
Studentskou událostí roku je bezesporu majáles. Ten
letošní, v pořadí již devatenáctý, doznal určitých
změn. Ovšem průvod, volba Miss Majáles nebo Rocko-
vá noc chybět nesměly. Studentské veselí Litomyšl
ovládlo od 4. do 6. května a každý z těchto dnů stu-
denti prožívali naplno. 
Vše začalo tradičním průvodem masek a alegorických
vozů. Letos se do průvodu zapojilo přes stovku stu-
dentů a čtyři alegorické vozy. Nápaditost a úsilí spo-
jené s výrobou někdy až překvapivých masek bylo
korunováno oceněním v podobě vstupenek do někte-
ré z majálesových akcí. „Skutečně je velmi těžké mlu-
vit o nějakém hodnocení, protože každý do toho dal
kus srdce, umu a času. Masky se těžko se porovnáva-
jí,“ řekl předseda správní rady Majáles Litomyšl o.p.s.
Zdeněk Chalupník a dodal: „Některé byly pracné, jiné
lehké, ale nápadité.“ Za nejzdařilejší alegorický vůz
byl vyhodnocen Podmořský svět ze střední zahrad-
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Jedna z úspěšných masek Majálesu 2010. Roztančená skupina ABBA z pedagogické školy. 

byli Hlavonosci a Černošky. Na gymnáziu vytvořili
Kuřáckou soupravu anti, a úspěšná byla také maska
Fotbalista a jeho inteligentní blondýna.
Také letos se organizátoři snažili pokořit ustavený
rekord v počtu deštníků na jednom místě. „Zvažovali
jsme, jestli do toho ještě půjdeme. Jsme již v pelhři-
movské knize rekordů,“ uvedl Zdeněk Chalupník. Již
před samotným pokusem avizovat, že pokud nepadne
loňský počet deštníků (488) alespoň o 25, pak tyto
pokusy skončí. A nezdařilo se. U litomyšlské pošty se
shromáždilo pouze 459 deštníků. Vyvrcholením prv-
ního majálesového dne byla soutěž Missák 2010, kte-
rou vyhrál Michal Štovíček z gymnázia. Ten se
zároveň stal Missákem sympatie. „Zde jsme udělali
další důležitou změnu, když jsme Missáka přemístili
z Lidového domu do Kotelny, kde kdysi byl. Je to
pro studenty prostředí bližší a jsou tam zvyklí cho-
dit,“ upřesňuje dále předseda.                      > strana 4

Modrý delfín doplul
do Litomyšle

Miss Majáles 2010 Irena Matějková (vpravo) a 1. vicemiss
Barbora Rozsypalová (druhá zprava), která se stala i Miss
sympatie.

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

PRAČKA, KTERÁ
PŘEKONALA
VŠECHNY
REKORDY
• úsporná
• super tichá
• ekologická
• až na 9 kg prádla

akční ceny již od
10 990,- Kč

akce
měsíce

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

Česká republika již zná jméno nového marketé-
ra roku 2009. Slavnostní vyhlášení výsledků
stejnojmenné soutěže se uskutečnilo 13. května
v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného
lávce v Praze. Nejvyšší ocenění, tedy Velkého
modrého delfína z českého skla, si odvezla
Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Města Litomyšl a výkonná
ředitelka sdružení České dědictví UNESCO.
Michaela Severová získala modrého delfína
za úspěšné prosazování marketingových strate-
gií s cílem rozvoje cestovního ruchu a propaga-
ce města i regionu. „Snažíme se budovat značku
Litomyšl a České dědictví UNESCO pomocí běž-
ných marketingových přístupů, které však v této
oblasti běžné nejsou. Konkrétně jde např.
o vytvoření loga Města Litomyšl i svazku obcí
České dědictví UNESCO a jeho šíření, používání
jednotného stylu písma, jednotné barvy. Obec-
ně se snažíme s kolegy grafiky o moderní styl
propagace. Informační systém (naváděcí info-
systém, mapy, informační totemy, informační
systém uvnitř budov městského úřadu…)
vychází z grafického manuálu a navazuje na tiš-
těnou a webovou propagaci města,“ uvedla
Michaela Severová některé body propagace
a dodala: „Při tvorbě produktů se ale neobejde-
me bez spolupráce podnikatelských subjektů.
Velice důležitá, přesto ne zcela samozřejmá, je
i spolupráce mezi podnikateli navzájem.  Velmi
důležitým odvětvím je kongresová turistika,
kterou se snažíme rozvíjet již od setkání středo-
evropských prezidentů, které se v Litomyšli
konalo krátce po Sametové revoluci.                       
Cílem všech realizovaných opatření je nejen zvý-
šit informovanost subjektů podnikajících
v cestovním ruchu, ale také prohloubit jejich
spolupráci. Věříme, že naše společné snahy při-
vedou do Litomyšle další návštěvníky, kteří se
k nám budou také rádi vracet.“           > strana 2

nické školy. Mezi maskami zaujaly studentky pedago-
gické školy jako skupina Abba, Simpsnovi z gymnázia
a pedagogické školy, Velmi odvážné školačky
ze střední zahradnické školy, z pedagogické školy

Letošní Majáles litomyšlských
studentů se změnami
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otevřená radnice

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli - Organizace zadávacích
řízení“, vyhotovený v souladu s vydanou řídící doku-
mentací. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Techprojekt s.r.o., Ústí nad Orlicí.

RaM souhlasí s použitím odvodu části výtěžku
z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2009
takto: Odvod bude začleněn do schváleného rozpočtu
Města Litomyšle na kapitolu 06 organizaci 218 - ostat-
ní kulturní činnost. 

RaM souhlasí s instalací zvukového informačního
nosiče DARUMA CITY VOICE v oboustranném provedení
(typ hightech) na Smetanově náměstí. 

RaM souhlasí s výrobou kovových lavic pro potřeby
Toulovcových prázdninových pátků. Dodavatelem je
firma VAPO Pohodlí, která podala nejnižší nabídkovou
cenu ve výši 47 000 Kč bez DPH. 

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
25 000 Kč na zajištění projektu „Filmové léto 2010“.
Příjemcem dotace je Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o.
Maringotka Kinematografu bude na Smetanově
náměstí od 17. do 22. srpna 2010. 

RaM souhlasí s pronájmem Městského stadionu
Černá hora na akci „Mistrovství České republiky
mladých hasičů“, která se koná ve dnech 7. - 11. 7.
2010. Žadatelem je Sdružení hasičů ČMS. 

RaM souhlasí s tím, aby se Město Litomyšl stalo
spolupořadatelem Mezinárodního festivalu out-
doorových filmů 2010. 

RaM schvaluje vydání publikace „Hřbitov u kostela
sv. Anny v Litomyšli. Hroby významných osobností
a náhrobky umělecké hodnoty“ zahrnující prezentaci
přibližně čtyřiceti hrobů a náhrobků. 

Z rady města

ZaM schvaluje převod činnosti a úkolů
příspěvkové organizace Technické služby města
Litomyšle s účinností od 1. 7. 2010 na obchodní
společnost Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem
Litomyšl, Mařákova 376. 

ZaM schvaluje stanovy obchodní společnosti
Městské služby Litomyšl s.r.o., se sídlem Litomyšl,
Mařákova 376.

ZaM schvaluje, aby v rámci Programu regenerace
MPR pro rok 2010 byly zrealizovány následující akce
obnovy: - Rekonstrukce části střechy objektu čp.
194 (ul. R. Stříteského) v odhadované ceně 1400 tis.
Kč (dotace z MK ČR cca 500 tis., podíl Města cca
900 tis.) - Rekonstrukce fasády objektu čp. 50
(Smetanovo nám.) v odhadované ceně 400 tis. Kč
(dotace z MK ČR cca 200 tis., podíl Města cca 200
tis.) - Rekonstrukce fasády objektu čp. 3 (ul.
Jiráskova) v odhadované ceně 500 tis. Kč (dotace z
MK ČR cca 200 tis., podíl Města cca 50 tis.) -
Opatření proti vzlínající vlhkosti objektu Fortny (ul.
B. Němcové) v odhadované ceně 400 tis. Kč
(dotace z MK ČR cca 200 tis., podíl Města cca 200
tis.)

ZaM souhlasí se schválením smlouvy o spolupráci
mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská
Třebová a Česká Třebová. Předmětem smlouvy je
spolupráce na finančním zajištění provozování veře-
jné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro
přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomyšl
poskytne ze svého rozpočtu na kofinancování pro-
jektu částku ve výši maximálně 39 000 Kč.

ZaM stanoví počet členů zastupitelstva města pro
volební období 2010 - 2014 na 23 členů zastupitelst-
va města.

ZaM vzalo na vědomí informaci o záměru o. s.
Domašice usilující o vedení rychlostní komunikace
R35 mezi Litomyšlí a částí města Kornicemi. ZaM
zdůrazňuje, že vnímá městskou část Kornice jako
nedílnou součást města a vyjadřuje se záměrem o. s.
Domašice zásadní nesouhlas. 

Ze zastupitelstva

Měsíčník Sanquis, který se věnuje umění všeho
druhu, se stal dalším mediálním partnerem Smeta-
novy Litomyšle. Časopis si rychle vydobyl pověst
kvalitního a prestižního časopisu pro milovníky
kultury. Každý měsíc přináší kolem 150 graficky
výpravně pojatých stran s čtivými články psanými
odborníky v daných oblastech. Více o časopisu
na www.sanquis.cz.

Do užšího výběru soutěže České televize 7 divů
Česka bylo vybráno 50 nominací. Tvůrci pořadu však
mysleli také na ty ostatní, kteří to štěstí neměli,
a vytvořili „Galerii vašich divů“. Tam můžeme nalézt
i litomyšlský zámek. Památka má zatím 44 % z celko-
vého počtu hlasů.   

V sobotu 15. května byly v Ottendorferově domě
ve Svitavách vyhlášeny výsledky již 30. národní přehlíd-
ky amatérské fotografie. Čestné uznání si za fotografii
Tudy kráčela… odnesl Milan Dvořák z Litomyšle. Porota
hodnotila 842 snímků od 91 autora a 8 kolektivů.

Krátce

Povinná výměna řidičských průkazů
V letošním roce končí platnost řidičských průkazů
(ŘP) vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000. Držitelé těchto dokladů jsou povinni provést
jejich výměnu nejpozději do 31. prosince 2010!
Po uplynutí doby řidičské průkazy pozbývají plat-
nosti. Řidiči, kteří budou výměnu ŘP odkládat
a dostaví se na příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností ke konci roku 2010, se vystavují
reálnému nebezpečí čekání ve frontách, jak při
podání žádosti, tak i na převzetí dokladu. 
K výměně řidičského průkazu je potřeba doložit
následující doklady: platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, pas + potvrzení o občanském
průkazu), průkazovou fotografii o rozměrech
3,5x4,5 cm, řidičský průkaz, který podléhá povinné
výměně. „Žádost o vydání řidičského průkazu“
obdrží žadatel na odboru dopravy. Zákonná lhůta

pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů
od podání žádosti. Výměna ze zákona je osvobozena
od správního poplatku. Pokud bude požadováno
vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tj. do 5
pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento
úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč. 
Ministerstvo dopravy eviduje v centrálním registru
řidičů k 16. dubnu celkem 800 tisíc 760 řidičských
průkazů, které je třeba vyměnit. Z tohoto počtu je
1 600 ŘP v Litomyšli a spádových obcích. 
Úřední hodiny Městského úřadu Litomyšl, odboru
dopravy, kdy lze požádat o výměnu řidičského prů-
kazu jsou: pondělí a středa 8.00–11.30
a 12.30–17.00 a úterý a čtvrtek 8.00–11.30
a 12.30–14.00. 
Doporučujeme vám výměnu neodkládat!

-red-
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Letošní již pátý ročník „marketingového klání“ měl
více bojovníků, než tomu bylo loni. „Celkem jsme
nominovali 17 osobností ze všech oblastí života. Byly
tam velice významné velké organizace, ale i malé firmy
nebo marketingoví poradci. Zastoupena byla státní
správa a školství. Oceněni jsou ti, kteří dokázali použít
adekvátní přístupy, jenž jim pomohly k tomu, že překo-
nali v rámci svého odvětví, instituce tuto velice těžkou
dobu,“ uvedla doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., pre-
zidentka České marketingové společnosti. O vítězi roz-
hodla odborná komise, ve které zasedli nejen
osobnosti českého marketingu, ale také zástupci Hos-
podářské komory, velkých organizací, nechyběl ani
odborný tisk nebo představitelé vysokých škol. Komise
věnovala pozornost především tomu, jak se nominova-
ným dařilo zvýšit konkurenceschopnost jejich firmy
nebo organizace. Roli hrálo také to, jestli ve své praxi
používají nové neotřelé metody. „Myslím si, že marke-
tér roku určitě musí být člověk, který má přehled
a který ten marketing, lépe řečeno marketingovou filo-
zofii, přístup k řízení, dokáže implementovat do své
organizace, v níž působí,“ upřesnila Jitka Vysekalová. 
Kromě Michaely Severové byla oceněna zvláštní cenou
prof. Ing. Hana Machková, CSc., prorektorka pro zahra-
niční vztahy a PR VŠE Praha za podporu realizace
nových forem marketingové specializace ve vysoko-
školské výuce. Zvláštní uznání získal RNDr. Tomáš
Hájek, výkonný ředitel ADMAZ za rozvoj profesní asoci-
ace a budování značky ADMAZ. Malého delfína
a diplom převzali: Ing. Evžen Drtina, marketingový
ředitel Wunderman, Miloslav Kaplan, ředitel NAR rekla-
ma marketing, Mgr. Martin Mateáš, obchodní ředitel

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- 

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstvo města Litomyšle
se bude konat ve čtvrtek 24. června od 16.00
v malém sále Smetanova domu. 

KOFOLA, Miroslav Otépka, předseda představenstva
TOS Hulín, Mgr. Antonín Šubrt, marketingový ředitel
Vitana, Ing. Lubor Švorčík, předseda družstva Tvar Kla-
tovy, Ing. Ivo Toman, jednatel společnosti Taxus  nebo
Ing. Tomáš Vican, MBA, jednatel společnosti Vingal.  
Soutěž, pořádaná Českou marketingovou společností,
má za cíl upozorňovat na osobnosti, které se velkou
měrou podílejí na rozvoji vlastní firmy či instituce
za pomoci nástrojů marketingu nebo přispívají k rozvo-
ji marketingu všeobecně. V uplynulých čtyřech roční-
cích si velkého delfína odnesl ředitel pro strategii
a marketing NZ Zábřeh Václav Nétek, ředitel ZOO Praha
Petr Fejk, majitelka kosmetické firmy Ryor a.s. Eva Ště-
pánková a předseda Svazu českých a moravských spo-
třebních družstev Zdeněk Juračka. Oceňovat
pracovníky samosprávy však doposud nebylo obvyklé. 

Jana Bisová, 
foto archiv České marketingové společnosti  
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Perníková popelnice opět putovala do Litomyšle
Třetí ročník soutěže v třídění odpadu „O perníkovou
popelnici“ je minulostí. Vyhlášení výsledků se usku-
tečnilo 3. května v sídle Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje. Rozdalo se deset perníkových popelnic
a třičtvrtě milionu korun. V kategorii nad 5 000 obyva-
tel stanula na místě nejvyšším Litomyšl a odnesla si
částku 130 tisíc. 
Absolutním vítězem letošního ročníku se stalo město
Sezemice. V kategorii do 500 obyvatel se na prvních
třech místech umístily obce Neratov (1. místo), Pusti-
na (2. místo) a Svinčany (3. místo). V kategorii 500 –
5 000 obyvatel si nejlépe vedly obce Sezemice (1.
místo), Seč (2. místo) a obhájce loňského zlata Opato-
vice nad Labem (3. místo). V kategorii nad 5 000 oby-
vatel zvítězila Litomyšl, nad druhým (a v roce 2008
vítězným) Žamberkem a třetím Letohradem. Titul
„Skokan roku“ získala obec Jaroslav za skok ze 177.
na 29. místo ve své kategorii. „Na vítězství mě ještě
více těší, že Litomyšl snese srovnání s malými obcemi,
kde se třídění odpadu daří daleko více. Celkově je Lito-
myšl na 5. místě. Žamberk je „až 11.“ a Letohrad „až
15.“,“ uvádí vedoucí odboru místního hospodářství
Pavel Jiráň.
Loni druhá Litomyšl získala nyní první místo díky
tomu, že každý její obyvatel v roce 2009 vytřídil 72,5
kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

„Velký dík tedy patří Litomyšlanům, bez nichž by se
takových výsledků dosahovat nedalo,“ říká vedoucí
odboru místního hospodářství a pokračuje: „Třídění
odpadu má v Litomyšli dlouholetou tradici. Třídilo se
i v době, kdy se to nevyplácelo. Dnes tedy sklízíme
ovoce této činnosti.“ Díky třídění putují ročně
do městského rozpočtu 2 miliony korun. Město se
snaží občany stále motivovat. „Slevujeme na poplatku
za komunální odpad zhruba 50 korun na občana, což
už není pro rodiny tak málo,“ vysvětluje Pavel Jiráň. 
Do soutěže O perníkovou popelnici se ovšem zapojují
také litomyšlské děti. Obdivuhodných výsledků dosa-
huje především jedna třída ze Základní školy T. G.
Masaryka (3. ZŠ). Po tři soutěžní roky se umísťuje
na první příčce mezi třídami, které nasbíraly nejvíce
tříděného odpadu. Letos již žáci 3.B opět vyhráli
a odměnou se jim stala sladká perníková popelnice,
kterou město za vítězství obdrželo. „Sbírají všechny
děti, každé se podílí. Pomáhají jim rodiče, babičky,
dědečkové,“ vysvětluje třídní učitelka Jana Tláskalo-
vá. „O třídění odpadu si povídáme, ale ještě více je
motivuje to, že jsou první. To je nabudí na další sběr,“
dodává. Další odměnou pro školy je finanční příspěvek
odboru školství, sportu a volného času Městského
úřadu Litomyšl. Částka 50 tisíc korun se rozděluje
mezi všechny tři „základky“. „Školy nahlásí, kolik kilo-

gramů tříděného odpadu přinesly děti v daném kalen-
dářním roce. My vydělíme, na kolik přijde 1 kilogram,
a podle toho spočítáme, kolik finančních prostředků
přísluší dané škole,“ vysvětluje vedoucí odboru škol-
ství, sportu a volného času Milada Nádvorníková
a pokračuje: „Ředitelé, společně se sborem, navrhnou,
na co peníze použijí.“  
Od začátku roku 2010 běží v Pardubickém kraji již čtvr-
tý ročník soutěže „O perníkovou popelnici“. Uvidíme,
zda si Litomyšl první příčku udrží. 

Text a foto Jana Bisová

Již čtrnáct let se na Smetanově náměstí koná Staro-
dávný jarmark. Stánky budou opět umístěny po obou
stranách horní části náměstí v sobotu 19. června
od 8.00 do 17.00. Před morovým sloupem bude umístě-
no pódium, na kterém se vystřídají hudební skupiny.
Je pozváno přes 100 řemeslníků, kteří budou
předvádět stará řemesla a prodávat svoje
výrobky (např. batikované výrobky, betlémy,
bio víno, bižuterii, brašny, bylinky, cínové
předměty, čaje, dečky, dekorační předměty,
drahé kameny, dřevěné výrobky, figurky,
formy, historickou obuv, hedvábí, hlavolamy, hrábě,
hračky, kabelky, keramiku, klobouky, korálky, koření,
kosiska, košíky, kovové a kožené výrobky, krajky, kra-
sohledy, květiny, lampy, loutky, malované obrázky,
maňásky, mašle, ručně vyráběná glycerinová a olivová
mýdla, násady, ošatky, ozdoby, patchwork, pečivo,
perníky, polštářky, ruční papír, skleněné předměty,
smetáky, spony, staročeské nerezové i dřevěné
kuchyňské potřeby, stuhy, sušené květiny, svícny,
šátky, šperky, tácy, textilní výrobky, ubrusy, vázy,

včelí produkty, vitráže, výrobky z drátu, juty, kamene,
kanafasu, přírodního korku, mědi, modrotisku, prou-
tí, rohoviny, slámy a ovčí vlny, vyšívání….). Návštěv-
níci Starodávného jarmarku uvidí drátování,
paličkování, košíkářské a řezbářské práce, soustruže-

ní dřeva, výrobu keramiky a korálků, ručního
papíru, skleněných předmětů, zdobení per-
níků a další, dnes již polozapomenuté způso-
by výroby.  
Svůj stánek zde budou mít i litomyšlští skau-
ti, kteří v něm budou představovat projekt

LILIE – volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení. 
Od budovy městské policie až po pěší zónu bude opět
stát dřevěná stavba salaše U Franka, kde můžete
ochutnat typické slovenské gastronomické speciality,
např. salašskou kapustnicu, halušky s různými přílo-
hami, domácí klobásy, strapačky, bryndzové pirohy
a zapít jídlo můžete slovenským pivem Šariš nebo
Smädný mních. Vedle atraktivní stavby bude umístěno
vedlejší pódium, na němž se budou střídat litomyšl-
ské hudební skupiny s cimbálovou hudbou Levočan.

Po čtyři dny a to od čtvrtka 17. června do neděle 20.
června bude stát na Smetanově náměstí vedle pěší
zóny poblíž budovy městské policie dřevěný salaš
U Franka. Zde se celý den můžete občerstvit typickým
slovenským jídlem a nápoji. K dostání bude např. peče-
né skopové maso, pečené vepřové maso, domácí klobá-
sa, jitrnice, uzené bavorské koleno, vepřový šťavnatý
steak, kuřecí lahůdkový steak, panenský steak, kuřecí
křidélko, kuřecí stehno, halušky s bryndzou, halušky
s bryndzou a slaninou, špenátové halušky, strapačky
s kyselým zelím, bryndzové pirohy, smažený salašský
piroh, salašnický talíř (halušky s bryndzou a slaninou,
bryndzové pirohy), gazdovský talíř (halušky s brynd-
zou a slaninou, bryndzové a smažené salašské pirohy),
moučná mísa (halušky s bryndzou a slaninou, střapač-
ky se slaninou, bryndzové  a smažené pirohy), zabíjač-
ková mísa (klobása, jitrnice, uzené koleno, kyselé zelí,
chleba), mísa mix (halušky s bryndzou a slaninou,
strapačky, bryndzové a smažené pirohy, steaky, uzené
koleno, klobása, jitrnice, kuřecí stehna, kyselé zelí,
hranolky, zeleninová obloha, chleba). Napít se můžete
slovenského piva Zlatý bažant, Šariš a Smädný mních.
Na sousedním pódiu bude k poslechu hrát cimbálová

muzika Levočan ZUŠ Levoča a litomyšlské orchestry
a skupiny:
Čtvrtek 17. 6.: 
16.00 – folková skupina VĚNEBAND Litomyšl
17.30 – jedenáctka BEKRAS 
19.00 – cimbálová hudba LEVOČAN ZUŠ Levoča 
Pátek 18. 6.: 
17.00 – litomyšlská dechová jedenáctka BEKRAS
18.15 – DIXIELAND BAND Litomyšl
19.30 – cimbálová hudba LEVOČAN ZUŠ Levoča 
Sobota 19. 6.: 
17.30 – skupina PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY 
Morašice 
18.30 – hudební skupina KLUSOŇ BEND
19.30 – cimbálová hudba LEVOČAN ZUŠ Levoča
Neděle 20. 6.: 
12.00 – skupina PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY
Morašice
14.00 – litomyšlská dechová jedenáctka BEKRAS
16.00 – country skupina ROSA Litomyšl
18.00 – hudební skupina KLUSOŇ BEND                       

Jaroslav Dvořák, 
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany 

Doufáme, že si užijete příjemnou atmosféru, která
ve vás zanechá hluboký gurmánský zážitek.
Doprovodný program na pódiu před morovým slou-
pem:
8.00–9.30 – folková skupina VĚNEBAND Litomyšl –
vedoucí Josef Věneček
9.45–10.45 – folklórní soubor LEVOČAN ZUŠ Levoča –
vedoucí Ladislav Lisovszki 
11.00–12.15 – Dechový orchestr Smetanova domu –
vedoucí Jiří Tomášek
12.30–14.00 – folková skupina X̌ILT Litomyšl – vedou-
cí Rosťa Sopoušek
14.15–15.45 – litomyšlská dechová jedenáctka
BEKRAS – vedoucí Josef Král 
16.00–17.00 – folklórní soubor LEVOČAN ZUŠ Levoča –
vedoucí Ladislav Lisovszki.                  Jaroslav Dvořák,

vedoucí odboru vnitřní správy a obrany 

Starodávný jarmark se blíží

Výsledky voleb 
do parlamentu
Ve dnech 28. a 29. května se uskutečnily volby do Pos-
lanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Do poslanecké sněmovny se dostalo 5 stran. Zvítězila
ČSSD, která získala 22,08 % hlasů. Druhá ODS má
20,22 %, třetí TOP 09 obdržela 16,70 %, 11,27 % KSČM
a páté jsou Věci veřejné (VV) s 10,88 %. 
V Litomyšli a integrovaných obcích hlasovali občané
na 16 volebních místech. Volební účast zde dosáhla
69,07 % oproti celorepublikovým 62,60 %. Procentuel-
ní vyjádření je za Litomyšl následující: ODS – 25,2 %
(1 392 hlasů), TOP 09 – 18,39 % (1 016 hlasů), ČSSD –
17,56 % (970 hlasů), VV – 12,27 % (678 hlasů), KDU-
ČSL – 8,36 % (462 hlasů) a ostatní strany – 18,14 %
(1 005 hlasů).
V Pardubickém kraji jsou výsledky následující: 1. ČSSD
– 21,95 %, 2. ODS – 19,42 %, 3. TOP 09 – 15,45 %, 4.
Věci veřejné 11,62 %, 5. KSČM – 11,21 % a nad pětipro-
centní hranici se dostala i KDU-ČSL – 5,93 % a SPOZ
(Zemanovci) – 5,23 %. Zvolení poslanci v Pardubickém
kraji: MUDr. Štěpánka Fraňková z Pardubic (VV), Bc.
Květa Končická z Javorníku (KSČM), JUDr. Jan Chvoj-
ka z Chrudimi (ČSSD), Václav Neubauer z Městečka
Trnávka (ČSSD), Ing. Miroslav Váňa z Pardubic (ČSSD),
prof. Ing. Ph.D. Václav Cempírek z České Třebové (TOP
09), prim. Pharm.Dr. Ph.D. Jiří Skalický z Pardubic
(TOP 09), Mgr. Jan Čechlovský z Chrudimi (ODS),
Ing. Radim Jirout z Ústí nad Orlicí (ODS) a Jaroslav
Martinů z Poličky (ODS).                                            -red-

Salaš U Franka Levoča
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Městské lesy Litomyšl
také na městském webu
„Lesní majetek města – vaše příroda za branami
města“, to je motto Městských lesů Litomyšl. Přečíst si
jej můžete na webových stránkách města. Tam totiž
vznikla nová sekce, informující nejen o činnosti měst-
ských lesů. Hledejte v levé části úvodní strany interne-
tových stránek www.litomysl.cz.
K vytvoření vlastní webové prezentace vedla městské
lesy především komerční stránka hospodaření v lesích.
„Hlavním důvodem je vyčlenění tzv. hospodářské čin-
nosti městského úřadu z rozpočtového účetnictví. To
umožnilo rozšíření aktivit odboru i mimo vlastní maje-
tek města a provádění služeb pro ostatní vlastníky
lesů, případně jiné organizace a zároveň rozšíření
nabídky produktů (např. krbové dřevo) pro konečné
spotřebitele,“ vysvětluje Petr Novák, vedoucí odboru
městských lesů Městského úřadu Litomyšl a dodává:
„Toto doplnění stránek umožní zájemcům o uvedené
služby a produkty snadnější informovanost o aktivi-
tách odboru v této oblasti, příp. o dalších zajímavos-
tech a aktualitách při správě lesního majetku města.“ 
Na internetu tedy můžete zjistit, na kolika hektarech
vlastně městské lesy hospodaří, jaké služby mohou
lidem nabídnout, ale také se podívat na ceníky dříví,
dopravy či ubytování.                                                    -bj-

Letošní Majáles litomyšlských
studentů se změnami

> strana 1
Druhý den byl zasvěcen sportu, ovšem večer již šlo o
dívčí půvaby v soutěži Miss Majáles 2010. Zvítězila
Irena Matějková z pedagogické školy. Druhá skončila 
Barbora Rozsypalová ze stejné školy a stala se záro-
veň Miss sympatie. Druhou vicemiss byla vyhlášena 
Iva Havránková z Trading centre. Irena do soutěže šla
s mottem „Život je příliš krátký na to, abychom si ho
zaplácali hloupostmi“. „Byla bezprostřední, milá
a stále se usmívala,“ vzpomíná na letošní vítězku
jedna z organizátorek Majálesu Dana Kmošková. 
Celý program doplňovala i hudební složka v podobě
kapel či pěveckých sborů. Vydařený byl například
klavírní koncert absolventa litomyšlské ZUŠ Daniela
Juna. Vyvrcholením  studentského veselení byla jako
obvykle Rocková noc, letos přestěhovaná ze Žabárny
do Kotelny. „Kotelna byla úplně plná, je prostě stu-
dentů. Vše bylo bez problémů a starostí s organizací,“
sděluje Dana Kmošková a dodává: „Majáles jsme
posunuli do všedních dnů a po dlouhé době se nám
jeví, že byla celkově lepší účast.“ A přestože byl letoš-
ní ročník zeštíhlený, místo obvyklých 25 až 30 akcí
jich bylo pouze kolem dvaceti, tak se vydařil.

Městské služby s.r.o.
Příspěvková organizace Technické služby města Lito-
myšl začne od 1. července fungovat pod hlavičkou
Městské služby Litomyšl s.r.o., dceřiná společnost
Města Litomyšle. Na svém květnovém zasedání o tom
rozhodli zastupitelé. Staronová organizace bude
nadále vykonávat veškeré činnosti, které prováděla
dosud, a převezme také všechny zaměstnance za stej-
ných pracovněprávních podmínek. 
„Městské služby Litomyšl s.r.o. dostávají do vínku
povinnost poskytovat služby ve stejném rozsahu
a kvalitě a finančních nároků na rozpočet města,“
uvádí Radomil Kašpar, předseda dozorčí rady měst-
ských služeb. Občané tedy mohou počítat se zaběh-
nutým standardem. I nadále se pracovníci
technických, respektive městských služeb budou
podílet na úklidu města a péči o veřejnou zeleň.
Městské služby budou provozovat sportoviště, spra-
vovat bytový fond a starat se o městský hřbitov. Ředi-
tel technických služeb Ing. Karel Kalousek
upřesňuje: „Budeme se navíc snažit dělat více
komerčních činností pro obyvatelstvo a okolní obce.“
Od 1. července budou městské služby ještě pracovat v
jakémsi provizoriu. Znamená to, že budou čerpat
polovinu částky z rozpočtu města jako příspěvková
organizace. „Od nového roku by již měly fungovat
na ekonomické bázi. Do té doby vzniknou nové cení-

ky. Jaké budou ceny služeb, už ale bude záležet
na novém zastupitelstvu, jak se mu je podaří
nasmlouvat, “ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš.
Ozývají se ovšem hlasy proti transformaci technických
služeb. „Nejedná se o žádnou privatizaci. Městské
služby budou ve 100% vlastnictví města a veškeré
nástroje pro jejich řízení bude držet město,“ sděluje
starosta. „Ve společnosti budou hospodářsky oddělena
střediska (divize) sportu a technických služeb, takže
údaje o finanční náročnosti jednotlivých činností
budou snadněji dosažitelné,“ dodává a Radomil Kaš-
par upřesňuje: „Naše možnosti kontroly činnosti
obchodní společnosti budou ve srovnání s možnostmi
kontroly činnosti příspěvkové organice spíše posíleny.
Díky právním a účetním předpisům bude činnost
obchodní společnosti (společnosti s ručením omeze-
ným) ve většině aspektů transparentnější než činnost
příspěvkové organizace.“ 
Na vše bude dohlížet pětičlenná dozorčí rada (2 úřed-
níci, 2 externí ekonomové a jeden radní). „Plnění
úkolů a kvalitu poskytovaných služeb bude kontrolo-
vat zejména dozorčí rada společnosti, kterou jmenuje
Rada města Litomyšle při výkonu působnosti valné
hromady nové společnosti, a samotná rada města
z pozice valné hromady,“ vysvětluje Radomil Kašpar.  

-bj-

Omezení v rámci pořádaných akcí
V souvislosti s některými připravovanými akcemi
bychom chtěli informovat občany města a především
řidiče na dopravní omezení, která v této souvislosti
vzniknou.
Bude to zejména v sobotu 19. června, kdy pro konání
Starodávného jarmarku bude celý den zcela uzavřena
horní část Smetanova náměstí (od budovy České spo-
řitelny po Dům sportu Stratílek). 
V sobotu 26. června se uskuteční v dolní části Smeta-
nova náměstí (od Komerční banky po restauraci Slun-
ce) Nesoutěžní přehlídka mažoretkových skupin.
Po dobu konání přehlídky bude průjezd vozidel
možný, ale sníženou rychlostí. V označeném prostoru
navíc nebude možné parkovat vozidla ani zásobovat
obchody. 
V souvislosti s vystoupením Showbandu Noordenveld
bude v pátek 2. července od 6.00 do 13.00 zabloková-
no parkoviště velikosti 15x20 metrů před pomníkem
Bedřicha Smetany a v sobotu 3. července od 6.00

do 9.30 stejně velká plocha za morovým sloupem.
Pochod Showbandu od morového sloupu do Klášter-
ních zahrad se uskuteční v době 9.00–9.30 za plného
provozu, ale s doprovodem vozidla městské policie.
Děkujeme všem za trpělivost a pochopení. 

Jaroslav Dvořák,
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany

Majáles 2010 je tedy minulostí, ale již nyní organizá-
toři přemýšlejí o příštím jubilejním 20. porevolučním
ročníku. „Chceme ho nějak ozvláštnit. Plánujeme
výstavu studentské fotografie, možná něco v novém
bazénu,“ prozrazuje Dana Kmošková a Zdeněk Cha-
lupník ji doplňuje: „Hodláme Majáles okořenit něja-
kými dobrými skupinami, novými akcemi.“ 

Jana Bisová, foto Jakub Šmolík a Jana Bisová

XII. ročník nesoutěžní přehlídky mažoretkových
skupin se bude konat v sobotu 26. června
od 10.00 v dolní části Smetanova náměstí před
sochou Bedřicha Smetany. Přihlásilo se 22 sku-
pin z 10 měst (Česká Třebová, Frenštát pod Rad-
hoštěm, Chrudim, Jaroměř, Lanškroun,
Moravany u Holic, Svitavy, Vysoké Mýto a Žam-
berk). Skupiny se shromáždí v budově Vyšší
odborné školy pedagogické a Střední pedagogic-
ké školy, která bude sloužit jako šatna. V 9.30 se
na dvoře školy seřadí skupiny od nejmladších
kategorií (do 8 let) po nejstarší (nad 16 let).
Následovat bude pochodové defilé ulicemi Vodní
valy a Ropkova na Smetanovo náměstí, kde pro-
běhne přivítání skupin a vlastní přehlídka.
Nenechte si ujít možnost vidět u nás nejen začí-
nající malé mažoretky, ale i zkušené a úspěšné
skupiny, z nichž některé mají na svém kontě
i úspěchy na mistrovství republiky. Obohacením
přehlídky bude opětovná účast skupiny mužů,
kteří si říkají mužoreti ARTrosa a jsou z Hořic
v Podkrkonoší. Jejich vystoupení bude otevírat
naši akci a určitě si je nenechte ujít.
Program přehlídky:
8.00–9.45 – promenádní koncert dechové lito-
myšlské jedenáctky BEKRAS
9.45–10.00 – pochodové defilé dolní částí Sme-
tanova náměstí
10.00–12.00 – pódiová vystoupení jednotlivých
mažoretkových skupin.

Jaroslav Dvořák, vedoucí odboru
vnitřní správy a obrany, foto Jana Bisová

Přehlídka
mažoretkových
skupin
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Projekt Najdi – přečti – předej součástí show KdybyKulich 
Sdružení České dědictví UNESCO a Česká inspirace vás
zvou na mobilní artistní show s názvem KDYBYKULICH.
Svoji pouť odstartuje 11. června v Českém Krumlově,
a až do konce července se zastaví ve 23 městech
a obcích po celé České republice. Hlavním cílem je oži-
vit 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
amatérské kapely, které tvoří svůj vlastní repertoár.
Závěrečné slovo bude mít čtení na dobrou noc.
Vrcholem programu bse stane unikátní představení
s názvem Kámen mudrců aneb šutr chytráků v podání
Cirque Garuda. Představení vzniká na míru a po skon-
čení mobilní artistní show bude šířit krásu památek
UNESCO i v zahraničí. Prozraďme, že půjde o žánr mul-
timediální performance s použitím prvků moderního
cirkusu, ale i nejmodernějších hi-tech technologií,
včetně několika projekcí. Odpolední program bude
plný her, hlavolamů a soutěží pro děti. Pro dospěláky
připravujeme soutěž v pletení šály nebo pravou, nefal-
šovanou knihovnu, která bude plná knih nejen s vaz-
bou na města UNESCO či České inspirace. V knihovně
se budete moci zúčastnit také projektu Najdi – přečti –
předej. Smyslem je podpořit četbu. Mnozí z nás máme
jistě doma celou řadu knih, které již podruhé číst
nehodláme (víme například, že vrahem je zahradník).
Někdo jiný by si však právě tyto naše knihy možná rád
přečetl. Proto tímto vyzýváme všechny milovníky
četby, přineste prosím tyto knihy na náměstí, kde bude
probíhat akce KdybyKulich. Knížky můžete již s před-
stihem nosit do Informačního centra na Smetanově
náměstí či do zámeckého infocentra, případně je

můžete zanechat na podatelně městského úřadu.
Všechny knihy opatří organizátoři samolepkou s poky-
ny, a další návštěvníci KdybyKulichu si, kromě zajíma-
vých zážitků, mohou domů odnést také právě vaši
knihu. Po přečtení doporučujeme zanechat knihu
na nějakém vhodném místě, případně předat další
osobě. Vhodným místem může být čekárna u lékaře,
autobus, vlak, úřad, knihovna, kino či galerie apod. 
Zopakujme, že v Litomyšli se na KdybyKulicha může-
te těšit již v sobotu 3. července. Od jedenácti hodin
dopoledne čeká návštěvníky na Smetanově náměstí
denní program plný her, hlavolamů a soutěží s ná-
zvem Máš pod kulichem. Nachystaná je letní koulovač-
ka, stavění sněhuláků, chytání vánočních kaprů,
pletení šály a mobilní knihovna. Zahájení hudebního
minifestiválku od 17 hodin bude patřit místní skupině
Pendl, pokračovat bude brněnská kapela Kulturní
úderka. Vrcholem hudebního večírku bude programu
s názvem Pocta Zuzaně Navarové, se kterým přijede

Světový běh harmonie zavítá do Litomyšle
Světový běh harmonie (World Harmony Run) je nejdel-
ší štafetový běh s hořící pochodní. Sportovci z různých
zemí, zapojení do této štafety, poběží během června
přes Českou republiku. V úterý 8. června dokonce
zavítají do Litomyšle. 
Na běžce budou čekat děti na zámeckém nádvoří již
v 8.00. „Na zámek přiběhnou sportovci společně se
skupinkou dětí z I. Základní školy v Litomyšli,“ upřes-
ňuje vedoucí odboru školství, sportu a volného času
Milada Nádvorníková a dodává: „Sportovci poběží
na arkády, kde pochodeň převezme starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Součástí programu bude zpěv sboru
KOS z pedagogické školy. Když se běžci dostanou dolů

z arkád, měli by mít zdravici ve své rodné řeči. Chvilku
setrvají s dětmi, a poté opět vyběhnout ze zámku, spo-
lečně s dětmi ze zámecké ZŠ. Poběží kolem školy,
náměstím k poště, kde se se skupinkou malých spor-
tovců rozloučí.“ 
V roce 2010 vede trasa World Harmony Run ze sloven-
ské hranice do Německa. Přes Českou republiku spor-
tovci poběží ve dnech 4. - 14. června. Od roku 1987,
kdy Sri Chinmoy Světový běh harmonie založil, navští-
vila štafeta více než 140 zemí. Poselstvím této akce je
rozvíjení mezinárodního přátelství a překonávání kul-
turních, národních a politických hranic mezi lidmi.

