parkingu, napojení na přilehlé inženýrské sítě
apod. V tuto chvíli se jedná o tři lokality: Havlíčkova
ulice (minimálně 8 bytových jednotek), tzv. městské
vily v lokalitě U Nemocnice (3x minimálně 12 bytových
jednotek) a bytový dům v lokalitě U Školek (minimál-
ně 42 bytových jednotek). Přáním města je výběr tako-
vých developerských firem, které by v dohledném
časovém horizontu zabezpečily výstavbu uvedených
objektů.
Pozemky ve vlastnictví Města Litomyšl, které byty
určené pro výstavbu rodinných domů, byly již v minu-
losti zainvestovány a prodány soukromým stavební-
kům (např. lokalita Na Řetízku). Město již v tuto chvíli
nevlastní další takovéto pozemky. Přesto se však snaží
podporovat také výstavbu rodinných domů, a to
pomocí příspěvků na výstavbu inženýrských sítí. Toto
je příklad lokality na ulici Kornické nebo na ulici
Okružní, kde budou připraveny plochy pro výstavbu
cca 40 rodinných domů. Předpokládáme, že výstavba
v těchto lokalitách by mohla být zahájena již v průbě-
hu letošního roku.                                                       -ms-

(Lilie č. 5 z 5. května 2004 / ročník XIV.)
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Z ankety pražského 
časopisu Architekt
Lilie z května 1998 

Litomyšl historickým 
městem roku
Lilie z května 2001

Komise na zámku vybírala
nejlepší muzejní počiny
Lilie z května 2008

seriál

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regene-
race Městských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2000 získala Litomyšl.
Do finálových nominací se dostala již podruhé. Loni
v souboji o toto prestižní ocenění podlehla společně
s Jindřichovým Hradcem Kutné Hoře. Letos byla vedle
Litomyšle nominována města Česká Kamenice, Loket
a Prachatice. V úterý 17. dubna toto nejvyšší ocenění

V zámeckém areálu přibudou
sgrafita
Lilie z května 2005

Ve dnech 16. a 17. dubna zasedala v Litomyšli porota
Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis. Porotu uvítal
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli Roman Košek
a na památku věnoval každému z členů publikaci
o litomyšlském kupci a sběrateli Quido Šimkovi. „Velmi
oceňujeme tuto knihu, i když ji zde máme jen jako
pozornost hostitelů. Tvrdíme, že by určitě měla
na jedno z ocenění,“ pochválila dar litomyšlského
muzea členka komise Květa Křížová.
Sedmičlenná porota složená ze zástupců muzeí,
památkové péče, galerií a Ministerstva kultury ČR
stála před úkolem vyhodnotit projekty přihlášené
do VII. ročníku této soutěže. V kategorii výstav se
letos přihlásilo sedmadvacet muzeí a galerií, publika-
cí se sešlo dokonce jedenatřicet a v kategorii muzejní
počin roku soutěžilo třináct projektů. Na odtajnění
výsledků hlasování členů poroty si však budeme muset
počkat do 15. května, kdy budou výsledky slavnostně
vyhlášeny a oceněny v Pantheonu Národního muzea
v Praze. Komise se vždy během podzimních a zimních
měsíců věnuje posuzování přihlášených výstav -
muzejních či galerijních, katalogů a publikací. „Komi-
se si Litomyšl oblíbila i proto, že oceňujeme rekon-
strukci architekta Pleskota v této části pivovarského
areálu,“ řekla nám její předsedkyně Květa Křížová
a dodala: „Dobře se nám tady pracuje i nocuje. Naše
dvoudenní jednání je pro nás v Litomyšli potěšením.“    

Eva Hudečková 
(Lilie č. 5 z 5. května 2008 / ročník XVIII.)



Dva dětské sbory, působící na půdě
Základní umělecké školy (ZUŠ)
Bedřicha Smetany v Litomyšli, se
mohou pochlubit cennými vítěz-
stvími. Ze soutěží dovezly jedno
stříbrné a dvě zlatá pásma.
Od porot si vyslechly slova chvály. 
První pěvecké „klání“ čekalo
na zpěváčky 8. dubna na Krajské
přehlídce dětských pěveckých
sborů v Chrudimi. Konkurence zde
byla skutečně veliká, neboť v Par-
dubickém kraji působí celá řada
výborných pěveckých uskupení.
„Do soutěže jsem přihlásila naši starší přípravku, dět-
ský sbor Kvítek a nejstarší oddělení litomyšlského dět-
ského sboru, Lilium,“ sděluje sbormistryně Lucie
Kratochvílová a pokračuje: „Kvítek vybojoval krásné
stříbrné pásmo a ještě větší radost mi udělali „Liliáci“,
kteří do Litomyšle přivezli pásmo zlaté. Po necelých
dvou letech, kdy v tomto složení zpíváme, to považuji
za velký úspěch.“ 
Oba sbory na soutěž jely s dobře promyšleným reperto-
árem, neboť v těchto kláních na skladbě písní velice
záleží. Program sestával z písní různého žánru - lido-
vých i umělých. Střídala se i tempa, a program tak byl
zajímavý a rozmanitý. „Kvítci měli asi největší úspěch
s písničkou M. Raichla „Veselé vrabčí cestování“, a líbi-
la se také písnička, jež naše „kvítka“ krásně vystihuje
– „Zase už nám pusy jedou,“ říká Lucie Kratochvílová.
Lilium už mělo program náročnější. „Začali jsme nád-
hernou úpravou slovenské písně „To ta Helpa“ v úpra-
vě Václava Ptáčka, za doprovodu klavíru a příčné
flétny a zpěváci zde ukázali nejen své pěvecké schop-
nosti, ale také ty pohybové. Velký úspěch zaznamena-
la polská píseň „Gorale“, na které jsme se také velmi
vyřádili a kterou moc rádi zpíváme. Byli jsme za ni
porotou pochváleni a potěšilo nás, že se v našem podá-
ní líbila prý více,než od královéhradeckého sboru
Jitro. Náš program byl zklidněn nádhernou moravskou
písničkou „Křepelinka“, kterou jsme provedli „a capel-

la“ a na závěr jsme si vystřihli „vypalovačku“, snad
všemi dětmi oblíbenou skladbu, „Adiemus“, za dopro-
vodu klavíru, flétny a afrických bubínků djembe,“
upřesňuje dále sbormistryně.
Ovšem radost z vítězství v krajském kole byla o to
větší, že díky zlatému pásmu se sbor Lilium probojoval
na Celostátní přehlídku dětských sborů Zahrada písní,
která konala 10. dubna v Praze. A tady na dětský sbor
čekal další zasloužený úspěch. Získaly další zlaté
pásmo. „Děti soutěžily se stejným programem jako
v Chrudimi. Porotou byly velmi pochváleny za kultivo-
vaný projev, čistou intonaci a kvalitní barvu sboru,“
uvádí Lucie Kratochvílová. 
Dětské sbory ale neusínají na vavřínech a již za sebou
mají další vystoupení a řadu dalších v plánu. Výjezdní
vystoupení absolvovala koncem dubna nejmenší Pou-
pátka, která se jela pochlubit tím, co se za necelý rok
naučila na Perníkový festiválek do Pardubic. V neděli
3. května se dětské hlásky rozléhaly kostelem Povýše-
ní sv. Kříže při již tradičním Májovém koncertu. Děti si
opět pozvaly další sborové kamarády, tentokrát z tře-
bíčského dětského sboru Resonance. Ve středu 5.
května se představily mladší generaci tradičním zpívá-
ní na schodech v Klášterních zahradách v rámci Majá-
lesu, kde předvedly i společnou píseň s KOSáky. „Hned
následující den odjíždí Kvítci na festival „Bude nás
pět“ do Rychnova nad Kněžnou. Budou poprvé bydlet

u svých sborových kamarádů v rodinách. V pátek 21.
května odjíždí oba sbory na další soutěž dětských
sborů do Svitav. Další týden potěší svým zpěvem slou-
penské seniory. Asi poslední větší akcí bude víkendo-
vý festival „Třebíčské resonování“, kam pojede
Litomyšlský dětský sbor Lilium v polovině června. No
a pak už snad budeme mít trochu klidu na zasloužené
nabírání nových sil. Na konci prázdnin nás čeká první
sborový tábor v Nekoři na Pastvinách,“ vyjmenovává
vystoupení sbormistryně a připojuje pozvánku:
„Pokud by s námi někdo rád zpíval, přijďte se kdykoli
podívat na některou z našich zkoušek. Rádi přivítáme
nové posily, a to i chlapce!“ Na ZUŠ Bedřicha Smetany
pracují 3 sborová oddělení - nejmladší oddělení,
pojmenované Poupátka, je určeno dětem od 4 do 6 let.
Zde si zatím víceméně jen hrají, učí se jednoduché dět-
ské písničky spojené s pohybem či s doprovodem Orf-
fovských nástrojů. Prostřední oddělení Kvítek tvoří
děti 2. až 4. třídy. Tady se již hlouběji pracuje
na pěvecké technice. Cílem je dokonalé zvládnutí jed-
nohlasu, ale děti nacvičují také písně dvou či tříhlasé.
Nejstarší oddělení Lilium navštěvují zpěváci od 5.
třídy do 17 let. Repertoár tohoto sboru je rozmanitý,
tvoří jej nejrůznější úpravy lidových písní, umělé písně
z různých slohových období, písně jiných národů, spi-
rituály atd. Více na www.lilium.alexei.cz.

Jana Bisová, foto Archiv ZUŠ Bedřicha Smetany 
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Zpěváčci ze „zušky“ úspěšní

Litomyšlský dětský pěvecký sbor Kvítek. Litomyšlský dětský pěvecký sbor Lilium.

Mother’s Angels, to je čtyřčlenná kapela, která se
na hudební scéně objevila již na jaře 2005. Fanoušky si
získala především vlastní tvorbou. Jakub Dryml (kyta-
ra, zpěv), Béďa Hájek (bicí, vokály), Petr Lenoch (basa)
a Johny Bartoschek (klávesy, podkresy) se snaží
o energický projev bez naučených póz, falešných gest
a předstírání. „Přejeme si být opravdoví, přirození, tak,
aby všechno na podiu a vycházelo jenom z nás samých.
Našim cílem je v lidech všech věkových kategorií vzbu-
zovat co největší škálu emocí a pocitů,“ říkají kluci,
kteří během letošního dubna absolvovali šňůru kon-
certů s Divokým Billem.  
Skupina má za sebou vystoupení na celé řadě festivalů
jako Mezi Ploty, Rock For People, Rej Noci Svatojánské,
Jam Rock a Jam Rock Tour hudební televize Óčko nebo
na Noci plné hvězd, ale vystupují také po klubech.
V soutěži Skutečná Liga 2008 obsadili třetí místo z 250
kapel, v Hudební Lize Města Pardubic letos skončili
druzí. Hlas jim můžete poslat do prestižní hudební sou-
těže kapel RGM Live Space (více
na www.rgmlivespace.cz), kde postoupili do užšího
výběru (medailonek Mother’s Angels poběží na TV Óčko
4. května od 17.40, repríza ve středu v 10.40). 
Po albu Žár (2006) vydali singly Leť (2008) a Dost!
(2009). Na 8. května chystají křest druhého CD
s názvem Můj dům. Akce se uskuteční v Music Clubu
Kotelna v Litomyšli od 20.00.
Manager kapely Petr Mikulecký zodpověděl několik
otázek:

Mother’s Angels byla předkapelou Divokýho Billa.
Jak došlo k této spolupráci? 
V minulosti jsme hráli na několika větších festivalech,
kde vystupovali i kluci z Billa, a tak jsme se postupně

první singl oblékáme do různých hudebních hávů,
a tím ho přibližujeme i posluchačům jiných hudebních
stylů.

Účastníte se prestižní vyhledávací soutěže RGM
Live Space. Co to pro vás znamená, a co by vám
vítězství přineslo? 
V prvé řadě je to pro nás velká reklama, protože zázna-
my z vystoupení jsou postupně zveřejňovány i na TV
Óčko a uvidí je tak značné množství lidí, kteří nás
doposud neznali. Kromě toho si postupující kapely
zahrají na velkých českých festivalech, což je pro nás
šance představit naši hudbu širší veřejnosti.

Po čtyřech letech vydáváte nové CD. Křest se
uskuteční v Litomyšli a prý chystáte i překvapení?
Je to naše druhé oficiální CD. Pojmenovali jsme ho
„Můj dům“; obsahuje 10 písní a na rozdíl od předchozí-
ho je celé v češtině. Slavnostně pokřtěno bude 8. květ-
na v litomyšlském klubu Kotelna. Chystáme speciální
dvouhodinové klubové vystoupení, během kterého
zazní kompletní setlist z nového alba Můj dům, ale
dostane se i na starší hity, které již na koncertech
z časových či jiných důvodů nehrajeme. Dále na tento
slavnostní večer chystáme několik překvapení, která
ale zůstanou do poslední chvíle utajena. Jako hosté
vystoupí Honza Ponocný alias Cirkus Ponorka a česko-
německá kapela The Roads. 

Co máte v plánu do budoucna? 
Rádi bychom se i nadále věnovali skládání vlastní
hudby, která nás baví, co možná nejvíce koncertovali
napříč republikou a v neposlední řadě si to hlavně spo-
lečně s fanoušky andělsky užívali.

Ptala se Jana Bisová, foto promo foto 

seznámili, jak lidsky, tak i hudebně. Během dubna jsme
s nimi odehráli celkem 10 koncertů po celé ČR. 

Jaký styl kapela hraje? Uvádíte „agresivní pop
s důrazem na české texty“, co si pod tím má představit
čtenář, který Mother’s Angels nikdy neslyšel?
Stojíme si za českými texty, protože si myslíme, že text
je nedílnou součástí každé písničky a je důležité, aby
mu posluchač rozuměl. A jelikož jsme česká kapela
a hrajeme v Čechách, nevidíme sebemenší důvod se
schovávat za angličtinu. A na co odkazuje ten „agresiv-
ní pop“? To se prostě musí slyšet…

Jakým vývojem kapela do dnešní doby prošla?
Petr s Kubou spolu vystupovali již na základní škole
na Dnech matek, kam přinesli svěží rockový vítr
do tamních stojatých konzervativních vod. Po několika
personálních změnách se sestava ustálila na trojici
Jakub Dryml (kytara, zpěv), Petr Lenoch (basa), Béda
Hájek (bicí) a před rokem se rozrostla o Johnyho Bar-
toschka (klávesy, podkresy). Jako oficiální rok vzniku
uvádíme rok 2005 a slavíme tedy letos páté výročí naší
existence. Při této příležitosti plánujeme i několik
narozeninových překvapení. Za všechny uvedeme rub-
riku Volnej na našich webových stránkách, kde náš

Mother’s Angels si chtějí s fanoušky andělsky užívat
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Není jedno, co vychází z našich úst
k zamyšlení...

Když jsem před koncem minulého roku souhlasila
s tím, že v květnové Lilii pojednám v rubrice „K
zamyšlení“ o třetím přikázání z Desatera, zdaleka jsem
netušila, jak to bude svízelné. „Nevezmeš jméno
Hospodina, Boha svého nadarmo...“ Takto je to
všeobecně známo, tak tomu rozumíme. Anebo
nerozumíme? Zvykli jsme si na to, že dodržování
Božího zákona nikdo nehlídá. Nikdo se nás neptá
na to, jak moc ovlivňuje náš život. Vlastně jsme si
zvykli i na to, že se bez znalosti této veledůležité
duchovní normy dá docela dobře žít. Jistě přestupu-
jeme všechna přikázání, mně se ovšem najednou zdá,
že právě toto třetí přikázání se přestupuje nejvíce. 
Žijeme v prazvláštní době. Spoléháme sami na sebe.
Nikdo nebere vážně skutečnost, že člověk je přesa-
hován, že lidský rozum není vrchol poznání. Neděláme
si starosti s tím, co lidstvo odjakživa nejvíc zajímalo,
tedy, jak to bude, až skončí naše časnost. Jenomže
ono to třetí přikázání má pokračování: „...neboť
nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdo by bral
jméno jeho nadarmo“. 
Jednou, před mnoha lety mi řekl jeden mladý muž, že
za všechno nedobré, čím se lidé prohřešují proti Božím
přikázáním, mohou duchovní. Řekl doslova: „protože
nás málo strašíte!“ Netušil při tom, k jak hlubokému
zamyšlení mě tím přiměl a jak často si jeho připomínku
opakuji. Poslouchat Boha za tu cenu, že bych se bál...
Na tu poslední větu by si měl odpovědět každý čtenář
tohoto článku sám a sám by si měl rozhodnout, zda má
být na konci otazník nebo vykřičník.  
„Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého nadarmo.“
Tomu rozumím tak, že ani v myšlenkách, ani nahlas.
Nebudu se nesoustředěně modlit ani v duchu. Z mých
úst budou vycházet jen upřímné modlitby, přímluvy
a prosby. Nebudu říkat: „Pane dej“, ale „Pane, jak ty
chceš, ať se stane.“ Na svůj jazyk a na svůj slovník si

člověk má dávat dobrý pozor. Není jedno, co říkáme,
ani jak to říkáme.
Myslím, že nejsem sama, komu vadí obhroublý součas-
ný slovník kolem nás, a co je ještě horší, i ve sdělo-
vacích prostředcích. Některé pořady se hemží
vulgarizmy. A jakkoli jsme počítáni za ateistický
národ, jméno Boha a Božího Syna je v našem
každodenním slovníku bohatě zastoupeno. Copak
nám nikdo neřekl, že se to nemá? Když se náhodou
dívám na některé inscenace v televizi a slyším, jak si
někteří autoři pomáhají právě braním Božího jména
nadarmo, odcházím, protože mě to uráží. Dost možná,
že si i herci taková slova vkládají navíc, ale to by jim
měl někdo říct. A daleko nejhorší je slyšet braní jména
Božího nadarmo z dětských úst. Nevědí, co činí, a je to
naše vina. Slibme si, že to zakážeme především sobě,
a tím vlastně i našim dětem. 
Když staří židovští písaři opisovali Bibli a přišli
na jméno Boží, vzali prý vždy nové pero. Takovou měli
úctu k Božímu jménu, že je nechtěli psát perem, které
již psalo o něčem jiném. A raději jméno Boží ani
nevyslovovali. Takové úctě současní křesťané odvykli.
Modlíme se, ale pak říkáme řeči, které se Pánu líbit
nemohou. 
Jako malým nám v náboženství četli o jakémsi jihoam-
erickém plantážníkovi, kterému přisluhoval při stole
malý černoušek. A ten se prý vždycky hluboko pok-
lonil, kdykoli jeho pán zaklel. Na otázku: „Proč se
klaníš?“ prý odpověděl: „Protože jsem vždy naplněn
posvátnou hrůzou, kdykoli slyším jméno Boží.“
Vážení a milí čtenáři, zamysleme se nad třetím
přikázáním a nad celým Desaterem. Když mám oprav-
du jako duchovní „strašit“, pak musím říci, že ať se
nám to líbí nebo nelíbí, ať tomu věříme nebo
nevěříme, nad každým naším počinem se děje soud. To
je svědectví Písem. A je v naší moci před Božím soudem
obstát.

Věra Říhová, farářka Církve československé 
husitské v Litomyšli

Vzpomínky a poděkování 
Šachový oddíl TJ Jiskra

Litomyšl s lítostí oznamuje,
že 18. dubna ve věku 46 let
zemřel dlouholetý člen naše-
ho oddílu a kamarád Milan
Kapoun. 

za šachový oddíl Jiří Šváb

Kvapem se blíží závěr
letošního školního roku.

Pro nás, stejně jako pro řadu dalších, posledního
v mateřské škole. Sluší se proto poděkovat všem, kdo
v ní kdy o naše potomky pečovali. 
Měli jsme to štěstí, že jsme odvodili do 2. mateřské
školy, dříve známé jako Vertexová, jak naše děti, tak
i vnuky. Někdy ve spěchu, někdy i se slzičkou v oku.
S očekáváním něčeho nového. Radostněji a klidněji,
když jsme spolu s dětmi cítili, že jdeme do školy, která
má v sobě něco mateřského. Tak jako naše kroky, míří
tam i naše poděkování a rozloučení. Míří tam i naše
přání, aby se zde školáčci vždy cítili sice jako ve škole,
ale zároveň jako u maminky. Ať jim je školka hrou.
Paním učitelkám přejeme, aby si s dětmi vydržely poví-
dat a jim naslouchat. Aby s nimi měly hodně trpělivos-
ti a neopouštěl je smysl pro humor, aby byly i nadále
spravedlivé a byl v nich neustále kousek malého dítě-
te. Vždyť to, co dětem do srdíček vštípí, jim zůstane
na celý život. Ať jim je největší odměnou to, že budou
vždy, stejně jako naše poslední paní učitelka, obklope-
ny dětmi, které je mají rády.                  prarodiče Jůzovi

Potěšujících zpráv je v dnešní době jako šafránu,
proto ráda píšu tyto řádky, kterými chci poděkovat
za vstřícnost a pomoc dětem z naší školy. 
Již se stalo tradicí, že koncem školního roku vyjíždíme
se všemi dětmi na týdenní pobyty do přírody, které

mají nejen význam zdravotní, ale také socializační
a jsou významným prvkem podporujícím dobrou koe-
xistenci pedagogů a dětí. Zjednodušeně řečeno,
za jeden týden mimo rodinu a školu se děti mnohdy
naučí víc důležitých věcí pro život než za měsíce v lavi-
cích a ještě se pozitivně prohloubí vzájemné vztahy
všech zúčastněných.
Druhý stupeň ZŠ praktické letos míří do Terezína
a okolí, kde budou projektovým způsobem získávat
informace o druhé světové válce a holocaustu. První
stupeň prožije dobu rytířskou na Pastvinách a do his-
torie vstoupí pomocí her a zážitků. Děti z rehabilitační
třídy, které se letos nemohou zúčastnit pobytu spolu
s prvním stupněm, využijí laskavého přijetí v interná-
tu Střední pedagogické školy Litomyšl. 
Všechny tyto pobyty by se jen těžce uskutečňovaly bez
pomoci sponzorů. Proto děkuji jmenovitě řediteli
VOŠP a SPgŠ Litomyšl, panu Leníčkovi, za bezplatné
poskytnutí ubytování pro děti s kombinovaným posti-
žením a jejich učitelky. Velký dík patří firmě Story
Design a tiskárně H.R.G., jejichž zástupci se osobně
seznámili se situací v naší škole a rozhodli se dlouho-
doběji podporovat naše aktivity jak finančně, tak
materiálně. Jejich pomoci si vážíme, protože je pro nás
potvrzením, že i v dnešní době je mezi námi dostatek
lidí, pro které zisk nemusí být omezen jen na finanční
oblast.                                               Mgr. Ludmila Sršňová, 

zástupkyně ředitele Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl

Společenská
kronika
Slova moudrých: Hlavní překážkou v poznání
pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. 

A. Schopenhauer

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Radim Čáp, Antonín Hanus, Ester Vaňásková,
Vojtěch Provazník, Laura Sirotková,
Štěpán Sirotek
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy. 

Své významné životní jubileum v dubnu osla-
vili naši občané:
80 let – Vlasta Špičáková, Jan Kašpar, Zdeněk
Mareš, Jarmila Radimecká, Anna Wilderová
85 let – Olga Zimová, Jan Chadima
90 let – Jiří Chadima
Všem blahopřejeme a do další let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Martin Bartoš, Brno – Petra Hanusová, Lito-
myšl, Ivo Seryn, Kunčina – Kristýna Serinková,
Cerekvice nad Loučnou, Ladislav Šeda, Cere-
kvice nad Loučnou – Hana Skokanová, Vidlatá
Seč, Lukáš Částek, Osík – Aneta Kučerová,
Chmelík, Jakub Dubánek, Polička – Hana
Zbořilová, Olomouc, Martin Lasevič, Praha –
Kateřina Vokurková, Zhoř, Stanislav Stojanov
Ivanov, Bulharsko – Jana Tesařová, Choceň,
Jan Veselík, Boršov n. Vltavou – Jana Procház-
ková, Boršov n. Vltavou, Aleš Dostál, Litomyšl
– Veronika Dostálová, Bojanov, Jan Bartoš,
Dolní Újezd – Iveta Čechalová, Česká Třebová,
Martin Sitař, Řepníky – Jana Pleskotová,
Řepníky, Ladislav Kotoulek, Kunčina – Alena
Školařová, Kunčina, Zdeněk Prchal, Polička –
Marie Lorencová, Polička
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Libuší Bubnovou (84 let), Miloslavem Vašinou
(68 let), Miloslavem Bulvou (77 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Jaro v Litomyšli 
Rozpuk jara již nastal
U vod prochází se chřástal
Slyš ptactva hvizdy v hvozdech
Pávy procházející se po zdech
Kol starobylého zámku
Vše jeví čilou žití známku
Probíraje se ze zimního spánku

Hoj poutníče
Zastav své kročeje a slyš
Jak v loňském listoví
Probouzí se myš
Jak dosud holé keře se odívají
A broučci v trávě kamsi pospíchají
Veverky v korunách pňů si hrají

Zrak svůj tak potěš
V zahradě i v parku
Přírodě přisuď dobrou marku
Raduj se z jejich dárků

A věz, že jaro vskutku už je tu 
Ještě se proudi kolem saletu
A pak si po špacíru dopřej
V hospodě tučnou kotletu Vít Frejvald

Prodám pěkný byt 2+1
s balkonem v příjemné lokalitě

blízko centra, k nastěhování ihned.
Informace na tel. 775 618 134 
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Vyprávění o litomyšlských domech – 41. část
z Třebska odstěhoval do Prahy a zde r. 1530 vydal
znovu Černého spis O nemocech morních. Bylo to již
třetí vydání doplněné předmluvou Petra z Třebska.
Dům nad rybníčkem od Jana Černého koupil v roce
1501 Martin Kabátník se svou manželkou Alžbětou.
Nedlouho potom pravděpodobně v roce 1503 Martin
Kabátník zemřel. Kabátník žil v Praze, odkud se jako
člen Jednoty bratrské odstěhoval do Litomyšle, sídla
jednoho z nejsilnějších sborů. Brzy se vyšvihl mezi
vážené občany města a přední členy jednoty. Jednota
bratrská se v té době rozhodla vyslat některé své členy
hledat původní křesťanské sbory, které si zachovaly
křesťanskou čistotu. Kabátník měl proto navštívit
Malou Asii, Palestinu a Egypt. Na cestu se vydal 1.
března 1491. V Cařihradě se potkal se židem, který
uměl rusky, a tak spolu putovali dále přes Bospor,
Malou Asii do Sýrie. O Vánocích roku 1491 dorazili
do Damašku, poté do Jerusaléma. Dále putoval již
Kabátník sám přes Betlém do Káhiry, kterou ve svých
pamětech nazývá město Ejipt. Svého cíle ale nemohl
dosáhnout. Nedotčené sbory prvních křesťanů v té
době již nemohly existovat. Zůstal ale první česky
psaný cestopis, který pro svůj čtenářský úspěch byl
několikráte nově vydáván. Citovali z něj i další cesto-
vatelé, mezi nimi nejstarším byl Kryštof Harrant z Pol-
žic a Bezdružic (1564-1621). Naposledy byl vydán
v plném znění Dr. J. V. Práškem v roce 1894. Kabátník
své paměti s předlouhým názvem Cesta z Czech do Geru-
zaléma a Egipta Martina Kabátnijka z Lijtomyssle.
A na té cestě sepsanij rozličných Zemij, Kragin, Mest
a zpusobuov gich. Y také obyčeguow Lidij diktoval
svému příteli Adamu Bakaláři, městskému písaři, až
několik let po svém návratu. Cestopis byl vytištěn
v Litomyšli roku 1539.          

