
U výstav v litomyšlské Galerii Zdeňka Sklenáře jsme
již zvyklí na jména, jež jsou pojmy v oblasti umění.
Po Václavu Boštíkovi, Josefu Čapkovi či Opičím králi
Zdeňka Sklenáře přichází do prostor v Mariánské ulici
významný český malíř, grafik, katolický básník a pře-
kladatel Bohuslav Reynek. Jeho výtvarná tvorba
postupně přešla od expresívní figurální malby a kra-

Litomyšlský rok
Bohuslava Reynka zahájen
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Synové Bohuslava Reynka, Daniel - vpravo, Jiří - uprostřed
v rozhovoru s malířem a grafikem Jaroslavem Šerým.
Na pozadí  velká fotografie Bohuslava Reynka.          

Daniela a Jiřího Reynkových, máme v trvalé správě
více jak 170 originálů. Tato sbírka je určena nejširší-
mu publiku,“ vysvětluje Zdeněk Sklenář. „Výstava
v Litomyšli nese název Bohuslav Reynek a je předsta-
vena prostřednictvím sakrálních motivů a krajin.
Bude mít ale pokračování v druhém výstavním termí-
nu,“ prozrazuje galerista.                                > strana 8

Jsou tomu dva roky, co Litomyšlí naposledy
prošly podivné postavy, které obyvatelům při-
pomněly zvyk našich předků, známý jako
masopust. V sobotu 12. února na Smetanovo
náměstí opět dorazí rozverné masopustní
masky z Vortové na Hlinecku. Tentokrát svoji
pouť zahájí v 10.00 za morovým sloupem
a vydají se na „Špitálek“. Do kroku jim bude
hrát dechová hudba Hlinečanka. 
„Průvod masopustních masek půjde po náměs-
tí k poště. Odtud zamíří na Toulovcovo náměs-
tí. Tam bude také k vidění závěrečné „porážení
Kobylky“. Ovšem cestou k poště se masky
zastaví u staré radniční věže, kde jim bude sta-
rostou města povolena obchůzka,“ vysvětluje
průběh organizátor akce Jaroslav Dvořák,
vedoucí odboru vnitřní správy a obrany. „Na
Toulovcově náměstí budou již od rána stát
stánky s nabídkou čerstvých zabíjačkových
specialit, teplých i studených nápojů a cukrovi-
nek. To vše mohou lidé ochutnat přímo
na místě nebo si nabízené dobroty odnést
domů. > strana 8

Masopustní
masky projdou
náměstím

Zasedání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšle
se uskuteční 24. února od 13.00 v Lidovém
domě. Na programu bude schvalování rozpočtu
města na rok 2011.

Tyršova 276, Litomyšl, tel./fax: 461 615 050
Otevřeno: Po-Pá: 8:30-12, 13-17, so: 8:30-11

Zajišťujeme dovoz zboží
až do domu, zapojení
el. spotřebičů, záruční i pozáruční servis

automatická pračka

1 až 5 kg prádla
energetická třída A+
6 490,- Kč

akce
měsíce

jinářských motivů v kresbách a pastelech ke grafice
hluboké symboliky. Výstava, která potrvá až do 30.
dubna a veřejnosti je přístupna o sobotách a na zavo-
lání, je pořádána při příležitosti otevření Nového kos-
tela Církve bratrské v Litomyšli.
Výstava je však určena nejen pro ty, kteří věří v Boha,
ale také pro ty, jež věří v obecnou krásu. „Bohuslav
Reynek je symbolem hluboké etičnosti, symbolem
geniálního mistrovství a je člověkem, který se z auto-
didakta stal klasikem v tom nejkrásnějším slova
smyslu. Ačkoli hovoří skrze grafická díla, je jedním
z největších malířů 20. století. Díla, která vytvářel,
jsou podobná těm od Josefa Šímy nebo Václava Boští-
ka,“ vysvětluje galerista Zdeněk Sklenář a pokračuje:
„Reynkova díla jsou obdařena nejhlubší čistotou,
která vychází z etického přístupu k životu.“ V Reyn-
kově tvorbě se odráží nejen jeho vlastní život, ale
také vše, co jej obklopovalo. 
O Bohuslavu Reynkovi prozradili více jeho synové
Daniel a Jiří, kteří se zúčastnili vernisáže výstavy 8.
ledna. „Tatínkovo dílo působí bezprostředně, protože
vzniklo z vnitřní potřeby. On nebyl ateliérový typ.
Nepracoval systematicky. On tvořil, jen když vnitřně
musel. Potom to také tak působí,“ říkají shodně oba
bratři. Na tatínka vzpomínají s láskou a dojetím.
„Tatínek byl prostě miláček,“ sděluje Daniel Reynek,
fotograf a výtvarník, který se spolupodílel na tvorbě
řady známých grafických tisků svého otce. 
V litomyšlské galerii je vystaveno 42 nejvzácnějších
originálů. Ty jsou však pouhým zlomkem vytvořené
sbírky. „Galerii Zdeněk Sklenář za posledních pět let
vytvořila kolekci více jak 200 originálů. Její základ
představuje třicet děl, která jsem od roku 1990 získal
od Ludmily Jandové. Ovšem, díky velké přízni bratrů

tel. 461 616 719

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
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V pondělí 24. ledna proběhlo první zasedání nové
Redakční rady Lilie. Noví členové se seznámili s prací
redaktorek a diskutovali nad Pravidly a Statutem Lilie.
Shodli se na tom, že je třeba tyto dokumenty
dopracovat. Redakční rada Lilie navrhla radě města
úpravu ceníku tak, aby do budoucna již na titulní
straně nebyl dáván prostor pro placenou inzerci.  

Připomínáme, že až do 27. března mohou
milovníci lyžování využít každou sobotu a neděli
přímý autobusový spoj z Litomyšle (odjezd v 6:45)
do Čenkovic a zpět (v 16:00). Za necelé dvě hodiny
se můžete pohodlně dostat například na nejdelší
sjezdovku v Pardubickém kraji ve Skiregionu
Buková hora.   

V pondělí 24. ledna se v Litomyšli konal
výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí.
Hlavním bodem jednání byl projekt Cyklobusem
Českomoravským pomezím. Novinkou letošního léta
by mělo být prodloužení trasy cyklobusu
do Vysokého Mýta.

V pondělí 21. února se bude v Evropském
školicím centru od 16.00 konat rozšířené zasedání
komise pro rozvoj cestovního ruchu. Hlavním
bodem bude diskuse nad tématem: „Co udělat proto,
aby turista zůstal alespoň jednu noc v Litomyšli“.
Jednání se může zúčastnit každý, kdo se zapojí
na toto téma do diskuse na odborném diskusním
fóru na webu města Litomyšl (Intranet.lit - k tomuto
nutná registrace, jde o neveřejnou část webu),
případně každý, kdo zašle svůj návrh či námět na e-
mailovou adresu unesco@litomysl.cz nebo poštou
na adresu Město Litomyšl, Odbor kultury
a cestovního ruchu, Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl.                                                                    -ms-

Krátceotevřená radnice

RaM nesouhlasí s přemístěním úřední desky
na Smetanovo náměstí do středové zóny vedle stá-
vající turistické cedule (plánu centra města). 

RaM pověřuje starostu Michala Kortyše jednáním
s Pardubickým krajem o řešení neuspokojivého
stavu budovy LDN v Litomyšli. 

RaM nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění
informačních tabulí v objektech ve vlastnictví města
s firmou MOTÁK, spol. s r.o. se sídlem 17. listopadu
2166, Pardubice. 

RaM nesouhlasí s prodejem ani dlouhodobým
pronájmem části p.p.č. 764 zahrada a části p.p.č.
765 zahrada o celkové výměře cca 100 m2 v katastrál-
ním území Litomyšl za účelem rozšíření zahrady.
Do doby dokončení úprav okolních ploch zeleně
kolem Nového kostela nebudou pozemky prodány
ani pronajímány. 

RaM souhlasí se zasláním žádosti o bezúplatný
převod objektu čp. 775 na st.p.č. 563 zastavěná
plocha a nádvoří, st.p.č. 563 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 77 m2 a p.p.č. 627/1 zahrada
o výměře 160 m2 v katastrálním území a obci Lito-
myšl, části obce Litomyšl - Město z vlastnictví Par-
dubického kraje do vlastnictví Města Litomyšle,
z důvodu ukončení činnosti Pedagogicko-psycholo-
gické poradny v tomto objektu. 

RaM schvaluje návrh ceny vodného od 1. 1. 2010
v integrované obci Pohodlí pro vodu předanou
od VHOS Moravská Třebová na 16,37 Kč/m3 bez
DPH. 
RaM souhlasí s úhradou dokladů za výtvarné potře-
by v částce 500 Kč paní Ludmile Drobné, učitelce
Základní školy Litomyšl, U Školek. Cena za vítězství
v soutěži o nejnápaditější vánoční výzdobu vyhláše-
nou Městem Litomyšl mezi školami. 

RaM souhlasí s převzetím věcného daru „vanový
zvedák AKULIFT FELIX 2T v hodnotě 14 644 Kč“
do vlastnictví příspěvkové organizace Centrum soci-
ální pomoci města Litomyšl. Dárce Lékárna Na Špi-
tálku, s.r.o.

RaM souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor
v přízemí budovy čp. 1126 (DPS I) za účelem provo-
zování prádelny CSP. Výpůjčitel Centrum sociální
pomoci města Litomyšle. Smlouva na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou, náklady souvi-
sející s provozem budou hrazeny přímo
dodavatelům nebo na základě smlouvy s Městskými
službami Litomyšl s.r.o., jako správcem objektu. 

RaM souhlasí se zahájením prací na stavbě „Revi-
talizace rybníku Nový a Střední" Budislav v měsíci
lednu 2011. 

Z rady města

Prvním miminkem narozeným na Nový rok
v Litomyšlské nemocnici se stala Natálie Špač-
ková z Poličky. Na svět přišla pár minut
po poledni s váhou 3 200 gramů a výškou 52
centimetrů. Původně se však měla narodit již
v prosinci, ale počkala si tři dny.
O svém příchodu dala mamince Tereze Dufkové
vědět krátce po půlnoci za zvuku rachejtlí.
Místo oslav nového roku tedy rodiče malé
Natálky zamířili do porodnice. „Začala jsem
rodit o půl jedné v noci a Natálka se narodila až
odpoledne ve 12:12. Dala mi zabrat,“ říká
novopečená maminka, která si litomyšlskou
porodnici vybrala záměrně. „Do Litomyšle jsem
jezdila k paní doktorce na gynekologii na kon-
troly, takže proto jsme volili zdejší porodnici,“
vysvětluje maminka Natálky. Holčičce vybral
jméno tatínek Josef Špaček.
Naopak první občánek Litomyšle si opět dal
načas. Malá Terezka Kovářová se narodila až 5.
ledna ve 14:42, ale o to více dala mamince Věře
při porodu zabrat. Světlo světa spatřila s váhou
4 007 gramů a výškou 52 centimetrů. Oporou
však byl při porodu tatínek Josef. 
Terezka to neměla domů daleko, protože bydlí
nedaleko nemocnice. Doma na ni čekal šťastný
tatínek a dvouletý bráška Vojtík. „Vojtíšek se
na miminko těší. On je sice mamiňák, takže to
bude mít asi ze začátku těžké, ale myslím si, že
to zvládneme,“ říká maminka Věra Kovářová,
která prozradila, že porod Terezky byl vyvolaný
a bohužel těžký. „Naštěstí byl u porodu manžel
a byl úžasný,“ dodává.
Do litomyšlské porodnice byla také převezena
malá Rozálka Pavlíčková, první občánek Par-
dubického kraje 2011. Ta se narodila sedm
minut po osmé hodině ranní v roubence v Radi-
měři. Při porodu manželce Zuzaně asistoval
tatínek Jiří a šestnáctiměsíční sestřička Mad-
lenka. Holčička při narození vážila 3 300
gramů a měřila 50 centimetrů.

Text a foto Jana Bisová

Maminka Tereza Dufková s dcerou Natálkou a sta-
rostou Litomyšle Michalem Kortyšem. 

První miminka roku
2011 v litomyšlské
porodnici

Malá Terezka Kovářová s maminkou Věrou. 

Letos v lednu dokončila dodavatelská firma
nastavení druhého vysílače programu CMS TV
Litomyšl, skončila tak zároveň druhá etapa
budování distribučního systému pro celé
město. Zájemci o příjem litomyšlského vysílání
se nyní mohou obracet například na tyto firmy:
Zdeněk Hochberger (tel. 604891611), Pavel Lid-
mila - TVA servis (tel. 603 533161), Petr Kašpar
- Radiotelevizní služba (tel. 608 528 529).
Parametry vysílání:
identifikace - DVL, symbolová rychlost - 19125 
opravný kód - 2/3, frekvence - 11785 
polarizace - V (vysílač na ul. J. E. Purkyně),
H (vysílač na ul. 17. listopadu)            Petr Horák

Jak naladit místní
televizi v Litomyšli?

Bílou stopou na www.litomysl.cz
Na webových stránkách města Litomyšle (www.litomy-
sl.cz) již naleznete sekci s názvem „Bílou stopou“.
Jedná se o dříve avizované informace, týkající se
běžeckých stop v okolí města. Naleznete zde přehled
tras, včetně mapy lokality. 
Úpravu stop i webovou prezentaci mají v kompetenci
Městské lesy Litomyšl. K dispozici je jim stroj, umož-
ňující při dostatečné sněhové pokrývce připravit
běžecké stopy jak pro klasiku, tak i pro bruslení. „Na
základě zkušeností pracovníků městských služeb,
kteří již úpravu běžkařských tras v minulých letech
zajišťovali se zapůjčeným strojem, a po jednání s vlast-
níky, resp. uživateli dotčených pozemků, jsme připra-
vili jednotlivé trasy tak, aby byly co nejdostupnější
i na krátká odpoledne pracovních dnů,“ uvádí vedoucí
odboru městských lesů Petr Novák a dodává: „Pro pře-
hlednost jsme zvolili barevné označení jednotlivých
tras. Červené okruhy budou upravovány jak pro klasi-

ku, tak i pro bruslení. Jsou umístěny na travnatých
plochách, které umožní jejich úpravu i při minimální
sněhové pokrývce (nad 10 cm). V případě, že napadne
alespoň 15 cm sněhu, budeme pro klasiku upravovat
i okruhy označené oranžovou barvou.“ Červené
a oranžové okruhy budou pracovníci městských lesů
připravovat v závislosti na klimatických podmínkách
tak, aby je milovníci bílé stopy mohli využívat i v prů-
běhu týdne. „Zelenou barvou jsou vyznačeny trasy
na Kozlovský kopec - Mekku litomyšlských běžkařů. Ty
budou upravovány pouze na víkendy, a to pro klasi-
ku,“ upřesňuje Petr Novák. 
Takto navržené trasy podle jeho slov nejsou žádným
dogmatem a v průběhu sezóny se budou měnit
na základě technických možností, klimatických pod-
mínek a především připomínek samotných uživatelů –
běžkařů. Městské lesy proto přivítají případné náměty
na vylepšení.                                                               -red-
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Zkušební provoz krytého bazénu skončil,
odstraňují se nedostatky a vylepšuje systém vstupného
Tříměsíční zkušební provoz krytého plaveckého
bazénu skončil. Během této doby měl provozovatel
i návštěvníci možnost „vychytat“ nedostatky a záva-
dy. Nejzásadnější a nejčastěji se objevující připomín-
kou se stala podlaha, která i přes certifikaci
nadměrně klouže. Na vlastní kůži to pocítilo již
několik osob. 
Nedostatek se projevil u žulové podlahy v bazénové
a tobogánové hale, ale dlažba zřejmě klouže i ve spr-
chách. „Jen za cestu ze šatny k lavičce mi dítě sklouz-
lo třikrát, vždy jsem ho naštěstí udržela. Ve sprše už
takové štěstí nemělo a odešli jsme se šerednou boulí.
Vím, že nejsme jediní,“ napsala Hana Klimešová
do Starostovy odpovědny. Přestože má radnice
v rukou certifikáty o protiskluzových vlastnostech
dlažby, realita je pravděpodobně jiná. „Podlaha byla
naimpregnovaná proti nasákavosti vody. Máme dojem,
že se tím změnily vlastnosti dlažby,“ sděluje možnou
příčinu starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodává:
„Dlažbu jsme odvezli do zkušebny v Hořicích, kde
otestují protiskluzové vlastnosti materiálu. Testovat
budou také jeden naimpregnovaný vzorek. Vyřešení
tohoto problému je pro nás prioritou.“ Prozatím jsou
návštěvníci personálem bazénu upozorňováni
na nebezpečí uklouznutí. „Máme zde také rozmístěné
výstražné cedule a u tobogánu jsme položili gumový
koberec,“ říká vedoucí krytého bazénu Zdeněk Koc-
man a prozrazuje další připomínky návštěvníků. „U
bazénů chybí nástěnné hodiny. Je tam málo odkláda-
cích ploch, stejně jako ve sprchách a málo laviček. Lidé
si také stěžují, že je vidět do sprch.“ 

zálohu 20 Kč na čipové hodinky a skříňku. „Do ceníku
bude nově zařazeno vstupné pro studenty od 15 let,
které doposud chybělo. Student zaplatí 60 Kč/1,5 h.
Nově přicházíme s rodinným vstupným, kdy máme při-
praveny dvě varianty. Jednou z nich je vstupné, kdy
přijde jeden dospělý a 2 až 3 děti. Ze základního vstup-
ného bude v tomto případě každému odečteno 10 %.
Druhou variantou je vstup dvou dospělých a jednoho
až pěti dětí. I zde se každému odečte 10 % ze základ-
ního vstupného,“ popisuje změny ceníku vedoucí
bazénu. Permanentky zůstávají stejné, ale nově budou
pro návštěvníky připraveny kreditní permanentky.
Pokud si návštěvník nabije minimálně za 200 Kč, získá
bonus 20 %, což se stane při každém nabití touto či
vyšší částkou. Návštěvník však musí být v bazénu
minimálně hodinu. „Dospělému se pak odečte z čipu
60 Kč za jednu hodinu, každá další minuta pak bude
stát 1 Kč. ZTP, důchodcům a dětem od 6 do 15 let se
za 1 hodinu odečte 36 Kč, každá další minuta bude
stát 0,60 Kč,“ upřesňuje Zdeněk Kocman. Tento systém
je výhodný pro ty návštěvníky, kterým stačí hodina
a pár minut v bazénu. „Tímto způsobem je možné si
vyšetřit volné vstupy,“ dodává Michal Kortyš, který
prozradil, že se rovněž diskutuje o vratných zálohách
na čipové hodinky. 
I přes vyvstalé problémy je litomyšlský bazén návštěv-
níky přijímán kladně. „Většinou hodnotí bazén jako
přínos pro Litomyšl. Samozřejmě se najdou lidé, kteří
mají výhrady,“ říká Zdeněk Kocman, který potvrzuje
vysokou návštěvnost. Denně projde bazénem v průmě-
ru 220 návštěvníků.                                                      -bj-

Všemi doposud obdrženými
připomínkami a vyvstalými
nedostatky se již město
začalo zabývat. Byla svolána
schůzka s dodavatelem stav-
by, provozovatelem, tech-

nickým dozorem a kontaktováni byli rovněž
architekti. „Zabývali jsme se například průchodem
do výplavového bazénu, odkud proudí studený vzduch
až do bazénové haly. Architekti to vyřeší uzavíratelný-
mi dveřmi, stejně jako dořeší pohled do sprch. Tam by
měla být umístěna zástěna, na kterou bude možné
umístit další odkládací plochy. Drobné závady a různé
nedodělky vyřeší dodavatel stavby v rámci reklamace.
Běžné nedostatky odstraňujeme za provozu,“ sděluje
Michal Kortyš, který vybízí návštěvníky bazénu, aby
i nadále vhazovali své připomínky do schránky
na recepci. 
S končícím zkušebním provozem se v zásadě mnoho
věcí nezměnilo. Dobrou zprávou pro maminky je ale
možnost koupání kojenců a batolat, což ve zkušebním
provozu nebylo možné. V průběhu února by se navíc
měly rozběhnout kurzy plavání takto malých dětí. „Od
začátku února navíc začne výuka plavání pro školky
a základní i střední školy. Roli instruktorů budou plnit
plavčíci,“ prozrazuje Zdeněk Kocman a 1. místostaros-
ta Litomyšle Radomil Kašpar doplňuje: „Lidé by se měli
připravit na to, že tomu bude přizpůsobena provozní
doba pro veřejnost.“ S únorem by měl také vstoupit
v platnost nový systém vstupného. Jednorázové vstu-
py zůstávají stejné - návštěvník zaplatí vstup, vratnou

Stavba R35 je pro ministra 
dopravy prioritou

Na výstavbu rychlostní silnice R35 z východních Čech
na Moravu čekají lidé jako na smilování. Současná
„státovka“ je nadměrně zatěžovaná, což den co den
pociťuje i Litomyšl. Špetičku naděje přináší prohláše-
ní ministra dopravy Víta Bárty, který stavbu R35 mezi
Hradcem Králové a Mohelnicí považuje za prioritu. 
„Pětatřicítka je skutečně absolutní prioritou, co se
týče dálkové dopravy. Dokud nebude stát R35 jako
severní alternativa spojení Praha – Morava, nemůže-
me se pustit do rekonstrukce přetížené brněnské dál-
nice D1,“ uvedl tiskový mluvčí ministerstva dopravy
Jakub Ptačinský. Ministr dopravy sice může fandit
výstavbě R35, ale rozhodně neuspíší jednání Pardu-
bického kraje. Ten musí znovu projednat trasu kolem
Litomyšle. Původní trasu totiž napadl soukromý země-
dělec Jan Vaňous a u soudu uspěl. „Nyní se pracuje
na nové vyhledávací studii,“ sděluje hejtman Pardu-

bického kraje Radko Martínek a pokračuje: „V příštím
roce bychom měli schválit nový územní plán. Stavbu
R35 to nezpozdí. Může se mezitím stavět na obě stra-
ny od Litomyšle.“ Co však může stavbu zpozdit, jsou
finanční prostředky. Ale i zde by si ministr věděl rady.
Peníze na stavbu R35 a nejen jí, bych chtěl získat for-
mou PPP projektu. Tedy financováním ze soukromých
zdrojů. 
A názor starosty Litomyšle Michala Kortyše k vyjádře-
ní ministra Bárty? „Když se mě ptali novináři, co na to
říkám, tak má první reakce byla: hurá. Myslím si, že je
to dobře. Vzrůstající tlak dopravy je tady tak velký, že
je neúnosný. Vláda by měla tuto část republiky mít
jako prioritu. My jako samospráva budeme dělat vše
pro to, aby to bylo co nejdříve průchodné.“ Podle sta-
rostových slov se radnici stále přiklání k variantě trasy
vzdálené od Litomyšle.                                               -red-

Nejvýznamnější investiční akce v novodobých ději-
nách města Litomyšl byla odstartována slavnostním
podpisem Rozhodnutí o přidělení dotace v únoru
2010. 
Přípravná fáze projektu, která byla zahájena již
na jaře 2007, jde v těchto dnech do finále. První úno-
rový den projednala Rada města Litomyšl po předcho-
zím souhlasu Ministerstva kultury podmínky
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby a výběr
poskytovatele služeb (restaurátorských prací).
V rámci otevřeného zadávacího řízení (dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) hledá
Město Litomyšl dodavatele pro provedení stavby
následujících 11 objektů: I. nádvoří, pivovar, konír-
na, jízdárna, horní nádvoří, kočárovna, stáj, park,
piaristická kolej, piaristický kostel a předzámčí.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková
cena. Uchazeči však musí prokázat kvalifikační,
technické a ekonomické předpoklady. Mezi tyto
předpoklady například patří obrat uchazeče za sta-
vební práce v každém z posledních tří účetních
období (musí činit minimálně 150 mil. Kč/rok) nebo
prokázání zkušeností s rekonstrukcí či památkovou
obnovou staveb, které mají statut  nemovité kultur-
ní památky (popř. staveb s rovnocenným stupněm
ochrany v členském státě EHP).           
Vedle výběrového řízení na zhotovitele stavby bude
vyhlášeno také výběrové řízení na poskytovatele
služeb. Předmětem tohoto výběrového řízení je res-
taurování prvků, které jsou součástí piaristického
kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Kritériem
pro výběr zhotovitele a zadání veřejné zakázky je
rovněž nejnižší nabídková cena pro každou ze tří
částí: A) Obrazy, oltáře a sochy, B) Truhlářské prvky,
C) Varhany. Uchazeči mohou předkládat své nabídky
pouze na jednu z uvedených částí a nebo na dvě či
tři části. Nejzazší termín splnění je stanoven
na konec srpna 2013. Také zde je důležitou součástí
nabídky prokázání profesních kvalifikačních před-
pokladů a finanční i ekonomické způsobilosti ucha-

zeče. Součástí nabídky musí být předložení konkrét-
ních oprávnění k restaurování od Ministerstva kul-
tury ČR. 
Zadávací dokumentace a zadávací podmínky jsou k
dispozici na webu Města Litomyšl. Uchazeči získají
na základě písemné žádosti přístupové údaje, které
jim umožní bez výdajů a pohodlně stáhnout z ftp
serveru Města Litomyšl všechny potřebné podkla-
dy. Na písemnou žádost mohou být podklady
poskytnuty alternativně v elektronické podobě
na DVD. Veškeré žádosti a další komunikace bude
probíhat přes pověřenou osobu vybranou na zákla-
dě předchozího výběrového řízení. Pověřenou oso-
bou je firma Techprojekt s.r.o. (kontaktní osoba
Ing. Dostálek, Jilemnického 437, Ústí nad Orlicí,
562 01).