-bj-

skupina Nerez s hvězdou Klárou Vytiskovou. Mimo-
chodem, právě za toto album získala Klára Vytisková
nominaci na cenu Anděl 2009 v kategorii Zpěvačka
roku. Ani zde nebude chybět představení Kámen
mudrců aneb šutr chytráků a milým překvapením
na závěr se stane i čtení na dobrou noc. 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 – malebný kraj a důležitými partnery svazky
obcí České dědictví UNESCO a Česká inspirace. Realiza-
ce projektu by nebyla možná bez podpory z Integro-
vaného operačního programu, státního rozpočtu,
jednotlivých měst a všech umělců.

Michaela Severová, výkonná ředitelka sdružení ČDU
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VI. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010
Letos pošesté budou moci
návštěvníci hudebního festi-
valu během svého litomyšlské-
ho pobytu navštívit též výstavy
vizuálního umění, spojené
společným názvem Smetanova
výtvarná Litomyšl. Jak ukázal
minulý ročník, kdy na velkory-
sou expozici plenérových soch
Aleše Veselého cíleně přijížděli
lidé po celou sezónu, není
Smetanova výtvarná Litomyšl
pouhým doplňkem své starší
sestry, ale samostatným
a plnohodnotným kulturním
počinem, lákajícím do Lito-
myšle další skupinu uměními-
lovné veřejnosti.
Pilotní výstavou VI. ročníku bude expozice Theodora
Pištěka, pořádaná ve spolupráci s Muzeem Kampa –
Nadací Jana a Medy Mládkových. Tentokrát prostory
bývalého zámeckého pivovaru, rekonstruované podle
architekta Josefa Pleskota, zaplní výběr z malířského
a kreslířského díla umělce, který je u veřejnosti zapsán
také jako výjimečně úspěšný kostýmní výtvarník.
Výstava v Litomyšli si ale neklade za cíl představit
celou jeho rozsáhlou tvorbu, zaměří se výhradně
na obrazy, kresby a objekty z různých tvůrčích období.
Ukáže jej jako navýsost svrchovaného a přemýšlivého
umělce, který se svým dílem dotýká dobového kontex-
tu a zároveň do něj přispívá svými osobními a prožitý-
mi tématy. Bez zajímavosti není, že na instalaci se
podílí další vynikající český výtvarník a Pištěkův přítel
Stanislav Kolíbal.  
Jedním z hlavních témat 52. ročníku festivalu Smeta-
nova Litomyšl jsou oslavy 700. výročí nástupu Jana
Lucemburského na český trůn. Při této příležitosti
bude také uspořádána výstava významné lucemburské
výtvarnice českého původu Ivy Mrázkové. Iva Mrázko-
vá má za sebou řadu výstav v Lucembursku, Polsku,
Německu, Švýcarsku, Francii, Belgii,  USA, několikrát
vystavovala i v České republice. V roce 2009 ji vyzna-
menal Lucemburský velkovévoda Henri Rytířským
řádem za zásluhy o Lucembursko. Tvorba Ivy Mrázkové
je velmi rozmanitá, od ilustrací knih přes tkané obrazy
a olejomalby až po sochy a plastiky. Pro výstavu v Lito-
myšli byly vybrány originály ilustrací knihy o Janu

Lucemburském, která byla
v roce 2010 vydána ve velkém
nákladu v řadě jazykových
mutací (mj. i v češtině). Dru-
hou částí výstavy pak budou
interaktivní plastiky, symboli-
zující propojování. Dvě desky
s otvory spojují nejrůznější
materiály a vytvářejí tak výtvar-
ně velmi dekorativní prvek.
K dispozici bude i základ,
v němž budou moci návštěvníci
vkládáním materiálů do otvorů
sami vytvářet vlastní originální
kreace.  
Do cyklu Smetanovy výtvarné
Litomyšle jsou zahrnuty i další
výstavy, pořádané litomyšlský-

mi galeriemi. Jako odraz současně probíhající světové
výstavy EXPO2010 v Šanghaji se v Galerii Zdeněk Skle-
nář představí Opičí král Zdeněk Sklenář - putování
Čínou, výstava ke 100. výročí narození malíře Zdeňka
Sklenáře. Galerie Kroupa pod názvem Mistrovské dote-
ky českého impresionismu představí veřejnosti nejen
významná díla malířů zvučných jmen, jakými jsou
Antonín Slavíček, Václav Radimský, Antonín Hudeček
nebo Josef Ullmann a kteří se v českém prostředí
impresionistickou tvorbou zabývali, ale rovněž ukáže
vynikající kvalitu a rozmanitost malířského díla celé
řady autorů méně známých a veřejností neprávem opo-
míjených. Kouzlo tradice - česká kresba 19. století
ze soukromých sbírek, tak je nazvaná výstava v Galerii
Kubík. Dokládá, že tradice sběratelství českého umění
19. století je i v současnosti živá. Mimořádně cenná
kolekce prací na papíře podává velmi ucelený pohled
na české umění 19. století, představuje většinu z nej-
důležitějších postav českého umění tohoto období,
jakými jsou Josef Mánes, Jaroslav Čermák, Mikoláš
Aleš, Vojtěch Hynais či Luděk Marold, bohatě je
zastoupen i litomyšlský rodák Julius Mařák. Celkový
výčet autorů je ale podstatně bohatší, k vidění bude
více jak sto exponátů, z nichž mnohé patří k tomu nej-
lepšímu, co česká kresba 19. století může nabídnout.
V nedalekém Osíku syn známých výtvarníků Františka
a Ludmily Jandových Martin vybudoval zcela novou
galerii, kterou pod názvem White Gallery 13. června
slavnostně otevře arcibiskup Dominik Duka. První

Doprovodné akce 
Smetanovy Litomyšle

Majda na Smetanově náměstí 
Mediálním partnerem Mezinárodního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl je i letos Český rozhlas.
Dárek má však nejen pro festivalové návštěvníky
města, ale především pro Litomyšlany. Na pátek 11.
června od 10.00 totiž v rámci Dne s Českým rozhlasem
připravil na Smetanovo náměstí pořad plný písniček,
soutěží a her s Magdou Reifovou, známou jako Majda
zejména nejmenším z oblíbené Kouzelné školky.
Od 11.30 se pak můžete těšit na Jana Honzu Lušovské-
ho a jeho veselé kreslení obrázků. Pak se podíváme
do pohádky s Divadlem Na rozhraní a na závěr celého
odpoledne vystoupí kapela Country Colaps. 
Děti budou moci poslouchat, soutěžit a řádit v nafuko-
vacích atrakcích až do 16.00. Domů si navíc odnesou
nafukovací balónky a další dárky od Českého rozhlasu.
Tak nezapomeňte, 11. června na Smetanově náměstí!

Hudební víkendy mezi klavíry 
České muzeum hudby ve spolupráci se Státním zám-
kem Litomyšl připravilo pro návštěvníky festivalu
Smetanova Litomyšl (ale nejen pro ně!) několik pořa-
dů v Expozici klavírů ve druhém patře zámku. V sobo-
tu 12. a v neděli 13. června známý restaurátor
historických  klávesových nástrojů Petr Šefl představí

staré klavíry nejen odborným výkladem, ale i klavírní-
mi improvizacemi. V neděli 27. června Petr Šefl dopro-
vodí recitátora Tomáše Juřičku v pořadu „Hudební
poezie mezi klavíry“ s výběrem z básnických sbírek
Vladimíra Šefla. Na poslední festivalovou neděli 4. čer-
vence je potom připravena opravdová lahůdka: Pod
názvem „Smetanovo trio třikrát s jiným klavírem“
přednesou klavíristka Jitka Čechová, violoncellista
Jan Páleníček a houslistka  Jana Nováková Elegie
Josefa Suka, Trio f moll Zdeňka Fibicha a Trio g moll
Bedřicha Smetany. Všechny pořady začínají v 11.00.

Arcibiskup Dominik Duka v Litomyšli
Pro obyvatele východních Čech je velkou radostí, že
novým arcibiskupem pražským a primasem českým se
stal právě bývalý biskup královéhradecký Dominik
Duka. Do Litomyšle každoročně přijížděl jako návštěv-
ník operního festivalu a pozvání přijal i letos, i když je
pro něj v novém úřadě drahá doslova každá minuta.A
přijede nejen na zahajovací koncert, ale litomyšlští
věřící i návštěvníci Smetanovy Litomyšle budou mít
mimořádnou příležitost zúčastnit se v neděli 13. červ-
na v 17.45 také pontifikální mše, kterou bude arcibis-
kup Dominik Duka sloužit v kapitulním chrámu.

-red-

Iva Mrázová, Poslední večeře. 

Odvezeno dalších 
6 soch Aleše Veselého 
V deštivém středečním dni 26. května opustily Lito-
myšl další sochy prof. Aleše Veselého. Ve středu
9. června stejný osud čeká sochy další.
Na kamiony byly za asistence autora děl naloženy:
Velké enigma, Zakřivený architráv, Space point, Doty-
ky a distance, Šikmý průchod šikmou osou a Nahoře
i dole. Plastiky tedy již nenajdete například na kruho-
vém objezdu na průtahu městem, v zámecké zahradě,
v parku u Smetanova domu nebo u pizzerie na výjezdu
ze Smetanova náměstí. Připomeňme, že v Litomyšli
bylo umístěno celkem 17 soch od světově uznávaného
umělce Aleše Veselého.              Text a foto Jana Bisová

Theodor Pištěk, Ecce homo.

výstavou, zahrnutou též do cyklu Smetanovy výtvarné
Litomyšle, bude soubor Bílé kresby Stanislava Kolíbala. 
Potřetí se do Smetanovy výtvarné Litomyšle zařadí
putovní výstava sdružení Česká inspirace. Tentokrát
se představí undergroundový výtvarník David Bartoň,
výstavu uvede Ivan M. Jirous - Magor.  Volně se připo-
jí i Muzeum Josefa Váchala – Portmoneum výstavou
knih, které nakladatelství Paseka vydalo za 20 let své
existence z tvorby Josefa Váchala nebo o něm. Název
nese Nejlépe tlačiti vlastní káru sám.
Po loňské výstavě „dvorního“ fotografa Smetanovy
Litomyšle Pavla Vopálky, sestavené zejména z repre-
zentativních obrazů scén inscenací a velkých galakon-
certů, pokračuje představení festivalu
dokumentárními fotografiemi dalšího autora. Franti-
šek Renza již osm let pořizuje fotografie pro festivalo-
vé internetové zpravodajství, festivalové noviny
a poskytuje fotografický servis novinářům. S jeho
snímky se tak diváci setkávají v nejrůznějším denním
tisku. Způsob použití záběrů předurčuje jejich tvorbu -
musejí být živé, zachycovat dění v danou chvíli,
vystihnout atmosféru napětí, emoce, někdy i komič-
nost situace. Na výstavě se objeví i momentky umělců
v nekontrolovaném okamžiku, které však nejsou bul-
várem a nemají za smysl zesměšňovat, ponižovat, urá-
žet. Jsou pravdivým obrazem, přibližujícím umělce
z jejich nejlidštější stránky. Výstava, kterou autor
nazval František Renza: Před oponou, za oponou
vyzdobí sály pro VIP hosty v Evropském školicím
centru.                                                                      Jan Pikna,

ředitel festivalu Smetanova Litomyšl
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Moderní Litomyšl letí

Vstupenky na Smetanovu Litomyšl
Od 7. června 9.00 nabízí Smetanova Litomyšl, o.p.s.
vstupenky na Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl za snížené ceny. Již 52. ročník bude zahájen
11. června a potrvá do 5. července. Podívejme se tedy,
na které pořady ještě můžete lístky zakoupit. U progra-
mů, kde je uvedeno „vyprodáno“ není nic definitivní.
Vstupenky se mohou opět objevit v systému. Kontroluj-
te proto webové stránky. Přehled volných vstupenek
podle www.ticketportal.cz k 1. červnu: 
• Pá 11. června • II. zámecké nádvoří • 20.00 - Slav-

nostní zahajovací koncert – vyprodáno
• So 12. června • II. zámecké nádvoří • 15.00 - GIPSY

WAY - Pavel Šporcl & Romano Stilo – 4 vstupenky
• So 12. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 - GIPSY

WAY - Pavel Šporcl & Romano Stilo – vyprodáno
• Ne 13. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 - EJ

LÁSKO... – 1 vstupenka
• Út 15. června • Audienční sál státního zámku •

19.30 - VITA CAROLI - vyprodáno
• St 16. června • Smetanův dům • 18.00 - Jaroslav

Křička: OGAŘI – 14 vstupenek
• Čt 17. června • Smetanův dům • 20.00 - SOUS LES

TOITS DE PARIS - JOEL BROS - vyprodáno
• Čtvrtek 17. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 -

Wolfgang Amadeus Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA - 322
vstupenky

• Pá 18. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 -
W. A. Mozart: KOUZELNÁ FLÉTNA - vyprodáno

• So 19. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 - Anto-
nín Dvořák: SVATEBNÍ KOŠILE – 52 vstupenky 

• Ne 20. června • II. zámecké nádvoří • 10.15 - Jiří
Pavlica: MISSA BREVIS – vstup volný

• Ne 20. června • II. zámecké nádvoří • 19.00 - ČESKÁ
FILHARMONIE - VIVAT OFFENBACH! – 2 vstupenky

• St 23. června • Smetanův dům • 19.30 - LES
MUSICIENS – 167 vstupenek

Projekt „Sanitka z Pekla“

Litomyšlská nemocnice, a.s. vlastní 12 sanitek na pře-
voz pacientů. Všechny tyto vozy jsou již staršího data
výroby. Náklady na jejich opravy jsou vysoké, proto se
vedení nemocnice už před časem rozhodlo, že každý
rok vymění dvě sanity za nové. Ovšem nákup takového
vozu vyjde zhruba na jeden milion korun. 
Nemocnice proto uvítala nabídku spolumajitele
Bowling baru Peklo Jana Faulhammera, který přišel
s projektem středoškolské bowlingové ligy. Ta by díky
sponzorům měla nemocnici přinést prostředky

na financování leasingu nového sanitního vozu. Vzá-
jemná spolupráce byla 21. května stvrzena podpisy
na smlouvě. Celý projekt byl nazván „Sanitka z Pekla“.
„Nákup sanitky je sice velká investice, ale je rozložena
do více let díky splátkám, takže je zde větší možnost
dofinancovávat,“ vysvětluje Jan Faulhammer a dodá-
vá: „Plánujeme ligu provozovat delší dobu. Oficiálně
bude spuštěna od září, ale už nyní běží zkušební kolo.
Účastní se ho studenti technické školy a střední
zahradnické školy.“ 
Předloni nemocnice žádala o peníze region, letos při-
spěje Peklo. „Sanitku musíme koupit. Zaplatíme akon-
taci a začneme platit měsíční splátky. Peníze
ze středoškolské ligy půjdou na účet, ze kterého se
budou tyto splátky platit,“ upřesňuje ředitel nemocni-
ce MUDr. Libor Vylíčil. „Jde o příspěvek dlouhodobý
a pravidelný,“ pochvaluje si ředitel. Vedení nemocnice
se navíc líbí využití volnočasových aktivit. „Mládež
v Litomyšli by konečně mohla mít organizovanou
zábavu,“ míní Libor Vylíčil. 
Až tedy uvidíte na silnici sanitu s logy podnikatelů,
jistě půjde o Sanitku z Pekla. A možná nezůstane
pouze u nákupu jednoho vozu. 

Text a foto Jana Bisová 

LSPP – dospělí

LSPP – děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
Sobota 5. června - MUDr. Kašparová
Neděle 6. června - MUDr. Leichterová 
Sobota 12. června -  MUDr.Fenclová 
Neděle 13. června - MUDr. Sláma 
Sobota 19. června -  MUDr. Řemínek 
Neděle 20. června - MUDr. Sláma 
Sobota 26. června - MUDr. Martincová 
Neděle 27. června - MUDr. Tomek Jiří 

Rozpisy služeb

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
5. června - MUDr. Švábová                                
6. června - MUDr. Pilařová                                
12. června - MUDr. Jílková                                
13. června - MUDr. Mareš
19. června - MUDr. Beňová                               
20. června - MUDr. Hájková                              
26. června - MUDr. Pešková                              
27. června - MUDr. Filová 
3. července - MUDr. Filová
4. července - MUDr. Laštůvková
5. července - MUDr. Šafrová
6. července - MUDr. Mareš

lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

So 5. června - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457 
Ne 6. června - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 12. června - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 13. června - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 19. června - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 20. června - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 26. června - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 27. června - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 3. července - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 4. července - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Po 5. července - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Út 6. července - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034

stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)

5. - 6. června - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613 827
12. - 13. června - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
19. - 20. června - MUDr. Adamcová Markéta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
26. - 27. června - MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
3. - 4. července - MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
5. července - MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
6. července - MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733

Zájem o moderní architekturu v Litomyšli z řad
odborníků roste. V poslední době je toho důkazem
hned několik exkurzí po moderní Litomyšli. Vedoucí
oddělení rozvoje a investic Antonín Dokoupil provázel
například účastníky konference o urbanismu a územ-
ním plánování. Zajímavé bylo také setkání se studenty
architektury z různých zemí Evropy, které do Lito-
myšle přivezla architektka Renata Vrabelová z brněn-
ského Centra architektury. Studenti byli překvapeni
především množstvím kvalitních moderních staveb v
tak malém městě. Zajímalo je také začlenění nových
budov do organismu historického města. 

V polovině května tu byla zatím poslední skupina
milovníků moderní architektury. Brněnský ateliér
Arch. Design Group pořádá každoročně zájezd za
moderní architekturou do zahraničí. Tentokrát udělal
výjimku a zavítal do Litomyšle. Návštěvy se zúčastnilo
asi 35 architektů z České republiky a Slovenska, kteří
tu strávili celý den. „Moderní architektury viděli ve
světě již dost,“ říká Antonín Dokoupil a dodává:
„Architekti nejvíce ocenili soudobou přestavbu histo-
rického zámeckého pivovaru.“ Zdá se tedy, že Litomyšl
můžeme označit nejen za učebnici historie, ale stala se
inspirací také ve světě moderní architektury.         -ms-   

• Čt 24. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 - Giaco-
mo Puccini: TOSCA – 8 vstupenek

• Pá 25. června • II. zámecké nádvoří • 21.00 - Giaco-
mo Puccini: TOSCA – vyprodáno

• So 26. června II. zámecké nádvoří 21.00 – P. I. Čaj-
kovskij: LABUTÍ JEZERO - vyprodáno

• Ne 27. června II. zámecké nádvoří 21.00 – P. I. Čaj-
kovskij: LABUTÍ JEZERO – vyprodáno

• Pondělí 28. června II. zámecké nádvoří 21.00 –
P. I. Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO – 175 vstupenek

• Út 29. června • Audienční sál státního zámku •
21.00 - ROSEFIELD LONDON TRIO - ZÁMECKÉ
NOKTURNO – 1 vstupenka

• Út 29. června • II. zámecké nádvoří • 18.00 -
KONCERT NA PŘÁNÍ – KLASIKA ČESKÉHO MUZIKÁLU
– 449 vstupenek

• St 30. června • II. zámecké nádvoří • 19.30 -
KONCERT NA PŘÁNÍ – KLASIKA ČESKÉHO MUZIKÁLU
– 4 vstupenky

• Čt 1. července • Svitavy, Kulturní centrum Fabrika •
19.30 - CARMEN & FLAMENCO – EXTERNÍ KONCERT
VE SVITAVÁCH – 1 vstupenka

• Pá 2. července • II. zámecké nádvoří • 21.00 - Bed-
řich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA – 137 vstupenek

• So 3. července • Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
• 11.00 - VARHANNÍ MATINÉ – 9 vstupenek (bez
místenek)

• So 3. července • II. zámecké nádvoří • 15.00 - Bed-
řich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA – 147 vstupenek

• So 3. července • II. zámecké nádvoří • 21.00 - Bed-
řich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA – 141 vstupenek

• Ne 4. července • II. zámecké nádvoří • 19.30 -
O ČEM NÁM VYPRÁVÍ LÁSKA... – 70 vstupenek

• Po 5. července • Česká Třebová, kostel sv. Jakuba •
16.00 - EXTERNÍ KONCERT V ČESKÉ TŘEBOVÉ – 2 vstu-
penky (bez místenek).                                            -red-
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Rytířské klání na Primátorské hrázi 
Po tři dny svádělo dobro se zlem boj na Primátorské
hrázi v Litomyšli. Středověcí rytíři v sedlech i na zemi
předvedli zručnost v ovládání dřevce či meče. Ordo
Kromen, jak se tato skupina jmenuje, přijela s předsta-
vením Příběh rytíře, ve kterém nechyběl ani humor.
A dobro, to samozřejmě zvítězilo. 
Ordo Kromen se věnuje historickým turnajům
na koních z období 15. století, s mírnými prvky fanta-
sy. „Ordo Kromen je tajný název. Ordo znamená řád
a význam slova Kromen se dozvídají pouze členové
po určité době,“ vysvětluje trochu tajemně vedoucí
skupiny Pavel Novák, kterého diváci poznávají jako
nemilosrdného rytíře Olafa von Langobarda. Příběh
rytíře však není jediným představením skupiny Ordo
Kromen, i když jeho noční verze s ohněm, tanečnicemi
a fakýry je jistě fascinující podívanou. „Program samo-
zřejmě obměňujeme. V současné době připravujeme
Prince Bajaju. Nyní už jen čekáme, kdy bude dokonče-
na finální verze draka,“ prozrazuje Pavel Novák

z nich dobře padalo,“ upřesňuje vedoucí skupiny.
„Když má člověk chrániče, páteřáky, tak je to pohodič-
ka,“ dodává s úsměvem. 
Pavla Nováka k středověkým turnajům přivedl kdysi
dávno kamarád. „Měl s tím zkušenosti a přizval mě
do party. Tenkrát se do toho pustila celá moje rodina.
Za čas se skupina rozpadla, ale nás to natolik oslovilo,
že jsme si založili skupinu vlastní. Ta se pak rozdělila
na tři skupiny, takže jsme tři bratři a každý máme sku-
pinu rytířských klání,“ vysvětluje Pavel Novák. Ordo
Kromen čítá v základní sestavě kolem osmi lidí,
na velké akce se však jejich řady rozrostou o kamarády
a známé. Všichni jsou to nadšenci, kterým nechybí
chuť bavit lidi, a trocha té kočovné nátury. „Věnujeme
se pouze turnajům. Pokud chceme program dělat kva-
litně, pak se tomu musíme věnovat denně nebo ales-
poň 4x do týdne,“ uzavírá vedoucí skupiny, s níž se
můžete setkat po celé České republice. 

Text a foto Jana Bisová

a pokračuje: „V noční show Příběhu rytíře pak s koňmi
přebíháme ohnivou zeď, aby diváci viděli, že koníky
umíme přesvědčit, aby se ohně nebáli.“ Koně, na nichž
rytíři jezdí, jsou proto klidní a dobře zvladatelní.
„Vybíráme si vyrovnané koně, spíše menší, aby se

Den otevřených dveří litomyšlských služeben

Druhý ročník Dne otevřených dveří Integrovaného
záchranného systému (IZS) se v Litomyšli uskutečnil
12. a 13. května. Stejně jako vloni se otevřely dveře
všech služeben ve městě. Přišla veřejnost, ale i děti
ze škol v okolí. 

Loni zazněl slib, že Den otevřených dveří IZS se stane
tradicí. „Plníme, co jsme slíbili. Ohlas na 1. ročník byl
pozitivní, takže jsme opět otevřeli všechny služebny,“
říká vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Litomyš-
li npor. Mgr. Martina Simonová a dodává: „Tentokrát
jsme se rozhodli, abychom nediskriminovali mimolito-
myšlské školy, že pozveme je.“ Skutečně se sjely děti
zhruba z pěti škol z okolí. Dorazily například z Vidlaté
Seče. „Přijeli jsme, aby děti viděly, jak pracují hasiči,
městská i státní policie. Podle reakcí jsou žáci nadše-
ní,“ sděluje ředitelka Základní školy ve Vidlaté Seči
Mgr. Věra Rejsová. 
Na služebnách si pro návštěvníky připravili různé zají-
mavosti. Především pro děti byl připravený program
a seznámení s činností jednotlivých složek IZS. „Pro
děti máme nachystaná jednotlivá stanoviště, která
budou procházet. K vidění jsou jednak ukázky vypro-
šťování z havarované techniky, dále prostředky určené
k zásahu na nebezpečné látky, činnost hasičů při
vyhlášení poplachu a seznamujeme je s procesem

hoření, včetně určení hasební látky,“ popisuje npor.
Bc. Lukáš Faltys, velitel požární stanice v Litomyšli.
Přítomni byli i dobrovolní hasiči města Litomyšle.
Státní policie si pak připravila štábní vozidlo určené
pro mimořádné zásahy, jako jsou těžké dopravní neho-
dy, živelné pohromy, demonstrace apod. „Osádka
tohoto vozidla má za úkol řídit provoz a koordinovat
akci s ostatními složkami IZS. Automobil je vybavený
benzinovou centrálou, hygienickými potřebami a také
prostředky pro poskytnutí první pomoci. Policisté jsou
schopni, s pomocí vybavení vozidla, ošetřit zranění
například při větší dopravní nehodě,“ vysvětluje prap.
Radomír Valenta z Dopravního inspektorátu Svitavy. 
Květnový Den otevřených dveří byl však v něčem tro-
chu jiný než loňský. „Rozhodli jsme se, že z toho udě-
láme dva dny, aby veřejnost měla větší možnost nás
navštívit,“ vysvětluje Martina Simonová. Uvidíme,
jaké zajímavosti si pro návštěvníky připraví na lito-
myšlských služebnách v 3. ročníku Dne otevřených
dveří IZS.                                     Text a foto Jana Bisová

Další dopravní
opatření Litomyšl –
Polička
V rámci realizace akce Modernizace silnice II/360
v úseku Litomyšl - odbočka Sebranice dojde k dalším
uzavírkám.
Ve dnech 12. a 13. června dojde opětovně k uzavření
části silnice II/360 v úseku Litomyšl - Nová Ves, odboč-
ka Osík. Objízdné trasy povedou stejně jako při minu-
lých uzavírkách přes obec Osík a silnicí III/3592
směrem Nová Ves. Zastávky linkové autobusové dopra-
vy Nová Ves bude přesunuta do prostoru začátku uza-
vírky. Důvodem je zdržení prací, které je zapříčiněno
nepříznivým vývojem počasí.Ve dnech 26. až 27. června
bude uzavřen úsek Nová Ves (odbočka Osík) až křižo-
vatka silnice II/360 a silnice III/36019 (výjezd Dolní
Újezd). Objízdné trasy budou vedeny přes obce Osík
a Dolní Újezd. Autobusová zastávka Pohodlí bude pře-
sunuta do prostoru křižovatky silnice II/360 a odboč-
ky ve směru Osík.Provoz po území města Litomyšle
v rámci těchto opatření nebude omezen.  

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

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

Cena: 1 180 000 Kč. Tel.: 732 433 076



města, ale také s řekou Loučnou, o jejímž kouzlu
mnozí obyvatelé snad ani nevěděli.
Na realizaci projektu uvolnilo město 9 milionů korun.
Humanizaci sídliště podporuje významnou měrou také
stát - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo
na první etapu z Programu regenerace panelových síd-
lišť celkem 13 milionů korun. Výsledkem byla protipo-
vodňová opatření a zobytnění břehu řeky, s nímž
souvisely přeložky inženýrských sítí a úpravy kanaliza-
ce. Pro lepší propojení sídliště s levobřežní částí města
byl vystavěn pěší mostek, který je současně mostem
pobytovým.
„Úpravy levého břehu řeky Loučné původně předmě-
tem výběrového řízení nebyly, ale vedení města roz-
hodlo, že z důvodu logické návaznosti budou
v letošním roce provedeny alespoň základní hrubé
práce - dva chodníky, vedoucí od pobytového mostu
ke Smetanovu domu a ke skladu, a také schodiště
k Music Clubu Kotelna,“ říká tisková mluvčí městské-
ho úřadu Ing. Michaela Severová. Opraveny budou
podle ní také opěrné zdi na levém břehu.
Dokončovací práce a výsadba zeleně proběhnou v dal-
ších etapách. Cílem všech těchto aktivit je zlepšení
kvality bydlení v této části Litomyšle.
Město Litomyšl získalo na druhou etapu rekonstrukce
Komenského náměstí státní dotaci ve výši 5 097 tisíc

korun, a tak je schopné v další práci pokra-
čovat. Předpokládané náklady dosahují
celkem 13 milionů korun. Nejdůležitějším
bodem druhé etapy je nové dopravní při-
pojení sídliště na Havlíčkovu ulici a vybu-
dování polozapuštěné garáže se 48
parkovacími stáními v části dnešního
centrálního parkoviště, a také úprava pro-
storu za prodejnou. Na střeše garáží má

vzniknout víceúčelové hřiště a zahrada s pobytovou
palubou.                                                                          -ih- 

(Lilie č. 6 ze 4. června 2002 / ročník XII.)
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Návrat do minulosti - s vámi již dvacet let

Vážení čtenáři
Lilie z června 1991 
Držíte v rukou 11. číslo LILIE. Jak jsme slíbili, vycháze-
ly tyto Litomyšlské noviny během II. čtvt1etí každý
týden. Tato koncepce dneškem končí. Ne že by nebylo
o čem psát, ale bylo to na zkoušku a věřte, že to bylo
tak náročné na čas, že to prostě tímto sty1em dále
dělat nejde.
Zkoumali jsme současně i názory vás, čtenářů,
a názor, že noviny jednou za čtrnáct dní by byly
pro Litomyšl optimální, převažoval. Připomínky byly
i k tomu, že by bylo lépe, kdyby byla LILIE tištěna v tis-
kárně. To vše jsme zvážili a předkládáme vám nás1edu-
jící model, jak by měly tyto noviny vycházet do konce
tohoto roku, tedy v průběhu II. čtvrtletí: 
V prázdninových měsících, červenci a srpnu, vyjde
po jednom čísle a od září budou noviny vycházet dva-
krát měsíčně. Celkem tedy vyjde v průběhu 2. pololetí
10 čísel. Jednáme i s tiskárnou. Červencové číslo by
mělo vyjít ještě jako poslední psané strojem, tak jak
dosud a od srpna byste měli již skutečné noviny, tiště-
né tiskárenskou technikou. Problém by ovšem mohl
vyvstat, pokud jde o cenu. Předpokládáme však, že se
podaří dosavadní cenu 2,50 Kčs zachovat. Záleží to
i na vás, čím víc výtisků se prodá, tím bude moci být
LILIE levnější. Věřme tedy, že se v budoucnu podaří
cenu stlačit aspoň na 2 Kčs za kus.
LILIE bude k dostání jako dosud v předprodeji vstupe-
nek na náměstí a možná i v trafikách, to závisí na jed-
nání s PNS.                                                  Zdeněk Vandas 

(Lilie č. 11 z 30. června 1991 / ročník I. – zkráceno)

Litomyšl má novou promenádu
Lilie z června 2002
V květnu byla dokončena první část realizace projektu
humanizace sídliště Komenského náměstí. Podařilo se
tak propojit sídliště postavené v době budování socia-
lismu s historickým jádrem města. Autor projektu
Ing. arch. Josef Pleskot, který se slavnostního otevře-
ní této části města osobně zúčastnil, pochválil všech-
ny firmy, které se na realizaci podílely, a vyslovil
názor, že se podařilo sídliště sblížit nejen s centrem

YMCA otevřela v Litomyšli
tréninkové středisko
Lilie z června 2001
První pracovní dílna zde proběhne již koncem června
„Před dvěma roky evropská centrála přesídlila
do Prahy, která je ve středu Evropy a tudíž
dostupná všem členům sdružení. Litomyšl
jsme si pro školící centrum vybrali pro naši
dobrou spolupráci s městem a jeho staros-
tou Miroslavem Brýdlem,“ vysvětluje ředi-
telka pražského paláce YMCA
a předsedkyně České rady dětí a mládeže
Jana Vohralíková. Starosta města si spolu-
práce s hnutím YMCA velice váží, a také
proto sehrál důležitou roli při prosazování celkového
postoje radních. Při svém proslovu dokonce delegá-
tům přiznal, že tuto událost považuje za druhou nej-
větší v desetileté historii města. Tou první byla podle
jeho názoru návštěva sedmi prezidentů v roce 1994. „V
mém srdci jste předběhli i španělského krále, který
Litomyšl navštívil o rok později,“ prohlásil s úsměvem.
„Ve 14. století bylo v Litomyšli biskupství. Věřím, že se
díky hnutí YMCA dostává Litomyšl v tomto ohledu opět
na mapu Evropy,“ dodal.
Myšlenka tréninkového centra je pokusem odpovědět
na různé potřeby v různých hnutích tím, že bude koor-
dinovat již existující zdroje a úspěšné příklady
a vytvoří nástroj integrace Evropské aliance YMCA
a rozvoje jednotlivých členských hnutí. „Doufám, že se
tady budeme scházet, abychom mohli sdílet nové
nápady, nové zkušenosti a myšlenky, a tím pomáhali
budovat naše programy uváděné do života tam, kde je
to třeba,“ řekl zástupce české sekce YMCA Petr Tesá-
rek.
A jaké budou další dny litomyšlského střediska? „Je to
jako vždycky - tisíc pět set věcí najednou a žádná
nesnese odklad. Okamžitě budeme psát projekty, shá-
nět peníze po celém světě i u nás tak, aby mohla probí-
hat další část rekonstrukce, spolupracovat
s architektem Josefem Pleskotem na dalších etapách
výstavby centra a zároveň spustíme programy a začne-
me pracovat s mladými lidmi v Litomyšli a okolí, aby se
více dozvěděli o hnutí YMCA. Již koncem června zde
proběhne pracovní setkání mládeže evropských zemí,“
prozradila Jana Vohralíková.

-ih- (Lilie č. 6 z 1. června 2001 / ročník XI.)

Němečtí studenti z katedry
územního plánování 
na výzvědách v našem městě 
Lilie z června 1999 
Ve čtvrtek 27. května navštívila skupina asi dvaceti
studentů z Technické univerzity Kaiserslautem
z Německa (katedry územního plánování) město Lito-
myšl. Přijeli společně s profesory z Fakulty architektu-
ry VÚT Brno. Cílem návštěvy německých studentů bylo
seznámit se s urbanistickými problémy vybraných
měst ČR a jejich řešením. Městská památková rezerva-
ce Litomyšl byla vytipována jako reprezentant histo-
rických měst ČR.
Profesory a studenty přivítal Ing. Antonín Dokoupil,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování. Krát-
ce pohovořil o historii města a za přelomové označil
období nástupu Ing. Brýdla do funkce starosty města.
Vyzdvihl, že za svůj přístup k obci byl starosta oceněn
cenou obce architektů. Následovala přibližně hodino-
vá přednáška o územním plánu (ÚP) města Litomyšle.
Územní plán byl schválen městským zastupitelstvem
v prosinci 1996. Jde o první ÚP, který kdy Litomyšl
schválila, proto se objevily nezkušenosti v přístupu
občanů, ale i zastupitelů. Dnes jsou mnozí překvapeni,
jaký nástroj byl schválen. ÚP byl projednáván a zpra-
cováván dle zákona, celý proces trval přibližně dva
roky. V této době se k němu vyjadřovala všechna
ministerstva a dotčené orgány státní správy. Teoretic-
ky by ÚP měl platit do konce roku 2010, ale není vylou-
čeno, že dojde ke změnám a „přeschvalování“ ÚP.
Dnes chybí jednotná metodologie, jak zpracovat
územní plány. Objevují se také výhrady ke zpracovate-
lům ÚP obecně, podle Ing. Dokoupila je architekt také
„jen“ člověk se svými subjektivními názory a jeho vní-
mání světa se odráží v ÚP. Městu se dnes daří umísťo-
vat stavby do jednotlivých funkčních ploch, ale chce-li
ovlivnit vlastní architekturu, má velice těžkou pozici.
Za nejvýznamnější počin v ÚP označil Ing. Dokoupil
navržení obchvatu města a za největší urbanistickou
chybu doby minulé průtah městem. Průtah dělí město

seriál

Kamery pohlídají bezpečnost
především na nejfrekventovanějších
místech
Lilie z června 2007
Z dotace od ministerstva vnitra v rámci programu pre-
vence kriminality Partnerství 2007 získají litomyšlští
policisté téměř 1,5 milionu. K této částce přidá Město
Litomyšl 190 tisíc korun, což je deset procent skuteč-
ných nákladů na pořízení tří kamer a sledovacího pra-
coviště v sídle Městské policie. Tam bude probíhat
přímé sledování a archivace záznamů. 
Jedna sledovací televizní obrazovka s ovládáním nato-
čení kamery bude připojena také v sídle Policie ČR
v Litomyšli. Kamera bude do konce roku instalována
u světelné křižovatky, aby mohla sledovat dění nejen
na tomto dopravním uzlu, ale také na obou velkých
parkovištích před obchodními domy Albert a Billa.
Další budou monitorovat provoz na náměstí. V součas-
né době probíhá výběr technologie přenosu, a poté
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.
Technicky jsou kamery schopny přitáhnout detaily
obrazu tak, aby bylo možné rozeznat totožnost osoby či
státní poznávací značku vozu, což jistě přispěje k další
úspěšné eliminaci nežádoucích činností ve městě. 