Připravuje Alena Randáková

Dům čp. 11 nechal postavit Bohuš II. Kostka z Postu-
pic a věnoval ho Anně ze Šárova, pocházející z vladyc-
kého rodu Šárovců ze Šárova, známých husitských
válečníků a přátel Kostků. Anna, horlivá obdivovatel-
ka Jednoty bratrské, jej roku 1502 darovala vzdělané-
mu bakaláři Vavřinci Krasonickému, pocházejícímu
z Jindřichova Hradce, který z něho učinil Sbor ku
vzdělávání českých bratří. Prvním správcem Sboru
jednoty bratrské byl Jan Táborský (zemřel roku 1495).
Sbor tehdy sídlil na hradním návrší a je doložen k roku
1475.
Dům má dodnes zachovalé vnitřní uspořádání s klen-
bami a trámovými záklopovými stropy. Kolem scho-
diště je renesanční dřevěná balustráda. Ve dvoře
(skladiště) byla při hydrogeologickém průzkumu,
prováděném v 60. letech 20. století podnikem Geoin-
dustria Jihlava, odkryta podzemní chodba vedoucí
západním směrem. Bohužel, nemohla být celá pro-
zkoumána vzhledem k tomu, že byla zaplavena spod-
ní vodou a místy i zavalena.
Část parcely byla nedávno zahrnuta do pěší komuni-
kace spojující Horu olivetskou se Zahájskou ulicí
a parkovištěm. Projekt na tuto úpravu byl vypracován
Ing. Zdeňkou Vydrovou.
Dům je zapsán do státního seznamu památek.
Dům čp. 95 Z (Záhraď) se nachází na parcelách kdysi
samostatné osady Záhraď. Jak bylo již uvedeno u čp.
11, mezi oběma domy nově vzniklá ulička pro pěší sle-
duje pravděpodobně původní trasu stezky směřující
od románského osídlení města směrem k Tržku a sta-
rému Vysokému Mýtu.
Dům býval součástí zámeckého areálu a sloužil jako
byty zámeckého personálu. Jeho dnešní podoba je
pozdně barokní s valbovou střechou a zachovalou
valenou klenbou s výsečemi v jedné místnosti. Proto-
že k domu nevedla žádná komunikace, tak roku 1913
knížecí Thurn-Taxiská důchodenská komora provedla
se souhlasem rady města Litomyšle terénní úpravy
na okolních pozemcích, náležejících městské obci.
Po druhé světové válce patřil dům ministerstvu země-
dělství a poté opět městu.
V 1. polovině 20. století zde se svou matkou bydlel
student mediciny Zdeněk Dostál (narozen r. 1915),
který byl při heydrichiádě 16. června 1942 zatčen ges-
tapem a téhož roku ve věku 27 let popraven.
V letech 1975-1978 byla provedena rekonstrukce
tohoto domu, ve kterém dnes sídlí mateřská školka.
Popsaná čísla popisná 15, 14, 13, 12 a 11 bývala sou-
částí Nového neboli Horního města. Jiný dům z toho-
to nově založeného města se nezachoval. Zůstala
pouze tzv. Červená věž, součást opevnění z přelomu
15. a 16. století.
Nové město mělo vlastní samosprávu. Král Vladislav
II. roku 1490 udělil nově založenému městu stejná
práva jaká používalo staré město pod hradem, ale

seriál

> strana 1
Pro zdržení turisty nejlépe až do druhého dne slouží
50% sleva, kterou poskytne majitelům karty infor-
mační centrum na pronájem audioprůvodce po Lito-
myšli (základní cena je 80 Kč/osobu/3 hodiny). Slevu
na nápoje bude poskytovat Evropské školicí centrum
i Klášterní sklípek. „Jsme velmi rádi, že s námi
na tomto projektu aktivně spolupracuje i vedení
zámku,“ říká Jana Macková a pokračuje: „Vždyť právě
na zámku by mělo být ke vstupenkám rozdáno nejvíc
bonusových karet.” Město Litomyšl tuto aktivitu velmi
vítá a zafinancuje tisk bonusových karet i doprovod-
ného letáku, který bude k dispozici nejen v Litomyš-
li, ale například také na okolních památkových
objektech jako pozvánka do našeho města.                      

Jana Bisová a Michaela Severová, foto J. Bisová 

Dům čp. 11.

navíc jeho obyvatelé nebyli zatíženi vojenskou povin-
ností. Roku 1491 osvobodil Bohuš II. Kostka z Postu-
pic měšťany od všech poplatků. Když roku 1497 král
Vladislav II. Jagellonský pobýval v Litomyšli, obdivo-
val výstavbu nového města a daroval Kostkům 1 000
kop grošů. V letech 1510-1521 bylo Kostky Horní
město rozšířeno o pozemky vrchnostenských zahrad
a výstavbou domků na jihovýchod od hradu vznikla
osada Záhraď.
Horní město mělo náměstí s kašnou uprostřed, stála
zde i radnice, kostel a za hradbami hřbitov, kde byli
pravděpodobně pochováni Martin Kabátník i Vavřinec
Krasonický, po němž Sbor českých bratří převzal Jan
Augusta, později bratrský biskup. Byly zde i školy, kde
jedním z učitelů byl Jiří Izrael, který odtud odešel
do Turnova, kde se stal správcem sboru. Nakonec byl
bratrským biskupem v Polsku. Do školy zde chodil
Mikuláš Šúd ze Semanína, narozený kolem roku 1490
v Litomyšli. Po vystudování pražské university se stal
bakalářem, poté mistrem a univerzitním profesorem.
Byl to v té době jeden z předních matematiků a astro-
nomů. Od krále Ludvíka získal šlechtický titul s predi-
kátem ze Semanína. 
Obytné domy byly stavěny od dnešní pošty po obou
stranách ulice až k zadní záhraďské bráně. Dům
za hlavní branou u mostu patříval Janu Černému, zv.
Johannes Niger, který se narodil v Praze a který podva-
kráte působil v Litomyšli. Poprvé bydlel dole ve městě,
podruhé ve vlastním domě v Horním městě. Jan Černý
tehdy významný lékař vydal zde spis O nemocech mor-
ních, který založil jeho posmrtnou slávu. Spis vyšel
nejprve anonymě r. 1506 v Litomyšli, jak je na konci
knihy vytištěno Tištěno v Litomyšli na Novém městě pod
panováním urozeného pána pana Jana Kostky z Postu-
pic, skrze mě Pavla z Meziříčí, léta vykoupenie našeho
tisícího pětistého šestého. Jeden vzácný tisk tohoto
proslulého spisu vlastní knihovna Národního muzea
v Praze. V Litomyšli dokončil Černý i druhé své dílo
Český herbář. Ten byl vytištěn v Norimberku roku 1517.
U Černého pracoval lékař Jan Berka z Chocně a Petr
z Třebska, který byl jeho žákem v letech 1513-1515
a který r. 1523 zahájil v Litomyšli svou lékařskou praxi
(o něm u čp. 17, Smetanovo náměstí). Odtud se Petr

Velké novinky
pro návštěvníky zámku
i celého návrší

František Vomáčka
• masáže • baňkování • reflexologie 

• reiki • dornova metoda
Tel. 739 071 637

E-mail: ferdavomacka@seznam.cz
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Laudin Radek - Nejznámější pohádková…, Vokolek -
Neznámé Čechy, Naše město, Koukolová-Pallo - Všech-
ny chutě severní, Zákon o spotřebních…, Lange Hen-
rik - 99 klasických filmů pro…, Zkameněliny
Novopacka, Rohál Robert - České zpívající filmy, Jit-
řenka, Říčan Pavel - Jak na šikanu, King Stephen –
Christina, Grmolec - Divoká bolest Viléma Mrštíka,
Quick Amanda - Dokonalý jed, Szalaiová - Láska

110 let - 2. 5. 1900 se narodil Jaroslav KUDRNÁČ,
profesor tělovýchovy na gymnáziu v Litomyšli, člen
a funkcionář Sokola a sportovního klubu.
90 let - 13. 5. 1920 se narodil v Litomyšli Miroslav
CZIVIŠ, za odbojovou činnost ve druhé světové válce
byl zatčen a popraven 10. června 1942.
85 let - 2. 5. 1925 zemřel v Praze Jan ŠTURSA, sochař,
autor pomníku Bedřicha Smetany na náměstí, pomní-
ku selských bouří v Dolním Újezdu a mnoha dalších.
Narodil se v Novém městě na Moravě roku 1880, tedy
před 130 lety.
70 let - 3. 5. 1910 se narodil v Litomyšli Václav
KARLÍK, úředník, přeborník města v šachu. Zatčen
za druhé světové války a zemřel v roce 1942 v koncent-
račním táboře.
65 let - 9. 5. 1945 padl v Praze na barikádě Zdeněk
TOMEK, občan z Litomyšle, narozený zde v roce 1919.
65 let - 9. 5. 1945 padl Česlav ZACH, litomyšlský stu-
dent a partyzán. Jeho pohřeb se konal ve vestibulu
Smetanova domu.
65 let - 12. 5. 1945 podlehl zranění Karel BURYŠKA,
člen finanční stráže. Byl postřelen německými vojáky
dne 5. 5. 1945.
60 let - 27. 5. 1950 zemřel v Praze Jaroslav DOSTÁL,
učitel a ředitel měšťanské školy v Praze. Turistický pra-
covník, autor průvodců pro turisty, včetně Východních
Čech. Narodil se v Litomyšli.
40 let - 22. 5. 1970 zemřel v Brně Jiří SVOBODA,
hudební skladatel. V letech 1935–1945 učil na učitel-
ském ústavu v Litomyšli. Autor učebnic dirigování. 
35 let - 31. 5. 1975 zemřel v Moravské Třebové Jaromír
METYŠ, farář církve československé husitské v Lito-
myšli. Městský knihovník, dlouholetý organizátor
hudebního života v Litomyšli, dirigent Vlastimilu
a symf. orchestru.  

370 let - do Litomyšle byl roku 1640 povolán Frebonií
z Perštejna piaristický řád.
340 let - roku 1670 byl založen kostel sv. Anny na již-
ním návrší. Později, kolem roku 1830, vznikl zde také
hřbitov.
105 let - slavnostně byl otevřen nově vystavěný kul-
turní stánek – Smetanův dům.
65 let - květen 1945 v Litomyšli byl velkou oslavou
konce druhé světové války. Litomyšl osvobodila
sovětská armáda, přicházející od Svitav. Město aktivně
pomohlo při odzbrojování německé armády a organi-
zovalo složitý život těchto dnů, především hasiči,
skauti a bývalí vojáci. Vznikly nové správní a politické
orgány. První ruští vojáci byli přivítáni 9. května
v dopoledních hodinách.

Připravil Miroslav Škrdla

na výsluní, Poslední milování, Kellerman - Moje druhé
já, Lesieur - Amelia Earhartová, Cook Robin – Agonie,
Rollins James - Klíč soudného dne, Clark Carol – Prok-
letá, Cussler Clive – Korzár, Devátá Ivanka - Koukám
a co nevidím, Ronson Jon - Muži, co zírají na kozy, Sal-
vatore - Temné stezky, Saramago José – Slepota,
Howard Robert - Krok ze tmy, Kessler Leo - Oheň
na západě, Jelinek - Vyvrhelové

Kalendárium Litomyšle
květen 2010

Čtvrtstoletí Kroužku Jihočechů
Kroužek Jihočechů a přátel jižních Čech oslaví
v květnu letošního roku 25. výročí svého trvání.
Zakladatelé většinou rodáci z jižních Čech si tehdy
byli – psala se 80. léta – vědomi, že založení krouž-
ku nebude snadnou záležitostí. Jejich snažení nará-
želo na nepochopení, nedůvěru, ale i odpor. Bylo
jasné, že kroužek může existovat jen pod nějakým
tehdy uznávaným zařízením. 
Ve Smetanově domě byl dramaturgem Jihočech
PhDr. František Tichý a zaměstnancem n.p. Vertex
Jihočech JUDr. Karel Randák, a tak se podařilo, že
byl kroužek zařazen pod Smetanův dům – Sdružený
klub ROH, kde největší slovo měl n.p. Vertex. Jiná
možnost nebyla. V květnu roku 1985 bylo v kultur-
ním zpravodaji Města Litomyšle uveřejněno ozná-
mení: „Rodáci z jižních Čech a Pošumaví!
Seznamovací schůzka se koná ve středu 29. května
v 19.30 v salonku hotelu Dalibor. Přijďte a přiveďte
své příbuzné a přátele!“ Sešlo se jich sedmnáct
a Kroužek Jihočechů byl založen.
Členská základna dnes vykazuje 52 členů. Kroužek
za předsednictví Karla Randáka (8 let), Jaroslava
Pavlíka (11 let), Jarmily Pavlíkové (1 rok), Aleny
Randákové (4 roky) a současné předsedkyně Jany
Kroulíkové pořádá schůzky tak, jak je uvedeno
v původních stanovách kroužku a znovu schvále-
ných Ministerstvem vnitra v únoru 1999 každý měsíc
v roce – mimo července a srpna.
Bylo též určeno, že při schůzkách budou zařazeny
přednášky, zaměřené především na historické
a vlastivědné poznávání jižních Čech, případně
i jiných zájmových oblastí. Kroužek si též určil, že
bude každoročně pořádat zajímavé zájezdy.
V prvních deseti letech to byly zájezdy třídenní smě-
řované k poznávání jižních Čech a Šumavy. Nyní jsou
zájezdy jednodenní vedené převážně do východních
Čech a na Moravu. Zájezdy si získaly u členů i hostů
velkou oblibu a jsou pořádány i několikrát v roce.
Již začátkem roku 1990 se Kroužek Jihočechů stal
členem obnoveného Historického spolku Schwar-

zenberg v Českých Budějovicích. Styk se spolkem
zprostředkuje především bezplatně zasílaný časopis
„Obnovená tradice“. 
Závěrem členové kroužku vyslovují poděkování
vedení Města Litomyšle za podporu činnosti Krouž-
ku Jihočechů a přátel jižních Čech.
Na vzpomínkovou akci Kroužku Jihočechů, která se
koná 20. května v 17.00 v salonku restaurace Slun-
ce, zveme co nejsrdečněji členy i hosty.

Alena Randáková, foto archiv Aleny Randákové

Fotografie ze slavnostní schůzky k 20. výročí založení Krouž-
ku Jihočechů za přítomnosti starosty Ing. Jana Janečka
a předsedy a tajemnice Historického spolku Schwarzenberg.

Výzva veřejnosti
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohusla-
va Martinů prosí všechny, kdo by byli ochotni darovat
či zapůjčit staré předměty vážící se k problematice
školství z  přelomu 19. a 20. století. Jmenovitě staré
školní obrazy, mapy, učebnice, stará vysvědčení, kala-
máře, břidlicové tabulky, staré školní penály, nejrůz-
nější dobové učební pomůcky či jakékoli další
trojrozměrné předměty, jež by pomohly obohatit expo-
zici školní třídy chlapecké měšťanské školy v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce. Kontakty: Tylova 114,
572 01 Polička, muzeum@muzeum.policka.org, mar-
kova@muzeum.policka.org, tel.: 461 723 855, 461
723 86. Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Radka Marková, Městské muzeum a galerie
Polička, Centrum Bohuslava Martinů

Pomozte splnit sen
Již mnoho let sbírám staré panenky a mým snem je
vytvořit malé muzeum – věnované městu Litomyšli,
aby se mohly o tyto památky zajímat a prohlédnout si
je všechny děti. 
Nabídněte, prosím, do sbírky staré panenky i jejich
různé doplňky, oblečení, nádobíčko, hračky, různé
spony, vějíře, nábytek atd. A pomozte tak tento sen
pro naše město uskutečnit. Kontakt: Jára Stratílek,
Komenského nám. 1 047, Litomyšl (tel.: 739 307 646).

Jára Stratílek

Prodáme pěkný byt 3+1 
s balkonem v Litomyšli. 

Informace na tel. 737 274 450.
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Bydlení pro seniory na Pohodlí
V loňském roce jsme zahájili provoz bydlení pro senio-
ry (mobilní, imobilní, manželské páry, kamarádi),
v soukromém, nově zrekonstruovaném a nově vybave-
ném objektu přírodního areálu Pohodlí u Litomyšle.
K dispozici jsou pokoje jedno a dvoulůžkové. Zajišťu-
jeme veškeré služby, včetně stravování. V objektu je
miniobchod s kantýnou, pokoje pro přespání vašich
hostů nebo společenské místnosti. Nabízíme i mož-
nost vlastní zahrádky. První klienti již u nás bydlí a nás
těší jejich spokojenost s domácím prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 724 999 553 nebo
728 724 028. Najdete nás i na: www.domovsenioru-
pohodli.cz. PLACENÁ INZERCE

Kraj stále nemá leteckou záchranku – bude v Litomyšli? 
Před několika týdny byla zveřejněna ve Svitavském
deníku informace o mojí snaze prosadit na území Par-
dubického kraje zřízení střediska letecké záchranné
služby (LZS). Zmiňoval jsem jako možnou vhodnou
lokalitu pro toto středisko letiště Staré Město
u Moravské Třebové. Dostal jsem několik dotazů
a reakcí na tento článek, a tak se pokusím vysvětlit
některé souvislosti. 
Nejčastěji se občané ptají: „Nebylo by lepší vybudovat
středisko LZS v Litomyšli, když tu máme kvalitní
nemocnici? Není vhodnější letiště Vysoké Mýto s ohle-
dem na blízkost silnice E35? Proč není toto středisko
v krajském městě Pardubice?“
Problematikou LZS se zabývám od roku 1994, protože
toto téma souvisí s integrovaným záchranným systé-
mem, a také proto, že již od počátku je LZS provozová-
na několika subjekty – státními i nestátními.
Přehledná mapka ukazuje, že jednotlivá střediska LZS
jsou zabezpečována těmito subjekty: Policie ČR
v Praze, Armáda ČR v Plzni, nestátní provozovatel Alfa
v Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně a Olomouci,
další nestátní provozovatel Delta v Ústí nad Labem,
Liberci, Hradci Králové a Ostravě. Celkem 10 středisek
LZS na území ČR. Tématika LZS byla diskutována mno-
hokrát nejen ve výborech, ale i na plénu Poslanecké
sněmovny v souvislosti s novými zákony o ozbroje-
ných silách a o Policii ČR. Po mnoha letech provozu se
nám ukazuje, že mix státních a nestátních provozova-
telů je velmi prospěšný s ohledem na výměnu zkuše-
ností, výcvik a odlišný přístup k financování
a řešením mnoha zvláštností při provozu. Takto jak je
tento systém LZS nastaven, tak patří k jedněm z nej-
kvalitnějších systémů v Evropě. O nasazení vrtulníku
do zásahu k pacientovi rozhoduje dispečer zdravot-
nické záchranné služby (ZZS). Dispečink ZZS zvažuje
nasazení letecké či pozemní posádky k jednotlivým
případům dle mnoha okolností. Vždy volí optimální
variantu s ohledem na stav pacienta, případnou vzdá-
lenost jednotlivých vozů ZZS od místa události, vliv
hraje i počasí. Důležité je dostat na místo k paciento-
vi lékařskou pomoc co nejdříve – není důležité, zda
po silnici nebo vzduchem. Co nejdříve proto, aby lékař
na místě mohl poskytnout odbornou pomoc a rozhodl
o dalším postupu. Proto s ohledem na typ zdravotního
postižení není výjimkou, že na místo přijede lékař
sanitkou a následně je přivolán s ohledem na zdravot-
ní stav i vrtulník. Také není vzácný případ opačný, že
na místo jako první dorazí lékař vrtulníkem, ale paci-
ent je transportován po zemi sanitkou. Nechci rozvá-
dět odborné lékařské důvody – to není pro popis
problému střediska LZS tak důležité. Chci tím jen
naznačit, že je podstatné mít technické možnosti jak
dostat lékaře k pacientovi a pacienta dále k odborné-
mu ošetření z místa události. 
Mapka ukazuje kružnice, které opisují území, které je
vrtulníkem dosažitelné do 15 minut. Toto je časový
limit daný vyhláškou o systému ZZS k dosažení paci-
enta. Území ČR je pokryto celkem uspokojivě. Doleto-
vé časy jsou nedostatečné zhruba ve třech místech ČR
– v Karlovarském kraji, na části Zlínského a Pardubic-
kého kraje. Pokrytí našeho kraje je zabezpečováno
LZS z Hradce Králové od severozápadu, v omezené
míře z jihu LZS z Jihlavy a od východu je část kraje
pokryta LZS z Olomouce. I přes snahu středisek LZS H.
Králové, Jihlava a Olomouc není uspokojivě vykryta

Třebová) by došlo ke zlepšení ve třech krajích – Pardu-
bický, Zlínský, Olomoucký. Na mapce jsou střediska
LZS Přerov a Moravská Třebová vyznačeny čárkovaný-
mi kružnicemi. A tato varianta už má odborné i eko-
nomické zdůvodnění. 
Musím jako občan Litomyšle říci, že by nebylo špatné
mít LZS v Litomyšli, to ano. Je to zajímavé, atraktivní,
ale nezdůvodnitelné. Mohu však každého uklidnit, že
je naprosto nepodstatné odkud vrtulník startuje.
Důležité je, aby byl lékař na místě včas, a vůbec není
pravidlem, že je pacient transportován do nejbližší
nemocnice. Naopak, daleko častěji je pacient převá-
žen z místa události do odborného lékařského zaříze-
ní daleko vzdálenějšího než nejbližší nemocnice. O cíli
transportu rozhoduje lékař a bylo by nesmyslné vozit
pacienta s těžkým úrazem do zdravotnického zaříze-
ní, které není vybaveno na potřebné odborné ošetření
a léčení. Jinými slovy řečeno - i kdybychom měli stře-
disko LZS v Litomyšli, tak by to v žádném případě
neznamenalo více pacientů do nemocnice v Litomyšli.
Pokud bych tedy prosazoval LZS v Litomyšli, Vysokém
Mýtě či Svitavách, tak by šance na zřízení nové stani-
ce byla mizivá. Pokud chceme dosáhnout pokrytí
celého kraje LZS, tak musíme brát v úvahu odborná
a ekonomická fakta. A ta hovoří jasně. 
Nové středisko LZS považuji za nutnost a za přínosné
i pro další kraje. Může zaznít námitka, že peněz
ve zdravotnictví je málo a provoz tohoto střediska je
odhadován v řádu cca do 30 milionů ročně. Jsem si
jist, že první pomoc, rychlá pomoc má prioritu a nepo-
chybuji o tom, že je nutné vyvinout maximální úsilí
pro záchranu pacienta v ohrožení života bez ohledu
na to, zda se nachází 5 km od Pardubic nebo v Králí-
kách. Že nemají všichni občané stejně daleko do diva-
dla lze akceptovat, ale že by měli být někteří občané
v kraji znevýhodněni při možnostech záchrany lidské-
ho života, s tím v žádném případě souhlasit nemohu.
Myslím, že každý kdo si položí otázku, zda záchrana
lidského života je tou nejvyšší prioritou, tak si odpoví
zcela neomylně při představě, že se to může stát kaž-
dému z nás. Mimochodem, když už mluvíme o finanč-
ní náročnosti zdravotnictví, řešení a rezervy lze
nalézat, pokud je dobrá vůle. Faktem zůstává, že Par-
dubický kraj proplatil v loňském roce regulační
poplatky ve zdravotnických zařízeních ve výši 34 mili-
onů. 

Pavel Severa, poslanec PS PČR z Litomyšle

Navrhovaná změna pokrytí LZS-11

oblast Poličska, Litomyšlska, Svitavska, Moravskotře-
bovska, Kralicka, Orlických hor. Z mapky je zřejmé, že
pro umístění LZS v Pardubicích nelze najít odborné
zdůvodnění - Pardubice jsou velmi blízko středisku H.
Králové a překryv doletových kružnic by jasně proká-
zal neefektivitu a nic by neřešil s ohledem na nepokry-
tá území. Argument, že se jedná o krajské město, není
na místě, protože z logiky věci doletové kružnice
nikdy nebudou kopírovat hranice krajů - území krajů
nebudou nikdy kružnice. Umístění LZS na letišti
ve Vysokém Mýtě také není vhodné, protože Vysoké
Mýto se nachází těsně za hranou doletové kružnice
LZS H. Králové, a takto umístěné středisko LZS by bylo
opět neefektivní. O něco lépe se jeví možné středisko
LZS v Litomyšli. Ale stále je to umístění, kde by dochá-
zelo k velkému překryvu doletových kružnic se stře-
disky Jihlava, Olomouc, ale i částečně Brno a naopak
z Litomyšle by nedošlo k dostatečnému pokrytí části
území na severu. Takto umístěné středisko by také
nebylo možné odborně obhájit. Zatím nejlepším řeše-
ním se jeví posunutí LZS z Olomouce do Přerova, tím
dojde k přiblížení LZS ke Zlínskému kraji a jeho pokry-
tí z drtivé části. Navíc ze statistik zásahů víme, že LZS
Olomouc zasahovala ve prospěch Pardubického kraje
ve 21 případech, ve prospěch Zlínského kraje ve 108
případech. Toto je logické posílení a potvrzení trendu
a potřeb. V Pardubickém kraji by asi nejvhodnějším
místem pro LZS bylo letiště Staré Město u Moravské
Třebové. Z tohoto místa by pokrytí Litomyšlska, Polič-
ska, Svitavska, Kralicka aj. bylo vyhovující, a navíc by
došlo k vykrytí i nemalé části dosud nepokrytého
území Olomouckého kraje tj. Šumperk a Jeseník.
Posunutím jednoho střediska (z Olomouce do Přero-
va) a zřízením jednoho nového střediska (Moravská

MAX ART
– ART MÓDA

Smetanovo nám. 38, Litomyšl
Tel. 461 615 612

NABÍZÍ SORTIMENT
LETNÍCH HALENEK, SUKNÍ,

ŠATŮ, KOSTÝMŮ.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Zdravý životní styl – problém dnešní doby Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
Sobota 8. května - MUDr. Hrouzek 
Neděle 9. května -  MUDr. Paseková 
Sobota 15. května - MUDr. Tomek Jiří 
Neděle 16. května - MUDr. Mareš 
Sobota 22. května -  MUDr. Bromová 
Neděle 23. května - MUDr. Suková 
Sobota 29. května - MUDr. Vlach 
Neděle 30. května - MUDr. Mazal 

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
V době tisku Lilie nebyl seznam k dispozici.

Rozpis služeb
lékáren v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 8. května - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457 
Ne 9. května - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 15. května - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 16. května - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 22. května - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 23. května - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 29. května - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 30. května - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 5. června - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 6. června - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

8. - 9. května - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
15. - 16. května - MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
22. - 23. května - MUDr. Teplý Michal
Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
29. - 30. května - MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
5. - 6. června - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827

Měření tělesného tuku a BMI
Srdečně Vás zveme na měření tělesného tuku

a BMI spojené s výživovým poradenstvím.
Akce se uskuteční 19. 5. 2010 

v Lékárně U Slunce od 8.00 - 17.00 hod.
Za pár sekund se dozvíte celkové množství

tuku ve Vašem těle v kg a % a Váš BMI.
Výsledky budete moci na místě konzultovat

s odborným poradcem přes výživu.
Měření i konzultace je zdarma.