Předpokládáme, že rozsáhlé stavební práce budou
zahájeny nejpozději na konci jara letošního roku. Bez
přerušení zůstane zachován i provoz zámku, Fakulty
restaurování, Státního okresního archívu a Evropské-
ho školicího centra. 
Dodejme, že celkové předpokládané výdaje projektu
jsou asi 400 milionů Kč včetně DPH, z toho na sta-
vební část bude vyhrazeno cca kolem 200 milionů Kč
bez DPH. 
Připomeňme, že hlavním cílem projektu je oživení
zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení
do organismu města a regionu. Realizace projektu by
nebyla možná bez výrazné podpory z Integrovaného
operačního programu.                      Za projektový tým 

Michaela Severová, vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu a tisková mluvčí Města Litomyšl

Revitalizace zámeckého návrší
Výběrové řízení na zhotovitele stavby a restaurování bylo vyhlášeno
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Svátek svatého Valentýna, nebo také jen „Valentýn“ se
slaví každoročně 14. února jako svátek lásky a náklon-
nosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posíla-
jí dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tématikou
srdce jako symbolu lásky. Svátek je pravděpodobně
odvozen od svátku Lupercalia, slaveného ve starově-
kém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“
vloženy lístečky se jmény mladých dívek. Každý mladý
muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytá-
hl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.
Legenda také říká, že tento den začal být známý jako
Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi.
Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům,
aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli
zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn
vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl
zatčen a později, právě 14. února, popraven. Svátek
Luprecalia splynul s oslavami mučednictví svatého
Valentýna a vznikl nám již dobře známý romantický
svátek. 

Svátek svatého
Valentýna slavíme
i v Litomyšli

Tento svátek se těší čím dál větší oblibě i v českých
zemích. Také v Litomyšli je právě na tento den (či pro-
dloužený víkend) připraveno mnoho zajímavých akcí
právě pro zamilované. V pondělí 14. února zve Státní
zámek Litomyšl všechny zamilované páry na II. ročník
valentýnské akce Pusa na zámku, letos s podtitulem
„každý si dámu svého srdce musí zasloužit“. Akce se
koná v zámeckých komnatách. Proslýchá se, že dámy
budou přesně jako v pohádkách uvězněny ve vysoké
zámecké věži a rytíři si tu svoji princeznu budou muset
vybojovat v kruté bitvě s pohádkovým drakem. Teprve
poté, až si dámu svého srdce zaslouží, budou moci pro-
běhnout zásnuby. První tři páry, které se v tento den
na zámku zasnoubí, získají svatební obřad v sezóně
2011 zdarma. Připomínáme, že jsou nutné rezervace,
zásnubní prsteny a doporučuje se fotograf, vzhledem
k ročnímu období také teplé oblečení.
Na předvalentýnskou neděli 13. února je připraven
program v Zámeckém informačním centru. Malí i velcí
si zde budou moci od 10.00 do 16.00 vyrobit valentýn-
ské přáníčko nebo ozdobit valentýnský perníček. Chy-
bět nebude ani malování na obličej a ochutnávka vína
Chateau Litomyšl.             
K Litomyšlskému valentýnskému víkendu se v letoš-
ním roce přidává také řada poskytovatelů služeb.
„Valentýn jak má být” připravil Antik hotel Sofia.
V rámci pobytu se slevou zde můžete milé či milému
zpěvem, za doprovodu piána, vyznat lásku. Svatebča-
ny zde čekají nejen slevy, ale i překvapení. Romantic-
ký Valentýnský balíček je v termínu od 11. do 15.
února k dostání také v Hotelu Zlatá Hvězda. Zde je
navíc od 11. do 14. února připravena speciální Valen-
týnská večeře. Na Valentýnskou párty zve v pátek 11.
února do Café Baru Muuza také Hotel Aplaus. Aplaus
nabízí také romantický Valentýnský balíček (od 11.
do 13. února) nebo speciální Valentýnské menu v Res-
tauraci Bohém. Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách vyjmenovaných hotelů, pří-
padně v Informačním centru Litomyšl.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl   

Veletrhy cestovního ruchu
s účastí Litomyšle

Veletrhy cestovního ruchu patří neodmyslitelně mezi
důležité nástroje pro nalákaní návštěvníků do našeho
města. Ve spolupráci se sdruženími, jejichž je město
Litomyšl členem, a místním informačním centrem se
i letos informace a materiály o Litomyšli dostanou
na nejvýznamnější české i zahraniční veletrhy. 
Prvním letošním veletrhem byl brněnský Regiontour,
který se konal v polovině ledna. Litomyšl zde byla pre-
zentována v expozici agentury CzechTourism, která
do svého stánku pozvala svazek obcí České dědictví
UNESCO i Česká inspirace. Velký úspěch zde zaznamenal
nástěnný kalendář sdružení České dědictví UNESCO,
ve kterém jsou na příkladech památek UNESCO předsta-
vovány jednotlivé architektonické slohy. Líbily se i nové
pohlednice a mapy České inspirace. Ve stánku Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska byly předsta-
veny regionální brožury vydané v rámci projektu Puto-
vání po historických městech. Dvacetistránková
brožura představující krásy Litomyšle a lákající na výle-
ty do Chrudimi, Chrasti, Lanškourna, Letohradu, Polič-
ky, Vysokého Mýta a Moravské Třebové by měly být
do zahájení sezóny k dostání i v našem infocentru.
Od 10. do 13. února se v Praze koná veletrh Holiday
World na kterém budou mít města UNESCO již poosmé
svoji společnou expozici. Při příležitosti zahájení vele-
trhu zde budou podrobně představeny a uvedeny
do života výstupy projektu Sloh se nepíše, na sloh se
kouká. Cílem projektu je přilákat návštěvníky
na památky UNESCO a zároveň je také trošku „dovzdě-
lat“. Na příkladech jednotlivých českých a moravských
památek UNESCO ukazujeme charakteristické znaky
stavebních slohů. Například románský sloh reprezen-
tuje vstupní portál třebíčské baziliky, věž kostela sva-
tého Ducha v Telči či rotunda sv. Martina
na Vyšehradě. Gotiku máme zastoupenu Chrámem sv.
Barbory v Kutné Hoře či Vladislavským sálem. Znaky
renesance jsme ukázali na příkladech zámků v Telči,

Litomyšli či Českém Krumlově. Baroko reprezentuje
Zelená hora ve Žďáře nad Sázavou, synagoga v Třebíči,
sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci či zámek v Kro-
měříži. Slohy 19. století představujeme na příkladech
zámku v Lednici, Národního divadla či holašovické
návsi. Obsahem kampaně byla realizace inzerce, např.
v tištěných materiálech či kampaň v metru. Velmi
významnou částí projektu je vydání katalogu s řadou
praktických i osvětových informací nejen pro cestovní
kanceláře a agentury. Ani v roce 2011 nebude chybět
na zdech kanceláří, domácností a hotelů nástěnný
kalendář s překrásnými fotografiemi památek UNESCO
– tentokrát je zaměřený také na architektonické slohy.
Nezanedbatelné nejsou ani aktivity zacílené na děti
a mládež, například realizace kvarteta a dvouhlavých
hracích karet na téma slohů. Na veletrhu Holiday World
najdete Litomyšl opět také v expozici agentury Cze-
chTourism (v materiálech České inspirace) a Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Litomyšlské
materiály bude také součástí prezentace Českomorav-
ského pomezí, kterou naleznete ve stánku Destinační
společnosti Východní Čechy.   
Prezentace turisticky zajímavých atraktivit probíhá i
v Utrechtu, Oslu, Stuttgartu, ve Vídni, Bratislavě,
Kodani a mnohých dalších evropských i světových „ces-
toruchářských“ velmocích. Některých veletrhů se
zúčastníme v rámci expozice CzechTourism, do vzdále-
nějších lokalit posíláme opět alespoň brožury a propa-
gační materiály. Tímto způsobem jsme v uplynulých
dvou letech navštívili se sdružením České dědictví
UNESCO víc než dvacet zahraničních veletrhů.   
A proč to všechno děláme? Věříme, že i tento finančně
a organizačně náročný způsob propagace pomůže
do našeho města přilákat kvalitní návštěvníky se
zájmem o vše krásné, vždyť přesně taková umí Litomyšl
být. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Městské rybníky na Budislavi 
čeká tento rok revitalizace 

V průběhu ledna bylo vyhodnoceno výběrové řízení
na dodavatele stavby „Revitalizace rybníků Nový
a Střední“ na Budislavi, které patří městu Litomyšl.
Jako vítěz z něho vzešla firma Profistav Litomyšl,
která by v únoru měla začít se stavebními pracemi.
Cílem je zlepšení kvality vody v těchto vodních plo-
chách a zároveň v celé kaskádě rybníků, kterou uzaví-
rá přírodní koupaliště Širůček. 
„Jediným kritériem byla nejnižší nabídková cena. Nej-
výhodnější nabídku ve výši necelých 5 milionů korun,
včetně DPH, předložila litomyšlská firma Profistav.
Rozpočtová cena dle projektové dokumentace je 9
milionů 400 tisíc korun,“ sdělil starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Stavba bude financována z rozpočtu
města a ze získané dotace. „Spoluúčast města by měla
být cca 600 tisíc korun, ale vždy po odsoutěžení
konečné ceny dojde k přehodnocení dotace, takže se
částka může změnit,“ doplnil František Zachař z odbo-
ru rozvoje a investic. 
K zahájení prací by snad mohlo dojít koncem února,
původně předpokládané datum dokončení je 30. září
letošního roku. „Ještě musí proběhnout nutné forma-
lity pro poskytnutí dotace, takže nemůžeme říct přes-
ný termín zahájení stavby. Doba výstavby by měla být
devět měsíců od zahájení prací, ale vše je odvislé
od termínu zahájení, protože některé činnosti se
z důvodu hájení chráněných druhů živočichů musí
provádět pouze do konce března“ vysvětlil František
Zachař. Firma během této doby provede především
odbahnění obou rybníků a pročištění obtokové stoky.
U Nového rybníka bude provedeno odbahnění se
zachováním středové napouštěcí stoky. Na třech mís-
tech jsou navržena výleziště pro obojživelníky.
Na pravé straně u hráze bude břehová hrana rybníka

snížena. Toto snížení bude sloužit jako bezpečnostní
přeliv, který bude opevněn uvolněnými kameny
z obtokové stoky. Stávající ocelový žlab, který sloužil
pro napájení v jedné třetině rybníka, bude zrušen
a vody přitékající pravostranným přítokem budou sve-
deny do obtokové stoky. Při odbahnění rybníka Střed-
ního se opět zachová středová napouštěcí stoka. Dno
rybníka bude vyspádováno k této středové stoce tak,
aby bylo umožněno rybník v celém rozsahu vypustit.
Na jednom místě je navrženo výleziště pro obojživelní-
ky. Stávající výpustné zařízení bude ponecháno beze
změny, stejně tak jako stávající bezpečnostní přeliv.
V místech vyústění stávajícího výpustného potrubí
rybníku Střední je navržena kanalizační šachta,
ze které pokračuje dále betonové potrubí. 
„Podél obou rybníků vede trasa stávající obtokové
stoky, kterou je nutné pročistit od nánosů. V rámci čiš-
tění obtokové stoky, bude provedeno prořezání stáva-
jícího keřového porostu,“ uvedl František Zachař
a pokračoval: „Z důvodu nevhodného stávajícího
napouštění soustavy rybníků je navržena úprava toku
tak, že napouštění soustavy bude v horní části rybní-
ku Nový. Tok bude ze stávající lesní vodoteče odklo-
něn pomocí rozdělovacího objektu z lomového
kamene.“
Část vytěžené zeminy bude použita pro navržený ost-
růvek a v severozápadní části rybníka Nový pro přitěs-
nění hráze. Na Novém rybníku kdysi ostrůvek byl.
Dokonce na něm rostl obrovský strom, který před lety
spadl. 
„Díky revitalizaci rybníků by mělo dojít ke zlepšení
kvality vody také v přírodním koupališti, které by pak
mohlo být zase ve větší míře využíváno ke koupání,“
uzavřel Michal Kortyš.                                                  -red-
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Předprodej vstupenek na 53. ročník 
Smetanovy Litomyšle je za dveřmi

53. ročník Mezinárodního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl se bude konat od 10. června do 4. čer-
vence. Ponese dramaturgický podtitul MUNDUS
VOCALIS - tedy „vokální svět“, kterým se festival
v bohaté a pestré nabídce ještě významněji než obvy-
kle přihlásí k lidskému
hlasu, jakožto prostředku
uměleckého vyjadřování.
Programem se bude prolínat
řada jeho historických i for-
mových projevů, od zpěvu operního, přes sborový až
po divadelní představení či nonartificiální zpěv a umě-
lecký přednes. 
Stejně jako před devíti lety, bohužel, v programu není
zastoupeno scénické provedení Smetanova operního
díla, neboť v současnosti jediným dostupným titulem
v českých a slovenských operních domech je (kromě
ke zvláštním účelům určené Libuše v Národním divadle
Praha, navíc v inscenaci již dvakrát v Litomyšli uvede-
né) pouze Prodaná nevěsta, jež však byla v posledních
třech ročnících provedena hned v pěti představeních.
Proto bude Smetanova tvorba tentokrát zastoupena
pouze v řadě koncertů a pro další ročníky bude nejspíš
nutno opět přistoupit k finančně náročné koprodukci
festivalu s některou z našich operních scén. Operní
žánr tak zastoupí Janáčkova Její pastorkyňa a ve festi-
valových premiérách Pucciniho Turandot a Donizetti-
ho Nápoj lásky. Především z operních árií pak budou
sestaveny pěvecké recitály, v řadě Hvězdy operního
nebe vystoupí slavná korejská sopranistka Sumi Jo
a ke třicetiletí své umělecké kariéry připravuje zvlášt-
ní koncert Dagmar Pecková.

53. ročník festivalu připomene 170. výročí narození
Antonína Dvořáka (mj. Stabat mater, Moravské dvojz-
pěvy, Novosvětská symfonie), dále 40. výročí úmrtí
Igora Stravinského (Svatba, Pták Ohnivák, Svěcení
jara). V dlouhodobém cyklu tvorby Petra Ebena bude

uvedena Symphonia Gregori-
ana. Jedním ze zásadních
projektů bude provedení Šos-
takovičovy 13. symfonie Babí
jar při příležitosti 70. výročí

nacistického masakru Židů ve stejnojmenné rokli. Pre-
miérou bude vlastní festivalová produkce tanečně-
hudebního projektu, v němž taneční soubor Hradišťan
v choreografii Ladislavy Košíkové ztvární Stravinské-
ho Svatbu a Orffovu Catulli Carminu, milostnou poezii

římského básníka Catulla s věčným střetem pohledů
na lásku a na život očima mládí i stáří. Zvláštní pozor-
nost zaslouží uvedení Shafferova dramatu Amadeus
za účasti orchestru, dále koncertní premiéra Jiráskova
cyklu Mondi Paralelli, stejně jako hostování vynikající
mládežnické filharmonie z Bostonu.
V odlehčenějším duchu se ponese koncert sestavený
ze španělské a latinsko-americké hudby, stejně jako
úpravy rockových hitů pro symfonický orchestr. Zej-
ména dětem a mládeži jsou určeny Miniopery autorské
dvojice Uhlíř/Svěrák v podání Dětské opery Praha
a koncert Kühnova dětského sboru. 53. ročník přinese
během necelého měsíce 27 pořadů, oslovit by měl
posluchače všech věkových skupin, očekávaný celko-
vý počet návštěvníků by měl přesáhnout 25 tisíc.  -red-

Litomyšlský orloj našel své orlojníky

Díla Aloise Jiráska, Boženy Němcové, Petra Bezruče
nebo a řady dalších známých autorů dělají společ-
nost litomyšlskému orloji. Ten se nachází v úrovni
prvního patra staré radnice. Už od roku 1907 ukazu-
je Litomyšlanům čas a polohu slunce a měsíce. Přes-
tože je orloj plně funkční, nejde tak, jak by měl. Loni
se proto město začalo poohlížet po orlojníkovi.
Nenašel se jeden, ale hned dva, kteří budou o lito-
myšlský orloj pečovat. Jiří Červený po stránce
mechanické a Jan Šlégr po stránce astronomické.
Doposud se o nutnou údržbu staral Petr Skála, praž-
ský orlojník. 
Litomyšlský orloj má hned dvě zvláštnosti. Jednou
z nich, která je viditelná všem kolemjdoucím, je
ciferník. „Ten je jiného typu než na klasických hodi-
nách. My máme na orloji dvacet čtyři hodin. Další
rozdíl, například proti pražskému orloji, je v tom, že
Praha má poledne v horní části orloje, my tam máme
půlnoc,“ vysvětluje Jiří Červený, který se k této práci
dostal, díky renovacím starých motocyklů, a dodá-
vá: „Zrovna tak je zvláštní, že pohon orloje zabezpe-
čuje hodinový stroj. Ten je umístěn ve vrchním patře
věže. Přes hřídel a uhlový převod je dováděna síla až
na vlastní stroj orloje. Je to praktičtější a určitě

výhodnější.“ Podle Jiřího Červeného je i pro něj pře-
kvapující, jak je konstrukce jednoduchá. „Samotný
stroj orloje se skládá ze dvou hřídelí, které jsou
od sebe vzdáleny zhruba 20 cm,“.
Ovšem ona zmiňovaná praktičnost má i své nevýho-
dy. Pokud se zastaví hodiny na věži radnice, zastaví
se také orloj. Jakmile se hodiny posunou dopředu či
dozadu, je nutné přenastavit také orloj. „Aby nejen
ukazoval správně hodiny, čehož si všimne každý, ale
aby také poloha planet byla správně vzhledem
k danému ročnímu období,“ vysvětluje Jiří Červený.
Jeho kolega Jan Šlégr, který vyučuje fyziku na míst-
ním gymnáziu a vždy jej to táhlo k astronomii
a agrofyzice, doplňuje: „Na litomyšlském orloji totiž
můžeme najít místní sluneční čas, který je v zimním
období stejný jako středoevropský. V letním období
orloj ukazuje o hodinu méně, ukazuje místní slu-
neční čas, nikoli čas let. Na orloji můžeme také najít
aktuální polohu Slunce a Měsíce vzhledem k Zemi.
Jsou zde rovněž znamení zvěrokruhu, jež jsou zrov-
na na obloze viditelná a ve kterém z těchto znamení
se zrovna nachází Slunce.“ Orloj je tedy takovým
modelem vesmíru. Země je ve středu orlojové desky
a kolem ní se otáčí nebeská sféra. Ta je reprezento-

vána jednak Sluncem, jež oběhne kolem středu
ciferníku – Země jednou za 24 hodin, a také Měsí-
cem, který ovšem oběhne kolem Země přibližně jed-
nou za 29,5 dne. „Z orloje můžeme poznat, v jaké
fázi se právě měsíc nachází, například je-li Měsíc
přímo proti Slunci, znamená to, že Slunce osvětluje
jeho převrácenou stranu, takže ze země vidíme úpl-
něk,“ popisuje Jan Šlégr. Poslední součástí orloje je
kotouč s astronomickými znameními, který se nazý-
vá ekliptika. Stejně jako hvězdy, se otočí kolem
Země jednou za dvacet čtyři hodin. Vůči Slunci se
ale ekliptika otočí o jednu otáčku za rok. Jan Šlégr
orloj přirovnává k mechanickému počítači, který
však nepočítá s možnými přírodními jevy. „Co se týče
polohy Slunce, tak ta během roku dosahuje odchyl-
ky kolem 2 až 3 stupňů. Pokud jde o polohu Měsíce,
tak tam je chyba oproti skutečnosti plus/mínus 8
stupňů 2x za měsíc,“ objasňuje. 
A co tedy v nejbližší době orloj čeká? „První věcí,
kterou uděláme při přesunu na letní čas, je vyčiště-
ní a namazání stroje. Obnovíme nátěr Slunce a Měsí-
ce, který utrpěl v důsledku vzdušné vlhkosti.
Provedeme odstranění pavučin a prachu. Už jsme
umyli vnější sklo a zkontrolovali jeho poškození,
nyní ale řešíme, jak umýt sklo z vnější strany,“ pro-
zrazuje Jiří Červený. Zřejmě by mohlo dojít také
k výměně osvětlení, protože jeho barva není podle
orlojníka vhodná k modré malbě na orloji. „Mým
úkolem bude astronomická stránka. To znamená, že
se vždy musím ujistit, zda orloj ukazuje přesně to, co
se děje na obloze. Ostatně i v historii to bylo stejně.
I Staroměstský orloj měl svého astronoma. Tuto
funkci zastával Mistr Karlovy univerzity Jan Šindel
a právě s jeho pomocí a s jeho matematickým mode-
lem potom Jan z Růže, řečený Hanuš, Staroměstský
orloj sestavil,“ uvádí Jan Šlégr. „Já tuto práci pova-
žuji za výzvu a poctu, moci se starat o takové zaříze-
ní,“ uzavírá Jiří Červený. 

Text a foto Jana Bisová

Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu
2. března v 10.00. 
Vstupenky bude možné objednat prostřednictvím
rezervačního systému na www.smetanovalitomy-
sl.cz, přímo zakoupit v předprodejní kanceláři
Smetanovy Litomyšle (zámecké informační cent-
rum) a v prodejních místech sítě Ticketportal (viz
www.ticketportal.cz). Vstupenky lze též rezervo-
vat telefonicky (tel. centrum pro objednávky: 461
616 070 / prac. doba 2. března 10.00-17.00, násle-
dující všední dny 8.00-16.00). 
Od 10. února přijímá Smetanova Litomyšl také
písemné objednávky, které budou průběžně vyři-

zovány v došlém pořadí až po zahájení předprode-
je. Nelze proto zaručit jejich plné pokrytí. Písemné
objednávky zasílejte na adresu: Smetanova
Litomyšl, o.p.s., Jiráskova 133 (zámek), 57001
Litomyšl nebo elektronicky na tickets@smetano-
valitomysl.cz. Objednávky doručené před 10. úno-
rem nebudou zahrnuty do zpracování. 
Před objednáním vstupenek se prosím seznamte
s konečnou verzí programu, která bude k dispozici
od 10. února. Program bude zveřejněn
na www.smetanovalitomysl.cz a v tištěné podobě.
Litomyšlanům bude programová brožura doručena
do schránek v polovině února.
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Nástup dítěte do základní školy
Nástup dítěte do základní školy znamená důležitou
změnu, vážný předěl v jeho životě. Dítě získává novou
sociální roli, stává se školákem. Doposud si ještě bez-
starostně hrálo, mohlo zanechat hry, když je přestala
bavit, nyní však bude muset ukázněně pracovat, sou-
středit se, plnit pracovní úkoly, a to i ty, které je nebu-
dou příliš zajímat. 
Mezi dětmi, které při nástupu do školy dosáhly šesti
let, je 10 až 25 procent dětí pro školu nezralých. Tyto
skutečnosti mají své důsledky především ve špatném
prospěchu a v psychických závadách a poruchách cho-
vání dětí, které nastoupily školní docházku ještě psy-
chicky nezralé. „Na dobrém počátku všechno záleží.“
Tato Komenského slova platí i pro začátek školní
docházky. 
Otázky tělesného vývoje jsou věcí lékařského posouze-
ní, které provádí dětský lékař v rámci preventivních
prohlídek, a to v pěti letech, tak aby do nástupu
do školy byl ještě čas přijmout případná nutná opatře-
ní. Při posuzování připravenosti pro školu je proto
zapotřebí úzké spolupráce mezi psychologem, dět-
ským lékařem, případně dalšími odborně specializova-
nými lékaři i s dalšími odborníky (speciálním
pedagogem např. logopedem), stejně jako s pedagogy
(např. s učitelkami mateřské školy).
Pro školu nezralé děti např. nedostatečně rozlišují
tvary, vázne u nich koordinace oka a ruky, kreslí neji-

stě, roztřeseně, bývají bez přiměřených pracovních
návyků, nepozorné, nesamostatné (např. při oblékání,
obouvání, jídle, osobní hygieně), při duševní práci
bývají zbrklé nebo příliš pomalé, mívají smyslové vady,
vážnější poruchy řeči, bývají celkově opožděné
po stránce svého rozumového vývoje, zejména ve ver-
bální (slovní) formě intelektu, ve zkouškové situaci
mívají zvýšené vnitřní napětí, bývají bázlivé, rychle
unavitelné, neklidné, chovají se bez zábran, mají
někdy příliš uvolněné chování, tykají dospělým, plá-
čou při vyšetřování, nechtějí odejít bez rodičů, brání
se, chtějí za maminkou, bývají neklidné. 
Školský zákon říká, že povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povo-
len odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního
roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákon-
ný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky je také doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítě-
te narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné
školní docházce a ten
je v případě zájmu
o některou ze základ-
ních škol v Litomyšli
stanoven na 10. února
mezi 14.00 a 16.30
na každé škole.
Není-li dítě po dovršení
šestého roku věku
tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé
a požádá-li o to píse-
mně zákonný zástupce
dítěte do 31. května
kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit
povinnou školní

docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného lékaře. Začá-
tek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola
informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu povinné školní docházky.                                      

Milada Nádvorníková,
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Zapisování dětí
do cestovních dokladů
rodičů bude zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evrop-
ské unie, nebude možné do cestovního dokladu  rodi-
če zapisovat údaje o dětech. Z tohoto důvodu je
novelou zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokla-
dech, zrušeno zapisování dětí do cestovních dokladů
rodičů dnem 1. července 2011. 
Pokud je zápis občana/dítěte v cestovním dokladu
jeho rodiče proveden před dnem 1. července 2011, smí
i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června
2012. Zápis občana/dítěte v cestovním dokladu rodi-
če, který byl proveden před dnem 1. července 2011,
pozbývá platnosti dnem 26. června 2012. To znamená,
že po 26. červnu 2012 bude moci občan/dítě cestovat
do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. 
Na zápisy provedené v cestovním pasu (CP) rodičů
do 1. září 2006 mohou rodiče s dětmi cestovat do 15
let věku dítěte – nejpozději do 26. června 2012.
Na zápisy provedené v CP rodičů od 1. března 2008
do 30. června 2011 mohou rodiče s dětmi cestovat
do 10 let věku dítěte – nejpozději do 26. června 2012.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu pro obča-
na/dítě do 15 let je 100 Kč, platnost dokladu je 5 let,
doba vydání do 30 dnů. Bližší informace obdržíte
na tel. čísle 461 653 391. 