-red- (Lilie č. 6 z 5. června 2007 / roční XVII.)

20
let

na dvě části, které jsou spojeny jen několika, dnes
velice nebezpečnými, křižovatkami. Informoval také
o tom, že probíhají jednání o okružních či mimoúrov-
ňových křižovatkách.
Na závěr přednášky zodpověděl Ing. Dokoupil dotazy
zvídavých studentů a poté je vzal na procházku Lito-
myšlí spojenou s dalším výkladem. Kromě zámku nav-
štívili areál restaurátorské školy, Portmoneum a kapli
sv. Markéty. V proboštském kostele si prohlédli nedáv-
no odkrytou nejstarší malbu v Litomyšli a nejstarší
náhrobní kámen ve východních Čechách. I přesto, že
měli ještě další program a dalekou cestu před sebou,
zůstali v Litomyšli až do večera a ostatní čtvrteční pro-
gram zrušili.

-sev- (Lilie č. 12 z 18. června 1999 / ročník IX.)

Starší čísla zdarma
Redakce Lilie nabízí stará čísla Zpravodaje. Jedná se
o vydání z let 2000-2008. Většina ročníků však není
kompletní (s výjimkou roku 2002), některá čísla chybí
nebo jich je pouze několik kusů. 
Pokud si tedy Zpravodaj Města Litomyšle Lilie archivu-
jete a některé starší číslo vám chybí nebo se jen chce-
te vrátit do minulosti, můžete si výtisk(y) vyzvednout
v úředních hodinách (úterý 9.00-12.00, středa 13.00-
17.00) v redakci Lilie. Nabídku mohou využít i školy či
školky, pokud by se jim tyto výtisky hodily.           -red-
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F1: K tomuto místu se vážou mé vzpomínky na dětství
a mládí, protože jsem bydlela na Lánech a jako děti jsme
často podnikaly výpravy na hřbitov. Tehdy značně zdevasto-
vaný. Kdykoli jdu kolem a mám fotoaparát, udělám si pár
záběrů. I když hřbitov není ve městě, k Litomyšli patří a je
škoda, že se o něm tak málo ví. V poslední době se pomalu
opravuje a už stojí za to, jít se tam podívat. 

F2: Rakvičky, rakvičky a zase rakvičky. Cukrář by se nemusel
stydět. Jedna jako druhá. 

F3: Děkuji a dobrou chuť. 

F4: Jeden z prvních pohledů na „nové“ Klášterní zahrady.

Soutěžní číslo: F1

Soutěžní číslo: F2

F5: Výhled na krásnou Litomyšl.

F7: Litomyšlí prošlo mnoho významných lidí, kteří psali ději-
ny. Na mnohé najdeme památku v podobě soch či pamět-
ních desek. Tato cedule je vzpomínkou na dějiny, které také
prošly městem. 

F6: Jaro začíná, kytičky kvetou, ale ještě chybí lavičky
k odpočinku. 

Lilie
dvacítkou
Velká fotografická
a literární soutěž
o zajímavé ceny

Soutěžní číslo: F3

Soutěžní číslo: F4

Soutěžní číslo: F5

Soutěžní číslo: F6

Soutěžní číslo: F7

Soutěžní číslo: L1
Lilie soutěž vyhlašuje,
I důchodce si s chutí zaveršuje.
Litomyšl poetická
Inspiruje půvabem,
Už Lucii Sovovou
Máme toho dokladem.

Soutěžní číslo: L2
On pondělka, milí braši,
LILIE mi v hlavě straší.
Nápady se jenom rojí
rozepsat se ale bojím.
Naskočí-li myšlenka
už počítám písmenka.
Končím! Je to k vzteku!
160 znaků!

Soutěžní číslo: L3
LILIE, toť krásný květ,
letos je jí 20 let.
Kéž má kolem sebe
jenom šťastné čtyřlístky
a neřeší neustále
žabomyší bolístky.

Soutěžní číslo: L4
Lilie narozky slaví,
většinu číst ji baví.
Najdou se ovšem i někteří,
kteří všem zprávám nevěří.
Ti co jsou většinou proti,
jsou naši skalní patrioti. 

Hlasování
odstartováno!

Hlasovat můžete:
•e-mailem: hlas zašlete na e-mail lilie@litomysl.cz. Do předmětu zprávy uveďte „Lilie dvacítkou - hlasování“.
•přes www.litomysl.cz/lilie, kde je vytvořena sekce Lilie dvacítkou. Při hlasování přes webové stránky po vás bude systém žádat e-mailovou adresu. 
•poštou na adresu: Zpravodaj Města Litomyšle Lilie, Smetanovo nám. 72, 570 01 Litomyšl. Na obálku uveďte „Lilie dvacítkou - hlasování“.
•osobně v redakci Zpravodaje Města Litomyšle Lilie v úřední hodiny (út 9.00-12.00, st 13.00-17.00).
Při hlasování vždy uvádějte soutěžní číslo a číslo vydání Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. 
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Několik slov k soutěži
Lilie dvacítkou 

Soutěž Lilie dvacítkou byla odstartována. Na základě
několika dotazů se ještě vrátíme k pravidlům soutěže.
Ta je rozdělena do dvou kategorií – fotografické a lite-
rární. V každé kategorii může soutěžící zaslat maxi-
málně 5 fotografií a 5 básní, a to do 20. listopadu
(uzávěrka prosincového čísla). 
Veršotepci by se měli vejít do 160 znaků, včetně mezer.
U fotografií jsme neuváděli žádné datové velikosti,
rozlišení apod., protože někteří fotí pro radost a o tech-
nické parametry fotografie se nezajímají. K soutěžním
snímkům tedy doplňujeme: zasílat můžete všechny
fotografie, s výjimkou fotografií z mobilních telefonů.
Snímky, které jsou již vyvolané, samozřejmě přijímáme
rovněž. U těchto snímků nemusíte řešit jejich velikost
či digitální podobu, jednoduše je zašlete. 
Ke každému soutěžnímu návrhu připojte přihlášku. Tu
naleznete ve Zpravodaji Města Litomyšle Lilii, webo-
vých stránkách www.litomysl.cz/lilie nebo si ji můžete
vyzvednout osobně v úředních hodinách redakce
na Smetanově nám. 72 (út 9.00-12.00, st 13.00-
17.00).
Těšíme se na vaše fotografie a básničky. Snad vás
k účasti v soutěži bude motivovat seznam cen, který
postupně aktualizujeme:
1. roční permanentka do krytého bazénu
2. roční permanentka do krytého bazénu
3. abonentka na divadlo do Smetanova domu
4. abonentka na divadlo do Smetanova domu
5. celoroční vstupenka do Kina Sokol
6. celoroční vstupenka do Kina Sokol

7. poukázka v hodnotě 1 000 Kč na vstupenky
na Smetanovu Litomyšl
8. roční permanentka na městskou hromadnou
dopravu
9. deset volňásků na koncert do Music Clubu Kotelna
10. publikace Litomyšl 1259-2009 město kultury
a vzdělávání
11. masážní křeslo po pěti sezeních od MUDr. Vladimí-
ra Žáka
12. masážní křeslo po pěti sezeních od MUDr. Vladimí-
ra Žáka
13. 10x vstup do fitness od společnosti Fitness club
233 na Tyršově ulici
14. 10x vstup do solné jeskyně od společnosti Fitness
club 233 na Tyršově ulici 
15. permanentka do fitka od Real Gym Nedošín
16. permanentka do fitka od Real Gym Nedošín
17. poukaz na masáž v hodnotě 200 Kč od Real Gym
Nedošín
18. poukázku v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu
od Salonu Femina - Gabriela Tesařová na Dukelské ulici
19. poukázku v hodnotě 250 Kč na úpravu účesu
od Salonu Femina - Gabriela Tesařová na Dukelské ulici
20. dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč od Lékárny
U Slunce
21. dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč od Lékárny
U Slunce
22. dárková poukázka v hodnotě 500 Kč pro konzuma-
ci v Restauraci Karlov.

za redakci Lilie Jana Bisová

přihláška do soutěže
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

Pamatuj na den odpočinku
k zamyšlení...

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní
budeš pracovat a dělat všechnu svou práci.  Ale sedmý
den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebu-
deš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera
ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj
host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil
Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,
a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin
den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 
V našich zamyšleních se dostáváme ke čtvrtému přiká-
zání. Je to přikázání, které mluví o odpočinku. I když
si to někteří lidé myslí, práce není smyslem života. Ale
smyslem života není ani nicnedělání. Smysl života
klade Bible jinam.
Vrcholem života je odpočinutí - pokoj, radost, svobo-
da, společenství s druhými a na prvním místě
s Bohem. Jak takové odpočinutí a pokoj budou

jednou vypadat, popisuje Bible na jiném místě: „Bůh
bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou
slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani
bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.“ Avšak
prozatím žijeme na Zemi, a tak každý týden v kalen-
dáři máme připomínku toho, co má přijít. Jaksi cvič-
ně se máme na onom budoucím čase podílet tím, že si
jej jednou za týden alespoň náznakem připustíme
k tělu.
V češtině tomu dni říkáme NEDĚLE – den, kdy se nedě-
lá. Je to trochu zavádějící označení, protože jak jsme si
říkali, nejde o nicnedělání, ale o připomínání toho, že
je tu něco v našich životech, co má být svaté, co stojí
za to, co nás přesahuje, co je nadevše, že se k tomu
člověk může utéci. Jestliže Bůh, který je všemohoucí,
odpočinul ode všeho shonu, pak odpočinutí potřebuje
i člověk, který je nemohoucí a unavený. 
A navíc Boží vůlí je, abychom pokoj a zaslíbení přáli
všem: 

Své rodině - Nebude pracovat ani tvůj syn a tvá dcera.
Kolik bolesti se v dnešní době skrývá v tom, že jsme
nenaplnili své rodiny pokojem. Dávejme své rodině to,
co potřebuje a co si zaslouží! 
Otrokům a otrokyním – otrokářství jsme se vůbec
nezbavili. Konzumní společnost je plná otrokářských
tlaků. Jsme dlužni dobré zacházení podřízeným,
zaměstnancům i spolupracovníkům.
Odpočinutí dlužíme i přírodě – sám Bůh pamatuje
i na to poslední dobytče.
Pokoj dlužíme i příchozím v branách – to neumíme čas-
tokrát vůbec. Kolik fobií a strachů se skrývá v našich
reakcích vůči lidem, kteří jsou trochu jiní než my, ale
přesto by se měli v našich branách cítit jako vítaní
hosté. Říká se: „Host do domu, Bůh do domu“.
Myšlenka na odpočinutí byla i při stvoření světa. Bůh
s odpočinutím počítá. I my bychom měli – pro sebe
i pro druhé. A měli bychom hledat, co je v tom všem
svaté.                                                                   Petr Peňáz,

farář Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici

Animátoři ze studia
Pixar budou vyučovat 
na zámku
Animátoři ze známého amerického studia Disney/
Pixar (např. Toy Story, Hledá se Nemo, Auta) a další
profesionálové světové animace přijedou v létě na lito-
myšlský zámek učit profesionální počítačovou anima-
ci. „Záměrem vzdělávacího programu je napomoci
obnovení dobrého jména české „klasické“ animace
posílením kompetence mladých tvůrců v moderní 3D
animaci,“ říká Marek Toušek, jeden z organizátorů
vzdělávacího projektu Anomalia, který deseti týdenní
workshop pro profesionální animátory a učitele orga-
nizuje. Kurz začne 12. července a skončí 24. září. Za tu
dobu se tu vystřídají nejen profesionální hollywoodští
animátoři, ale také softwarový odborník, který pro-
gramoval pro film Matrix a špičkový producent z Lucas-
Film. Ti by měli účastníkům kurzu otevřít dveře
k moderním technologiím a vedení studia.

NOVINKA
Pro děti narozené

v r. 2009 a 2010 - smlouvy
uzavřené do 30. 9. 2010

bez poplatku.

Hypoúvěr
– snížení sazeb

Dále nabízíme:
Modré produkty

• zvýhodněný běžný účet
• kreditní karta

• spotřebitelský úvěr
Penzijní fond KB

Pojištění nemovitostí
Kancelář: Ropkova 51, Litomyšl,

461 615 614
Hana Černá  777 657 413
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Vyprávění o litomyšlských domech – 42. část
jakási společenská zábava či zdravotní kratochvíle,
kdy paní a dívky chodily před snídaní pít svěží léčivou
vodu. Paní měšťanostová Marie Rollerová (manželka
Jana Rollera – purkmistr 1824-1846) to zavedla
i v Litomyšli. Nechala zřídit studánku (vedle mácha-
dla) se zámeckou vodou a s obrázkem P. Marie, který
tehdy namaloval P. Karel Horský. Nad studánkou byla
parková úprava s řadou laviček, představujících
posezení jako v lázních.
Dnes zdobí park na Hoře olivetské socha Aloise Jirás-
ka. Autorem velmi hodnotné sochy, znázorňující
Jiráska v kmetském věku (v Litomyšli působil Jirásek
jako mladý profesor), je akad. sochař Vincenc Makov-
ský. Faksimile podpisu na soklu provedl v roce 1985
akad. sochař Olbram Zoubek. Sochou mělo být uctěno
100. výročí narození Aloise Jiráska (1851-1930).
Socha byla ale odhalena až 7. června 1959 při oslavě
700 let povýšení Litomyšle na město. Z pozvaných
hostů se slavnosti zúčastnil vedoucí sekretariátu
ministerstva školství Karel Hanuš, historik Dr. Franti-
šek Červinka, za Ústav dějin československé literatu-
ry ČSAV Dr. Zdeněk Pešat a za Jiráskovo muzeum
Praha jeho ředitelka Dr. Jirásková, která krátce pro-
mluvila.                                Připravuje Alena Randáková

čp. 15, kde byl umístěn též jedinečný archiv Jednoty
bratrské, který bohužel v roce 1546 při požáru města
shořel, byl dopaden a uvržen do vězení na hradě Kři-
voklátě, kde trpěl šestnáct let. Část bratří odešla
do Polska a Pruska. Vystěhovali se přední měšťané
jako správce školy Adam Šturm, knihtiskař Alexandr
Oujezdský. Bohuš III. Kostka z Postupic za účast
v odboji musel Litomyšl opustit a dožil v Brandýse
nad Orlicí. To byl konec činnosti litomyšlské Jednoty
bratrské. Horní město, opravené po požáru v roce
1546, vyhořelo znovu roku 1560. Škody byly veliké,
vyhořel i starý biskupský palác, Kostky udržovaný
a opravovaný. Bratrské úřední domy byly změněny
na měšťanské, ze hřbitova se stala zahrada. Mnohé
domy byly prodány židům. Odtud vzešel pozdější
název Židovský kopec, který se udržel dodnes. Dům
Jana ze Vchynic koupil Žalman – Salomon, dům
na rohu dnešního muzea koupil žid Markus. Horní
město trvalo přibližně 160 let. 
Po velkém požáru roku 1635 zůstala většina domů již
neobnovena. Domy byly zbořeny a kámen použit ku
stavbě nových objektů. Frebonie z Pernštejna na spá-
leništi čtyř domů nechala postavit piaristickou kolej.
K získanému stavebnímu místu byly připojeny
i pozemky novoměstské radnice. U kašny byl koupen
dům Jana Kunína, aby po jeho zboření bylo získáno
větší prostranství. Roku 1652 byla dokončena stavba
kostela na místě zbouraného domu a na místě novo-
městské radnice byla postavena škola. Obě tyto stav-
by zobrazené v 2. polovině 17. století rovněž zmizely,
když František Václav z Trautmannsdorfu zahájil
úpravu celého zámeckého prostranství, kterou
dokončil Bedřich hrabě z Trautmannsdorfu, kdy byly
zbořeny téměř všechny zbytky středověké zástavby.
Koncem 18. a začátkem 19. století stala se módou

Další dům nad Kabátníkovým domem vlastnil Jan
ze Vchynic. Naproti na levé straně ulice stály dva
domy, z nichž druhému panskému se říkalo Trenčín.
Na rohu dnešní budovy Regionálního muzea byl dům
Buriana z Janovic a po něm ho vlastnil od roku 1518
Vilém Zámrský ze Zámrsku a od r. 1535 Kateřina
z Chřenovic. Na místě kostela a koleje stávalo osm
domů až k dnešní Fakultě restaurování Univerzity
Pardubice.
Horní město založené Bohušem Kostkou z Postupic
na Olivetské hoře mělo tři brány. Jedna byla u bašty
při nynější panské zahradě a u ní byl most přes
Vlkovský potok, druhá u muzea, třetí se jmenovala
Záhraďská a byla zbořena v roce 1827. V blízkosti
druhé brány proti dnešnímu Regionálnímu muzeu,
asi tam, kde je socha Metodějova, stávala bratrská
tiskárna, založena Bohušem II. Kostkou z Postupic
a je zapsána v gruntovní knize města Litomyšle
s datem 3. července 1503. Ten povolal k vedení tis-
kárny Pavla z Meziříčí, který zde působil i pod jmé-
nem Pavel Olivetský z Olivetu. Mezi první vytištěné
knihy na Olivetské hoře patří Epištola Cypriana
mučedníka z roku 1507. Pavel z Meziříčí koupil v roce
1512 od Jana Kmentova ještě další dům v dolním
městě – čp. 112, kde se tiskly knihy v letech 1526-
1578. Pavel z Meziříčí zemřel v roce 1534. V tiskárně
do roku 1548 vyšlo více jak padesát bratrských spisů.
Byla to díla již zmíněných Jana Černého a Martina
Kabátníka, v překladu knihy Lutherovy, spisy bisku-
pa Jana Augusty a díla Husova. Mezi nejvzácnější je
počítán spis M. Jana Husa, poprvé česky vytištěný
traktát Knížky proti knězi kuchmistrovi, napsaný roku
1414 na hradě Krakovci. Zachoval se jen v jednom
exempláři a je uložen v Národním muzeu v Praze
(dříve v knihovně Františka Palackého). Nákladem
Karla Janouta v Kladně a v typografické úpravě Karla
Durynka, byl tento litomyšlský tisk vydán znovu
v roce 1935 ve věrném faksimile, kdy doslov k Huso-
vu traktátu napsal Dr. František Páta. V ročence čsl.
knihtiskařů, ročník XIX. 1936 byl uveden seznam
tisku litomyšlské tiskárny od jejího založení v roce
1503 do roku 1620.
Za krále Ferdinanda I. Habsburského byl 5. října
1547 obnoven svatojakubský mandát proti Jednotě
bratrské a tak Sbor jednoty v Litomyšli byl násilně
uzavřen a stoupenci vypovězeni. Biskup Jan Augus-
ta, který přišel do Litomyšle v roce 1532 po smrti
Vavřince Krasonického a sídlil do roku 1547 v domě

seriál

Jiráskova ulice.

Vlastník: Město Litomyšl Navrhovatel: Město Litomyšl
Dražebník: Dražební spolek s.r.o., Litomyšl Nejnižší podání: 550.000,- Kč
Termín dražby: 21. 6. 2010 v15.00 hod Dražební jistota: 50.000,- Kč
Místo konání dražby: zasedací místnost MÚ,  Bří Šťastných 1000, Litomyšl
Termín prohlídek předmětu dražby:
1. termín dne 11.6.2010 od 13.00 hod do 13.30 hod.
2. termín dne 18.6.2010 od 9.00 hod do 9.30 hod.
Místo prohlídky  se stanovuje před budovou čp. 1050 na Komenského náměstí v Litomyšli.

Město Litomyšl hodlá zpeněžit bytovou jednotku č. 1050/20 – byt 1+1 (celková plocha bytu 35,48 m2)
v sedmém nadzemním podlaží v domě č.p. 1050, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 2139
spolu s podílem na společných částech domu čp. 1050, část obce Litomyšl-Město, na st.p.č. 2139
a st.p.č. 2139 ve výši 25/1000 v katastrálním území a obci Litomyšl, a to formou veřejné dobrovolné
dražby. Jednotka není zatížena žádnými zástavními právy, věcnými břemeny ani právem nájmu. 
Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Litomyšl, IČ 25942719. Kontakt na dražebníka
je tel. č. 461618666. Všechny podrobnosti týkající se dražby jsou uvedeny v dražební vyhlášce. Tato
dražební vyhláška je zveřejněna na úřední desce Městského úřadu v Litomyšli a dále je k dispozici
v písemné či elektronické podobě na vyžádání u dražebníka. Dražebník dále na vyžádání poskytne
zájemcům veškeré dostupné údaje.

Dražba bytové jednotky v domě
na Komenského náměstí v Litomyšli

Pokus o vypáčení
bronzové desky

Dne 7. května 1995 byla na budově Sokolovny odhale-
na bronzová pamětní deska se jmény 27 litomyšlských
sokolů, popravených a umučených za II. světové
války. Autorem desky je akad. sochař a medailér Jiří
Věneček. Téměř ve stejnou dobu, pouze s odstupem 15
let, se našel člověk, řekněme spíše vandal, který se
pokus desku vypáčit ze zdi budovy. Případ byl nahlá-
šen policii.
„Skutečně se někdo pokusil desku odmontovat
a k tomu použil páčidlo,“ sděluje Petr Sedláček, sta-
rosta litomyšlského Sokola a dodává: „Deska zůstala
na místě, ale byla asi 10 cm od zdi. Rozhodli jsme se ji
sundat a umístíme ji někde uvnitř sokolovny.“ 
Podle policie nejde o jediný případ. V okolí došlo
k několika podobným, ale tam byly předměty zároveň
poškozeny nebo odcizeny. Případ pamětní desky
ze sokolovny policie odložila, pachatel je neznámý. 

Jana Bisová, foto Jaroslav Šváb
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Nové knižní tituly v Městské knihovně
Roberts Nora - Ohnivý soumrak, Bashir Halima - Slzy
pouště, Hill Susan - Temné mraky, Moc Stanislav -
Údolí nočních papoušků, Fousek Josef - Myšlenky
nahlas, Parker Robert - Noční jestřáb, Kavčiak - Jiří
z Poděbrad – tlustý…, Johnson Susan - Náhodný
hřích, Enoch Suzanne - Pokořený svůdce, Clarke -
Merde Impossible, Rowland Laura - Tajné dobrodruž-
ství, Steel - Cesty osudu, Parker Robert – Appaloosa,
Gavalda Anna - Báječný únik, Small - Svět Hetar,
Povídky o mužích, Sparks - Milý Johne, Balogh Mary -
Nečekaná svatba, Furnivall Kate - Rudý šál, Mead
Richelle - Vampýrská akademie, Cast P. C. - Škola noci,
Prokšová - Cestou ven se neohlížej, Wodehouse - Čas
namlouvání, Velden Irene - Nesmím se do tebe…,
Unger Gert F. - Nemilosrdná Montana, Child Lee –

415 let - 13. 6. 1595 se narodil v Lanškrouně JAN
MAREK MARCI z Kronlandu, lékař a filozof. Dětství
prožil v Litomyšli. Stal se rektorem pražské univerzity.
130 let - 10. 6. 1880 se narodila v Litomyšli BOŽENA
JIRÁSKOVÁ, provdaná Jelínková. Je dcerou spisova-
tele Aloise Jiráska. Stala se malířkou a je pochována
na Vyšehradě.
130 let - 21. 6. 1880 zemřel v Roztokách u Prahy
FRANTIŠEK BRAUNER, politik a litomyšlský rodák.
Představitel revolučního roku 1848. Pamětní deska je
na rodném domě na náměstí.
120 let - 23. 6. 1890 se narodil v Litomyšli KAREL
KADLICKÝ, oblíbený profesor místního gymnázia.
Mimo jiné sestavil podrobný seznam piaristické kni-
hovny.
110 let - 17. 6. 1900 se narodil v Hlinsku KAREL
LIDICKÝ, sochař, autor pamětní desky Q. Hodurovi
v ulici B. Němcové v Litomyšli.
110 let - 3. 6. 1900 se narodil v Novém Městě na Mora-
vě VINCENC MAKOVSKÝ, sochař a autor sochy Aloise
Jiráska u muzea v Litomyšli.
90 let - 11. 6. 1920 se narodil v Litomyšli JIŘÍ KAREN,
vlastním jménem Ladislav Podmele. Básník, který kraji
věnoval své sbírky, rád se do Litomyšle vracel.
75 let - 21. 6. 1935 zemřel v Plotištích nad Labem
KAREL ŠŤASTNÝ, profesor kreslení. Učil v Litomyšli
a v dalších školách. Jeho díla vlastní litomyšlská gale-
rie i řada občanů. Funkcionář Vlastimilu a Sokola.
70 let - 9. 6. 1940 zemřel v Litomyšli FRANTIŠEK
FIALA, učitel v Jarošově, v Cerekvici nad Loučnou,
v Osíku a v Litomyšli. Osvětový pracovník Sokola
a nadšený turista. Připravil do tisku Průvodce Budi-
slavskými skalami.
70 let - 29. 6. 1940 zemřel v Litomyšli VLADIMÍR
AUGUSTA. Byl posledním z rodu, kterému patřila tis-
kárna pod tímto jménem.
50 let - 21. 6. 1960 zemřel v Litomyšli FERDINAND
HORSKÝ, vynálezce a výrobce vodních žacích strojů.
Výrobky byly známé nejen v republice, ale také v řadě
evropských států.

520 let - roku 1490 bylo založeno nové (horní)
město. Bylo to dílo Bohuše II. Kostky z Postupic. Dnes
prostor při Jiráskově ulici od pošty k zámku.
175 let - v roce 1835 byla zbořena dolní (pražská)
brána. Brána horní (německá) byla odstraněna
o několik let dříve.
85 let - velké krupobití v roce 1925 zasáhlo a silně
poničilo Benátky. Pás s kroupami, až po velikost oře-
chů, sahal do výše 20 až 50 cm a zničil vše na polích,
a také mnoho polní zvěře. Pás sahal i na část Litomyšle.
80 let - v únoru 1930 byla otevřena stálá školská výsta-
va v chlapeckých školách (základní škola Zámecká
ulice). Byla v místnostech po odstěhovaných muzej-
ních sbírkách. Navázala na tradici školské činnosti
v regionu a představovala i nové směry vyučování.
25 let - v květnu roku 1985 vznikl ve městě Kroužek
Jihočechů, především rodáků z této části republiky.
Dnes patří mezi oblíbené kulturní složky města. Obsa-
hem jsou besedy, přednášky a výlety nejen do jižních
Čech, ale zahrnuje i témata z města a okolí.

Připravil Miroslav Škrdla

Jatka, Grafton Sue – U - jako utrpení, Monyová - Blon-
ďatá stíhačka, McCarthy - Města na planině, Lukjaněn-
ko – Načisto, Hakl Emil - Pravidla směšného chování,
Longinová - Robertovi s láskou, Müllerová - Cestovní
pas, Smith Wilbur - Kopí osudu, Patterson - Oko za oko,
Rychle a zběsile a další…, Občas se člověk splete, Sch-
nakenberg - Tajné životy slavných, Fučík Ivan - Fran-
cie s ozvěnou domova, Fakta & svědectví, Rétyi
Andreas - Věděli příliš mnoho, Jazairiová - 8 511 970
km2 Brazílie, Pohorecký - Tipy na výlet po…, Beyer
Günther - Trénink koncentrace, Brožová - Byla jsem
kočovnou…, Fikejz – Svitavy, Toušlová - Toulavá
kamera, Klíma Ivan - Moje šílené století II, Napsáno
životem, Cílková Eva - Hrajeme pohádky z celého…,
A zapomenuti vejdeme do...

Kalendárium Litomyšle
červen 2010

Město Litomyšl připravuje k vydání
„Průvodce“ po místním hřbitovu

Hřbitovy coby místa posledního odpočinku člověka
jsou obrazem kulturní vyspělosti národa a vyjádřením
úcty živých k zesnulým. Tím, že jsou na litomyšlském
hřbitově u kostela sv. Anny uloženy ostatky význam-
ných osobností a mnohé náhrobky jsou mistrovskými
díly svých tvůrců, má toto místo velký význam rovněž
v regionálních dějinách. Město Litomyšl si je této sku-
tečnosti plně vědomo, a proto věnuje poslední dobou
místnímu hřbitovu zvýšenou pozornost. Pro informa-
tivní potřebu místních občanů a návštěvníků města
připravuje v této souvislosti k vydání drobnou publika-
ci nazvanou „Litomyšlský hřbitov u kostela sv. Anny.
Hroby významných osobností a náhrobky umělecké
hodnoty“, jež by měla být zájemcům dostupná
na sklonku letošního roku. 
Úvodní část bude věnována dějinám pohřbívání obecně
a historii hřbitovů nacházejících se v areálu Litomyšle

a pohřbívání na nich. Popisy hrobů významných osob-
ností a umělecky hodnotných náhrobků budou řazeny
vzestupně podle číselného označení jednotlivých
oddělení hřbitova u sv. Anny. Uvedeny zde budou
zejména hroby s náhrobky, jež jsou v péči města,
a několik dalších, k jejichž prezentaci udělili pozůstalí
souhlas. Seznam doplní fotodokumentace a plánek
hřbitova s vyznačením památných hrobů a umělecky
hodnotných náhrobků. 
V přehledu nebudou uvedeny hroby, náhrobky, pomní-
ky a památníky obětí válek. Těmto bude věnována
samostatná obdobná publikace, kterou připraví Město
Litomyšl k vydání nejspíše během příštího roku.
Pro základní informativní potřebu zahraničních
návštěvníků bude „Průvodce“ po místním hřbitovu
doplněn o anglické a německé resumé. 

Oldřich Pakosta

Velký závod nejmenších skautů
Pět družin litomyšlských skautů a skautek do 10 let
vyrazilo stavět transamerickou železnici. V napínavém
závodě, který se koná po celé republice jednou za dva
roky, se děti setkaly s dalšími týmy z celého okresu.
Čekala je řada náročných nástrah, se kterými se muse-
ly vypořádat s nasazením důvtipu, týmové spolupráce,
i užitečných vědomostí. Postavit dlouhé kilometry
kolejí v prostředí divočiny je práce pro opravdové
ostřílené dobrodruhy. Čtyř až osmičlenné družiny
děvčat a kluků ošetřovaly drobná zranění, snažily se
vyčíst informace z turistické mapy, praly se

s náročným lesním terénem i rozbahněnými cestička-
mi, hledaly poztrácené nářadí, přemýšlely nad tajnou
zprávou, připravovaly si svačinu, snažily se porozumět
dopravním značkám. Nejmenší členové litomyšlských
oddílů závodili nadmíru úspěšně. Přivezli s sebou
domů hned po dvou medailových umístěních z obou -
dívčí i chlapecké kategorie a budou tak náš okres
reprezentovat v krajském kole závodu. Gratulujeme
jim a přejeme jim další skvělé zážitky, okořeněné
špetkou soutěžní atmosféry.              Jana Dvořáková,

skautské středisko Litomyšl, foto Eva Bartošová
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Z dějin litomyšlského knihtisku – část 10. 

Václav Tureček
První z rodu Turečků, který se po vymření Kamenic-
kých ujal litomyšlské knihtiskárny, byl Václav Tureček.
Do Litomyšle přišel z Kutné Hory, kde byl faktorem
v tiskárně vdovy Františky Šleretové. V roce 1776 kou-
pil spáleniště domu „Kuklík“. „… pan Václav Tureček,
svého kunstu neb umění impressor, když žádný toho
impressorského kunstu aniž jaký jiný kupec, který to
spáleniště na zaplacení se vyskytlých dluhů za hotové
peníze koupiti a impressi zase vyzdvihnouti by mohl
a chtěl, se nehlásil; týž grunt i se zahrádkou v těch
právích, zvláště pak s právem privilegované impressi,
jako vždy předešle držán a užíván byl, k úplnému drže-
ní, vládnutí a užívání panu Vác. Turečkovi a jeho dědi-
cům se připisuje“.
Dne 3. září roku 1814 vznikl v Litomyšli nový požár, při
němž vzalo za své mnoho význačných budov. Tak např.
děkanský a piaristický kostel, školy, kolej, špitálský
kostelík, kostel sv. Anny a jiné, celkem 180 staveb.
Tento požár postihl i Turečkovu rodinu velmi tragicky,
neboť se tehdy ve sklepě „Kuklíku“ udusily jeho dvě
dcery, syn, děvečka se svou sestrou a tovaryš.
Zdá se, že toto neštěstí podlomilo síly Václava Turečka,
protože již krátce poté, roku 1815 předal „dům č. 112
i se zahradou i vším právem impressorství, jakož
i k tomu přináležejícími zálohami a potřebnostmi,
spolu se všemi v záloze jsoucími buď tištěnými, buď
bílými papíry, se vším nářadím synu svému Janovi“.
Sám žil však až do roku 1822.
Za Václava Turečka nabyla tiskárna značné popularity.
Začalo se tehdy „Kuklíku“ říkat „u Turečků na kopeč-
ku“. Značně se zde projevuje přelom 18. a 19. století,
což je vlastně již vstup do nové doby. Tiskařská pro-
dukce se stále stupňuje, opět však na úkor kvality.
Po této stránce vykazovala knihtiskárna za působení
Václava Turečka největší úpadek. Omezovala se totiž
pouze na náboženskou a lidovou literaturu. I úprava
tisků byla bídná.
To však byl v tehdejší době úkaz celonárodní. Mimo
Prahu existovaly tehdy tiskárny pouze v Litomyšli,
Kutné Hoře, Jindřichově Hradci, Mostě, Chebu, Hrad-
ci Králové a Litoměřicích. Nejslabší úroveň z nich měly
královéhradecká, mostecká a chebská.
Tento úkaz se zcela příčil osvícenským idejím, které se
v té době začaly zdárně vyvíjet. Proto byl dne 23. břez-
na roku 1786 vydán pod gub. číslem 6974/440
pro všecky krajské úřady v Čechách dekret, který naři-
zoval cenzuru veškeré literatury, která byla vydána
za posledních pět let. Současně bylo nařízeno, že bez
zvláštního povolení pražské cenzury se nesmí žádná

nová kniha tisknout ani vydaná znovu přetiskovat.
Všechna literatura se měla přehlédnout z hlediska
osvícenského, aby se z ní vymýtila každá “mnišská
pověra“. Cenzory byli ustanoveni význační osvícenští
pracovníci v literatuře, Ungar, Luňáček, Pavlán, Pro-
cházka a Dobrovský. Litomyšlskou tiskárnu revidovali
Dobrovský a Procházka.
20. dubna téhož roku sestavil Václav Tureček pro kraj-
ský úřad chrudimský seznam své knižní produkce
za posledních pět let. Sestavil jej velmi pečlivě, uvedl
však pouze knihy, kdežto jarmareční písničky, jejichž
počet byl mnohokrát větší, neuvedl. Knihy v seznamu
rozdělil na tři skupiny: německé, české katolické
a české nekatolické. U každé knihy uvedl rok, kdy byla
vytištěna, a to i tehdy, když tento údaj v impressu
chybí. Pro ilustraci tento seznam předkládáme:
Knihy německé:
1780 - Handbüchlein der immerwährenden Anbetung
des heil. Sakramentes des Alters.
1781 - Nützliche Messgebethers. Jeden arch v 80
a 120. 
1781 - Abece Taferle.
1782 - Ministranz oder Unterrichtung der Jugend.
1783 - Das Buch Joseph geschrieben von einem Seher
des achtzehnten Jahrhunderts, halb Geschichte, halb
Prophereiung.
1784 - Andächtige Weiss, dem heil. Messopfer mit
grossem Seelennutzen beizuwohnen sammt beigefüg-
tem Kreuzweg v 8. 
1784 - Namenbüchlein oder Anfang der Lehr deren
Kinder.
1785 - Andachtige Weiss, dass Amt der heil. Messe
anzuhören durch heilsame Betrachtung des bittern
Leidens und Starbens Jesu. 
1785 - Normalgesänge Litaneien und Gebether, wie
selbe bei der neuen Gottesdiensteinrichtung vorges-
chrieben worden.
Knihy české katolické:
1777 - Historie o svatém Eustachiovi, prve Placidovi.
1777 - Historie o hraběti Jindřichovi.
1780 - Knížka rýmovní, ku které přidané jest Rozmlou-
vání otce se synem o hospodářství.
1781 - Nový nebeklíč křesťana katolického, obsahující
pobožné modlitby větším dílem z Písma svatého, mod-
litby církve a ze svatých otců sebrané. Dále knihy - Pět
Červených Korálů aneb lítostné rozjímání pěti ran
Pána Krista, s připojenými modlitbami atd. - Líbezně
kvetoucí rajská růže v zahradě milosti Boží usazená,
rozličnými modlitbami okrášlená - Cellenská cesta,
někdy od sv. Václava markraběti moravskému nejprve
ukázaná atd. Tato knížka je mnohými modlitbami, pís-
ničkami i litaniemi okrášlená - Nábožný způsob při sly-
šení mše svaté, ku kterému přidána Cesta křížová v 80

- Duchovní poklad aneb katolické modlitby a písničky.
120 - Pobožnost ustavičného velebení nejsvětější svá-
tosti oltářní - Sedlská pranostyka aneb knížka o povět-
ří a správě času přes celý rok trvající - Kronika
o Peritonovi, měšťanu římském a synu jeho Dionidovi
-  Pobožná kuchařka, která jistému poustevníkovi
od anjela představená byla, že by ona jemu v pobož-
nosti života jeho ve všem rovna byla. 
1782 - Radostná cesta v tomto plačtivém údolí neb
každodenní pobožnost putujícího k zázračnému obra-
zu do Mariacell. Dále knihy: Duchovní pohádky
z Písma sv. s odpověděmi kratičkými, jakž ze starého
tak z nového zákona sebrané - Dvě příkladné historie
o sv. Marii Egyptské a sv. Pelagii - Dvě kroniky o Krizel-
dě a Lukrecii - Spořádaný spůsob při svatebním veselí. 
1783 - Společný zpěv horlivých všeobecných křesťanův
k rozmnožení pravé pobožnosti, zřízený při oběti
novozákonné
1783 - Řízení pro zemskou čeládku aneb patent.
1784 - Písně roční aneb kancyonálek netoliko při
všech slavnostech celého roku, ale i každodenně se
užívati může. Dále knihy: Historie o vděčném synu,
jménem Rupertovi, kterýžto z lásky k otci svému
do otroctví se podrobil - Koňské lékařství sepsané
od M. Albrechta Štolmistra, kováře císaře Fridricha -
Knížka snů aneb spojení rozličných umění, aneb kun-
stů všelikých věcí, kterážto jedna každá svůj počet má
- Krátké povídání o včeličkách, kterak se ony celoroč-
ně s obzvláštním užitkem obsluhovati mají. 
1785 - Nebeský budíček, v kterémžto se vynacházejí
nábožné modlitby křesťanské při mši svaté a jiné
pro rozličnost času. Dále knihy: Hora Kalvarská aneb
modlitby při mši svaté s rozjímáním spasitele našeho
Ježíše Krista - Evangelia, též epištoly na neděle a svát-
ky přes celý rok - Obojí řeč česky i německy se učiti -
Dvě kroniky o Jovianovi, též Alexandrovi a Ludvíkovi -
Slabikář aneb začátek cvičení dítek písmeny znáti -
Tabulky aneb Abeceda - Písně a litanie s modlitbami
při oběti mši sv. dle nového uspořádání služeb božích
- Důkaz Václava Rokosa, kaplana na vysokých školách
atd. že kazatelé augšpurského a helvetského vyznání
nejsou kněží ani řádní služebníci církevní (přetisk). 
Knihy české nekatolické:
1782 - Mléko čisté pravdy boží, t.j. katechismus aneb
nejprvnější počátky křesťanského učení. Dále knihy:
Krátká příprava pro dítky k svaté večeři Páně - Spros-
tičké a krátké vysvětlení svat. slov, ustanovení křtu
a večeře Páně podle pravidla samého čistého slova
božího - Abeceda aneb slabikář pro dítky. 
1783 - Žalmové aneb zpěvové sv. Davida, v rytmi české
vytvořené a od Jiříka S. sformované.
1783 - Biblické historie ze starého a nového zákona,
vybrané od Jana Hyberna, škol hamburských rektora. 
1784 - Korunka, aneb panenský vínek pobožným a šle-
chetným pannám k obzvláštnímu potěšení a užitku.
Mnoho z uvedených knih bylo povoleno znovu vydá-
vat, ovšem po provedení rozličných oprav a škrtů;
některé byly úplně zamítnuty a jen malá část byla
povolena beze změn.
Oba revizoři podali o provedené revizi zprávu guber-
niu. Poté poslalo (22. listopadu 1786) gubernium kraj-
skému úřadu do Chrudimi seznam s přesnými
instrukcemi pro úpravu každé knihy. Současně
ve zprávě znovu zdůraznilo, že bez předchozí cenzury
nesmí žádný tiskař nic tisknout, jinak že bude
potrestán konfiskací nákladu a peněžní pokutou.
V lednu roku 1795 podal Tureček litomyšlskému
magistrátu nový seznam, v němž rozděluje svou pro-
dukci už pouze na německou a českou.
S uspokojením zjišťujeme, že česká produkce je hoj-
nější než německá, i když se osvícenství ještě zdaleka
nezpěčovalo germanisačnímu působení. Umělecká
úroveň obou je však v podstatě stejně nevalná. Tisk-
nou se převážně knihy náboženské. Jsou dosti nízké
úrovně, i když se v nich již projevuje náboženská tole-
rance v duchu osvícenském. Jinak se zde začínají obje-
vovat již i rozličné povídky s tematikou světskou. Ty
byly sice širokým lidovým vrstvám dobře přístupné,
avšak jejich umělecká úroveň byla dosti nízká.