Doporučujeme se objednat,
tel: 461 612 678, nebo

e-mail: info@lekarnacz.cz

Pětidenní kurz s názvem Techniky zlacení (pozlacová-
ní) a způsob jejich restaurování absolvovalo na lito-
myšlské Fakultě restaurování Univerzity Pardubice
na 130 účastníků. Kurz, určený studentům, ale také
akademickým pracovníků či restaurátorům z praxe, se
na univerzitní půdě konal od 26. do 30. dubna. 
Dřevo, kámen nebo kov, to byly jen některé povrchy,
na nichž si účastníci kurzu vyzkoušeli techniky zlace-
ní. „Kurz je o zlacení na všech podložkách, respektive
na podložkách, které jsou symbolické pro naše obory,“
vysvětluje koordinátorka kurzu Mgr. Art. Veronika
Kopecká a dodává: „Jde o zlacení na dřevě, papíře,
pergamenu, usni, kovu, sádře a kamenivu. Přičemž
kámen je různorodý, jak porézní, tak velmi hladký.
Patří sem také pískovec, žula, mramor, umělý kámen,
ale učíme se rovněž o zlacení na štuku a nástěnné
malbě.“ Účastníci kurzu byli rozdělení do skupin
a prošli si osmi, respektive 10, různými pracovišti.
„Smyslem je zejména to, aby se naši studenti, na které
je projekt cílen, otočili na všech pracovištích, naučili
se zlatit na všech podkladech a zároveň si podklady
uměli připravit. Dvě pracoviště přibudou v pátek, kdy
se budeme učit zlacené povrchy restaurovat,“ popisu-
je koncepci kurzu Veronika Kopecká. 

Ovšem během kurzu, hrazeného z evropských
fondů, šlo i o něco více, než o „pouhé“ zvládnutí
technik zlacení. „Jsme restaurátorská škola a naším
úkolem je nejen vysvětlit podstatu technologie,
techniky, jak s materiálem pracovat, ale také jak jej
restaurovat. Jakým způsobem ošetřit a zachránit,“
říká koordinátorka a pokračuje: „Snažíme se učit
pietnímu přístupu i etice. Studenti pak k dané věci
přistupují tak, že za každou cenu musí zachránit
originál.“ 
Zlacení je jedna z nejnáročnějších disciplín, stejně
tak jako jeho ošetření. Účastníci si toho byli vědomi.
„Ve zlacení jsme úplný amatér, ale je to součást
mého oboru a mé budoucí práce. Věřím, že v kurzu
získám zkušenosti a zajímavé zážitky,“ uvedla stu-
dentka litomyšlské Fakulty restaurování Eliška
Sklenářová, která se do kurzu zapojila. Se svými
zkušenostmi se s účastníky podělil externí spolu-
pracovník fakulty, žamberecký knihař Jiří Fogl, jenž
ručně do kůže vázal knihu s číslem 1/750 Litomyšl
1259-2009 město kultury a vzdělávání. 
Kurz Technik zlacení (pozlacování) a způsob jejich
restaurování je zahrnutý do projektu Restaurátoři
pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studij-
ního programu Fakulty restaurování. Je již 5. kur-
zem tohoto projetu a příkladem doplnění výuky
o nové prvky a metody.          Text a foto Jana Bisová 

S technikami zlacení seznamoval
kurz Fakulty restaurování  

o zdraví

Už se vám někdy po dobrém obědě stalo, že jste si sedli
k televizi a za chvíli vás zase „honila mlsná“? Tyto
„choutky“ jsou důkazem, že tělo nedostalo, co potřebu-
je. Často jíme to, co máme po ruce, na co máme chuť.
Většinou ale nevíme, co z toho naše tělo vůbec má. To
vede k tomu, že většina z nás (na postavě nezáleží) trpí
buněčnou podvýživou. Například, jíme-li pouze vaře-
nou stravu, do těla se nám nedostává potřebné množ-
ství vitamínů a minerálů. Tělo se jich ale pak různými
způsoby dožaduje. 
Víme, jakou tabletku si máme vzít při různých potížích,
ale už nevíme, jak těmto potížím vůbec předcházet. Své
zdraví bereme jako samozřejmost až do chvíle, kdy se
objeví zdravotní problémy. Za naše zdraví, kondici
i vitalitu, a především i za to, jak vypadáme, může hlav-
ně náš osobní životní styl. V dnešní hektické a přetech-
nizované době si už nikdo neuvědomuje, co vlastně jí
a pije. Kdysi dávno měli lidé svoje mléko, maso, vajíčka,
zeleninu i ovoce, a jelikož nebyly mrazáky, museli
potraviny zkonzumovat pěkně začerstva. A dnes? Náš
životní styl tomu chce, že kupujeme potraviny v obcho-
dech. Je samozřejmé, že potravinářský průmysl hledá
způsoby, jak prodloužit trvanlivost. Každá potravina
s určitou dobou trvanlivosti je nějakým způsobem kon-
zervovaná. Jíme nevyhnutelně potraviny s konzervač-
ními látkami, barvivy, stabilizátory a různými
přísadami, které naše tělo nezná a neumí je zpracovat.
Představte si, že za život sníme asi 60 tun potravin a asi

240 kg chemických látek. Není divu, že většina lidí trpí
zažívacími potížemi a že Česká republika je na nepopu-
lárním prvním místě v rakovině tlustého střeva.
Dnes je už dokázané, že právě špatný životní styl může
za 70 % všech úmrtí a že správná výživa dokáže pro-
dloužit život o více jak 20 let. Optimální výživa dá naše-
mu tělu šanci řešit zdravotní problémy, protože tělo má
úžasnou samoléčící schopnost. Navíc zlepšuje psychi-
ku, dodává energii a vitalitu, zlepšuje spánek, a tak
i nemocný člověk mnohem lépe překonává svou nemoc.
Při dnešním způsobu života, kdy se jen málo pohybuje-
me nebo cvičíme, potřebuje naše tělo mnohem méně
kalorií, tedy i tuků. Tuk, který jsme snědli a nespálili
fyzickou aktivitou, se nám bohužel uloží. Jedním dru-
hem takového tuku je i cholesterol, přezdívaný jako
„tichý zabiják“. Zvýšený cholesterol nebolí, vůbec
nemusíme vědět, že něco takového máme. O to horší
jsou pak následky – infarkt, mozková mrtvice, trombó-
za. Představte si, že jen 15 % lidí má cholesterol
v normě. A pozor! Vzhled člověka nemusí vypovídat
o množství tělesného tuku! Dnes už máme přístroj
na měření množství tuku v těle. Během několika
sekund se tak můžeme dovědět, jak jsme na tom s těles-
ným tukem právě my.
Toto drobné nahlédnutí do problematiky zdravého
životního stylu má poukázat na jediné. Celý život proží-
váme se svým tělem. Uvědomme si, že své tělo nemůže-
me vyměnit nebo si koupit nové. Máme na celý život jen
jedno!

za Lékárnu U Slunce Mgr. Jitka Rubková, 
externí výživový poradce

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
Vás zve na tradiční

Zpěvy páteční
aneb posezení při večeři

s živou hudbou pořádané
v pátek 21. 5. 2010 od 19.30 hodin.

V průběhu večera zazpívají a zahrají
Leoš Krejčí a Petr Jiříček.

Těšíme se na Vaši návštěvu, rezervace
na telefonním čísle 461 615 338.
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Kácení stromů v Litomyšli
Vážený pane starosto, 
proč docházelo v posledních měsících k tak masivnímu
kácení stromů v Litomyšli? Jistě chápu, že je nutné
posuzovat případ od případu. Některé zásahy však
byly podle mého názoru (a myslím, že nejen podle
mého názoru) nesmyslné - například poražení několi-
ka borovic nižšího vzrůstu v ne bezprostřední blízkos-
ti „osmipatráku“ na ulici 17. listopadu. 
Obývám město Litomyšl teprve druhým rokem (když
pominu má studentská léta zde), přesto jsem tak roz-
sáhlým kácením stromů ve městě znepokojena. Před-
stava, že by mělo docházet k obdobným zásahům
každý rok, mě děsí. S pozdravem 

Zuzana Vojtěchovská

odpověď
Vážená paní Vojtěchovská, 
máte pravdu, že v mimovegetačním období 2009-
2010, kdy je možné s povolením orgánu státní správy
ochrany přírody a krajiny kácet vybrané stromy
a odstraňovat keřové porosty, se opravdu kácelo více
než v minulých letech. Důvodů je hned několik:

Nesmysly o počátcích Litomyšle
Je neuvěřitelné, jaké nesmysly jsou vytrvale šířeny
a ještě zmnožovány o počátcích Litomyšle. Děje se tak
přes existenci určitých důvěryhodných zjištění
v odborné literatuře, byť tyto poznatky nebývají spoje-
ny s úplným objasněním událostí.
Nedávno nás knížka k 750 letům povýšení Litomyšle
na město – Litomyšl na prahu třetího tisíciletí s odvolá-
ním na archeoložku Květu Reichertovou znovu ubezpe-
čovala, že naše milá obec byla už v 10. století hradem,
ačkoliv se dávno ví, že to není pravda. Nyní se z Kalen-
dária Lilie č. 4/2010 dovídáme (načerpáno asi z téhož
zdroje), že je tomu 910 let, co kníže Břetislav v letech
1097-1100 zbudoval v Litomyšli hrad a kostel Panny

Marie. To jsou ovšem údaje věru podivuhodné, zcela
smyšlené.
Kníže Břetislav v Litomyšli žádný hrad nezaložil, nýbrž
(podle listiny pro klášter litomyšlský datované rokem
1167) kostel, zasvěcený pak sv. Klimentu, a položil
grunt „tomu místu“, vlastně Litomyšli (Dle mého názo-
ru se tak stalo s největší pravděpodobností roku 1099.).
Chrám P. Marie, jehož základy se nacházejí v zahradě
a na nádvoří zámku (to je správné), postavili, jak známo
na základě archeologického výzkumu téže Květy Rei-
chertové z let 1959-1960, jako klášterní až premonstrá-
ti, a to koncem 12. (ne-li počátkem 13.) století. První
litomyšlský kostel byl něco jiného a stál jinde. 

Je pravda, že otázky počátků města nebyly zatím děje-
pisectvím uspokojivě řešeny a osvětleny, spíš různými
výklady zmateny. S nejednoznačnými pramennými
údaji nelze však zacházet jako s pohádkou u hostinské-
ho stolu. Nešťastnou shodou okolností jsou právě his-
torické výklady Květy Reichertové o počátcích
Litomyšle v její knize z roku 1977, o něž se i novodobí
autoři rádi opírají, zcela nepodložené, a tudíž zavádě-
jící.
Tuto opravnou glosu si dovoluji předložit s odvoláním
na výsledky archeologického a historického bádání
a na zjištění vlastní. Už před časem jsem je veřejně sdí-
lel přednáškou a částečně tiskem. S překvapivě jasným
uceleným výkladem poselství pramenů se veřejnost
bude moci seznámit ve spisku Legendy o nejstarší Lito-
myšli, který se připravuje do tisku.            Jan Kapusta

Vzejde z Jiskry plamen, aneb jak se sportem?
V pondělí 12. dubna jsem se zúčastnil jako předseda
šachového oddílu jednání valné hromady TJ Jiskra
Litomyšl, která měla po čtyřech letech zvolit nové před-
stavenstvo.
Sport, sportovní činnost je od nepaměti součástí živo-
ta lidské společnosti. Ve starověku se mnoho sporů
vyřešilo místo zabíjením sportovním zápolením. Olym-
pijská myšlenka o klidu zbraní vznikla před naším leto-
počtem ve starém Řecku. Sport formuje tělo i ducha.
Jedním z ukazatelů dnešní vyspělé společnosti je právě
podpora sportu.
Tělovýchovná organizace TJ Jiskra je největší sportov-
ní organizací v našem městě s majetkem v účetní hod-
notě cca 22 milionů korun, sdružující celkem 468
členů, kteří jsou rozděleni do 9 oddílů. Tato organizace
patří mezi nedůležitější složky v našem městě, které
zajišťují mimoškolní sportovní aktivity mládeže
a dospělých. 
Na této důležité schůzi je 50 delegátů, starosta a mís-
tostarosta města a předseda OS TJ. Schůze začíná stej-
ně nudně jako většina dalších schůzí. Volba volební,
mandátové a návrhové komise, čtení zpráv z činnosti
oddílů. Vše vypadá zcela normálně. Jen zcela nevyto-
pená místnost klubovny, kde je kolem deseti stupňů,
dává tušit, že něco není zcela v pořádku. A přichází
zpráva o hospodaření. Ekonom Valenta nakreslí
na velký papírový arch 3 čísla: kumulovaná ztráta, stav
účtu oddílů a stav na běžném účtu. Místností to jen
zašumí. Všichni ospalí a zmrzlí se rázem probouzejí,
když dále slyší slova …dotaci na celkovou rekonstruk-
ci hlavní budovy (tělocvična, ping pong, zázemí atd.)
jsme nezískali. Příjmy se stále zmenšují, náklady ros-
tou. Pokud se něco nestane, na podzim to zavřeme. 

Následně odstupuje staré představenstvo a rychle
dochází k volbě nového. Ani se nestačím vzpamatovat
a jsem za šachisty mezi těmi osmi statečnými (nebo
bláznivými z jednotlivých oddílů). Během diskuse se
rozjedou ostré hádky a výměna názorů, jak dál. 
Přemýšlím o tom, jak byl sport financován během mého
padesátiletého života. Vzpomínám na svá žákovská
léta, kdy jsem začínal šachy v závodním klubu velké
továrny. Krásně vybavená klubovna, moderní náby-
tek… Na zápasy nás naložil náš vedoucí do Tatry 603
i s řidičem ředitele a s větrem o závod jsme jezdívali
o sobotách a nedělích na zápasy. Když nás bylo víc,
dostávali jsme krásný firemní autobus. Jako malé děti
jsme vedoucímu velmi rády podepisovaly podivné
papírky (cestovní příkazy) a každý z nás za to obdržel
jednu bankovku s Janem Žižkou, za kterou bylo 40
eskym. Jó, to byly časy, kdy nikomu nic nepatřilo a vše
bylo všech. Byly to časy, kdy fotbalisté od úrovně níz-
kých soutěží (krajský přebor) byli v pracovním poměru,
ale do práce si chodili jen pro výplatu a jinak trénovali,
„lítali“ po hospodách a honili holky. Továrny se prostě
staraly podivným způsobem i o sport a záleželo, k čemu
daný generální ředitel více tíhne.
Ten náš měl tenkrát rád šachy a fotbal. Tudy cesta ale
nevedla. Po roce 1989 vše odvál čas. S nostalgií dnes
koukám na polorozbořené, rozpadlé, kdysi nádherné
a pyšné závodní kluby, kde zpívával Karel Gott a další
umělci, kde bývaly plesy, zábavy, kde se odehrávaly
sportovní zápasy i kulturní akce a které byly i součástí
části mého života.
Po roce 1989 vytvořili naši geniální politici vskutku
pozoruhodné financování sportu. Stát vytvořil akcio-
vou společnost, která získala bezplatným převodem

veškerý movitý a nemovitý majetek státní Sazky -
Sportky a práva k provozování hazardu. Akcie byly roz-
děleny mezi jednotlivé sportovní svazy. Na statutární
a manažerské posty naskákali bývalí svazáčtí bossové.
Mezi základní povinnosti takto podivně zprivatizova-
ného hazardu patří financování sportu v České republi-
ce. Toto řešení mi bylo od počátku principiálně
odporné. Ze zničených lidských osudů hráčů, gamble-
rů, jejich rodin, dětí, mnohdy i z kriminální činnosti,
má být financován sport v naší zemi?
Ale ani tento systém nefunguje. Masový a rekreační
sport trpí trvalým nedostatkem peněz. Za nesmyslné
miliardové náklady se vybuduje Sazka aréna a kohout-
ky už jen mírně kapou. Podporuje se jen profesionální
vrcholový sport na úkor masového sporu dětí a dospě-
lých. Jak řeší stálý finanční deficit sportovní organiza-
ce na různých úrovních? Podobně jako u nás se
sportovní funkcionáři obracejí na svá města, která jim
podle možností pomáhají, ale stále je to málo. Obracejí
se na kamarády ve firmách a lobují. Hitem devadesá-
tých let do vstupu do Evropské unie byl systém zaká-
zek: „Dejte mi městskou, krajskou, státní zakázku na…
Já vám dám dar, dotaci ve výši... na sport, kulturu atd.“
To zavání korupcí a paragrafem, a je to snad ještě horší
systém, než bylo financování přes fabriky před rokem
1989. Proč naši politici stále vytvářejí prostředí, kde
nutí třeba i slušné lidi v zájmu sportu dělat podivné
věci? Proč není za 20 let vytvořen jednoduchý a zcela
transparentní systém financování sportu přes daňové
úlevy firmám v daném městě? Ve světě existují desítky
příkladů dobře fungujícího systému financování spor-
tu. Komu slouží tento „bordel“ ve financování sportu?
Odpověď je jasná.                                   Jaromír Odstrčil

1. dodatečná likvidace škod způsobených vichřicí,
dlouhotrvající sněhovou pokrývkou letošní zimy
a nárazovou sněhovou pokrývkou v březnu 2010 (tyto
následky klimatických podmínek likvidovaly a řešily
i subjekty Správa a údržba silnic, povodí Labe, Pozem-
kový fond, energetika apod.)
2. určitá skupina stromů byla odstraněna na základě
požadavků obyvatel města a místních šetření při zhod-
nocení provozní bezpečnosti dřevin apod. 
3. dále došlo k probírkám na základě zpracované
inventarizace stromů, kde je opět posuzována stabili-
ta stromu, perspektiva v daném místě, provozní bez-
pečnost. Také se uvolňuje prostor vzrostlým
dlouhověkým stromům nebo jejich skupinám, per-
spektivním jedincům a keřovým porostům.
Samozřejmě se všechny kompetentní strany (Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, komise, státní orgán,
správa zeleně města atd.) vždy snaží posoudit všechny
aspekty, hlediska a možné alternativy, které by zabrá-
nily pokácení stromu či stromů. Neméně důležitým
faktorem jsou i finanční prostředky vyčleněné z rozpo-
čtu města, které nás nutí se zamýšlet nad tím, zda je

hospodárné investovat do každoročního prořezu
některých jedinců se stagnací růstu a odumírání stro-
mů, nebo je výhodnější dřevinu pokácet a vysadit
a zapěstovat perspektivního jedince na vhodném
místě a poskytnout mu péči v prvních letech růstu
v podobě výchovných a zdravotních řezů, které jsou
u nových výsadeb finančně méně nákladné, ale
v budoucnosti se rozhodně vyplatí a nebude se muset
vynakládat tolik peněz.
Vámi uváděný konkrétní případ pokácení 3 borovic
u hřiště na ul. 17. listopadu, byl právě dokladem roz-
volnění 3 skupin stromů a umožnění růstu keřovému
porostu u hřiště. Vzrostlé borovice již zasahovaly
do hřiště a odnímaly světlo listnatým dlouhověkým
dřevinám. V minulých letech zde zjevně chybělo pro-
vedení výchovné probírky. Listnaté stromy a keře pro-
stor do 2 let zaplní.
Věříme, že se nebude muset v následujících letech
v našem městě již tolik stromů a keřů odstraňovat, (i
když trend hovoří o něčem jiném), a uvidíte kolem
sebe pouze nové výsadby stromů i kvetoucích záhonů.
S pozdravem 

Michal Kortyš, starosta města Litomyšl e
(na základě podkladů Pavla Jiráně, vedoucí odboru

místního hospodářství)
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Rok debat o Litomyšlské nemocnici
Tzv. Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubické-
ho kraje prošla roční oponenturou ze strany odborné
i laické veřejnosti. Z naší strany byla snaha přesvědčit
současné „zakladatele“ nemocnic, Pardubický kraj,
o neuvážených krocích, které by ovlivnily dostupnost
a komplexnost péče v našem regionu.
Koncepce počítala například s dalším snížením lůžek,
kterých je ve srovnání s průměrem v České republice
méně a nerozumnou centralizací laboratoří do jediné
velké v Pardubicích. I v základních oborech, jako je
interna, je v našem kraji na počet obyvatel akutních
lůžek méně. Tato kapacita je ovšem nahrazena v dosta-
tečné nabídce ošetřovatelských lůžek v okolních nemoc-
nicích, kde byla lůžka akutní péče již dříve zrušena.    
Podařilo se, alespoň prozatím, přesvědčit vedení kraje,
že sloučení Litomyšlské a Svitavské nemocnice by
nebylo pro pacienty přínosné ani ekonomicky možné.

Obdobně kraj, po velkém tlaku lékařů nemocnic i býva-
lého krajského radního pro zdravotnictví Ing. Josefa
Janečka, upustil od centralizace laboratoří.
Ovšem stále zůstávají v plánu cíle, jejichž realizace by
byla pro hospodaření nemocnice komplikací. Napří-
klad centrální nákupy léků a zdrav. materiálu s vytvo-
řením dalších mezičlánků, které by proces
prodražovaly a zvětšovaly prostor pro korupci. Sjed-
nocení laboratorních informačních systémů, které by
byly vytrženy z nemocničních systémů... V koncepci
se také můžeme dočíst, že „pro managementy nemoc-
nic nikdy nebyly otázky bezpečnosti a kvality posky-
tované zdravotní péče na prvním místě, že vítězily
ekonomické hodnotící parametry bez závislosti
na medicínském efektu“. Toto hodnocení se mě hlu-
boce dotklo, byť nejsem ve vrcholném managementu
nemocnice. 

Naše nemocnice jako první v Pardubickém kraji již
v roce 2007 získala tzv. ISO, což je mezinárodní systém
řízení kvality poskytované péče a v následujících
letech byla úspěšně recertifikována. Byla ohodnocena
jako nejlepší nemocnice v Pardubickém kraji meziná-
rodně používaným dotazníkem „Nemocnice očima
pacientů“, a to již počtvrté v řadě. V loňském roce jsme
v rámci nemocnic celé České republiky získali 9. místo.
Chceme věřit, že i po volbách budou ústní sliby naplně-
ny a Koncepce nebude ve sporných bodech realizová-
na. 
Na závěr bych ráda poděkovala starostovi našeho
města panu Michalu Kortyšovi, bývalému krajskému
radnímu pro zdravotnictví Ing. Josefu Janečkovi,
zastupitelům města i kolegům lékařům, kteří zabránili
nezodpovědným experimentům s naší nemocnicí.

MUDr. Simona Leníčková

Úvaha na téma: Proč jít volit?
K úvaze na toto téma mne přimělo mnoho věcí, se kte-
rými se dennodenně setkávám. Právo volit a případně
i být volen, patří k základním právům každého občana
demokratické společnosti. Nebylo tomu tak ale vždy.
Bohužel či bohudík (dle úhlu pohledu), patřím již ke
generaci, která zažila volby i za předchozího režimu.
Právo volit znamenalo ve skutečnosti povinnost a neú-
čast ve volební místnosti by tehdy mohla ohrozit
dokončení mých studií. Tento paradox si nynější
mladá generace již těžko dovede představit. Samotná
volba pak byla fraškou, neboť popírala samotný obsah
tohoto slova - člověk nevolil dle vlastní úvahy a nevy-
bíral z více variant. Byla jen 1 volba! Jak dobře je, že
dnes můžeme opravdu volit tu cestu, kterou se chceme
vydat, na to leckdy zapomínáme. 
Můj nejstarší syn půjde letos k volbám poprvé. Půjde,
věřím tomu, protože právě mladá generace si musí
uvědomit, že volbami volí svoji budoucnost. Nezapo-
mínejme, že volby nejsou jen volbou v současnosti, ale
i volbou, jak budeme žít v budoucnosti. V jakém stavu
zanecháme svým dětem či vnoučatům naši obec,
město či celou republiku. Řídit se helem - po nás poto-
pa - je bezohledné. „Projíst“ dnes budoucnost našich
dětí, přesně to zažívají nyní v Řecku. Myslím, že
mnoha Řekům (a samozřejmě ani nám) ještě nedochá-
zí rozměr dopadu jejich hospodaření na další generaci.
Stejně tak mne děsí fakta z našich zpráv. V nich se rov-
něž dozvídám, že dluh, který ze státního rozpočtu při-
padá na moji pětičlennou rodinu, dosahuje již 3/4
milionu korun! Dluh, který každému z nás nadělali
politici svým rozhazovačným a nezodpovědným způ-
sobem hospodaření. 
Jsou to snad dluhy, co chceme předat svým dětem
do vínku? Každá domácnost se snaží hospodařit tak,

kteří ztráceli své syny na frontě a po válce čekali
na almužnu od zbytku západních zemí. 
Rovněž na východ od nás byli vůdci, co slibovali hory
doly. Co následovalo? Miliony svých voličů časem
poslali do gulagů. Historie je velká učitelka. Mluví
jasně. Nejvíce na populistické sliby dopláceli běžní
občané, kteří je zvolili! Dnes snad žádné podobné
hrůzy již v Evropě nehrozí, i když nezapomínejme
na nedávnou historii Balkánu. Nebuďme raději tak
sebejistí.
Často jsem znechucen z chování politiků, z jejich lží
a arogancí. Včera jste byli politikův přítel, kolega či
společník v podnikání a zítra zapře, že vás kdy znal.
Zatímco kdysi silnice lemovaly billboardy s hesly jako
„Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“
nebo „Závěry XVII. sjezdu KSČ splníme“, dnes jsou
plné lživých hesel a antikampaní. 
Přesto všechno by se jim nemělo podařit nás odradit
od úmyslu jít k volbám. Kdy jindy můžeme všichni
ovlivnit vývoj našeho města, země či budoucnost
našich dětí? Právě v tuto chvíli budeme rozhodovat,
kolik za nás budou děti platit na dluzích, až vyrostou!  
Nedá mi to, abych se u alespoň dvou příkladů populis-
mu nezastavil. Snad nikdo není a nemůže být pro zvy-
šování cen energií. Nejsme ale ostrovem mimo reálný
svět (to si kdysi myslela Albánie!) a ceny nezávisí jen
na přání skupinky českých politiků jedné strany. Přes-
to připomenu zajímavý fakt z Hospodářských novin.
Díky již nadělaným dluhům státního rozpočtu platíme
jen na úrocích z těchto dluhů ročně tolik, za kolik
bychom mohli mít všichni elektřinu celý rok zdarma.
Příklad druhý. Z pohledu mi blízkého - pohledu zdra-
votníka mohu říct následující. Slibovat zdravotnictví
bez poplatků je rovněž z říše pohádek. Toto již není
v žádné zemi světa (chceme být opět takovou Albá-

nií?). Nejvíce mne rozlítilo, zneužití velmi citlivého
záběru na těhotnou maminku na billboardu. Je to
velmi nevkusné, takto lživě působit na lidi. Vždyť ani
prapůvodní varianta ministra Julínka nepožadovala
po těhotných regulační poplatky. Ty je nehradily
nikdy! Proč peníze určené pro jiné účely z krajských
rozpočtů, hradí některým lidem stravu v nemocnici?
Kdo pořídí doma vše na den za 90 Kč? Stravu, energie,
prádlo. Tyto věci, pokud se nemýlím, nejsou zdravotní
péčí. Zatímco takto řada běžných občanů dodržuje
zákon, a tyto poplatky platí, tak zároveň přerozděle-
ním na kraji platí tyto služby ostatním, z nichž někte-
ří ale bez problémů mají na uhrazení nadstandardního
pokoje za 400 – 500 Kč na den! Stejně tak mi uniká
sociální význam odpuštění 30 Kč za vyšetření u děvčat,
která si jdou koupit antikoncepci za 900 Kč a poté nav-
štíví nehtové studio či kosmetiku. Toto je realita všed-
ního dne. Zdravotnictví musí být sociální, ale
především solidární! My všichni, co nyní nečerpáme
prostředky ze zdravotního pojištění, ale platíme ho,
musíme myslet na všechny ty vážně nemocné, kteří
potřebují nákladnou péči, a tu jim musíme být schopni
zajistit. Vždyť ze dne na den může každý z nás potře-
bovat statisíce na operace či onkologické léčby. Pokud
peníze neefektivně utratíme (rozhážeme), jak se
potom budeme moci podívat do očí svým blízkým, až
tu drahou péči budou opravdu potřebovat a na kvalit-
ní již nezbude? 
Takových témat by se jistě našla ještě celá řada. Vrátím
se ale na počátek úvahy. Přemýšlejme nyní, co je reali-
ta, a co jsou sliby a pohádky. Mysleme už nyní na naše
děti! Ať se i jim můžeme za pár let podívat do očí
a nikoliv klopit zrak a říci - tady máte po nás dluhy!
I moje malá dcerka již dnes ví (co věděl i Hloupý Honza
z pohádky, kterou má ráda) – bez práce nejsou koláče.
Pojďme tedy volit, a to nejen současnost, ale i budouc-
nost!                                          prim. dr. Harald Čadílek,

gynekologicko porodnické oddělení

• výcvik všech skupin
AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T

• školení řidičů profesionálů
i referentů

Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731508282
Zdeněk Škacha, mobil: 605215707
Nádražní 526, Litomyšl (proti vlakovému nádraží)

www.autoskolalitomysl.cz

aby nepřišel exekutor. I rozumní zastupitelé se snaží
hospodařit ve svých obcích tak, aby je nedovedly ke
kolapsu (jsou samozřejmě i výjimky, kde velikášské
a nezodpovědné chování její reprezentace vede obce
k bankrotu!). Proč tomu ale není tak na těch nejvyš-
ších úrovních? Líbivá hesla a populismus zatím vítězí!
Ano, to slovo tam zatím musí být. Protože nikdy
a nikde nevítězil donekonečna. Historie by nás měla
poučit! Chceme jí ale neslouchat? Minulé století má
mnoho takových příkladů. Uvedu zde jen ty nejdrsněj-
ší a nejpoučnější. Na západ od našich hranic přišla
k moci kdysi také jedna strana, co slibovala národu
v krizi modré z nebe. Zvítězila ve volbách a nikdo
z jejich voličů se tehdy netrápil tím, že sliby jsou
vykoupeny zbrojením. Kdo na to ale tehdy doplatil nej-
více (myslím z jejich vlastního národa)? Byli to majite-
lé továren či politici? Nikoliv. Ti, i po válce, dále
vyráběli (byli tedy stále tzv. za vodou) nebo utekli
do Jižní Ameriky (kde byli doslova za vodou). Nejvíce
na to doplatili právě jejich vlastní voliči, řadoví Němci.
Právě řadoví voliči této populistické strany byli těmi,
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Povídání s ředitelkami mateřských škol
V úterý 20. dubna se v Rodinném centru v Litomyšli
uskutečnilo setkání s ředitelkami mateřských škol.
Tato beseda se konala již podruhé a měla rodičům při-
nést informace nejen o školkách a jejich chodu, ale
především přinést odpovědi na jejich otázky. Své školy
tedy představovaly: Mgr. Vítězslava Borovičková, ředi-
telka I. mateřské školky pod zámkem, Hana Kosková,
ředitelka II. mateřské školy – známé jako vertexová
a Stanislava Kusá, ředitelka III. mateřské školy
na Lidické ulici. Z dotazů vybíráme:

Mají školky kapacitu?
•Vítězslava Borovičková – My bohužel nebudeme
moci přijmout všechny děti. Nemáme dostatečnou
kapacitu a zvyšovat ji nebudeme. Ovšem budeme mít
snahu umístit děti matek, které pracují. Přihlášky se
mohou ale měnit a složení dětí se může změnit také,
takže to mohu říci až koncem června.
•Stanislava Kusá – Maminky, která pracují, mají jisto-
tu, že se jejich děti do školky dostanou. O školku ale
mají zájem i maminky na mateřské. Pokud nebude
kapacita u nás, tak mohou přejít do jiné školky. Prob-
lém ale máme především s tím, že maminky dávají při-
hlášky na více školek. Prosíme je proto, aby nás
informovaly, kterou školku upřednostní a ostatní při-
hlášky stáhly. Navíc máme přihlášky podané třeba před
rokem. Mezi tím se mohla spousta věcí změnit, proto
by se nám měly maminky určitě ozvat, zda přihláška
platí nebo se něco změnilo. Společně s paní Borovičko-
vou a Koskovou si po zápisu sedneme, vezmeme si
jmenný seznam a přihlášky si projdeme.

•Hana Kosková – V současné době máme relativně
plno, ale jak bylo zmíněno, jsou třeba zdvojené při-
hlášky. Maminka neví a pak si dá více přihlášek. Zápis
je před námi, a tak zatím nedokážu odhadnout. Hlásí
se také rodiče z okolních vesnic, protože v Litomyšli
pracují. Jak říkaly kolegyně, přednost má rozhodně
ten, kdo bude pracovat. 
•Vítězslava Borovičková – Bylo by dobré, když se
maminky dostanou do jedné školky, aby šly do druhé
a oznámily, že jsou jejich děti přijaty jinde. 
(Kritéria pro přijetí platná pro všechny litomyšlské školy
naleznete v článku Mgr. Vítězslavy Borovičkové, pozn.
red.)

Rodiče mohou přihlásit děti pouze při zápisu?
•Hana Kosková - Maminky mohou chodit v průběhu
roku, ale některé čekají na zápis. 

Jak probíhá zápis?
•Hana Kosková – Maminky přijdou a vyplní si přihláš-
ku. Do 30 dnů po zápisu by měly být vyrozuměny, jak
byla přihláška vyhodnocena. Jasno tedy bude až první
týden v červenci. 
•Stanislava Kusá – Pokud bude dítě do školky přijato,
pak rodiče podepíší rozhodnutí, kterým se zavazují, že
dítě do školky nastoupí. 
•Hana Kosková – Od 1. září začínají platit školné
po celou dobu školy (11 měsíců), a to, ať již dítě chodí
nebo nechodí. Neplatí pouze předškoláci. 

Co zápis dvouletých dětí? Je to vůbec v litomyšl-
ských školkách možné?
•Stanislava Kusá - Neumíme si představit, že do 27

dětí bychom dostali třeba jen dvě dvouleté. V jeslích
měla teta tak šest dvouletých dětí. Můžeme pak roz-
trhat náš rámcově-vzdělávací program, protože ten je
od tří let a je zaměřený na výchovně-vzdělávací práce.
Je něco jiného, když dítě dosáhne tří let během škol-
ního roku. 

Opět se vrací otázka provozní doby mateřských
školek. Některé maminky ji považují za krátkou?
•Stanislava Kusá – Pracovní doba je takto nastavená.
Pokud bude ve třídě více rodičů, kterým nevyhovuje,
můžeme o tom začít jednat. Ovšem bude to jinak
finančně nastavené a vznikne zde potřeba další učitel-
ky. S prodloužením provozní doby jsou spojeny také
další záležitosti, například bezpečnost. V případě, že
by to město povolilo, pak by se doba prodloužila
o hodinu, ale určitě pouze na jedné školce.

Pokud se mé dítě dostane do školky, jak mohu
být jako rodič prospěšný/á?
•Hana Kosková – Každý může přispět podle svých
možností. 
•Vítězslava Borovičková – Rodiče mohou například
sponzorovat. Zařídit exkurzi, pomoci s dopravou –
cokoli.
•Stanislava Kusá – Pomoc vždy vítáme. Jsme rádi,
pokud se rodiče zapojí. 
Informace k zápisu naleznete v článku Vítězslavy
Borovičkové nebo přímo v mateřských školách.
Na některých dokonce mají materiály, seznamující
s nabídkou a aktivitami mateřinek. 

-bj-

Zápis do mateřských škol 
Vážení rodiče, opět se blíží  zápis do mateřských škol.
Letošní zápis bude probíhat ve dnech 1. až 3. června
od 8.00 do 10.00 a od 14.00 do 16.00. V této době se
k nám můžete se svými dětmi přijít podívat. Seznámí-
te se s naším  prostředím, s hračkami a se vším, co vás
bude o naší mateřské škole zajímat. Rodiče, kteří
budou pracovat nebo již pracují, prosím o doložení
potvrzení o zaměstnání. Vzhledem k omezené kapaci-
tě dětí upřednostníme děti plně pracujících rodičů. 
V případě, že bude volná kapacita školy, nabídneme
volná místa ostatním. Níže se můžete seznámit s krité-
rii pro přijetí dětí ve školním roce 2010/2011. 
Přeji všem krásné jarní dny a brzy ve školce na vidě-
nou.              V. Borovičková, I. Mateřská škola Litomyšl

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 
Pro školní rok 2010–2011
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky
a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním
řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti
kritérií sestupně:
1. Trvalý pobyt v Litomyšli a integrovaných obcích
2. Děti s odloženou školní docházkou
3. Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září

do 31. srpna následujícího kalendářního roku - před-
školáci
4. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami –
doporučení lékaře, PPP, SPC
5. Pravidelná celodenní docházka dětí od 3 let plně
zaměstnaných rodičů
6. Děti, jejichž rodič pobírá rodičovský příspěvek
na mladšího sourozence
7. Ostatní.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka,
popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte (nesmí pře-
sáhnout délku 3 měsíce).
Podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy mohou
rodiče v průběhu celého roku.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne
ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjá-
dření poradenského zařízení. Tyto děti jsou zařazová-
ny do třídy s menším počtem dětí, speciálním
pedagogem, popřípadě asistentem.
Děti mohou být přijímány i v průběhu roku, pokud je
volná kapacita mateřské školy. 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba
dodržet podmínky stanovené zvláštním právním před-
pisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb. 

Úspěch absolventů
kurzu tanečních 
Absolventi loňského podzimního Kurzu tanečních
pro mládež v Lidovém domě pod vedením učitele tance
Jana Bílka reprezentovali naše taneční v soutěžích
absolventů základních tanečních kurzů. Po regionál-
ním kole v Chrasti se probojovali na Mistrovství České
republiky v Praze, kde v konkurenci 57 tanečních párů
Petr Sejkora a Barbora Hladíková získali 5. místo
a Tomáš Jílek s Eliškou Kopeckou obsadili 7. místo.
Blahopřejeme. 
V letošním roce opět zveme všechny zájemce do taneč-
ních kurzů. Kurz pro mládež pod vedením Jana Bílka
zahajuje v sobotu 11. září v 17.00. Kurzy pro dospělé
začnou první víkend v říjnu a můžete si vybrat ze dvou
možností. Páteční kurz povede opět učitel tance
Ing. Jan Lexman, kterého jste si mnozí po jeho tříle-
tém působení v Litomyšli oblíbili. Zopakujete si jedno-
tlivé tance, taneční variace a něco k nim přidáte.
A sobotní kurz tradičně s Janem Bílkem pro ty, kteří
chtějí probrat společenský tanec úplně od základů
a podle chuti se naučit něco nového.
Přihlásit se můžete již nyní v Lidovém domě na tel.:
461 619 183, 731 460 663, e-mail: lidovydum@lit.cz.

za Lidový dům Hana Šauerová

Skauti čistili Černou horu
Litomyšlský příměstský les Černá hora má být prostře-
dím k odpočinku, relaxaci nebo sportu. Bohužel, mno-
hým lidem slouží také jako místo, kam je možné
bezstarostně odhodit do příkopu pneumatiku, tašku
odpadků nebo jen láhev od pití. Naštěstí jsou tu skau-
ti, kteří ve spolupráci s Městskými lesy každoročně
vyrážejí na jarní úklid. 
I letos se po Velikonocích vydalo několik desítek dětí
i dospělých, aby vyzbrojeni rukavicemi a pytli prolézali
křoví, břehy Drahošky i příkopy u silnice a sbírali, co
jiným upadlo od ruky. A co lze při takové příležitosti
zaslechnout od malých skautů? „Lidi jsou čuňata.“ „Je
to děsný, vždyť jsme tady uklízeli vloni!“ „Jak může
někdo zapomenout gumáky uprostřed lesa?“ 
Není divu, že obaly od tatranek, které děti za pomoc
dostaly, skončily vzorně v odpadkovém koši.  

Jana Dvořáková, skautské středisko Litomyšlfoto Eva Bartošová
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Věneband zahraje 
na Portě 2010 
v Ústí nad Labem 

Foto z vystoupení v Kostelci nad Orlicí.

Litomyšlská skupina Věneband získala v sobotu 10.
dubna na Podorlickém kole Porty 2010 v Kostelci nad
Orlicí 1. místo v autorské soutěži za píseň Jany Věneč-
kové „Žár z uhlíků“. Tím si zajistila přímý postup
na hlavní scénu mezinárodního finále Porty 2010,
které se koná 22. - 24. července v Ústí nad Labem. 
V interpretační portě Věneband získal za 2. místo z 15
soutěžících postup do českého národního semifinále,
které se koná v červnu v pražských Řevnicích.
Pro Janu Věnečkovou je to za autorskou tvorbu v letoš-
ním roce již druhé významné ocenění, neboť v lednu si
z Prahy přivezla prvenství z finále autorské Dětské
porty za skladbu „Zažloutlé psaní“. 

Text a foto Jana Věnečková st.

Litomyšl hostila mezinárodní
workshop o nano-materiálech

Ve dnech 21. a 22. dubna se v Litomyšli uskutečnil
mezinárodní workshop s názvem Aktuální trendy
v oblasti konsolidace vápnitých materiálů. Jednalo se
o významné setkání pořádané v rámci projektu
STONECORE, na které se sjeli odborníci ze států Evrop-
ské unie, Egypta a Řecka. Akci organizovala Fakulta
restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci
s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akade-
mie věd ČR a firmou IBZ-Freiberg (Chemical and Geo-
chemical Consultancy Dr. Ziegenbalg).
STONECORE je název mezinárodního projektu, jehož
náplní je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervo-
vání přírodního a umělého kamene a omítkovin.
V rámci projektu mají být vyvinuty materiály kompati-
bilní s historickými materiály používanými v architek-
tuře, povrchových úpravách architektury a sochařství.
Fakulta restaurování je do projektu zapojena spolu
s dalšími jedenácti partnery ze sedmi evropských

zemí. Na dubnovém workshopu byly prezentovány
příspěvky zaměřené na tuto problematiku, a také dílčí
výsledky projektu STONECORE, který byl odstartován
v roce 2009.
Mgr. art. Luboš Machačko z Katedry chemické techno-
logie o zapojení litomyšlské Fakulty restaurování
do mezinárodního projektu STONECORE uvádí: „Na
Fakultě restaurování v Litomyšli probíhá v rámci pro-
jektu laboratorní a aplikovaný výzkum nano-materiá-
lů na určitých druzích vápenných materiálů (kámen,
omítka). Vybrané druhy nano-materiálů jsou posléze
aplikovány na konkrétní památkové objekty - např.
na historické vápenné omítky východní fasády Červe-
né věže v Litomyšli, na historické vápenné omítky
části fasády hradu Pernštejn nebo vybrané architekto-
nické prvky fasády chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.“
Výsledky projektu by měly být známy v roce 2011, kdy
bude projekt STONECORE ukončen.                         -red-

Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk. cz
www. consultvk. cz

PRODEJ:
Litomyšl - prodej poloviny stylové vily s byt. jednot-
kou 3+1 cca 120 m2 se zahradou v klidné části města.
V roce 2008 nová okna a střešní krytina.
Č.397. Cena: 2 300 000,- Kč
Zhoř u České Třebové - prodej menšího rodinného
domu 3+1 se zahradou mírně ve svahu a s potůčkem
na zahradě. Nutná rekonstrukce.
Č.390. Cena: 550 000,- Kč
Janov u Litomyšle - prodej zainvestovaného stav.
pozemku o rozloze 1000 m2. Na hranici pozemku při-
vedeno elektro, plyn, voda a napojení na kanalizaci.
Č.386. Cena: 350 000,- Kč
Litomyšl - prodej panel. bytu 4+1 (81 m2) ve III.NP
blízko centra města. Nová kuch.linka, vestavěné spo-
třebiče, zasklená lodžie, nová plastová okna, původní
byt.jádro. Č.385. Cena: dohodou
Litomyšl - prodej pozem.parcely 18 633 m2 k zasta-
vění 23 RD. Na území je vydáno územní rozhodnutí
a vyřizuje se staveb.povolení na inž.sítě. Vhodné
pro developery. Č.383. Cena: 540,- Kč/m2

Litomyšl - prodej rod.domu se zahradou v okrajové
části města. V přízemí byt 3+1, ve II.NP 3 pokoje,
půdní prostor s možností vestavby. Nutné větší sta-
vební úpravy. Č.393. Cena: 2 990 000,- Kč 
Janov - prodej staršího rodinného domu se zahradou
na slunném místě na okraji obce. Garáž, zahrada.
Č.377. Cena: 590 000,- Kč
Morašice u Litomyšle - prodej většího domu se
zahradou, garáží a venkovním krbem. 
Č.374. Nyní Sleva! Cena: 2 190 000,- Kč
Litomyšl - prodej bytu 1+1 (36 m2) ve III.NP blízko
centra města. Nová kuch.linka, plastová okna.
Č.372. Cena: 900 000,- Kč
Sedliště u Litomyšle - prodej statku s vnitřním dvo-
rem a s 2 stavebními pozemky za domem. 
Č.371. Cena: 1 220 000,- Kč

PRONÁJMY:
Litomyšl - pronájem bytu 1+1 ve II.NP zděného
domu o celkové výměře 60 m2 na náměstí. 
Č.391. Cena: 5 000,- Kč/měs.
Litomyšl - pronájem obchodu, kanceláří a bytů
na náměstí. Probíhá rekonstrukce, v případě zarezer-
vování možnost přizpůsobit požadavkům klienta.
Č.382. Cena: info v RK
Litomyšl - pronájem podkrov.bytu 2+kk s balkonem
v RŘD. Byt po rekonstrukci, vybaven nábytkem. Pod-
nájem pro studenty (2+3) na dobu školních měsíců.
Č.380. Cena: 1800 vč. energií/měs./1 student
Litomyšl  pronájem kanceláře 62 m2, po rekonstruk-
ci na vysoké úrovni, chodbu možno využít jako čekár-
nu. Č.373. Cena: 9 000,- Kč/měs.
Bohuňovice u Litom. - pronájem zděné haly 800m2

v zem. areálu. Elektro 220V + 380 V, strop ve výšce
5-7 m. Č.384. Cena: info v RK
Litomyšl - pronájem výrobní haly vč.soc.zázemí cca
1 200 m2 a skladů. Využití pro výrobu, sklad, provozo-
vnu. Č.369. Cena: info v RK

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

Patchworková návštěva z Holandska

Po delší době jsme v Pondělí velikonoční navečer
v Litomyšli přivítali naše „patchworkové“ přítelkyně
z Holandska. Zdržely se týden.
Přivítali jsme je v pondělí slavnostní večeří. V úterý
dopoledne si prohlédly litomyšlské náměstí a výstavu

Až jaro zaťuká v muzeu. Odpoledne se neslo v pracov-
ním duchu. V učebně na III. ZŠ jsme naše přítelkyně
učili techniku japonského proplétaného patchworku.
Obdivovali jsme jejich zručnost, houževnatost a trpě-
livost. Ve středu jsme si pro ně připravili celodenní
výlet do Kutné Hory, který se také díky počasí opravdu
vydařil. Na čtvrtek jsme se moc těšili, čekala nás další
společná dílna. Věděli jsme, co s sebou potřebujeme,
ale netušili jsme, co budeme šít. Tentokrát nás učily
Holanďanky techniky moderního patchworku. Pove-
dená díla budete moci shlédnout letos o Vánocích
na naší výstavě v Litomyšli. V pátek ráno jsme odjeli
všichni do Prahy na Mezinárodní výstavu patchworku.
Dámy z Holandska zde setrvaly až do neděle. Přesto,
že je zde čekalo nejedno „české“ překvapení, doufá-
me, že se jim tam líbilo. Rozloučili jsme se v Praze
v neděli navečer, kdy odjely domů. 
Již teď se těšíme na jejich další srdečnou návštěvu.

Za SPL, o. s. Monika Rambousková, foto M. Edlman

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

na školní rok 2010-2011

Lze se přihlásit do těchto oborů:

OBOR HUDEBNÍ
Předměty: klavír, klarinet, zobcová flétna, příčná flétna,

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

hra na keyboard, taneční orchestr, estrádní orchestr

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

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

Přednes, Pohyb, Práce v souboru, Loutkové oddělení

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy pohybu, základy klasického tance,

moderní scénický tanec

Zápis bude probíhat 
od 15. dubna do 15. května 2010

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

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

ZÁPIS
KE STUDIU

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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Z dějin litomyšlského knihtisku – část 9. 

Pavel Ferdinand Hlizovský
8. února roku 1686 koupil „Kuklík“ od Jana Arnolta
Pavel Ferdinand Hlizovský a již 18. března téhož roku
jej prodal „… ze své dobrolibezné vůle zase trhem svo-
bodným panu Danielovi Kamenickému, impressoru
zdejšímu, a paní Dorotě, manželce jeho“.
Kameničtí
Daniel Kamenický zakoupil roku 1670 knihtiskárnu
v Hradci Králové od rodiny Arnoltů. O šestnáct let
později, tedy v roce 1686, dne 18. března zakoupil
od Pavla Ferdinanda Hlizovského tiskárnu litomyšl-
skou. Svůj závod v Hradci však vedl dále. Jireček doklá-
dá skutečnost, že ještě v roce 1697 působil v Hradci
Králové tím, že v tomto roce na něm tamní minoritní
klášter vymáhal dluh 200 zl. Daniel Kamenický zemřel
v roce 1711 a tiskárnu po něm zdědil syn Jan. Ten vlast-
nil litomyšlský závod až do své smrti v roce 1751
a odkázal jej poslednímu litomyšlskému majiteli toho-
to rodu – Antonínu Kamenickému.
Antonín působil jako majitel litomyšlské tiskárny až
do roku 1775. Dne 8. září tohoto roku vznikl v Litomyš-
li veliký požár, při němž vzaly za své 192 domy pouze
ve vnitřním městě, o okrajových čtvrtích ani nemluvě.
Tomuto požáru podlehl i poslední z rodiny Kamenic-
kých, jenž uhořel i s celou rodinou a služebnictvem.
Jako zajímavost uvádí ještě Jireček, že pražští knihtis-
kaři Kameničtí byli pravděpodobně potomky litomyšl-
ského Daniela Kamenického. Jsou to: Joachim
František (1716-1725), Joachim Jan, faktor tiskárny

klementinské (1711-1720), Joachim (1726-1736), Jan
(1722-1729), Jonata (1725) a Leopold, pravděpodobně
faktor v tiskárně Johanny Prusové (1734).
Literární produkce tiskárny Kamenických je zaměření
ryze protireformačního, vcelku však dosti hojná, o což
se zasloužily hlavně jarmareční písničky. Ty se zde tisk-
ly ve značném množství. V tomto odvětví tiskařském
však převládal zájem obchodní nad uměleckou strán-
kou. Písničky byly velmi nízké úrovně a tiskly se podle
poptávky. Té bylo možno snadno vyhovět, protože v tis-
kárně byla dostatečná zásoba dřevorytových matric.
Nejdůležitější na věci však bylo, že písničky snadno
svou formou, úpravou i lácí pronikaly mezi nejširší lido-
vé vrstvy. Obsahu byly ponejvíce náboženského. Setká-
váme se zde především s opěvováním Panny Marie,
Ježíše a světců, především Jana Nepomuckého, což je
plně v souhlasu se svatojánským kultem té doby. Někdy
též sloužily tyto jarmareční neboli kramářské písničky
jako noviny, protože formou přístupnou lidovému čte-
náři seznamovaly s různými zajímavostmi a příhodami
ze současné doby, často s nádechem senzačnosti.
Dalším produktem knihtiskárny Kamenických byly
spisy převážně rázu náboženského, v duchu přísně
katolickém. Tiskla se zde hlavně díla místních kněží –
piaristů. Z nich můžeme uvést např. „Novus virgineus
PONTIFEX VIRGO MARIA Aneb Nový Panenský BYSKUP
Panna Marya…“, „Žena krásná náramně… SARA
V ZRCADLE, To jest: Starožitný a slavný téhož jména
klášter Žďárský…“, „Kvítek majální zpomeň na mne!“,
„Archa poslední Úmluvy mezi BOHEM a Lidmi“ a jiné
tomu podobné. S tím souvisí i některé modlitby, zvláš-
tě k Panně Marii.

Tiskly se zde hojně též kalendáře „hospodářské a kan-
celářské“. Největší zajímavostí této tiskárny je však
první „Slabikář český a jiní křesťanského náboženství
počátkové, kterýmžto věcem dítky křesťanské hned
z mladosti učeny býti mají“. Tento slabikář vytiskl
ve své dílně Jan Kamenický v roce 1728. Zde se tedy již
začínají projevovat počátky osvěty.
Osvícenství
Josefinské reformy se projevily v Litomyšli, jako ostat-
ně v celé zemi, velmi pronikavě.
Světská moc, která nabývá vrchu nad církevní, se začí-
ná zcela zjevně projevovat v celé kultuře a tím i v kniž-
ní produkci. Právě tak Josefův toleranční patent z roku
1781, který oficiálně uznal protestantismus, znamenal
ve svých důsledcích obohacení knižního trhu. Nejprve
v řadách samého duchovenstva se projevuje snaha
o zvýšení kulturní úrovně lidu. Zakládají se nové školy
a osvícenská cenzura dbá o postupné vymýcení braku
v literární tvorbě. Tento kulturní vzestup se zpočátku
děje sice ještě převážně v duchu německém, přesto
však znamená již značný pokrok. V literatuře začíná
nabývat převahy tematika světská nad náboženskou.
Její úroveň je zpočátku velmi nízká. Teprve postupem
času si zde začínají dobývat místo klasikové, nejprve
světoví, později i naši, z nichž někteří navázali s lito-
myšlskou tiskárnou úzkou spolupráci.
Na pevném podkladě osvícenském začíná proto také
zapouštět své kořeny obrození. To však dosáhlo celé
své síly a bohatosti až v polovině 19. století. Tehdy je
plně podchytil poslední význačný litomyšlský tiskař
Antonín Augusta, o němž však již pojednává zvláštní
stať.                                              Eva Dušková - Freyová

seriál

Jubilejní rok Tělocvičné jednoty Sokol v Litomyšli
V závěru minulého roku se konala výstava
v Regionálním muzeu v Litomyšli ke 140.
výročí založení Sokola v Litomyšli. Byla
uspořádána v rámci 750. výročí povýšení
Litomyšle na město. Sokolské hnutí bylo
významným prvkem v životě města, zejména
v počátcích za doby vlády Habsburků, tak
v pozdějších letech za doby Masarykovy Čes-
koslovenské republiky. Tragické události nás
provázely v období nacizmu i během více než
čtyřicetileté vlády komunistů. Co předchá-
zelo počátkům sokolského hnutí u nás,
můžeme vystopovat v tzv. „turnerství“
v Německu již kolem roku 1810.
15. května 1870 byla podaná žádost se sta-
novami na místodržitelství c. k. do Prahy,
kde byla potvrzena až 25. 7. 1850. Příprava
trvala od podzimních měsíců minulého
roku a bylo zřejmě obtížné postavit se do čela a nést
odpovědnost v době ovlivňované mocenskou politi-
kou se zvýšenou problematikou dvojjazyčné oblasti.
V roce 1862 byl v Litomyšli založen německo-český
tělocvičný spolek Turnverein in Leitomisch (Těloc-
vičný spolek v Litomyšli) s představiteli dr. Brzorá-
dem, Šantou, Meisnerem aj. Z této skupiny,
na základě vlivů již založených sokolských jednot
na západ od nás, zejména Pražského Sokola v roce
1862 Tyršem a Fügnerem, došlo po osmi letech
k založení Sokola v Litomyšli.
Podíváme-li se na tento tělocvičný spolek a ještě dříve
založené spolky v Praze, Malypetrův a Sch-
midtův, usuzujeme, že počátkem těchto akti-
vit a realizací byla dočasná snaha Friedricha
Ludwiga Jahna (1778–1852), kontroverzního
učitele a zakladatele turnerského hnutí,
který se svými žáky prováděl tělesnou aktivi-
tu v přírodním prostředí, před branami Berlí-
na, v bývalém loveckém revíru Hasenheide
(Zaječí pláň). Počátky těchto snah spadají
do let 1810-1812, kdy bylo Jahnovi přes 30
let. Pedagogicky působil ve dvou berlínských
výchovných institucích. V ústavu Johanna
Ernsta Plamanna a na gymnáziu Zum grauen

Z hlediska tehdejší společnosti nutno říci, že tyto
Jahnovy snahy byly naprosto nepřijatelné přesto, že
určitá část lidí začala postupně přijímat myšlenku
kultury těla a uplatňování tělesné aktivity.
Tělocvičny vznikaly až na konci 19. století a ve stole-
tí dvacátém. O tělocvičnou soustavu a její názvosloví
a přesnou terminologií cvičebních prvků se postaral
Miroslav Tyrš, a to nejen v českém jazyce.