Milena Holasová, vedoucí správního odboru

Výzva „Děkujeme, odcházíme“ strašákem nemocnic
Od 1. ledna běží výpovědní lhůta lékařům, kteří se při-
pojili k výzvě „Děkujeme, odcházíme“. V celé České
republice se jedná zhruba o 4 tisíce lékařů, kteří hod-
lají s posledním únorem odejít ze svých pracovišť.
Pardubický kraj se svými pěti nemocnicemi se
na tomto čísle na začátku roku podílel 228 lékaři,
z toho Litomyšlská nemocnice evidovala 6 výpovědí.
Ke konci ledna se počet výpovědí v kraji snížil na 219. 
Litomyšlská a Svitavská nemocnice patří v kraji mezi
ty nejméně zasažené, ale o to horší stav je například v
Pardubické nemocnici. Zde původně dalo výpověď 120
(ke konci ledna 118) ze 190 lékařů a výsledkem je
ohrožené ARO, chirurgie a gynekologie. Také v Ústec-
koorlické nemocnici by mohl nastat problém s ARem
a gynekologií. Navíc obě zdravotnická zařízení vedou
zastupující ředitelé a v současné době zde probíhají
výběrová řízení. I Chrudimská nemocnice poukazuje
na komplikace s gynekologií. „Problém, který může
nastat, si dobře uvědomují také starostové. Starosta
Chrudimi Petr Řezníček upozorňuje hejtmana Pardu-
bického kraje a ministra zdravotnictví, že situace
v chrudimské a pardubické nemocnici bude krizová již
na konci února a apeluje, aby ministerstvo a kraje
začaly s lékaři skutečně jednat, dokud je čas,“ uvedl
na to konto MUDr. Martin Engel, předseda Lékařského
odborového klubu - svazu českých lékařů (LOK –
SČL).Ředitelé nemocnic zřizovaných Pardubickým
krajem se od začátku ledna scházejí každé pondělí s

hejtmanem. „Dohodli jsme se na jednotném postupu
všech krajem zřizovaných nemocnic. V tuto chvíli je
pro nás prioritou zajištění akutní péče,“ řekl hejtman
Radko Martínek a dodal: „Scházet se budeme až
do vyřešení krizového stavu.“ Tisková mluvčí Kraje
Magdalena Navrátilová navíc sdělila: „Při jednání s
LOKem jsme garantovali, že dokonce ledna se nic
neděje, to znamená, že všechny výpovědi budou vzaty
zpět. V pozdějším období bude tato otázka řešena dle
vývoje ekonomické situace. Pokud se situace nevyřeší
nejpozději do 4. února, poté již bude nutné přistoupit
k organizačním opatřením, která budou mít ekono-
mické důsledky a důsledky omezené péče.“ Podle hejt-
manových slov Pardubický kraj využije všechny
zákonné možnosti pro zajištění akutní péče. Ředitel
Litomyšlské nemocnice MUDr. Libor Vylíčil potvrdil, že
se na krizový stav připravují. „Litomyšlská nemocnice
se jako jedna z pěti „krajských“ musí připravovat
na krizový scénář společně s ostatními. Toto se pro-
jednává na opakovaných jednáních s hejtmanem,“
uvedl ředitel.
Nejen hejtman Pardubického kraje, ale i ostatní hejt-
mani nyní požadují po ministrovi zdravotnictví Leoši
Hegerovi uvedení konkrétních kroků, které by se měly
podniknout do konce února. Uvědomují si, že reformu
nejde provést během několika dnů, ale požadují určité
záruky. „Hrozí, že v řadě zdravotnických zařízení pře-
stane být poskytována akutní péče. Není technicky

možné, vyhovět k 1. březnu 100 procentům požadav-
ků, ale je třeba zajistit určité garance,“ prohlásil v de-
batě na TV Prima předseda Asociace krajů
a jihomoravský hejtman Michal Hašek. „LOK přináší
požadavky, které jsou nereálné tak, jak jsou podává-
ny,“ reagoval ministr a dodal: „Pokud se v následují-
cích sedmi, deseti dnech nedohodneme s lékaři, bude
se muset připravit plán téměř na hranici katastrofy,
který by péči zajistil.“ Ministr rovněž sdělil, že reformu
zdravotnictví představil již loni. Letos s ní zástupci
odborů nesouhlasí. „Nastavili jsme cestu k debatě.
Řadu věcí jsme udělali, pokusíme se ještě krizově
o nějaké posílení nemocnic. Za půl roku, za rok se
uvidí, že se hra obrací. Jestli lékaři výpovědi nestáh-
nou, nastane velmi obtížná situace. Možná padne
ministerstvo, možná celá vláda, reforma se zastaví,“
řekl ministr Heger. Hejtman Hašek na závěr prohlásil:
„Pokud pan ministr přijde s realistickým plánem,
vyzvu lékaře, aby vzali výpovědi zpět. Musíme ale věřit
tomu, že dohoda s LOKem existuje. Slibuji lékařům,
že jako hejtmani budeme na vládu tlačit.“ Uvedl však
také, že i hejtmani budou hledat všechna možná řeše-
ní situace, která by mohla v případě nedohody nastat.
Nejhorší případy, které by po 1. březnu zřejmě vyvsta-
ly, jsou podle Haška komplikované porody, ministr
vidí problém v neonatologii, tedy péči o novorozence
s velmi nízkou porodní váhou.
Vyjednávání na všech úrovních nadále pokračují.  -bj-
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Navždy odešel PhDr. Jindřich Růžička, CSc.
V úterý 18. ledna tohoto roku jsme
se v českotřebovském krematoriu
naposledy rozloučili s emeritním
ředitelem Státního okresního
archivu Svitavy se sídlem v Lito-
myšli panem PhDr. Jindřichem
Růžičkou, CSc.
Zesnulý se narodil 4. dubna 1926
v České Třebové a v letech
1937–1945 zde absolvoval reálné
gymnázium; poslední měsíce
druhé světové války však prožil
na nucených pracích v Semilech.
Po skončení válečného konfliktu
studoval v letech 1945–1947
na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity v Praze učitelskou
kombinaci předmětů filozofie –
dějepis a od roku 1947 pokračoval na téže fakultě
ve studiu československých dějin a pomocných věd
historických, jež zakončil v roce 1950. Souběžně nav-
štěvoval pražskou Státní archivní školu. K dosažení
doktorátu obhájil v roce 1950 disertační práci o nej-
starší českotřebovské městské knize, vydanou později
tiskem pod názvem O knize města České Třebové
z předhusitské doby.
Téhož roku mu bylo svěřeno správcovství městského
muzea a archivu v Litomyšli, s nímž byla spojena též
správa pobočky zemědělsko-lesnického archivu tam-
též. Po odloučení archivu od muzea v roce 1953 se stal
vedoucím Městského, od roku 1955 Okresního archivu

v Litomyšli. Vedle péče o stávající
archiválie se doktor Růžička podí-
lel významnou měrou na záchraně
dalších písemností organizováním
jejich svozů a na následném zpří-
stupňování pro potřebu badatel-
ské veřejnosti. Ve funkci ředitele
Okresního archivu Svitavy se síd-
lem v Litomyšli, který vznikl
po územní reorganizaci v roce
1960, setrval až do roku 1987, kdy
odešel do důchodu. 
Růžičkova obsáhlá publikační čin-
nost zahrnuje několik monografií,
stovky odborných studií, novino-
vých článků a recenzí, zejména
s archivní a regionálně-historic-
kou tématikou. Výběrové biblio-

grafické přehledy publikovaných prací Jindřicha
Růžičky nalezneme ve Vlastivědném sborníku okresu
Svitavy z roku 1986 a v Listech katedry historie a His-
torického klubu – pobočky Hradec Králové z roku
1996. Je autorem mnoha pojednání a recenzí z oboru
archivnictví, přičemž za vrchol jeho publikačních akti-
vit v této oblasti lze považovat práci Okresní archiv
Svitavy se sídlem v Litomyšli. Průvodce po archivních
fondech a sbírkách z roku 1973. Jako historik se pre-
zentoval mnoha studiemi z hospodářských dějin, pra-
cemi zabývajícími se rodem Pernštejnů, především
však monografiemi, časopiseckými a novinovými články,
pojednávajícími o 19. století na Litomyšlsku, Česko-

třebovsku a Poličsku, zejména se vztahem k národní-
mu obrození. V této publikační činnosti navázal mimo
jiné na svou kandidátskou disertační práci s názvem
Litomyšl 70. a 80. let minulého století a její význam
v národních dějinách, obhájenou v roce 1963 na Filo-
zofické fakultě Karlovy univerzity. Nejvřelejší vztah
nalezl k litomyšlskému rodáku Hubertu Gordonu
Schauerovi, jehož životními osudy a dílem se zabýval
několik desetiletí. K výročí narození i úmrtí tohoto
žurnalisty a literárního kritika připravil k vydání
v roce 2002 souhrnnou monografii Hubert Gordon
Schauer (1862–1892), žurnalista, kritik a inspirátor.
Při příležitosti stého výročí Schauerova úmrtí se v roce
1992 podílel na přípravě a úspěšném průběhu mezio-
borového sympozia konaného v Litomyšli. V poslední
době se věnoval zejména myšlenkovému odkazu
Tomáše G. Masaryka.
Společensko-veřejné působení doktora Jindřicha
Růžičky spočívalo v jeho členství ve Vědecké archivní
radě, v redakčních radách různých periodik (mj.
v Archivním časopise) a ve spolupráci s vysokými ško-
lami, zejména formou oponentur. Zasedal v komisi
pro udělování vědeckých hodností a v rámci Východo-
českého kraje stál po dobu několika let v čele archivní-
ho poradního sboru ředitele Státního oblastního
archivu v Zámrsku. V letech 1957 až 1976 vedl lito-
myšlskou městkou kroniku.
Bohaté zkušenosti a odborné znalosti předával svým
žákům jednak při každoročních studentských praxích
posluchačů Filozofické fakulty Karlovy univerzity
v litomyšlském archivu, jednak při vedení historické-
ho semináře na litomyšlském Gymnáziu Aloise Jiráska,
ale i při dalším vzdělávání mladších kolegů. Jeho čin-
nost přednáškovou a spolupráci s médii nelze v plném
rozsahu vůbec postihnout.
Realizací rekonstrukce bývalé zámecké kočárovny
pro potřebu administrativní budovy archivu položil
dr. Růžička základy k postupnému řešení jeho nepřízni-
vé prostorové situace. Na Růžičkovo zakladatelské úsilí
tak mohl v této oblasti v devadesátých letech 20. století
navázat emeritní ředitel archivu PhDr. Milan Skřivánek.
Hluboké odborné znalosti, vědecká, kulturní a osvěto-
vá činnost a mimořádné organizační schopnosti řadí
doktora Jindřicha Růžičku k předním osobnostem čes-
kého archivnictví a české historiografie. Proto byl
za celoživotní přínos českému archivnictví v roce 2006
právem oceněn udělením medaile ministra vnitra
České republiky „Za zásluhy o české archivnictví“.
V roce 2003 obdržel „Cenu za přínos Městu Litomyšli“
za rok 2002.
Archivář a historik PhDr. Jindřich Růžička, CSc., zem-
řel 7. ledna letošního roku po krátké těžké nemoci.
Odešel v něm člověk vzdělaný, moudrý a laskavý, který
nám všem bude velmi chybět.

Mgr. Oldřich Pakosta, foto Mgr. Martin Růžička

Poděkování, vzpomínky 
a blahopřání

Srdečně blahopřejeme mamince a tatínkovi – man-
želům Košťákovým – u příležitosti 60 let jejich společ-
ného života, které oslaví 17. února. Do dalších
společných let Vám přejeme hodně zdraví, spokojenos-
ti a rodinné pohody.                        dcera Jana s rodinou

Dne 28. ledna by se dožil osmdesátin prof. Josef
Kovář, bývalý ředitel Gymnázia A. Jiráska. Jindřicho-
hradecký rodák  vystudoval Filozofickou fakultu Uni-
verzity Palackého v Olomouci a do Litomyšle přišel učit
v roce 1958 na tzv. umístěnku. Litomyšli zůstal věrný
až do konce života. 
I když se Josefu Kovářovi nepodařilo z většiny studen-
tů vychovat zdatné germanisty a literární vědce,
mnozí vzpomínají  na jeho encyklopedické znalosti
a poutavá  vyprávění o životě zasloužilých spisovatelů
a básníků, loupežníků i válečných zločinců. 
Funkci ředitele litomyšlského gymnázia zastával téměř
dvacet let v době politicky velmi nepříznivé. Málokdo si
už dnes vzpomene a ocení, že se za jeho ředitelování
podařilo  zachránit  existenci litomyšlského gymnázia
před tehdejšími reformátory a „přáteli školy“. 
Škola, na které působil téměř 40 let, změnila několi-
krát svůj název (jedenáctiletka, dvanáctiletka, SVVŠ,
gymnázium) i náplň. Státních maturit se již  J. Kovář
nedočkal. Nenápadně se vytrácel  z litomyšlských pod-
síní, kde dokázal dlouze diskutovat se svými bývalými
studenty a kolegy. Ke konci minulého roku se přestě-
hoval do velké sborovny, kde  se svými kolegy (a
humorem) pozorně sleduje vývoj našeho školství... 
Na svého učitele, kolegu a pravověrného Jihočecha
vzpomíná                                                        Otokar Karlík

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přišli roz-
loučit s naším drahým manželem, tatínkem a dědou –
panem Vlastimilem Michlem. Veliké díky patří přede-
vším kamarádům „atletům“ za pomoc a podporu
v posledních dnech jeho života.

Zdena Michlová s rodinou
Rád bych vzpomenul na svou maminku Jindřišku

Hrubou i jejich nedožitých 80 let. Maminko, nejsem
na tom nejlépe a cítím, že se brzy setkáme.

syn Jára Stratílek

Když jsme se s ním set-
kali ve středu 12. ledna,
připomínal nám, co
všechno je třeba zařídit
před zahájením letošní
atletické sezóny. V sobotu
jsme se pak dozvěděli, že
to bylo naše setkání
poslední. Vlastimil Michl
zemřel po těžké nemoci
14. ledna 2011 ve věku 69 let. Byl dlouholetým před-
sedou TJ Jiskra Litomyšl a předsedou atletického
oddílu Jiskry. Pro litomyšlský sport toho vykonal
mnoho, ale největší jeho zásluhou je, že byl takový,
jaký byl. Skromný, obětavý, pracovitý a nanejvýš spo-
lehlivý. Co slíbil, to bez výjimky splnil. A my jsme
na něj velmi spoléhali – bude nám chybět. Vlastíku,
děkujeme ti!

za sportovce Jiskry Litomyšl Vladimír Novotný 

Velké díky Pavle a Mirkovi Brýdlovým, kteří přišli
v roce 1990 s nápadem založit Galerii de Lara. Že to byl
nápad dobrý, svědčí to, že si galerie našla příznivce
nejen v Litomyšli, ale i v širokém okolí.
K 31. 12. 2010 ukončila Pavla Brýdlová svoji, byť už
v poslední době omezenou, činnost v této galerii a já Ti
tímto, Pavlínko, děkuji za spolupráci. Za to, že galerie
vznikla, že jsi ji „rozjela“ a že jsi byla dobrá zaměstna-
vatelka a kolegyně.                                  Marie Zoubková

Chtěl bych osobně poděkovat slečně a paní, které
poskytovaly 1. pomoc sraženému chodci na ulici
Moravská naproti Sokolovně kolem 17:20 dne 30. 12.
2009.                                                        Ing. Pavel Rybka

Dne 27. prosince jsem v roztržitosti zapomněla
na pokladně u pana Nováčka peněženku s poměrně
velkým obnosem. Až druhý den jsem se tam byla
zeptat, jestli jsem náhodou peněženku nezapomněla
u nich. Prodavačka, paní Seidlová, mě s úsměvem
peněženku vrátila. Měla jsem velkou radost a slíbila
jsem jim poděkování, což jsem tímto učinila.

Jindřiška Tomanová

Do lednové Lilie se nevešlo a najdete na www.litomy-
sl.cz/lilie v Co se nevešlo: Čtu, čteš, čteme, anebo také
ne• Klášterecký motoskijöring se opravdu povedl •
Litomyšlská Stiga-liga bilancuje loňský rok • Zpívání
na schodech třetí ZŠ • Financování sociálních služeb
v Pardubickém kraji ve vztahu k pobytovým zařízením
• Estetická medicína a její možnosti při projevech
stárnutí kůže • Dopravně bezpečnostní akce nedo-
padla pro řidiče nejlépe • Projekt Křižovatky podporu-
je řadu aktivit na zámecké „základce“

nevešlo se do Lilie

“kabelovka” na internetu

Reportáže litomyšlské kabelové televize můžete vidět
také na internetových stránkách www.cms-tv.cz.
Podívejte se například na:
•Zmizelá Litomyšl znovu objevovaná
•Přednášky o spisovatelích spojených s městem
•Orloj na staré radnici bude obnoven
•Výstava grafik Bohuslava Reynka
•Úřad přesune některé odbory jinam
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Litomyšlský rok
Bohuslava Reynka zahájen

lo vrátil až po otcově smrti, aby se ujal správy statku.
Po roce 1933 objevil Bohuslav Reynek techniku suché
jehly. Grafiky začínají od té doby nad kresbami uhlem
a pastelem převažovat. Mezi lety 1933-1971 tak
vytvořil více než šest set grafických listů technikou
suché jehly nebo leptu (tj. tiskem z hloubky). „V ob-
dobí než začal tvořit grafiku, kreslil pastely, kresby
a podobné záležitosti. Jeho dílo ovlivňovalo bezpro-
střední okolí. Nechodil hledat nezvyklé náměty,” při-
bližuje práci svého otce syn Jiří, známý překladatel.
Ve třicátých letech dominuje v Reynkových grafikách
krajina, až od roku 1939 se výrazněji uplatňují moti-
vy biblické. Za druhé světové války jsou nejčastějšími
motivy ukřižování, pieta, zapření sv. Petra. Z této
doby je také Pašijový cyklus. Nejvýznamnější část
Reynkova grafického díla vzniká v 50. a 60. letech,
např. cyklus Job (1948-1949), cyklus Don Quijote
(1955-1960) a množství dalších grafik.
Roku 1944 byli Reynkovi donuceni se vystěhovat
ze statku. Roku 1945 se na statek vrátili, ale
po komunistickém puči v roce 1948 byl Reynkův sta-
tek v Petrkově zestátněn a Reynek na něm poté pra-
coval jen jako zemědělský dělník až do roku 1957.
První roky se zcela uzavřel a ani neopouštěl dům.
V této době vzniká většina Reynkova grafického díla
a dozrává také jeho osobitý básnický projev. „Tatínek
tvořil v noci. Byl to noční ptáček, protože měl pocit,
že v noci ho nikdo „nenachytá při činu”. On byl pla-
chý, takže ve dne vařil oběd, připravoval prasatům
brambory, štípal dříví, nosil vodu, ale grafiku tvořil
a básně komponoval po nocích. Vstával ve dvě hodiny
ráno, a tak měl pocit bezpečí, že může „škrabat
desku” nebo psát koncepty básní,” vzpomíná syn
Daniel. 
V průběhu šedesátých let se na Reynka znovu začíná
obracet pozornost mnohých mladých umělců. V roce
1964, kdy ovdověl, směl poprvé po pětatřiceti letech
znovu vystavovat. Na konci roku 1969 ještě stihl
vydat jeden svazek své poezie. Byly to sbírky Sníh
na zápraží, Mráz v okně a Podzimní motýli. Svoji
poslední básnickou sbírku Odlet vlaštovek už vydat
nemohl - její sazba byla v rámci postupující normali-
zace rozmetána. Bohuslav Reynek zemřel v roce
1971. Stejně jako básnická tvorba i tvorba grafická
došla plného uznání až po pádu komunistického
režimu v 90. letech.    

Text a foto Jana Bisová

Litomyšlan na cestách, neboli 
o cestování s Quido Šimkem

Cestování náleží dnes k samozřejmým
součástem životního stylu. Není tomu
však tak dávno, co bylo pokládáno
za výstřednost. S Litomyšlí jsou spojeny
osudy tří známých světoběžníků – Mar-
tina Kabátníka, Josefa Kořenského
a Zdeňka Matěje Kuděje. Zásluhou pra-
covníka Regionálního muzea v Litomyš-
li Martina Boštíka a spoluautora úvodní
studie, archiváře Stanislava Vosyky, se
nám dostává připomínky Quidona
Šimka. Kniha, na niž chci čtenáře upo-
zornit (Quido Šimek: Cestopisy. Lito-
myšl, Regionální muzeum v Litomyšli 2010, 220 s.),
nás neprovází do krajin exotických, jakými putovali
Kabátník či Kořenský, ani s ní neužijeme tolik nezbed-
ností jako s Kudějem, věrným kumpánem Jaroslava
Haška. S Kudějovými literárními dílky však jistou
podobu Šimkovo dílo má. Litomyšlský kupec totiž
paroduje vědecky se tvářící objevitelské cestopisy.
Neunavuje nás nudnými popisy krajiny a památek,
zato originálním způsobem srovnává chování a zvyky
lidí v cizině a ve svém městě. Některé popisy jsou kou-

zelné, zmíním jen vykreslení záchodků
v Paříži a trýzně, již lidé při jejich užívá-
ní zakoušeli. Šimek si dělal legraci sám
ze sebe a svých souputníků. Vysmívá se
šetrnosti litomyšlských měšťanostů
i nedorozuměním, jež vyplynula z nezna-
losti cizích jazyků. Když si například
Šimek objednal u své bytné v Římě dvě
kila pečeného masa na výlet na druhý
den, přinesla mu – bačkory. V graficky
hezky vypravené knížce nalezne čtenář
popis poutě do Říma (s výletem do Nea-
pole) v roce 1893 a cesty na Světovou

výstavu v Paříži v roce 1900.  Kniha přivábí pozornost
historiků, kteří dosud Šimkovy cestopisy opomíjeli, ale
i běžných rekreantů, kteří si třeba vybaví své zážitky
z Benátek, jež svérázný cestovatel přibližuje slovy: „To
máte město, v kterém mají celý rok a pořád pryč povo-
deň, ulice jsou plny vody a chcete-li tam jít na špacír,
musíte jít zas jen do vody.“ Jiří Křesťan 
(pozn. red. Knihu je možné zakoupit buď přímo v muzeu
nebo na obvyklých místech - obě knihkupectví, infor-
mační centrum na náměstí i zámku.)

strana 1 > 
Od 7. května budou v prostorách galerie k vidění
expozice s názvem Reynek, cliché-verre (pozn. red.
klišé ver - kresba rytá do vrstvy na skle se fotografic-
ky převádí na pozitiv) a zátiší. „Jde o velmi výlučnou
a velmi originální techniku 20. století,” upřesňuje
Zdeněk Sklenář. Druhá část výstavy bude trvat do 6
června. „Velkou radostí pro mě je také výstava, která
bude uspořádána v této galerii u příležitosti Smeta-
novy výtvarné Litomyšle. Jejím kurátorem bude Pavel
Chalupa. Výstava připomene málo známé nebo spíš
téměř neznámé krajiny, patřící k velkým objevům
v Reynkově díle,” prozrazuje galerista. 
Bohuslav Reynek se narodil v Petrkově u Havlíčkova
Brodu jako jediný syn statkáře Bedřicha Reynka. Při
studiu reálky v Jihlavě se začal, ovlivněn svým profe-
sorem Maxem Eislerem, zajímat o literaturu a výtvar-
né umění. Po maturitě studoval zemědělství na C.
K. Vysoké škole technické. Studia však po několika
týdnech nechal a vrátil se do Petrkova. Odtud podni-
kl svou první cestu do Francie. V té době také začal
psát první básně, později vydané ve sbírce Žízně.
V roce 1914 se seznámil s vydavatelem Josefem Flori-
anem ze Staré Říše, se kterým spolupracoval až
do konce jeho života. Svými překlady poezie i prózy,
vlastními básněmi a grafikami velmi ovlivnil mnoho
staroříšských edic, zejména edici Dobré dílo. Roku
1923 odjel do Grenoblu, aby poznal autorku knihy Ta
vie est la…, básnířku Suzanne Renaudovou, kterou si
poté roku 1926 vzal za manželku. Následujících deset
let žil s rodinou, manželkou a později také se dvěma
syny Jiřím a Danielem, narozenými v letech 1928
a 1929, střídavě ve Francii a v Petrkově. Sem se nastá-
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Občerstvení bude zajišťovat restaurace Veselka
Litomyšl a Řeznictví Sloupnice - držitel certifi-
kátu se značkou MLS Pardubického kraje 2010
za tlačenku,“ dodává organizátor. 
Masopustní průvod, představovaný maskami
z Vortové, si zachoval tradiční podobu obchůz-
ky z 19. století. Díky tomu byl tento zvyk
na podzim loňského roku zapsán na Seznam
nehmotného dědictví UNESCO. Na zápis ho
navrhlo 11 zemí, včetně České republiky. Státy
se tím zavázaly, že tuto tradici pokládají
za součást svého kulturního dědictví a že
budou dále podporovat jeho přenášení z gene-
race na generaci. Stojí tak bok po boku se Slo-
váckým Verbuňkem. Jak tvrdí Vortované, jejich
masopust je výjimečný svými maskami, kde
každá má svoji roli. „Maškary v průvodu mají
svá zavedená jména, a také scénář je pevný.
Dělí se na červené (Laufr, Ženuška a 4 Turci)
a černé (Žid, Kominík, Slaměný, Ras a Kobyl-
ka). Masky provádějí různé taškařice, např.
tancují s přihlížejícími nebo s nimi „obchodují“
a mažou je speciální barvou ze sazí,“ prozrazu-
je Jaroslav Dvořák. Spolehlivé doklady o tomto
obyčeji pocházejí z první poloviny 19. století,
ale jeho původ je patrně starší. Masopustem se
nazývá období, které začíná po svátku Tří králů
a končí v úterý před Popeleční středou. Je to
doba zabíjaček, besed a zábav, končící rozpus-
tilou obchůzkou maskovaných postav.
S maškarami z Vortové se mohli Litomyšlané
setkat již v roce 2003, tehdy průvod pořádal
Sbor paní a dívek. V březnu roku 2009, kdy
masky dorazily až na I. zámeckého nádvoří, byl
spojen s oslavou „kulatých narozenin“ Bedři-
cha Smetany. Tehdy akci pořádalo Regionální
muzeum a Smetanova Litomyšl, o.p.s. 