Eva Dušková - Freyová

seriál

MÍCHACÍ CENTRUM             Architectural Coatings EMEA
• Vysoce kvalitní fasádní barvy a omítky za super ceny

- na počkání vypočítáme spotřebu a cenu dle m2 Vaší fasády
• Tónované malířské barvy dle moderních trendů
• Velký výběr lazurovacích laků 
• Každý měsíc slevové akce

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY 
• Od českých, španělských a polských výrobců

TAPETY
• Samolepící, vinylové, vliesové a papírové
• Nové módní vzory – výběr z 6 katalogů různých firem

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

Alergie a alergická rýma

Alergická onemocnění v různých podobách trápila člo-
věka už v pradávných časech. Slovo ,,alergie“, které
teprve před nedávnem oslavilo sté narozeniny, rychle
zdomácnělo a dnes jej používáme nejenom v medicíně,
ale i v civilním životě, když jsme přecitlivělí či alergičtí
na někoho nebo na nějakou situaci.
Jaké jsou vlastně příznaky alergie? Nejčastěji se setká-
váme s úporným kýcháním. Trápí nás nevysvětlitelný
kašel, ztížené dýchání s hvízdavým zvukem a pocit tíhy
na hrudníku, vodová rýma, ucpaný nos bez rýmy, svědě-
ní v nose, v krku i v očích, slzení, svědění kůže a výsev
kopřivky, oteklé rty a jazyk či bolesti v nadbřišku. Trpí-
te-li vy či vaše dítě jedním nebo více těmito příznaky
a domníváte se, že se objevují opakovaně, pravidelně
v určitém období, na určitém místě nebo za určitých
stejných podmínek, pak můžete být alergikem.
Co je alergie? Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce
organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme
v našem prostředí. Pro alergický organismus jsou však
tyto jinak neinfekční, neškodné a běžné látky poměrně
dost nebezpečné. Náš imunitní systém zareaguje
na tyto látky přehnaně a spustí obrannou reakci
na ochranu organismu (vytváří specifické protilátky),
jakoby se jednalo o infekčního vetřelce. Alergii můžeme
mít v podstatě na cokoli, nejčastěji na pyly, roztoče,
domácí zvířata, hmyzí jedy, potraviny a v nich obsažené
látky, léky, kosmetiku a mnoho dalších látek. Alergie je
výsledkem vzájemného střetu genů, se kterými se člo-
věk narodí, s vlivy prostředí, v němž se pohybuje a žije.
Nositelů genů, které jsou rizikem pro vznik alergie, je
mezi námi téměř 60 %. Těmto lidem říkáme atopici.
Atopie je naše osobní rodinná dispozice k tomu, aby-
chom se stali alergiky a tvořili specifické protilátky,
odpovědné za vznik alergického onemocnění. Typický-
mi projevy atopie jsou atopický ekzém (atopická derma-
titida), pylová alergie (alergická rýma a alergický zánět
spojivek) a alergické astma. Atopik je tedy člověk, který
reaguje ,,jinak“. Má mimořádnou schopnost tvořit
ve zvýšeném množství specifické alergické protilátky
IgE. Protilátky se tvoří na výzvu mnoha tělu cizorodých
podnětů (bakterie, viry, plísně, alergeny).
Sezónní alergická rýma je tradičně označována jako
,,senná rýma“. Je to nepřesné, protože jde o alergii

na pyly. Mluvíme proto o sezónní pylové alergii. Pyly
jsou vlastně samčí ,,semínka“ rostlin, obsahují alergi-
zující bílkoviny. Pro alergii jsou nejdůležitější pyly vět-
rosprašných rostlin, jejichž pylová zrnka jsou
přizpůsobena pro přenos vzduchem do vzdálenosti až
několik stovek kilometrů. Schopnost alergizovat není
u všech rostlin stejná. Pylová zrnka jsou velmi malá,
zrakem je nevidíme, ale věřte, že ve vzduchu jich při
slunečném teplém počasí létá velmi mnoho. Nejlépe se
alergikům daří, je-li po dešti a vzduch je od pylů očiš-
těn. Pylová sezóna u nás trvá od časného jara až
do pozdního podzimu. Mezi hlavní druhy rostlin, které
mohou být příčinou pylové alergie patří trávy: pýr, srha,
kostřava, bojínek, lipnice aj., dřeviny: bříza, habr, jíro-
vec, líska a další, a byliny: pelyněk, řepka, ambrózie,
jetel a mnoho dalších. V interiérech se ve vzduchu pot-
káme s alergeny roztočů, domácích zvířat a plísní. Roz-
toči jsou mikroskopičtí členovci, kteří v domácnostech
žijí hlavně v lůžkovinách, čalouněném nábytku, kober-
cích, ale i v závěsech. Živí se především lidským kožním
odpadem a lupy. Alergeny roztočů jsou obsaženy
ve fragmentech jejich těl a exkrementech. Plísně se
vyskytují jak v bytech a domech, tak ve vnějším prostře-
dí a jsou významným rizikem pro vznik astmatu. 
Neléčená alergická rýma s opakovanými příznaky
poškozuje funkci nosu, poškozuje nosní sliznici, a paci-
ent ztrácí čich a objevují se stavy ucpaného nosu.
Nastává riziko nosních polypů. U astmatika alergická
rýma zhoršuje průběh a léčbu astmatu a zvyšuje riziko
nových astmatických záchvatů. Dýchací cesty od nosu
až po plicní sklípky tvoří jeden celek, i když se alergic-
ké onemocnění projeví u někoho jen jako alergická
rýma nebo u druhého jen jako astma. Velmi často se
však rýma a astma doprovázejí. Diagnóza a léčba alergie
patří do rukou lékaře, proto nečekejte seznam léků,
které byste měli užívat. Léčba má být šita pro každého
nemocného na míru. 
Alergie se pomalu ale jistě stává pandemií. Neblahý vliv
na její rozšiřovaní do oblastí, kde doposud alergii téměř
neznali, přináší globální oteplování země. Klimatické
změny totiž podporují rozšiřování alergenů do sever-
ských oblastí. Více se přenášejí infekční choroby, zhor-
šuje se průběh srdečněcévních onemocnění, a tím
pádem zaznamenáváme i více případů astmatu a respi-
račních chorob.

Připravuje Marcela Bártová, Lékárna U Slunce

Společenská
kronika
Slova moudrých: Život je řada po sobě následují-
cích lekcí, které člověk musí prožít, aby je pocho-
pil.                                                      R. W. Emerson

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Jáchym a Jaroslav Faltysovi, Dominik Džbánek,
Jakub Chadima, Patricie Machová, Adéla Vac-
ková, Robin Klementová, Liliana Dvořáková
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své životní jubileum v květnu oslavili naši
občané:
80 let – Bedřiška Metyšová, Stanislav Klinský,
Ludmila Němcová – Nová Ves, Miloslava Vopaři-
lová, Marie Kynclová, Ludmila Vojtová
85 let – Jindřiška Kavková, Helena Irová, Jind-
řich Stodola
90 let – Marta Truhlářová – Pazucha
94 let – Stanislav Burda
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Miroslav Vrbas, Vítějeves – Veronika Velflová,
Svitavy, Martin Kovář, Lubná – Veronika Stří-
teská, Litomyšl, Jan Kovář, Česká Třebová –
Markéta Moravcová, Janov, William Mack, Spo-
jené království – Petra Ďurovská, Lanškroun,
Jan Mimra, Choceň – Michaela Stará, Choceň,
Martin Preclík, Svitavy – Magda Černá, Lito-
myšl, Petr Pytlík, Hradec Králové – Dita Dvořá-
ková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Mgr. Dagmar Linhartovou (57 let), Marií Jevo-
činovou (70 let), Marií Šplíchalovou (83 let),
Annou Flídrovou (67 let)
Vzpomínáme.                     Věra Kučerová, SPOZ

Rád bych za Základní
uměleckou školu (ZUŠ)
Bedřicha Smetany poděko-
val paní kolegyni Miladě
Sobotové za její dlouholetou
práci pro naši školu. Miládka
vychovala v „hudebce“ min-
imálně 3 generace muzikan-

tů, kteří našli cestu k hudbě a někteří z nich dokonce
působí jako hudebníci ve špičkových tělesech naší
hudební scény. Přáli bychom jí pro její návrat do rod-
ného kraje jižních Čech hodně spokojenosti, pohody
a zdraví.           Radomil Kašpar, ředitel ZUŠ B. Smetany

Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům
Jůzovým za velice milý článek v květnovém vydání
časopisu Lilie. Slova díků jsou pro nás velice příjemná.
Důležitá jsou pro naši práci jak slova díků, tak i slova
kritická. Proto je s potěšením přivítáme na našich nově
otevřených webových stránkách, kde se dozvíte nejno-
vější informace o aktivitách naší mateřské školy (MŠ)
a možná i něco, co jste o nás ještě nevěděli. Adresa
webových stránek je www.2ms.litomysl.net. Těšíme se
na vaše názory.               za celý kolektiv II. MŠ Litomyšl 

Marcela Šauerová, hospodářka MŠ
Velké poděkování Nemocnici Litomyšl, a.s., chirur-

gickému oddělení A za milý přístup všech lékařů,
zvláště p. dr. Marku Serbákovi i jiným lékařům a všem
sestřičkám i sestrám Stoklasové, Jirušové,

Pulkrábkové a Briolové. Tam je radost pobývati
a člověk se hned rychleji vyléčí. Díky všem za ochotu
a starostlivost.                                     M. Zelená, Polička

Účastníci internátního školení Komise bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, zás-
tupců managementu Letiště Praha a.s. a Odborového
svazu dopravy vzpomínají na pobyt ve dnech 19. - 22.
dubna v tomto krásném městě a děkují vedení a per-
sonálu Penzionu Pod Klášterem, průvodkyni na zámku
Litomyšl, vedoucí zámeckého sklepení, průvodkyni
Muzea Josefa Váchala a rodině Dudychových za per-
fektní služby a propagaci města. Mnozí účastníci
navštívili Litomyšl poprvé a určitě se sem opět rádi
vrátí.         zapálený Litomyšlan Jaroslav Růžička, Praha

Poděkování a blahopřání Srdečně vás zveme
dne 23. června 2010 od 10 do 17 hodin na

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.
Opět se setkáte s odborníkem

z firmy Avene, který vám kromě
obvyklé diagnostiky pleti může poradit

ohledně atopického ekzému.
Doporučujeme se objednat předem.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz

tel. 461612678, 603367058

Prodám družstevní byt 3+1
(85 m2) v Litomyšli, možný odkup do OV, cena 1,300.000,- Kč,

byt je ihned k nastěhování. Tel.: 731518518.

•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
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Filip Naiser chtěl pomoci handicapovanému známému
Filip Naiser je nenápadný student litomyšlského gym-
názia, který má zájmy jako jeho vrstevníci. Ovšem skrý-
vá v sobě technický talent. Jeho projekt, určený
handicapovaným osobám, zvítězil nejen v České repub-
lice, ale obdržel zlatou medaili v americkém Houstonu
v soutěži I-SWEEEP. Dostalo se mu ovací, ale i nařčení
z plagiátorství. 
Sedmnáctiletý Filip sestrojil přístroj pro těžce postiže-
né, jež nemohou pohybovat rukama ani hovořit. „Zna-
mená to, že komunikují pohyby očí. Díky mému
přístroji dokáží plně ovládat počítač,“ vysvětluje gym-
nazista. Zařízení nazvané Eye Controlled Cursor se
skládá z webkamery umístěné na brýlích nebo čepici,
snímající pohyb oka a z počítačového programu. S jeho
pomocí může nehybný člověk označovat znaky na klá-
vesnici, a ovládat tak počítač. „Program vyhodnocuje,
kterým směrem se oko dívá. Když se budu dívat naho-
ru, tak se kurzor myši bude pohybovat nahoru. Pohyb
je možný osmi směry - základní křížový a úhlopříčkou.
Program dále vyhodnocuje pohled na střed, sloužící
v podstatě k tomu, abych viděl, že nemám dělat žádnou
akci, a také detekuje zavřené oko,“ popisuje přístroj
Filip Naiser a pokračuje: „Dá se komunikovat a psát
na klávesnici s usnadněním, která je součástí systému
Windows, ale i na speciálně upravené klávesnici. Znaky
jsou uspořádány podle frekvence výskytu od středu,
střed je mezerník.“ 
A právě klávesnice se stala kamenem úrazu. Již po prv-
ním Filipově vítězství na Festivalu vědy a techniky
pro děti a mládež, který pořádala asociace Amavet
v Pardubicích, se ozvala biokybernetička Marcela Fej-
tová z Českého vysokého učení technického v Praze,
která přišla před lety s podobným nápadem. Ten je nyní
komerčně realizován pod názvem I4Control. „Poukáza-
la jsem pouze na jedinečnost rozložení písmem na frek-
venční klávesnici, která je mým původním autorským
dílem. Aplikaci ani její design nelze v České republice
patentově chránit,“ připustila ovšem Marcela Fejtová

a dodala: „Nikdy jsem netvrdila, že student použil
přímo nějaký kód zařízení I4Control. Nicméně když
použije návrh nějaké aplikace a sám ji přeprogramuje,
porušuje minimálně autorský zákon.“ Student se však
brání, že když začal na projektu pracovat, vůbec neměl
o existenci něčeho podobného povědomí. Připouští
však, že klávesnici biokybernetičky použil, a to z důvo-
du časové tísně. „Projekt byl určený na okresní kolo a já
jsem už potřeboval něčím prezentovat. Použil jsem tuto
klávesnici. Jediná chyba, která se stala, že jsem necito-
val zdroj. Klávesnice ale není ničím chráněna a já jsem
ani neplánoval ji v budoucnu použít,“ uvádí gymnazis-
ta. „Je to vlastně jediná věc, na které oni neustále staví
a kvůli které mě neustále obviňují i přesto, že máme
posudek z Akademie věd, že je nemožné, aby to byl pla-
giát nebo nějaká kopie. Ta klávesnice vlastně není ani
1 % celé práce. To už je jen způsob jak práci prezento-
vat,“ míní Filip Naiser. Posudek vypracoval
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. z Ústavu teorie informace
a automatizace Akademie věd říká: „Přebírání a využí-
vání publikovaných výsledků jiných osob je ve vědě
a výzkumu zcela běžné a žádoucí. Za neetické však
považuji to, že student necitoval zdroj, ze kterého pře-

Žáci Základní školy U Školek 
v německém Burgsinnu

V říjnu 2009 navštívili naši školu žáci z partnerské
školy z Německa – z Burgsinnu. Nyní byla řada na nás.
Dne 3. května se 17 žáků, spolu s paní učitelkou Ilonou
Krejbychovou a Lenkou Ondráčkovou, vypravilo
na jedenáctihodinovou cestu vlakem. Téměř hodinové
zpoždění již v Praze nám značně překazilo plány na ply-
nulou cestu. Naštěstí se nám němečtí rodiče vypravili
vstříc a ušetřili nám tak jeden přestup a další hodinu
vlakem. Cestu jsme tak ukončili v Gemündenu.
Pan učitel Winfrid Söllner pro nás připravil velmi zají-
mavý program. Při jazykové animaci se naši žáci procvi-
čili v německém jazyce a němečtí kamarádi si
vyzkoušeli český jazyk. Přírodou v okolí Burgsinnu nás
provedla průvodkyně, která nám sdělila mnoho zajíma-
vých informací, především o bobrech. Dokonce nám
ukázala i dva bobří hrady. 
Ve středu nás čekal celodenní výlet do 50 km vzdálené-
ho Würzburgu. Prohlédli jsme si pevnost, ze které byl
kouzelný výhled na celý Würzburg. Navštívili jsme rezi-
denci, která stejně jako litomyšlský zámek, patří

k památkám UNESCO. Děti měly čas i na nákupy. Würz-
burg jsme opustili lodí.
Ve čtvrtek jsme byli pozváni na radnici. V Burgsinnu
na radnici společně pracuje pět starostů i z okolních
vesnic. Čtyři z nich se tohoto milého přijetí účastnili.
Musím říci, že všichni byli velice vstřícní. Prezentovali
nám Burgsinn a jeho okolní vesnice, seznámili nás
s konkrétní prací na radnici. Žáci pak měli prostor
pro své zvídavé otázky a vážně nás velice mile překva-
pili. Kladli otázky jak v němčině, tak v angličtině a já
s pí. uč. Krejbychovou jsme byly na naše žáky velmi
pyšné. Po výtečném pohoštění jsme dostali na památku
trička s logem Burgsinnu. Během této návštěvy radnice
nám němečtí žáci upekli ve školní kuchyni pizzu. Veli-
ce jsme si pochutnali.
Stejně jako v Litomyšli jsme společný týden zakončili
diskotékou. Bohužel, byla plná slziček. Každý cítil, že
se blíží chvíle, kdy se rozloučíme. Slzy nás doprovázely
téměř celou zpáteční cestu. Není divu, vždyť jsme
všichni společně prožili nezapomenutelné chvíle
a našli spoustu nových přátel. Prožili jsme společně
nádherný týden, za který patří velký dík kolegům
a rodičům žáků naší partnerské školy. Slova p. uč. Win-
frida Söllnera hovořila za vše: „Pracuji ve školství již 20
let, ale naše partnerství je to nejlepší, co jsem kdy
ve škole udělal.“ Rozhodně jsme obě s p. Söllnerem
plně souhlasily. 
Ráda bych poděkovala pí. uč. Iloně Krejbychové, která
mi s realizací celého projektu velmi pomohla, a rodi-
čům, bez jejichž podpory bychom nemohli vycestovat.
Velmi chválím naše žáky, kteří naprosto vzorně repre-
zentovali svoji školu. 
Přátelství, které jsme navázali, je velmi cenné. Važme si
ho. Budeme se těšit na další spolupráci s kolegy a žáky
z Burgsinnu.                    Text a foto Lenka Ondráčková

vzal rozložení kláves na frekvenční klávesnici. Neumím
ale posoudit, zda tím chtěl zvýraznit své zásluhy, nebo
zda v sedmnácti letech prostě nezná pravidla správné-
ho citování zdrojů.“ Nutno však dodat, že pokud by
Filip spor prohrál, pak by to znamenalo konec škol-
ských soutěží. Napadnutelný by byl jakýkoli projekt. 
I přes všechny tyto nepříjemnosti se Filipovi podařilo
zvítězit také v mezinárodní soutěži vědeckých a tech-
nických projektů pro středoškoláky I-SWEEEP, kde zís-
kal jedno z deseti prvních míst v oboru inženýrství.
Celkem se soutěže rozdělené do tří oborů zúčastnilo
763 studentů ze 70 zemí s 460 projekty. Filipova snaha
pomoci ochrnutému známému se tak dočkala uznání
i na mezinárodní úrovni.            Text a foto Jana Bisová

Filip Naiser pojede
na Intel ISEF do USA
Filip Naiser, student septimy našeho gymnázia, odletěl
v druhé polovině dubna do amerického Houstonu, aby
zde reprezentoval svojí prací Eye-Controlled Cursor
mladé talenty České republiky.
Cílem jeho projektu je umožnit zcela nepohyblivým
osobám ovládat počítač očima. Program je navržený
tak, aby dokázal za pomocí webkamery, která snímá
oko, rozlišovat směry pohybů očí a následně obsluho-
vat virtuální klávesnici a mrknutím oka potvrzovat jed-
notlivé znaky. Jedná se zejména o záležitost
softwarovou. Po praktických testech bylo zjištěno, že
lze spolehlivě rozeznávat pohyby očí v osmi směrech,
pohled na střed a mrknutí.
Jeho projekt přesvědčil i odbornou komisi v Americe a
Filip získal 1. místo v kategorii Engineering. Firma
Brighten Tech Solutions  navíc ocenila Filipovu práci
speciální cenou – netbookem.
Po urážlivých útocích na adresu Filipa Naisera a obvi-
ňování z plagiátorství je toto ocenění americkými
odborníky velkou satisfakcí. Originalita Filipovy práce
je také potvrzena odborným posudkem prof. Ing. Jana
Flussera, DrSc., ředitele Ústavu teorie informace a
automatizace Akademie věd ČR, v.v.i. (celý posudek
naleznete na www.glit.cz).
Začátkem května se konalo pod záštitou Akademie věd,
společnosti ČEZ a. s. a dalších významných vědeckých
institucí národní finále Soutěže vědeckých a technic-
kých projektů středoškolské mládeže v Praze. Tohoto
finále se Filip opět zúčastnil a se svým projektem
postupuje na mezinárodní soutěž Intel ISEF do USA,
kam poletí na jaře příští rok. V první desítce nejlepších
se umístila také Anežka Kopecká ze sexty, která byla
pozvána do San Antonia na Letní školu mladých vědců.   

Ivana Pulgretová

Pronajmu byt 1+2 
ve Svitavách po menší rekonstrukci.

Tel. 777 657 413

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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Maminky měly 
svátek

Oslava svátku matek v naší Mateřské škole na Lidické
ulici začala besídkou. Děti maminkám připravily krát-
ký program, bohatý na písničky, recitaci a na závěr
zahrály pohádku O Sněhurce. 
Mezi dárky pro maminky byly i keramické misky, které
děti samy vyrobily. Na školní zahradě čekaly na osla-
venkyně studentky zahradnické školy, aby poradily,
jaké květiny se do misky hodí a jak je naaranžovat.
Do této činnosti se rádi zapojili maminky i tatínkové
a děti jim vydatně pomáhaly. O tom, že se malým i vel-
kým aranžérům a aranžérkám práce dařila, svědčila
pěkná květinová dílka, která si maminky odnášely
domů. 
Za příjemně strávené odpoledne děkujeme paní profe-
sorce Klabanové a Cenkové i studentkám IV. ročníku. 

Anna Sotonová a Martina Nováková, učitelky IV.
oddělení MŠ Lidická, foto Martina Nováková

Začínáme, ale také
pokračujeme spolu
Začínáme, ale také pokračujeme spolu. Kde? V naší
Mateřské škole (MŠ) v Jarošově, nedaleko Litomyšle. 
V Mateřské škole v Jarošově děti spolu s rodiči pozná-
vají kolektiv kamarádů a pedagogické působení učite-
lek při adaptačním režimu. Společně s rodiči děti tvoří
pro radost při podzimních hrátkách, adventní dílně,
velikonočních akcích. V letošním roce se rodiče zapo-
jili do pohádkového tématu s výletem do loutkového
divadla ve Vysokém Mýtě. Sportovní zdatnost rodičů
a dětí, jejich znalosti o přírodě si prověří na sportov-
ním odpoledni s hledáním pokladu a opékáním.
Při výchovně-vzdělávacím procesu se zaměřujeme
na zdravý životní styl. K tomu nám pomáhá krásná pří-
roda rezervace Toulovcovy Maštale a široké okolí. Vaří-
me zdravě a chutně. 
Přijeďte se podívat, ve školním roce 2010/2011 máme
ještě volná místa pro děti. Vzdělávání v naší mateřské
škole je bezúplatné. 

za kolektiv MŠ Jarošov Jana Jiroušková

Ve středu 12. května proběhl v celé
republice další ročník Květinkového dne
– charitativní sbírky pořádané Ligou
proti rakovině. V našem městě se tradič-
ně ujali rolí prodejců kytiček skauti.
Řádně proškolení dobrovolníci vyzbro-
jení čtyřmi kasičkami, zásobou květů
měsíčku s červenou stužkou a letáky
upozorňujícími na význam protinádorové prevence,
vyrazili do ulic hned ráno. Mohli jste je potkat
na náměstí, v okolí škol i autobusového nádraží. Kvě-
tinková sbírka má již dlouhou tradici a dobré jméno
smysluplného podniku. 
Liga proti rakovině, která je pořadatelem sbírky
a správcem vybraných peněz, slaví v letošním roce 20.
výročí svého založení. Věnuje se podpoře programů
zlepšujících podmínky pro léčení onkologických paci-
entů i jejich návratu do běžného života. Poskytuje
také prostředky na výzkumné projekty. Nedílnou sou-
částí její činnosti je důraz na preventivní programy
a poskytování informací široké veřejnosti. Jedním
z cílů letošního Květinového dne bylo upozornit muže
na význam preventivních prohlídek pro léčbu nádoru
prostaty. Všechny projekty, které liga podporuje, jsou
pod bedlivým dohledem.
Také díky dobré pověsti sbírky, mizely kytičky blesko-
vým tempem. „Překvapilo nás, kolik lidí k nám zamíři-
lo rovnou, když nás uviděli, ani jsme je nemuseli
oslovovat. Vyslechli jsme si i několik smutných příbě-
hů těch, kdo mají s rakovinou ve svém okolí osobní
zkušenost.“ popisuje svoje dojmy skautka Monika
Švarcová, jedna z dobrovolníků. Většinu z připravené
tisícovky kytiček se povedlo rozprodat již během rána
a dopoledne, poslední dvacetikoruny cinkly do kasič-
ky kolem druhé hodiny po obědě. Česká pošta pak spo-
čítala, že „Litomyšláci“ přispěli na konto ligy celkem
22 tisíci 215 korunami. 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Pro ty, na koho se
s kytičkou nedostalo a přesto by rádi přispěli, je tu
možnost poslat dárcovskou SMS. Stačí napsat DMS
KVET a poslat zprávu na číslo 87 777. Z ceny zprávy
30 Kč obdrží Liga proti rakovině 27 Kč. 

Jana Dvořáková, skautské středisko Litomyšl

TANEČNÍ KURZY 
V LIDOVÉM DOMĚ

PODZIM 2010
ZÁKLADNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ
soboty od 11. září v 17.00 hod

12 lekcí a věneček, cena 1200,-/os.

KURZY PRO DOSPĚLÉ
8 lekcí, cena 1080,-/os.

Pátky od 24. září 
- učitel tance ing. Jan Lexman

zopakování společ. tanců a nové variace

Soboty od 2. října
- učitel tance Jan Bílek  

společenský tanec od základů a něco navíc

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

www.litomysl.charita.cz

Schůzka 
Kroužku Jihočechů
KJČ –schůzka Kroužku Jihočechů se koná ve čtvrtek
17. června od 17. 00 v salónku Restaurace U Slunce.
Na programu je přednáška pana M. Škrdly „Josef
Šimek-přítel Aloise Jiráska“.                Jana Kroulíková 

Vodácký kurz 
na Sázavě

Ve dnech 14. – 16. května jeli někteří žáci 9. tříd III.
Základní školy Litomyšl na vodácký kurz. Pro tento
víkend nám dělali rodiče Dušan Simonides, Pavel Jakl,
Martina Vomáčková a Ondra Popelka alias „Přéma“.
Ochrannou ruku nad námi držela instruktorka Víla. 
V pátek jsme přespali ve Zlenici a hned ráno hurá
na 24 km dlouhý úsek Sázavy s devíti jezy, které jsme
všichni úspěšně zdolali. K večeru jsme dorazili
do Týnce nad Sázavou a přenocovali. 
Neděle slibovala náročnější plavbu. Čekalo nás 17 km
peřejnaté řeky s osmi jezy. Téměř všichni jsme to ustá-
li, až na některé, kteří zkoušeli nové kousky s lodí
a „cvakli se“. 
I přes nepříznivou předpověď počasí se nad námi pří-
roda smilovala a nepršelo. Kurz se nám velice líbil
a chtěli bychom poděkovat učitelům, kteří si na nás
udělali čas i mimo školu. 

Jana Dvořáková, Vlaďka Slezáková 
a Vendula Karlíková, 9.A, foto Dušan Simonides

„Základka“ 
v lanovém centru
V sobotu 1. května se nás, jedenáct žáků a dva učitelé
III. Základní školy Litomyšl, vypravilo do Lanového
centra Proud v Olomouci. Ráno jsme nastoupili v České
Třebové do vlaku a odjeli směr Olomouc. V „lanáči“ se
nás ujal zkušený instruktor a vysvětlil nám postup
a jištění při lezení překážek. 
Nejprve jsme vyzkoušeli nízké překážky, kde jsme si
ověřili vzájemnou důvěru při jištění. Poté jsme se
poprali s individuálními vysokými překážkami. Další
výzvou pro nás byly týmové překážky a ti úplně nejod-
vážnější se odhodlali na Tarzanův skok do pětimetrové
hlubiny. 
Na začátku nám počasí moc nepřálo, ale nakonec se
oteplilo, a tak i díky tomu se výlet vydařil. Všichni jsme
byli rádi, že jsme mohli vyplnit celý den takovou zába-
vou.                 Kateřina Jouklová, Kateřina Pánková

a Pavla Nováková, 7.A,

Skauti vyprodali
kytičky
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Koncem dubna byly v Praze
na Žofíně již posedmnácté vyhlá-
šeny prestižní ceny Manažer roku
2009. Do republikového finále se
dostalo celkem 73 nejlepších
manažerů z celé republiky, kteří
soutěžili ve 24 kategoriích.
V kategorii vzdělávání měl Pardu-
bický kraj hned dvojnásobné
zastoupení. Nominováni byli
Ing. Milan Janecký, ředitel Vyšší
odborné školy a Střední odborné
školy technické v Litomyšli
a Ing. Pavel Vacek, ředitel Vyšší odborné školy sta-
vební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě.
Na základě tajného hlasování odborné poroty se vítě-
zem stal Milan Janecký.
Milan Janecký vede technickou školu již dvacet let.
Shodou okolností na téže škole také studoval,
a po letech zde působil coby učitel. Dalo by se říci, že
jeho život je s technickou školou velice úzce spjat.
Pod jeho vedením se škola snaží poskytovat komplex-
ní technické vzdělání. 

Co pro vás znamená ocenění Manažer roku 2009
v kategorii vzdělávání?
Pravdou je, že to potěší. Když tato informace přijde
od někoho jiného, tak si říkáte, že se vaším snažením
zabýval další člověk a zhodnotil ho. Těch mých 20 let
na postu ředitele pak nebylo zbytečných. Samozřej-
mě si uvědomuji, že to není pouze záležitost mé
osoby. Na tomto ocenění mají podíl všichni kantoři,

všichni zaměstnanci školy, kteří
se svým způsobem podílejí
na chodu školy. Už když ve škole
byla hodnotitelská komise, tak
jsem říkal, že by tam nemělo být
uvedeno mé jméno, ale spíše
„technická škola Litomyšl“. Já
jsem jel do Prahy pouze „lízat
smetanu“ za 70 lidí, kteří jsou
ve škole zaměstnaní a bez nichž
by to ocenění nebylo. 

Když hovoříte o zaměst-
nancích, jaký k nim volíte přístup?

Na škole jsem nepřistoupil na to, co jsem na někte-
rých školách zažil po roce 1990. Velmi se snažili pro-
sazovat komunikaci ve škole pomocí různých médií,
jako je internet a podobně. Na chodbách byly televi-
ze, kde bylo napsané, kde který učitel učí… Myslím
si, že pro trochu zdárný chod školy je potřeba, aby se
učitelé scházeli alespoň 1x týdně k osobní komuni-
kaci. Já osobně nikomu nic nenapíšu, prostě za ním
půjdu a řeknu, vysvětlím nebo si od něj nechám
vysvětlit. 

A přístup ke studentům?
Školu jsme nijak neodtrhli od moderních věcí, ale
držíme se toho, že je to pouze součást výuky. Pořád
nejlepší výuka je učitel – tabule – křída. To fungova-
lo, funguje a asi bude nadále fungovat. Snažíme se
studentům usnadnit cestu k pochopení nejrůznějších
složitých vazeb mechanizmů tvorbou pomůcek, díky
nimž si tyto vazby mohou sami ověřit a zažít. Naše

představa je taková, že žák přijde do provozu, a bude
tam něco dělat, vytvářet, ale přitom musí mít svou
vlastní kontrolu. Samokontrolu si vytvoří jedině tak,
že bude mít informace uložené v hlavě. Nemůže stále
někde hledat, jak se říká, že na internetu najdete
všechno. Stále si myslím, že ty základní věci uspořá-
dané ve škole do hlav jedinců, jsou nejlepší hodnota. 