Jaroslav Theimer, foto Státní oblastní archiv
v Zámrsku pobočka Litomyšl - Záhradí,

foto Jaroslav Theimer, fond TJ Sokol Litomyšl

Kloster. V Plamannově ústavu se
Jahn seznámil s kolegou, učite-
lem Friedrichem Friesenem,
který v Berlíně provozoval šer-
mířský spolek Fechtbodenge-
sellschaf, vyznačující se značně
nacionalistickými sklony. Tato
dvojice si kladla za cíl tumerské
hnutí jako prostředek k osvobo-
zeneckým bojům. Tyto snahy
podrobně popsal další Jahnuv
kolega Christian Wilhelm Har-
nisch (1787-1864). (Klement,
Martin. Zrození německého
„Turnen“. Dějiny a současnost,
2010, roč. 32, č. 4, s. 14-15,
pozn. autora článku.)
V tomto přírodním prostředí

začal Jahn cvičit o volných odpoledních asi s dvaceti
dětmi provádět různé dobrodružné hry a jednoduché
cviky, skok do dálky, běh nebo skok přes provaz.
V příštím roce za pomoci gymnazijního profesora Fri-
edricha Langa se skupina dětí z různých škol rozrost-
la až na sto. Takové množství vyžadovalo
promyšlenější přístup, a tak Jahn se svými svěřenci
oplotil určitou část Hasenheide a vyhraněný prostor
začal vyplňovat složitějším nářadím. Tak vznikl v roce
1811 pod přísným vedením charismatického Jahna
první Turnplatz (cvičiště) na světě. (Tamtéž, pozn.
autora článku.)

Závěrečný list stanov Tělocvič-
né jednoty Sokol v Litomyšli
podepsaný 15. 5. 1870 se
schválením c. k. Místodržitel-
ství v Praze 25. 7. 1870.

Poděkování tělocvičného spol-
ku Turnverein v Litomyšli 23.
12. 1862 městské Radě za
pomoc poskytnutou při jeho
založení.

První starosta Tělocvičné jedno-
ty Sokol v Litomyšli Josef
Buchtele ml.



V LITOMYŠLI V KVĚTNU 2010 

4. 5. Út 13.00 Výroba přáníček - výtvarná dílna • Městská knihovna tel. 461 612 068
16.30 Majálesový průvod - průvod studentů, alegorické vozy, Majáles 2010 • Smetanovo náměstí
17.00 Přikryjeme náměstí deštníky - pokus o překonání stávajícího rekordu • Smetanovo náměstí - dolní část
17.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ • Státní zámek Litomyšl tel. 461 612 628
18.00 Sebeléčení světlem - přednáška Evy Motyčkové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.30 Geraldine Aron: Můj báječný rozvod - divadelní představení, účinkuje Eliška Balzerová (od 15 let) • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 Miss-ák 2010 - soutěž v rámci Majáles 2010 • Music Club Kotelna 

5. 5. St 8.30 Základy práce s PC a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna - čítárna a studovna tel. 461 612 068
13.00-19.00 Dítě v krizi - seminář, PhDr. Jana Mervartová • Internát Litomyšlské nemocnice tel. 461 653 350 
16.00 Vernisáž výstavy prací studentů Gymnázia A. Jiráska • zámecké infocentrum tel. 461 611 051
19.30 Majálesová dance party a volby Miss Majáles 2010 - v rámci Majáles 2010 • Lidový dům

6. 5. Čt 19.30 Jarní koncert s Jarní romancí - koncert lit. sborů a sólistů, věnovaný vzpomínce na Zdeňka Fibicha • Smetanův dům - malý sál 
19.30 Rocková noc - Majáles 2010, vystoupí W.A.F.(Vysoké Mýto), Goodfellas (Praha), Psiskapsy (Litomyšl) • Music Club Kotelna

7. 5. Pá 20.00 Cocotte Minute + Five O´clock Tea - koncert + after party, vstupné 150 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
8. 5. So 9.00-16.00 Zámecké májové tvoření pro děti ke Dni Matek - výroba dárečků z plsti, keramiky atd. • zámecké infocentrum tel. 461 611 066

20.00 Mother’s Angels a hosté: The Roads a Cirkus Ponorka - koncert a křest CD, vstupné 70 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
9. 5. Ne 9.00-16.00 Zámecké májové tvoření pro děti ke Dni Matek - výroba dárečků z plsti, keramiky atd. • zámecké infocentrum tel. 461 611 066

14.00 Bekras hraje maminkám - taneční odpoledne s estrádním vystoupením dua Věra a Honza • Lidový dům www.litomysl.charita.cz
16.00 Den Matek - pohádka pro děti od Divadla Úsměv, vstupné 10 Kč (rezervace vstupenek v RC) • zámecké infocentrum tel. 607 605 720

10. 5. Po 10.00 Zdravé přebalování • Rodinné centrum tel. 607 605 720
11. 5. Út 13.30 Péče o domácí mazlíčky - beseda s veterinářem MvDr. J. Poláčkem • Městská knihovna tel. 461 612 068

17.00 Připraveným štěstí přeje - představení vzdělávacího projektu Rodinného centra v Litomyšli tel. 607 605 720
12. 5. St 8.30 Základy práce s PC a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna - čítárna a studovna tel. 461 612 068

12.00-15.30 Oblastní kolo soutěže v poznávání rostlin pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
13.00-16.00 Den otevřených dveří Integrovaného záchranného systému • služebny státní a městské policie, záchranky a hasičů v Litomyšli
19.30 498. LHV: Litomyšlský sym. orchestr - L. Čepický (housle) a Muziga (J. a H. Vedralovi), předprod. v IC • Smet. dům tel. 461 613 239 

13. 5. Čt 13.00-16.00 Den otevřených dveří Integrovaného záchranného systému • služebny státní a městské policie, záchranky a hasičů v Litomyšli
18.00 Zpívání manter a bhadžanů - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
20.00 Karel Haloun: Syflárna - představení Zámeckého divadla Milislav, vstup 100 Kč • Music Club Kotelna www.milislav.cz

14. 5. Pá 9.00 Výlet na venkovský statek do Újezdce - podrobné informace a přihlášení v RC • Újezdec tel. 607 605 720
20.00 První hoře + Insania - koncert + after party, vstupné 120 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

15. 5. So 14.00 Indie a Nepál ve fotografiích Jiřího Motáka - vernisáž výstavy • Regionální muzeum www.rml.cz
20.00 Oldies 80s - 90s - dj milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

17. 5. Po 16.30 Interní koncert žáků • Základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.30-20.30 Jak se propojit a pracovat se světlem a světelnými systémy - miniseminář Ing. M. Mišuna • Faltysovo knihkup. tel. 461 612 667

18. 5. Út 19.00 Misie na Haiti - přednáška a beseda s účastníky misie na Haiti • zámecký pivovar kareldvorak@email.cz
19. 5. St 8.30 Základy práce s PC a vyhledávání na internetu - zahájení nového kurzu • Městská knihovna - čítárna a studovna tel. 461 612 068

8.00 Okresní kolo soutěže v poznávání rostlin pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
17.00 Připraveným štěstí přeje - představení vzdělávacího projektu Rodinného centra v Litomyšli • Rodinné centrum tel. 607 605 720
20.00 Syfon XXXL + Aby prase lépe hrábě - koncert, free stage pro mladé začínající kapely, zdarma • MC Kotelna www.mckotelna.cz

20. 5. Čt 16.00 Připraveným štěstí přeje - závěrečný seminář absolventů I. kola vzdělávání, pouze pro zvané • RC rezervace na tel. 736 426 567
17.00 Tradiční taneční akademie ZUŠ • Smetanův dům tel. 461 612 628
18.00 Co dělat pro zlepšení svého zdraví a intuice - přednáší léčitelka Irena, doporuč. vstup. 50 Kč • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

21. 5. Pá 14.00 Konopné hody - gastronomické zázraky z technického konopí - bez THC! • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
19.30 Skupina bratří Ebenů - koncert, vstupné 240 a 270 Kč, předprodej od 4. 5. v IC • Smetanův dům tel. 461 653 330
19.30 Zpěvy páteční s Leošem Krejčím a Petrem Jiříčkem - ...aneb posezení při večeři s živou hudbou • Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Imodium + Hashbery - koncert + after party, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

22. 5. So 11.00 Konopné hody - gastronomické zázraky z technického konopí - bez THC! • Restaurace Veselka tel. 776 887 720
19.00 Hard Burger vol. 1 - kapely: E.D.A.E., Insidenoise, Rádio Jerevan, Chátra76 a Hirošima. Vstup 90 Kč • Hostinec U Černého orla - sál 
9.30, 12.30, 14.00 Hradem, zámkem s kastelánem - prohlídky s kastelánkou běžně nepřístupnými prostorami • zámek Litomyšl tel. 461 615 067

24. 5. Po 17.00 Koncert keybordové třídy ZUŠ • Smetanův dům tel. 461 612 628
25. 5. Út 17.00 Domácí lékárna - letní bylinky • Rodinné centrum tel. 607 605 720
26. 5. St 8.30 Základy práce s PC a vyhledávání na internetu - školení pro veřejnost • Městská knihovna - čítárna a studovna tel. 461 612 068

10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městská knihovna tel. 607 605 720
19.00 Čaj na stojáka s hostem: Tosnečekals - one man show, neuvěřitelná směs gagů, básní... • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 499. LHV: Vokální duo Two Voices - mezzisopranistka E. Adlerová a šansoniérka J. Rychterová předprodej v IC • zámecký pivovar
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

27. 5. Čt 19.00 EFT pro každého (fyzické bolesti, strachy...) - přednáška terapeut. energ. psych. E. Portlové • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Malovaný svět - černodivadelní představení uvádí Černé divadlo T. Hoidekra Praha • Smetanův dům  tel. 461 613 239

28. 5. Pá 20.00 Caribic party - dj wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
29. 5. So 13.00-18.30 Výživa pro tělo i duši - lektor: Johanka Faitová • Rodinné centrum tel. 607 605 720

Výstava chrtů • Státní zámek Litomyšl - zámecký park tel. 461 615 067
18.30 Opera pod májovým nebem - koncert, podpora vycházejících hvězd za doprovodu Pardub. komor. filharmonie • Smetanovo náměstí 

30. 5. Ne 14.00-18.00 Májové odpolední čaje pro dříve narozené • Lidový dům www.litomysl.charita.cz
2. 6. St 13.00-15.30 Odpoledne s Vševědem - pátrací soutěž pro děti z 1. - 5. třídy ZŠ • Měst. knihovna - start u vchodu mezi 13.00-14.00tel. 461 615 270

17.30 Bachovy esence - přednáška Sylvy Šmardové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
3. 6. Čt 17.00 Táta v centru - lektor: Michal Vybíral • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 Radůza - koncert k novému CD Miluji vás, vstupné 290 Kč, předprodej v IC a www.ticketportal.cz • Lidový dům tel. 774 780 420
5. 6. So 8.00-17.00 Výstava Irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školy Litomyšl www.skolky.cz

14.00 Dětský vodácký den - soutěže, hasiči a hasičské auto, sjíždění Loučné • hřiště Na Lánech 
16.00 Dětské odpoledne - vernisáž výstavy dětských prací, zábavný program pro děti, soutěže • zámecké infocentrum tel. 607 605 720
18.00 Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli - vernisáž prodejní výstavy • Antik Hotel Sofia www.antikhotelsofia.cz

6. 6. Ne 8.00-17.00 Výstava Irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školy Litomyšl www.skolky.cz



KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

Začátky představení vždy v 19.30 (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 pořá-
dané 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: Zámecké informační centrum:
Po–Pá: 8.30–18.00, So-Ne: 9.00–14.00 Po: 9.00-15.00

Út-Ne: 9.00-17.00

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

Aktuálně: Předprodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl 2010!

V prodeji: DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina, víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, 
trička, CD, hrníčky, suvenýry,...

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

!

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

do 9. 5. Putování Pobaltím / fotografická výstava / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 31. 8. Barbie a její svět / výstava o panence Barbie / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
od 16. 5. do 13. 6. Indie a Nepál ve fotografiích Jiřího Motáka / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
do 5. 6. Josef Matička a jeho sbírka / výstava obrazů / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
od 6. 6. do 5. 7. Barevná paleta melodií aneb malování z postýlky / výstava obrázků malých pacientů / zámecké infocentrum / denně 9-17.30
od 6. 5. do 4. 6. Výstava prací studentů Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli / zámecké infocentrum / denně 8-18
od 17. do 20. 5. Zkoušky na taneční akademii / Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
do 31. 5. Václav Mach-Koláčný: Střípky post-atomové renesance / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
od 6. 6. do 31. 12. Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 30. 9. Nejlépe tlačiti vlastní káru sám / výstava knih Josefa Váchala, které vydalo nakladatelství Paseka / Portmoneum / Út-Ne 9-12 a 13-17  
od 31. 5. do 13. 6. Výstava keramiky / místo konání v jednání / pořádá Dům dětí a mládeže Litomyšl (tel. 461 615 270)

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

4. a 5. 5. Út a St MILÝ JOHNE - Film USA. Romantický film Lasse Hollströma s Amandou Seyfried z Mamma Mia! a Channing Tatumem z Leť s dance je nebývale 
úspěšný. Režie: Lasse Hallström. T., 105 min., vstupné 70 Kč

6. a 7. 5. Čt a Pá DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ - Film ČR. Komedie je natočená podle slavné stejnojmené knihy Miloslava Švandrlíka. Hrají: J. Šmíd, E. Holubo-
vá, J. Langmajer aj. Režie: Zdeněk Troška. 115 min., vstupné 70 Kč

9. 5. Ne 17.00 DEŠŤOVÁ VÍLA - Film ČR. Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Jakub Gottwald, M. Donutil, Simona Stašová, M. Dejdar aj.
Režie: Milan Cieslar. 95 min., vstupné 70 Kč

9. 5. Ne OKO NAD PRAHOU - Film ČR. Film Oko nad Prahou je osobním i politickým životopisem Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, 
ale také životopisem posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického. Režie: Olga Špátová. 80 min., vstupné 70 Kč

11. a 12. 5. Út a St PEVNÉ POUTO - Film USA. Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm. Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz aj. Režie: Peter 
Jackson. T., 130 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 

13. a 14. 5. Čt a Pá NINE - Film USA. Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson aj. Režie: Rob Mars-
hall. T., 120 min., vstupné 70 Kč

16.5. Ne 17.00 CHŮVA V AKCI - Film USA. Akční komedie, ve které agent CIA  zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti.
a 19.30 Hrají: Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, George Lopez aj. Režie: Brian Levant. 90 min., vstupné 70 Kč

18. a 19. 5. Út a St I LOVE YOU PHILLIP MORRIS - Film USA. Výjimečný příběh o útěcích za láskou. Natočeno podle knihy Steva McVickera „Houston Chronicle“. 
Hrají: Ewan McGregor, Jim Carrey aj. Režie: Glenn Ficarra, John Requa. T., 100 min., vstupné 70 Kč • od 15 let

20. a 21. 5. Čt a Pá VLKODLAK - Film VB / USA. Když je měsíc v úplňku, legenda oživí. Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins aj. Režie: Joe John-
ston. T., 100 min., vstupné 65 Kč • od 15 let

23. 5. Ne 17.00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ - Film USA. Animovaný, rodinný, dobrodružný  film. Hrají: Johnny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathawayová aj. Režie: 
Tim Burton. 105 min., vstupné 70 Kč

23. 5. Ne VŠICHNI JSOU V POHODĚ - Film USA. Citlivá dramatická komedie Všichni jsou v pohodě zobrazuje obrázek rodiny, který je v moderním světě 
velice častý. V hlavních rolích Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale aj. Režie: Kirk Jones. T., 100 min., vstupné 70 Kč

25. a 26. 5. Út a St NEZAPOMEŇ NA MĚ - Film USA. Romantický film se současným idolem všech dívek Robertem Pattisonem, který je podle časopisu People jed-
ním z nejvíce sexy mužů planety. Režie: Allen Coulter. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

27. a 28. 5. Čt a Pá MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY - Film USA. Bizarní černá komedie inspirovaná skutečnými událostmi. Hrají: George Clooney, Jeff Bridges, Evan 
McGregor aj. Režie: Grant Heslov. T., 95 min., vstupné 65 Kč • od 12 let

30. 5. Ne SVÍTÁNÍ - Film USA. Tvář lidkosti se navždy změnila. Hrají: Ethan Hawke, Sam Neill, Claudia Karvan aj. Režie: Michael Spierig, Peter Spierig. T.,
100 min., vstupné 70 Kč • od 15 let

So 8. 5. od 15.00 Sele na rožni - k tanci a poslechu hraje soubor Podkrovanka, vstup zdarma / Česká hospoda Hrušová
Pá 14. 5. od 20.00 Spirituál kvintet - vstupné 180 Kč v předprodeji v IC a knih. Paseka, 220 Kč na místě / Česká hospoda Hrušová
Pá 21. 5. od 20.00 The Plastic People of The Universe - vstupné 180 Kč v předprodeji v IC a knih. Paseka, 220 Kč na místě / Česká hospoda Hrušová
So 22. 5. od 15.00 Májové posezení s dechovou hudbou Řetůvanka / Horní Újezd - kulturní dům
So 22. 5. od 20.00 Taneční zábava se skupinou Primátor / Horní Újezd - kulturní dům 

AKCE V OKOLÍ
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Projekt LILIE v ohrožení!
Ta zpráva pana K. silně zneklidnila. To, co se právě
dozvěděl, jen potvrdilo jeho obavy. Už nějakou dobu
dostával podivné informace, ale nemohl jim uvěřit.
Přeci není možné, aby bylo všechno jinak! Vždyť tam
volal a psal a pokaždé dostal stejnou odpověď. „Ano,
váš případ se bude řešit. Nemějte obavy, všechno
dobře dopadne. Naše kancelář je ta nejlepší a vy přece
víte, že jste náš ukázkový případ, a proto vám budeme
věnovat zvláštní pozornost.“ Těžké dveře úřadu se
za panem K. zabouchly a on vykročil neklidným kro-
kem do potemnělých ulic města; marně se přitom sna-
žil pochopit, co se kolem něj děje. Jeho proces skončil
už před rokem a on se to dozvídá až teď.
Tak nějak by se daly shrnout pocity, které v posledních
týdnech prožívají členové týmu připravujícího projekt
LILIE. Co se vlastně stalo? Projekt LILIE je od začátku
připravován s jasnou představou financování. Potřeb-
ným zdrojem na pokrytí nákladů měla být dotace z ROP
Severovýchod. Začali jsme proto spolupracovat se sou-
kromou grantovou agenturou a věřili, že dokážeme
projekt připravit natolik kvalitně, že ve velké soutěži
o peníze uspějeme. Nový impuls přišel v létě 2008.
Tehdy jsme zareagovali na výzvu Centra evropského
plánování a.s., vyhlášenou v rámci projektu PAAK
(Jedná se o projekt, jehož cílem je podpořit úspěšné
čerpání prostředků z ROP Severovýchod a který je také
financován z evropských
dotací), a podali jsme žádost
o poskytnutí asistence pilot-
ním projektům při přípravě.
Tato příležitost nás lákala
bezplatným zpracováním
žádosti o dotace a chápali
jsme ji i jako cestu ke zviditelnění projektu. Pilotní
projekty totiž měly sloužit jako vzor a inspirace
pro ostatní žadatele o dotace. Měli jsme velkou radost,
když jsme uspěli a opravdu jsme se na podzim roku
2008 stali jedním z pilotních projektů. O to více nás
těšilo, že se tak stalo v konkurenci dalších 74 projektů
a náš projekt získal nejvíce bodů. 
Další události ovšem nabraly nečekaný spád. Jednou
z podmínek „čestného“ označení pilotní projekt bylo
ukončení spolupráce s dosavadní grantovou agentu-
rou a přechod pod křídla Regionální rozvojové agentu-
ry Pardubického kraje, která by měla žádost o dotaci
zpracovat. Původně jsme předpokládali, že podáme
žádost o dotaci už v rámci 9. kola výzvy na podzim

Na koncertu „KOS zpívá pro projekt LILIE“, který proběhl
8. dubna, byly také podepsány dohody o spolupráci s někte-
rými partnery projektu. Na fotografii starosta města Lito-
myšle Michal Kortyš. Během koncertu se podařilo vybrat
na konto sbírky projektu LILIE 4 770 Kč. Děkujeme.

rovýchod informace, že žádosti pilotních projektů
budou předkládány v rámci standardních výzev?
A proč je ta samá informace na letácích, které se tiskly
z veřejných prostředků v době, kdy už muselo být
jasné, že peníze došly? Zůstává mnoho otázek. Aktuál-
ní informace a podrobné materiály k tomuto problé-
mu, včetně kopií smluv, si můžete stáhnout
na projektovém webu www.projekt-lilie.cz.
Co tohle všechno znamená pro projekt LILIE? Přede-
vším velkou jistotu, že už nedostane šanci zúčastnit se
soutěže o evropské dotace. Nemělo by ale cenu naří-
kat.  Podstatnou otázkou teď je, co bude dál. Stále sice
existuje malá šance, že výzva v oblasti podpory Rozvo-
je měst bude nakonec do roku 2013 vyhlášena. Možná
se totiž podaří přesunout prostředky z jiných progra-
mů, ve kterých se nedaří peníze vyčerpat. Tato mož-
nost se ale jeví spíše jako čekání na velký zázrak. Je
zřejmé, že bez jasné podpory města a zařazení projek-
tu mezi jeho hlavní priority bude realizace projektu
obtížná. Pochopitelně se tu znovu otvírá otázka
potřebnosti takového projektu pro město. LILIE není
projekt, který by do našeho města přivedl více turistů,
nevyřeší problémy s parkováním a ani neurychlí
výstavbu silnice R35. Jde tu totiž o něco zcela jiného.
A to především o velkou investici do lidí. Do lidí, kteří
se učí, že krást, lhát a podvádět se nemá. Do lidí, kteří
se učí, jak společně pracovat a řešit problémy. Do lidí,
kteří se učí, že pomáhat druhým je důležitější než se
starat jen sám o sebe. LILIE je ale také o pomoci.
O pomoci lidem, kteří vám přes noc pomalují zeď
domu, které někdo šikanuje nebo zneužívá, po kte-
rých najdete ráno v parku rozbité láhve od piva.
LILIE nedokáže udělat zázraky, ale může významně
přispět k tomu, že i za několik let se nám bude v našem
městě pořád dobře žít. O budoucím úspěchu Litomyšle
totiž nerozhodujeme my, ale generace, která dnes sedí
ve školách. Ona totiž bude jednou rozhodovat i o tako-
vých věcech, jako je naše místo v domově důchodců.
Projekt LILIE dokázal spojit několik organizací dohro-
mady. Dnes tu máme kompletně připravený projekt,
kvůli kterému nemusel žádný úředník ani politik říkat:
„Tak, vážení, a teď vám uděláme projekt.“ LILIE roste
zdola, nikoli shora. Opírá se o práci desítek dobrovol-
níků z řad převážně mladých lidí. Oni jsou o jeho
potřebnosti přesvědčeni. A co vy? Za vaši další podpo-
ru vám děkujeme.
Více o projektu a o možnostech, jak projektu pomoci,
najdete na webu: www.projekt-lilie.cz.

David Zandler, koordinátor projektu,
foto Eliška Šmídová

2008, ale podmínkou setrvání v roli pilotního projektu
bylo podání žádosti až v dalším kole. Nakonec jsme se
rozhodli ponechat si označení pilotní projekt, změnit
agenturu a počkat na další kolo výzvy. Projekt totiž
v té době nebyl připraven zdaleka tak dobře, jako je
dnes. Byli jsme navíc přesvědčeni, že nám to zajišťuje

určitou exkluzivitu a jako
nezisková organizace ušetří-
me značné finanční prostřed-
ky za zpracování žádosti
o dotace. Při rozhodování byl
také brán v úvahu finanční
plán dotačního programu,

podle kterého měla zbývat na další kolo výzvy čtvrtina
celkových prostředků určených na oblast podpory
Rozvoj měst (Pro oblast podpory Rozvoj měst byl pro-
jekt celou dobu připravován).
Zásadní zlom nastal před několika týdny. Zjistili jsme
totiž, že veškeré prostředky určené na oblast podpory
Rozvoj měst byly vyčerpány. To znamená, že se rozda-
ly všechny peníze dříve, než se původně plánovalo,
a další výzva v oblasti podpory Rozvoj měst se proto
nepředpokládá. Ještě více nás ovšem šokovalo, že tak
bylo rozhodnuto už v březnu 2009. Proč nás o tom lidé
z projektu PAAK neinformovali, i když by podle smlou-
vy měli? Proč jsme naopak dostávali naprosto odlišné
informace? Proč je na webových stránkách ROP Seve-

Projekt Připraveným štěstí přeje míří
do druhého kola

Projekt „Připraveným štěstí přeje“ organizovaný
Rodinným centrem Litomyšl, zaměřený na vzdělávání
rodičů s malými dětmi, končí v průběhu měsíce května
svůj první - pilotní - běh. Projekt je financovaný
z Evropského sociálního fondu (ESF) z operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblastí podpory
jsou Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sla-
ďování rodinného a pracovního života. 
Pilotního běhu se zúčastnili rodiče malých dětí
na rodičovské dovolené, rodiče hledající práci, ale
i zaměstnaní rodiče z měst Litomyšl, Chrudim, Svitavy
a blízkých obcí. Účastníci v rámci projektu měli mož-
nost se zúčastnit počítačových kurzů, kde získávali
a rozvíjeli své dovednosti při práci na PC a tří tříden-
ních vzděláváních akcí. První z těchto akcí byla zamě-
řená na osobnostní rozvoj, druhá na oblast slaďování
rodinného a pracovního života a třetí na zvyšování
kompetencí potřebných na trhu práce. Jeden den  tzv.
partnerskou sobotu účastníci společně se svými part-
nery strávili vzděláváním zaměřeným na rozvoj rodi-

čovských kompetencí a slaďování rodinného a pracov-
ního života. 
Přinášíme vám hodnocení účastnice prvního běhu
Jaroslavy Jánové z Litomyšle, které jsme se zeptali: 

Proč jsi se přihlásila do projektu Připraveným
štěstí přeje?
Počítačový kurz, k tomu možnost naučit se lépe komu-
nikovat, prezentovat, vůbec naučit se něco nového
a to vše hrazené z projektu...? Tak to byla nabídka,
kterou nešlo odmítnout. Samozřejmě, že jsem
na počátku měla trochu obavy. Nevěděla jsem, co
čekat, jak to všechno bude probíhat. Hlavní pro mě ale
bylo to, že bych díky své účasti v projektu mohla zvý-
šit své kompetence na trhu práce. To byl velký důvod,
proč do toho jít.