-red-, foto František Renza

Masopustní
masky projdou
náměstím

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

Cena: 1 130 000 Kč. Tel.: 732 433 076

Vážení občané, v lednu 2011 byla
zprovozněna soukromá

chirurgická
ambulance

na adrese Kpt. Jaroše 404, Litomyšl 
- možnost zaparkování u Music Clubu

Kotelna či v okolí hotelu Dalibor.

Zdravotní sestra Marie Klinkáčková
a MUDr. Lubomír Bláha

jsou k dispozici každý den dopoledne
(čtvrtky odpoledne) jak pro dospělé,

tak i pro dětské pacienty. 

Podrobnější info při návštěvě,
prostřednictvím vašich praktických
lékařů event. na tel. 777 846 659. 



9

Modlitba Páně - co je modlitba?
k zamyšlení...

Co je to modlitba? Může to být rozhovor či setkání
s Bohem. Může to být niterná zkušenost víry, která se
může dít osobně i veřejně. Při modlitbě ani tolik nezá-
leží na množství slov, jako spíše na upřímnosti modli-
tebníka.
V následných zamyšleních se budeme věnovat výkladu
modlitby Páně. Tuto modlitbu naučil Ježíš své učedníky.
Je to modlitba, která je plně v souladu s Boží vůlí. Je roz-
dělena do oslovení Boha jako nebeského Otce, následu-
je šest přímluv a nakonec pak oslavné vyznání Boha jako
toho, komu patří království, moc i sláva. V římskokato-
lické tradici je na rozdíl od nás protestantů závěrečné
oslavné vyznání z modlitby Páně vypuštěno. Naši bratři
a sestry z římskokatolické církve ho však povětšinou
znají a při ekumenických bohoslužbách se spolu s ostat-
ními křesťany modlí i tento náš dodatek.  
Při vyslání této modlitby k Bohu má modlitebník vel-
kou naději, že bude podle svrchované vůle Boží vysly-
šen. Vždyť Ježíš řekl: „Proste, a bude vám dáno,
hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno.
Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá,
a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ A na jiném místě
Ježíš řekl: „...pravím vám, shodnou-li se dva z vás
na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec
jim to učiní.“ 
Bůh je při vyslyšení modliteb zcela svobodný. Rozhod-
ně není zapřažený do našeho náboženského vozíku.

Sám Bůh podle svého uvážení odpovídá na naši mod-
litbu svým skrytě dobrotivým způsobem. Důvěřujme
mu, vždyť je to milující Otec. 

Otče náš, který jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé, buď vůle tvá,
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme
našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království 
i moc i sláva na věky. 
Amen.   Daniel Smetana,

kazatel Církve bratrské v Litomyšli 

Rozpis rubriky K zamyšlení na rok 2011
Letošním tématem rubriky K zamyšlení je Modlitba Páně
Únor - úvod (Daniel Smetana), Březen - Otče náš...
(Věra Pleskotová), Duben - Velikonoce (Věra Říhová),
Květen - který jsi v nebesích (František Beneš), Červen
- posvěť se jméno Tvé (Aleš Kocián), Červenec -  přijď
království Tvé (Petr Peňáz), Srpen - buď vůle Tvá
(David Beňa), Září - chléb náš vezdejší.... (Daniel Sme-
tana), Říjen - odpusť nám naše viny.... (Věra Pleskoto-
vá), Listopad - neboť Tvé je království.... (Věra
Říhová), Prosinec - Vánoce (František Beneš)

Pomáháme, 
kdo pomůže nám

Pečovat o handicapované dítě nebo o nemocnou
maminku není vůbec snadné. Je to práce na celý úva-
zek a mnohdy ještě víc! Své o tom vědí všechny účast-
nice projektu „Pomáháme, kdo pomůže nám“, který
vznikl právě na podporu sociální a pracovní integrace
osob pečujících o osobu blízkou.   
Z Litomyšlska a okolí se do něho přihlásilo 8 pečujících
„maminek“ a v těchto dnech za sebou mají již asi polo-
vinu projektových aktivit. Všech osm účastnic úspěšně
absolvovalo rekvalifikační kurz pracovníka v sociál-
ních službách, který jim v budoucnu umožní pečovat
nejen doma, ale také v nejrůznějších institucích
poskytujících sociální pomoc. 
Aby bylo jejich vzdělání co nejširší a aby se neztratily
v dnešním komputerizovaném světě jen proto, že se
musí a chtějí starat o své blízké, navštěvují nyní účast-
nice projektu kurz základů obsluhy počítače. Po jeho
skončení plynule naváží účastí v závěrečném kurzu
základů podnikání. 
Zároveň dochází na ob týden pořádané semináře,
na kterých se jejich poznatky a zkušenosti ze sociální
oblasti prohlubují a obohacují o pohled odborníků
na různá témata a léčebné činnosti. Zatím jsme měli
možnost se seznámit například s hypoterapií, caniste-
rapií, ergoterapií, muzikoterapií a jinými zajímavými
terapeutickými metodami. Léčit lze různými způsoby
a někdy kůň, pes, práce, hudba, nebo i jen dobré slovo
zmůže víc než spousta chemických medikamentů. To
může každý z těch, kdo dlouhodobě pečuje, snadno
dosvědčit.
Dík účasti v projektu se účastnice seznámí s novými
zajímavými lidmi, zkušenými lektory, inspirativními
doktory, také s dalšími pečujícími maminkami a jejich
pozoruhodnými osudy a zkušenostmi. Když pro nic
jiného, tak právě pro toto setkávání a vzájemné obo-
hacování se jim projekt stane užitečným a prospěš-
ným. Tím se zároveň naplní jeho poslání – k velké
radosti realizátora projektu, jímž je handicap centrum
Křižovatka, o.s., Pardubice.

Text a foto Jan Vávra, koordinátor projektu 

Sbírka autolékárniček pro zdravotnické středisko v Africe
Humanitární organizace ADRA vyhlašuje
sbírku autolékárniček pro zdravotnické
středisko ITIBO v africké Keni. K této sbír-
ce se připojují města po celé České repub-
lice, Litomyšl nevyjímaje. Nepotřebné či
prošlé autolékárničky mohou Litomyšlané
nosit až do pátku 25. února na tři místa
ve městě – do městské knihovny, na Farní
úřad Husova sboru nebo Farní úřad Římskokatolické
církve. 
Aleš Bárta, projektový manager ADRA v Keni o sběru
lékárniček říká: „Zdravotnický materiál, který obdr-
žíme, bude sloužit pro naši práci při ošetřování zra-
něných a nemocných. Jen pro představu. Převaz

jednoho těžce popáleného dítěte, kterých
je nejvíce, spotřebuje až 50 ks sterilních
mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů.
Pro dospělého je to až 3x více. Ještě jed-
nou díky za vaši spolupráci a pomoc.“
Pokud tedy máte doma nepotřebné, prošlé
lékárničky, můžete je přinést na tato
místa: 

Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50,
tel.: +420 461 612 068, e-mail: knihovna@litomy-
sl.cz (kdykoliv během výpůjční doby)
Husův sbor Litomyšl, farní úřad, Toulovcovo nám.
156 (během úředních hodin farního úřadu - út a pá
8.30-11.30)

Farní úřad Římskokatolické církve, Šantovo nám. 183
(kdykoliv)
Ne celý obsah lze však do Keni odvézt, potřebné jsou
pouze: chirurgické rukavice a obvazový materiál
(obinadla, fáče, gázové čtverce, náplasti a trojcípé
šátky). Vytříděním usnadníte práci a skladování.
Přijímány jsou však i celé lékárničky (třídění a likvi-
daci nepoužitelného materiálu provedou sami orga-
nizátoři sbírky). Veškerý roztříděný materiál bude
po skončení sbírky svezen do skladu v Praze
a následně připraven pro cargo do Keni. Více se
dozvíte na www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarni-
cek/.

Aleš Kocián

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011
Jak je již na Litomyšlsku tradicí, i letos vyšli
v sobotu 8. ledna do ulic tři králové. Ti, v rámci
Tříkrálové sbírky, která je pořádána Charitou
České republiky, v doprovodu vedoucích nabízeli
možnost do sbírky přispět a rozdávali lidem
radost a drobné dárky. V našem regionu letos
koledovalo celkem 73 skupinek - 29 z nich přímo
v Litomyšli, dalších 44 pak v okolních obcích.
Koledníkům se podařilo společně vykoledovat cel-
kem 333 368 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen
především na zakoupení nového automobilu
pro Charitní ošetřovatelskou službu v Litomyšli.
Přibližně desetina výnosu sbírky je tradičně použi-
ta na humanitární pomoc do zahraničí a malá část
na sociální fond Farní charity Litomyšl.
Na poděkování koledníkům za jejich účast
a pomoc na Tříkrálové sbírce, a jako dík všem dár-
cům za jejich finanční příspěvky, se v neděli 16.
ledna v Lidovém domě uskutečnil Tříkrálový
večer. Ve velmi vtipně provedené hře Robinson
Crusoe se představil Víťa Marčík. Ten, k překvape-

ní všech, do hry zapojil několik dětských i dospě-
lých diváků. Tříkrálový večer se velmi vydařil a my
děkujeme všem, kteří naše pozvání přijali.
Dále bychom chtěli poděkovat všem na faře, že
nám umožnili příjemné zázemí pro koledníky.

Lucie Šteflová, koordinátor TKS 2011,
foto Martina Soukupová
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Vyprávění o litomyšlských domech – 50. část
působil jako magistrátní úředník v Táboře, Přelouči,
Ústí nad Orlicí, Rychnově nad Kněžnou a nakonec
v Litomyšli. Zde od roku 1834 zastával funkci druhého
zkoušeného radního. Magdalena Dobromila Rettigová
působila v Litomyšli jako uvědomělá vlastenka
a pokračovala ve svých tradičních kurzech pro mladé
dívky. Působila i literárně, psala básně, divadelní hry,
povídky a sepsala kuchařku, která ji proslavila.
Jan Sudislav Rettig zemřel 26. července 1844. Pro M.
D. Rettigovou to byla velká rána, ztratila svého živite-
le. Požádala sice o svou třetinovou vdovskou penzi, ale
taková žádost se tehdy vyřizovala velmi dlouho. Kdyby
ji nepodpořil syn, byla by se ocitla ve velice zlé situaci.
Za rok se konečně dočkala první výplaty. Příkaz
pro městský důchodový úřad má datum 27. června
1845. M. D. Rettigová umírá o pět týdnů později 5.
srpna 1845. Na hotovosti zbylo 40 zlatých, což tehdy
nestačilo ani na pohřeb. Místo posledního odpočinku
zdobil prostý litinový kříž. Teprve mnohem později
nechal Spolek paní a dívek postavit důstojný pomník,
navržený prof. Emanuelem Beránkem s reliéfem její
podoby. Reliéf vytesal kameník František Metyš.
V roce 1925 byla na domě odhalena pamětní deska
s její reliéfní podobou, jejímž autorem je profesor Edu-
ard Meissner. Slavnostním řečníkem při odhalení byl
profesor Masarykovy univerzity v Brně, litomyšlský
rodák Dr. Arne Novák.           

pokračování čp. 151 příště
Připravila Alena Randáková

ce. Je to asi tentýž, který vlastní Regionální muzeum.
Kostel za své existence mnohokrát vyhořel. Od roku
1814 do roku 1835 byl zcela zpustlý. V letech 1837-
1840 k němu byla přistavěna předsíň s věží a byl upra-
ven do dnešní podoby.
V roce 1834 přišli do Litomyšle Magdalena Dobromila
a Jan Sudislav Rettigovi z Rychnova nad Kněžnou.
Po prvním ubytování v čp. 194, ulice Rektora Střítes-
kého, se nastěhovali do domu čp. 151, který byl
nedlouho předtím stavebně upraven do dnešní
podoby.
M. D. Rettigová se narodila 31. ledna 1785 ve Všeradi-
cích u Hořovic. Svého manžela poznala v Praze. Rettig

Toulovcovo náměstí, též zvané Na Špitálku
Dům čp. 151 - Na místě tohoto rohového domu stával
pravděpodobně špitál již ve 13. století. Ve 14. století
zde bývalo umístěno dvacet dva chudých a nemoc-
ných občanů. Lepší časy nastaly špitálu začátkem 15.
století. Roku 1407 Vavřinec Toulovec z Třemošné
nadal špitál vyšší finanční podporou. Originál tohoto
nadání s Toulovcovou pečetí chrání ve svých sbírkách
Regionální muzeum v Litomyšli. Mimo nadaci
pro tento špitál dostalo se Toulovcovou nadací i pod-
pory pro malomocné v chalupě na předměstí za řekou
Loučnou při silnici na Vysoké Mýto.
Špitál byl spojen chodbou se špitálskou kaplí, která
byla později přestavěna v gotický kostel „Rozeslání
svatých Apoštolů“. Písemně je připomínán roku 1407,
ale stál již ve 14. století. 
Kostel je pravděpodobně posledním místem odpočinku
donátora Vavřince Toulovce, který zemřel na přelomu
let 1412-1413. Litomyšlský biskup Jan IV. Železný 4.
ledna 1413 udílel odpustky všem, kteří se zúčastnili
mše „Salve regina“ ve špitálském kostele, sloužené
ve spojitosti s Toulovcovým úmrtím. Uvnitř lodi byl roku
1408 na zdi namalován obraz klečícího Toulovce, který
byl obnoven 1511 a 1842. Dnes po něm nezbylo nic.
V šedesátých letech 19. století býval v kanceláři Osady
města Litomyšle k vidění jiný obraz klečícího Toulov-

seriál

Kostelík Rozeslání sv. Apoštolů s částí rohového domu čp. 151.

Zmizelá Litomyšl podle Miroslava Škrdly 

Hojnou účastí se může pochlubit beseda Miroslava
Škrdly na téma Zmizelá Litomyšl, která se konala 18.
ledna v městské knihovně. Promítané snímky staré
a ještě starší Litomyšle obohatil fotograf Miroslav
Škrdla o zajímavé povídání. 
V městské knihovně se tato akce nekonala poprvé.
Tentokrát však Miroslav Škrdla zvolil trochu jiný ráz
besedy. „Udělal jsem takové kratičké bloky. Některé
z nich jsou zajímavé třeba tím, že obsahují snímky,
zachycující bourání celé částí města od pošty směrem
k novému mostu nebo bourání Bernardky,“ přibližuje
Miroslav Škrdla, zaznamenávající měnící se tvář Lito-
myšle pro budoucí generace. „Pochopitelně, každým
rokem opakuji zajímavá témata, jako je náměstíčko
na Bělidlech. Samozřejmě, že jsem promítal i nové
věci,“ dodává. Diváci proto viděli snímky ze stavby

krytého bazénu tak, jak vše probíhalo. Fotograf neo-
pomenul ani budování Nového kostela Církve bratrské.
Archiv Miroslava Škrdly je skutečně různorodý. „Foto-
grafuji od doby, co jsem přišel do Litomyšle, takže se
této činnosti trvale věnuji zhruba od šedesátého roku.
Zejména poté, co zemřel pan Matoušek, tak jsem to
převzal jako takovou vlastní iniciativu, že jsem se sna-
žil vyfotit jak slavnosti a události, tak všelijaké bourá-
ní nebo výstavby nových objektů,“ prozrazuje
fotograf. 
Promítání Miroslava Škrdly je v knihovně již tradiční
akcí, ale rád svoji bohatou sbírku fotografií představu-
je i na jiných místech. „V knihovně jsem promítal asi už
osmkrát, ale také v hostinci nebo v muzeu při mých
výstavách,“ říká Miroslav Škrdla. Zapomenutá místa
v Litomyšli ve fotografiích v nejbližší době potěší

v prostorách občanského sdružení Ruka pro život (pří-
zemí DPS) 16. února v 15.30.

Jana Bisová, foto z akce Jana Bisová, 
ostatní archiv Miroslava Škrdly

•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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Nové knižní tituly v městské knihovně
Krumlovská - Mystická místa Čech…, Encyklopedie
alternativní…, Jordánová - Cesta staletími, Miller
Stephen - Johnny Cash, Silný Milan - Každý kopec stojí
za…, Šmíd Jan - Obrázky z Champagne, Kmenta - Svě-
dek na zabití, Ešner Miloš - Útěk z malé pevnosti, Ste-
iner - Tajná věda v nástinu, Wagnerová - Sidonie
Nádherná a konec…, Čechová - Mým divákům, Šmíd
Zdeněk - Mže/Berounka, Jordánková – Brno, Šimek
Quido – Cestopisy, sborník Pomezí Čech, Moravy
a Slezska, Trnková Klára - Devatero kvítí, Prekopová
Jiřina, I rodiče by měli dělat chyby, Henderson - Jaká
barva mi sluší?, Susa Zdeněk - Krkonošská pouť, Touš-
lová - Toulavá kamera, Suchá Jitka - Trénujte si paměť,
Mudrová Ivana - Tři anglické lásky, Herynek Petr -
České Vánoce v kuchyni, Vondra Roman - České země
v letech…, Švorcová - Jiřina Švorcová osobně, Brýdo-
vá - Hrátky s textilem, Nemravová – Fimo, Šimánek
Leoš - Austrálie křížem krážem, Sokol Jan - Etika
a život, Sováková Anna - Sovákova kuchařka, aneb…,
Sandford John - Hříšná oběť, Deaver - Hořící drát,
Pawlowská - Ještě že nejsem papež, Sapkowski - Lux
Perpetua, Aston - Slečna Darcyová se…, Mead Richel-
le - Vampýrská akademie, Connelly – Strašák, Aguso
Milena - Kameny bolesti, Novac Ana - Krásné dny mého
mládí, Ellis Warren - Iron Man, Millar Mark - Kick-Ass,
Mawer Simon - Mendelův trpaslík, Enoch Suzanne -
Londýnský prostopášník, Heitmann - Zimní měsíc,

195 let - 2. 2. 1816 se narodil v Litomyšli FRANTIŠEK
EMANUEL VELC, filosof, vlastenec, přítel B. Němcové
a Fr. Klácela, sekretář Národního výboru v Praze v roce
1848. Po porážce revoluce se uchýlil do Kozlova
a České Třebové, kde je pohřben.
180 let - 7. 2. 1831 se narodil v Nedošíně KAŠPAR
VACEK, mlynář, zakladatel chovu pstruhů, poslanec
sněmu, Sokol a vlastenec.
145 let - 22. 2. 1866 zemřel v Chrudimi JOSEF
RŮŽIČKA, litomyšlský rodák, pedagog, hudebník
a skladatel.
125 let - 16. 2. 1886 se narodil ve Vysokém Mýtě
EMANUEL ŠKORPIL, učitel, autor Průvodce Litomyšlí
a Dějin ochotnického divadla v Litomyšli.
95 let - 16. 2. 1916 se narodil ANTONÍN MATZKE,
malíř, profesor pedagogické školy v Litomyšli.
80 let - 25. 2. 1931 se v Lomu u Mostu narodil JOSEF
JANDA, sochař. Žije v Osíku u Litomyšle, jeho díla jsou
umístěna také v našem městě.
75 let - 8. 2. 1936 zemřel v Litomyšli MIROSLAV
FAIMAN, učitel, obětavý pracovník řady organizací
a organizátor kulturních pořadů ve městě.
70 let - 13. 2. 1941 zemřel v Litomyšli BERNARD
BENIŠ, učitel a ředitel školy v Dolním Újezdu, funkci-
onář Hospodářských spolků. Autor dějin okresu Lito-
myšl v událostech venkovského i městského života.
70 let - 9. 2. 1941 zemřel JOSEF ŠEJNOST, sochař
a medailér. Je autorem pamětních desek Julia Mařáka
a profesora Voborníka na litomyšlském náměstí.
50 let - 25. 2. 1961 zemřel ZDENĚK WIRTH, historik
umění, ministerský rada. Je autorem seznamu pamá-
tek okresu Litomyšl (1908). Ve městě působil při nové
instalaci pokojů v zámku v roce 1949.
30 let - 3. 2. 1981 zemřela v Litomyšli ZDEŇKA
ŠPERLOVÁ, výtvarnice leptaného skla.

175 let - V letech 1835-1836 vznikla v Litomyšli dvě
střelecká sdružení: jednota střelců do terče a C.
K. privilegovaný sbor ostrosřelců. Jejich činnost trva-
la do dvacátých let minulého století.
80 let - V roce 1931 oslavil regionální časopis Od Trs-
těnické stezky 10 let svého vydávání. Vycházel
měsíčně, ročník od roku 1921 začínal vždy v září. Přís-
pěvky byly z Litomyšlska, Vysokomýtska a od Poličky.
K tomuto výročí byl sestaven podrobný jmenný
a místopisný přehled.
60 let - Rok 1951 byl v Litomyšli rokem oslav 100 let
narození spisovatele Aloise Jiráska. Již v únoru to
byla divadelní hra Skaláci, řada přednášek během dal-
ších měsíců a v říjnu představení Lucerna v provedení
litomyšlského ochotnického souboru za režie Emila
Kargera.                                    Připravil Miroslav Škrdla

Taylor - Doktore, teď to chce…, Reading Mario - Mays-
ké proroctví, Turnbull Sarah - Skoro Francouzka, Ale-
xander - Nabídka k sňatku, Javořická – Čápi,
Dousková - Doktor Kott přemítá, Wodehouse P. -
Psmith to zařídí, Klein Peter - Sázka na žraloky, Patter-
son - Osmé doznání, L'Amour Louis - Nečekaný odpor,
Green Simon - Hodný, zlý a…, Abnett Dan - Čestná
stráž, Kyme Nick – Křivopřísežník, Green Simon -
Špion, který mne strašil, Binet Laurent – HHhH, Oates
Joyce - Lístek do ráje, F. Christiane - My děti ze stani-
ce ZOO, Mantel Hilary - Wolf Hall

Kalendárium Litomyšle
únor 2011

Slova moudrých: Hodnota našeho člověčího živo-
ta je závislá na hodnotách, které jsou v nás.