Kam směřuje technická škola pod vaším vedením?
Těžko se mi říká, jaká jsme vlastně škola. Nejsme ani
zemědělská, nejsme ani strojírenská průmyslovka,
ani automobilní. Nejsme ani elektrotechnickou ško-
lou. Od všeho se snažíme mladým lidem dát kus. Při-
rozenou cestou vyplynulo, že chceme, aby
absolventi, kteří od nás vyjdou, měli co nejširší vzdě-
lání. Jednoduše řečeno, aby měli svoji představu
o vazbách mezi tím, že když vyrobíme nějaký strojí-
renský základ, tak k tomu potřebujeme elektrotech-
nické prvky. Dnešní svět je takový, že vyžaduje téměř
univerzální lidi. Myslím, že směřujeme k absolven-
tům, kteří dokáží vše svázat dohromady. Provozní
kapitál podniků bude postavený na lidech, kteří jsou,
řekl bych univerzálního technického vzdělání, a toto
vzdělání budou schopni využívat. Dnes od zaměstna-
vatelů slyšíme, že potřebují, já to slovo nerad říkám,
flexibilní pracovníky. V českých zemích to zní velice
nepříjemně. Naši absolventi by však takoví měli být.
Schopní jít do provozu, a tam udržet výrobu co neje-
fektivnější, nekvalitnější a nejlevnější. Musí znát
ekonomiku, vědět odkud a kam jdou peníze a proč.
Oni musí znát výrobu, umět ji posoudit, zhodnotit,
dívat se dopředu.                            Ptala se Jana Bisová

Titul Manager roku 2009 v kategorii vzdělávání
patří řediteli technické školy

Jan Romportl obdržel 
ocenění ministerstva školství 
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky kaž-
doročně udílí nejvyšší rezortní oce-
nění, kterým je stříbrná či bronzová
medaile. Letos ministryně školství
Miroslava Kopicová předala medailí
32. Jedním z oceněných byl Ing. Jan
Romportl, zástupce ředitele Vyšší
odborné školy a Střední odborné
školy technické v Litomyšli.
Jan Romportl byl oceněn především
za vytvoření rámcového vzdělávací-
ho programu pro odborné školy.
„Společně s Národním ústavem odborného vzdělávání jsem zpracoval
pro všechny školy v našem málo početném oboru pedagogickou
dokumentaci. Ovšem tu bych sám nedokázal udělat, pokud by mi
nepomohli učitelé školy. Je to spíše jejich zásluha,“ říká skromně
zástupce ředitele. Podle této dokumentace tedy vyučují nejen v Lito-
myšli, ale i v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích, Plzni nebo třeba
Ivančicích. 
A co pro Jana Romportla ocenění znamená? „Pro mě je to ocenění té
spousty mravenčí práce. Osobně si nejvíce cením toho, že se vůbec
podařilo pro náš obor zachovat úroveň výuky, vysoké odbornosti
a udržet praktickou část,“ sděluje Jan Romportl. „Myslím si, že nejen
našemu oboru, ale i celé oblasti zemědělského vzdělávání se podaři-
lo vše udržet, včetně řidičských průkazů a dalších odborností. Tomu
jsem rád možná více, než samotné medaili, ale cením si jí, samozřej-
mě,“ uvádí dále. 
Jan Romport pracuje ve školství od roku 1983 a je historicky nejdéle
působící zástupce ředitele na technické škole. Funkci zastává již dva-
cet let.  Medaile 1. či 2. stupně vyjadřuje ocenění významné pedago-
gické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané
na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy,
za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních
nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťo-
vání a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České
republice.                                                                  Text a foto Jana Bisová
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Zpět do školních lavic se vrátili někteří znalci z oboru
motorová vozidla. Využili totiž nabídky, kterou jim
poskytla Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
technická v Litomyšli. Ta uspořádala 25. května
seminář šitý na míru právě pro ně, a který byl záro-
veň reakcí na v minulosti často kladené otázky. 
Kromě aktivit pro studenty se technická škola začala
věnovat také vzdělávání odborníků. Několik works-
hopů na škole již proběhlo. „Na dnešek jsme připra-
vili seminář, kde chceme přiblížit, jak může
dopadnout motor, pokud v něm není dostatek vody
nebo se ztratí olej. Je to jedna z havárií, která se čas
od času stane, ale na kterou se také hrají různé pojiš-
ťovací podvody,“ vysvětluje ředitel technické školy
Ing. Milan Janecký a dodává: „Zkouška pro tento pří-
pad havárie není nijak specifikovaná, ale na škole
jsme měli sami zájem si to ověřit. No, a když už jsme
tyto testy udělali a máme z nich výstupy, tak chceme

PRO VÁS
NA LÉTO

PŘIPRAVILA

Prázdninové týdenní intenzivní kurzy
V termínech 12. 7. – 15. 7. - začátečníci, mírně pokročilí

19. 7. – 22. 7. - pokročilí, Business English
6 - 8 studentů ve skupině, 38 vyučovacích hodin
Cena 3 300,- Kč, 3 500,- Kč (BE)
Kontakt: elsa.lit@seznam.cz, tel.: 775 098 120
Mgr. Jana Tmejová, Mgr. Eva Novotná

Technická škola vzdělává
i odborníky z praxe 

Umění holandských
umělců

znalcům přiblížit, k čemu jsme došli. Snad jim to
bude prospěšné.“ 
V rámci prezentace pedagoga technické školy
Ing. Jindřicha Kováře se znalci dozvěděli užitečné
informace, které jim pomohou při jejich práci. Získá-
vání nových poznatků v této oblasti je prý velmi slo-
žité. „Pro nás odborníky je každá výuka dobrá. My, co
už jsme v praxi, musíme nové znalosti čerpat sami.
Na tomto semináři je dostáváme takovou „školomet-
sko“ metodou,“ říká Stanislav Bělonohý, znalec
v oboru motorová vozidla, stroje a strojní zařízení
a identifikace a prověřování vozidel, který na lito-
myšlskou technickou školu přijel již podruhé. „To, co
tady vidíme, k tomu se jinde nedostaneme. Třeba
zkouška motoru až do zadření, a pak následná pro-
hlídka tohoto motoru, co se kde s agregáty stalo, to
mimo praxi nikde neuvidíme,“ míní Stanislav Bělo-
nohý a jeho kolega z Ústavu soudního inženýrství
Vysokého učení technického (VÚT) v Brně Ing. Vladi-
mír Panáček a zároveň student doktorského studij-
ního programu tamtéž souhlasí: „Rozhodně jsou
akce takovéhoto typu pro znaleckou veřejnost pří-
nosné. V ústavu soudního inženýrství zpracováváme
soudní posudky, a v rámci toho se věnujeme technic-
kému stavu vozidel, motorů různých strojů a zaříze-
ní. Přijeli jsme proto, abychom se zdokonalili právě
v posuzování technického stavu, v tomto případě
motorů, a eventuelně získali nějaké znalosti, případ-
ně si osvěžili jisté metody, postupy atd.“ 
Jak vidno, odborníci hozené lano chytili, podobné
akce vítají. „Uskutečněné semináře jsou jakýmsi
průzkumem, zda jsme schopni podobné vzdělávání
dělat a něco nabídnout,“ prozrazuje ředitel technické

školy a nastiňuje vizi: „V budoucnu bychom se chtěli
spojit s hospodářskou komorou nebo nějakými tech-
nickými institucemi, které by potřebovali své lidi
proškolit. Vedení školy si považuje, že může něco
pro tak erudované lidi, jako jsou znalci něco před-
vést, a to je pro ně zároveň přínosem.“ 

Text a foto Jana Bisová

Prodáme pěkný byt 3+1 
s balkonem v Litomyšli. 

Informace na tel. 737 274 450.

V příštím roce si připomeneme, že uplyne 20 let
od podepsání dohody o partnerství s holandským měs-
tem Roden. Již letos však budeme moci dvakrát obdi-
vovat umění holandských umělců. Obě akce
proběhnou v sobotu 3. července a připravuje je Lito-
myšl-Europe-Club. 
Nejprve v 9.00 uvidíme a uslyšíme hudební skupinu
Showband Noordenveld, která projde Smetanovým
náměstím od morového sloupu k zámku, aby svůj hlav-
ní program následně předvedla v Klášterních zahra-
dách. O něco později to budou varhaník Erwin
Wiersinga s klarinetistkou Yfynke Hoogeveen, kteří
vystoupí v 11.00 v Kapitulním kostele Povýšení sv.
Kříže v rámci festivalu Smetanova Litomyšl v koncertu
nazvaném Varhanní matiné. 
Pamětníci si jistě vzpomenou, že skupina Showband
v Litomyšli již vystupovala v květnu roku 2001. Sklidi-
la zasloužený potlesk a my jsme se poslední tři roky
snažili o to, aby se k nám zase vrátila. Letos se to
konečně podařilo. Již v pátek 2. července v cca 13.00
můžete u pomníku Bedřicha Smetany zažít její static-
ké vystoupení, které berte jako upoutávku na sobotu.
V 16.00 vystoupí i na náměstí Přemysla Otakara II.
ve Vysokém Mýtě.  
Showband existuje od počátku 90. let. Je odnoží
Hudební společnosti Noordenveld, která byla původně

založena jako dechový orchestr. Nástrojové složení je
trochu jiné, než jsme zvyklí u našich dechových hudeb.
Zde vedle fléten převažují různé druhy bicích nástrojů,
xylofonů a zvonů. Skupina zpravidla vystupuje se sku-
pinou mažoretek „colour gard“. Je to druh umělecké
činnosti, využívající všechny aspekty tance, soutěžení,
hry, disciplíny, pohybové choreografie a různých spor-
tovních aktivit. Použití praporů, stuh a dalších barev-
ných symbolů dodává vystoupení další vjemovou
dimenzi. Kombinace orchestru a těchto mažoretek je
typicky holandskou specialitou. Základem jsou speci-
ální aranže chronicky známých skladeb. Skupinu tvoří
cca 40 osob oblečených do barevných uniforem.  
Showband se často účastní hudebních pochodů
a veřejných vystoupeních nejen v Holandsku, ale
i v Německu a Francii. V loňském roce to bylo celkem
28x. V domácích soutěžích skupina vyhrála celou řadu
ocenění. Naposledy to bylo na Světovém hudebním
festivalu v Kerkrade (jižní Holandsko), kde byla jed-
ním z nejlépe oceněných orchestrů. 
Tak si tento hudební i barevný zážitek nenechte ujít.

Jaroslav Dvořák,
Litomyšl-Europe-Club, foto promo foto
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Jednou větou „o slavnosti stonožky“

Ve čtvrtek 13. května se plný autobus dětí ze II.
Základní školy (ZŠ) v Litomyšli vydal na zájezd
do Prahy na stadion Dukly na Julisce, kde se konalo
slavnostní setkání u příležitosti oslav 20. výročí vzni-
ku humanitárního hnutí „Na
vlastních nohou – Stonožka“,
které je uznáváno jako zcela dob-
rovolná humanitární a mírová
organizace, když ji v roce 1990
Češka žijící v Norsku - Běla Gran
Jensen založila, ani ve snu ji
nenapadlo, že se do aktivit Sto-
nožky zapojí tisíce dětí a stovky
učitelů v českých i zahraničních
školách, ve kterých děti malují
a prodávají vánoční přání, získá-
vají finanční prostředky organi-
zováním Stonožkových týdnů,
pořádají sbírky na pomoc nemoc-
ným a postiženým dětem v Česku
i v jiných zemích světa – a to jistě
je důvod k oslavě, ale současně se
slavilo i 10. výročí zahájení spolu-
práce s Armádou ČR, možná právě
proto přijelo na slavnost Stonožky
více než 2 000 dětí ze „stonožko-
vých škol“, tj. ze škol, které se
do tohoto hnutí aktivně zapojují,
dále se zúčastnili generálové,
velitelé i obyčejní vojáci z Afgán-

ské mise, učitelé a čestní hosté, zvukový pozdrav Sto-
nožce poslal i bývalý prezident ČR Václav Havel
a nechyběla ani zakladatelka hnutí paní Běla Gran
Jensen, Armádu ČR zastupoval náčelník Generálního
štábu generál Vlastimil Picek, náměstek ministra
obrany František Padělek a stonožkový generál Josef
Šíba, a ti všichni děkovali dětem za to, že např.
v minulém roce byl za stonožkové peníze pořízen
„školní“ stan pro děti v provinci Lógar v Afghánistá-
nu, náhradní díly na zprovoznění sanitky, dřevo
na otop pro děti z provincie Lógar, a také bylo zajiště-
no a instalováno bezpečnostní zařízení v Léčebně
Opařeny, ale už dnes všichni vědí, že v letošním roce
bude z výtěžku Stonožky vybavena školní knihovna,
zakoupeny učebnice a porodnické sety pro sestry
a sety pro lékaře v Afghánistánu, do Lógaru brzy
odletí i „letadlo plné pastelek - letadlo plné lásky“
a bude v něm tisíce balíčků pastelek, které děti při-
vezly na stadion Dukly pro své afghánské kamarády,
jistě uznáte, že za to všechno si stonožkové děti, sou-
středěné na stadionu Dukly zasloužily zajímavý

program, v jehož úvodu napo-
chodovala na stadion Čestná
jednotka armády, která předved-
la pořadová cvičení se zbraněmi,
pak vběhli na plochu vojenští
psovodi se svými čtyřnohými
svěřenci, které celý stadion
potleskem ocenil především
za ukázky zadržení pachatele
a cviky poslušnosti, potlesk
nebral konce, ale do jejich
vystoupení už bylo slyšet motory
přibližujícího se vrtulníku,
ze kterého seskočilo osm armád-
ních výsadkářů, o kterých jsme
si říkali, že je až neuvěřitelné, co
dokázali předvést, proto i jejich
vystoupení bylo oceněno velkým
uznáním, ovšem největším
potleskem přivítal stadion
výsadkáře, kterého na hřišti
čekala jeho dcera Adélka Hertlo-
vá ze 4.B ZŠ v Litomyšli, a která
byla šťastná, že její tatínek –
armádní parašutista - se trefil
do středu stadionu, pak oba dva

Místo vstupenky na stadion Dukly odevzdávaly děti pastel-
ky, které u vchodu vybírala paní uč. Lída Drobná. 

Sportovní družstvo II. ZŠ v Litomyšli obsadilo ve čtyřboji
6. místo. 

společně odpovídali moderátorovi Petru Vackovi,
Adélka pomohla tatínkovi zabalit padák a společně se
vyfotili, ale to už jsme začali sledovat soutěž v atletic-
kém víceboji – v překážkovém běhu, skoku do dálky
z místa a štafetovém běhu na 4x 60 metrů, ve které se
sportovní družstvo II. ZŠ v Litomyšli v silné konku-
renci 25 škol umístilo na šestém místě, za to jsme jim
nadšeně tleskali, stejně tak jako jsme v podvečer tles-
kali všem účinkujícím kulturního programu, ve kte-
rém jsme nejdříve shlédli program žáků
ze stonožkových škol a nakonec vystoupili profesio-
nálové: houslista Michael Hejč zahrál na elektrické
housle, bývalý stonožkový žák - operní zpěvák Adam
Plachetka zazpíval árii z Mozartovy opery Figarova
svatba, a pak už začal velký koncert - nejdříve zpíva-
la Tereza a Pepa Vágnerovi a populární Ben Cristovao,
na závěr sólisté s celým stadionem zazpívali Stonož-
kovou hymnu a slavnost Stonožky ukončil nádherný
ohňostroj, který všichni účastníci ocenili dlouhotr-
vajícím potleskem, ale velký potlesk by zasloužily
i paní učitelky, které se na II. ZŠ o Stonožku

• Poradenství ve výživě, sestavování jídel-
níčků.

• Masáže: indická antistresová, čínská, rela-
xační, sportovní a rekondiční, manuální
lymfodrenáž.

• Výklad z karet, Kabalistická numerologie,
Vyrovnání meridiánů - jin a jang - úleva
od bolesti na těle i na duši.

• Kurzy sebepoznání a vnitřního rozvoje.
Kurzy reiki.

BESEDA V CENTRU GRÁCIE
Litomyšl 21. června od 17 h na téma
Uzdrav své tělo. Správná životospráva,
pohyb, pozitivní myšlení a jak emoce
a pochopení mohou ovlinit naše zdraví.
Cena 80 Kč. Nutno objednat dopředu.
Počet míst je omezen.

Salon Vivien, centrum Grácie
Trstěnická 911, Litomyšl
www.salonvivien.wz.cz
www.hubnete.cz/maki
www.reiki-srt.com
tel. 722 926 684, 731 476 943
simackova@unet.cz
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Největším potleskem přivítal stadion
výsadkáře, kterého na hřišti čekala  jeho
dcera Adélka Hertlová ze 4.B ZŠ v Litomyš-
li. Tatínek i jeho dcera společně odpovída-
li moderátorovi Petru Vackovi, společně
balili padák a společně se vyfotili. 

starají: L. Drobná, E. Rychtaříková a M. Brýdlová,
které měly radost, co všechno jejich stonožkové děti
umí a co už všechno dokázaly, měly radost, že na sta-
dionu Dukly se sešlo skoro dva a půl tisíce dětí, hostů
a účinkujících, ale pořád tam zůstalo hodně míst vol-
ných, takže pokud se do humanitárního hnutí Sto-
nožka zapojíte, příště tam můžete jet taky.

Text a foto Vladimír Šauer

Výstavu českého génia otevřou v muzeu
členové divadla Járy Cimrmana

Stopy Járy Cimrmana se jmenuje putovní výstava,
která se v Regionálním muzeu v Litomyšli (RML)
uskuteční od 16. června do 31. srpna.
Fenomén Járy Cimrmana se stal nedílnou součástí
české kultury. Putovní výstava obsahuje historii
Divadla Járy Cimrmana a dále je zaměřena přede-
vším na osobnost Járy Cimrmana a jeho širokou roz-
sáhlou tvorbu učitelskou, vědeckou, divadelní atp.
Historie divadla obsahuje fotografickou historizují-
cí dokumentaci existence divadla. Jednotlivé pane-
ly jsou věnovány osobnostem, které v souboru
působily a pražským divadelním scénám, kterými
Divadlo Járy Cimrmana prošlo - od Malostranské
besedy, Reduty, Branické scény, Divadla Solidarita
až po dnešní působiště v Žižkovském Divadle Járy
Cimrmana. Nemohou proto chybět fotografie a scé-
nické prvky z jednotlivých představení. Na výstavě
můžete také vidět předměty ze života Járy Cimrma-
na: lékařský kufřík z dob, kdy Cimrman působil jako
porodní dědek, učitelské holínky, expozice předmě-
tů z jeho cest do Afriky, busta Járy Cimrmana
v životní velikosti a mnohé další. Jára Cimrman je
univerzální český génius, vytvořený Jiřím Šebánkem
a Zdeňkem Svěrákem. Na motivy jeho života a díla
byla vytvořena podstatná část repertoáru Žižkov-

ského divadla Járy Cimrmana, hry napsané jeho
jménem a vědecké přednášky. Byl o něm natočen
i divácky úspěšný film Jára Cimrman ležící, spící.
Veřejnosti jsou nejznámější autoři her Ladislav
Smoljak a Zdeněk Svěrák. Nezávisle na nich se Cimr-
manem zabýval i Sallón Cimrman Jiřího Šebánka.
Jára Cimrman se narodil ve Vídni někdy mezi léty
1853 a 1859 (matrikářův nejistý rukopis připouští
i roky 1856, 1864, 1868, 1883 či 1884). Jeho otec byl
český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská
herečka Marlen Jelinková-Cimrmanová. On sám se
cítil být Čechem, o čemž vypovídá i poslední zápis
z jeho deníku, kde Cimrman vyjadřuje touhu „uvidět
svou vlast Böhmen“. Byl jedním z největších českých
dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovate-
lů, filozofů, vynálezců, kriminalistů a sportovců své
doby. Poslední bezpečně zjištěné místo pobytu je
Liptákov v Jizerských horách roku 1914. Podle
jiných informací však z Liptákova odjel do starobin-
ce ve Frymburku. Cimrmanovo údajné místo skona-
ní se nachází v lese na tzv. Husí cestě, poblíž obce
Skalka v Ústeckém kraji. Za svého života se nedo-
čkal uznání. Teprve objevem truhly s pozůstalostí
dr. Evženem Hedvábným je evropská veřejnost
seznámena s jeho géniem.

Výstavu pořádá Regionální muzeum v Litomyšli
ve spolupráci s Agenturou Echo a Divadlem Járy
Cimrmana. 
Slavnostní zahájení proběhne v úterý 15. června
v 17.00 v hlavní budově RML za přítomnosti členů
Divadla Járy Cimrmana.                 Mgr. Roman Košek
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Nechmurné vítězství s pochmurnou pohádkou
Ověnčeny vavříny vítězství se vrátily z krajského kola
středoškolské odborné činnosti (SOČ) studentky
Střední pedagogické školy Litomyšl. Klání těch nejlep-
ších se konalo v Pardubicích v polovině uplynulého
měsíce. Až do pozdních odpoledních hodin obhajovali
účastníci své práce. V soutěžní kategorii pedagogika,
psychologie, sociologie a problematika výchovné čin-
nosti zvítězila Klára Večeřová z litomyšlské pedagogic-
ké školy se svým psychologickým výkladem pohádek.
Porotu zaujal zejména Klárčin vlastní výklad pohádky
Sedmero krkavců. „Celá pohádka na mě působí chmur-
ně. Není příliš typická,“ hodnotí pohádku studentka
a dodává: „Tak silná a rozumná hlavní hrdinka se
neobjevuje často. Myslím si, že tato pohádka je ovliv-
něna křesťanstvím. Jsou z ní trochu cítit křesťanské
zásady. Celkově Sedmero krkavců ukazuje sílu odhod-
lání a sebeovládání.“
Studentky doprovázela Pavlína Nováková, učitelka
hudební výchovy a speciální pedagogiky, která na ver-
dikt poroty čekala neméně napjatě jako její svěřenky-
ně, neboť figurovala u některých prací jako vedoucí.
Pyšná tak právem mohla být na 1. místo Kristýny Stří-
teské, studentky teprve 3. ročníku střední pedagogické

školy. Ta v soutěžní kategorii zdravotnictví, námětem
Interrupce v České republice aneb Máme život ve svých
rukou, obhájila nejlépe. „Porota k této práci neměla
jedinou připomínku,“ konstatuje Pavlína Nováková
a dodává: „Pro studentku pedagogické školy se jedna-
lo o neobvyklý obor, o to více je její první místo cenné.
Navíc vzhledem k mládí Kristýny, studuje teprve třetím
rokem, ji práce nesloužila jako ročníková a musela se
tématu věnovat během roku ve svém volném čase.“
Nelehkým úkolem bylo mimo jiné probrat se množ-
stvím literatury, která tuto problematiku zpracovává.
Podle vyjádření Kristýny Stříteské se však většina titu-
lů zabývá obhajováním života a prosazováním názoru,
že interrupce je neetická záležitost. „Bylo obtížné
zaujmout neutrální postoj, když většina literatury
tento zákrok odmítá,“ komentuje studentka, která se
přesto snažila nestranit žádnému z oficiálně prezento-
vaných názorů. Svědčí o tom i fakt, že v rámci dotaz-
níku nechala zaznít jak názory kněze, tak i lékaře -
gynekologa. „Přístupy se polarizovaly na důsledky
a příčiny interrupce. O příčinách hovoří kněz, který
embryo nazývá dítětem, tedy člověkem majícím právo
na život od samého počátku. Na důsledky se zase

zaměřuje lékař - gynekolog. Ten o embryu mluví jako
o plodu, bytosti závislé na matčině těle a jejím rozhod-
nutí a se znalostí věci vysvětluje interrupci jako jeden
z důsledků řešení těžké situace, nejmenší možné zlo,“
objasňuje stanoviska dotazníku Kristýna a dodává:
„Myslím, že praktičtější je řešit důvody, které k inter-
rupci vedou než naopak.“ 
Sice bez postupu, ale na nádherném 2. a 3. místě se
umístily Tereza Javorková a Aneta Částková v katego-
rii pedagogika, psychologie, sociologie a problematika
výchovné činnosti a v kategorii zdravotnictví na třetím
místě stanula Anna Kejvalová. Také její téma bylo
aktuální a porotu zaujalo - Vliv internetu na rozvoj
poruch příjmu potravy. „Porotu zaujalo téma, kde
internet je prostředkem pro vyhledávání webových
stránek, které se mohou negativně odrazit v chování
dospívajících dívek. Prostřednictvím něj si vyměňují
informace komunity, které na internetu propagují
heslo nejíst a hubnout,“ komentuje Nováková.
Jak obstojí se svými pracemi Klára Večeřová a Kristýna
Stříteská v republikové konkurenci bude jasné již
v polovině června. Celostátní kolo SOČ se uskuteční
11. - 13. června v Chrudimi.                Zuzana Fruniová

Sluníčkové děti
Děti ze dvou litomyšlských mateřských škol dostaly
v pátek 28. května dárečky ve formě taštiček s klo-
kánkem, symbolem Sluníčkových dětí. Mateřské školy
na ulici Lidické a 17. listopadu se totiž zapojily do stej-
nojmenného projektu, který má za cíl seznámit s pre-
vencí při pobytu na slunci. 
Projekt Sluníčkové děti připravila dm drogerie. „Jde
o aktivitu, zaměřenou na edukaci dětí předškolního
věku o správném chování při pobytu na slunci. V rámci
aktivity navázala dm spolupráci s téměř 400 mateřský-
mi školami po celé České republice a připravila ochran-
né balíčky péče o citlivou dětskou pokožku pro téměř
36 000 předškolních dětí,“ vysvětluje Kamila Gvuzdo-
vá, z dm drogerie markt a dodává: „Cílem aktivity je
především zlepšení informovanosti a prevence před
škodlivými  účinky  slunečního  záření.“  Například
v mateřince na Lidické ulici tento projekt vítají, proto-
že na školní zahradě mají bazén. „Chodíme tam s dětmi,

koupeme se a samozřejmě nakupujeme ochranné pro-
středky. V projektu vidíme prevenci proti rakovině kůže
už od toho nejmladšího dětského věku,“ říká ředitelka
III. Mateřské školy Stanislava Kusá. Každá mateřská
škola zapojená do projektu získala tašku s opalovací-
mi přípravky určenými k ochraně dětí při venkovních
aktivitách během jejich pobytu ve školce. „Kromě toho
obdrželo každé dítě vlastní balíček, obsahující infor-
mační materiály a cestovní balení dětského mléka
na opalování s ochranným faktorem 30,“ sděluje
Kamila Gvuzdová. Informační materiály jsou určené
především rodičům, aby ani doma nezapomínali na to
vést děti k prevenci při pobytu na slunci. Samozřejmě
i ve školkách budou učitelky s dětmi hovořit o nutnos-
ti chránit se před sluncem a možná i něco více. „Určitě
vyhlásíme nějakou výtvarnou soutěž, do které se děti
rády zapojí. To co nakreslí, pak předáme dm, aby vědě-
li, že akce má ten význam, o který tady jde,“ prozrazu-
je Stanislava Kusá.                           -red-  foto Jana Bisová

Pomáháme, kdo pomůže nám?
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pardubice zaháji-
lo v dubnu 2010 realizaci projektu na podporu integra-
ce a zaměstnanosti osob pečujících o osobu blízkou
v Pardubickém kraji. Projekt nabízí nejen vzdělávací
aktivity, ale i přímou podporu při hledání pracovního
místa.
„Pomáháme, kdo pomůže nám?“ – tak zní celý název
projektu (reg. číslo CZ.1.04./3.3.05/31.00296), finan-
covaného z Evropského sociálního fondu (ESF) pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt
bude probíhat v následujících 15 měsících na území
pardubického kraje – především v oblastech Litomyšl-
ska, Ústecka a Třebovska, kde je problém nezaměstna-
nosti nejpalčivější.
Realizátorem projektu je KŘIŽOVATKA handicap cent-
rum o.s. Pardubice spolu s partnerem, kterým je Měst-
ský úřad Česká Třebová. Projekt je určen osobám
pečujícím o osobu blízkou. To jsou například matky
pečující o své handicapované dítě nebo lidé starající se
o seniora či jiného příbuzného po závažném onemoc-
nění nebo úrazu. Jelikož taková péče je velice nároč-
ným úkolem, vyžadujícím mnoho osobního času
a obětování, stává se nezřídka, že se tito lidé sami
dostávají do svízelných životních situací, že jsou sami
sociálně znevýhodněni co do přístupu k pracovním pří-
ležitostem či veřejným službám. Představovaný pro-
gram má pomoci zvýšit jejich pracovní kvalifikaci

i zdravé sebevědomí, rozšířit obzory a konečně – má
jim pomoci získat práci.
Hlavními překážkami pro osoby pečující o osobu blíz-
kou je nízká sebedůvěra, komunikační bariéry a také
omezené časové možnosti. Proto je projekt zaměřen
na zvýšení motivace a zvyšování kvalifikace v oblas-
tech, které pak cílové skupině umožní najít pracovní
místo na zkrácený pracovní úvazek. Projekt vychází
z již dříve provedené analýzy potřeb pečujících osob
a zahrnuje dvě části. Tou první je individuální poraden-
ství, motivace účastníků a přímá podpora při hledání
pracovního místa, tou druhou jsou vlastní vzdělávací
aktivity. Proběhne také série seminářů, která poskytne
další zlepšení v komunikačních i sociálních dovednos-
tech a schopnostech. Důležitou součástí bude i absol-
vování odborné praxe. Systém podpory je opravdu
komplexní. KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. bude
i po skončení projektu vyvíjet aktivity pro cílovou sku-
pinu, a podílet se tak na vyšší zaměstnatelnosti těchto
osob.
Projekt je nyní ve fázi výběru účastníků. Jste-li osobou
pečující o závislého člena rodiny a chcete si zvýšit svou
kvalifikaci, pak máte výbornou příležitost. V případě
zájmu o vstup do projektu nebo o získání bližších infor-
mací nás, prosím, kontaktujte: Manažer projektu  Petra
Nováková, tel.: 774 467 497, e-mail: projekty@krizo-
vatka-hc.cz, www.krizovatka-hc.cz.

Jan Vávra, asistent projektu ESF

Pokud jste si nestihli ještě nakoupit hadříky na jaro a léto,
Boutique Sabrina v Litomyšli si vás dovoluje pozvat

na  prodejní víkend
ve dnech sobota 12. 6. 2010 od 9 do 16 hodin
a neděle 13. 6. 2010 od 9 do 12 hodin.

Více na stránkách www.boutique-sabrina.cz
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Návrháři z Litomyšle získali cenu Designer’s Award

Sehraná dvojice návrhářů Mgr. Hana Moravcová
a Bc.A. Petr Kalouda pracuje v Litomyšli téměř v utaje-
ní. Málokdo ví, že zde působí pod hlavičkou Atelieru
Habir. V jejich ateliéru vznikají nádherné originální
oděvy, svatební šaty nevyjímaje. A právě za netradičně
zhotovený model s načechranou, vpředu kratší sukní,
korzetem a vlečkou, určený nevěstám, získala tato
dvojice ocenění Designer´s Award 2010. Stalo se tak
v rámci letošního 11. ročníku soutěže Svatební šaty
roku 2010. Hana Moravcová poodhalila roušku tajem-
ství a prozradila něco málo ze života atelieru:  

Jak jste se dali s kolegou dohromady?
Potkali jsme se na jedné akci v roce 1999. Já i Petr jsme
v tomto roce začali „dělat“ poradenské služby a před-
nášky, týkající se stylu a image jak pro ženy, tak
i pro muže. Bylo to v rámci víkendových lázeňských
pobytů pro jednu litomyšlskou cestovní kancelář.
Přednášeli jsme po celé republice. A právě na jedné
takové akci jsme se dali „dohromady“, a tím začala
naše spolupráce. Petr je ten, kdo šije, přišívá flitříky,
krajky, baví ho to. Je to taková švadlenka Madlenka,
jak já říkám. Já se zabývám především marketingem
a managementem, ale i filozofií a koncepcí jed-
notlivých návrhů. Ušít např. takový svatební model
s jakým jsme soutěžili, dá několik hodin, dokonce
i měsíců práce a sedění u šicího stroje. A tu trpělivost
má Petr. Poměrně dlouho sháníme i materiál a další
doplňky. Spolupráce nám funguje už 11 let. Nejen že
spolu vytváříme originální modely, ale šijeme šaty
pro klientelu s vyššími nároky na estetiku a eleganci.

Nápady jsou tedy společné?
Ano i ne. Domluvíme se s Petrem, že zhotovíme určitý
model. Pak dlouze diskutujeme nad tím, jak by měl asi
vypadat. Petr navrhne korpus, který ušije a já mu pak
do toho dalšího „kecám“. Jak je model částečně hoto-
vý, spolu jej stylizujeme a aranžujeme. To pak špendlí-
me, řasíme, stehujeme, vybíráme doplňky a šperky, až
vznikne konečná podoba modelu, se kterou jsme oba
spokojeni.

Kde berete inspiraci?
Všude. Chodíme po hradech a zámcích, do muzeí,
na výstavy. Sledujeme historické filmy, listujeme
v odborných  publikacích,  historických  knihách.

jená. Model je prostě stylizovaný na konkrétní zákaz-
nici. Nejde o univerzální šaty, které si může obléci
kdokoli. Musíte na člověku model vidět, představit si,
jak v něm bude vypadat. Já to prostě vidím. Je to dar
od Pána Boha. A taky říkám: „Děkuji tomu, kdo vymys-
lel zavírací špendlík.“ Pokud jde o modely určené
na přehlídková mola, jsou také pokaždé jiné. Aranžují
se na každou modelku zvlášť. Model má např. jednou
dlouhou vlečku, poté jsou na předním díle kratší
a vzadu hodně nabrané. S každým modelem pracujeme
individuálně. Podle toho, která modelka jej právě
předvádí.

Sice jste nezískali ocenění Svatební šaty roku, ale
cenu návrhářů…
Pro nás je to ocenění prestižní právě proto, že je to
cena návrhářů. Tím jsme ukázali, že jsme jiní a naše
modely originální a extravagantní. Byli jsme zvoleni
prostě nejlepšími. S oceněním jsme nepočítali. Mezi

Inspiraci čerpáme hodně z těchto zdrojů. Pak se vám
v hlavě zrodí nápad a máte vize. 

Vaše modely jsou vždy na konkrétní osobu?
Co se týká i zakázkového šití jsou modely určeny vždy
jen pro konkrétní osobu. Nemůže se nám stát, že
z našeho ateliéru vyjdou dva stejné modely. Například
na plese se dvě ženy nemohou potkat ve stejném
modelu, pokud mají šaty ušité od nás. Když přijde
zákaznice do ateliéru a řekne, co si chce nechat ušít,
tak ji hned vidím v tom konkrétním modelu. Vím, jak
by v těch v šatech měla vypadat a jak by ty šaty měly
vypadat, aby jí slušely. Musíte se řídit také určitými
pravidly. Např. pokud má žena větší boky, nemůže mít
širokou sukni. Musíte ji přesvědčit, že si takovou sukni
nemůže dovolit. Zatím se nám nestalo, že by žena
nedala na naši radu, a pak nebyla s výsledkem spoko-

soutěžícími byla zvučná jména jako Helena Bedrnová,
Tereza Sabáčková, Irena Slavíková, Helena Kroftová…
Je to skvělé, jsme návrháři roku 2010. 

Jak vznikaly vítězné šaty?
Vznikaly tak, že Petr vytvořil základní korzet. K tomu
jsme přidávali metry a metry látek. Chtěli jsme vytvořit
model ve stylu Marie Stuartovny. Poté jsme s Petrem
nad modelem diskutovali, aranžovali a dotvářeli jsme
jej. Říkám Petrovi: „Takhle to být nemůže, nelíbí se mi
to.“ Odpověděl: „Hm, mně taky ne.“ Řekla jsem, že by
to chtělo nějak vyzdvihnout. „Myslíš? Tak něco vymys-
li,“ odpověděl. A takto vznikly vítězné svatební šaty.  

Spolupracujete také se soutěží Miss Majáles…
Ano, již osm let. Soutěžící děvčata oblékáme do našich
modelů pátým rokem. Letos měly soutěžící dívky
na sobě modely z poslední společenské kolekce zima
2009-2010. Oceněné svatební šaty ze soutěže Svateb-
ní šaty roku 2010 si letos oblékla loňská vítězka. 

Na čem pracujete právě teď?
Teď šijeme klasické modely. Také připravujeme novou
společenskou kolekci podzim - zima 2010-2011. Vše je
ale o materiálech. V Česku se velice špatně shánějí.
Na 7. října připravujeme naši autorskou módní pře-
hlídku, která bude ve Smetanově domě, kde předsta-
víme právě naši novou kolekci.

Určitě je možné vaše modely vidět i na módních
přehlídkách…
Přehlídky máme na různých místech celé republiky. Před
měsícem byl Petr na prestižní přehlídce v Praze. Měli
jsme přehlídku v Mohelnici, kde se konal již 31. ročník
prestižní módní show Top styl. Tam byla představena
kolekce „Ballo dei vampiri - Ples upírů“, navazující
na historické prvky, kombinované mezi sebou i s postu-
py používanými v současnosti. Účastníme se veletrhů
Styl a Kabo. Petr bude o prázdninách navrhovat kolekci
modelů pro jednu společnost vyrábějící šperky. No a já
mu budu pomáhat dotvářet styl a koncepci.

Prozradíte, koho ze známých osobností oblékáte?
Oblékáme třeba Ivetu Lutovskou, Českou Miss 2009,
Libušku Vojtkovou, Lucii Vondráčkovou apod. Měli
jsme šaty přímo ve finále poslední Miss České republi-
ky a Miss Europe. Oblékáme herce a tanečníky z Národ-
ního divadla v Brně, ale i Praze. 

Kromě ocenění Designer´s Awards 2010 máte i jiná
uznání?
Petr v roce 2002 na veletrhu Styl a Kabo získal titul
„Výtvarník sezóny roku 2002“. Máme i jiná ocenění,
ale nejsou tak významná jako poslední titul. Jedná se
o regionální akce, kde jsme získali různá ocenění
diváků.                                              Ptala se Jana Bisová

Zleva Hana Moravcová, modelka v šatech Atelieru Habir
a Petr Kalouda na soutěži Svatební šaty roku 2010, foto
Vojta Herout.

Nabízím práci pro SŠ a VŠ
v Litomyšli. Tel. 725 84 62 44.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA,
Vás zve v době trvání operního festivalu

Smetanova Litomyšl na

speciální
festivalové menu.

Rezervace možná
na tel. čísle 461 615 338



ské skicy“ a „Slovenskou fantasii“, takže
trilogie. V roce 1987 se stává krajským diri-
gentem hudebního svazu Hohenlohe. O rok
později zakládá krajský orchestr Hohenlo-
he, který řídí až do roku 2007.
Za svůj největší úspěch v Crailsheimu pova-
žuje uskutečnění koncertu v listopadu
1995 crailsheimského orchestru a hostují-
cích sólistů - světových klarinetistů - Sabi-

ne a Wolfganga Meierových (sourozenci).
V roce 2000 odchází do důchodu. Z aktivního dirigen-
ta se stává čestný dirigent městského orchestru.
Zůstává však i nadále ve funkci krajského dirigenta,
a jako takový zakládá „Seniorenorchester Holienlohe“
(tento hostoval v květnu 2006 v Klášterních zahradách
v Litomyšli a v Benátkách).
Jako důchodce má víc času, aby osobně propagoval
a dirigoval své skladby u různých orchestrů. Můžeme
ho zastihnout nejen v Německu, ale i v Rakousku, Švý-
carsku, Lucembursku, na Slovensku a dokonce
i v České republice. V říjnu 2007 byla Josefu Jiskrovi
udělena čestná zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což
je nejvyšší vyznamenání hudebního svazu spolkové
země Baden-Württemberg. Jak Josef Jiskra sám říká,
dokud mu to „zdravíčko“ bude sloužit, zůstane své
nejmilejší přítelkyni - muzice věrný.
Panu Jiskrovi upřímně gratulují přátelé z Benátek,
Litomyšle i okolí a Brna!