Splnila účast v projektu tvoje očekávání?
Musím uznat, že projekt Připraveným štěstí přeje před-
čil moje očekávání. Forma, jakou bylo vzdělávání poja-
to, stravování, ubytování, zajištění hlídání dětí během
celého kurzu, bylo tak precizně připraveno, že tomu

snad nelze nic vytknout. Zás-
luhu na tom má určitě fakt, že
realizační tým tvoří ženy,
které mají samy malé děti,
tudíž se dokázaly dobře vžít

do potřeb a pocitů žen na rodičovské dovolené a jejich
dětí, kterým je projekt určen.

Co jsi nejvíce ocenila?
Já sama jsem ocenila na kurzu možnost uniknout
ze stereotypu, který dříve, či později postihne snad
každou maminku na rodičovské dovolené. Ať už počí-
tačové kurzy s lektorem Danielem Janatou nebo poby-
tové vzdělávání v Hartmanicích a Oucmanicích, vždy
pod vedením zkušených lektorů, mně dalo mnoho
a jsem za tuto zkušenost vděčná. V neposlední řadě
chci vzpomenout to, že se projektu zúčastnila bezvad-
ná parta lidí, na které budu ráda vzpomínat. Až je mi
líto, že náš běh končí. Rodiče, kteří váháte, zda
do tohoto projektu jít, či nikoliv, nebojte se a směle
do toho. Vždyť připraveným štěstí přeje!
Před námi je druhý běh vzdělávání, který bude trvat
od září 2010 do února 2011. Pokud vás projekt zaujal,
uvažujete o účasti a rádi byste se dozvěděli něco víc,
máte možnost 11. května v 17.00 nebo 19. května
v 10.00 v Rodinném centru v Litomyšli nebo se obraťte
přímo na koordinátorku projektu Janu Černochovou,
tel.: 774 03 05 88, e-mail: jana.cernochova@priprave-
nymstestipreje.cz. Více informací najdete také
na stránkách projektu www.pripravenymstestipreje.cz.

Petra Benešová

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS LILIE
na telefonní číslo 87 777 a podpořte projekt LILIE.

Cena DMS je 30 Kč, PROJEKT LILIE obdrží 27 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
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Pozvánka na „Konopné hody“
Zajímá vás využití konopí v gastronomické oblasti?
V měsíci květnu 21. a 22. (pátek od 14.00, sobota
od 11.00) se v Restauraci Veselka uskuteční konopné
hody. Budete moci ochutnat jídla a chuťovky vyráběné
z konopí setého. K zapití v nabídce naleznete konopné
pivo točené i lahvové, konopnou medovinu, čaj aj. 
Konopí seté (cannabis sativa) součást zdravé výživy.
Stěží se může nějaká rostlinná potravina světa měřit
s výživnou hodnotou semena konopí. Ze všech rostlin
má konopí nejvyšší obsah esenciálních mastných
kyselin. Olej získaný ze semena konopí obsahuje
s pouze osmi objemovými procenty nejnižší podíl
nasycených tuků. Zvláště vyváženým poměrem protei-
nů a esenciálních tuků je konopné semeno přímo ide-

ální pro naši výživu. Nadto se stará v těle o vybudová-
ní imunoglobulinu - bílkovin, které jako protilátka
zabraňují infekcím, ještě dříve, než mohou být jejich
symptomy zřejmé. Opojná droga Delta 9 - Tetrahydro-
cannabiol se v konopných semenech nevyskytuje!
Potraviny ze semene konopí - Konopný olej, konopná
mouka, loupané konopné semeno, konopné karbanát-
ky (vega), konopné těstoviny, konopná pizza, konop-
né pomazánkové máslo, konopné pivo.
Potraviny z listu konopí - Konopný čaj. Z konopného
listu a květu se připravují lahodné čajové směsi s pří-
davkem jiných přírodních složek jako je suché ovoce,
máta, šalvěj, meduňka, kopřivy atd. (Zdroj:
www.hemp-production.cz).                             Jiří Kohák

Den otevřených dveří
IZS podruhé

Ve dnech 12. a 13. května se uskuteční již podruhé
Den otevřených dveří složek Integrovaného záchran-
ného systému (IZS) v Litomyšli. 
Policisté Obvodního oddělení v Litomyšli společně
s kolegy z Hasičského záchranného sboru, Městské
policie, Zdravotní záchranné služby a Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Litomyšl zpřístupní svá pracoviš-
tě a představí zde náplň své práce prostřednictvím
ukázek techniky, výstroje a podobně. 
Dopoledne jsou určena žákům pozvaných škol a odpo-
ledne od 13.00 do 16.00 bude mít možnost navštívit
služebny, výše uvedených složek, veřejnost.
Obdobná akce se konala již v říjnu loňského roku
a odezvy ze strany škol i veřejnosti byly velmi pozitiv-
ní.                                    npor. Mgr. Martina Simonová,

vedoucí OOP Litomyšl, foto Jana Bisová

Snímek z loňského Dne otevřených dveří. Barevná paleta melodií,
aneb malování z postýlky

V rámci dětského odpoledne, které pořádá Rodinné
centrum v Litomyšli ve spolupráci s infocentrem dne
5. června od 16.00, se v Zámeckém informačním
centru uskuteční vernisáž výstavy obrázků malých
pacientů. Dílka vznikla v rámci projektu Malování
z postýlky. 
Tento projekt probíhá již třetím rokem pod záštitou
Jany Příhodové – patronky Nadačního fondu Novo-
rozenec. Jde o výtvarný projev hospitalizovaných

dětí. Obrázky z minulých ročníků slavily úspěchy
např. v Senátu Parlamentu ČR, na festivalu Jičín,
město pohádek a v Art kině Centrál v Hradci Králové.
Letošní ročník pod názvem Barevná paleta melodií,
aneb malování z postýlky probíhá ve spolupráci
Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dětského
oddělení nemocnice v Litomyšli. Výstava dětských
prací potrvá do 5. července.

Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

Indie a Nepál ve fotografiích 
Jiřího Motáka

Od 16. května do 13. června mohou návštěvníci Regio-
nálního muzea v Litomyšli shlédnout výstavu s názvem
Indie a Nepál ve fotografiích Jiřího Motáka. Výstava
provede prostředím indických a nepálských přírodních
a kulturních reálií, jak je na svých cestách za pozná-
ním duchovních tradic cestovatel zachytil.
Litomyšlský malíř a cestovatel Jiří Moták (nar. 1978) je
absolventem Integrované střední školy technické
ve Vysokém Mýtě. V současné době pracuje jako podla-
hář. Výtvarnému umění se začal intenzívně věnovat
po návratu z vojenské služby v roce 1999, čemuž před-
cházely kreslířské a malířské pokusy v kroužku výtvar-
níka a grafika Vladimíra Vícha a poté malířky Šárky
Frankové. Své dílo dosud prezentoval na devíti samo-
statných a devíti společných výstavách na různých
místech České republiky.
V roce 2003 se vydal na první cestu do Indie, která
významně ovlivnila jeho další život i výtvarný projev.

Pobýval převážně v severoindocké Dharamsale, odkud
na přelomu roku přesídlil do Nepálu, kde se stejně jako
v Indii věnoval především duchovní praxi. Svoji dru-
hou cestu do Indie, při níž se opět setkal se svým
duchovním učitelem lamou Ngakpou Karmou Lhun-
dup Rinpochem, podnikl v roce 2005.
Slavnostní zahájení, při kterém cestovatel promluví
o indických a nepálských reáliích, se uskuteční v sobo-
tu 15. května ve 14.00 v hlavní budově muzea.

PhDr. Martin Boštík

Na Pochod 
sloupenskými lesy 
autobusem od věže
Klub českých turistů Sloupnice pořádá dne 8. května
36. ročník Pochodu sloupenskými lesy. Start všech tras
je průběžný od 7.00 do 9.30 na fotbalovém hřišti
ve Sloupnici za školou. 
Pěší trasy: 8, 15, 25 km. Cyklotrasy: 17, 45, 80 km.
Občerstvení na trasách a v cíli je zajištěno. Na trase
8 km budou připraveny dětské hry. Na hřišti ve 13.00
vystoupí kouzelník, k poslechu zahraje skupina Betty.
Z Litomyšle do Sloupnice a zpět bude zajištěn autobus
(zdarma). Odjezd v 7.30 ze Smetanova nám od věže,
odjezd ze Sloupnice z autobusového nádraží v 15.00. 
Srdečně vás zvou pořadatelé. Informace na tel.: 739
005 968.                                                    Pavel Havlíček

Schůzka Jihočechů
KJČ – slavnostní schůzka Kroužku Jihočechů se koná
ve čtvrtek 20. května od 17. 00 v salónku Restaurace
U Slunce. Připomeneme si okolnosti jeho vzniku a čtvrt-
století činnosti našeho kroužku.        Jana Kroulíková

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

Prodej – pronájem bytu 3+1
v OV. Tel. 736 772 721
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Bratři Ebenové přivezou i Chlebíčky

Cocotte Minute a jejich Sado Disko
Výborná česká nu-metalová kapela Cocotte Minute
vystoupí v pátek 7. května v litomyšlském klubu Kotel-
na. Novodobí Cocotte Minute jsou tu po 3 letech
s novou nahrávkou Sado Disko. S opusem syrovým,
natvrdo a bez východiska, předkládají svou vlastní
představu míchání tvrdé hudby a elektroniky. Biome-
chanická mutace rytmů a samplů, tvrdé basy tepajících
kytar a nihilistických textů dává nahrávce zcela nový
rozměr a posouvá mantinely zvuku daleko za hranice
každodenní všednosti. Svébytný materiál ve vlastní
režii a bez jakékoliv pomoci producentských es, vytvo-
řený ve spřáteleném Hostivařském studiu, je třetím
oficiálním dlouhoočekávaným počinem kapely, která
má za sebou tisíce prodaných desek, videosingly
na předních příčkách českých hitparád a stovky ode-
hraných koncertů u nás i v zahraničí. Sado Disco pří-
běh však vydáním této nahrávky nekončí, ale teprve
začíná. Pokračováním v podobě Sado Disco volume 2

CD si budou moci majitelé tohoto klenotu obohatit
svůj digipack obal na jaře roku 2010. 
Jako host se představí kapela Five O'Clock Tea. Vstu-
penky lze zakoupit pouze na místě v den koncertu
za 150 Kč. Info o kapelách na:
www.cocotteminute.org, http://bandzone.cz/cocot-
teminute, http://bandzone.cz/fiveoclocktea.

Milan Kalibán, foto promo foto

Imodium v Kotelně

Dětský vodácký den
TJ Sokol Litomyšl zve všechny děti na Dětský vodácký
den, který se uskuteční v sobotu 5. června od 14.00
na hřišti Na Lánech. 
Můžete se těšit na soutěže, hasiče s hasičským autem
nebo na sjíždění Loučné na raftech a kanoích. Samo-
zřejmostí jsou odměny a občerstvení.                     -red- 

Hard Burger vol. 1

Snad nejzvláštnější skupina v historii české populární
hudby Bratři Ebenové vystoupí 21. května v litomyšl-
ském Smetanově domě. Od 19.30 budou diváky bavit
vtipnými texty svých písní. 
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra Ebena
a synovci Ilji Hurníka, vlastně do žádného hudebního
proudu nepatří. Spojení Markovy kytary, Kryštofova
klavíru či flétny, Davidova klarinetu a sopránsaxofonu
vytváří ojedinělý ebenovský sound, obohacený dalšími
nástroji. Kromě tria bratří Ebenových tvoří kapelu ryt-
mika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka
– Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka
(bicí, perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické
kytary). Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikají-
cí jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
Již koncem sedmdesátých let, kdy Ebeni vstupovali
na scénu, se v jejich hudbě proplétaly vlivy klasiky,
folku, rocku či jazzu a prvky vytříbeného hudebního
humoru. První řádné album Malé písně do tmy vydali
Bratři Ebenové v roce 1984 a dalších jedenáct let trva-
lo, než vznikl titul Tichá domácnost (1995). Na další
řadové album, nazvané Já na tom dělám, posluchači
čekali sedm let, když vyšlo v roce 2002. Jejich doposud
poslední album se jmenuje Chlebíčky a vyšlo v polovi-
ně června 2008. Obsahuje 12 „kousků“, jejichž auto-
rem (hudby i textu) je Marek Eben. Aranžmá
jednotlivých skladeb je dílem celé kapely Bratři Ebeno-
vé. Bratři Ebenové však nelení. 

Vystoupení bratří Ebenů jsou vzhledem k vytíženosti
jednotlivých členů poměrně vzácná a jsou tedy svát-
kem jak pro posluchače, tak i samotné hudebníky.
Tento skvělý zážitek mohli mít posluchači jejich jedi-
ného litomyšlského koncertu, který pořádala o.p.s.
Majáles Litomyšl ve Smetanově domě, v březnu 2006. 
Bratři Ebenové však natočili koncertní DVD Ebeni
v zahradě, hudbu pro novou sérii večerníčků Mach
a Šebestová a připravili hudbu pro pohádkové CD
Pohádky bratří Grimmů (s písničkami Bratří Ebenů).
Předprodej vstupenek na jejich květnový litomyšlský
koncert začne v informačním centru v úterý 4. května
od 9.00.                                             -red-, foto promo foto

Opravy a servis osobních a dodávkových vozidel
Prodejna náhradních dílů, příslušenství a autokosmetiky
• Leasing a úvěry vozidel a technologií
• Servis a opravy klimatizací
• Kontrola technického stavu a historie ojetých vozidel před jejich zakoupením
• Zabezpečení vozidel proti krádeži
• Certifikované montáže handsfree sad a audiotechnologií Parrot

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

SAGAR-AUTOSERVIS

Prodám byt 3+1 
Cena dohodou. Tel. 605 385 722

Jedna z nejlepších domácích kapel Imodium vystoupí
v rámci turné k nové desce v pátek 21. května v Music
Clubu Kotelna.
Skupina začala s muzicírováním už před deseti lety.
Jejich rané, anglicky zpívané a seattlovským grungem
načichlé počiny „Sellouts“ (2000) a „Brace“ (2001)
vysloužily trojici přídomek česká Nirvana. Na ten se
definitivně zapomnělo po vydání druhé regulérní
desky „Stigmata“, na níž už zcela převládala vlastní
invence. Původní broumovskou trojici: Thom, Kárl,
Radouš doplnil v minulém roce druhý kytarista Daniel.
Zkraje letošního roku došlo k personální změně
na postu basáka. 
Letos skupina vydala po třech letech nové album, a to
rovnou na dvou nosičích. Deska nazvaná Polarity

nabídne zajímavý koncept, na kterém se podíleli
Michal Hrůza, Honza Křížek nebo Martin Zeller. Album
je možné stahovat digitálně ze stránek T-Music.
V rámci oblíbené nabídky ,,Zaplať kolik chceš“ si
mohou fanoušci zvolit cenu, kterou za stažení nových
písniček či celého alba kapele zaplatí. Jako jediná
česká skupina pořádá Imodium každoroční „bytové
turné“, během něhož hraje svým fanouškům přímo
u nich doma. Tahle parta vám zaručeně pomůže
od střevních potíží. Jako host se představí kapela
Hashbery. 
Vstupenky lze zakoupit pouze na místě v den koncertu
za 80 Kč. O kapele: www.imodiumband.cz nebo band-
zone.cz/imodium.          Milan Kalibán, foto promo foto

Prodám byt 2+1 (70 m2)
v Litomyšli (garáž, sklep). 

Cena dohodou. Tel. 605 258 418.

V našem kulturním městečku máme tvrdé muziky
akutní nedostatek, a to je důvodem uspořádání první-
ho ročníku indoorového festivalu s názvem Hard Bur-
ger, který je zaměřen na takové hudební styly, jako
jsou hardcore, metalcore, grind-crust apod. 
Na festivalu vystoupí 5 kapel. Jmenovitě jde o:
E.D.A.E. (Litomyšl), Insidenoise (Moravská Třebová),
Rádio Jerevan (Potštejn), Chátra76 (Jedlová) a Hiroši-
ma (Hradec Králové). Takže nezapomeňte, v sobotu
22. května od 19.00 vám mistr kuchař naservíruje
na sále restaurace U Černého orla pořádný burger
tvrdé muziky. Všem, kteří dorazí, přejeme dobrou
chuť!                                                               Radek Urban
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pozvánky

Author Cyklo Maštale 2010

Rok uplynul jako voda a opět se pomalu blíží největ-
ší sportovní a společenská událost v našem regionu
– prestižní bikové závody Author Cyklo Maštale
2010. V sobotu 12. června budou již podesáté stovky
závodníků natřásat kosti po cyklotrasách kolem
Toulovcových Maštalí, již podesáté se budou plaho-
čit přes divoká údolí, napříč hlubokými lesy a stou-
pat po stráních a kopcích tohoto malebného
mikroregionu... 
Stejně jako v ročnících minulých bude i ten letošní
otevřený pro závodníky a nadšence všech věkových
i výkonnostních kategorií. Ti nejotrlejší sportovci
mohou již tradičně prověřit schopnosti a možnosti
na 100km trati či na 50km okruhu. Pro méně nároč-
né cyklisty a cyklisty juniory bude připravena trať
o délce pohodových 25 km. Závodní pole na těchto
tratích jsou podle věku závodníka odstupňována

do několika kategorií. Dětské kategorie opět zahr-
nují okruh 10 km pro ty starší a okruh pro mladší
1 km. Na své si přijdou i ti úplně nejmenší závodní-
ci, a to v prestižním závodu napříč prosečským
náměstím (cca 300 m). Specialitou závodu Author
Cyklo Maštale je závod rodinných týmů s dětmi
na 20 km. Zazávodit si tak může skutečně každý. 
Pro diváky i sportovce je navíc připraven bohatý
doprovodný program. V centru dění v Proseči
na náměstí bude možno vidět dech beroucí triky
borců na fun-boxu či U-rampě, ukázky karate,
tanečních skupin atd... 
Pokud si tedy chcete prověřit své síly a zazávodit si,
neváhejte a přihlaste se na Author Cyklo Maštale
2010. Podrobné informace, propozice, mapky tratí
a přihlášky na www.mastale.cz nebo na tel: 469 319
413.
Pořadatelem je již tradičně Sdružení obcí Toulovco-
vy Maštale, společně s Domem sportu Stratílek Lito-
myšl a za přispění desítek dobrovolníků z Proseče
i jiných obcí.                              -red-, foto Jana Bisová

Dopravní omezení v Proseči
Z důvodu konání závodů Author Cyklo Maštale v sobo-
tu 12. června budou některé části obce uzavřeny.
V Proseči budou platit na některých místech dopravní
omezení. Uzavřena bude také sběrna druhotných
surovin v Proseči. V průběhu závodu se dá předpoklá-
dat vyšší koncentrace lidí na náměstí a jeho blízkém
okolí. Závodní trasy se budou na některých místech
protínat s místními komunikacemi, dbejte proto zvý-
šené opatrnosti a pokynů hasičů a pořadatelů.

Radůza vystoupí v Lidovém domě

Litomyšlský 
symfonický orchestr
na jaře
Litomyšlský symfonický orchestr (LSO)se v sobotu 17.
dubna zúčastnil Národního festivalu neprofesionál-
ních komorních a symfonických těles, který se tento-
krát uskutečnil v sále Filharmonie v Hradci Králové
za účasti celkem tří symfonických orchestrů z Východ-
ních Čech. Orchestry po svých samostatných vystoupe-
ních nakonec společně zahrály Císařský valčík J.
Strausse pod vedením rakouského dirigenta.
V domácím prostředí vystoupí Litomyšlský symfonický
orchestr na svém tradičním jarním koncertu, který se
bude konat ve středu 12. května v 19.30 ve Smetanově
domě. První polovina koncertu bude zahrána v klasic-
kém duchu. Zazní Symfonie D dur (Lukavická) Josep-
ha Haydna z jeho raného období a ještě do přestávky
Koncert pro housle a orchestr G dur Josefa Myslivečka,
jehož protagonistou bude Leoš Čepický, primárius
Wihanova kvarteta. Vynikající houslista Leoš Čepický
je nejčastějším hostem a sólistou, jenž s litomyšlskými
filharmoniky vystupuje.
Druhá polovina koncertu přinese pro posluchače
i pro orchestr nevšední a netradiční změnu. Zazní totiž
„Valašské čarování“. Je to soubor moravských lidových
písní v úpravách Heleny a Jiřího Vedralových
pro vokálně-instrumentální soubor Muziga a symfo-
nický orchestr. Muziga vlastně ve valašském nářečí
znamená jakoukoli hudbu, libovolně velkou skupinu
muzikantů hrajících cokoli (i tancovačku). Je to kape-
la manželů Vedralových, kteří se dlouhodobě zabývají
hudbou, vycházející z odkazu moravských i českých
lidových písní. Upravují je, hrají a zpívají od roku 1992
a vyvezli je do USA, Anglie, Polska, Portugalska, Špa-
nělska a Německa. V současné době se hudba Muzigy
pohybuje od čistě komorní podoby až po velké projek-
ty s jazzovým orchestrem nebo filharmonií. Například
v roce 2006 to byl velmi úspěšný program Kde slunce
snídá s Filharmonií Hradec Králové.
Na ukončení koncertní sezóny 2009–2010 provede
ještě LSO koncert v pátek 11. června s komorním pro-
gramem i v komorním obsazení, a to v evangelickém
kostele v Novém Městě na Moravě.        Václav Knettig 

Koncert vokálního
dua Two Voices
Srdečně vás zveme na koncert vokálního dua Two Voi-
ces, který se bude konat ve středu 26. května v 19.30
v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Koncert pořádá
Smetanův dům v rámci Litomyšlských hudebních
večerů.
Vokální duo Two Voices skýtá jedno z nejneobvyklej-
ších a nejzajímavějších spojení na naší hudební scéně.
Formace vznikla v červnu 2007. V té době již měly obě
protagonistky za sebou vlastní profesní cesty, Edita
Adlerová v oblasti klasické a alternativní hudby, Jana
Rychterová jako šansoniérka a textařka. Spojením
dvou různorodých ženských hlasů v dokonalém souz-
nění vznikla možnost obrovského hudebního i výrazo-
vého obohacení.
Repertoár se pohybuje od klasických skladeb, přes
specificky upravené lidové písně, sefardské písně, až
po autorský šanson. Nechybí ani občasné výlety
za skladbami jiných žánrů. Svým pojetím hudby se duo
zařadilo do žánru crossover. Dva hlasy znějí obvykle
s kytarou a doprovodem skvělých houslí Vladimíra Ilji-
če Pecháčka.
Působivý celek Two Voices dává klasické hudbě pře-
kvapivé rozměry nejen zajímavými aranžemi, ale i díky
autorskému obohacení texty Jany Rychterové. Kromě
precizního muzikantského přístupu je duo Two Voices
charakteristické také zapojením humoru do tzv. váž-
ného žánru.                            Jiřina Macháčková

Ve čtvrtek 3. června od 19.30 vystoupí v Lidovém domě
v Litomyšli zpěvačka, multiinstrumentalistka a autor-
ka hudby i textů Radůza. Její hudba vychází částečně
z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá z folklóru

a nálady městských odrhovaček, které v jejím podání
nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. 
Nejnovější deska Miluju vás je ze všech desek, které
Radůza doposud vydala, tou nejintimnější zpovědí.
Osobní charakter desky ještě zdůrazňují rodinné foto-
grafie, které nafotila sama písničkářka. Album obsa-
huje sedmnáct nových písní, ve kterých se autorka
opět ve větší míře než na předchozím albu V salonu
barokních dam představuje jako harmonikářka, i když
nechybějí ani kapelové úpravy jejich písniček a dokon-
ce jedna cimbálovka. 
S novinkovým, kritikou i posluchači velmi dobře přija-
tým albem vyjíždí v největší životní a umělecké formě
na sérii koncertů, na kterých bude album představeno
široké posluchačské veřejnosti...
Vstupenky v ceně 290 Kč jsou v předprodeji v litomyšl-
ském Informačním centru a v síti Ticketportal.

-red-, foto promo foto
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Litomyšl získá nové sociální služby
Od června letošního roku bude mít Litomyšl dvě nově
velmi potřebné sociální služby: Denní stacionář
pro seniory a denní stacionář pro dospělé spoluobča-
ny s mentálním a kombinovaným postižením. Posky-
tovatelem obou služeb bude občanské sdružení
Ruka pro život, působící doposud v oblasti sociální
péče v Praze.
„S nedostatkem služeb pro seniory i pro občany
s postižením se potýká každé město a region v České
republice. Pro rozšíření nabídky našich služeb právě
pro Litomyšlsko jsme se rozhodli díky jasné předsta-
vě vedení města o tom, co občanům nejvíce chybí,
a také díky profesionální spolupráci s městským úřa-
dem při přípravě možnosti pronajmout si od města
kvalitní prostory, což urychlilo rozhodování a celý
projekt,“ říká ředitelka sdružení Lenka Janištinová.
„V nabídce péče o seniory bude naší prioritou poskyt-
nout jim hodnotné naplňování volného času vzdělá-
vacími programy, pohybovými a tvořivými
aktivitami. Pomoc při zvládání běžných úkonů v péči
o vlastní osobu, poskytování podpory při řešení
zdravotních, sociálních, či společenských problémů
a rozšiřování možností zvládat tyto problémy co nej-
více vlastními silami.“ dodává Lenka Janištinová.
V oblasti péče o občany s mentálním či kombinova-
ným (mentálním a fyzickým) postižením, čelí Lito-
myšl stejné situaci jako jiná města. Zatímco péče
o postižené děti se vcelku uspokojivě v posledních
letech rozvíjelo, v Litomyšli například díky Základní
speciální škole, pokračování péče o postižené poté,
co opustí tuto školu, zpravidla chybí. To vytváří jak
jim, tak jejich rodinám, obtížnou situaci. „Někdo
z rodiny obvykle musí najednou zůstat doma. To je
velká finanční i životní zátěž, navíc péče o většinu
postižených občanů vyžaduje velkou odbornou eru-
dici a zkušenosti“, sděluje ředitelka sdružení
a pokračuje: „Naše služba vychází vždy z individuál-

ních potřeb, vlastností a možností každého klienta.
Rozvíjíme cílevědomě a dlouhodobě jejich doved-
nosti, návyky, soběstačnost, komunikační schop-
nosti a potenciál pro soužití s druhými. Pozitivním
přístupem posilujeme jejich radost ze života, z kaž-
dého sociálního kontaktu a sebemenšího úspěchu.
Nejužší spolupráce s rodinou a její podpora jsou
pro nás samozřejmostí.“
Sdružení Ruka pro život přinese Litomyšli a blízkému
okolí nejen tolik potřebné služby, ale i nemalé
finanční prostředky nejen z rozpočtových, ale
i ze sponzorských zdrojů, a také nabídku zajímavých
pracovních míst. „V současnosti dokončujeme výběr
nejvhodnějších spolupracovníků do našeho litomyšl-
ského týmu. Vysoká odbornost každého z nich je
nutností, ale z erudovaných uchazečů si vždy vybírá-
me ty, kteří jsou zapáleni pro službu a péči o naše kli-
enty,“ vysvětluje Lenka Janištinová.
Obě služby bude sdružení Ruka pro život poskytovat
v prostorách Domu s pečovatelskou službou na adre-
se: J. E. Purkyně 1150, Litomyšl. Zájemci o ně se
mohou informovat buď telefonicky přímo u ředitelky

Prosaz pomáhá 
zdravotně postiženým
Dovolujeme si vám představit občanské sdružení Pro-
saz, které je zaměřeno na pomoc zdravotně postiže-
ným (ZP). Nabízíme širokou škálu služeb: osobní
asistenci, domácí péči a chráněné dílny (klientům
z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku
propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro
klienty z celé ČR). 
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými
od narození, ale mohou se na nás obracet i lidé, kte-
rým se např. vinou nehody během vteřiny změnil celý
život a neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je
určena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorům,
maminkám, kterým se narodilo postižené dítě, a dal-
ším skupinám lidí. 
Prosaz také v letošním roce pořádá řadu letních akcí
pro ZP, například dětské tábory, vodáckou akci
na Berounce nebo rehabilitační pobyt v Líchovech
u Sedlčan. Budeme rádi, když se k nám připojíte
na některé z nich. Více informací na www.prosaz.cz.