J. Čapek

Své významné životní jubileum v lednu osla-
vili naši občané:
80 let - František Škranc (Nová Ves), Věra Fraň-
ková, Josef Žabka, Josef Čuhel, Vladislav Hra-
dil, Antonie Síčová
85 let - Věra Kalinová (Pazucha), Miroslav Jozí-
fek, Marie Kaurová
90 let - Jan Betlach
91 let - Josef Vajrauch (Pohodlí)
94 let - Milada Prokopová (Nová Ves)
95 let - Vlasta Bahníková (Nedošín)
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
David Rayman, Česká Třebová - Jitka Křivánko-
vá, Litomyšl, Július Knapp, Litomyšl - Helena
Popelářová, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Věrou Kovářovou (87 let), Růženou Novotnou
(85 let), Jaroslavou Vejrychovou (75 let), Jiřím
Průchou (67 let), PhDr. Jindřichem Růžičkou,
CSc. (84 let)                                      Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Klamový muž Richard Nedvěd
vystoupil v Čajovně

V Litomyšli vystoupil ve one man show Čaj na stojáka
Richard Nedvěd, dle svého představení jaksi kouzel-
ník, profesionální triková osoba neboli klamový muž.
Richard Nedvěd je po umístění na druhém místě v sou-
těži Česko Slovensko má talent jedním z nejžádaněj-
ších komiků současnosti. Přitom v soutěži málem
rychle skončil. „Provaz, s kterým jsem měl vystoupit,
mi zapadl mezi prkna do propadliště. Produkce mi
sehnala nějaký provázek, ale tím ho nahradit nešlo.
Nakonec po dlouhém přemlouvání někoho sehnali,
kdo mou rekvizitu vytáhl, a já se mohl jít ukázat porot-
cům,“ prozradil Richard Nedvěd, který v Čajovně
v muzeu pil zázvorový čaj. Vystoupení totiž bylo ohro-
ženo Richardovým zápalem plic, ale nakonec se poda-
řilo. Další první volný den v diáři by byl až na konci
března, a to je na silvestrovskou show opravdu pozdě.
Záznam jeho celého představení, do kterého několi-
krát zasáhl neopakovatelným způsobem maskot čajov-

ny, ptáček Jasmín, je díky Petrovi Malotovi k vidění
ve Virtuální čajovně na www.cajomysl.cz.

Kamil Novotný, foto Petr Malota
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Klub filmových amatérů uspořádal 
promítání pro veřejnost 

Ke Třem mušketýrům, ovšem bez d’Artagnana, by se
dali přirovnat členové Klubu filmových amatérů v Lito-
myšli. Všichni za jednoho a jeden za všechny se roz-
hodli podělit s diváky o své, a nejen o své, natočené
snímky. Uspořádali proto 19. ledna v Hotelu Zlatá
Hvězda promítání, při němž mohli návštěvníci vidět
kromě jiného i cenné historické záběry. 
Klub filmových amatérů Litomyšl již pěknou řádku let
pořádá soutěž pro amatérské filmaře s názvem Lito-
myšlská Lilie, memoriál Emila Slona. Letos se mohou
pochlubit 33. ročníkem. Toto filmové klání se zaměřu-
je na historické a vlastivědné snímky, ale i medailony
význačných osobností či staveb. „Bohužel nám na pro-
jekce chodí málo lidí. Když se lidé dozvědí, že jde
o amatérský film, tak si představují něco nedokonalé-
ho. Něco, co nemusí vidět, ale v každém ročníku jsme
znovu překvapováni tím, co všechno amatérští filmaři
dokážou z filmů pomocí počítače udělat,“ říká Stani-
slav Wagner a pokračuje: „Lednové promítání ve Zlaté
hvězdě ale bylo jenom o našem klubu filmových ama-
térů. Snímky byly z naší tvorby a měli jsme připravené
filmy historické, ještě z minulého režimu. Byly k dis-
pozici motoristické filmy, já mám natočeno něco z his-
torie zámku a okolí. Samozřejmě nechyběly takové ty
historické filmy z města jako různé změny, autobuso-
vé nádraží, jak se měnily jednotlivé části Litomyšle
apod.“ Klubový kolega Petr Vorlíček doplňuje: „Zají-
mavý je film Život města, který zachycuje aktuality
jako první vykročení do nové roku, otevření několika

lidé zvolili z několika možností, námětů, jaké filmy by
chtěli vidět. Starých materiálů máme dost, ale některé
ještě nemáme převedené na DVD. Filmy jsou třeba
na celuloidu nebo VHS kazetách. 
Ovšem promítání ve Zlaté hvězdě nebylo pro klub pre-
miérou. Obnovený Klub filmových amatérů funguje
v Litomyšli zhruba od roku 1974. Jejich předchůdci se
amatérským filmem zabývali už v poválečném období.
„Na to jsme navázali. Od té doby začal amatérský film
v Litomyšli ve větší míře, dokonce jsme pořádali okres-
ní a celostátní soutěže,“ popisuje Stanislav Wagner.
Tyto soutěže se postupně přestěhovaly do jiných měst
a litomyšlští amatérští filmaři tehdy přišli s nápadem,
uspořádat vlastní soutěž. Tím vznikla již zmíněná
„Litomyšlská Lilie“.
Promítání amatérských snímků bude pokračovat
i v únoru. „Akci bychom mohli uspořádat ještě jednou
či dvakrát. Pokud diváci projeví zájem, budeme pokra-
čovat na podzim a přes zimu do jara,“ uzavírá Stanislav
Wagner. Nejbližší projekci mohou diváci v Hotelu Zlatá
Hvězda navštívit 16. února od 18.00. 

Text a foto Jana Bisová

provozoven, které už dávno nejsou – jednak je to čis-
tírna na Bělidlech nebo holičství na náměstí, kde je
dnes Komerční banka. Je tam první narozené dítě
a zahájení nového roku na Vertexu.“ Mezi nejstarší
filmy patřil snímek o plovárně, kde byly použity zábě-
ry z roku 1941 a 1943. „Takovéto promítání pro veřej-
nost jsme pořádali poprvé, takže jsme chtěli, aby si

Litomyšlané mají ve vesmíru
již šest planetek

Poslední dobou se stalo módou darovat si třeba pod
stromeček hvězdu. Tedy zaplatit si za to, že nějaká
hvězda bude mít Vaše jméno. Musíme s politováním
konstatovat, že takový zápis má přibližně stejnou
platnost jako zápis jistého Američana, který se nechal
do pozemkových knih uvést jako jediný majitel Měsí-
ce. 
Na druhou stranu existuje oficiální možnost pojmeno-
vat nově objevené planetky v naší Sluneční soustavě.
Toto právo náleží objeviteli daného objektu, a pokud
navržené jméno splňuje mezinárodní dohody, je
schváleno Mezinárodní astronomickou unií. Děje se

tak většinou za zásluhy a nemusí být nutně vědecké.
Asi by vás mohlo zajímat, zda jsou některé planetky
spjaté s Litomyšlí, případně kolik jich je. Kromě plane-
tek 2047 Smetana, 2628 Kopal a 26328 Litomysl
nedávno přibyly na hvězdné obloze další tři: 25613
Bubenicek, 25614 Jankral a 25615 Votroubek. Že neví-
te nic o jejich majitelích? Rádi tuto informaci doplní-
me. Jedná se o absolventy Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli, kteří v roce 2009 zvítězili v americkém
Renu na nejprestižnější vědecko-technické soutěži

Planetky zapsané v seznamu Jet Propulsion
Laboratory, který je jedním z ústavů Národního
úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA).
Odtud se řídí provoz všech amerických mezi-
planetárních sond, ale také většiny umělých
družic Země. 

Nově objevené planetky najdete na adrese:
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=25613
25613 Bubenice
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=25614
25614 Jankral
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=25615
25615 Votroubek
Dříve objevené planetky:
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2047
2047 Smetana
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2628
2628 Kopal
www.ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=26328
26328 Litomysl

25613 Bubenice

25615 Votroubek

25614 Jankral

mladých vědců Intel-ISEF. Návrh konkrétních jmen
pro planetky vyšel od poroty této soutěže a následně
byl podán Lincolnovou laboratoří pro výzkum blízko-
zemních planetek v Soccoru, která tyto planetky obje-
vila. 
A až se zítra podíváte na oblohu, tak vězte, že tam
někde, daleko, jsou kluci zapsáni. Jejich budoucnost
není ve hvězdách, jejich přítomnost a trochu i nesmr-
telnost je v planetkách.

Martina Kunderová a Jan Šlégr

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve na tradiční

ZPĚVY PÁTEČNÍ
aneb posezení při večeři

s živou hudbou
pořádané v pátek 25. února 2011

od 19.30 hodin.
V průběhu večera zazpívají a zahrají

Petr Jiříček a Leoš Krejčí.
Těšíme se na Vaši návštěvu, rezervace

na telefonním čísle 461 615 338.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

zve ve dnech 11. 2. - 14. 2. 2011
na speciální

VALENTÝNSKOU 
VEČEŘI

Předkrm - Tomatová variace
s bylinkovou pěnou na listu salátu

Hlavní chod - možnost výběru
1) Vepřová panenka mnicha Valentýna
plněná mozarellou na rucole, s cherry

omáčkou a bramborovými plátky
2) Lososový filet s křupavou krustou,
baby karotkou a pórkovými brambory

Desert - Piškotové trojúhelníčky
s ovocným dipem a grilovaným ananasem

Cena na osobu 260,- Kč
Ke každé Valentýnské večeři

malá pozornost.
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z dopisů čtenářů

Cílená likvidace železniční tratě do Litomyšle
Vážený pane starosto, vážení radní,
zajímalo by mne, jaké zaujímá Město Litomyšl sta-
novisko k postupnému útlumu a snižování komfortu
cestujících na železniční trati do Litomyšle?
O co jde: Pasažéři, cestující z Chocně do Litomyšle,
jsou od roku 2009 nuceni ve většině případů přestu-
povat do jiné vlakové soupravy ve Vysokém Mýtě.
Dále, pokud cestujete ve směru od Pardubic, což
většina dálkových cestujících dělá, jste od letošního
jízdního řádu nuceni čekat minimálně 20 minut
v Chocni, než vám pojede vlak do Litomyšle. Pokud
cestujete v opačném směru, nemůžete už ani čekat
na vlak v litomyšlském nádraží, které je zavřené.
Nově byla zavedena také autobusová linka (700905)
Choceň - Litomyšl, která železniční trať kopíruje.
Z jakého důvodu byla tedy zavedena?
Rád bych ale připomněl, že na autobusovou dopravu
se nedá příliš spolehnout - autobus nepočká
na zpožděný rychlík, zhoršená sjízdnost silnic může
snadno zapříčinit zpoždění a navazující vlak vám
ujede. Další věcí je minimální návaznost autobusů,
směřujících do a z Litomyšle na dálkové spoje ať už
v Chocni nebo České Třebové. Nevýhodou také je, že
do autobusu nedáte například jízdní kolo, cestuje se
v něm hůře ve skupinách a s většími zavazadly.
Když si to shrneme, tak čekáte v Chocni někdy i půl
hodiny na vlak. Musíte přestoupit ve Vysokém Mýtě,
abyste se pak mohli „kodrcat“ průměrnou rychlostí

30 km/h po trati, která již několik desetiletí nebyla
rekonstruovaná.
Po těchto opatřeních si každý raději cestu vlakem
rozmyslí. Cestujících tak samozřejmě ubývá a krajští
radní budou mít pro „nezájem cestujících“ důvod
tuto trať zrušit. Jak se k tomu staví město? Jednalo
již s krajským úřadem, případně s Českými drahami
o této trati?
Nestálo by spíše za to trať opravit a přizpůsobit jízd-
ní řád tak, aby vyhovoval cestujícím? Nezapomeňme
na to, že trať navazuje na mezinárodní koridorovou
trať a využívá ji nemalé množství turistů, kteří
do města přijíždějí. Děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem Jiří Felix
Odpověď
Milý pane Felixi,
přestože běžně vlakem nejezdím, o Vámi popsaných
problémech na trati Choceň - Litomyšl samozřejmě
vím. Co mi paměť sahá, mluví se o jejím rušení. Je také
pravda, že některá přijatá opatření, jako např. uzavře-
ní budovy litomyšlského nádraží tomu nasvědčují. 
Pardubický kraj, který doplácí veřejnou dopravu, si
v těchto dnech nechává zpracovávat analýzu vytíže-
nosti jednotlivých tratí a společně bychom se na konci
února měli setkat s představiteli Českých drah a se sta-
rosty z okolních dotčených obcí. Během tohoto jedná-
ní bychom měli diskutovat nad závěry této analýzy. 
Doufám, že rozbor ukáže potřebnost zachování želez-

ničního spojení, vždyť každé ráno, kdy vozím děti
do školy, míjím tzv. „školní ranní spoj“, který je vždy
plný. S pozdravem

Radomil Kašpar, 1. místostarosta Litomyšle
(pozn. red.: „Pardubický kraj připravuje v současné
době projekt optimalizace a integrace veřejné dopravy.
Výsledkem tohoto projektu by mělo být navýšení objemu
veřejné dopravy o cca deset procent při zachování stáva-
jícího objemu finančních prostředků. Veškeré změny
budou předem projednány a odsouhlaseny starosty
měst a obcí. Veřejnost o celém záměru bude v dostateč-
ném předstihu informována. Železniční doprava bude
páteří celého dopravního systému,“ uvedl hejtman Par-
dubického kraje Radko Martínek.)

Vedle jak ta jedle 
Vedle jak ta jedle jsem koukala na sochu sv. Prokopa
na kraji Litomyšle, která se ocitla mezi dvojicí vánoč-
ních stromečků, prý jedlí. Původní lípy snad zestárly
a spadly nebo je snad bylo nutné pokácet, ale takové
stromy odedávna sochám světců „sluší“. Zkuste si
představit, že by za sochou Bedřicha Smetany nebo
Aloise Jiráska byly také po skácení dosavadních list-
náčů vysazeny jedle. Zakomponování plastiky do urči-
tého prostředí by měli řešit sochaři a architekti.              

Eva Pecháčková
Odpověď
U sochy původně rostly 3 stromy – lípy. Nejstarší z lip
byla v minulosti několikrát odborně ošetřena tak, aby
mohla na daném místě zůstat co nejdéle. Po jedné
z vichřic, však došlo k takovému poškození, že nebylo
možné lípu dále udržet ve stavu provozní bezpečnosti
a bylo nutné ji pokácet. Zbylé dvě mladé lípy byly víta-
nou rostoucí náhradou. Poté, co jsme se rozhodli
u nich provést výchovný - zdravotní řez, byli jsme upo-
zorněni na jejich nevratná poškození (nestabilní růst
mimo osu v důsledku nedostatku světelných podmí-
nek, poškození kmene na bázi i v jeho průběhu atd.),
která by se sílením a dalším růstem stromů jen umoc-
ňovala a dříve nebo později by stromy musely být

pokáceny. Po zvážení všech důvodů, budoucích
důsledků a finanční stránky věci, jsme se rozhodli
stromy odstranit a provést za ně novou výsadbu.
Souhlasíme s tím, že výsadba dvou okrasných jedlí je
v předmětné lokalitě neobvyklá, leč k tomuto záměru
nás vedlo hned několik důvodů. Jehličnaté dřeviny
v zástavbě měst stále více mizí a snaha vysadit nový
jehličnan tak, aby nemusel být poškozován jeho habi-
tus řezy apod., se stává stále obtížnější. Zmiňované
místo určitě skýtá dostatek prostoru pro jeho
přirozený rozvoj. Dalším faktem je, že se využití této
lokality bude měnit v souladu s územním plánem
města a vysazené stromy se stanou součástí zas-
tavěného území, které mohou obohatit o nový prvek.
Propojení plastiky a stálezelené dřeviny umožňuje
vytvořit celobarevné pozadí, které dá soše v prostoru
vyniknout a dodá jisté vážnosti a důstojnosti. Zároveň
materiál, z kterého je zhotovena, netrpí medováním
apod. 
Vždy se snažíme, aby nově založené výsadby byly
funkční po celou dobu života dřevin a činily naše
město různorodým. Samozřejmě byl náš záměr konzul-
tován se zahradním architektem.

Martina Červinková, správa zeleně města

Solná jeskyně nám 
dělá dobře
Už za starých časů se říkalo: „Jeď k moři a budeš
zdráv.“ To je možné v létě. V podzimním období je
velmi účinná návštěva solných jeskyní. 
Doporučený počet hodinových pobytů v tomto prostře-
dí je 3x týdně a celkem alespoň 10x. V zimním období
se osvědčuje cyklus opakovat. Když se oteplí, je dobré
zajít ještě třeba 6x. Při orientální hudbě je zde milé
„poležení“. Dopoledne chodí hlavně děti z mateřských
školek. Je prokázáno, že za poslední roky se snížila
nemocnost těchto dětiček. Odpoledne se zde scházejí
dospělí klienti. 
Pobyty v solné jeskyni odstraňují bolesti hlavy, záněty
nosních dutin, léčí průdušky a působí proti chřipkám.
Solnou jeskyni máme i v Litomyšli, a to na Tyršově
ulici. Je zbudována v klenbách starého domu ze 17.
století. Léčebná sůl je dovezena z polské Wieliczky. 

Jaroslav Jiráček s manželkou

Diskusní fórum
města Litomyšle
Rádi bychom tímto čtenáře Lilie pozvali na interneto-
vé diskusní fórum města Litomyšle. Vzniklo jako
nezisková aktivita několika lidí, kteří měli chuť se
vyjádřit a nebýt limitováni daným tématem, rozsahem
příspěvku nebo dnem uzávěrky.
Fórum za dobu své existence prošlo několika změna-
mi, vedoucími k větší přehlednosti a nyní obsahuje
téměř 2 500 příspěvků ve 250 tématech. Budeme rádi,
pokud se připojíte. Vítáni jsou všichni, kdo mají chuť
něco říci nebo si jen přečíst o tom, co se aktuálně řeší. 
Témata nejsou nijak omezena a vyjádřit se můžete ke
všemu, případně si můžete založit vlastní téma a dis-
kutovat s ostatními uživateli o tom, co vás zajímá.
Dáváme prostor každému názoru, a proto není fórum
cenzurováno. Vyžadováno je pouze dodržování
základní slušnosti příspěvků a témat.
Diskusní fórum naleznete na internetové adrese:
www.diskusni-forum-litomysl.cz.
Případná registrace je velice rychlá a pokud byste s ní
přesto měli nějaký problém, budou vám k dispozici
moderátoři, na které se můžete obrátit s žádostí
o pomoc. Těšíme se na vás. 

s úctou za tým moderátorů fóra Tomáš Suchý

Povede R35 po Lánech?
Ministerstvo dopravy v superkoncepci rozvoje doprav-
ní infrastruktury počítá s prioritní výstavbou rychlost-
ní silnice R35. Litomyšli však reálně hrozí, že
rychlostnice kolem města nepovede v širokém oblou-
ku, který město původně vybojovalo, ale těsně mezi
Kornicemi a Lány (zhruba v linii: zastávka Nedošín -
židovský hřbitov - zemědělské družstvo u silnice
vedoucí na Sloupnice). 
Je evidentní, že rychlostnice po Lánech by měla nega-
tivní dopad jak na život, tak na ceny nemovitostí nejen
na Lánech, Zahájí a Záhradí, ale po celé Litomyšli.
Zcela drastická by byla pro Nedošín. Litomyšl by se
ocitla v sevření. Tradiční odpočinková místa by zmi-
zela. 

Obě varianty jsou nyní posuzovány úředníky z minis-
terstva životního prostředí. Nic není rozhodnuto.
Právě teď je vhodná doba dát hlasitě najevo, že varian-
ta po Lánech (oficiálně „subvarianta Sedliště – jih“) je
pro obyvatele Litomyšle nepřijatelná. Je třeba vyvážit
poměr sil - variantu po Lánech prosazují silné organi-
zace typu Děti Země.
Vyjádřeme, prosím, svůj názor dopisem ministrovi
životního prostředí (Tomáš Chalupa), ministrovi
dopravy (Vít Bárta) a hejtmanovi Pardubického kraje
(Radko Martínek). Tito pánové budou mít v konečném
rozhodnutí hlavní slovo. Pomoci může i krátký email. 
Rychlostnice navždy změní tvář našeho města. Nene-
chme úředníky, aby vybrali za nás.    Tomáš Havránek

Kadeřnictví
Dana Motáková

Lidická 103, Litomyšl
Objednávky na telefonu 737 137 101
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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:
Svitavy - prodej novostavby luxusního domu 6+1
s terasou, zimní zahradou, dvougaráží, bazénem
a zahradou v atraktivní lokalitě blízko centra města.
Č.525. Cena: info v RK
Litomyšl - prodej panel.bytu 3+1 v osob. vlastnictví
blízko centra města. Plast.okna, zasklená lodžie,
byt.jádro původní, stěrky na stěnách v místnostech. 
Č.534. Cena: 1 650 000,- Kč
Litomyšl - prodej horní garáže pro osobní automobil
blízko centra města. Garážová výklopná vrata s dál-
kovým ovládáním, elektroinstalace světelná, st. par-
cela 20 m2. Č.527. Cena: 220 000,- Kč
Litomyšl - prodej betonové haly 1000 m2 v průmy-
slové zóně města. Vhodné pro výrobu nebo sklado-
vání. Č.517. Cena: 12 000 000,- Kč
Janov u Lit. - prodej parcely 1107 m2 určené k zasta-
vění rodinným domem. Parcela leží na okraji obce,
klidné místo, přípojka vody a elektro přivedeno
k pozemku. Č.516. Cena: 290 000,- Kč
Litomyšl - prodej udržovaného rodinného domu
5+1 se zahradou v klidné části města. ÚT plyn. kot-
lem, garáž, dílna. Obyvatelné podkroví.
Č.515. Cena: 3 000 000,- Kč
Litomyšl - prodej zděného bytu 3+1 s balkonem
blízko centra města. Byt je po rekonstrukci, kuchyň,
jídelna a obývací pokoj je řešen jako jeden otevřený
prostor. Č.489. SLEVA!. Cena: 1 700 000,- Kč
Litomyšl - prodej parcely na Lánech o rozloze 449 m2

vhodné k zastavění (po vyřešení výjimek se správci
sítí). Připojení sítí v dosahu do 100 m.
Č.482. Cena: 250 000,- Kč
Litomyšl  prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
Č.479. SLEVA!. Cena: 1 150 000,- Kč
Bystré u Poličky - prodej pěkného domu 5+1
po rekonstrukci, v přízemí 3 pokoje a kuchyň s jídel.
koutem a kachlov.kamny, v patře 2 pokoje. 
Č.501. Cena: 1 790 000,- Kč
Litomyšl - prodej udržov.nepodsklep.domu 5+1
s menší zahradou, vytápění plyn. kotlem, elektro
220 V+380 V. Výměna za byt 3+1 na ul. Mařákova
s doplatkem. Č.477. Cena: 2 500 000,- Kč
Polička - prodej staršího řadového rod. domu vhod-
ného k větší rekonstrukci či k úplné přestavbě. Dům
leží u hlavní silnice směr Svitavy a je s menší zahra-
dou za domem. Č.531. Cena: 590 000,- Kč
Cerekvice nad Loučnou - prodej bývalého statku
s uzavřeným dvorem v centru obce. Obytná část
obsahuje 2 byty 3+1, v přízemí komerční prostor
100 m2. Č.523. Cena: 1 990 000,- Kč
Mikuleč - prodej rodinného domu 2+1 se zahrádkou
a pergolou, vhodného k trvalému bydlení či rekreaci. 
Č.524. Cena: 848 000,- Kč 

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

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

PLES
H.R.G.
2011

www.hrg.cz Přitiskněte se k nám

26.2.2011 ve 20 hod. 
Lidový dům Litomyšl
Bohatá tombola | hraje KNEDLO-VEPŘO-ZELO

Prodej vstupenek recepce H.R.G. spol s r.o., 
Svitavská 1203 Litomyšl, tel.: 461 613 015
vstupné 150Kč (večeře v ceně)

Přijímací zkoušky na střední školy:
Informace bude mít každý

Pardubický  kraj  dnes  spouští  speciální  infolinku,
e-mailovou adresu a informační web k přijímacím
zkouškám na střední školy. Žákům základních škol
i jejich rodičům tak chce zprostředkovat maximální
množství informací a usnadnit jim orientaci ve výběru
vhodného středoškolského studia. 
Infolinka s telefonním číslem 466 026 888 bude zájem-
cům o informace týkající se přijímacích zkoušek k dis-
pozici denně od 8.00 do 14.00. Možné je využít
i speciální e-mailovou adresu prijimacky@pardubic-
kykraj.cz a v ucelené podobě jsou informace rovněž
k dispozici na krajských internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz pod bannerem umístěným
hned na úvodní straně. 
„Na zřízené infolince bude žákům i jejich rodičům
odpovídat odborně vyškolená pracovnice krajského
úřadu. Vodítkem pro výběr školy by měla být i speciál-
ní samolepka. Půjde o jakýsi punc kvality pro školy,
které budou přijímat žáky na základě přijímacích
zkoušek. A rodiče by měli svým dětem pomoci zvolit
právě takové školy, na kterých získají dobré vzdělání,“
uvedl k nejnovější aktivitě kraje v oblasti školství hejt-
man Radko Martínek. 
Doporučení Pardubického kraje přijímat žáky do prv-
ních ročníků maturitních oborů ve školním roce

2011–2012 na základě přijímacích zkoušek přijalo
kladně 52 z celkového počtu 54 středních škol. Infor-
maci o přijímacích zkouškách, včetně stanovení krité-
rií, měli ředitelé jednotlivých škol vyhlásit nejpozději
31. ledna 2011. 
„Testy přijímacích zkoušek jsou sestavovány z běžné
látky probírané na základních školách. Deváťáci se
tedy nemusí ničeho obávat. Kdo se ve škole řádně při-
pravuje, zvládne přijímačky bez problémů,“ uklidňuje
adepty středoškolského studia Jana Pernicová, kraj-
ská radní zodpovědná za oblast školství. 
V prvním kole přijímacího řízení budou ve všech střed-
ních školách zřizovaných Pardubickým krajem probí-
hat přijímací zkoušky ve třech termínech - 26. dubna,
27. dubna a 28. dubna, přičemž uchazeč má právo
vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek.
Výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího
řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné. V pří-
padě, že uchazeč uplatní ve druhém kole své certifiká-
tem ověřené výsledky z testů vykonaných v prvním
kole přijímacího řízení, ředitelé škol tyto výsledky
zohlední. Výsledky přijímacího řízení se stanovují dle
hranice dosažených bodů.