Jaroslav Jiráček (za použití koncertního programu),
foto archiv Smetanova domu 
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Velmi zdařilá Jarní romance 
ve Smetanově domě

Čtvrtek 6. května patřil v malém sále Smetanova domu
koncertu s názvem Jarní romance, uvedenému k poctě
skladatele Zdeňka Fibicha. Na letošní rok připadá totiž
jeho dvojí kulaté výročí - narodil se v r. 1850, zemřel
v pouhých padesáti letech v r. 1900. Kromě sólistů
účinkovaly spojené litomyšlské sbory - Vlastimil (sbor-
mistr Martin Profous), Paní a dívky (Hana Vanišová)
a Mužský pěvecký sbor. Ten vede, jak známo, Otokar
Karlík, který při koncertu spojené sbory dirigoval,
a celý program také režijně připravil. 
V první části večera vystoupilo sedm mladých sólistů,
kteří přímo z Litomyšle či okolí pocházejí nebo
k městu mají svůj vřelý vztah. Jmenovitě Mirka Renzo-
vá (soprán), Karla Vondrušková a Radka Hudečková
(mezzosoprán), Václav Boštík a Milan Motl (tenor),
Leoš Krejčí (baryton) a Matúš Trávníček (bas). Čtyři
z nich známe mimo jiné z loňského úspěšného prove-
dení Blodkovy opery V studni. 
Dvanáct poměrně náročných operních čísel od Bedři-
cha Smetany (Prodaná nevěsta, Dvě vdovy, Dalibor,
Tajemství), z pera Viléma Blodka (V studni) a Antoní-
na Dvořáka (Jakobín, Čert a Káča, Rusalka) přednesli
všichni na výborné úrovni. Mladí pěvci, většinou
posluchači konzervatoře, přesvědčili, že mnozí z nich
mohou v operním světě zamířit docela vysoko. Ve dvou
případech úspěšně zapracovala i režie. Ukolébavka
Julie z Jakobína, pokud se na koncertech vůbec kdy
zpívá, zní vždy jen v podání sólistky. Dvořák však

k tomu připsal i pár tónů pro basový part hraběte
a v podání R. Hudečkové a L. Krejčího jsme tak slyšeli
kompletní provedení výstupu jako v celé opeře.
A vstupní árie Dalibora je v originále doprovázena zvu-
kem houslí, zatímco na koncertech zní obvykle jen
klavír. Také zde byl Smetanův zápis přesně dodržen,
tenor Václava Boštíka doprovodily kromě klavíru sku-
tečně i housle, navíc v podání pěvcovy manželky Hele-
ny, členky Litomyšlského symfonického orchestru.
Možná maličkost, ale vyznělo to celkově velmi pěkně.
Ve druhé části večera zazněla už výhradně hudba
Zdeňka Fibicha. Docent Jiří Pašek z Hradce Králové,
který celý koncert doprovázel na klavír, zahrál sólově
nejznámější Fibichovu skladbu Poem ze selanky V pod-
večer. Mirka Renzová pak recitovala melodram Štědrý
den na Erbenova slova. Leoš Krejčí zazpíval píseň Má
dívenka jak růže je. Oba tito sólisté se uplatnili
i v závěrečném čísle, dvacetiminutové kantátě Jarní
romance, podle níž byl celý večer nazván. Zde měl
hlavní slovo samozřejmě  dobře sezpívaný sbor na text
Vrchlického.
Škoda jen, že celý večer proběhl „jen“ v malém sále
Smetanova domu. Podobných pečlivě připravených
večerů bychom si rádi dopřáli víc a častěji, pokud to
samozřejmě čas věnovaný zkouškám amatérským sbo-
ristům dovolí. O sólisty zde nouzi nemáme a věřme, že
i při jejich nezpochybnitelných ambicích jít výš, zůsta-
nou litomyšlskému publiku věrni.        Zdeněk Vandas

Jarní koncert s oslavencem
Vítání jara zpěvem, hudbou a slovem. Tak
lze nazvat Jarní koncert Smetanova domu,
který se konal 28. dubna. Pod vedením
pana Jiřího Tomáška, zpěv paní Ludmila
Hrodková, Eva Vaverková, pan Václav Boš-
tík a Jan Sisr, předvedl orchestr příjemně
sestavený program. Slovem provázel Vladi-
mír Šauer. 
Strávili jsme příjemný večer. Ale s čím je
nutno se svěřit veřejnosti: Při tomto koncertu oslavil
své životní jubileum hudební skladatel a benátský
rodák pan Josef Jiskra. Narodil se v roce 1935 v Benát-
kách. Svoji muzikantskou dráhu započal ve svých
deseti letech hrou na housle u pana učitele Josefa
Andrieho, později v městské hudební škole u Karla
Faltyse, to už ale na pozoun, který se mu stal pro celý
jeho další život osudem.
Po maturitě na litomyšlském gymnásiu odchází
na pražskou konzervatoř, kde studoval jako hlavní
obor hru na snížcový pozoun. V době vojenské služby
si zajistil místo pozounisty v symfonickém orchestru
ve Františkových Lázních. Po úspěšně vykonaném
konkurzu do Karlovarského symfonického orchestru
(KSO) přijal v dubnu 1962 místo v trombonové skupi-
ně, které zastával více než 17 roků. V roce 1965 založil
se svými kolegy z KSO malou dechovku „Karlovarka“.
Známý byl českou televizí vysílaný televizní hudební
pořad s Karlovarkou „Pozdrav z Karlových Varů“. V té
době se Josef Jiskra již neomezuje jen na úpravu skla-
deb jiných autorů, nýbrž začíná uvádět též své vlastní
skladby.
V roce 1979 dochází v jeho životě k radikální změně.
Po dlouhých rodinných diskuzích se rozhoduje vysídlit
s celou rodinou do Německé spolkové republiky, kde
zastával od ledna 1980 místo městského Musikdirek-
tora v Crailsheimu, a to plných 20 let. Byl pověřen říze-
ním městského orchestru, jeho mládežnické kapely
a Big Bandu. Současně mu byla svěřena výuka žáků
žesťových nástrojů na městské hudební škole.
V těchto dvaceti crailsheimských letech dochází
k úspěšnému rozvoji jeho kompoziční činnosti. Byl
požádán o zkomponování díla většího rozsahu
pro zemský hudební festival v Aalenu v roce 1989. Tak
vznikla rapsodická báseň „Bohemia“, kterou chtěl
oslavit svoji bývalou vlast (později rozšířeno o „Morav-

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
do 13. června / Městské muzeum a galerie
•30. Národní soutěž a výstava amatérské
fotografie
7. června od 19.00 / Fabrika
•Divadlo Kalich: Drahouškové - komedie
o třech dějstvích s J. Paulovou a P. Zedníčkem
v hl. roli.
16. června od 19.00 / Fabrika
•Dvořákův festival - komponované pásmo
hudby a poetických textů o lásce, která stářím
nekončí. Věnováno památce Borise Rösnera.
Umělecký přednes J. Šťastný, hraje Ensemble
Martinů.
Více informací na www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
5. června 19.00–24.00 / Centrum B. Martinů
•Čas pro neobyčejné zážitky - neobyčejná
noční procházka Poličkou s řadou neobvyklých
zastavení povede po stopách B. Martinů.
15. června od 19.00 / Tylův dům
•HUI-TING YANG - sólový recitál tchajwan-
ské klavíristky.
18. – 19. června (pá od 17.00 / so od 14.00) /
Městský park
•Colour meeting 2010 - Mezinárodní festival
hudby a filmu věnovaný setkávání různých
kultur. Vystoupí: Původní Bureš, DVA, Točkolo-
toč, Čankišou, Temporal Loop, Kill the Dandies,
Bluemy.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
11. června / Městské muzeum
•Muzejní noc – zaměřená na starověký Egypt –
náboženství a esoteriku / 19.00–24.00 – volný
vstup do expozic, 20.00 – přednáška egyptolo-
ga J. Kozáka na téma „Sfinga“ a „Poselství
chrámů“ 
19. června od 16.00 / zámecké nádvoří
•Městské slavnosti - vystoupí M. Ztracený,
K. Střihavka se skupinou Leaders, atd.
26. června od 9.30 / dvorana muzea
•11. Moravskotřebovský fotofestival - slav-
nostní zahájení výstavy fotografií s mezinárod-
ní účastí.
Více na www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
7. – 12. června /nám. Přemysla Otakara II.
a Regionální muzeum
•Sodomkovo Vysoké Mýto - festival věnovaný
geniálnímu designerovi a karosáři J. Sodomko-
vi v retro stylu 30. let 
•25. – 26. června / nám. Přemysla Otakara II.
a scéna u Husova sboru
Festival svobody - vyvrcholení stodenního
festivalu inspirovaného 20 lety svobody města
po odchodu okupačních vojsk / 25. června –
divadelní představení, 26. června – koncerty
V. Mišíka , M. Kubišové, Pražského výběru II, J.
Kryla atd. 
25. června – 19. září / Městská galerie 
•Karel Kryl - první výstava Krylova výtvarné-
ho díla. Vernisáž výstavy 25. června v 17.00.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Pronájmu řadovou garáž
za ulicí Dukelská v Litomyšli. Plocha 20 m2, dálkově

ovládaná vrata, volná ihned. Tel.: 602 844 946

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713
• Kompletní kamenické 

a kamenosochařské práce
• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.

• Dlažební kostky světlé a tmavé
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Dirty Way pokřtí své první album 
Kapela Dirty Way začala vystrkovat růžky už v roce
2006. Ovšem název Dirty Way partička používá až
od roku následujícího. V současné době funguje ve slo-
žení: Pája Nešpor (zpěv), Víťa Nešpor (kytara, zpěv),
Fanda Abraham (kytara), Láďa Votroubek (baskytara)
a Míra Kušnír (bicí, zpěv). Od zábavového koncertová-
ní přešla k festivalům a klubům. Na 18. června se
chystá křest jejich prvního alba s názvem Naše genera-
ce. Akce se uskuteční v Music Clubu Kotelna od 20.00.
Bubeník kapely Miroslav Kušnír kapelu představil
a prozradil některé zajímavosti: 

Kdy se datuje vznik kapely Dirty Way a jakým prošla
do dnešní doby vývojem? 
Základy kapely položil v říjnu 2006 Pavel Nešpor, když
seskupil amatérskou hudební formaci ze 3 kytaristů
(Víťa Nešpor, Fanda Abraham, Jirka Štancl) a sama
sebe (zpěv). Na konci roku však musí Jirka odejít
a kluci jsou rázem tři. V březnu 2007 mezi chlapce při-
chází Láďa Votroubek (baskytara) a Filip Sádecký
(bicí). Vzniká název Dirty Way, a tak lze již považovat
tento kvintet za kapelu. Dirty Way se vydávají cestou
zábavové kapely. Nejdříve se klukům moc nedaří a
první menší úspěch zaznamenají až v srpnu 2007, když
složí svou první vlastní skladbu – Užívej. Od té doby
skupina vystupuje většinou po boku zábavových
bandů. Parkety jsou však často prázdné. V květnu
2008 přicházím do kapely já, stávám se manažerem
a začínám partě pomáhat. Na konci roku má skupina
poprvé možnost nahrát fragment své tvorby, a tak
vzniká v prosinci 2008 první demo „…a tak užívej!“
V lednu je z kapely nucen odejít, kvůli nedostatku
času bubeník Filip, a na jeho místo usedám já. Je to
takový nový začátek. Kapela se rozhodne ukončit
vystupování po vesnických tancovačkách a posunout
se zase o krok dál. V dubnu a v květnu je nahráno již
druhé demo „Nohama na zemi“. V současnosti kapela
finišuje na první debutové desce „Naše generace“,
objíždí kluby a festivaly a chystá se na turné Slovakia
tour Summer 2010 a na turné s Last Time a Koblížky
na podzim 2010. Kapela v tomto složení působí
od ledna 2009 a hraje výhradě vlastní tvorbu, tedy
koncertní pojetí v rockových klubech, VIP akcích
a na festivalech. Berme to tak, že v tomto složení fun-
guje již šestnáctý měsíc.

Představíte čtenářům jednotlivé členy Dirty Way?
Pája Nešpor je zpěvák a textař. Stál u úplných začátku
skupiny Dirty Way, a je tak jeden ze 3 hlavních zakla-
datelů. Odmalička rád zpívá. Od puberty začínal vystu-
povat před živým publikem. V roce 2006 zakládá
hudební formaci se svým bratrem Víťou Nešporem,
Fandou Abrahamem a Jirkou Štanclem. Z této formace
nakonec po pár změnách vzniká v roce 2007 kapela
Dirty Way. V té se Pája podílí nejvíce na hlavním voká-
lu a textech.
Víťa Nešpor je kytarista, vokalista a skladatel hudby.
Je o 3 roky starší než bratr Pája a rovněž s ním byl
u vzniku kapely. Na rozdíl od Páji ho hudba chytla až
v 15 letech, kdy začal hrát na kytaru. V 16 letech již
zakládá s Pájou a Fandou kapelu, v níž se podílí přede-
vším na kytarových vyhrávkách a sólech, ale také má
zásluhu na spoustě dobrých melodií.
Fanda Abraham je kytarista a skladatel hudby. Fanda
je Víťův bývalý spolužák ze základní školy. Byl to právě
Víťa, který ho naučil v jeho 16 na kytaru, a v roce 2006
ho také přivedl ke vznikající formaci muzikantů. Tam
zůstal a posléze byl jeden ze zakladatelů. Fandovou
zásluhou vznikly první písničky kapely, jako například
Užívej nebo Leť výš. Je dokonce autorem většiny
hudebních námětů písniček skupiny.
Láďa Votroubek je baskytarista a skladatel hudby. Již
rok před příchodem do Dirty Way se chtěl naučit
na bicí. Nakonec si však zároveň se vstupem do bandy
kupuje baskytaru. Přestože běžně neskládá hudbu
nebo texty, podílí se výrazně na důležitých rozhodnu-
tích a interních záležitostech kapely.
Já mám úlohu bubeníka, vokalisty, skladatele hudby,
textaře, starám se o public relations and Booking
of Dirty Way. Přestože jsem nejstarším členem kapely,
působím v ní nejkratší dobu. Už jako mladý jsem začal
hrát na kytaru a na bicí. Vystudoval jsem medicínu

a pracoval jako zdravotník. V hudebním životě jsem
působil v kapelách Indian T. T., Big Bugs, Revival Jiří-
ho Schellingra, a později také v Guitar Band Rainbow.
Jsem držitelem 2 světových rekordů v délce hry na bicí
v kuse (1996 – 24 hodin, 1998 - 31 hodin). V roce 2008
se stávám managerem kapely. Poté, co z kapely musel
odejít bývalý bubeník Filip, nahrazuji jeho místo.
V současné době tedy ve skupině hraji na bicí, podílím
se také na nějaké té skladbě a do toho všeho ještě stí-
hám práci a rodinu. Na managerském postu mě nedáv-
no vystřídal Pavel Novák.

Proč se kapela jmenuje právě Dirty Way? Má to
nějaké pozadí... ?
Nemá! Berte to jako „špinavá nebo božská cesta“, pro-
stě DW-éčka, neboli Dirty Way. Jmenuje se tak, proto-
že se nám to líbí a připadá nám tento název jiný než
ostatní.

Jak došlo k tomu, že jste se spojil s teenagery? Co vás
k nim přivedlo? 
Kluci se mi líbili. I když zatím nejsou na technické výši,
je tam něco silně patrného. Prvotní dojem byl spojen se
silnou dávkou energie a entuziazmem, který postrádám
vesměs u všech kapel. Silný náboj se prolíná s dokona-
lým tahem na branku a orientaci na jednotný cíl, snaha,
integrita, motivace hrát profi. To je to, co spojuje tyto
lidi. Ostatní se dá dohnat, ale již vzpomínané, nikdy

Máte zájem se nechat profesionálně
nalíčit na jakoukoliv příležitost?
Těším se na Vás!  Michaela Šoutová, tel. 774 329 404
e-mail: michaela.soutova@email.cz, www.soutova.cz

Zemědělská farma Drahoš, 
Dolní Újezd slaví 20 let

Zemědělská farma Drahoš vznikla jako jedna z prvních
na navráceném majetku, po nucené třiceti dvouleté
přestávce, v roce 1990.Tradice statku se datuje
od roku 1548, kdy naši předkové dokázali přežít doby
nevolnictví, roboty, ale nedokázali přežít padesátá
léta komunismu. V roce 1958 pod těžkým nátlakem
režimu odevzdali pole, stroje, zvířata a mnohdy i vlast-
ní dům novým mesiášům zářných zítřků.

Museli to být kruté chvíle pro postižené rody zeměděl-
ců spjatých s půdou, zvířaty a svou krajinou, kterou
milovali a generačně zvelebovali. Hlavním motivem
této hrozné doby byl vzor ve „vyspělém“ sovětském
zemědělství, ale také závist a tato závist provázela
i naše začátky podnikání. Mnozí nám předpovídali
brzký pád a také si to přáli. Výkupní organizace, kde
vládli stále stejní komunisté, nám záměrně neplatili
za dodané produkty. V roce 1998 pod tlakem okolnos-
tí došlo na farmě k radikální změně orientace výroby,
na produkci ovoce, zeleniny a brambor, se snahou si
veškerou produkci prodat ve vlastní režii. Tato změna
se ukázala jako volba správným směrem. Ostatní země-
dělci šli cestou velkých výměr, a to hlavně z důvodů
získání dotací na plochu. My naopak snížili výměru
na 50 ha, ale s tím,že se zvýšila produktivita z 1 ha
a kvalita obdělané půdy. Nepotvrdilo se přání někte-
rých nepřejících, ale naopak farma svou strategii vyso-
ké kvality spojenou s rozumnou cenou své produkce
a pořádku na poli i v provoze potvrdila, že patří
na Litomyšlsku mezi kvalitní farmy, které i při malé
výměře,dokážou uživit rodinu, a to bez dotací a dluhů.

DrahošoviPLACENÁ INZERCE

Farma Drahoš, Dolní Újezd u Litomyšle
nabízí

SAMOSBĚR
JAHOD A CIBULE,
A DÁLE PRODEJ
BRAMBOR, ČESNEKU
A JABLEK.
Informace na tel. čísle 607 607 632. 

nedoženete. Buď to ve vás je, nebo ne. Mé zkušenosti
plus oni se rovná úspěch. Tak to vidím já, proto jsem to
ještě naposledy zkusil! Další pokus nebude.

Hudební styl kapely se dá asi těžko zaškatulkovat. Co
tedy hrajete?
Ať všichni přijdou 18. června do Kotelny v Litomyšli.
Uslyší melodický punk, kde se prolíná pop, rock, neo-
punk. Já tomu všemu říkám bigbít. Hrajeme vlastní
živou muziku, a to nás baví. 

Kapela má vlastní písničky. Kdo má hlavní slovo?
Vesměs se podílí celá kapela Dirty Way, ale markant-
ním způsobem leader – vokalista Pavel Nešpor. Co se
týče textů a harmonií, vévodí nejčastěji druhý kytaris-
ta František Abraham. Do toho si bubeník vymýšlí ryt-
miku, podle které se udělá basa. 

Co můžeme čekat od nového alba Naše generace?
Jde o průřez tvorbou životní etapy Dirty Way. Je tam to
nejlepší, co DW mohou nabídnout. Má velmi pečlivě
připravený obal a narozdíl od běžných standardních
obalů se pyšní kartonovým praktickým obalem, který
vyniká svou barevností a obsahem. Disk obsahuje 12
pecek a jedno Intro. Je asociací k propojení dvou
generací v kapele. CD bude dostupné v běžných hyper-
marketech i v kamenných krámcích.

Od vesnických zábav jste přešli k festivalům…
Hrajeme jen v rockových klubech a na fesťácích. Teď
nás čeká ve slovenských Mezilaborcích, rodišti Andyho
Warholy, účast na Rock Satori Festu, společně s profí-
ky ze Slovenska Zonou A a Konfliktem.

Jste přihlášeni v soutěži Skutečná liga. Co to
pro kapelu znamená a proč právě tato soutěž?
Kromě zkušenosti, kterou přináší každá taková soutěž
(v minulosti jsme se zúčastnili finále Fly Up), jsou tu
i hodnotné ceny (zpravidla nástroje a nástrojové vyba-
vení), zaplacené frekvence v nahrávacím studiu,
hudební kontakty s profíky a možnost vystupovat
na prestižních hudebních festivalech, jež jsou honoro-
vané pro každého muzikanta. A samozřejmě budování
brandu - značky Dirty Way.

Jaké jsou plány do budoucna?
Živit se muzikou, natočit klip do Óčka a připravovat
druhou desku!
Kapela má stránky www.dirtyway.wz.cz.

Ptala se Jana Bisová, foto Miroslav Vodehnal
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Tip na výlet - Hřebečské důlní stezky
V červnovém tipu na výlet nebudeme cestovat nijak
daleko. První víkend v červenci, přesněji 4. července,
se chystá otevření dlouho připravovaných Hřebeč-
ských důlních stezek. Celodenní program začne pěší
procházkou nebo projížďkou na kolech po nově zbu-
dovaných turistických objektech v hřebečských
lesích. Vše pak v podvečer vyvrcholí na nádvoří
zámku.
Hřebečsko je zajímavou oblastí nejen po stránce geo-
logické, ale i blízkou či dávnou historií. Ta se nabízí
v podobě krajiny i staveb. Krajina svým nerostným
bohatstvím dávala obživu mnoha generacím žijícím
v blízkosti Hřebče. Těžené suroviny využívali starou-
sedlíci buď opravdu jen místně (např. hnědé uhlí),
a naopak naleziště žáruvzdorných jílů ve své unikát-
nosti, díky své kvalitě a výjimečnosti, získaly míst-
ním světové renomé. Projekt Hřebečské důlní stezky
čerpá právě z těchto zajímavostí. Je určen jak pěším,
tak cyklistům.
Při putování stezkami napříč Hřebečským hřbetem
na návštěvníky čeká řada informativních zastavení.
Na naučných stezkách najdou informace o regionální

geologii, zjistí mnohé o historické podmíněnosti
vzniku specifického důlního hospodářství v blízkém
okolí. V drobných zmínkách získají také přehled
o ostatních těžených surovinách, zajímavých techno-
logických postupech těžby a úžasné technice využí-
vané našimi předky. U naučných stojanů se malí
i velcí poučí o tom, jak vypadali místní horníci před

Cyklobusem Českomoravským
pomezím už popáté!

sto lety, milovníci techniky zjistí, jak byly budovány
portály štol – vstupy do podzemí, kolika kolejemi byl
osazen důl Hugo Karel. Takové altány, napodobeniny
neboli makety starých důlních děl budou střídat při
průchodu lesem krytá odpočívadla na vyhlídkách.
Zde zjistí zvídaví pocestní, jak vzácná je hřebečská
květena a zvířena. Kolem cest, vedoucích po Hřebeč-
ském hřbetu, objeví návštěvníci lesa například
vyhlídkovou plošinu, na kterou musí jít po schodech
směrem dolů. Poutníci sestoupí bezpečně svahem
s pralesním porostem a na konci schodiště si z ploši-
ny prohlédnou nádhernou krajinu, výrazně modelo-
vanou například do podoby spících krokodýlů. To,
když se pozorně zadívají na Třebovské hradisko
a na Rychnovský vrch. Návštěvníci také potkají roz-
hlednu v podobě těžní věže na Strážním vrchu
a za pěkného počasí dohlédnou až na masív Hrubého
Jeseníku a na Kralický Sněžník. Po Hřebči se dál
dojde až do Mladějova na Moravě. Zde uslyší a uvidí
vláček, tažený parní lokomotivou, šinoucí se
do kopce. Každý si jistě se zájmem prohlédne Mladě-
jovské průmyslové muzeum. Kdo bude pokračovat
dál, získá vědomosti o historii osídlení v třebovské
kotlině. Opět z naučných panelů – třeba u hradiska
v Udánském lese. Ti, kteří přijdou nebo přijedou
na kole z opačné strany, jistě vystoupají na tajuplný
Rychnovský vrch. Z něj se otvírá nádherný pohled
na Hřebečský hřbet. Po cestě najdou stopy toho, jak
v zimě hospodařil u Moravské Sázavy bobr „dřevoru-
bec“, nechají se ohromit romantickou zříceninou
dávno opuštěného kláštera Koruna u Třebářova,
anebo projdou přes Radišov a kunčinské nádraží
na zámek v Moravské Třebové a prohlédnou si expozi-
ci o geologickém vývoji v regionu.
Znovu opakujeme, že Hřebečské důlní stezky se otví-
rají 4. července. Stojí za vidění, vždyť je to coby
kamenem dohodil. 

-red- (použity texty z www.hrebecskedulnistezky.cz),
foto Petr Šilar - Deník

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
v minulých letech našel již mnoho příznivců, a proto
jej není třeba příliš představovat. Poprvé vyjel cyklo-
bus, tedy linkový autobus uzpůsobený pro převoz kol,
o prázdninách v roce 2006. Letos se tedy na svou trasu
vydá již popáté.
I pro letošní rok je pro příznivce cykloturis-
tiky připravena zajímavá novinka. Po loň-
ském rozšíření projektu o trasu
do Moravské Třebové a Jevíčka se v letoš-
ním jízdním řádu cyklobusu objeví také
zastávka v České Třebové. Cyklisté tak
budou moci navštívit například rozhlednu na Kozlov-
ském vrchu, nebo využít napojení na nový systém
cyklo a in-line stezek na Orlickoústecku. 
Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravské-
ho pomezí vám nabízíme ve spolupráci s firmou Zlato-
vánek, městy Polička, Svitavy, Litomyšl, Moravská
Třebová a nově také Česká Třebová. Celý projekt pod-
pořil i Pardubický kraj, který zahrnul víkendový pro-
voz cyklobusu do tzv. základní dopravní obslužnosti.
Každý ze třinácti víkendů a dvou dnů, na které připa-
dá svátek (5. – 6. července), ujedeme přesně 664 km,
což je o 208 km více než v uplynulých letech.     
Cyklobus bude jezdit stejně jako v loňském roce každý
pátek, sobotu a neděli od července do září. Páteční
trasa povede z Poličky přes Květnou a Svitavy do Jevíč-
ka a z Jevíčka přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Čes-
kou Třebovou, Litomyšl, Dolní Újezd a Proseč

do Poličky a večer zpět. V sobotu se dostanete z Polič-
ky přes Proseč do Nových Hradů, dále do Litomyšle,
České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět.
V neděli brzo ráno opět z Poličky přes Květnou
do Jevíčka a z Jevíčka dále přes Moravskou Třebovou,

Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl, Nové
Hrady do Proseče a Poličky. Podrobnosti
naleznete v jízdním řádu.  
Také letos chceme cyklisty motivovat
k návštěvě všech míst kolem trasy autobusu
bez ohledu na jejich vzdálenost od místa
výjezdu. Proto není cena jízdenky vázána

na počet ujetých kilometrů, ale je jednotná. Každý
cestující s kolem zaplatí 40 Kč, ať se rozhodne vystou-
pit kdekoli. Navíc budeme opět podporovat cestování
rodičů s dětmi, kteří budou moci využít výhodné
rodinné jízdné. Toto jízdné mohou využít maximálně
dva dospělí s minimálně jedním dítětem. Každý z rodi-
ny zaplatí pouhých 20 Kč. Cestující bez kol budou
odbaveni na základě platného tarifu.
Během června budou do všech domácností v Litomyš-
li, Poličce, Svitavách, Moravské Třebové a České Třebo-
vé zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou
a několika tipy na výlet. Součástí brožury bude i jízdní
řád společnosti Veolia Transport, která provozuje cyk-
lobus na trase Pardubice – Chrudim – Nové Hrady –
Litomyšl – Proseč – Borová – Hlinsko. Další podrobnos-
ti naleznete v průběhu června na www.ceskomorav-
skepomezi.cz.

Výkup použitých AUTOBATERIÍ
firma ŠTOREK s.r.o.

AUTO MOTO DÍLY
Smetanovo nám. 29, Litomyšl, tel. 461 615 610

Vykupujeme staré auto aku 
cena 5,- Kč/kg, 60-300,- Kč dle váhy

20% sleva na nové AKU

Mamko,Vám zpívám
Zazněla 9. května úvodní píseň koncertu v Lidovém
domě v Litomyšli. Byla to vlastně pocta maminkám,
které si to určitě zaslouží. Velmi milý program uváděla,
po vzoru pana Dvořáka a paní Bohdalové z České tele-
vize, dvojice Věra a Honza. 
Děkujeme Bekrasu, komentátorům i zpěvákům a těší-
me se na další vystoupení této kapely:
• 5. června – přehlídka dechových kapel v Řetové
• 10. června – Klášterní zahrady v Litomyšli
• 18. až 20. června – Jarmark v Litomyšli (s Levoča-

nem)
• 26. června – koncert v hasičském areálu v Makově
• 8. července – koncert na náměstí ve Vysokém Mýtě
• 29. července – koncert pod lípami u Smetanova

domu v Litomyšli
• 13. až 15. srpna – zájezd do družebního města

Levoča
• 22. srpna – dožínky v Trstěnici
• 29. srpna – koncert v přírodním areálu Pod hájem

na Desné
• 4. září – koncert na letišti v Jehnědí – Letka
• 11. září – Obecní slavnost v Poříčí u Litomyšle
• 25. září – Lubenská šťopička.
Bekras vám nabízí možnost zhlédnout některý z výše
uvedených koncertů. Těšíme se na další vystoupení!

Jaroslav Jiráček

Dětský den na Veselce
V neděli 6. června od 15.00 se na Cvičebním sále
na Veselce (naproti Portmoneu J. Váchala, za I. ZŠ
Litomyšl - vchod zezadu) uskuteční Dětský den plný
soutěží, smíchu a odměn.
Dětský den je určen dětem do 12 let. Na Veselce na ně
budou čekat skupinové soutěže – přetahování, štafe-
ta, zábavné a naučné hry, hledání kuliček, hod na cíl,
rybolov, jízda na koni nebo stezka odvahy tmavým
tunelem. Odměnou jim budou výhry, pamlsky a dobrá
zábava. A co víc? Přijde i kouzelník. Přijďte se pobavit
na Dětský den na Veselce.                                          -red-
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Žít v Litomyšli mě baví. Bavím se, když vyzvedávám
hosty na autobusovém nádraží a jdeme na náměstí
s obchůdky. Tady galerie, tu pekárnička nebo jedineč-
né knihkupectví. Baví mě s nimi procházet Klášterní-
mi zahradami, míjíme objekty u zámku a potkáváme
skupinky Japonců. 
Pak už to hosté zpravidla nevydrží a začnou klást
otázky. Kolik to tady má obyvatel? Tohle je jako inter-
nát pro studenty? Kdo to navrhl? Tohle stavěl nějaký
mecenáš? Třeba americký zenový mnich Myong
Haeng Sunim si přál vidět restaurátorskou školu.
Vystudoval staré jazyky, a tak byl u historických knih
zaklíněných v lisech jako u vytržení. Tohle prostě
na tak malém městě nečekal. Jak píše: „Litomyšl je
nejhezčí město v Čechách“. Jednou v Reflexu vyšel
text s touto větou: „…sídla typu Cambridge či Lito-
myšle.“ Ano, Litomyšl se během let stala již sídlem
než jenom městem. 
Žít, sídlit v Litomyšli mě baví. Dělám to už 35 let. Jedi-
né zaváhání nastane, když musíme na „druhou“ stra-
nu města přes silnici, třeba kvůli budově gymnázia. To
je stará Litomyšl! To je z minulého režimu, který
nebral v potaz přání svých občanů. Vysvětluji cizin-
cům a návštěvníkům našeho města na „smutném“
betonovém mostě. A nyní se ve městě plánuje něco
dalšího, čemu moc fandím, je to bytový projekt „Zelená

alej.“ Ale když jsem uviděl plány, všiml jsem si, že
na nich něco nepasuje. 
Vždy, když se staví dům na kraji města, přichází
do lokality tak, aby tam pasoval. Se vším všudy, nejen
architektonicky, barevností, ale i řešením příjezdo-
vých cest. Vzniká tak harmonické zasazení do stávají-
cí zástavby. Jsem překvapený, že projekt „Zelená alej“
tohle neumí. Jakoby vznikal doslova na zelené louce,
kde nikoho a nic není. Kde už nikdo nesídlí. Žene dvě
stě metrů silnice, světe div se, podél stávající zástav-
by na straně zahrádek všech přízemních bytů. Natěs-
no, samozřejmě. Má to nějaké řešení? Jistě, už je
dávno nakreslené na jiných plánech. Na plánech doc.
Ing. arch. Petra Hrůši, který zpracovává pro naše
město územní plán. 
Jsem jenom obyčejný člověk. Prosím, vysvětlí mi někdo,
proč si platíme špičkového architekta, abychom násled-
ně jeho plány ignorovali? Majitelé společnosti Billa také
nechtěli, aby jejich typizovaná supermarketová krabice
pasovala. Ale město na to dohlédlo a litomyšlské nádra-
ží je zkrátka nejhezčí. A ti majitelé se nakonec dali sly-
šet, že jsou rádi, že do toho šli. Chápu, že stavební
společnost založená v Praze nemusí rozumět tomu, co
je to Litomyšl. Že s tímhle máme zkušenosti. Že víme, co
je stará a co nová Litomyšl. Já věřím, že ta stará skonči-
la v roce 1989. A vy? Kamil Novotný, Litomyšlan

z dopisů čtenářů

Stará nebo nová Litomyšl?

Žít v Litomyšli mě baví. Ano i mě, přestože jsem pouhý
přistěhovalec, i když jsem měla možnost bydlet v růz-
ných koutech naší republiky. Shoda okolností, možná
osud, mě zavála právě sem. A jsem za to ráda. Stala se
ze mě „pyšná Litomyšlanka“.
Každý den se potkávám s mnoha lidmi z různých regi-
onů naší země a „šířím slávu Litomyšle“. Těší mě mlu-
vit o Litomyšli nejen jako o městě s bohatým kulturním
životem, které zná každý z hodin dějepisu. Těší mě
mluvit o městě krásném díky své historické, ale i sou-
časné výstavbě. Mám na mysli citlivý přístup k urba-
nistické otázce, spolupráci s uznávanými architekty
a při řešení jednotlivých staveb i zodpovědnost města
v odolávání tlaku investorů. To vše vede ke vzniku
Litomyšle nové – současné a moderní.
Žít v Litomyšli mě baví, jen teď mám trochu strach.
Proč? Protože… Moderní město jistě potřebuje
i moderní bytovou výstavbu v atraktivní lokalitě.
A v Litomyšli je to plánovaná „ZELENÁ ALEJ“. My, oby-
vatelé bytových domů v ulici U Školek, sledujeme pří-
pravy s obavami. Jistě, náš dům je v lokalitě, ve které
se v územním plánu města počítá s další výstavbou.
Nicméně jsme neočekávali, že kromě pětipodlažních
domů (o podlaží vyšších než naše) má být k plánova-

ným cca 100 bytům vybudována i příjezdová komuni-
kace, vedoucí v bezprostřední blízkosti našich oken.
V našem případě by to znamenalo mít silnice z obou
stran domu. Umístění komunikace nejen znepříjemní
život nás všech, ale znemožní majitelům přízemních
bytů s předzahrádkami jejich užívání. Další komplika-
ci vidíme i v plánovaném napojení komunikace
v nepřehledném místě za trafostanicí v ulici U Školek. 
Jistě, silnici pod okny by si nepřál asi nikdo. Zvláště
pak zbytečnou. V územním plánu je totiž v budoucnos-
ti počítáno i s další silnicí z druhé strany „Zelené
aleje“. Ta by mohla vyřešit příjezd k novým domům
koncepčně, bez budování zbytečných silnic - na úkor
zeleně. Ano, všichni bychom si přáli bydlet v lokalitě
označované jako „zelená“. A je snad pochopitelné, že
nikdo nechce bydlet v „ALEJI ASFALTOVÉ“. 
A to je odpověď na mé „Proč?“. Protože Litomyšl je
bezesporu krásná. Jen bychom si přáli ji takovou
zachovat i v místě našich domovů. Abychom my všich-
ni i nadále mohli s radostí „šířit slávu Litomyšle“.
Neboť pro každé město je důležitá nejen minulost, ale
i současnost a budoucnost jejich obyvatel.

Radka Dostálová a sousedé 

Stará nebo nová Litomyšl? II.

odpověď
Projekt Zelená alej je dobrý projekt, který respektuje
požadavky na kvalitní bydlení a je doplněn velkými
plochy zeleně, jež podtrhují vybranou lokalitu. Chápu
záměr soukromého investora postavit projekt v co
nejkratším termínu, bez sebemenších problémů a za
co nejnižších finančních nákladů. Rozhodujícím fak-
torem pro navržení komunikace podél stávajícího
bytového domu byla velikost stavební parcely, která
předurčila polohu nových domů při respektování
zastínění stávajícího domu.
Město Litomyšl má městského architekta a stavební
komisi, kteří mají za úkol dohlížet na nové stavby
a vyjadřovat se z pohledu urbanizmu a dalšího rozvo-

je města. Vzhledem k rozvoji této lokality a k záměru
města do budoucna propojit město s Oseckým údolím,
jako vycházkového a rekreačního území pro tuto část
města, doporučuje městská architektka vybudovat
komunikaci z druhé strany, s návazností na průchod
pro pěší do Oseckého údolí. Pro první dům bude komu-
nikace po pozemku ve vlastnictví města a developer
může pokračovat v projektové přípravě. Problém ale
nastává v přístupu k dalším domům, kde je pozemek
ve vlastnictví soukromé osoby. Tady se pokusí pomoci
město, které se bude snažit pozemek koupit nebo
směnit za jiný. Jednání už započala a věřím, že
dojde k dohodě.
Ač je to někdy stavitelům nepříjemné, snaží se před-
stavitelé města prosadit názory architektů a stavební
komise. Ne vždy se to setká s pochopením. Často to
obě strany stojí značné úsilí a nemalé finanční pro-
středky. Město se snaží své požadavky podpořit
finančně, formou dotace. Uvedený příklad autobuso-
vého nádraží a obchodu Billa je toho důkazem. 
S přáním zelené Zelené aleji a „konečně už sluníčko“

váš starosta  Michal Kortyš

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 měš�anského domu na náměstí.
V přízemí obchod cca 180 m2, ve II.NP 2 byty, III. NP
byt 2+kk, půdní prostor s možností vestavby. 
Č.426. Cena: 12 300 000,- Kč
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  SLEVA!. Cena: 2 055 000,- Kč
Zhoř u České Třebové - prodej menšího rodinného
domu 3+1 se zahradou mírně ve svahu a s potůčkem
na zahradě. Nutná rekonstrukce. Rychlé jednání
sleva. 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 samostatně stojícího rod.domu se
zahradou. 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
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
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 domu 5+1 se zahra-
dou, garáží a venkovním krbem. Vytápění plyn + krb.
kamna. Č.374. Nyní Sleva!. Cena: 2 190 000,- Kč
Džbánov u VM - prodej většího moderního domu.
Dům je v dobrém stavu, patrový, podsklepený,
možno využít i jako dvougenerační( 3+1, 4+1) Vytáp.
kotlem se zásobníkem. Č.309. Cena: 3 990 000,- Kč
Poříčí Zrnětín – prodej roubenné chalupy s vnitřním
dvorečkem a krytým posezením. Objekt je v perfekt.
stavu. Č.320. Cena: 1 690 000,- Kč
Strakov - prodej st. poz. v lokalitě směrem ze Stra-
kova na Janov. Jedná se o poslední pozemek o rozlo-
ze  810 m2, který se bude prodávat již jako
zainvestovaný. Č.255. Cena: 320,- Kč
Čistá u Litomyšle - prodej zděn. domu 4+1 se zahra-
dou, skleníkem a venkovním krbem. Vytápění je el.
přímotopy + krb. kamny v obýv. pokoji, napoj. voda,
elektro, plyn na poz. Č.411. Cena: 1 700 000,- Kč
Trstěnice – prodej lesa 9631 m2. Pozemek je obhos-
podařován dle platné lesní hospodářské osnovy. Stro-
my jsou převážně listnaté, stáří cca 87 let. Těžba
v posl. letech nebyla. Č.412. Cena: 216 000,- Kč

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

obstarání úvěru a pojištění. 

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

32 letý mladík z HK, příjemný vzhled,
tichá povaha, hledá slečnu, 24 – 30 let.

Z Litomyšle a vesniček v okolí.
Tel. – mobil: 732 838 620.