Mgr. Mária Lazarčíková

Lenky Janištinové na telefonu 733 158 496, 283 881 666
nebo na e-mailové adrese: info@rukaprozivot.cz.
Slavnostní otevření stacionářů se uskuteční 18.
června.                                     Mgr. Helena Vokounová, 

foto Archiv o. s. Ruka pro život

Prodám zahradu s chatkou,
v kolonii na st. plovárně. Mobil: 737 231 144
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Otvírání studánek 2010
Studenti primy Gymnázia A. Jiráska se 22. dubna zapo-
jili do mezinárodní akce Otvírání studánek. Svůj pro-
jekt nazvali Emil (Zátopek) by koukal. 
V den D vyrazila celá třída se 2 učiteli do obce Osík
a prošla prakticky podél celého toku řeky, protékající
touto obcí. Rozdělili jsme se na 2 skupiny, které pro-
zkoumávaly a opečovávaly vždy 2 nejbližší studánky. 
Co bylo cílem celé akce? Nastudovat z kronik dostupné
informace o Desné (přítoku řeky Loučné) a jejich stu-
dánkách a pramenech na území obce Osík (dříve jich
bylo celkem 12). Nalézt je, vyčistit jejich okolí a sezná-
mit se s kvalitou jejich vody. Informace o nich předat
Národnímu registru studánek a pramenů ČR. Kromě
dokumentačních snímků, vytvořit popěvek či báseň
pro každou z nich. Nakonec je propojit poselstvím (báseň v podobě lodičky). Sami jsme
byli zvědaví, kam až dopluje.
Co všechno se nám povedlo? Vytipované studánky jsme navštívili. Zaznačili jejich sou-
řadnice pomocí GPS a připomenuli si jejich historii. Okolí jsme vyčistili od odpadků, ode-
brali vzorek vody, chemicky a fyzikálně stanovili čistotu vody (průhlednost, tvrdost, pH,
dusitany, dusičnany, teplotu) a pořídili památeční fota. Skupinka talentovaných rýmo-
tvůrců vytvořila krátké básničky, které odrážely atmosféru z místa okolo studánky.
Po příchodu do školy jsme získané údaje odeslali do Národního registru studánek a pra-
menů ČR (národní bohatství by se mělo pečlivě sledovat a nikoliv ignorovat).
Několik poznámek navíc: Z historických údajů vyplynula následující skutečnost. Emil
Zátopek v 60. letech hloubil na území obce artézskou studnu a díky tomuto zásahu nej-
níže položená studánka (u tzv. Dolního Osečáku) přišla o vodu (k vysvětlení názvu naše-
ho projektu). Z celkového počtu 12 studánek (r. 1970) jich v současné době existuje
pouze 9. Jestliže jejich počet klesl za 40 let o čtvrtinu, můžeme logicky očekávat, že se
situace zlepší?
Prameny a studánky jsou ukazatelem kvality životního prostředí, proto je právem může-
me považovat za národní klenot. A podle toho je potřeba k nim přistupovat. Máte před-
stavu o tom, kolik jich pramení ve vaší obci?

Text a foto Mgr. Martina Kunderová 
a Mgr. Petra Jaklová

NEJLEVNĚJŠÍ PNEU V LITOMYŠLI ZA CENU INTERNETU!!!

www.LevnePNEU.com

Nové i použité pneu a disky skladem.

PNEUSERVIS – 777 339 009 • Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

BARUM BRIL. 2 BRAVURIS 2 SAVA PERF. INTENSA HP
165/70/13  799,- 195/50/15  1.075,- 155/70/13 725,- 185/65/15 1085,-
165/70/14  925,- 195/65/15  1.199,- 185/60/14 925,- 195/60/15 1325,-
175/65/14  975,- 205/55/16  1.535,- 185/65/14 945,- 225/45/17 2250,-

Firma LBtech a. s., Moravská 786, Litomyšl
tel. 461353 501, mobil: 603 832 253

přijme

STAVBYVEDOUCÍHO
pro výstavbu inženýrských sítí

Požadujeme:  řidičský průkaz skup. B,
VŠ nebo SŠ vzdělání,  praxe v oboru

Výstavba inženýrských sítí
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1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

• Poradenství ve výživě, sestavování jídel-
ních programů.
• Masáže - indická antistresová, čínská - uvol-
ňování blokád, relaxační, sportovní a rekon-
diční, manuální lymfodrenáž, vyrovnání jin
a jang - úleva od bolesti na těle i na duši
• Kurzy osobního rozvoje a sebepoznání
• Výklad z karet, numerologie
• Beseda na téma - Uzdravte sami sebe,
aneb jak žít svůj život s radostí. Tato beseda
bude o správném způsobu myšlení a práci
na sobě. Dozvíte se, jak fungují vesmírné
zákony a jak si do života přitahovat pozitivní
věci. Začátek je v 17 hod. a předpokládaný
konec je v 19 hod. Cena 80 Kč.

Kde - Salon Vivien, centrum Grácie,
Trstěnická 911, Litomyšl
objednávky - simackova@unet.cz,
tel. 722 926 684
www.hubnete.cz/maki
www.salonvivien.wz.cz
www.reiki-srt.com
objednávky 722 926 684
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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

Studenti technické školy
ve skutečném provozu 

Vše začalo na přelomu roku 2008 a 2009, když mně
a mým třem spolužákům ze 4. ročníku Vyšší odborné
školy a Střední odborné školy technické v Litomyšli
nabídl pan učitel Kovář maturitní práci ve formě
řezu motorem. Jelikož jsme budoucí technici,
nemohli jsme tuto nabídku odmítnout a od této
doby jsme čekali na motor, na kterém jsme měli pra-
covat. Po delší časové odmlce nám byl svěřen motor
Cummins, který jsme důkladně demontovali, ale
po následném zhodnocení jsme usoudili, že je
ve vážném havarijním stavu a na základě toho nám
vedení školy začalo hledat jinou maturitní práci
a od motoru Cummins jsme ustoupili.
Netrvalo tomu dlouho a naskytla se nám jedinečná

příležitost řezat moderní motor Iveco Tector, který
vyrábí společnost FPT Powertrain, jedna z největších
světových továren na výrobu motorů, převodových
skříní a dalších součástí s roční produkcí více než 3
miliony vyrobených kusů motorů a 2,5 milionu kusů
převodových skříní. Tato společnost dříve spolupra-
covala s motorárnou Cummins a v současné době ji
stále dodává některé komponenty. Není proto
tajemstvím, že se motory těchto značek rapidně
neliší. FPT Powertrain je součástí FIAT Group a dodá-
vá motory celému FIATu, pod který nespadá pouze
Iveco, ale také například CNH, což je jeden z největ-
ších koncernů na světě, zabývající se výrobou země-
dělské techniky značky New Holland a Case IH. 
Náš motor pochází z autobusu Irisbus Iveco, kde
z neznámého důvodu došlo k poruše. Motor byl
vyměněn za nový a tento odstavený motor byl přidě-
len naší škole a následně předán nám, abychom ho
rozřezali. Nejdříve jsme ho pečlivě demontovali
a v průběhu demontáže jsme se seznamovali s tímto
typem agregátu, objevovali jsme závady a vlastně se
svým způsobem vžívali do role servisního technika.
Tím pro nás ale práce neskončila. Dalším nelehkým

a časově velmi náročným úkolem bylo rozřezat
a vyfrézovat funkční celky tak, abychom nahlédli
do útrob tohoto motoru a otevřeli tím obzory našim
mladším kolegům, kteří budou naši maturitní práci
používat jako učební pomůcku. 
V rámci dobré spolupráce naší školy s firmou Irisbus
Iveco jsme se také dostali do výrobního závodu,
který sídlí ve Vysokém Mýtě. Více jak dvě hodiny
jsme se pohybovali po montážní lince, kde jsme
viděli, jak se z karoserie postupně stává plnohod-
notný moderní autobus s delfínem ve znaku
a pohonnou jednotkou značky Iveco buď Tector
nebo Cursor.
Na závěr bych chtěl vyzdvihnout pana Slavíka a Při-
byla z Irisbus Iveca, ředitele SOŠT Litomyšl pana
Janeckého a také pana učitele Řezníčka. Tito lidé –
technici, teoretici i praktici, pro nás obětovali spou-
stu času, řešili a řeší s námi různé technické problé-
my a umožnili nám vidět to, s čím jsme se doposud
nesetkali.

Jakub Medera, foto pan Přibyl – Irisbus Iveco

Studenti 4. A SOŠT Litomyšl - zleva Petr Luňáček, Aleš Solnič-
ka, Jakub Medera a Jakub Teplý.

17 let od udělení
čestného občanství
Eduardu Hakenovi 
V březnu jsme si připomněli 100 let od narození oper-
ního pěvce s nádherným hlasem Eduarda Hakena.
V květnu, přesněji 25. května 1993, tomu bude 17 let,
co se Eduard Haken stal čestným občanem města Lito-
myšle. Pěvec byl znám svým vřelým vztahem k Lito-
myšli. Přikládáme pamětní fotografii ze slavnostního
udílení čestného občanství.                                        -bj-

Den Země v režii litomyšlského
Domu dětí a mládeže 

Fotografií se vracíme k týdnu akcí, který pořádal
Dům dětí a mládeže v Litomyšli ke Dni Země letos již
po sedmé. Program pro žáky základních škol z Lito-

myšle a okolí v areálu zámku 15. dubna byl sice
poznamenán deštivým počasím, ale to neubralo
dětem chuť soutěžit a pobavit se na patnácti růz-
ných stanovištích. 
Naštěstí se podařilo přemístit většinu disciplin
do nádvoří zámku a do průjezdu v budově pivovaru.
Opět se osvědčila spolupráce s pedagogy a studenty
střední zahradnické školy, s pedagogy speciální
základní a mateřské školy, pracovníky státního
zámku a Evropského školicího centra. Samozřejmě,
bez podpory Města Litomyšle a pomoci pracovníků
technických služeb by se nemohla v ten den usku-
tečnit ani prezentace jednotlivých škol na Smetano-
vě náměstí. Výsledky soutěžního dopoledne a další
fotografie z letošních akcí ke Dni Země najdete
na stránkách www.litomysl.cz/ddm. 

Eva Pecháčková, foto Hana Plíhalová Šafaříková
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•7. května od 21.00 / Park Jana Palacha (Fabri-
ka za nepřízně počasí)
Koncert : Ready Kirken
•11. května od 19.00 / Fabrika
Koncert: Koblížek a Baumgartner - Švýcarsko
- hrají vlastní kompozice i standardy jazzových
velikánů Ch. Parkera, D. Ellingtona a O. Cole-
mana ve vlastních aranžích.
19. května od 20.00 / Fabrika
•Miroslav Donutil uvádí: Cestou necestou -
vystoupení známého umělce
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•6. května od 19.00 / Tylův dům
Koncert: Věra Špinarová a Adam Pavlík band
•14. – 23. května / Tylův dům, kostel sv. Jaku-
ba, Centrum Bohuslava Martinů
Martinů fest 2010
•14. května od 18.00 / Tylův dům
Klavírní duo Ardašev
•18. května od 19.00 / Tylův dům 
QVOX – mužské vokální kvarteto
•21. května od 18.00 / kostel sv. Jakuba
Pavel Černý, varhany
•23. května od 18.00 / kostel sv. Jakuba 
Filharmonie B. Martinů Zlín
•15. května – 25. července / Centrum Bohusla-
va Martinů
Zrzavý Martinů - výstava
•28. – 29. května / areál koupaliště Polička
Poličské rockoupání - 13. ročník – vystoupí
skupiny: Vltava, Hudba Praha, Vypsanán fixa,
Support Lesbiens, Terne Čhave, Fleret a J. Šulá-
ková, Zuby nehty atd.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•15. května od 14.00 / nádvoří zámku
Festival: Domácí zabíjačka - program uvádí
a zpívá sám Josef Švejk. Koncert skupiny Lucie
revival. Zabíjačkové pochoutky.
•19. května od 19.00 / kinosál KS
Veřejné oko - komedie s I. Jirešovou a L. Vacu-
líkem v hl. rolích.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•4. – 25. května / Regionální muzeum
21. srpna 1968 ve fotografii Josefa Kuty -
fotografie litomyšlského rodáka ze srpnové
Prahy
•15. května od 20.00 / Městský klub
Garage a Tony Ducháček - koncert legendární
rockové kapely
•16. května – 20. června / Městská galerie
Pravoslav Sovák - další ze série výstav Festi-
valu svobody. Světoznámý český grafik půso-
bící ve Švýcarsku. Vernisáž 16. května
od 11.00.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Poprvé soutěžili 
a zvítězili

Dne 17. dubna se zúčastnilo družstvo starších chlapců
ve složení Jan Bielák, Michal Kapoun a Tomáš Vítvar
ze Sokola Litomyšl závodu ,,Zálesácký závod zdatnos-
ti“ v Řečanech nad Labem, který pořádala Sokolská
župa východočeská - Pippichova. 
Z pěti družstev starších chlapců vyhráli a postoupili
do republikové soutěže v Úpici, kam odjedeme 21.
května.                     Stáňa Kusá a Kamila Kapounová, 

foto Kamila Kapounová

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• opravy motorových vozidel
• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

PO DLOUHÉ ZIMĚ KONEČNĚ JARO... 
Sběrné suroviny Dagmar Grulichová DARO
nabízí:
• výkup kovových odpadů za výhodné ceny
• výkup barevných kovů 
• výkup papíru - likvidaci technologických celků
• zajistíme bezplatnou likvidaci autovraků včetně protokolu
• odvoz většího množství kovového odpadu vlastní kontejnerovou dopravou
• přistavení kontejneru na místo určené zákazníkem

Dagmar Grulichová DARO - sběrna druhotných surovin za aukční halou
na ulici T.G. Masaryka v Litomyšli. 
kontakt: 461 530 160, 777 046 742 - p. Grulich, 777 046 742 - p. Grulichová
otevírací doba: Po - Pá 8 - 12 a 13 - 17 hod., So 8,30 - 11 hod.

Jarní zájezd
do Polska

Náhradní termín zájezdu do Polska
- Kudowa Zdroj - se uskuteční 

v sobotu 15.5.2010.Info a přihlášky:
TJ JISKRA Litomyšl 775913400

Na www.nasetelevize.cz můžete sledovat například
tyto reportáže místní televize CMS:
•Otevřeno zámecké podzemí
•Nový zametací vůz
•Hudební festival pedagogických škol 2010
•Zahájení návštěvní sezóny na zámku

„kabelovka“ na internetu
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4. kolo Litomyšlského poháru
Krásné jarní počasí lákalo spíše do přírody, a tak se
na 4. kolo Litomyšlského poháru 2010 ve stolním táh-
lovém hokeji sjelo pouhých 10 hráčů. Nejdříve si
proto zahráli každý s každým o postup do vyřazova-
cích bojů. 
Osmička postupujících byla brzy jasná, ale pořadí dost
překvapivé, když se krásným 5. místem kvalifikoval
Josef Malý. Ve čtvrtfinále favorité se svými soupeři
„vyběhli“ shodně 3:0 na zápasy, když jen Pepa dokázal
proti Michalu Boštíkovi získat aspoň 1 prodloužení.
V semifinále Zdeněk Lopaur vyřadil Michala 3:0
a Robert Jež proti Patriku Petrovi získal jen 1 vítěz-
ství v prodloužení. Ve finále Lopy sice vyhrál první

zápas, ale pak Patrik zrychlil a zpřesnil hru a zbylé 3
zápasy získal pro sebe. V boji o 3. místo byl lepší
Robert, ve vyrovnané skupině o 5. místo bratři Hala-
movi odsunuli Pepu „až“ na 7. příčku a 9. místo vybo-
joval Daniel Polák. 
Průběžné pořadí: 1. P. Petr 160, 2. Z. Lopaur 135, 3.
R. Jež 108 (THC Stiga Svitavy 93), 4. M. Boštík 93, 5.
I. Halama 82, 6. T. Halama 77, 7. D. Brdíček 65 (THC
Stiga Svitavy 93), 8. J. Petr 44, 9. J. Malý 27, 10. J.
Čepička 23 (všichni Stiga HC Benátky) atd. Další kolo
se hraje 8. května od 14.00 opět v příjemném prostře-
dí Domu dětí a mládeže v Litomyšli.          

Jindřich Petr

PRODÁM ZAHRADU
s maringotkou předělanou

na zahradní domek.
Přípojka k vodovodu, elektřina 220/380V.

Výměra 1700 m2.
Pozemek se nachází ve středu obce Osík. 

Zahr. domek: předsíňka + 2 místnosti.

Vnitřní vybavení:
kamna, lednice, TV, nábytek.

Na pozemku:  plechová dílna,
suché WC, přístřešek na seno. 

Ovocné stromy,  okrasné dřeviny
– parková úprava, záhony. 

Vše pečlivě udržované, ihned 
k užívání. Nedořešena příjezdová

cesta – přístup pouze pro pěší.
(parkování 30 m od pozemku)

Cena za vše (k jednání): 220 000 Kč
Kontakt: tel. 732 776 483

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

Volejbalová kvalifikace o postup do 2. ligy 
Muži sehráli v Městské sportovní hale v Litomyšli
kvalifikaci o postup do 2. ligy. Ze 4 utkání vyhráli 2
zápasy (3:1 nad Turnovem a 3:0 nad Netolicemi).
Dva zápasy prohráli (2:3 s Modřany a 2:3 s Malšovi-
cemi). Rozhodnutí padlo v tiebreaku 18:16 pro Mal-
šovice, a tím bylo rozhodnuto o postupu Malšovic
a Modřan do 2. ligy. Ze skupiny nepostupují VK Lito-
myšl, VK Turnov a Sokol Netolice. 
Předvedený výkon domácího družstva byl vynikají-
cí. Hráči předvedli veškerý volejbalový um a bylo se
na co dívat. Kvalifikace měla výbornou sportovní
a společenskou úroveň, o čemž svědčí nadstan-
dardní účast fanoušků a vysoké hodnocení delegá-

ta Českého volejbalového svazu pana Oulehly.
Jarní sezónu zahájily ženy B v sobotu 1. května
na domácí půdě s Moravskou Třebovou. Pokračují
doma 15. května s Žichlínkem a 29. května opět
doma s Hlinskem. 
Mládež pokračuje v jarních mistrovských utkáních.
Přípravka dívek začala 2. května ve Svitavách
a pokračuje 9. května v domácím prostředí. Pří-
pravka chlapců zahájila také 2. května v Chocni
a v domácím prostředí hraje 30. května. Mládežnic-
ká soutěž se hraje turnajovým způsobem. 

Břetislav Fiala, předseda VK Litomyšl

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

více na  www.pireo.info

Tenisové kurzy pro děti

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

1.7. – 5. 7. 2010
v Litomyšli
tel. 776 056 801
individuální výuka
v průběhu celé sezóny

NEHTOVÉ STUDIO Ilona
Vám nabízí úpravu rukou
• prodloužení a modeláž UV gelem
• francouzská manikúra přirozeným i barevným

gelem dle širokého výběru
• NAIL ART pro různé příležitosti
• japonská manikúra P. SHINE                
• klasická manikúra                                 
• parafínové zábaly a masáž rukou

tel. 739 239 813
PEŘINOVÁ ILONA Smetanovo nám. 28, LITOMYŠL

přijďte si odpočinout do příjemného prostředí

příznivá cena
kvalitní práce
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Motokros odstartoval v Pacově Zimní soutěže 
ukončeny
V měsících březnu a dubnu byly závěrečnými zápasy
ukončeny zimní soutěže v bowlingu, squashi a tenisu.
V bowlingové lize, které se zúčastnilo sedm družstev,
zvítězilo Kongo (Brokeš Fr., Brokeš M., Brokešová,
Süsser) před družstvem Vodehnal+3 a Asterix II.
Vítězem pětikolové soutěže dvojic se stali Plchová -
Šorf, 2. místo obsadili Baník -Vávra, 3. skončili Brokeš
Fr. - Süsser. Soutěže v bowlingu byly završeny kláním

Vítězné bowlingové družstvo.

Jako vždy se v poslední době rozjíždí motokrosová
sezóna na trati v jihočeském Pacově. Zdejší dráha je
písčito-hlinitá, proto se později hodně rozbije a rozho-
duje fyzická připravenost závodníka. Na pět tisíc
motokrosových fanoušků vidělo kvalitní závody mist-
rovství ČR. Hlavní hvězdou pacovského odpoledne byl
maďarský reprezentant Kornél Németh, který jel v bar-
vách týmu LR Cosmetic na stroji KTM. 

Neměl zde konkurenci a v hlavní třídě Open jasně
vyhrál. Druhý po velkém boji skončil zkušený Martin
Žerava a bronz bral úřadující mistr ČR Jiří Čepelák.
Jezdec Orionu Litomyšl Petr Bartoš, startující nově
na KTM v první jízdě dojel čtvrtý. Ve druhé rundě jez-
dil dlouho třetí, ale ke konci závodu upadl a nakonec
byl klasifikován na desátém místě. Celkově je tak Petr
na šesté pozici po prvním odjetém podniku. 
Ve slabší třídě MX2 dominoval po součtu obou jízd Ital
Marco Maddi na motocyklu Suzuki. Náš zástupce Orio-
nu Jaromír Romančík jel dobře v prvním závodě, kdy
vybojoval ve skvělé konkurenci pěkné šesté místo, ale
v následující rozjížďce měl ošklivý pád a vykloubil si
rameno. Škoda tohoto karambolu, protože Jára je
mladý dravý závodník a nyní se uvidí, jak dlouho bude
mimo hru. 
Poslední kategorii, která se divákům představila, byli
Veteráni. Zde nám udělal radost Jan Froněk, který
vždy obsadil druhou příčku a podal dobrý výkon.
Z vítězství se radoval podle předpokladu zkušený
matador Míra Kučírek a zřejmě i letos bude jasným krá-
lem. Šestidílný domácí šampionát pokračuje dalším
podnikem 16. května na trati v západočeském Stříbře

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

Jan Froněk se stal v Pacově nejlepším jezdcem Orion Teamu,
když vybojoval stříbro.

Inzerce

jednotlivců. Z 24 zúčastněných hráček a hráčů zvítězil
Horák L. (339 bodů} před Brokešem Fr. (335 bodů)
a třetím Brokešem M. (335 bodů).
V sezóně 2009/2010 se uskutečnily čtyři turnaje nere-
gistrovaných hráčů a hráček ve squashi. Po započtení
tří nejlepších výsledků do konečného pořadí se celko-
vým vítězem 4. ročníku stal Dlouhý Rad. z Vysokého
Mýta, 2. se umístil loňský vítěz Fulík Jan a 3. místo zís-
kal Kovář Rudolf. Mezi ženami byla nejúspěšnější Šve-
cová Kateřina. Ve čtyřech kolech se vystřídalo 38
hráčů a hráček.
Zimního tenisového turnaje pro neregistrované (čtyř-
hra mužů) se zúčastnilo deset dvojic. Vítězi se stali
Havran - Kolář, druzí skončili Janecký ml. - Mlejnek,
třetí místo obsadili bratři Jiří a Jaroslav Brokešovi.

Milan Velc, foto Ladislav Baník

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

Koupím pošt. známky, pohledy, obálky, neplatné ban-
kovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší
množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti
nejvyšší možné ceny, po domluvě přijedu. Info na tel.
724229292. • Prodám válendu na dřevěných nožkách +
4 čalouněné židle, levně. Tel. 732 688 037. • Levně pro-
dám: kopírku Canon NP2020, starší jízdní kola (1 dět-
ské, 3 pánské), větší množství čerpadýlek do bytových
fontán. Kontakt: ok1@email.cz. • Prodám telefon
na pevnou linku oranž. kulatý, dveře vnitřní plné
60/197, hudební skříň Humoreska - rádio, gramofon,
barový pult mahagon, dřevěnou poličku - vhodná
na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp. kávový servis
z r. 1960 (černý podklad, polní květiny), plyšový kobe-
rec s modrými květy, mušelínový přehoz přes manž.
postele, bílé damaškové povlečení + bavl. prostěradla,
drané nepoužité peří, kufříkový psací stroj Consul, stůl
kovový do dílny, dřevěný žebřík, kruhadlo na zelí. Tel.:
607 744 568. • Prodám kvalitní bílou damaškovou
látku střiženou na 4 polštáře a dvě deky. Tel.: 461 615
531. • Prodám šicí stroj LUCZNIK 432 s šicím stolem,
pěkný, udržovaný, cena dohodou, starší kuchyňský
stůl + 3 židle, vše pěkné, velmi levně. Tel. 605 921 033
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Starším elévům 
se zimní příprava vydařila 

V rámci zimní přípravy se fotbalisté ze starších elévů
zúčastnili 6 halových turnajů a 1 turnaje na umělé trávě. 
První turnaj se konal v Holicích. Náš tým byl značně
oslaben, ale kluci bojovali a snažili se podat ty nejlep-
ší výkony, na které měli. Obsadili 10. místo. Druhý tur-

naj se konal v Poličce. Klukům se i přes jedinou poráž-
ku podařilo vyhrát celý turnaj. Odměnou jim byla zlatá
medaile. Třetí turnaj se konal v Městečku Trnávka.
Kluci opět předvedli vynikající výkon. Neinkasovali
ani jedinou branku a dali 8 gólů. Za 1. místo si odvez-
li krásný pohár. Čtvrtý turnaj se konal ve Vamberku.
Zde přišla pro soupeře opravdu gólová nadílka, kdy
kluci nastříleli 30 branek a 7 inkasovali. Celý turnaj
bez porážky vyhráli a radovali se z velkého poháru
za 1. místo. Další turnaj se konal v Litomyšli. Základní
skupinu kluci odehráli bez ztráty bodu. V semifinále
přišla prohra, ale zápas o třetí místo náš tým vyhrál
a skončil na 3. místě. Bronzová medaile hodně potěši-
la. Šestý turnaj se konal ve Vysokém Mýtě. Předvedený
výkon stačil na pěkné 6. místo. Poslední turnaj se
konal na umělé trávě v Borové. Nejdříve se kluci ztěž-
ka vyrovnávali s novým povrchem, ale vše zvládli
a na turnaji skončili na 1. místě. 
Chválíme a děkujeme klukům za předvedené výkony,
které si „doufáme“ přenesou do jarní části. Děkujeme
rodičům za podporu a povzbuzování. 

Trenéři Roman Stibůrek a Karel Švec, 
foto Ing. František Šauer 

Zleva nahoře: trenér Stibůrek Roman, Šmíd Jan, Šulc Radim,
Zitko Jan, Folta Vojtěch, Kladivo Jan, trenér Švec Karel. Pro-
střední řada: Švec Václav, Flídr Tomáš, Stibůrková Irena.
Zleva dole: Šauer Jiří, Tomšů Lukáš.