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje



3. 2. Čt 18.00 Mantry a Bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Oldřich Bubák - přednáška cestovatele a autora výstavy Děkuji - Thu Dže Čche, Tibet • zámecké infocentrum tel. 461 611 051

4. 2. Pá 18.00 Free style párty - freestylová show Davida Neumanna • Hotel Aplaus - bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 Ples Trading centre Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům  tel. 461 614 711
20.00 Hardburger - indoorový festival tvrdé muziky v Litomyšli, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

5. 2. So 20.00 Oldies party 60s - 90s - DJ Wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 Večer elektronické hudby vol. 2 - vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

6. 2. Ne 14.00 Krasavci měsíčního světla - vernisáž výstavy P. Lněničky o musherech, ukázky jízd spřežení v zám. zahradě • muzeum www.rml.cz
8. 2. Út 17.00 Japonsko - pokračování přednášky Ing. J.Prokopa o Japonsku • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
9. 2. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

9.30 Kurs trénování paměti pro začátečníky • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
17.30 Šperky pro zdraví, magnetoterapie - přednáška R. Krišicové, ukázky, prodej • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Electro night - Mr. Storno a Dr. Bod-G • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

10. 2. Čt 14.00-18.00 Den otevřených dveří „Miniškolky“ • Dukelská čp. 534 (budova Ortoptiky nad aut. nádražím) tel. 607 605 720
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

11. 2. Pá 18.00 Valentýnská swin...rs párty - romanticky drsná akce • Hotel Aplaus - bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl (4.B) - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 614 550
20.00 Kaderus blues - koncert + after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

12. 2. So 10.00 Masopust 2011 - průvod masek náměstím, na Špitálku porážení kobylky, stánky se zabíjačkovými specialitami tel. 461 653 330
13.00-19.00 Kurz „Masáže dětí a kojenců“ - lektor Johanka Faitová • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
20.00 Vision days + Spínací špendlík + Mentálně narušená moucha - koncert, Prcekfest! • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

13. 2. Ne 10.00-16.00 Valentýnské dílny - výroba přáníček, zdobení perníčků, malování na obličej, ochutnávka vína • zámecké íčko tel. 461 611 051
14. 2. Po 12.00-16.00 Dějepisná sazka - 6. kolo soutěže, téma: 1. světová válka • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

20.00 Litomyšlská otevřená skupina mužů - Téma: Mužská síla – násilí - agrese. Co cítím – mužské emoce • RC Litomyšl tel. 607 605 720
Pusa na zámku - 2. ročník valentýnské akce pro zamilované páry, rezervace nutná • v zámeckých komnatách tel. 461 615 067

15. 2. Út 16.30 Interní večírek • základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
17.00 Kirgizstán: sjezd řeky Naryn - přednáška bratrů Kutlvašrových spojená s promítáním • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
17.30 Láska, vztahy, přátelství - přednáška P. Boštíka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
19.00 Co chybí křesťanům? Zbožnost nebo pochopení víry? - přednáška Václava Vacka • Gymnázium A. Jiráska - aula tel. 775 224 723

16. 2. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9.30 Kurs trénování paměti pro začátečníky • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
10.00 Výroba chrastítek na Masopustní průvod • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
15.30 Zapomenutá místa v Litomyšli - promítání fotografií Miroslava Škrdly • Denní stacionář, Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412
18.00 Jak se žije radost, štěstí a zdraví? - téma přednášky Duchovní rozvoj osobnosti, léčitelé Polokovi • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
18.00 Promítání amatérských filmů - pokračování projekce historických filmů o Litomyšli • Hotel Zlatá hvězda Klub amat. filmařů Lit.
19.00 Music party - vstup zdarma! • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

17. 2. Čt 16.30 Otevřený seminář II. běhu projektu „Připraveným štěstí přeje“ • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
17.00 KJČ: Lidové jihočeské baroko a zajímavosti z jihočeseského kraje - přednáší A. Randáková • Restaurace U Slunce - salonek
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

18. 2. Pá 18.00 Long Island Ice Tea Párty • Hotel Aplaus - bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 Ples SZaŠ Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 612 013
20.00 Pitocha + Non Idol - koncert, after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

19. 2. So 9.00-16.00 Šperky - výtvarná dílna, poplatek 20 Kč + cena materiálu a komponentů • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
13.00-19.00 Naučte se mluvit s anděly - 2denní seminář výkladu andělských karet, vede A. Macháček • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
14.00 Dětský „Mořský“ karneval - tombola, soutěže, kapela MIX • zámecký pivovar
20.00 Diskotéka 70. - 90. let - DJ Aleš • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo zelo, tombola, předtančení, občerstvení • KD Pohodlí a-klub@centrum.cz

20. 2. Ne 9.00-17.00 Naučte se mluvit s anděly - 2denní seminář výkladu andělských karet, vede A. Macháček • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
21. 2. Po 12.00-16.00 Zeměpisná sazka - finále soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
22. 2. Út 18.00 Estetická medicína a její možnosti při stárnutí kůže - seminář pro veřejnost, vstup volný • Zlatá Hvězda - salonek tel. 461 612 678

19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 10. lekce - 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239
23. 2. St 8.30 Základy práce s počítačem a vyhledávání na internetu - školení • Městká knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

9.30 Kurs trénování paměti pro začátečníky • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městká knihovna Lit. tel. 607 605 720
10.00 Výroba masek na Masopustní průvod • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
19.00 Electro night - Mr. Storno a Dr. Bod-G • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
19.00 Čaj na stojáka, hosté: Klára Šimková & Markéta Hávová - one man show • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.00 Plavba světovými oceány - beseda s mořeplavcem R. Krautschneiderem, hudeb. doprovod Ponny Expres • Lid. dům tel. 461 619 183

24. 2. Čt 17.30 Čakry, techniky čištění - přednáška I. Arnoldové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

25. 2. Pá 8.30-12.00 Smažíme koblihy • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
18.00 Párty s Kapitánem • Hotel Aplaus - bar Muuza tel. 461 614 900
19.00 Champagne, Fish & Piano večer - degustační rybí menu s prestižními Champagne Pol Roger • Hotel Aplaus tel. 461 614 900
19.30 Ples VOŠ a SOŠT Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 618 681
19.30 Zpěvy páteční aneb posezení při večeři s živou hudbou - zazpívají a zahrají P. Jiříček a L. Krejčí • Zlatá Hvězda tel. 461 615 338
20.00 Traband - koncert, after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
20.00 Ples zahradnické školy Litomyšl - zahraje Tandem Litomyšl • Lidový dům tel. 461 612 013

26. 2. So 20.00 Sokolské šibřinky - předtančení s překvapením, motto „Po stopách zločinu", předprodej v IC od 7. 2. • sokolovna tel. 604 412 881
20.00 Ples Tiskárny H.R.G. - hraje Vepřo knedlo zelo • Lidový dům www.hrg.cz

27. 2. Ne 14.00-18.00 Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené - k tanci a poslechu hraje MTO Česká Třebová • Lidový dům tel. 461 619 183
15.00 Dětský karneval • sokolovna tel. 604 412 881

V LITOMYŠLI V ÚNORU 2011 



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

3., 4. 2. Čt, Pá Fotři jsou lotři - Film USA. Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě 
6. 2. Ne přibude výchova dvou pětiletých dvojčat. Hrají: B. Stiller, R. De Niro, O. Wilson, Blythe Danner, aj. Režie: Paul Weitz. T., 98 min., vstupné 65 Kč 
8., 9. 2. Út, St Občanský průkaz - Film ČR. Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje 

osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Hrají: Libor Kovář, M. Vrba, Anna Geislerová aj. 130 min., vstupné 70 Kč
10., 11. 2. Čt, Pá Dívka, která kopla do vosího hnízda - Švédský film. Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona. Hrají: Michael 

Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre aj. Režie: Daniel Alfredson. T., 140 min., vstupné 60 Kč • od 15 let
13. 2. Ne 17.00 Megamysl - Film USA. Animovaný rodinný příběh o superpadouchovi Megamyslovi, pro kterého nemá život protivníka smysl. Režie: Tom 

McGrath. 95 min., vstupné 65 Kč 
13. 2. Ne Velká láska - Francouzský film. Projekt 100. „Jemně melancholická komedie o realitě lásky a manželství, plná důmyslných vyprávěcích postu-

pů a vizuálních nápadů“. Snímek doplňuje krátký film Všechno nejlepší. Režie: Pierre Étaix. T., 100 min., vstupné 60 Kč
15., 16. 2. Út, St Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka - Film USA. Kouzelný svět Narnie se vrací! Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley aj. 
17. 2. Čt Režie: Michael Apted. 110 min., vstupné 65 Kč
18., 20. 2. Pá, Ne Poznáš muže svých snů - Film USA. Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hrají: Anthony Hopkins, Antonio Ban-

deras, Naomi Watts aj. Režie: Woody Allen. T., 95 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
21. 2. Po 9.30 Mach a Šebestová na prázdninách 3

Pásmo dětských pohádek pro nejmenší - vstupné 20 Kč
22., 23. 2. Út, St Habermannův mlýn - Film ČR. Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný 

odsun Němců. Hrají: Karel Roden, Marek Waschke, Z. Kronerová, Jan Hrušinský, Oldřich Kaiser aj. 100 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
24., 25. 2. Čt, Pá Tři dny ke svobodě - Film USA. Život se zdá být pro Johna Brennana perfektní až do chvíle, kdy je jeho žena Lara zatčena pro vraždu, kterou, jak

tvrdí, nespáchala. Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde aj. Režie: Paul Haggis. T., 120 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
27. 2. Ne 17.00 Harry Potter a relikvie smrti - část 1 - Film USA. „Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho 

Pottera, který je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. Režie: David Yates. 140 min., vstupné 75 Kč
27. 2. Ne Dobré srdce - Film Dánsko, Island, USA. Projekt 100. Nostalgická tragikomedie nás zavádí do jednoho newyorského baru, jehož neurvalý maji-

tel Jacques už chce pověsit řemeslo na hřebík. Hrají: Brian Cox, Paul Dano, Bill Buell aj. Režie: Dagur Kári. T., 95 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
1., 2. 3. Út, St Hon na čarodějnice - Film USA. Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou připo-
3. 3. Čt míná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Režie: Dominic Sena
6. 3. Ne Řetězová zpráva - Film USA. Řetězová zpráva vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří všichni obdrží stejný dopis s varováním, že pokud ho

nepošlou dál, zemřou. Hrají: Nikki Reed, Keith David, Betsy Russell, aj. Režie: Deon Taylor

So 19. 2. 13.00 Masopustní průvod po vsi - pořádá spolek žen a Divadelní soubor Vostřebal - od kapličky v Benátkách u Litomyšle

AKCE V OKOLÍ

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

Nabídka Infocentra: Předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal, Eventim
a Vstupenky.cz. Prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek. Internet pro veřejnost, kopírování.
Aktuálně: Dne 2. 3. v 10.00 bude zahájen předprodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl 2011 
Dále v prodeji: stolní a nástěnný kalendář Litomyšl 2011 a UNESCO 2011, DVD ŠUMNÁ MĚSTA Východní Čechy a Vysočina, víno s motivem
Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry,... 

do 12. 3. Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 20. 2. Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým / výstava / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17  
od 7. 2. do 13. 3. Krasavci měsíčního světla / výstava Pavla Lněničky ze Strakova o musherech / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17  
od 1. 3. do 17. 4. Středověk: Doba vznešených dam a udatných rytířů / výstava / Regionální muzeum / Út-Pá 8-12 a 13-16, So-Ne 9-12 a 13-17
do 30. 4. Bohuslav Reynek / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář - Mariánská 1097 / pouze soboty 10-18 (v jiné dny dle tel. domluvy: 733 558 903) 
od 5. 2. do 27. 3. Josef Matička: Moje lásky / výstava obrazů / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
od 4. 2. do 28. 2. Oldřich Bubák: Thu Dže Čche / výstava fotografií z Tibetu / Zámecké informační centrum / denně 9-16
od 1. 2. do 13. 2. Hromadná registrace Rodinných pasů / Rodinné centrum Litomyšl

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

28. 2. Po 12.00-16.00 Dějepisná sazka - finále soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
16.00 Pískování na sklo - poplatek 150 Kč (pro členy kroužků 100 Kč), pozdější příchod možný • DDM Litomyšl tel. 461 615 270

1. 3. Út 18.00 Konstelace II, channeling aneb kam vede cesta? - přednáška Simony Šatránové a Jitky Zelené • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

3. 3. Čt 10.00 Masopustní průvod v maskách dětí I. MŠ • zahrada I. MŠ a Smetanovo náměstí tel. 461 613 290
18.00 Mantry a Bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.00 Kurs tance a společenské výchovy - 13. lekce - věneček, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

4. 3. Pá 18.00 Vampire párty - možná přijde i Freddy Krueger • Hotel Aplaus - bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 Ples Generali - hraje Medium • Lidový dům
20.00 Prague Conspiracy + The Spankers + Rocket Dogz - koncert, after party • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

5. 3. So 16.00 Jaroslav Medo: O snech, snění a práci se sny… - přednáška a diskuze • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
20.00 Farní ples - hraje Combo 2 • Lidový dům tel. 461 612 263
21.00 November 2nd - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

7. 3. Po 8.00-16.00 Výtvarně keramické dílny plné hádanek - poplatek 130 Kč na den (v ceně oběd + svačina) • DDM Litomyšl tel. 461 615 270

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Infocentrum Litomyšl
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

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!

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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www.bclit.org

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

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

ČAJOVÝ DŮM „U VĚŽE“
U nás nakoupíte:

• ZDRAVOU VÝŽIVU
• BEZLEPKOVÉ POTRAVINY

(koláče, chleby, bagety, chlebové směsi...)
• ČAJE • BYLINKY • TINKTURY
Firem: Grešík, Popov, Serafín. Mediate
• suché plody, čajové kolekce a koření

• zdravé čerstvé pečivo 
• chlazené výrobky (jogurty, tofu, robi maso...)

• přírodní kosmetiku a výrobky z ovčí vlny
Konvice a filtry BRITA

Ropkova 53 (bývalá cukrárna)
Po - Pá 8.30-17.30 • So 8.30-11.30

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.

Jakub Jan Ryba by byl spokojen

Stále se můžeme přesvědčovat o tom, že v čase
vánočním jsou lidé vstřícnější k vnímání krásy
v uměleckém dědictví našich předků, ať již máme
na mysli hudbu, výtvarné
umění či architekturu.
Kdo nezažil ten opojný
pocit jakéhosi vnitřního
povznesení, radosti
a dojetí, kdy člověk cítí
mravenčení v těle stoupa-
jící až do očí, kdy od líbe-
zných melodií typicky
české vánoční skladby
vrcholí oslavné tóny
Rybovy České mše vánoč-
ní, nemůže snad ani
pochopit a ocenit, proč až
sedmdesát lidí různého věku a pohlaví, konfesí
a profesí se dobrovolně sejde ke zdárnému koncer-
tování pro potěšení a společný prožitek radostných
oslav Vánoc.
V loňském a letošním roce se nám to podařilo prožít
na devíti místech ve východních Čechách, kdy
v některých z nich jsme vystupovali již tradičně
a ve čtyřech místech jsme účinkovali poprvé před
novým publikem. Od konce listopadu do 8. ledna
spojili se členové Litomyšlského symfonického
orchestru, Mužského pěveckého sboru, Vlastimilu
a Sboru paní a dívek ke spolupráci, aby společně
obohatili ten vánoční čas materiálních hojností také
trochou krásné hudby a zpěvu. Náš koncert se vždy
odehrává v důstojném prostředí, většinou katolic-
kém nebo evangelickém kostele. Toto prostředí pak

ovlivní celkové naladění i výkony účinkujících.
A nezáleží na tom, zdali se jedná o koncert v plném
obsazení nebo v komornější formě.
Pro vaši představu si dovolím vzpomenout alespoň
na dva reprezentační koncerty. Nejsilnější dojmy si
většina členů našeho spojeného tělesa muzikantů,
sboristů, mladých sólistů a dirigentů odnáší z tříkrá-
lového koncertu na česko-polských hranicích
ve znovuzrozeném chrámu v Neratově v Orlických
horách. Už jen cesta tam nádherně zasněženou kra-
jinou, osvětlenou jen rozsvícenými okny chalup, je
krásným zážitkem a navíc obrovský prostor kostela,
zaplněný posluchači, kteří z blízka i daleka přišli
nejen za svátečním prožitkem hudebním, ale sou-
časně i proto, aby se obdivovali tomu, co nového se
za uplynulý rok zdařilo vybudovat v tomto monu-
mentálním svatostánku. Stojí jako na Ladově obráz-
ku na vysokém kopci nad obcí. Je to krásná barokní

stavba, dnes již s novou
moderní skleněnou klen-
bou a dřevěnými ochozy
a kůrem ještě vonícími
čerstvým dřevem. Jedinou
výzdobou jsou jesličky. To
všechno musí na účinkují-
cí i posluchače zapůsobit,
i když se zde setkávají již
tradičně několik let.
Obdobně nezapomenutel-
ný dojem v nás zanechalo
první účinkování v koste-
líku sv. Mikuláše ve Sta-

rém Svojanově. Což je naopak typicky česká gotická
stavba ze 14. století s dochovanými nástěnnými mal-
bami objevenými až na počátku 20. století. Prostor je
v porovnání s předcházejícím chrámem malý, má vel-
kou historickou cenu a dýchá zde z každého místeč-
ka nelehký život našich předků pod tajemným
hradem Svojanovem. Takové prostředí vyžaduje
komornější formu, což ale nic neubírá na účinku
stále živé Rybovy pastorely. 
Celý rok se všichni těšíme na vánoční čas, kdy je nám
umožněno prožívat ho v radostné pospolitosti s dru-
hými lidmi. I letos se to dařilo. Takže díky všem,
kteří se zúčastnili, účinkovali nebo i jinak přispěli
svým dílem ke zdaru koncertů.

Alena Martínková, foto Václav Boštík

Dovolujeme si všechny příznivce Sboru paní
a dívek předběžně pozvat na tradiční, letos
jarní, společenský večer Magdaleny Dob-
romily Rettigové, který se bude konat 19.
března. Připravujeme pro vás radostné zpívá-
ní a povídání s významným a oblíbeným čes-
kým hercem Stanislavem Zindulkou.
Hlavním mottem večera bude voda, vodička
v životě člověka. Těšíme se s vámi na milé
setkání!

VV Tělovýchovné jednoty JISKRA Litomyšl

vypisuje výběrové řízení
na obsazení
DOMOVNICKÉHO BYTU 3+1
v budově Sportovní haly TJ JISKRA Litomyšl

Požadavky k výkonu funkce domovníka:
• schopnost provádět drobné opravy

a běžnou údržbu v budově sportovní haly
• zajištění provozu v budově sportovní haly
• obsluha plynové kotelny
• dobrý vztah ke sportu
Byt bude k dispozici k 1. květnu 2011.
Pouze písemné nabídky s uvedením svých znalostí
a dovedností, případných požadavků a s kontaktem
zasílejte do 15. 3. 2011 na adresu: 
TJ JISKRA Litomyšl, U Plovárny 1061, 57001 Litomyšl.
Na obálku uveďte heslo „BYT”. 

Ředitelem SZTŠ bude Ivo Jiránek
K 1. dubnu dojde ke sloučení dvou litomyšlských
středních škol zřizovaných Pardubickým krajem.
Z bývalé „Zetešky“ a zahradnické školy se stane Střed-

ní zahradnická a technická škola. Již na sklonku loň-
ského roku vyhlásil Kraj výběrového řízení na pozici
ředitele tohoto „nového“ vzdělávacího ústavu. Byl jím
20. ledna jmenován Ing. Ivo Jiránek, dosavadní ředi-
tel zahradnické školy. 
„Oba účastníci konkurzu na ředitele předložili kvalit-
ní návrh dalšího rozvoje školy. Konkurzní komise,
v níž zasedli zástupci kraje, školské inspekce, peda-
gogové obou škol a starosta města, po jednání stano-
vila pořadí účastníků konkurzu. Rada Pardubického
kraje respektovala jednoznačné doporučení kon-
kurzní komise a jmenovala ředitelem Ing. Ivo Jirán-
ka,“ potvrdil hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek. 
Ivo Jiránek by podle Jany Pernicové, krajské radní
zodpovědné za školství, měl mít určitnou výhodu.
Nově vzniklá škola by totiž, oproti ostatním školám,
které se potýkají s nedostatkem finančních prostřed-
ků, problém peněz nemusela ve větší míře řešit.
„V prvním roce by se splynutím škol mělo dosáhnout
úspor, odhadem kolem 100 tisíc korun na nájemném
a zhruba 150 tisíc korun na energiích,“ uvedla Jana
Pernicová a dodala: „V důsledku změn nedojde v žád-
ném případě k úbytku pedagogů. Od dubna se nao-
pak odborně zaměřeným učitelům technických
předmětů úvazky zvýší. Od září bude situace odvislá
od počtu přijatých žáků do 1. ročníků.“                   -bj-
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Srdečně vás opět zveme  dne 
17. 2. 2011 od 10 do 16 hodin na oblíbené

Opět se setkáte s odborníkem z firmy
Avene, který vám kromě obvyklé dia-
gnostiky pleti může poradit ohledně
atopického ekzému, vypadávání vlasů,
doporučí používaní vhodné dekorativní
kosmetiky, či ukáže nové metody líčení.
Doporučujeme se objednat předem.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461612678, 603367058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.

3. odborný seminář pro širokou
veřejnost -  téma
Estetická medicína a její možnosti
při projevech stárnutí kůže

Jak se dá zpomalit stárnutí kůže?
• Které metody se používají při odstra-

ňování vrásek a omlazování pleti?
• Jak se dá zbavit pigmentových skvrn

a rozšířených žilek?
• Proč je vhodné se chránit před dopa-

dem UV záření?
Přijďte si poslechnout více od MUDr. Evy
Nývltové, vedoucí lékařky Centra pro
estetickou medicínu ve Svitavách, dne 
22. února  2011 v 18 hodin do salónku
hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli.
Kromě odpovědí na vaše otázky na vás
čeká malé občerstvení a dárek.

Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce

AKADEMIE ZDRAVÍ

Pronajmu
restaurační zařízení
v centru města
kapacita 24 míst – zařízená (zaběhlá).
Možnost i jiného využití. Tel. 733 261 334

Sčítání lidu se uskuteční v březnu
Naposledy před deseti lety došlo v České republice ke
sčítání lidu. Nyní nás čeká další, které se uskuteční
koncem března. Rozhodným okamžikem bude půlnoc
z 25. na 26. března. Přípravu, organizaci, samotné pro-
vedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsled-
ků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistic-
ký úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních
prací při sčítání je Česká pošta, s. p.
Sčítací komisař navštíví domácnost a předá sčítací for-
muláře. Požádá o potvrzení jejich převzetí podpisem.
Zároveň předá vysvětlivky k vyplnění formulářů
a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař
bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se
na požádání prokáže. Do bytu nevstoupí, pokud ho
sami nevyzvete. Formuláře, které nemohly být domác-
nosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího
komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa
a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném
sčítacím komisařem do schránky. 
Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítá-
ní provádět i komisaři Českého statistického úřadu,
zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních,
a některá ministerstva – ministerstvo vnitra (např.
osoby v azylových zařízeních), obrany (např. vojáci

na území České republiky a v zahraničí), zahraničních
věcí (pracovníci na našich velvyslanectvích v zahraničí)
a spravedlnosti (osoby ve vězeňských zařízeních
a ve vazbě).
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je
dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v roz-
hodný okamžik nacházejí na území České republiky
nebo mají na území České republiky trvalý nebo povo-
lený přechodný pobyt.
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statis-
tickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných
údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. 
Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých
vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve stře-
dověku. V historii byly prováděny především k vojen-
ským a daňovým účelům. Rokem 1869 začíná období
tzv. „moderních sčítání”, vyznačujících se dodržová-
ním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statis-
tickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné
normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují
sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání
prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání
lidu, domů a bytů se konalo k 1. 3. 2001. 