1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě
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Co by asi říkala paní Frebonie?
Zámecké informační centrum hostilo v květnu výstavu
vybraných prací studentů Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli. Vystavená díla byla výstupem projektu,
který měl za úkol seznámit studenty s minulostí i sou-
časností školy. A proč právě letos přišlo gymnázium
s tímto projektem? Je tomu již 370. let, co byla škola
založena a výstava v infocentru byla pouze první vlaš-
tovkou chystaných oslav. 
Výstava nesla název „37 desítek aneb jak se vám líbí,
paní Frebonie?“. Trochu zvláštní titul vymýšleli studen-
ti, a tak se v něm prý zračí smysl pro žertíky. „Název
do určité míry odráží i to, že tato výstava chce prezen-
tovat studentské práce, vzniklé v souvislosti s 370.
výročím založení naší školy. Vzhledem k tomu, že je to
takové kulaté výročí, tak jsme chtěli, aby v názvu výsta-
vy byla zahrnutá i dlouhá tradice, která sahá až k té Fre-
bonii z Perštejna,“ vysvětlila PhDr. Ludmila Marešová
Kesselgruberová, učitelka dějepisu a dějin regionu. 
Gymnaziální projekt, do něhož se zapojili studenti

sexty, 2.A a kvarty byl rozdělen do tří částí – Naši
výborníci, Naše škola v Bruselu a Události moderních
dějin komixem. Prvně jmenovaná část obsahovala
medailony vybraných významných učitelů a absolven-
tů gymnázia. „Nejbarvitější část s názvem Naše škola
v Bruselu vznikala v rámci výtvarné výchovy. Úkolem
studentů bylo, aby poutavou formou upozornili
na mezinárodním fóru (stanovili jsme Brusel) na zají-
mavosti naší školy,“ říká Ludmila Marešová Kesselgru-
berová a dodává: „Vymysleli docela zajímavé věci, jako
jsou různé knihy, leporela nebo trojrozměrné objek-
ty.“ V posledním oddílu pojmenovaném Události
moderních dějin komixem se studenti „vyřádili“
na komixovém zpracování významných událostí 19.
a 20. století, jež určitým způsobem ovlivnily život
gymnázia. „Doufám, že v některých fázích to studenty
alespoň trošku bavilo, i když vzdělávacího násilí
bylo nutno použít,“ doplňuje s úsměvem dějepisářka.
„Výstava 37 desítek aneb jak se vám líbí, paní Frebo-

nie? je první akcí, kterou jsme zahájili oslavy 370.
výročí založení našeho gymnázia. Převážná část akcí
bude koncipována v září a říjnu,“ uzavírá pozvánkou
ředitelka gymnázia Mgr. Ivana Hynková. 

Text a foto Jana Bisová

„Nebýt sám na začátku
ani na konci“
Od 7. do 12. června proběhne pod záštitou Pardubické-
ho kraje Týden domácí hospicové péče. Domácí hospi-
cová péče je služba, která umožňuje těžce nemocnému
člověku strávit poslední dny svého života doma
a v kruhu svých blízkých. 
Smyslem projektu je seznámit širokou veřejnost s exi-
stencí této terénní služby, kterou v Pardubickém kraji
poskytuje nemocným u nich doma Charita ČR. V rámci
týdne budou probíhat odborné konference a informač-
ní akce na dané téma. 
V Litomyšli proběhne dne 5. června odborná konferen-
ce Paliativní medicína – hospicová péče pořádaná
Farní charitou Litomyšl v Lidovém domě. I zde bude
hlavním tématem komplexní péče o tyto nemocné
spoluobčany.                              Markéta Bělohlávková

AUTOKLIMATIZACE
PLNĚNÍ – SERVIS – OPRAVY 

Dezinfekce a čištění ventilačních okruhů a vnitřních prostor vozidla
Dokonalé odstranění plísní a roztočů 100% ochrana před vdechováním alergenů

Prodej náhradních dílů
Příslušenství a autokosmetiky 

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

SAGAR-AUTOSERVIS
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pozvánky

Premiéra katamaránu
na Košíři

V neděli 13. června od 13.30 pořádá Jachetní oddíl
Litomyšl tradiční „Otevření Košíře“ v areálu vodních
sportů v Litomyšli.
Odpoledne bude pojato jako otevřené odpoledne
pro širokou veřejnost a zájemce o vodní sporty všech
věkových kategorií.
Novinkou letošního roku je katamarán. V rámci otev-
řeného odpoledne bude spuštěn na vodu. Návštěvníci
a zájemci si mohou vyzkoušet nejen jízdu na sportov-
ním katamaránu, ale i jízdu na windsurfingovém
prkně a plachetnici pod dohledem zkušených instruk-
torů. Pro začátečníky, děti i dospělé bude k dispozici
suchozemský windsurfingový trenažér, pět prken
a plachet různých velikostí. Za příznivých povětrnost-
ních podmínek bude zařazena slalomová rozjížďka
juniorů.
Přijďte poznat, že surfování i plachtění je ve sportov-
ně rekreačních podmínkách snadné. Rádi se s vámi
podělíme o získané zkušenosti. Sportovním odpoled-
nem v době od 13.30 do 18.00 vás budou provázet
Mgr. Pavel Saqua a Ing. Jiří Kaura. 

Pavel Saqua, foto Zbyněk Rauš

Festival moderní duchovní hudby
V neděli 13. června se v areálu „U studánky“ na Pod-
lubníčku v Horním Újezdu uskuteční Festival moderní
duchovní hudby. 
Program je následující:
10.00 - mše sv. (hudební doprovod - schola Dolní Újezd)
11.15 - hudební mládež - Mladočov
12.15 - Hluboké koření - Chrudim
13.15 - 5 M – Sebranice, Lubná
14.00 - Učedníci - Chrudimsko  (folk)
15.15 - Vocativ - Kutná Hora (folk-rock)
16.30 - Michael - Lanškroun (white-rock)
18.00 - Joanna Rybak a přátelé - Polsko (hlavní host)

V doprovodném programu se můžete těšit na nafuko-
vací skluzavku a skákací hrad pro děti, možnost zhléd-
nutí vyřezávaného pohyblivého Mrázova betlému,
výstavu obrazů Jana Čiháka - malíře Vysočiny, ukázku
a prodej výrobků osob s tělesným postižením z Centra
sociálních služeb v domě sv. Josefa z Chotovic.
Festival se uskuteční i za nepříznivého počasí (pro
návštěvníky bude k dispozici částečně zastřešený
areál, jak proti dešti, tak proti prudkému slunci).
Občerstvení zajištěno. Vstupné je 90 Kč, děti do 15 let
zdarma.                                                                            

-red-

Keramika z domu
dětí a mládeže 
ve sklepení zámku

Výstava dětských prací je letos v nádherných prosto-
rách zámeckého sklepení společně s díly sochaře Olb-
rama Zoubka a keramika Jiřího Dudychy. Všechny
výrobky jsou inspirovány Afrikou a Amazonií. Najdete
zde lidi, zvířata i předměty, které jsme na svých pomy-
slných cestách potkávali. Výstava je otevřena od 1.
června do 20. září, pondělí až neděle vždy od 9.00
do 17.00. Ve středu 16. června od 14.00 zveme všechny
do zámeckého areálu na Africké odpoledne. Čeká
na vás program plný her a hádanek, které souvisí
s cestováním. Můžete si také vyzkoušet tisk afrických
vzorů na textil. Přineste si svá trička, sukně, šatičky
anebo si u nás můžete koupit metráž a potisknout si ji
podle vlastní fantazie. Máme připraveno několik kovo-
vých razítek s nádhernými vzory a různé barvy žhavé
Afriky. Těšíme se na vás. 

Text a foto Hanka Plíhalová Šafaříková

Florální objekty 
v Klášterních zahradách

V rámci předmětu floristika máme za úkol, ve spolu-
práci se Střední školou zahradnickou v Litomyšli,
vytvořit několik florálních objektů (za florální objekt
považujeme umělecky zpracovanou samonosnou
a samostojnou prostorovou dekoraci různé velikosti,
vytvořenou kombinováním základních floristických
technik). Ty budou vystaveny v Klášterních zahra-
dách a v prostoru Piaristického kláštera během Festi-
valu Smetanova Litomyšl (11. června - 5. července).
Letos budou florální objekty vystaveny již podruhé
a pevně doufáme, že se budou líbit. 
Letos jsme se rozhodli ztvárnit různé hudební žánry
a styly, které budou zastoupeny v programu Festiva-
lu Smetanova Litomyšl. Vystaveno bude 7 objektů. 
První z nich je inspirován vystoupením GIPSY WAY -
Pavel Šporcl&Romano Stilo, které se koná v sobotu
12. června na II. zámeckém nádvoří v 15.00 a 21.00.
Ústředním motivem florálního objektu budou šátky
a barvy typické pro tradiční romskou kulturu – červe-
ná a zlatá.
Druhým objektem budou korunovační klenoty (krá-
lovská koruna). Tento objekt reprezentuje více
zastoupených žánrů. Jednak hudebně-literární
pořad s četbou ze životopisu Karla IV., VITA CAROLI,
který se koná v úterý 15. června v audienčním sále
Státního zámku Litomyšl v 19.30. Dále třídílnou kom-
pozici na téma 700. výročí sňatku krále Jana Lucem-
burského s princeznou Eliškou Přemyslovnou, jejichž
synem byl Karel IV. Koncert LES MUSICIENS bude mít
světovou premiéru ve středu 23. června ve Smetano-
vě domě v 19.30. A konečně také KONCERT NA PŘÁNÍ
– KLASIKA ČESKÉHO MUZIKÁLU, ke které Noc na Karl-
štejně nepochybně patří. Tento koncert proběhne

v úterý 29. června v 18.00 a středu 30. června v 19.30
na II. zámeckém nádvoří.
Letošní program představí i smyslnou Carmen a žhavé
flamenco na EXTERNÍM KONCERTĚ VE SVITAVÁCH
CARMEN & FLAMENCO, ve čtvrtek 1. července v Kul-
turním centru Fabrika v 19.30. Tento žánr bude
v Klášterních zahradách představovat svůdná taneč-
nice flamenca.
V interiéru Piaristického kláštera budou k vidění
rozkvetlé varhany, které se vztahují k VARHANNÍMU
MATINÉ. To zazní v sobotu 3. července v Kapitulním
chrámu Povýšení sv. Kříže v 11.00.
Tradiční lidovou kulturu představuje dětská zpěvo-
hra o dvou dějstvích ze života valašských chlapců
a děvčat OGAŘI, konaná ve středu 16. června ve Sme-
tanově domě v 18.00. V našem podání lidové tradice
představuje obří stylizovaná basa, typický lidový
nástroj.
Snad nejslavnějším baletem Petra Iljiče Čajkovského
je LABUTÍ JEZERO, které bude možné zhlédnout 26.,
27. a 28. června na II. zámeckém nádvoří ve 21.00.
V Klášterní zahradě však bude tančit krásná baletka
po celou dobu festivalu.
Samozřejmě nejdůležitějším hudebním žánrem Sme-
tanovy Litomyšle zůstává vážná hudba, kterou bude
reprezentovat notová osnova z květin a přírodnin.
Právě do notové osnovy dokázal Bedřich Smetana
mistrně vložit nejrůznější témata a lidské příběhy.
Ten nejznámější - PRODANOU NEVĚSTU - můžeme
vidět například v pátek 2. července ve 21.00 a 3. čer-
vence v 15.00 a 21.00 na II. zámeckém nádvoří.

Bc. Lucie Fikarová, 
studentka Zahradnické fakulty v Lednici 
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Jan Kapusta oceněn medailí Bohuslava Martinů
Doktor filozofie, muzikolog a jeden ze zakladatelů
Nadace Bohuslava Martinů Jan Kapusta převzal 4.
května v Poličce diplom a Medaili Bohuslava Martinů.
Tímto způsobem se mu dostalo ocenění za šíření odka-
zu poličského rodáka. 
„Nadace Bohuslava Martinů by takto ráda vyjádřila
vděčnost za obrovský kus práce, jímž se o Bohuslava
Martinů doktor Kapusta zasloužil,“ uvedl prof. Ivan
Štrause, předseda Nadace Bohuslava Martinů a Jan
Kapusta skromně řekl: „Já jsem si připadal jako voják,
který normálně koná svoji službu tam, kde má. Já měl
to štěstí, že jsem připadl do Poličky, kde jsem byl jede-
náct let rád. Myslím, že už nemusíme říkat, kdo je Mar-
tinů. To jeho dílo jednou svou složkou přesahuje hudbu,
a tou složkou je humanismus. Tento humanismus, stu-
dánka, louka, děti, čistota lidská, to daleko přesahuje
všechna provolání a prohlášení, a to se týká každého
člověka.“ Profesor Ivan Štrause během slavnostního
aktu uvedl další podrobnosti o doktoru Kapustovi: 
„Jan Kapusta toho má na kontě hodně: členství jak
v přípravném výboru SBM, tak ve stálém výboru
po jejím ustavení v roce 1979 až do dnešní doby. Stál co
člen výboru také při samém zrodu Nadace v roce 1975,
nové Správní radě Nadace pomáhal cennými znalostmi
z muzejního provozu od roku 1990 18 let. Založil tradi-
ci slavnosti Otvírání studánek ve Vlčkově, napsal
nespočet studií o poličském rodáku a jako poslední čin
v této řadě odevzdal zcela nedávno rozsáhlou studii
s názvem Neuvěřitelná kauza Martinů aneb pravdivá
zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly převe-
zeny ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů
z dalekého Švýcarska do rodné Poličky. 
Jistě nebude bez zajímavosti pohlédnout zpětně
na život doktora Kapusty v reflektoru dějin. Je možné,
že mnozí z vás o něm leccos vědí, ale málokdo zná
všechny jeho zásluhy, vzhledem k oslavencově příslo-
večné skromnosti. Předválečné dělnické prostředí,
do něhož se Jan Kapusta v České Třebové narodil, jej
naučilo skromnosti a pracovitosti. Obé si zachoval
do dnešních dnů v míře nejhojnější. V dětství si oblíbil
harmoniku, pak jej také regenschori František Preisler

vědeckou aspiranturu, ale neuzavřel ji obhajobou
práce, protože okresní výbor partaje odmítl dát povolo-
vací razítko. K 1. lednu 1984 byl odejit z vlastního roz-
hodnutí z muzea do výroby. Myslící část veřejnosti sice
jeho vynucený odchod považovala za skandální, ale
takových případů tehdy bylo. Po krátké epizodě u meli-
oračních prací byl zaměstnán ve Státním rybářství
v Litomyšli. Se pstruhy mohl diskutovat podle chuti.
Po 8 letech a Sametové revoluci byl, coby nekvalifiko-
vaný dělník, v rámci transformace podniku propuštěn
do předčasného důchodu. Prakticky týmž vedením jako
dřív, jen se jinak jmenovalo. 
Satisfakce se mu dostalo hojně: čtyři politické strany
mu nabídly kandidaturu do parlamentu a občané si
přáli, aby se stal starostou města. Nepřijal. Stejně jako
nepřijal nabídky na ředitelování Českého muzea hudby
v Praze a Východočeské filharmonie v Hradci Králové.
Mohl se o to lépe věnovat svým zájmům a tomu, kde
mohl být opravdu platný podle hesla „Leckdy chudá
pastýřova chyška zmůže víc, než tábor z něhož válčil
Žižka“.
Kde se vzal jeho zájem o muzikologii a historii?
Na gymnáziu v Lanškrouně, kam chodil v letech
1945–1951, existovali jazzmani a dechovkáři. Kapu-
stovi začalo vrtat hlavou, kde a proč si získala dechov-
ka takovou oblibu, takže později na filozofické
fakultě si toto téma vybral, ačkoli v té době nebyla
populární hudba považována za hodna muzikologic-
kého výzkumu. Soustředil se na dechové kapely 19.
století, pochody a sokolského kapelníka Františka
Kmocha. Kniha s tímto názvem vyšla v roce 1974
a stala se základní literaturou o dechovkách. Sociolo-
gický úhel pohledu z této publikace si Kapusta pone-
chal i u jiných studií jak regionálních, tak o Bohuslavu
Martinů. Lidské a společenské kořeny poličského
rodáka jej zaujaly proto, že na nich mohl demonstro-
vat humanitní aspekt přesahu jeho hudby do všední-
ho života. 
Kdy se vlastně člověk staví na vlastní nohy a volí si svůj
úděl? Ještě v dětství nebo v pubertě nebo teprve
v dospělosti? Až podvědomou oblibu Bohuslava Marti-
nů Janem Kapustou by bylo možno také vysvětlit naro-
zením ve stejném znamení - doktor Kapusta se narodil
7., Martinů 8. prosince. Ten rozdíl 42 let je zanedbatel-
ný. Po příchodu do muzea v Poličce v roce 1972, jehož
součástí byl Památník Bohuslava Martinů, začal kupří-
kladu hledat původ rituálu o otvírání studánek. Snažil
se osvětlit vnitřní lidské hodnoty díla Martinů, jejichž
dokladem je mimo jiné obliba této kantáty. Když se
u nás řekne „Jsem doma“, je každému kulturnímu
Čechovi jasné, že jde o Otvírání studánek. Z tohoto pře-
sahu do mimohudební sféry také dr. Kapusta vychází
ve své práci Neuvěřitelná kauza Martinů. Dokumentuje
v ní, jak pevně je autorská osobnost vkořeněna do své
doby. Jak materiální, tak společenské následky tohoto
prolínání je možno v případě Bohuslava Martinů vysto-
povat i po jeho skonu způsobem, který často vyráží
dech svou náhodnou příčinností. To je samozřejmě pro-
timluv, ale je obtížné nazvat události, které se sběhly
v souvislosti s převozem ostatků skladatele do Poličky
jinak. Pochopitelně všechno vykonali lidé. Mnozí z nich
si ale mnohdy ani neuvědomovali, že jsou jen kolečky
v obrovském soukolí dějin. Jiní zase ta kolečka pečlivě
obráběli a starali se, aby do sebe přesně zapadla. Jed-
ním z nich byl i Jan Kapusta. Prorazit bariéru předsud-
ků vedoucích představitelů tak, aby se smířili
s myšlenkou, že se jimi zavržený renegát, odrodilec
a nepřátelský emigrant vrací do vlasti, nebylo vůbec
jednoduché. A vlast mu připravila uvítání, jakého byli
hodni jen králové. Konec konců i Martinů byl král, ale
král ducha. To je dnes ještě zřejmější než za jeho života. 
Nadace Bohuslava Martinů se pokusí všemi silami,
které má k dispozici, abychom si mohli jednou o záku-
lisí těchto událostí přečíst knihu, na které dr. Kapus-
ta pracoval v ústraní 8 let. Co všechno bylo nutno
vykonat, abychom mohli o Martinů říci „Je doma“, to
je detektivka naštěstí s dobrým koncem, ale spoustou
kritických situací, které tomu převozu mohly mnoho-
krát zabránit. Jan Kapusta ji dopsal navzdory zdravot-
ním potížím.“ 

-red-, foto archiv poličského měsíčníku Jitřenka

učil na housle. V Lanškrouně, kam se s rodinou přestě-
hovali po roce 1945, se učil na harmoniku a flétnu, ale
na profesionální kariéru to bylo málo. Jeho sonorní bas
jej lákal i na dráhu pěvce, ale nakonec k našemu štěstí
zakotvil na hudební vědě na Filozofické fakultě v Olo-
mouci. Po studiích byl umístěnkou přidělen do Zábřehu
na Moravě jako inspektor pro kulturu. V rámci prověrek
59 roku byl propuštěn a uchytil se ve Vlastivědném
ústavu v Olomouci. Ani tady nebyl politicky přijatelný
a v rámci zmenšování pracoviště byl opět „uvolněn“.
Naštěstí Litomyšl tehdy právě potřebovala ředitele

muzea a nabídla dokonce i byt. Přijat byl na základě
úspěšného konkurzu. Málokdo si dnes uvědomí, že
vyhrát konkurz bez podpory příslušného posudku zna-
menalo být opravdu naprosto nejlepší ve všech smě-
rech. Dvanáct let v muzeu mu sice dalo hodně, stejně
jako i on dal muzeu (už výčet prací o východočeském
regionu by zabral pěknou dobu), ale normalizátorům to
bylo jedno. Ve vedeních potřebovali spolehlivé straníky,
a to Kapusta nebyl, vzdor dělnickému původu. Nebo
možná právě proto. Takže opět „padák“.
Jednou z ukázek příčinné náhody bylo jeho následné
přijetí do Městského muzea v Poličce v roce 1972. I tady
to s ním strana měla těžké. Žádná spolupráce ani člen-
ství, jen vynikající odborník. Na ČSAV sice studoval

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

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

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.
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Křížem krážem prázdninami 2010
Také o letošních prázdninách se mohou rodiče žáků
prvních až pátých tříd těšit na program projektu Kří-
žem krážem prázdninami, který již sedmým rokem při-
pravuje odbor školství Městského úřadu v Litomyšli. 
Děti se setkávají každé ráno v prostorách Rodinného
centra na Toulovcově náměstí a odtud podnikají výle-
ty do přírody, za sportem i za poznáním. Zajímavý pro-
gram je připravený na 35 prázdninových dní.
Zahajujeme 7. července a poslední setkání je 27. srpna
vždy od 7.30 do 15.30. 
Výhodou programu je, že dítě může být přihlášeno
pouhý jeden den předem, ale vzhledem k omezené
kapacitě je výhodné děti přihlásit dříve. Pokud se

rodič rozhodne, že své dítě chce zapojit do projektu,
stačí, aby navštívil městský úřad, odbor školství anebo
přímo pokladnu Městského úřadu Litomyšl. Zde si
vyzvedne přihlášku (k dispozici je i v Lilii č. 6 nebo
na webových stránkách města – zprávy z městského
úřadu) vyplní ji a zaplatí úhradu. Cena i nadále činí
za pobyt jednoho dítěte 50 Kč na den a sourozenci
hradí po 40 Kč denně. Platba za stravu je stanovena
na 21 Kč za hlavní jídlo a 5 Kč za polévku. Oběd si dítě
musí zaplatit přímo v jídelně v hotovosti. 
Projekt je podpořen z grantu Pardubického kraje a z roz-
počtu Města Litomyšl.                Milada Nádvorníková,

vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Přihlašuji svoji dceru, syna

....................................................................................

žáka, žákyni  ................  třídy Základní školy 

adresa trvalého bydliště ...............................................

....................................................................................

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod  názvem „Křížem krážem  prázdninami„ organizuje
pro děti 1. - 5. tříd Město Litomyšl v Rodinném centru
Na Toulovcově náměstí v Litomyšli na tyto dny:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Celkem dní: ...................

Bylo uhrazeno:  ....................      Dne ...........................

Úhradu v hotovosti přijal: .............................................
V případě neúčasti dítěte se úhrada nevrací.

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

....................................................................................

....................................................................................

Zdravotní pojišťovna dítěte: ..........................................

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

ANO     NE (vyzvedneme si ho osobně)
*nehodící se škrtněte 

Mobilní telefon na rodiče:  ............................................

E-mailová adresa na rodiče:  ........................................
Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem prázd-
ninami:

Podpis rodičů  .............................................................

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v Rodinném centru na Toulovcově nám. v Lito-
myšli bude zajištěn  od  7. 7. 2010  do 27. 8. 2010 vždy
od  7.30 hod. do 15.30 hod.  včetně  oběda ve školní
jídelně  II. ZŠ nebo jídelně  MŠ.  
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo u
pokladny v jídelně. Cena hlavního jídla – 21,00  Kč +
cena polévky  - 5,00 Kč. Rodiče hradí  za  dítě 50
Kč/den, sourozenci platí 40 Kč/den. 
Úhradu  je možné provést současně s podáním přihláš-
ky na pokladně MÚ Litomyšl, nejpozději den před nástu-
pem do programu.  S sebou: přezůvky, pokrývku hlavy,
plavky, ručník, svačinu, pití a peníze. V případě potřeby
můžete použít telefonní číslo - 605 929 273.
Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu u pojišťovny
Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 1. – 5. TŘÍD)

Křížem krážem prázdninami 2010 

www.artossreality.cz
Pobočka Litomyšl,
Smetanovo nám 58

Tel. 603 115 452

Dům v atraktivní lokalitě
nedaleko centra Litomyšle

Zahrada celkem 690 m2,
na pozemku postavena nová
garáž. Dům není v dobrém

technickém stavu
cena: SLEVA! info v RK

Pronájem bytu 2+1 v centru

Velikost 51m2, OV, Vytápění plyn,
v koupelně bojler, v pokojích
parkety, starší kuchyň. linka
cena 7500,- Kč vč. energií

Pronájem nebytového
prostoru v centru

s nutností investice

Celkem 29 m2 s nutností
vybudovat sociální zařízení,

Investice bude odečtena
z dlouhodobého nájmu.
cena 5000 + energie

Stavební parcely v Benátkách

Poslední dvě stavební parcely
Velikost 713 a 709 m2

ceny od 582 000,- Kč

Dům k rekreaci u Rohozné
na krásném místě u lesa

Dům na kouzelném místě
s potřebou rekonstrukce.

Malá stodola, garáž v přízemí
1 velká místnost s kamny

a 2 menší, v podkroví
2 místnosti, suché WC v domě

cena 390 000,- KčVolejbalový klub jubilantem
Litomyšlští volejbalisté dokončují v červnu mistrovské
soutěže – ženy hrají v sobotu 5. června na domácí půdě
proti Letovicím a k poslednímu utkání zajíždí v sobotu
12. června do Vysokého Mýta. Přípravka chlapců ukon-
čí jarní část soutěže 6. června ve Svitavách, přípravka

dívek hraje 6. června v Moravské Třebové a naposledy
v neděli 13. června pravděpodobně v Poličce. 
Soutěžní přestávka bude trvat dva měsíce, novou sezó-
nu 2010 – 2011 zahájí volejbalisté všech věkových kate-
gorií v prvním srpnovém týdnu intenzivní tréninkovou
přípravou na volejbalových kurtech v Líbánkách.
Volejbalový klub završením této sezóny oslaví 70.
výročí své existence v Litomyšli. Bývalí i současní
volejbalisté stejně jako příznivci tohoto sportu se
mohou těšit na fotoseriál o historii klubu od 40. let
minulého století do současnosti. Aktivní oslavou
tohoto výročí bude volejbalový turnaj všech generací.
Vše se uskuteční v sobotu 26. června se zahájením
v 8.00 ráno ve sportovním areálu na volejbalových
kurtech v Benátkách u Litomyšle. Občerstvení je zajiš-
těno přímo na kurtech a večer bude pokračovat vzpo-
mínáním na společné sportovní zážitky při hudbě
u táboráku.
Volejbalisté srdečně zvou na oslavy sedmdesáti let
volejbalu širokou veřejnost a především příznivce,
bývalé i současné hráčky a hráče volejbalu.  

Eva Hudečková, foto archiv volejbalového klubu

Tým Litomyšle ve 40. letech minulého století. Zleva Rudolf
Mikeš, Čestmír Janoušek, Věnek Valenta, Karel Novotný,
Matějka, pamětníky neidentifikovaný hráč a Antonín Kunt.

www.bclit.org

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

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna
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Závodníci KČCL 1900 si vedou v úvodu jarní sezóny
velmi dobře. V seriálu závodů Moravského poháru má
Josef Holomek na kontě ve své kategorii 2 vítězství
a Josef Mlejnek si zajistil ve své kategorii jedno druhé
a jedno třetí místo.
V závodě do vrchu na Andrlův Chlum se umístil
na výborném druhém místě ve své kategorii Vít Dykast
a na třetím místě dojel Martin Tláskal. V závodě seriá-
lu Cyklo marathon tour horských kol v Pardubicích
ve své kategorii dojel na 2. místě Antonín Hurt a doká-
zal tím, že i silničáři se dokážou po speciální přípravě
pustit směle do závodů MTB!
Odchovanci našeho oddílu Tomáš Dvořák a Pavel
Vopálka nyní závodí v barvách juniorského týmu Dukla

Litomyšlský klub českých cyklistů KČCL 1900
Praha. A velký úspěch zaznamenal právě Tomáš Dvořák
(na fotografii uprostřed), který vybojoval titul přebor-
níka Prahy v silničním závodě juniorů.
Tento úspěšný start sezóny dává tušit, že závodníci
oddílu jsou na letošní seriál závodů velmi dobře při-
praveni.     Text a foto Ing. Jan Dvořák, jednatel oddílu

Billard centrum - Lidový dům
So 12. 6. od 13.00 - Turnaj v karambolu - volná hra,
jednotlivci, startovné 100 Kč
So 26. 6. od 13.00 - Turnaj jednotlivců - 8 ball,
startovné 150 Kč
www.bclit.org
Stiga-hokej - sál DDM
každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga 
So 5. 6. od 14.00 - Litomyšlský pohár 2010 ve stiga-
hokeji - 6.kolo
Velký Košíř - Nedošín
Ne 13.6. od 13.30 do 18.00 - Otevřené odpoledne
pro nové zájemce o windsurfing a jachting - k dis-
pozici bude 5 windsurfingových kompletů a pla-

chetnice. Proběhne závod ve slalomu juniorů lito-
myšlského oddílu. Premiéra Katamaránu na Košíři. 
Více info na tel. 776 056 801.
Primátorská hráz
Pá 11. 6. od 12.00, So 12. 6. od 10.00 a Ne 13. 6.
od 10.00 - 14. ročník VELKÉ CENY MĚSTA
LITOMYŠLE 2010 v parkurovém skákání a Český
skokový pohár 2010
www.stajmanon.cz
Areál Černá hora Litomyšl - střelnice
Ne 27. 6. od 9.00 - Velká cena Města Litomyšl - bro-
kové závody ve střelbě na asfaltové holuby, soutěž
je otevřená pro všechny majitele zbrojních průka-
zů pro dlouhou hlaveň.

Kam za sportem

Fotbalisté oslaví 100 let
ligovým turnajem
Fotbal v Litomyšli si v letošním roce připomíná 100 let
své existence. K tomuto výročí připravil oddíl TJ Jiskra
řadu akcí. Jednou z těch nejvýznamnějších je turnaj
ligových mužstev, který se uskuteční v sobotu 26.
června na stadionu Černá hora.
Účast na tomto turnaji přislíbila tři družstva zvučných
jmen. Přípravu na nový ročník Gambrinus ligy si v Lito-
myšli zpestří Sigma Olomouc, šestý tým uplynulého
ročníku naší nejvyšší fotbalové soutěže. Dalším účast-
níkem turnaje bude FC Hradec Králové, tedy tým, který
si před nedávnem vybojoval po několika nepříliš výraz-
ných sezónách zaslouženě postup ze druhé ligy
do první. O tutéž metu až do posledních kol druholigo-
vé soutěže bojoval celek FC Tescoma Zlín, který doplní
atraktivní trojici účastníků. 
Hrát se bude systémem každý s každým, celkem tedy
budou k vidění tři utkání na 2x 35 minut. Začátek je
plánován na 13.00. Součástí turnaje bude samozřejmě
i bohatý doprovodný program, v jehož rámci bude
mimo jiné pokřtěna publikace Zdeňka Vandase, mapu-
jící uplynulé litomyšlské fotbalové století. 
Pořadatelé srdečně zvou na 26. června do Litomyšle
všechny příznivce kvalitního fotbalu.       Radek Halva

V sobotu 12. června se v Proseči u Litomyšle uskuteční
již 10. ročník oblíbeného závodu Author Cyklo Maštale
2010. Tato populární akce je určena všem milovníkům
cyklistiky bez rozdílu věku a výkonnostní kategorie.
Závodníci se mohou vydat na tratě: 100 km, 50 km, 25
km, 20 km, 10 km, 1 kV sobotu 12. června se v Proseči
u Litomyšle uskuteční již 10. ročník oblíbeného závodu
Author Cyklo Maštale 2010. Tato populární akce je urče-
na všem milovníkům cyklistiky bez rozdílu věku
a výkonnostní kategorie. Závodníci se mohou vydat
na tratě: 100 km, 50 km, 25 km, 20 km, 10 km, 1 km
a 300 m. Dvacetikilometrová trať je určena pro rodinné
týmy s dětmi na trekových, crosových či MTB kolech.
Start na jednotlivé tratě je na prosečském náměstí,
odkud první závodníci začnou vyjíždět od 10.00.
Prezentace závodníků začíná již v pátek 11. června
od 17.00 do 22.00 v prostorách sokolovny v Proseči
(100 m od náměstí směr Litomyšl) nebo v sobotu 12.
června od 7.00 do 9.00. Mapy se zákresem tratí budou
umístěny na informační tabuli v centru Proseče
a na webu závodů. Pro diváky bude po celý den připrave-
na reprodukovaná hudba, večer živá kapela. V průběhu
závodu se v prostoru startu a cíle odehraje freestylová
show na U-rampě.
Zúčastněte se prestižního bikového maratonu na hor-
ských kolech v nádherné krajině pískovcových skal
v rámci Author maraton tour 2010 nebo jen přijďte
závodníky podpořit. Author Cyklo Maštale, to jsou závo-
dy pro každého. Více na www.mastale.cz, www.strati-
lek.cz nebo www.author.cz. -red-, foto Foto Samek

Petr Bartoš vyhrál na Ukrajině 
Mistrovství Evropy třídy Open 

Na trati v ukrajinské Chemivsi pokračoval evropský
šampionát druhým podnikem a zde se ukázal v dobrém
světle závodník Orionu Litomyšl Petr Bartoš. V první
jízdě bojoval tvrdě s ruskými a domácími jezdci
o bednu. Nakonec to vyšlo a Péťa dojel třetí. Ve druhé
rundě mu nahrál dosavadní lídr mistrovství Rus Dmit-
ry Parshin, který upadl, a Bartoš si tak do cíle dojel
pro další výhru. Celkově po součtu dvou jízd se tak

mohl  závodník týmu Orion radovat z první pozice.
Jeho největší konkurent Parshin skončil druhý a třetí
místo zaujal Ukrajinec Pashinskyj. 
Po dvou odjetých závodech vede Evropu stále Rus
Parshin na Hondě (90 b.). Petr na stroji KTM ale ztrácí
už pouze bodík (89 b.) a třetí příčku drží další Rus
Evgeny Mikhailov KTM (69 b.). Z dalších českých borců
je Hrabica 11. a Rožec 14.                               Petr Kovář

Desáté Author Cyklo
Maštale 2010

ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Hradec Králové 

odbor Odloučené pracoviště Svitavy
Milady Horákové 6, 568 02 Svitavy

- vyhlašuje ve dnech  25. 5. 2010 – 22. 6. 2010

výběrové řízení 
na prodej státního majetku

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

Vyhlašovaná minimální kupní cena činí 1 015.000,- Kč

- vyhlašuje ve dnech 10. 6. 2010 – 8. 7. 2010 výběrové řízení
na prodej státního majetku v obci Dolní Újezd,

část obce Jiříkov a k.ú. Dolní Újezd na budovu č.p. 16 
na st.p.č. 458 a pozemky st.p.č. 458 a p.p.č. 1254

Vyhlašovaná minimální kupní cena činí 380.000,- Kč 

Bližší informace – tel. 461 352 536, 461 352 535 
www.uzsvm.cz/prodej majetku  
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Víkend nabitý stiga-hokejem

Hokejová aréna Bílých tygrů Liberec hostila v sobotu
1. května Mistrovství světa klubů (WCC), kterého se
zúčastnilo 142 hráčů a hráček ve 26 čtyřčlenných
týmech z devíti evropských zemí. 
Dopoledne se bojovalo ve 4 základních skupinách.
Družstvo Stiga HC Benátky „A“ (Patrik Petr, Zdeněk
Lopaur, Michal Boštík, Kryštof Herold) v 1. skupině 3x
zvítězilo a ze 4. místa postoupilo do skupiny o 13.
místo. Družstvo Stiga HC Benátky „B“ (Tomáš Halama,
Ivan Halama, Jindřich Petr, Kamil Vyroubal, Milan
Zeman) ve 2. skupině skončilo až na poslední 7. příč-
ce, když nedokázalo dotáhnout do vítězného konce
dobře rozehraný zápas s Veterans Český Dub. 
V odpoledních výkonnostních skupinách mohlo Áčko
pouze získat, což se však nepodařilo a po 3 porážkách
obsadilo 16. místo, což odpovídá nasazení do turnaje.
Béčko, nasazené jako 23., hrálo ve skupině o 21. místo
a i díky výhře nad THC Stiga Svitavy 93 „B“ obsadilo 24.
příčku. Nelze však mluvit o zklamání, byť jsme se
všichni snažili, hlavní bylo užít si to. V individuálních
statistikách byl na tom z Áčka nejlépe Patrik (65 %)
a z Béčka Tomáš (38 %). Finále RTHF UT (RUS) - BJC
Laimite (LAT) skončilo 8:6. Bronz získal nejlepší český
tým THC Stiga Elites.
Díky hojné účasti na sobotním WCC, byl nedělní Czech
open 2010, který zároveň uzavíral seriál turnajů Čes-
kého poháru (ČP) 2009-2010, historicky nejlépe obsa-
zeným turnajem ČP v Česku (145 účastníků). Proto Tomáš, vítěz G.

bylo sehráno dokonce 8 základních skupin, z nichž
vždy 6 nejlepších postupovalo do 2 skupin A, a pak
dvojice do skupin B-G. 
Do Áčka se tentokrát neprobojoval nikdo z naší devít-
ky, ač Patrikovi chyběl ve 2. skupině jediný bod. Asi ho
to dost poznamenalo, protože v Béčku zdaleka neod-
vedl očekávaný výkon a se 6 výhrami skončil až 12.
(60.). V Céčku bojoval Lopy o pohár. Ze 3. místa doká-
zal v semifinále porazit M. Ležíka 3:1, a prohrál až
ve finále s T. Zamutovským 2:3 (66.). V Déčku bojoval
Michal (95.) s Kryštofem (96.) o poslední body klubu,
ale obsadili až poslední místa ve skupině. V posledních
2 skupinách hráli sobotní spoluhráči z Béčka. Nejlépe
tentokrát dopadl Jindra (123.), pak všichni Mohelnič-
tí – Kamil 127., Ivan 128., Tomáš 129. (pohár pro vítě-
ze G) a nakonec 134. Milan. 
Ve finále Aleksey Zakharov (RUS) porazil Michala Hviž-
dě (THC Stiga Elites) 4:3 a zkompletoval víkendový
vítězný double. Třetí příčku obsadil Raivis Pukinskis
(LAT). Suverénním vítězem se stal L. Turoň (THC Tři-
nec) před Z. Matouškem ml. (HCS Žabka Praha) a D.
Šmídem (THC Stiga Svitavy 93). Patrik je 10., Lopy 22.,
Michal 35., Tomáš 37., Kamil 44., Ivan 45. atd. Klub
potvrdil celkově 7. Příčku. Mezi nováčky vyhrál Michal
před Kamilem, Patrik ovládl soutěž juniorů, Michal je
6., Ivan skončil 7. mezi veterány.