Litomyšlské basketbalistky bronzové
V letošním ročníku oblastního přeboru žákyň se utka-
lo celkem šest týmů ze tří krajů. Pro naše děvčata to
byla teprve třetí soutěžní sezóna. Některé naše sou-
peřky, třebaže i mladší, měly na svém kontě více ode-
hraných zápasů, a tím i více zkušeností. 
Úvod sezóny se nám vydařil především výsledkově,
herně to občas pokulhávalo. Po polovině soutěže jsme
byli na děleném prvním místě se skvělou bilancí 9
výher a 1 porážka. V tu chvíli však kvůli zranění před-
časně ukončila sezónu nejlepší střelkyně našeho
celku, a to se bohužel velmi negativně projevilo
na naší hře. Především na klíčovém postu rozehrávač-
ky jsme měli občas problém a děvčata si musela často
zvykat na novou roli v týmu. 
Po vánoční přestávce jsme se téměř v každém střetnu-
tí pořádně zapotili, a to i se soupeři, které jsme v prv-
ních kolech jasně přehrávali. Bilance 5 výher a 5
proher je sice výrazným zhoršením. Nutno však dodat,
že všechny porážky jsme zaznamenali s Jičínem a Jab-
loncem, tedy s týmy, které obsadily první dvě příčky.
Především proti Jičínu nás prohry dost mrzí, ale vzhle-
dem k naší oslabené sestavě, která do těchto zápasů
nastoupila, nebylo téměř možné vyhrát. Byť děvčata
bojovala ze všech sil.
Nakonec jsme skončili na třetím místě se stejnou
bilancí, 14 výher a 6 porážek, jako druhý Jičín, o jehož
pozici rozhodly lepší výsledky z našich vzájemných

zápasů. Každopádně lze tuto sezónu hodnotit jako
úspěšnou. Ani ne tak kvůli bronzovým medailím, jako
kvůli získaným zkušenostem a zlepšeným dovednos-
tem, které byly v naší hře patrné. Na celkovém umístě-
ní týmu vedeného trenéry Martinem Šorfem
a Stanislavem Cimburkem se podílely tyto hráčky
(seřazeno podle počtu bodů na zápas): A. Voříšková,
A. Jeřábková, T. Voříšková, B. Křapová, P. Kovářová,
V. Hýblová, P. Melounová, D. Rybová, A. Vraspírová,
A. Krejbychová, L. Jeřábková.

Text a foto Martin Šorf, předseda basketbalového 
oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Nábor do fotbalového
oddílu
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl pořádá nábor dětí
do družstva přípravky. Vítáni jsou nejmenší fotbalisté
ročníků narození 2002, 2003 a 2004. Zájemci mohou
se svými rodiči přijít na tréninky, které se na stadionu
Černá hora konají v pondělí, úterý a čtvrtek vždy
od 15.30, případně se telefonicky informovat u p. Vác-
lava Provazníka (736 603 024).                 Radek Halva

Billard centrum - Lidový dům
So 8. 5. od 13.00 - „O MISTRA LITOMYŠLE“ - 
9 ball, dres kóde B, startovné 250 Kč
www.bclit.org
Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga 
So 8. 5. od 14.00 - 5. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2010
Jízdárna Suchá - Suchá 1
So 15. 5. od 9.30 - Jarní jezdecké závody + MČR
veterinárních jezdců - v areálu 
So 22. 5. od 11.00 - Jezdecké hry pro děti - 
v areálu 
www.stajmanon.cz
Modelářské letiště - Vlkov u Litomyšle
So 29. 5. od 14.00 - XVII. Leteckomodelářský
den - letové ukázky špičkové akrobacie maket
akrobatických letadel, obří modely, vleky vět-
roňů za motorovým modelem. Parkování
i občerstvení zajištěno.
Real Gym - Nedošín 142,Litomyšl
So 15. 5. od 17.00 - Soutěž v bench-pressu -
pro všechny, kteří si chtějí poměřit své síly.
Bojovat se bude v sedmi váhových kategoriích.
Startovné 100 Kč. Přihlášky na tel. 606 648 473
nebo v posilovně. 
www.realgym.cz
Letiště Ústí nad Orlicí
So 22. 5. od 11.00 - Generali - Sport Bárt Bike-
marathon - veřejný závod horských kol. Pre-
zentace od 9.00 do 10.30 nebo předem
prostřednictvím internetu. 
www.bikemarathon.cz
•změna termínů akcí možná

Kam za sportem

nové, čisté, příjemné a moderně vybavené
prostředí • 43 cvičebních stanovišť • arm-
wrestling • box • 2x solárium • masáže 
prodej sportovního oblečení BIZON (téměř
vše skladem)
letní terasa s občerstvením • vlastní parkoviště
• sport bar
pro firmy, školy, sportovní oddíly vytvoříme
individuální nabídky • sestavení individuálních
tréninků s vedením • pomoc začátečníkům

Více na www.realgym.cz

V SOBOTU 15. KVĚTNA OD 17.00 SOUTĚŽ

V BENCHPRESSU.

LITOMYŠL – NEDOŠÍN

Pronajmu byt
po celkové rekonstrukci 2+KK od května 2010
na Mařákově ulici. Požaduji 3x nájem dopředu

(celková cena, včetně energií 6 500 Kč měsíčně). 
Kontakt pouze e-mailem: Pajka48@seznam.cz
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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/
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, 18.00
•www.stratilek.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)
K2 HIKINg Indoor walking aktivita - více info a
rezervace lekcí na tel.: 776 288 774 (tenisová
hala Sport s.r.o. Litomyšl).
Krytý zimní stadion, tel.: 605 252 045 (Petr
Pešina)
od 2. 5. do 15. 8. každou středu a neděli od
18.30 do 20.00 IN-LINE BRUSLENÍ pro veřej-
nost (podmínkou jsou in-line brusle bez brzdy
a se silikonovými kolečky).
Koupaliště 
Koupaliště v Litomyšli bude otevřeno v sobotu
15. května. V provozu bude malý bazén 25 m. 

Sport – cvičení
FBC Peaksport Litomyšl vybojoval

postup do 2. florbalové ligy
V sobotu 17. dubna se vydal z Litomyšle autobus směrem
Jaroměř. Byl plně obsazen florbalisty FBC Peaksport
Litomyšl a jejich příznivci. Florbalisté odjížděli bojovat
o postup do druhé ligy, který jim měla zajistit vítězství
ve dvou utkáních, která je čekala. Všichni tak byli plni
očekávání, zda se tento sen podaří naplnit.
V prvním utkání čekal velmi nepříjemný soupeř SK Supy
Žamberk, který s týmy z čela tabulky hrál vždy vyrovna-
ná utkání, a s trochou nadsázky by se dalo říci, že je
specialistou na Peaksport. Vzájemné zápasy jsou vždy
vyrovnané a Supy vědí, jak na litomyšlské florbalisty
hrát. Nejinak tomu bylo teď. Ze začátku utkání byla
vidět na litomyšlských nervozita a vědomí důležitosti
tohoto utkání. S postupem času však získávali klid
i převahu na hřišti, která vyústila ve vedoucí gól, když
Peaksport využil svoji první přesilovou hru. Supy však
hráli důrazně a hrozili z nebezpečných brejků. Herní
převaha florbalistů Peaksportu se přetavila až ve třígó-
lové vedení. Pak se však Žamberku podařilo snížit
a jejich hra byla stále nepříjemnější. Bohužel přišlo to,
co si nikdo nepřál, Supy snížili nejprve na rozdíl jediné
branky a poté ve dvojnásobné přesilovce vyrovnali
na 3:3. To zbývalo zhruba 5 minut do konce utkání,
a postup tak byl ohrožen. To by ovšem hráči Peaksportu
nesměli být bojovníky na svém místě. Po zaváhání sou-
peřovy obrany na půlce vybojoval Joch míček. Prosadil
přes dotírající hráče, kterým ukázal záda a nekompro-
misně zakončil! Peaksport vedl 4:3 a vše bylo opět blíž.
Při soupeřově power play ještě Peaksport pečetil své
vítězství, a mohl se tak radovat z prvního úspěchu
a těšit se na poslední, rozhodující zápas.
FBC Peaksport Litomyšl – SK Supy Žamerk / 5:3 (2:0,
1:1, 2:2). Branky a asistence FBC Peaksport Litomyšl:
8:53 Štancl (Joch), 10:36 Hrdina (Stříteský), 25:37
Štancl (Jakubík), 42:18 Joch, 44:40 Hrubeš (Jakubík).
Do druhého zápasu tedy Litomyšlští vstupovali s vidi-
nou postupu do 2. ligy, o který bojovali po celou sezó-
nu. Jejich soupeř z Kostelce nad Orlicí však nechtěl dát
svoji kůži lacino. Opět se projevila velká nervozita

na hokejkách hráčů Peaksportu a Kostelec byl velmi
nebezpečný. To se také Peaksportu vymstilo, když sou-
peř, jeden z mnoha nebezpečných brejků, proměnil
a ujal se vedení 1:0. Toto vedení mohlo být klidně výraz-
nější, hráče Litomyšle však držel nad vodou výborně
chytající Josef Macek, který s ledovým klidem likvidoval
valící se šance na branku Litomyšle. Vyrovnání zařídil
po individuální akci Stříteský. To přineslo klid do řad
Litomyšlských a hra se začala řídit podle jejich taktovky
a výhradně na polovině soupeře. To přineslo i své ovoce
a góly do branky Kostelce na sebe nenechaly dlouho
čekat. Paradoxně se rozhodujícím momentem zápasu
stalo 5 minutové oslabení Peaksportu, které odehrál
bravurně, a dokonce v něm dokázal soupeři odskočit,
když vedení 2:1 rozšířil na uklidňujících 4:1. Nic
na klidu nezměnila ani branka Kostelce na 4:2. Hráči
Litomyšle byli při chuti a soupeři do konce zápasu nasá-
zeli ještě dalších 6 gólů, a po závěrečné siréně tak mohli
slavit vítězství 10:2 a postup do 2. florbalové ligy! Skvě-
lým střeleckým výkonem se blýskl útočník Tomáš Hru-
beš, který se trefil hned čtyřikrát!
Nutno dodat, že oba zápasy nebyly vůbec jednoduché
a vítězství byla zcela zasloužená, i když chvílemi nebyla
předváděná hra zcela podle představ. Sezóna se tak
stala nadmíru úspěšnou a celý tým zaslouží pochvalu
stejně jako vedení florbalovébo klubu. Nyní si hráči
užijí radost z dosaženého úspěchu a pro mnohé i splně-
ného snu, aby se pak mohli důkladně připravit na start
ve vyšší soutěži.
FBC Peaksport Litomyšl – Fbk Kostelec nad Orlicí / 10:2
(1:1, 7:1, 2:0). Branky a asistence FBC Peaksport Litomyšl:
7:08 Stříteský, 15:23 Hrubeš (Joch), 16:04 Hrubeš
(Maloch), 18:22 Dvořák (Hubinka), 21:47 Jakubík (Střítes-
ký), 23:58 Hrubeš, 26:16 Joch (Hrdina), 26:21 Hrubeš
(Hrdina), 34:17 Jakubík (Dvořák), 41:28 Kmošek (Hrubeš).
Sestava FBC Peaksport Litomyšl: Macek, Bártek – Štancl
(C), Hubinka, Maloch, Kmošek – Hrdina, Joch, Hrubeš,
Stříteský, Jakubík, Dvořák, Tobek, Holub. 

Ladislav Štancl

I podeváté slaví Lukáš Turoň

V Milovicích soupeřilo 63 hráčů a žádné překvapení se
nekonalo. Lukáš Turoň, jako dosud vždy v této sezóně,
zvítězil. Ve finále tentokrát doslova smetl Honzu Dryá-
ka, když v každém ze čtyř finálových zápasů vyhrál
o alespoň 5 gólů. Třetí místo získal Zdeněk Matoušek ml.
Tolik strohé konstatování serveru www.trefik.cz/stiga/
index.aspx, které však nic neříká o tom, jak se 9. turnaj
Českého poháru 2009-2010 ve stolním táhlovém hokeji
vydařil borcům klubu Stiga HC Benátky. A že se tento-
krát bylo na co dívat a z čeho mít radost, na to „vemte“
jed! 
Sjelo se nás z různých koutů České republiky hned 9,
a tak jsme měli zastoupení ve všech základních skupi-
nách: v 1. dosáhl životního výsledku Zdeněk Lopaur 2.
místem za L. Turoněm (THC Třinec), 13. Ivan Halama
a 16. Milan Zeman skončili v Céčku, ve 2. výborně zahá-
jil turnaj 2. Patrik Petr bod za vítězným S. Krausem
(Absolut Spiders) a stejně jako Lopy si zajistil Áčko. 11.
Kryštof Herold a 12. Michal Boštík bojovali na hranici

B/C a jen prvnímu z nich postup vyšel. 3. skupina, kte-
rou vyhrál junior M. Ležík (Absolut Desperation), byla
nad síly 14. Kamila Vyroubala a 16. Jindry Petra. Více
radosti nám ve 4. skupině, kterou vyhrál P. Turoň (THC
Třinec), udělal 10. Tomáš Halama (B). 
Po zářijovém turnaji v Kamenném Přívoze jsme tak opět
fandili dvěma hráčům v Áčku a ti nezklamali: 10. Patrik
po výhře nad vítězem skupiny J. Dryákem (Stiga Big Band
Praha) a smolné remíze s L. Turoněm skončil o bod a dvě
místa za postupem do play-off. 17. Lopy vybojoval svůj 2.
nejlepší výsledek sezóny. V Béčku nás vzhledem k soutěži
klubů moc zajímalo umístění Tomáše a Kryštofa. Tomáš
sice ve vzájemném souboji prohrál, ale dokázal uplatnit
své zkušenosti a 11. místem (35.) zůstal jen 3 body
za play-off, 17. Kryštof (41.) dostal impulz k tréninku.
Naše pětice v Céčku narazila na hodně zkušených mata-
dorů i pár nováčků a neztratila se: 3. Michal (47.) stejně
jako Patrik získal drobnou cenu. Za ním skončili 9. Ivan
(53.), 11. Jindra (55.), 13. Kamil (57.) a 18. Milan (62.). 
Celkově stále vede L. Turoň před Z. Matouškem ml. (HCS
Žabka Praha) a D. Šmídem (THC Stiga Svitavy 93), Patrik
je 10., Lopy 23., M. Boštík 35., T. Halama 36., K. Vyrou-
bal 41., I. Halama 42. atd. Klub potvrdil celkově 7. Příč-
ku. Mezi nováčky Michal s Kamilem vedou, stejně jako
Patrik mezi juniory, Michal je 6. 

Text a foto Jindřich Petr

Zunka, Lopaur, L. Turoň, Behr.

Na webových stránkách www.litomysl.cz v sekci Co se
nevešlo naleznete tyto články:
Podvodníci u našich dveří • Když senioři internetu
fandí • Veselka uchovává cosi starolitomyšlského •
Fitbox maraton

nevešlo se do Lilie
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Šachisté Litomyšle vybojovali účast 
ve II. lize pro příští rok

Bohemia Pardubice : Jiskra Litomyšl 4:4 
Je neděle 18. dubna. Konečně první překrásný jarní
den. Stojím společně se svými kolegy na nejvyšším
bodě v Pardubicích, kde za chvíli začne poslední děj-
ství našeho statečného účinkování ve II. lize. Ze sálu
ve 13. poschodí hotelu Labe se nám otevírají
na všechny strany překrásná panoramata města.
Blízké i vzdálené okolí, Orlické hory, Kunětická hora
a na druhé straně klikaticí se řeka Labe, lemovaná
svojí typickou, mírnou, trochu ospalou krajinou.
Soupeř, který byl stejně jako my jedním z adeptů
na sestup, má záchranu jistou, a tak nenastupuje
ve zcela nejsilnější sestavě. Sluníčko pěkně svítí
a prostě chybí motivace. Přestože nám hrozila spíš
jen teoretická možnost sestupu, nastupujeme
v základní nejsilnější sestavě a bereme ještě pro jis-
totu devátého hráče Jardu Volfa. Po více jak hodině
hry jsou pozice na všech šachovnicích vyrovnané.
Náš kapitán nabízí v souladu s pravidly jejich kapitá-
novi remízu. Po vzájemné konzultaci si všichni hráči
podávají ruce a zápas končí remízou. V konečném
součtu jsme skončili na výborném 8. - 9. místě spo-
lečně se Zaječicemi. Ze soutěže padají Lokomotiva
Brno, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Týmy, které
jsme porazili.
Je to stejně mimořádný sportovní výkon, jako byl
loňský postup do II. ligy. Je to o to cennější, že se
náš kádr, kromě několika vzájemných recipročních
záskoků formou hostování s Ústím nad Orlicí (dva
naši hostovali u nich v KP a obráceně), vůbec nezmě-
nil. Základ týmu tvoří „Litomyšláci“. Na losování
jsme byli s průměrným ELO základní sestavy (2082)
papírově nejslabším týmem. Čtyři týmy soutěže měly

Bohemia Pardubice), dál napříč celou Českomorav-
skou vysočinou (Žďár nad Sázavou, Třebíč) až do již-
ních Čech (Pelhřimov) a vinice a roviny jižní Moravy
(Duras Brno, Lokomotiva Brno). Z jedenácti zápasů
jsme dokázali 3x zvítězit, 2x remizovat a 6x jsme
odešli poraženi (5x od favoritů). Nebýt zbytečné
porážky od Třebíče B, mohli jsme skončit na 6. místě.
Ne, tady již nešlo jen o syndrom Davida a Goliáše
nebo sedláků od Sudoměře. Naši mladí se nám stále
lepší, hrají bez respektu, tvrdě, nekompromisně
a sami si řekli o setrvání v prestižní soutěži.
Je po boji. Sezóna družstev končí. Najednou se všich-
ni rozutekli. Lucka Barošová, Vašek Pekař, Lukáš Jirsa
odjíždějí vlakem do Brna za svými studijními povin-
nostmi. Martin Zeman a Martin Daniel odjíždějí
za prací do jiných měst. Karel Škeřík odjíždí domů
dospat sraz VŠ. Povinnost odvézt naše kamarády
a spoluhráče Jardu Volfa a Martina Pečínku do Ústí
nad Orlicí zůstává na mně. Loučím se s nimi a zvu je
na naši společnou oslavu v květnu. Sluníčko pěkně
svítí. Někde u Andrláku si náhle vzpomenu na Honzu
Motáčka, který nám před rokem odešel po těžké nemo-
ci do šachového nebe. Má první zastávka v Litomyšli je
na hřbitově, kde Honzovi kladu na hrob kytici z větvi-
ček zlatého deště, který jsem natrhal cestou a jako
prvnímu v Litomyšli mu sděluji: „Honzo, díky Tvým
odchovancům jsme se udrželi v II. lize.“

Jaromír Odstrčil, foto Pavel Daněk

průměrné ELO mezi 2200 - 2300, šest týmů mělo ELO
mezi 2100-2200, pouze my a Pelhřimov jsem měli
ELO mezi 2000-2100. Většina hráčů v základních
sestavách byli kandidáti mistra sportu, byla zde řada
mezinárodních mistrů i několik velmistrů.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za fantastické
bojové výkony, především pro naše mladé to byla
vynikající lekce a příležitost zahrát si s opravdovou
elitou. Absolutní oporou našeho týmu byl Martin
Zeman na 4. šachovnici, který získal 8,5 bodu a pat-
řil mezi nejlepší hráče soutěže. Dalším pilířem týmu
byl Václav Pekař, který získal na 2. šachovnici 5
bodů. Slávu Litomyšle jsme šířili od horských hřebe-
nů Krkonoš (Rychnov nad Kněžnou), přes rozsáhlé
dálavy Polabí (AKIS Pardubice, Polabiny Pardubice,

Generali – Sport Bárt Bikemarathon
V sobotu 22. května se opět po roce uskuteční Genera-
li - Sport Bárt Bikemarathon. Tento v pořadí již 3. roč-
ník má start i cíl na letišti v Ústí nad Orlicí. Trasy jsou
v délkách 64 km, 32 km a 13 km. Hlavní kategorie
bude odstartována v 11.00. Prezentace závodníků
bude od 9.00 do 10.30 nebo předem prostřednictvím

internetu.  V rámci závodů bude připravený doprovod-
ný program pro děti. Ty se tak mohou těšit na soutěže
o ceny či skákací hrad. Dětský den bude v režii Rodin-
ného centra Srdíčko.
Bližší info: www.bikemarathon.cz nebo na tel.:
603 526 307.                                                                -red-

A-tým po zápase. A je to doma! Zleva: Martin Zeman, Jaro-
mír Odstrčil, Lukáš Jirsa, Jarda Volf, Martin Pečínka, Lucka
Bartošová, Vašek Pekař, Martin Daniel (chybí Karel Škeřík).

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně

příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.
Opravy starých pomníků.

Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové

desky včetně sloupků, skruže, dlažby,
meliorační žlaby.

Tel. 461 725 464, mobil: 605 576 600
E-mail: kamenictvi@policka.cz

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ
POLIČKA
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v žácích ročníky 1983-1984, ale
o nich až příště, neboť díky nim
šel pak hodně nahoru i dorost.
To nejlepší si ale necháme
na konec tohoto dílu. Vrátíme
se k I. mužstvu dospělých,
které po postupu z I.A třídy
do krajského přeboru  v roce
1996 patřilo v následujících
sezónách k tomu nejlepšímu
v celých východních Čechách.
Především díky jednomu muži -
Václavu Kárníkovi. Toho získal
do Litomyšle manažer oddílu

Pavel Holý. Kárník přišel nejprve jen jako hráč
a po odchodu trenéra Daňka zpět do Svitav převzal
post hrajícího trenéra. Jako majitel trenérské I. třídy
zde zavedl věci nevídané. Náročné tréninkové jednot-
ky měly minimálně divizní úroveň, do mužstva přišly
posily (Nedvěd z Chrudimi, Šimerda z Hradce, Fric
a Veselý ze Svitav). I místní hráči se rádi přizpůsobili
tvrdým požadavkům na docházku i životosprávu
a výkonnostně šli díky tomu rychle nahoru. Na zimním
soustředění v Hamrech u Svojanova bylo po večerech
povoleno maximálně jedno pivo na osobu (věc vskut-
ku nebývalá), dbalo se i na kulturní vyžití mužstva.
Po vítězném zápase s Jičínem šli hráči jako jeden muž
místo do hospody do zámku na koncert barytonisty
Pavla Kamase, v té době nejfrekventovanějšího sólisty
na Smetanově Litomyšli! Mistr Kamas si pak nechal
pořídit památeční fotografii s trenérem Kárníkem.
Zmiňme ještě některá vítězství v krajském přeboru:
doma s Náchodem 5:0, s V. Mýtem 2:0, pardubická
Tesla odjela s prohrou 3:0. A venku potěšily výhry
třeba v Novém Bydžově 4:0, v Lomnici 2:1, či v Havlíč-
kově Brodě 5:1. Není divu, že ve dvou sezónách
po sobě z toho rezultovalo vždy krásné 3. místo.
Navzdory pamětníkům nutno objektivně dodat, že
toto období předčilo válečnou éru SK Litomyšl, kdy
nebyla zdaleka ještě taková konkurence. 

Zdeněk Vandas, foto Archiv klubu

éra častého hostování z jiných klubů. Přišli třeba
Šlégr, Trnka, Černík, Mazánek, Řehák. A naopak naši
odchovanci hráli často i jinde. Tato praxe trvá dodnes.
Věrnost svému klubu je již dlouhá léta minulostí a pře-
žitkem. Až do roku 1995, kdy nastalo markantní zlep-
šení, se Litomyšl v tabulkách pohybovala většinou
uprostřed se dvěma extrémy: na jaře 1988 skončila
třetí a chyběl jen bod k návratu do přeboru, naopak
o pět let později se zachránila až v hodině dvanácté.
Béčko patřilo v té době k těm lepším týmům v okre-
sním přeboru. Své fotbalové mládí si tam úspěšně pro-
dlužovaly někdejší opory I. mužstva (Šplíchal,
Rozlívka, Šaroun, Lorenc, Karal), mladé talenty
z dorostu v té době většinou „měly“ rovnou na áčko
(Zvěřina, Truhlář, Novotný, Benko). Dařila se práce
s mládeží, zejména s ročníky narození 1977-1979. Žáci
hráli úspěšně v kraji. S postupem času však zjišťujeme,
že málokdo z těchto talentů se po letech uplatnil jako
posila do I. mužstva. Z nich především však Ivo Svobo-
da, který to záhy dotáhl až na ligovou úroveň. Z dal-
ších P. Zvěřina a St. Vomáčka, i ti však zakrátko odešli
jinam. V závěru tohoto období se začaly prosazovat

1985-1998. Krajský přebor se hrál po tři sezóny.
U mužstva se vystřídali trenéři Faltys, Pala, Vandas,
Dvorský, Soukup, Vodehnal. Konečná umístění byla
uprostřed tabulky, 10. místo však na jaře 1986 nesta-
čilo. Krajský přebor se v té době vracel do jedné sku-
piny pro celé východní Čechy a dolní polovina tabulky
sestupovala. Postihlo to i Jiskru Litomyšl. Některé
zápasy však byly svým způsobem pozoruhodné. Napří-
klad historická výhra ve Vysokém Mýtě 2:0, či na hřiš-
ti Lokomotivy Pardubice 4:0 a naopak třeba debakl
v Moravské Třebové 2:8. Anebo 0:2 v Přelouči, kde
nám rozhodčí před zápasem otevřeně řekl, že domácí
musí k záchraně vyhrát. A když budeme „zlobit“, že
nás bude muset „zaříznout“. Stalo se. My jsme zlobili
hodně, takže góly padly z penalty a z nesmyslně naří-
zeného trestného kopu...
Byla také ale utkání krásná a památeční jako napří-
klad se starou gardou pražské Slávie. Litomyšl vyhrá-
la 3:2, což se „sešívaným“ legendám (jak přiznal
kapitán Jan Mareš) stávalo v té době málokdy. Diváci
viděli v akci kromě Mareše i Hildebrandta, Pauříka,
Kocourka, Morávka, Štádlera, Grospiče a další známá
jména s ligovou minulostí. Josef Bican, tehdy už
72letý, nenastoupil, přítomen však byl a uspořádali
jsme mu autogramiádu s rozhovory. Na otázku, kdy
mu bylo při fotbale nejhůř, odpověděl: „V 50. letech,
kdy jsem jako bývalý profesionál musel z Prahy ven
do Vítkovic. Tam jsem kromě fotbalu dělal i u krumpá-
če, jinou práci jsem nedostal. Tehdejší „papaláši“ tam
vodili své kluky a říkali jim: „Dobře se dívejte, támhle
kope Bican.“   
S I. mužstvem Litomyšle jsme však nyní  znovu v I.A
třídě, kterou hraje tým již  pod novými trenéry - Sou-
kupem, Flodrem, Rybou, E. Portlíkem, Holým, Coufa-
lem, Janouškem, Daňkem. A vyměnily se postupně
i hráčské generace. Chlebíček v A týmu začali kousat,
například Jirka, Michl, Kazda, Průžek, Klejch, M. Cou-
fal, či Ryba junior. V první polovině 90. let začala také

seriál

I. mužstvo Jiskry v roce 1997, krajský přebor, 3. místo: Zleva
asistent Janoušek, hrající trenér Kárník, Portlík, Beneš,
Ryba, Nedvěd, P. Zvěřina, Fric, Svoboda, Ropek, manažer
Holý. Dole M. Coufal, Novotný, Kudláček, Jelínek, Veselý,
Průžek, A. Zvěřina, vedoucí mužstva Žídek.

Dvojí fotbalové jubileum – 100 let klubu, 
50 let stadionu – část 5.