-red-

Hledáme zpravodaje statistiky
rodinných účtů

Pro statistiku rodinných účtů, která má zásadní
význam pro hodnocení životní úrovně a struktury spo-
třeby různých typů domácností, hledáme zpravodaj-
ské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní
odměnu 855 Kč až 1 355 Kč (podle počtu členů domác-
nosti) sdělovat veškeré příjmy a vydání za všechny
členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují měsíčně
do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke statistickým úče-
lům. Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných sta-
tistických údajů zajišťuje § 16 Zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě ve znění pozdějších předpi-
sů a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V současné době hledáme 2 domácnosti, ve kterých je
osoba v čele domácnosti zaměstnanec s nižším vzdělá-
ním bez dětí a 2 domácnosti zaměstnanců s vyšším
vzděláním s 1 dítětem. Jednu domácnost hledáme
v obci do 1 999 obyvatel, jednu v obci 2 000 – 9 999
obyvatel v rodinném domě a 2 v obci 10 000 – 49 999
obyvatel v rodinném domě.  
Více informaci naleznete na našich stránkách:
www.pardubice.czso.cz. V případě zájmu o spolupráci
se spojte s Věrou Petraszovou, tel. 461 541 129, mobil
737  280 867, e-mail: vera.petraszova@czso.cz, popř.
s Věrou Čermákovou, gestorem Statistiky rodinných
účtů (SRÚ) pro Královéhradecký a Pardubický kraj, tel.
466 743 435, mobil 737 280 866, e-mail vera.cermako-
va@czso.cz. Věra Čermáková, gestor SRÚ 

pro Královéhradecký a Pardubický kraj

Před sedmi lety Město Litomyšl založilo Fond pro reali-
zování sportovních, volnočasových a protidrogových
aktivit dětí a mládeže Města Litomyšle, známý v sou-
časné době jako „Fondík“, který poskytuje finanční
prostředky na podporu volnočasových, sportovních
a kulturních aktivit dětí a mládeže. 
Sportovní organizace, občanská sdružení, základní
a mateřské školy i jednotlivci mají možnost požádat
prostřednictvím školské či sportovní komise o finanč-
ní prostředky pro podporu projektů zaměřených

na děti a mládež. Této možnosti za sedm let existence
„Fondíku“ využilo značné množství žadatelů a bylo
poskytnuto téměř 900 tisíc Kč. Prostředky byly přidě-
lovány na dětské a sportovní dny, olympijské hry,
tělocvičné akademie, sportovní soutěže, semináře
pro učitele a trenéry, a také na podporu Toulovcových
prázdninových pátků. 
„Fondíku“ se každým rokem daří oslovit více než 25
firem, které přispívají na podporu této činnosti.
I v tomto roce máme zájem v těchto aktivitách pokra-
čovat a těšíme se na spolupráci se stávajícími partne-
ry, ale i s partnery, kteří mají zájem vstoupit
do „Fondíku“ nově.                     Milada Nádvorníková,

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Sedm let Fondíku 
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Předvalentýnská neděle pro celé rodiny

Svatý Valentýn – v historii zapsán jako posel lásky
a věrnosti - je především svátkem zamilovaných.
V posledních letech je slaven a oslavován i u nás.
Obchody se plní růžovou barvou a zbožím s tématikou
srdíček, zamilovaní pečlivě a s láskou vybírají dárečky
jeden pro druhého. V každém papírnictví najdete sto-

jan s přáníčky potištěnými tucty růžových a červených
srdíček, ve výlohách cukráren se objevují bonboniéry
ve tvaru srdce. Trochu kýč, to ano, ale na druhou stra-
nu je to taková malá „oslava“ lásky. Den, kdy si vzpo-
meneme na člověka blízkého našemu srdci,
obdarujeme ho přáníčkem, květinou, dárkem v podo-
bě čokolády či malého šperku, případně čímkoliv
ve tvaru srdce. 
Na předvalentýnskou neděli 13. února od 10.00
do 16.00 zve Evropské školicí centrum a Smetanova
Litomyšl do prostor Zámeckého informačního centra
na Valentýnské dílny. Malí i velcí návštěvníci si zde
budou moci vyrobit valentýnské přáníčko nebo ozdo-
bit valentýnský perníček. Doprovodným programem
bude malování na obličej, pro dospělé bude připrave-
na ochutnávka vína Chateau Litomyšl. Za zmínku stojí
i nabídka valentýnských dárečků, které zde budou
rovněž k dostání, a ze kterých si zcela jistě vybere
každá maminka i tatínek.                          Eva Žáčková,

Evropské školicí centrum, foto Jana Macková

Domácí zabíjačka 
na Veselce
V dřívějších dobách se v zimním období pravidelně
dělaly zabijačky. Chcete-li vidět, jak se vyrábí čerstvé
zabijačkové produkty, přijďte k nám. V sobotu 19.
února se bude konat na Veselce pravá česká zabijačka.
Hlavní program je soustředěn na sobotu od 10.00, kdy
budete moci vidět řezníka při výrobě jitrnic, tlačenky,
prdelačky aj. Budete moci ochutnat brzlík, klobásky,
anebo čerstvý ovárek s vejmrdou, či teplé domácí
uzené. Zveme rodiče i s dětmi, pro které bude otevře-
na tělocvična. S horkým nápojem v ruce budete moci
sledovat řezníka v akci a zavzpomínat na dřívější časy,
kdy byly zabijačky běžnou součástí rodinného života,
hlavně na vesnicích.                                         Jiří Kohák

Z Regionálního muzea
Středověk: doba vznešených dam a udatných rytířů
Od 1. března do 17. dubna můžete v Regionálním
muzeu v Litomyšli navštívit výstavu nejen pro děti, ale
i dospělé, neboť přibližuje život ve středověku. Nese
název Středověk: doba vznešených dam a udatných
rytířů. Výstava je interaktivní, takže návštěvníkům je
umožněno dotýkat se řady předmětů a zkoumat tak
typy materiálů, povrchovou úpravu, váhu a v nepo-
slední řadě také funkčnost exponátů. Nabízí se jedi-
nečná možnost vyzkoušet si množství přileb,
kroužkovou košili s kapucí, dívčí a chlapecké gotické
oblečení a kompletní dětské brnění. Osahat si návštěv-
níci mohou i část vystavených zbraní. Můžete si sesta-
vit vitráž ze skleněných čtverečků či vyrobit pečeť
z vosku. Pro zájemce jsou připraveny pracovní listy.
Skupiny a školy by se měly předem objednat v pracov-
ní dny v časech 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30. O víkendu
bez omezení. Rezervace prohlídek u průvodců na tele-
fonním čísle: 461 615 287 nebo přes email: kmosko-
va@rml.cz, info@rml.cz.
Výstavu zapůjčilo Městské muzeum a galerie Polička.
Vyšel nový sborník Pomezí Čech, Moravy a Slezska
Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se SOA

Zámrsk - SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli vydalo již
11. svazek sborníku prací ze společenských a přírod-
ních věd. K zakoupení či objednání je v pokladně
muzea, na tel. 461 615 287 nebo na emailu: kolaro-
va@rml.cz.
Články - Ivo Kořán - Herese a sochařství východních
Čech v 18. století, Jiří Luňáček - Hlavní vojenská
nemocnice v Jevíčku za napoleonských válek, Jarmi-
la Šťastná - Kuchařské knihy Magdalény Dobromily
Rettigové, Václav Nájemník - Zdeněk Nejedlý a Václav
Drbohlav, Martin Boštík - Litomyšlské šlépěje Zdeňka
Matěje Kuděje
Materiály - Martin Hrubeš - Michal Severa - David
Vích, Archeologické nálezy v okolí Nových Hradů,
Pavel Novák - Jan Roleček, Fytogeografická charak-
teristika Litomyšlska, Jan Klimeš, Počasí a podnebí
ve východních Čechách
Sdělení - Petr Chaloupka, Sbírka sfragistiky Regionál-
ního muzea v Litomyšli
Nová literatura - Vladimír Velešík, Výběrová biblio-
grafie Svitav a svitavské oblasti za léta 2006-2010
s dodatky za rok 2005.      

-red-

Sokolské šibřinky
letos již posedmé
V pořadí již sedmé Sokolské šibřinky se uskuteční
v sobotu 26. února od 20.00 v sokolovně. Jako každý
rok kromě bohaté tomboly a občerstvení bude připra-
veno předtančení opět s překvapením. V současné
době tolik aktuální „Po stopách zločinu“ se stalo mot-
tem letošních šibřinek, a proto pořadatelé rádi přivíta-
jí návštěvníky v kostýmech a převlecích jakkoliv se
vážících k tomuto tématu.
Dětský karneval je připraven na neděli 27. února
od 15.00. 
Předprodej vstupenek bude zahájen 7. února v Info-
centru Litomyšl.

Dana Kmošková 

Smetanovo náměstí 58 • tel. 603 115 452
e-mail: litomysl@artossreality.cz

NABÍZÍME:
Litomyšl – Pronájem obchodu na Smeta-
nově náměstí. Prosklené dveře slouží jako
výloha. Dva sklady na zboží. Plocha 36 m2.

Cena nájmu 25 000,- + en.
Litomyšl – pronájem krásného 2+1(kk)
Celková výměra 50,6 m2, dlážděná terasa,
25 m2 bezbariérový. 6500,- + energie
Lanškroun – prodej rozestavěného domu
(hrubá stavba) Cena 1.490.000,-
Proseč – Miřetín rekreační chalupa. Nabí-
zíme prodej chalupy k rekreaci i k bydlení.

Sleva ceny
Litomyšl – prodej bytu 3+1, OV, kompletní
rekonstrukce, zděné jádro, nový výtah,
5.patro. Cena: info v RK
Janov - zemědělská usedlost s velkým
uzavřeným dvorem; stodola, kůlny, 12 stájí
pro chov koní, pastviny 0,5 ha, bytová jed-
notka v domě 2+1 je po rekonstrukci.

Sleva Cena 3.799.000,-
Litomyšl – Dům v centru Litomyšle, ulice
Vodní Valy, velikost pozemku 268 m2 v příze-
mí nebytový prostor a garáž, v patře byt 3+1.
Možnost půdní vestavby. Na náměstí 100
metrů. Cena 2.700.000,-
Litomyšl – Bytový dům se 3 byty
dva byty 3+1 obsazené nájemníky (neregu-
lované nájemné), byt 2+1 je k pronájmu od
VII /11. Cena: info v RK

w w w.ar tossreality.cz
zde naleznete kompletní nabídku

Karneval v Morašicích 
Školní klub Základní školy Morašice vás zve na Velko-
lepou karnevalovou show ze světa módy, luxusu
a stylu! Přehlídka nejnovějších trendů z kolekce svě-
toznámého návrháře Marcela Fusekliniho startuje
v neděli 13. února od 14.00 na největším přehlídkovém
mole u nás (Rychta v Morašicích).
Pozor! I ty s námi můžeš uskutečnit módní převrat,
proto si nezapomeň přinést žlutou ponožku! Hudba,
soutěže, občerstvení, tombola, svět módy a stylu, to je
karnevalová show v Morašicích. Stanislava Coufalová

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, Němčice 87, 56118

Tel. 461 610 227, 776 643 713
• žulové i terasové pomníky urnové, jednohroby, dvojhroby

• kuchyňské desky, schody, parapety, obklady
• sekání, stříbření, zlacení písma 

• velký výběr doplňků – vázy, lucerny, fota, 
kříže, porcelánové holubičky, klavy Krista atd.

• přebrušování starých pomníků na místě
• doprava do 60 km a konzultace prací zdarma

AKCE! Do 20. 4. 2011 výrazné zimní slevy.
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Seminář Připraveným štěstí přeje
Rodinné centrum Litomyšl realizovalo již II. běh pro-
jektu Připraveným štěstí přeje. Tento běh bude ukon-
čen Otevřeným seminářem, který proběhne ve čtvrtek
17. února od 16.30 v prostorách Rodinného centra
Litomyšl. 
Zde účastnice představí své prezentace (především
na PC), kterými sdělí, co v projektu zažily, co se nauči-
ly, jak využijí načerpané dovednosti a znalosti v prak-

tickém rodinném a pracovním životě. Doba trvání je
cca 2 hodiny. Na seminář zveme rodiče malých dětí.
Hlídání dětí a občerstvení je zajištěno. 
Pokud máte zájem zúčastnit se, do 14. února kontak-
tujte Stanislavu Cafourkovou, tel. 739 227 769, e-mail:
jojo.stana@seznam.cz. O projektu více viz www.pri-
pravenymstestipreje.cz.

Stanislava Cafourková

Masopustní průvod
v maskách dětí 
I. MŠ - zámecké
Jako každoročně pořádají zaměstnanci I. mateřské
školy v Litomyšli masopustní průvod dětí. Několik let
se masopustního průvodu spolu s námi zúčastňují
i děti  ze speciální školy a rodinného centra. V letoš-
ním roce se přidají i děti ze stacionáře. 
Průvod se bude konat 3. března a sejdeme se v 10.00
u I. MŠ na zahradě. Průvod masek projde podloubím,
přejdeme u Hotelu Zlatá Hvězda a vrátíme se druhou
stranou náměstí zpět do školky. 
Víme, že Popeleční středa je až 9. března, proto by měl
průvod jít městem v úterý 8. března, tj. den před Pope-
leční středou. Vzhledem k tomu, že v této době jsou
jarní prázdniny a nám se tato akce velmi líbí, našli
jsme si náhradní termín, který vyhovoval všem účast-
níkům, i když je to o pár dní dříve. 
Těšíme se nejen na masopustní koblížky, ale i
na všechny, kteří by se k nám chtěli přidat - v maskách
i bez masek.                     Vítězslava Borovičková, I. MŠ 

Pojeďte s námi k moři
V letošním roce opět připravujeme pro všechny děti
i rodiče karneval, jak už bývá zvykem, trochu netra-
diční. Po loňském „Cirkusu“ se můžeme těšit
na „Moře“. Děti i rodiče, kteří přijdou v maskách
na téma moře, obdrží speciální odměnu (rodiče si
např. odnesou soudek rumu). Nebude chybět bohatá
tombola, soutěže, kde každý soutěžící vyhrává, kape-
la MIX se spoustou písniček a určitě nás čeká i nějaké
překvapení.
Už se těšíme na všechny piráty, mořské panny, Neptu-
ny, námořníky, trosečníky, chobotnice či jiné mořské
živočichy, ale i na plážové rekreanty, potápěče
a všechny ostatní masky, které mají něco společného
s mořem.
Naše plavba začíná 19. února ve 14.00 a končí v 18.00.
Pozor změna: přístav již nemáme ve školní jídelně při
I. základní škole (ZŠ), ale tentokrát v litomyšlském
zámeckém pivovaru.

Tímto bychom chtěli poděkovat za vstřícnost a spolu-
práci panu Dosedělovi, řediteli I. ZŠ, kdy více jak deset
let nám poskytoval zázemí pro konání našich karneva-
lů ve školní jídelně. Vzhledem k novému provozovate-
li stravování však zde již karneval probíhat nemůže.
Zároveň děkujeme paní Mackové, ředitelce Evropské-
ho školicího centra, za poskytnutí prostor v zámeckém
pivovaru. Věříme, že v těchto pro nás nových prosto-
rách si také společně užijeme a náš mořský karneval
pořádně rozbouříme. Těšíme se na vás.        Petr Kovář 

Ples A-klubu 
na Pohodlí
Přijměte srdečné pozvání na jubilejní 10. společenský
ples A-klubu, který pořádáme v sobotu 19. února
od 20.00 v kulturním domě na Pohodlí.
K tanci vám zahraje Vepřo knedlo zelo, připravena
bude bohatá tombola, navařeno dobré jídlo. Vychut-
náte si také taneční vystoupení i tradiční překvapení,
a pokud přijdete se svými partnery mezi prvními dva-
ceti tanečními páry, dostanete od nás malou pozor-
nost. Pro zpestření večera jsme připravily ceny
za nejzajímavější účes a nejoriginálnější kravatu.
Přijďte se k nám pobavit, moc se na vás těšíme!

za pořadatelky Magdalena Vajrauchová

Nový kostel přivítá
malé stavitele Lega

Letiště, mosty, mrakodrapy, přístavy, větrné mlýny...
A nejen to. Na odpolední hodiny v týdnu od 28. února
do 6. března připravili organizátoři tzv. „Legoprojek-
tu“ v prostorách Nového kostela Církve bratrské v Lito-
myšli desítky tisíc kostiček oblíbeného Lega. Z něj pak
budou děti postupně společně budovat a vytvářet měs-
tečko o rozměrech až 24 m2. Na výběr budou k mání jak
celé sady Lega, tak nepřeberné možnosti vymýšlet si
objekty nové. Smyslem akce je podpora aktivního trá-
vení času rodičů s dětmi a sdílení radosti ze společné-
ho tvoření. Přirozenou součástí odpoledních
programů bude připomenutí známých biblických pří-
běhů a drobné občerstvení. Legoprojekt je nekomerč-
ní, ryze dobrovolnická aktivita. Kromě sousedního
Německa probíhá také na různých místech České
republiky. Je určen dětem od 6 do 12 let.  Další podrob-
nosti, plakátek a pozvánku ke stažení lze najít
na www.novykostel.cz.

Martina Soukupová, foto archiv Legoprojektu

Plavba světovými oceány
Farní charita Litomyšl pořádá komponovaný večer
se známým cestovatelem Rudolfem Krautschneid-
rem. Uskuteční se ve středu 23. února v 19.00
v Lidovém domě v Litomyšli. 
Těšit se můžete na osobitý projev originálního
mořeplavce, který má za sebou téměř čtyřicet let
zkušeností se sólovými dálkovými plavbami a další
zkušenosti se stavbami různých lodí. Zážitky z cest
budou obohaceny krátkými filmovými dokumenty,
podmalovanými hudbou autorova přítele Štěpána
Raka. Vyprávění se bude prolínat s vystoupením
dalších přátel pana Krautschneidera – muzikantů
z kapely PONY-EXPRES. Během jejich hudební pro-
dukce proběhne autogramiáda nové knihy Rudolfa
Krautschneidera, která vyšla v listopadu 2010 pod
názvem „Moře solí země“. 
Přijďte strávit příjemný večer s nevšedním člově-
kem, zazpívat si s kapelou PONY-EXPRES a možná si

i odnesete originální knihu vlastnoručně pode-
psanou skutečným dobrodruhem.

Lucie Šteflová, foto Jan Mračno
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4. 2. Pá Ples SDH - hraje Vepřo-knedlo-zelo • KD Skalka Lubná 
4. 2. Pá Farní ples • KD Sebranice 
5. 2. So Obecní ples - hraje Akcent, předtančení Katastrofa • KD Horní Újezd 
5. 2. So Společenský ples TJ Sokol Makov - hraje L.A.B. • Sokolovna Makov 
6. 2.  Ne Dětský karneval • KD Sebranice (14.00)
12. 2.  So Dětský karneval • tělocvična ZŠ a MŠ Trstěnice
12. 2. So Obecní ples - hraje Medium II • KD „Na Rychtě" Morašice
12. 2. So Hasičský ples - hraje H.I.T. music • Sokolovna Dolní Újezd
12. 2. So Ples Letka Jehnědí • KD České Heřmanice
12. 2.  So Ochotnický ples • KD Němčice
12. 2.  So Maškarní ples • tělocvična ZŠ a MŠ Trstěnice
13. 2. Ne Velkolepá karnevalová show • Rychta v Morašicích (14.00)
19. 2. So Dětský karneval • KD „Krčma" Budislav (14.00)

19. 2.  So Sportovní ples • Sokolovna Sloupnice
19. 2.  So Školní ples • KD „Krčma" Budislav
19. 2.  So Ples Lubenských žen a TJ Sokol Lubná - hraje Medium • KD Skalka Lubná
25. 2.  Pá Obecní ples - hraje Melodie Trpín • Kulturní dům Poříčí u Litomyšle
26. 2.  So Dětský maškarní ples • KD „Na Rychtě" Janov (13.30) 
26. 2.  So Dětský karneval • KD Skalka Lubná (14.00)
26. 2.  So Divadelní ples • Sokolovna Sloupnice 
26. 2.  So Maškarní bál - hraje skupina GEM • sál hostince „V okliku" Benátky u Litomyšle
26. 2.  So Maškarní ples • KD Na Rychtě Janov
26. 2.  So Ples TJ Sokol • KD České Heřmanice
27. 2.  Ne Dětský karneval • sál hostince „V okliku" Benátky u Litomyšle (14.00) 
5. 3.  So Ples SDH Sebranice • KD Sebranice

PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ SEZÓNA 2011 V OKOLÍ

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
Městské lesy Litomyšl nabízejí vlastníkům lesů:
1. těžbu dřeva z mýtních i předmýtních porostů, včetně přibližování a prodeje

veškeré dřevní hmoty
2. likvidaci klestu formou vyvezení nebo podrcení na vytěžené ploše
3. zalesnění holiny
4. zprostředkování dotací na výše uvedené práceNabízíme naprosto korektní

jednání s detailní evidencí vytěženého dříví a garancí dosažení maximálního
výnosu.

Kontakt: Ing. Petr Novák T: 461 639 263, M: 603 271 484, E: lesy@litomysl.cz 

Nabídka vlastníkům lesů
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Projekt 100 v Kině Sokol přinese
filmy o lásce a vášni

Sedmnáctý ročník Projektu 100 vstoupil do českých
a moravských kin 13. ledna a potrvá až do 31. května.
Postupně projde Prahou, Brnem, Ostravou, Plzní, Olo-
moucí, Zlínem a desítkami dalších měst v celé České
republice. Zavítá také do Litomyšle, kde se zastaví cel-
kem pětkrát. První film s názvem Puškvorec mohli
diváci litomyšlského Kina Sokol vidět již 30. ledna. 
Projekt 100 je každoroční putovní filmová přehlídka,
která si za 17 let svého trvání vydobyla podobně kul-
tovní status, jakým se pyšní Letní filmová
škola v Uherském Hradišti. Obě tyto akce
má ostatně „na svědomí“ stejný pořadatel -
Asociace českých filmových klubů (AČFK).
Letošní ročník má zvlášť atraktivní téma:
„Kolekce filmů Projektu 100 vypovídá o růz-
ných podobách lásky a vášně. Z hlubin tem-
ného vzplanutí duše prosté železničářovy
dcery k proradnému záletníkovi v Erotikonu, přes ruti-
nu a stereotyp manželské lásky a snový únik ve Velké
lásce, až k podzimu života, který zrcadlí nepřehled-
nost, zoufalství a marnost lidského počínání ostatních
v Dalším roku. K předním osobnostem světové kinema-
tografie - Gustavu Machatému, Pierrovi Étaixovi, And-
rzeji Wajdovi a Miku Leighovi - přibývají dva nadějné
talenty evropské kinematografie – Borys Lankosz
a Dagur Kári,“ komentuje téma letošní přehlídky
a výběr filmů umělecký ředitel AČFK Pavel Bednařík.
Projekt 100 však není podle slov předsedkyně AČFK
Radany Korené v žádném případě zaměřen jen na fil-
mové intelektuály. „Je to svátek filmu určený všem,

kteří mají rádi kvalitní kinematografii a zajímají je
i slavná díla minulosti. Letos v rámci festivalu uvede-
me např. slavný film Gustava Machatého Erotikon
z roku 1929, asi nejdůležitější český film němé éry,
v některých kinech se diváci dokonce mohou těšit
na živý hudební doprovod k tomuto snímku.“ Projekt
100 prý navíc ocení i ti diváci, kteří nemají čas nebo
chuť jezdit na filmové festivaly a přehlídky na různých
místech republiky. „Projekt 100 prostě přijede za nimi

– do jejich města a do jejich kina,“ říká
Korená.
Kromě zmíněného Erotikonu uvidí návštěv-
níci Projektu 100 např. kritikou vysoce oce-
ňovaný nový film Mikea Leigha Další rok
nebo poslední dílo slavného Andrzeje Wajdy
Puškvorec. V Litomyšli jsou na únor připra-
vené dva filmy v podobě snímku Velká

láska, který kino uvede 13. února, 27. února mohou
diváci vidět Dobré srdce. Film Druhá strana mince má
kino na programu 23. března a 27. března bude v rámci
Projektu 100 promítnut již zmiňovaný Další rok.
Změna programu je však možná.
Putovní přehlídka má dnes už takové renomé, že jí
mnozí diváci důvěřují jako značce, aniž by se dopředu
podrobněji zajímali o výběr filmů. Může za to i výrazné
propojení s programem „starší sestry“ Projektu 100 -
Letní filmové školy. Od roku 1995 bylo v rámci přehlíd-
ky uvedeno 160 filmů z celého světa - nových titulů
i starých klasik, které ale dnes už v kině neuvidíme.