Text a foto Jindřich Petr

5. kolo Litomyšlského poháru
V sobotu 8. května se v Domě dětí a mládeže Litomyšl
uskutečnilo 5. kolo Litomyšlského poháru 2010
ve stolním táhlovém hokeji Stiga. Devítka účastníků
z Litomyšle, Benátek, České Třebové a Mohelnice, usi-
lující o poháry, body a zážitky, si nejprve zahrála
o postup do vyřazovacích bojů. 
Už tehdy se ukázalo, že nejpříjemnějším překvapením
dne byl Tomáš Halama, který z 5. žebříčkové pozice
získal 2. postupové místo hned za Patrikem Petrem
a před Zdeňkem Lopaurem. Černý Petr zůstal na nej-
mladšího účastníka – Ondru Lopaura, který proto rád
využil návštěvu maminky a vzdálil se. Zbylá osmička si
to rozdala v play-off, v nichž favorité neměli větší pro-
blémy. Pouze Michal Boštík dotáhl 2. zápas proti
Robertu Ježovi až do prodloužení. V semifinále si Pat-
rik poradil s Robertem a Lopy s Tomášem shodně 3:0.

Zajímavější byly závěrečné boje. Ve finále Patrik zvítě-
zil nad Lopym 3:1. V zápase o 3. příčku se rodilo obrov-
ské překvapení, ale Tomáš neudržel vedení 2:0
na zápasy a Robertovi podlehl. Ve skupině o 5. místo si
vítězství pohlídal Michal před Ivanem Halamou. 
Mnoho bodů zůstalo nerozdáno a průběžné pořadí
vypadá takto: 1. P. Petr 200, 2. Z. Lopaur 170, 3. R. Jež
138 (THC Stiga Svitavy 93), 4. M. Boštík 115, 5. T.
Halama 103, 6. I. Halama 101, 7. D. Brdíček 65 (THC
Stiga Svitavy 93), 8. J. Petr 58, 9. J. Malý 43, 10. J.
Čepička 23 (všichni Stiga HC Benátky) atd. 
Další kolo se hraje 5. června. od 14.00 na tomtéž místě
a pro Ivana, Michala a Patrika to bude generálka před
jejich premiérou v reprezentaci České republiky - účas-
tí na Mistrovství Evropy ve švédském městě Överum!

Jindřich Petr

Litomyšlský stolní
tenis má opět 
2.ligu žen

O víkendu 15 a 16. května se zúčastnilo družstvo žen
stolního tenisu Jiskry Litomyšl kvalifikace o postup
do 2. ligy.
V sestavě Burešová Kateřina, Syrová Lucie, Syrová
Vlasta a Pulkrábková Barbora se děvčata v sobotu ráno
vydala do Dobrého u Dobrušky. Zde se měla utkat
s dalšími čtyřmi družstvy o postup. Ze zúčastněných
pěti družstev postupovala tři, což bylo pro naše děvča-
ta velkou výzvou. Favoritem bylo pořádající družstvo
Dobrého, dále za Ústecký kraj Děčín, za Liberecký
Liberec a Středočeský Kolín. Systém byl každý s kaž-
dým, a tak děvčata věděla, že k postupu jim stačí dvě
výhry.
Jako první se utkala s Libercem, který porazila 6:1,
když jediný bod ztratila L. Syrová se Zacharovou. Další
utkání bylo s Děčínem, který přijel se 3 zkušenými
hráčkami a 2 mladými. Proti děvčatům nechtěl Děčín
nic riskovat a nasadil do boje všechny 3 zkušené hráč-
ky. Na ně děvčata nestačila, a tak prohrála 2:6, když
jediné body dělala Burešová. Teď bylo jasné, že v nedě-
li musí litomyšlské družstvo porazit Kolín, protože
s Dobrým byla šance po předchozích zkušenostech
mizivá. 
V neděli ráno se družstvo Litomyšle utkalo s Dobrým
v pozměněné sestavě, kdy místo Syrové V. nastoupila
Pulkrábková. Dobré udělalo také změnu a místo Ulry-
chové nastoupila Pleskotová. Dvojici Syrová L – Bure-
šová se podařilo první překvapení, když vyhrály
čtyřhru 3:0, ale potom už se tak nedařilo. Další body
tak už přidala jenom Syrová L. a Pulkrábková nad Ples-
kotovou a výsledek 3:6. A bylo zde rozhodující utkání
s Kolínem, kdy už družstvo nastoupilo opět v sestavě
Burešová, Syrová L., Syrová V. Burešová se Syrovou L.
vyhrály čtyřhru 3:0. Poté sice ztratila bod Syrová L.,
vzápětí ale další dva body uhrály Burešová a Syrová
V. a stav byl 3:1. Bohužel vzápětí Syrová V. a Syrová L.
své zápasy prohrály a bylo vyrovnáno 3:3. Potom ale
litomyšlská děvčata zavelela k útoku. Hladce vyhrála
následující 3 zápasy 3:0 a bylo rozhodnuto 6:3.
Tímto vítězstvím si zajistily postup do 2. ligy.

Vlasta Syrová, foto Martina Krátká 

Na webových stránkách www.nasetelevize.cz nalez-
nete mimo jiné tyto reportáže litomyšlské kabelové
televize:
•Odborný seminář o územním plánování
•Květnová tisková konference města
•Výstava Barbie a její svět

Úřední hodiny v redakci Lilie
Úterý: 9.00–12.00
Středa: 13.00–17.00
Smetanovo nám. 72, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 615 969, mobil: 724 917 054
e-mail: lilie@litomysl.cz

„kabelovka“na internetu
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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/
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)
do 15. 8. každou středu a neděli od 18.00
do 20.00 IN-LINE BRUSLENÍ pro veřejnost
(podmínkou jsou in-line brusle bez brzdy a se
silikonovými kolečky).
Koupaliště 
do 11. 6. 8.00-19.00 dle počasí - bazén 25 m
a tobogán, plážový volejbal
od 12. 6. 8.00-20.00 denně - bazén 50 m, bazén
25 m, tobogán, plážový volejbal
Kurty za sokolovnou, tel. 777 947 718
Antukové kurty - tenis, nohejbal, volejbal.
Hřiště na petangue. 
Po-Pá 15.00-21.00
So-Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel.:
777 947 718.

Sport – cvičení
Orion Racing team úspěšně zahájil

domácí mistrovskou sezónu
O víkendu 24. - 25. dubna byla odstartována domácí
mistrovská sezóna v kartingu. Šestidílný šampionát
zahájil 1. závod na motokárové dráze v Písku. Za Orion
Racing team k závodu nastoupili 4 jezdci – Patrik
Hájek, Martin Doubek, Roman Halada a Boris Marek
Machulda. 
Již od sobotních tréninků jezdci Orionu předváděli
fantastické výkony. Především Patrik Hájek suverénně
vyhrál měřený trénink v kategorii KZ2. Následně vyhrál
i obě bodované jízdy stylem „start cíl“, a stal se tak
celkovým vítězem v prestižní kategorii závodu Mist-
rovství ČR v Písku.
Mladý Martin Doubek také předvedl pěkný výkon, pře-
devším bezchybnou a rychlou jízdou. Nebýt kolize
jiných dvou jezdců v posledním kole, skončil by Martin
celkově na 3. místě. Nakonec tedy obsadil velmi pěkné
4. místo v kategorii KZ2. 

Nejmladší jezdec týmu Boris Marek Machulda vyhrál
celkově kategorii Bambini.

Text a foto Vráťa Ondráček

1.ročník soutěže v benchpressu 
se vydařil, bude další

Necelá dvacítka borců, mezi nimi i jedna zástupkyně
něžného pohlaví, se zúčastnila soutěže v benchpressu.
V Litomyšli historicky první ročník se konal 15. května
v prostorách nedošínského Real gymu. Přijeli i dva
reprezentanti České republiky, kteří samozřejmě byli
od začátku favority. 
Na celé klání dohlížel rozhodčí 1. třídy Jaroslav Dole-
ček. Jeho konečné hodnocení jistě potěšilo nejen sou-
těžící, ale i organizátory. „Na to, že se jedná
o amatérskou soutěž, tak byli kluci dobře připraveni,“
uvádí Jaroslav Doleček. Přiznává však, že nebyl
na soutěžící moc přísný. „V oficiální soutěži by to bylo
problematické v tom, že neznají některé základní
prvky, ale jinak byli připraveni a snažili se,“ dodává.

Jeho výtka směřuje především na neznalost pravidel.
„Dnes poprvé viděli, jak by to mělo vypadat. Příští rok
už budeme přísnější,“ sděluje rozhodčí s úsměvem.
Nápad uspořádat místní soutěž v benchpressu se zrodil
v hlavách majitelů posilovny Real gym. „Chtěli jsme
udělat něco pro lidi, kteří k nám chodí cvičit. Benchp-
ress byl vybrán proto, že měl být jednoduchý na orga-
nizaci. To jsem si myslel až doteď,“ sděluje před
závodem David Vomočil a pokračuje: „Tuto soutěž
chceme dělat jednou ročně a dvakrát ročně pak šesti-
boj. Ten by měl být ve smyslu pyramidy, na vrcholu
bude přesnost, pod tím dvě disciplíny na vytrvalost
a další tři budou na sílu. Konat se to bude tady v posi-
lovně a okolí.“ Na Nedošínský šestiboj se prý můžeme
těšit ještě letos, ale přesný termín není zatím znám. 
Konečné výsledky 1. ročníku soutěže v benchpressu:
MUŽI - Kategorie nad 105 kg -1. David Blažek (160 kg),
2. Martin Samek (95 kg). Kategorie do 105 kg – 1. Sva-
topluk Vobejda (185 kg). Kategorie do 95 kg – 1. Zdeněk
Pešek (125 kg), 2. Jaroslav Chadima (122,5 kg), 3.
David Vomočil (120 kg). Kategorie do 85 kg – 1. Libor
Novák (140 kg), 2. Petr Porš (125 kg), 3. Pavel Špinka
(120 kg), 4. Jan Rambousek (115 kg), 5. – 6. Antonín
Burian (105 kg), 5. – 6. Jiří Boštík (105 kg), 7. Martin
Melša (100 kg), 8. Jaroslav Pekař (70 kg). Kategorie
do 75 kg – 1. Tomáš Lacko (145 kg), 2. Martin Vodehnal
(95 kg), 3. Ladislav Kirliga (82,5 kg). Kategorie ženy –
1. Soňa Hocková (27,5 kg). Text a foto Jana Bisová

Práce na smlouvu
z místa bydliště. Slušný výdělek.

Tel. 722 796 834

Dámy v sedle
JK Alice a Lukáše Machových si vás dovolují pozvat na
IV. Mistrovství republiky a mezinárodní závody v jízdě
v dámském sedle. Akce se koná 4. - 5. července v are-
álu Hřebčína Suchá. 
Nedělní program bude zahájen v 9.00 a k vidění bude
Drezurní kvalifikace, Skoková kvalifikace -  parkur do
80 cm, Jízda Elegance – přehlídka dam v kostýmech
od gotiky až po současnost. Od 21.00 se pak můžete
těšit na Noční gala show, tedy přehlídku jezdeckého
umění, drezůry, ukázky Španělského ježdění (Kaprio-
la, Leváda, Piaf, Pasáž) a spoustu dalších krásných
vystoupení při hudbě a umělém osvětlení.   
V pondělí opět začínáme v 9.00. Na programu bude
Skokové finále – parkur 1 m vysoký, Šampaňská výzva,
Jízda zručnosti – pro začínající dámy a Kur – drezurní
finále v nádherných kostýmech. 
Nezapomeňte tedy, 4. a 5. července se přijďte podívat
na krásné koně a neméně krásné dívky a dámy v sed-
lech. Vstupné pro dospělé je 100 Kč, děti zdarma.
Srdečně zveme.                                         Alice Machová

Do červnové Lilie se nevešly následující články. Nalez-
nete je na www.litomysl.cz /lilie v sekci Co se nevešlo.
• Muzikálové představení navštívily bezmála čtyři
stovky dětí • Spot o Pardubickém kraji zhlédlo více jak
126 tisíc lidí • Klientky VZP budou mít třetí dávku vak-
cíny proti karcinomu děložního hrdla zdarma • Další
stříbro na posledním ostrém startu před Mistrovstvím
světa v boccie • Kraj podepsal memorandum se správ-
cem železnice • Materiální pomoc pro postižené
povodněmi • Gymnázium úspěšně spolupracuje
s holandskou školou • Den země na škole v Trstěnici •
Petr Bartoš se ve Stříbře zranil.

nevešlo se do Lilie

PROVÁDÍM ÚDRŽBY A ÚKLID ZAHRAD,
řez stromů, keřů, živých plotů, sekání trávy

i mulčovačem a jiné.
ÚDRŽBY A MENŠÍ OPRAVY NEMOVITOSTÍ,

včetně odvozu odpadu i ze zahrad.
Tel. 732 875 810
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O Mistra Litomyšle 2010
Letos již potřinácté se do Litomyšle sjeli milovníci krá-
lovské hry 9 ball. Billard centrum v Lidovém domě
pořádalo 8. května oblíbený turnaj „O mistra Litomyš-
le“. Vítězem se stal Marek Hajdovský z Billard centra
Praha. Nejlépe umístěným závodníkem Litomyšle byl
třetí Karel Rambousek.  
„Nešťastná třináctka“ sebou ovšem přinesla malý
počet účastníků. Nízkou účast však vyrovnávala kvali-
ta hráčů. „Letošní ročník svou vyrovnalostí a vysokou
výkonností převyšoval ročníky předešlé,“ říká organi-
zátor turnaje Jan Rychtařík a dodává: „U zelených
stolů se nakonec sešlo 19 hráčů nejen z Litomyšle, ale
tradičně z Hradce Králové, Bludova, Lanškrouna
a dokonce z Prahy.“ Systém double KO pavouk hned
na začátku vyřadil ty hůře připravené. 
Marek Hajdovský byl největším favoritem turnaje,
a jakožto extraligový hráč hned od začátku nenechá-
val nikoho na pochybách. Hned v prvním zápasu s vel-
kou převahou přehrál Petra Šánu z Lanškrouna 7:3.
Těsně před čtvrtfinálovou branou ale zatopil Hajdov-
skému Libor Faltys, který již vyhrával 5:1. Hajdovský
ale dokázal neuvěřitelnou hrou výsledek ještě obrátit
a postup do dalšího kola si zajistit výhrou 7:5. O další
překvapení se postaral bludovský Jan Švesták, který
se po vypadnutí v prvním kole dokázal vrátit zpět
a probojovat se do čtvrtfinále. Tam už bohužel nestačil
na Dana Kopeckého. Ve čtvrtfinále, kde šlo již o všech-

Turnaj O mistra Litomyšle se koná vždy v květnu a patří
mezi nejkvalitnější turnaje pořádané v Litomyšli.
Letos navíc měli hráči možnost využít nedávno zre-
konstruovaných prostor nekuřácké restaurace v Lido-
vém domě, kde našli zázemí k „načerpání sil“
do dalších klání. 
Konečné výsledky turnaje: 1. Marek Hajdovský (Billard
centrum Praha), 2. Daniel Kopecký (BC Greenball Lan-
škroun), 3. Karel Rambousek (Billard centrum Lito-
myšl), 4. Milan Kopecký (Greenball Lanškroun), 5.
Vladimír Klofanda (T.B.C), 6. Ilona Žalmanová (BC
Hradec Králové), 7. Jan Švesták (BC Bludov), 8. Petr
Nechvíle (Bernard BC), 9. Mikoláš Rychtařík (BC Lito-
myšl).                                             -red-, foto Jana Bisová

no, měly zápasy v některých případech až jednoznač-
ný průběh. Hajdovský poráží Žalmanovou 7:1, Milan
Kopecký Klofandu 7:3, Rambousek Nechvíleho 7:4
a Dan Kopecký Švestáka 7:0. Nakonec po velmi vyrov-
naném boji o třetí místo poráží Karel Rambousek z lito-
myšlského Billard centra Milana Kopeckého
z Lanškrouna 7:4 a ve finálovém duelu Hajdovský, až
po velmi těžkém a těsném zápase, vítězí nad Danem
Kopeckým 7:6. Mistrem pro rok 2010 se tedy stal Marek
Hajdovským, který nejen přesvědčil svou hrou
a umem, ale ukázalo se, že ke kulečníku patří i pověst-
né štěstíčko. 

Inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné
bankovky, 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 dveře vchodové pla-
stové, 4 panty, 5-ti bodý zámek, částečně prosklené,
pravé a levé, rozměr 88x200, 98x200 cm vč. zárubně.
Cena 7 800 Kč/ks. Nové z neuskutečněné stavby. Při-
vezu zdarma. Tel.: 777 106 709. • Nabízím klavír -
černé křídlo, vídeňská mechanika. Dohoda. Tel.:
775 653 320. • Nabízím natrhat si višně ze stromu
na mé zahradě v Litomyšli (šťáva, kompot, džem).
Zralé budou koncem června. Tel.: 607 744 568. • Kou-

pím starší odborné knihy vydané cca do roku 1960 –
místopis ČR, vojenství, motorismus, myslivost, rybaře-
ní apod. Též staré jízdní řády do r. 1980. Tel.: 608 420
808. • Peřiňák světlý + konferenční stolek oboje
za 300 Kč, kulatý stolek chromovaná podnož + 2 židlič-
ky chromované jako nové za 1 750 Kč vše. Tel.: 739 307
646. • 20 ks náramkových hodinek Prim, Ruhla, UHF,
SWISS. Vše za 1 000 Kč. Servis růžové sklo, bohatě zla-
cené, 2 vázy, 3 karafy, dóza, 18 skleniček. Vše za 4
000 Kč. Tel.: 739 307 646. • Prodám štěňata Canecor-
so bez PP, možnost vidět rodiče, čistokrevní. K odběru
ihned. Tel.: 737 841 755. • Prodám různé květináče,
zelené plast. přepravky, dětské kolo, horské kolo, tre-
kové kolo, novou zimní bundu, Consul – kufříkový,
novou tašku na kolečkách, pleny pro seniory. SMS:
736 790 421.

Velká cena 
Města Litomyšl
Okresní myslivecké sdružení, střelecký klub Černá
Hora, pořádá 27. června od 9.00 na myslivecké střelni-
ci Černá hora brokové závody ve střelbě na asfaltové
holuby. Akce nese název Velká cena Města Litomyšl.
Soutěž je otevřená pro všechny majitele zbrojních prů-
kazů pro dlouhou hlaveň.
Na této soutěži se spolupodílí Město Litomyšl. 

Jindra Groulík, střelecká komise

PAVEL BARTONÍČEK
„ K A M E N Í Č E K “

privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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horách. V dalších sezónách převzali vedení dorostu
postupně Popelka, znovu St. Dvořák, Kubík a Kocman.
Posledně jmenovaný dostal v sezóně 2008-2009 z dru-
hého místa dorost poprvé v historii klubu do divize.
Dobře se v posledním desetiletí pracovalo i se žáky
a zejména s nejmladší kategorií přípravky a elévů.
O novou krev by tak mělo být do budoucna dostatečně
postaráno.
Tím vzpomínky na uplynulé století litomyšlského fot-
balu končíme. Během června bude vytištěn  podrobný
výroční almanach, který bude kromě textu obsahovat
i veškeré statistiky od roku 1960 a mnoho fotografií,
z nichž mnohé nebyly ještě nikde publikovány.
Na závěr poděkujme všem, kdož se o litomyšlský fotbal
v uplynulém století jakkoliv zasloužili a následovní-
kům popřejme do další činnosti hodně úspěchů.

Zdeněk Vandas, foto archiv klubu

a v I.A třídě působí tým dosud. Z hráčů z doby před
třemi lety se začal dobře prosazovat dorostenec a stře-
lec Vaníček, hráli zde úspěšně i Vostřel z Opatova, či
Meller z Dašic. Časté odchody, a pak zase příchody
na hostování našich kmenových hráčů se staly v té
době doslova folklórem. V poslední době se však zača-
li prosazovat také  místní odchovanci z dorostu, jme-
nujme namátkou Krále, Košína, Urbana, Haška.
Loňský podzim je v živé paměti, nedařilo se a teprve
v závěru sezóny se podařilo odpoutat se z pásma sestu-
pu. Trenérů u I. mužstva se za posledních sedm let
vystřídalo hodně. Posuďte sami: Sedláček, Bednář,
Dvořák s Janouškem, Kubík, Coufal, R. Kroulík, Pala,
Kocman a nyní opět Dvořák. To předseda klubu Jiří
Coufal zůstává stejný.
Ještě k mládeži ve sledovaném období. Dorost postou-
pil v r. 1999 pod vedením Ed. Portlíka do krajského
přeboru spolu s mladšími. Sice hned pak sestoupil, ale
po roce se do této nejvyšší soutěže kraje vrátil s dese-
tibodovým náskokem výhrou s Vysokým Mýtem 2:0
(viz snímek). Dorostenci v té době absolvovali též dvě
vydařená zimní soustředění v Deštném v Orlických

A jdeme do finále - před námi je posledních dvanáct
sezón litomyšlské fotbalové historie. Podzim 1998
znamenal zlom. Úspěšný trenér Kárník odešel
do divizní Chocně a u mužstva ho nahradil Ladislav
Moník z Hradce Králové. Bývalý ligový hráč, trenérsky
ovšem ze „staré školy“, takže to neměl  po Kárníkovi
vůbec lehké. Začaly odcházet i hráčské opory, postup-
ně bratři Kroulíkové, P. Zvěřina, Svoboda. V polovině
jara 1999 mužstvo převzal Jiří Coufal, jemuž se poda-
řil jeden husarský kousek. Vyhrál s mužstvem 2:0
v Hořicích, kde tehdy trénoval bývalý reprezentant
Vladimír Táborský, dnes populární spolukomentátor
České televize. Litomyšl si po letech zahrála opět
na ligovém trávníku, a to na jablonecké Střelnici, kde
prohrála 8:0. Celkově v krajském přeboru obsadila 9.
místo, což se podařilo zopakovat o rok později. V dal-
ších sezónách šla výkonnost už hodně dolů. Odešli
další hráči: Ryba, Průžek, Benko, Zvěřina. Pokud něk-
teří jiní do Litomyšle přišli, bylo tomu tak jen na krát-
ké hostování. V litomyšlském dresu se tak objevovali
například Matějus z Hradce, Macháček z Proseče, Flídr
ze Sebranic, Štěrba ze Svitav či Vaňák a Holas z Krou-
né. V sezónách 2001 až 2003 byl rekonstruován stadi-
on a stavěna tribuna, takže litomyšlský klub hrál
domácí zápasy v Cerekvici a Horním Újezdu. Na jaře
2002 byla Jiskra v krajském přeboru poslední. Tehdy
to ještě nevadilo, protože se v tomto ročníku nesestu-
povalo. O rok později však toto 16. místo znamenalo
sestup do I.A třídy.
Pokles formy pokračoval i nadále a dalšímu sestupu
do I.B třídy se mužstvo vyhnulo v hodině dvanácté.
Příznačně skončilo na 12. místě. Vrásky příznivců se
mohly rozjasnit rok poté, kdy v dramatu posledního
jarního kola v Morašicích uhrála Litomyšl remízou 1:1
bod, který postačil k návratu do krajského přeboru.
Ovšem jen na dva roky. V sezóně 2005 až 2006 jsme se
zachránili výhrou v posledním kole s Vysokým Mýtem
4:1. Na jaře 2007 následoval bohužel opět sestup

Úspěšný dorost z r. 2001: Radimecký, trenér Kopecký, trenér
Vandas, Vodehnal, Ruda, Vomáčka, Z. Horníček, Kořízek,
Štybnar, Novotný, vedoucí Dvořák, trenér Soukup. Dole Sto-
dola, Jireček, Štěpán, J. Horníček, Klusoň, Kalánek, Pavlák.

seriál

Dvojí fotbalové jubileum – 100 let klubu, 
50 let stadionu – část 6.

Informační centrum Litomyšl vydalo brožuru
nazvanou Sport a wellness. Rozhodně není
určena pouze turistům, ale zajímavé informace
v ní naleznou i občané Litomyšle a okolních
obcí. Obsahuje seznam organizací, ve kterých
můžete strávit čas různými sportovními aktivi-
tami nebo jen tak relaxovat. Vše doplňují
nezbytné kontakty a mapka.                        -red-

Sport a wellness 
v Litomyšli



4. 6. Pá 14.00 Tvarůžkové hody - sladké i slané pochoutky a jídla z olomouckých tvarůžků • Restaurace Veselka tel.776 887 718
20.00 Rock & pop party - dj Milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

5. 6. So 8.00-17.00 Výstava Irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky - celý areál www.skolky.cz
8.45-13.45 Paliativní medicína: hospicová péče - konference na téma komplexní péče o nemocné • Lidový dům www.litomysl.charita.cz
11.00 Tvarůžkové hody - sladké i slané pochoutky a jídla z olomouckých tvarůžků • Restaurace Veselka tel.776 887 719
14.00 Dětský vodácký den - soutěže, hasiči, hasičské auto, sjíždění řeky Loučné na raftech a kanoích • hřiště Na Lánech tel. 775 913 400
16.00 Dětské odpoledne s kouzelníkem - vernisáž výstavy dět. prací, zábavný program, soutěže • zámecké infocentrum tel. 607 605 720
18.00 Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli - vernisáž prodejní výstavy • Antik Hotel Sofia - Galerie Sofia www.antikhotelsofia.cz
20.00 Oldies party 60s-90s • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Triolit - folk a country poslechový večer, vstup volný • Lidový dům - restaurace tel. 461 615 910

6. 6. Ne 8.00-17.00 Výstava Irisů a jarních trvalek - tradiční prodejní výstava, vstup zdarma • Okrasné a ovocné školky - celý areál www.skolky.cz
7. 6. Po 17.00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ Bedřicha Smetany • zámek tel. 461 612 628
8. 6. Út 15.30 K. H. Mácha a jeho místo v české literatuře - přednáška prof. J. Janáčkové • Městská knihovna tel. 461 612 068
9. 6. St 10.00 Hrajeme si na hřišti • Vodní Valy - dětské hřiště u SPgŠ (v případě deště se sejdeme v RC) tel. 607 605 720

20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma! • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
10. 6. Čt 8.30 Pečení koláčků na výlet • Rodinné centrum tel. 607 605 720

17.00 Litomyšlská jedenáctka BEKRAS - posezení s dechovkou pro dobrou náladu • Klášterní zahrady tel. 461 613 033
17.45 Mše • zámecká kaple tel. 461 615 067
18.00 Zpívání manter a bhadžanů - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

11. 6. Pá 8.00 Výlet do ZOO Jihlava - nutná rezervace míst předem (Rodinné centrum) tel. 607 605 720
10.00-16.00 Český rozhlas pro děti… pořad písniček, soutěží a her • Smetanovo náměstí - horní část www.smetanovalitomysl.cz
14.00-15.30 Vyřazení studentů SOŠT Litomyšl a předání maturitních vysvědčení • Lidový dům
17.00 Vernisáž výstavy Iva Mrázková - Společná hra - vernisáž výstavy obrazů, objektů a ilustrací • Městská galerie tel. 461 614 765
20.00 SL: Slavnostní zahajovací koncert • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

12. 6. So 10.30 David Bartoň - vernisáž putovní výstavy, úvodní slovo I. M. Jirous „Magor" • zámek - II.patro tel. 461 614 765
10.00 Opičí král Zdeněk Sklenář - vernisáž výstavy ke 100. výročí nar. malíře Z. Sklenáře • Galerie Sklenář, Mariánská ul. tel. 603 866 959
15.00 SL: Gipsy Way - Pavel Šporcl & Romano Stilo • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
18.00 Kouzlo tradice - česká kresba 19. století ze soukromých sbírek - vernisáž • Galerie Kubík, Smetanovo nám.
19.00 Hadry z těla a Původní Bureš - koncert, křest CD • Hostinec U Černého orla - sál www.vorloj.estranky.cz
21.00 SL: Gipsy Way - Pavel Šporcl & Romano Stilo • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

13. 6. Ne 21.00 SL: Ej lásko... - Balet ND Praha a Hradišťan • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
15. 6. Út 13.00 Výroba papírových motýlů - výtvarná dílna • Městská knihovna tel. 461 612 068

16.00-20.00 První pomoc dětem - akutní stavy u dětí, praktický nácvik s MUDr. Miloslavem Havelkou • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Stopy Járy Cimrmana - vernisáž výstavy, zahájení za přítomnosti členů Divadla Járy Cimrmana • Regionální muzeum www.rml.cz
19.00 Jamison Young - koncert australského zpěváka a kytaristy • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 České nebe - divadelní představení uvádí Divadlo Járy Cimrmana Praha, předprodej v IC • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.30 SL: Vita Caroli - hudebně-literární pořad • zámek - audienční sál www.smetanovalitomysl.cz

16. 6. St 9.30-12.00 Pojďte si hrát do muzea - hrací dopoledne • Regionální muzeum tel. 607 605 720
14.00 Africké odpoledne - tisk afrických vzorků na textil • zámek - areál tel. 461 615 270
18.00 SL: Jaroslav Křička: Ogaři - dětská zpěvohra • Smetanův dům www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma! • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

17. 6. Čt 18.00 Energetická psychologie - přednáška Evy Portlové • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
20.00 SL: Sous Les Toits de Paris - Joel Bros • Smetanův dům www.smetanovalitomysl.cz
21.00 SL: Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - opera • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

18. 6. Pá 20.00 Dirty Way & hosté: Last Time + Roksound - koncert, křest CD + after party, 60 Kč v předprodeji • MC Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 SL: Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - opera • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

19. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - stánky po obou stranách horní části Smetanova náměstí, doprovodný hudební program tel. 461 653 330
11.00,13.00,15.00 Hradem, zámkem s kastelánem - prohlídky s kastelánkou běžně nepřístupnými prostorami • zámek  tel. 461 615 067
20.00 Oldies 80s-90s - dj Milhaus • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 SL: Antonín Dvořák: Svatební košile - kantáta • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

20. 6. Ne 10.15 SL: Jiří Pavlica: Missa Brevis - mše s Mons. Tomášem Halíkem • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
19.00 SL: Vivat Offenbach - Česká filharmonie • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

22. 6. Út 17.30 Taneční akademie ÉRA • Smetanův dům tel. 775 661 216
23. 6. St 10.00 Dětské zoubky - povídání o ústní hygieně, lektorka Ivana Müllerová •Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.30 SL: Les Musiciens • Smetanův dům www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Ilona Csáková & Band (P.Lochman, Komár, Kobez, T. Waschinger) - koncert, vstupné 100 Kč • MC Kotelna www.mckotelna.cz

24. 6. Čt 19.00 „Poletíme na prázdniny" - koncert kapel Pitocha a Poletíme? • Hostinec U Černého orla - sál www.vorloj.estranky.cz
21.00 SL: Giacomo Puccini: Tosca - hudební drama • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

25. 6. Pá 20.00 Music party - dj Wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 SL: Giacomo Puccini: Tosca - hudební drama • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

26. 6. So 8.00-12.00 XII. ročník nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin • Smetanovo náměstí - dolní část tel. 461 653 330
21.00 SL: Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero - balet • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

27. 6. Ne 14.00-18.00 Třešňové odpolední čaje pro dříve narozené spoluobčany • Lidový dům www.litomysl.charita.cz
21.00 SL: Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero - balet • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

28. 6. Po 21.00 SL: Petr Iljič Čajkovskij: Labutí jezero - balet • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
29. 6. Út 18.00 SL: Koncert na přání - Klasika českého muzikálu • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

21.00 SL: Rosefield London Trio - Zámecké nokturno • zámek - audienční sál www.smetanovalitomysl.cz
30. 6. St 9.00-13.00 Rozloučení s centrem před prázdninami • Rodinné centrum tel. 607 605 720

19.00 Čaj na stojáka s hostem: Divadlo Dávidlo: Drobné kejkle - one man show • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 SL: Koncert na přání - Klasika českého muzikálu • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Music party - do 21.00 vstup zdarma! • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz  

V LITOMYŠLI V ČERVNU 2010 



KINO SOKOL

INFOCENTRUM LITOMYŠL

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

Informační centrum otevřeno: Zámecké informační centrum:

Po–Pá: 9.00–19.00, So-Ne: 9.00–15.00 Po: 9.00-16.00
Út-Ne: 9.00-17.30

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

do 31. 8. Barbie a její svět / výstava o panence Barbie / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
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
do 4. 6. Výstava prací studentů Gymnázia A. Jiráska v Litomyšli / zámecké infocentrum / denně 8-18
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  
do 20. 9. Výstava keramiky - keramika z Domu dětí a mládeže v Litomyšli / zámecké sklepení / Po-Ne 9.00-17.00
od 16. 6. do 31. 8. Stopy Járy Cimrmana - výstava o fenoménu jménem Jára Cimrman / Regionální muzeum / Út-Ne 9-12 a 13-17
od 17. do 20. 6. Salaš U Franka - speciality slovenské kuchyně, doprovodný hudební program / Smetanovo nám. poblíž budovy městské policie / po celý den
od 1. do 18. 6. Hromadná registrace Rodinných pasů / Rodinné centrum / tel.: 607 605 720
od 5. 6. do 6. 7. Mistrovské doteky českého impresionismu / Galerie Kroupa / denně 10-18
od 11. 6. do 12. 7. Iva Mrázková: Společná hra / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10.00-12.00 a 13.00-17.00 
od 12. 6. do 6. 7.  Theodor Pištěk - výstava kreseb, obrazů a plastik Theodora Pištěka / Evropské školicí centrum / denně 10.00-18.00
od 12. 6. do 6. 7.  Opičí král Zdeněk Sklenář - putování Čínou. Exponáty vystavené na svět. výstavě EXPO2010 v Šanghaji. / Galerie Sklenář / denně 10.00-19.00 
od 12. 6. do 31. 7.  Kouzlo tradice - česká kresba 19. století ze soukromých sbírek /Galerie Kubík / denně 10.00-18.00 (od 5. 7. do 17.00)
od 12. 6. do 5. 7. David Bartoň - putovní výstava krajináře z Červeného Hrádku u Telče / II. patro zámku / Út-Ne 10-12 a 13-17 
od 13. 6. do 1. 8. Stanislav Kolíbal: Bílé kresby - výstava - vernisáž 13. 6. v 15.00 / White Gallery Osík / denně 10-12 a 13-17 nebo po tel. domluvě 604 203 145
od 11. 6. do 5. 7. František Renza: Před oponou, za oponou / zámecký pivovar - centrum VIP / pro veřejnost na požádání v zámeckém informačním centru 

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

4. 6. Pá MAMAS A PAPAS - Film ČR. Intimní velkofilm A. Nellis. Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Filip Čapka aj. 110 min., 70 Kč • od 12 let
6. 6. Ne ŠKOLA ŽIVOTA - Film V. B. Divoké dospívání v divokých 60. Hrají: C. Mulligan, P. Sarsgaard aj. Režie: L. Scherfig. T., 100 min., 60 Kč • od 12 let
8. a 9. 6. Út, St LEGIE - Film USA. Originální a děsivé zpracování Apokalypsy od režiséra a scenáristy Scotta Stewarta. Hrají: Paul Bettany, Lucas Black, Tyrese 

Gibson aj., T., 100 min., 70 Kč • od 12 let
10. a 11. 6. Čt, Pá SOUBOR TITÁNŮ - Film USA. Jeho rozhodnutí ovlivní osudy. Hrají: S. Worthington aj. Režie: L. Leterrier. T., 105 min., 70 Kč •od 12 let
13. 6. Ne KATKA - Film ČR. Film Heleny Třeštíkové je časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápa-

su se závislostí. 90 min. 60 Kč • od 12 let
15. a 16. 6. Út, St PODIVNÍ - Film USA. Na motivy hororové klasiky G. Romera. Hrají: R. Mitchell, T. Olyphant aj. Režie: B. Eisner. T., 100 min., 70 Kč • od 15 let
17., 18. 6. Čt, Pá, Ne ŽENY V POKUŠENÍ - Film ČR. Komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli. Dále hrají: L. Vlasáko-
a 20. 6. vá, V. Kubařová, Vojtěch Dyk, J. Macháček aj. Režie: Jiří Vejdělek. 115 min., 70 Kč 
22. a 23. 6. Út, St EXMANŽELKA ZA ODMĚNU - Film USA. Dostat bejvalku za mříže. Kšeft snů. Hrají: J. Aniston, G. Butler. Režie: A. Tennant. T., 110 min., 70 Kč
24. a 25. 6. Čt, Pá, Ne ROBIN HOOD - Film USA. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark
a 27. 6. Strong, Danny Huston aj. T., 140 min., 65 Kč • od 12 let
29. a 30. 6. Út, St KICK - ASS - Film USA. Svět potřebuje hrdiny! Přichází Kick-Ass! Hrají: A. Johnson, N. Cage. Režie: M. Vaughn. T., 105 min., 75 Kč • od 15 let

2. 7. Pá 10.00 Jedeme na borůvky • Rodinné centrum tel. 607 605 720  
18.00 TPP: Jak Tonda léčil rohatou princeznu - pohádku uvádí Divadélko Andromeda (Praha) • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Cop - folkový koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
21.00 SL: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - komická zpěvohra • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

3. 7. So 9.00 Showband Noordenveld - koncert hud. skupiny z Rodenu (NL) • od morového sloupu k zámku +  Klášterní zahrady tel. 461 653 330
11.00 SL: Varhanní matiné • Kostel Povýšení sv. Kříže www.smetanovalitomysl.cz
11.00 KdybyKulich: mobilní artistní show plná kultury a tvořivosti bez hranic • Smetanovo náměstí www.kdybykulich.cz
11.00 - 17.00        KdybyKulich: Máš pod kulichem? - denní program plný her, hlavolamů a soutěží • Smetanovo náměstí www.kdybykulich.cz
15.00 SL: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - komická zpěvohra • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
17.00 - 21.00       KdybyKulich: Hudební minifestiválek Živá města - živé památky (skupiny Pendl, Kulturní úderka, Nerez s Klárou Vytiskovou)
21.00 SL: Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta - komická zpěvohra • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
21.30 - 22.00   KdybyKulich: Artistní představení Kámen mudrců v podání Cirque Garuda • Smetanovo náměstí www.kdybykulich.cz
22.30              KdybyKulich: Ćtení na dobrou noc • Smetanovo náměstí www.kdybykulich.cz

4. 7. Ne 19.30 SL: O čem nám vypráví láska... - Dagmar Pecková a Ivan Kusnjer • zámek - II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
7. 7. St 19.30 Středa hudby Vám třeba: Do větru (Svitavy) + Veronika Bartošová - vstup volný • Smetanův dům - přírodní parket tel. 461 613 239

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

hudba, tanec

divadlo

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž, dílny

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