-red-

Výstava fotografií Thu Dže Čche

Na pultech knižních obchodů dnes objevíte nepřeberné
množství knih, které byly sepsány lidmi s hlubokým
duchovním poznáním, které byly sepsány velkými
buddhistickými mysliteli z různých zemí světa
a v různé době a jež lze zařadit mezi takzvané draho-
cenné klenoty moudrosti. 
Již více jak patnáct let mám možnost jezdit do buddhis-
tických zemí, často i několikrát do roka a během této
periody jsem pořídil neskutečné množství fotografic-
kého materiálu, který se snažím využívat především
pro přednášky, uskutečňované nejen na území naší
republiky a pro široké věkové spektrum posluchačů.
V poslední době se na mne většina z nich obrací s pros-
bou, zda by nebylo možné dát jim knižní formu.   
Na základě těchto četných podnětů a ve snaze vyhovět
těmto upřímným prosbám jsem seskupil přes sto osm-
desát pohledů do buddhistického Himálaje z Tibetu,
Sikkimu, Bhútanu, Nepálu. Přidal jsem i několik mých
oblíbených postřehů z dalších buddhistických zemí
jihovýchodní Asie tak, aby byly reprezentativní, měly
silnou vypovídací hodnotu a navíc zrcadlily bohatství,
rozmanitost a pestrost těchto regionů. Po dokončení
selektivní práce jsem však cosi postrádal... U dvouroz-
měrných obrázků chyběl třetí rozměr…duchovní obal.
Rozhodl jsem se proto, že záběry „obalím“ sbírkou
esencí z buddhismu, vybrané z výše zmíněných „kleno-

tů moudrosti“ a pokusím se z ní vytvořit „most“ mezi
fotografiemi a čtenářem. Prostřednictvím těchto esen-
cí zamýšlím sdílet s neodbornou veřejností a studenty
dharmy různé možnosti a vyhlídky, které se přede
mnou otevřely i očividně prostý a přesto složitý základ
hlavních myšlenek buddhistů. Určitou formou tím
za odpovědi, které jsem v této bohaté a rozmanité tra-
dici našel, poděkuji, proto název „Thu-dže-čhe“,
v tibetštině znamenající „Děkuji“ nebo „Jsem ti vděč-
ný.“
Výstava fotografií má za cíl doprovodit stejnojmennou
knihu a určitým způsobem vytvořit kolem ní malý tur-
bulentní vír. Dobře vím, s jakými problémy se lidé v naší
společnosti potýkají. Tlak, napětí, stres a rychlost
moderního života v žádném případě nevytvářejí
pro relaxaci a meditaci optimální prostředí. Z toho
důvodu si skromně přeji, aby tato výstava, výběr fúze
obrázků, návštěvníka zastavila v jejich všední realitě,
aby v ní objevili skutečný prospěch v rostoucí míře
klidu, míru a vzájemného porozumění – porozumění
světu, lidem kolem nás i porozumění sobě samým, ale
nejen to, aby našli i určitou inspiraci, mířící k rozvíjení
srdečnosti, pozitivní mysli a moudrosti, neboť jak říká
láma Anagárika Góvinda: „Moudrým není člověk proto,
že hodně zná, ale proto, že je i nadále schopen tyto
znalosti rozšiřovat. Součástí neznalosti je i uzavřená
mysl, která bez ohledu na množství načerpaných kon-
krétních vědomostí postrádá schopnost přijmout coko-
liv nového. Moudrost je pak znakem otevřené mysli
a nirvána, tedy osvobození od nenávisti, chtivosti,
klamu a předsudků, označuje plnou přístupnost
všemu, co nám může život nabídnout!“ 
Věřím, že výstava vytyčené poslání splní a právě tomu-
to cíli bych chtěl věnovat vše dobré, co z ní může vze-
jít. 
Výstavu, kterou pořádá Evropské školicí centrum,
můžete zhlédnout v zámeckém informačním centru.
Otevření výstavy spolu s vyprávěním autora je plánová-
no na 3. února v 19.30 a poté bude pokračovat do 28.
února, s možností odkoupení fotografií.

Text a foto Oldřich Bubák

Rozpis služeb LSPP
– dospělí

– děti a dorost

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397

So 5. 2. -  MUDr. Kašparová
Ne 6. 2. -  MUDr. Tomek Jiří
So 12. 2. - MUDr. Dejdarová
Ne 13. 2. -  MUDr. Sláma
So 19. 2. - MUDr. Paseková
Ne 20. 2. - MUDr. Tomek Stanislav
So 26. 2. - MUDr. Sláma
Ne 27 .2. -  MUDr. Sláma

(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 5. 2. - MUDr. Laštůvková
Ne 6. 2. - MUDr. Hájková
So 12. 2. - MUDr. Pilařová
Ne 13. 2. - MUDr. Jung
So 19. 2. - MUDr. Jílková
Ne 20. 2. - MUDr. Mareš
So 26. 2. - MUDr. Filová
Ne 27. 2. - MUDr. Šafrová

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

So 5. 2. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 6. 2. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 12. 2. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 13. 2. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 19. 2. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 20. 2. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 26. 2. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 27. 2. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 5. 3. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 6. 3. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)

5. - 6. 2. - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
12. - 13. 2. - MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
19. - 20. 2. - MUDr. Adamcová Silva
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
26. - 27. 2. - MUDr. Adamec Stanislav
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
5. - 6. 3. - MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
7. února od 19.00 / Fabrika
Spirituál kvintet - koncert
15. února od 19.00 / Ottendorferův dům
Panochovo kvarteto - koncert
21. února od 19.00 / Fabrika
Betty Lee - koncert
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
16. února od 19.00 / Tylův dům
Písničky zpod taláru - koncert zpívajícího
právníka I. Jahelky.
17. února od 19.00 / Tylův dům
Show souhvězdí Orientu - komponovaný
pořad věnovaný orientálnímu tanci
25. února od 20.00 / Divadelní klub
Jan Steinsdörfer Group - koncert

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
15. února od 19.30 / kinosál
Michael Mackenzie: Baronky - herecký kon-
cert E. Holubové a Z. Bydžovské.
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
8. února od 19.30 / Šemberovo divadlo
Jaroslav Svěcený - koncert oblíbeného české-
ho houslového virtuosa
do 11. března / Městská galerie, Výstavní síň J.
Jušky
Grafika - výstava vrcholných děl českých grafi-
ků 20. stol. 
10. února – 9. března / Regionální muzeum
Oči nevidomých, uši neslyšících - interaktivní
výstava, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet
jaké to je, žít ve tmě a nic neslyšet.

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Elévové mají 
za sebou první 
celostátní úspěch
Volejbalový tým z Litomyšle se ve svátečním čase
zúčastnil prvního celostátního měření sil, nazvaného
„Minivolejbal v barvách“. Velký projekt Českého volej-
balového svazu, který si určil za cíl přilákat k volejba-
lu větší množství mladých hráčů a hráček, měl
na programu první ze čtyř turnajů. Konal se ve spor-
tovním centru Nymburk. Na zde připravených 26 volej-
balových hřištích soupeřilo celkem 180 družstev, 560
hráčů v pěti kategoriích. Tato soutěž se hraje ve troji-
cích na hřišti 6 x 4,5 m.
V nejvyšší kategorii hráčů ve věku 11 - 13 let byl nomi-
nován za Pardubický kraj tým VK Litomyšl, vedoucí
tým krajského přeboru. A v konkurenci týmů z celé
České republiky nenašel tým s lilií na prsou ve dvou-
denním zápolení přemožitele. Vítězství nad týmy jako
DHL Ostrava, VO Příbram nebo Slavia Hradec Králové
jsou cennými skalpy a povzbuzením hráčů do další pří-
pravy.
Další turnaje čtyřdílné série se konají na jaře v Karlo-
vých Varech a Praze. Vyvrcholením bude v září turnaj
v rámci mistrovství Evropy mužů, konané letos v České
republice. 
Sestava VK Litomyšl: Šulc Marek (kapitán a nejlepší
hráč turnaje), Šulc Radim (nejlepší nahrávač), Kapoun
Michal (bojovník, jakého každý tým potřebuje), Toman
Vojtěch (kdykoliv nastoupil, zahrál výborně).

Pavel Šulc 

•Zveme děti, aby se přišly podívat, vyzkoušet si, co by
je bavilo a za snížený poplatek se ještě přihlásit
do zájmových kroužků, protože druhé pololetí je také
dobrý začátek. 
•Pondělní cyklus soutěží Sazka pokračuje (střídavě
přírodovědná, zeměpisná a dějepisná). Stačí přijít
v době mezi 12.00 až 15.30. 
•V únoru nabízíme i další výtvarné kurzy pro veřej-
nost - děti i dospělé, a to Šperky a Pískování na sklo.
V sobotu 19. února můžete v době mezi 9.00 a 16.00
přijít  a vytvořit si vlastní originální šperky  z polyme-
rové hmoty (Fimo), dřeva nebo ovčí vlny. Základní
poplatek je 20 Kč, připočítá se cena materiálu a kom-
ponenty, které použijete. (Pro členy zájmového krouž-
ku Šperky vstup volný.) 
V pondělí 28. února od 16.00 zveme na kurz Pískování
na sklo, můžete přijít i později. S sebou si přineste
skleničky, zajímavé lahve nebo jiné předměty, které
byste chtěli nazdobit touto zajímavou technikou. Cena
kurzu je 150 Kč, pro členy našich kroužků 100 Kč. 
•S předstihem nabízíme rodičům program pro děti
na jarní prázdniny - od pondělí 7. března čtyřdenní

výtvarně-keramickou dílnu plnou hádanek a v pátek
12. března celodenní  modelaření (plastikové modely).
V poplatku na den je zahrnuta i cena oběda a svačiny. 
•Ve čtvrtek 17. března začíná jarní Řezbářský kurz
pro děti i dospělé s výtvarníkem Jiřím Macounem. 
•V pátek 18. března odpoledne a v sobotu 19. března
zveme rodiče, prarodiče i náctileté na ojedinělý kurz
výroby muzikoterapeutického nástroje Kantela pod
vedením  pana Karla Hanzíka z Příbrami. Na tento dla-
baný strunný nástroj s relaxačním  účinkem může hrát
kdokoliv i velmi malé děti. Hraní je zklidňuje, posiluje
pocit bezpečí, stimuluje lepší dýchání a nevyžaduje
žádné hudební vzdělání. Výsledkem vaší práce bude
nejen funkční hudební nástroj (běžně těžko  dostup-
ný), ale i dobrý pocit z objevení vlastních tvůrčích sil
a poznání dalších, podobně naladěných lidí. Zájem-
cům doporučuji nahlédnout na stránky pana Hanzíka
www.kar-han.cz, kde jsou informace o kurzu. Kurz se
bude konat, pokud se do 4. března závazně přihlásí
aspoň deset zájemců. Cena kurzu je dána velikostí
nástroje. 
Podrobnosti o všech akcích a fotografie najdete
na stránkách Domu dětí a mládeže (DDM) Litomyšl
www.litomysl.cz/ddm.                          Eva Pecháčková

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL,
LEŠTĚNÍ LAKŮ
SERVIS – OLEJE, BRZDY, VÝFUKY…
RANKA ROMAN, Na Lánech 764
Litomyšl (u Penny)
Tel.: 737 872 970, 733 638 466

100 PRO….
Plavecké odpoledne
ZŠ Zámecká
Na středu 6. ledna se těšili všichni milovníci plavání
naší Základní školy na Zámecké. My, žáci jsme měli
možnost strávit část odpoledne v novém litomyšlském
bazénu. Mnozí z nás tam byli poprvé a byli jsme moc
zvědaví, co nás tam čeká. A nebyli jsme vůbec zklama-
ní! Největší nadšení mezi námi sklidil tobogán a nám
holkám se líbilo ve vířivce. Soutěživí kluci si dali závo-
dy ve velkém bazénu. Odpoledne jsme si super užili a už
se těšíme na plavecký výcvik, který nás tam v únoru
čeká. Anička Kopecká, 4.B ZŠ Zámecká Litomyšl

Lyžařský
výcvik
III. ZŠ
Litomyšl
Dne 2. ledna v odpoled-
ních hodinách se vypra-
vili žáci 7. třídy III.
základní školy v Litomyš-
li na lyžařský výcvik
do Čenkovic v Orlických
horách.
Ubytovali jsme se v chatě
Ski klubu Česká Třebová
a hned druhý den ráno
vyrazili na čenkovické
svahy. Lyžování bylo
úžasné. V úterý se na nás
smálo nádherné počasí
a velmi dobře se lyžova-
lo. Ve středu 5. ledna
k nám na chatu přišel
i zástupce Horské služby
České republiky, který
nám vysvětlil smysl jejich
práce, a také nás poučil
o bezpečnosti na svahu.
Další den byla mlha, ale
i tak jsme si lyžování
užili. V pátek 7. ledna
jsme se všichni sbalili
a odjeli autobusem
domů.
Děkujeme našim učite-
lům za krásně prožitý
týden.

Šárka Süsserová
a Michaela Vacková,
7. třída III. ZŠ Litomyšl

Dům dětí a mládeže Litomyšl nabízí
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Letečtí modeláři informují o své činnosti
a dosažených úspěších

Tak jak bylo uvedeno v sedmém čísle Lilie loňského
roku, Letecko-modelářský klub (LMK) Litomyšl čítá
sedm žáků a šestnáct seniorů. Jeho činnost spočívá
ve stavbě modelů, organizovaném soutěžním létání,
organizaci veřejných soutěží i mistrovství republiky
a v neposlední řadě v propagaci modelářství a letectví
mezi veřejností a reprezentuje Českou republiku
v zahraničí.
Poslední loňská zpráva informovala čtenáře o nomi-
naci dvou našich žáků z krajského kola na Mistrovství
České republiky (MČR). Tuto možnost zúčastnit se
mistrovství volných modelů v kategorii F1H získal
Dan Jiruška (ZŠ Litomyšl) a v kategorii F1A, F1H
Jarda Halouska (ZŠ Cerekvice nad Loučnou). Tito dva
žáci reprezentovali LMK Litomyšl a své základní školy
na MČR ve Všechově u Tábora za pěkného modelář-
ského počasí. Na tomto mistrovství soutěžilo 140
žáků z celé republiky s modely jen volně létajícími.
Předpokládali jsme dobré umístění. Náročnost soutě-
že - pět startů pro Dana a deset startů pro Jardu -
vyžadovala určitou fyzickou kondici. Tak jsme odjeli
už v pátek s mým kolegou – modelářem a řidičem
Luďkem Křiváčkem. Přespali jsme na letišti aeroklu-
bu Tábor. Ranní trénink nasvědčoval tomu, že máme
dobrou formu. Po dvou startech nastal zlom. Model
Jardy se rozhoupal a poškodil se. Dále létal s náhrad-
ním modelem, který nepodal tak dobrý výkon.
K tomu Dana při posledním letu opustilo štěstí a jeho
model byl z výšky sfouknut okolo prolétajícím vrtul-
níkem.
Umístění našich žáků bylo ve druhé polovině startov-
ního pole. Byly to ale první zkušenosti žáků našeho
klubu na mistrovství republiky.
Další čtyři soutěže jsme létali v nové sestavě, kdy
Dana nahradil Vašík Cimburek, (Gymnázium A. Jirás-
ka Litomyšl). Jeho nástup za podpory otce byl velmi
dobrý. Získal z každé soutěže diplomové umístění.
V Novém Městě nad Metují se v kategorii A3 rozlétá-

val s mistrem republiky, seniorem z roku 2009. Byl se
ztrátou pouhých dvaceti vteřin druhý, i když tuto
kategorii letěl poprvé.
Žáci již zmíněných škol se navíc zúčastnili 18 soutěží
na území naší republiky. Nejvíce startů absolvoval
Jarda Halouska, a to 10 s velmi dobrými výsledky.
Bohužel, mu dva modely uletěly a nenašel se slušný
nálezce, aby je do dnešního dne odevzdal na udanou
adresu majiteli.
Z důvodu časové, organizační i finanční náročnosti
končím (Jindřich Krčmář, pozn. red.) jako vedoucí
modelářského kroužku na ZŠ Cerekvice nad Loučnou,
a to po pěti letech, kdy prošlo kroužkem kolem 33
žáků různého věku. Zbývajícím aktivním žákům se
budu věnovat pouze externě, při stavbě modelů
a na soutěžích jako doprovod v pokračování LMK.
V letošním roce chceme navázat na soutěžní létání
v našem regionu zhruba asi šestnácti veřejnými sou-
těžemi. Po získaných zkušenostech se pokusíme pře-
jít na modely rádiem řízené, které jsou finančně výše
postavené a zároveň vyžadují vyšší technické doko-
nalosti. Je smutné, že ne každým rodičům nebo pra-
rodičům zbývá tolik času, aby mohli děti doprovázet
a podpořit tak jejich zájem.
Také ostatní členové klubu (senioři) nezaháleli. Vác-
lav Vojtíšek se stal mistrem ČR v kategorii F3F (rych-
lostní svahové větroně), které dosahují rychlosti více
než 150 km/h. Z. Tmej se zúčastnil neoficiálního
mistrovství světa v kategorii F3F ve Francii. Na stup-
ně vítězů nevystoupil, ale získal dobré umístění
a mnoho zkušeností z tak významné soutěže, které
jistě v budoucnu zúročí v další sportovní činnosti.
V kategorii F3J (rádiem řízené termické větroně) byl
úspěšný také Ing. J. Vostřel. Na Mistrovství ČR se
umístil na 3. místě a po celoroční kvalifikaci 4 čes-
kých a 6 mezinárodních soutěží si vybojoval místo
v reprezentační trojici na Mistrovství Evropy ve Slo-
vinsku 2011. Ostatní členové se věnují létání
pro zábavu a potěšení diváků. Ukazují svoje letadla
a pilotní umění na mnoha předváděcích akcích.
Náš klub letos organizuje 10. dubna soutěž svahové-
ho létání v okolí Litomyšle. V sobotu 7. května pořá-
dáme veřejnou soutěž volně létajících modelů
na letišti aeroklubu Polička. Vrcholnou soutěží je
mistrovství republiky svahových modelů, které pořá-
dá klub 23. - 25. září v Ranné u Roudnice nad Labem,
z důvodu vynikajícího svahu. Tímto srdečně zveme
všechny zájemce o tento sport.
Letecko-modelářský klub děkuje Městskému úřadu
Litomyšl za kladné vyřízení finanční podpory na čin-
nost klubu.

Jindřich Krčmář (text o volném létání)
a Jaroslav Vostřel, náčelník klubu (text o rádiem

řízených modelech), foto Václav Cimburek

Návrat s modelem po úspěšném startu - Dan Jiruška (vpra-
vo) a jeho pomocník Václav Cimburek. 

AUTOŠKOLA JAROSLAV PATOČKA
20 let od založení firmy 

Vážení řidiči,
v květnu to bude dvacet let od zahájení pro-
vozu 1. soukromé autoškoly v Litomyšli.
Když jsem tehdy začínal, netušil jsem, zda
to bude úspěšné podnikání. To, že autoško-
lu provozuji již dvacet let, je pro mne znamením,
že to bylo dobré rozhodnutí. S mnohými z Vás jsem
se setkal při kurzech k získání řidičského oprávně-
ní nebo při školení řidičů. 
Během posledních let se několikrát změnila
vyhláška a zákon o silničním provozu. Někteří řidi-
či přesně netuší, co se v pravidlech o silničním pro-
vozu změnilo. Chtěl bych Vám proto nabídnout

bezplatné školení - besedu pro řidiče
amatéry. Školení bude probíhat v učebně
autoškoly (ul. P. Bezruče 21) každé úterý
od 22. 2. do 22. 3. 2011 od 18.00.
Pro zájemce doporučuji přihlásit se předem

na telefonu 603 264 105 nebo na adrese autoskola-
patocka@lit.cz.
Pro zájemce o řidičské oprávnění skupiny B nabí-
zím do konce dubna 2011 zvýhodněnou cenu
kurzu 7.900,-Kč (cena pro studenty).
Těším se na další spolupráci.

Jaroslav Patočka
www.autoskolapatocka.cz
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termály • moře • poznání
Vyberte si z naší nabídky 2011.

Oblíbené termální lázně: Slovensko – 
Podhájská, Velký Meder, Dunajská Streda,
Štúrovo, Bešeňová, Piešťany, Bojnice.

autokarová i vlastní doprava
týdenní i víkendové pobyty

Poznávací zájezdy: Nizozemsko, Paříž, Řím,
Švýcarsko, Rakousko (krátkodobé zájezdy).
Pobyty u moře: Chorvatsko – Primošten,
Vodice, Španělsko, Itálie, Turecko, Řecko.
Pobyty u italského jezera: Lago di Garda.
Turistické zájezdy: Slovácko, Spiš.
Více informací na www.ckl.cz.

NAŠE TIPY
Podhájská – penziony Energy 7.3.-13.3.,
4.4.-10.4. a další termíny po celý rok
Jarní Nizozemsko 13.-17.4. (hotel. ubytování)
Paříž 18.5.-22.5. (hotelové ubytování)
Velký Meder a Dunajská Streda 4.5.-7.5.
Rakousko Narcisový festival 4.6.-5.6.

VYZVEDNĚTE SI ZDARMA KATALOGY!
Odjezdy autokarů z Litomyšle a okolí.
Kvalitní dopravní a ubytovací služby.
Letecké zájezdy k moři, i jiné zájezdy
a pobyty, Vám zprostředkujeme
u partnerských CK ve stejných cenách.
SLEVY NA PRVNÍ MOMENT

Cestovní kancelář CKL
Naďa Novohradská
Zámecká 221, Litomyšl
(proti bowlingu Peklo)
461 612 616
ckl@ckl.cz
www.ckl.cz

DOVOLENÁ
S CKL LITOMYŠL
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Obec Němčice
pronajme
restauraci
v Kulturním domě v Němčicích 

Restaurace s vybavenou kuchyní, výčepem,
jídelnou, salonkem a zázemím - 80 míst,
u silnice II/358 mezi Litomyšlí a Č. Třebovou.      
Možnost pronájmu navazujícího sálu v objektu. 
Objekt je napojen na inženýrské sítě.
Pronájem od 1. 4. 2011, případně po dohodě
Místo a termín pro doručení nabídek
v zalepené obálce označené „Nabídka-restaurace KD“:
kancelář OÚ Němčice do 16 hod dne 28. 2. 2011

Další informace Ing. Josef Racek 
na tel: 461 610 113, 603 717 345
Kontaktní adresa:
Obec Němčice,  Němčice 107, 561 18 Němčice

Prodám družstevní byt 3+1
na Mařákově ulici v Litomyšli.

- 2. patro, výměra 89 m2. tel. 725 376 406
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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. 2011:
Fitbox - Út 19.00-20.00, Čt a Ne 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30, Karate - Po 17.00-18.00
Jóga - Út 18.00-19.00
Thaibox gym - Út a Čt 17.00-18.00
Capoeira - Po 18.00-19.00, Pá 17.00-18.00
Sportovní přípravka pro malé děti - Po a St
16.00-17.00
Zumba - Ne 17.00-18.00, Po 19.00-20.00 
•více info na www.samuraiklub.cz

Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po 17.00, 18.30, Út 16.00, 17.45, St 17.00, 18.30 
Čt 16.00, 17.45, Pá 17.30, Ne 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 19.00-20.30
(tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
ZUMBA - více info a rezervace lekcí na e-mail:
zumba.litomysl@jandikova.cz 
Lekce: Út 18.00-19.00 a 19.30-20.30 (Fitcent-
rum Fila u zimního stadionu) 
Čt 19.00-20.00 (Fitcentrum Fila u zimního stadi-
onu)
Čt 19.00-20.00 (tělocvična při II. ZŠ Litomyšl)
K2 HIKING Indoor walking aktivita - více info a
rezervace lekcí na tel. 776 288 774 (Fitcentra
Fila u zimního stadionu)      •www.jandikova.cz

Sokolovna - pravidelná cvičení
Po 16.00-17.00 Rodiče s dětmi
Po 17.00-19.00 Mladší a starší žákyně
Út 17.00-18.00 Žáci
Čt 17.00-18.00 Nejmladší žactvo
Čt 18.00-19.00 Zdravotní cvičení ženy
Čt 19.00-20.00 Cvičení s hudbou
•Více info: Dagmar Kalíková, tel. 604 941 133

Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179 
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30 a
každé úterý od 16.30 do 18.30 bruslení pro
veřejnost. V pátek 4. 2. (pololetní prázdniny)
od 9.30 do 11.30.                 •www.hclitomysl.cz

Sauna Litomyšl, tel. 774 848 053
Otevírací doba (do března 2011):
Po, Út, So - individuální rezervace
St - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omeze-
ní, Čt - 16.00-20.00 ženy, 20.00-23.00 bez
omezení, Pá - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00
bez omezení, 
Ne - 17.00-19.00 rodiče s dětmi, 19.00-22.00
bez omezení 
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací
dobou.

Městský bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na
www.litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011.

Cvičení Karate-do, kontakty a info na
www.karatelitomysl.cz
Pro dospělé muže i ženy - každé pondělí a čtvr-
tek od 17.45 (18.00) do 19.00 - tělocvična II. ZŠ

Zumba Litomyšl - cvičení, rezervace na tel.
608 227 706
St 19.30 - tělocvička VOŠ a SOŠT, T. G. Masaryka

Sport – cvičení

Sebeobrana
pro dospělé

V lednu nás čekala dvě klíčová utkání s moravskými
týmy z Vysočiny o udržení v II. lize. V případě vítězství
v obou zápasech jsme mohli být zachráněni. Týmy
z Bedřichova i Třebíče bylo možné porazit, ale zůstali
jsme opět ten pověstný krůček od vítězství. 
Třebíč prohrála v minulem kole s Polabinami 8:0, Bed-
řichov odešel s Polabinami se skórem 7,5:0,5. Náš
výborný výsledek (3,5:4,5) v posledním utkání minu-
lého roku s tímto favoritem a jednoznačným lídrem
soutěže dával naději a optimismus pro lednová dvojut-
kání. 
Šachová bohyně Caissa nám však nepřeje. Již po páté
v tomto ročníku se k nám obrátila zády. Třikrát jsme
prohráli 4,5:3,5, jedenkrát 5:3 a jednou jsme remizo-
vali 4:4. Místo zisku 10 - 15 bodů máme po šesti kolech
jeden mizerný bod. Naši hráči se vyloženě trápí. Odešla
fantastická loňská forma Martina Zemana, nejde to
ani Karlovi Škeříkovi a Martinu Danielovi, za svými
možnostmi zůstal i Jirka Doseděl. Vašek Pekař se
výborně drží na první šachovnici, ale jeho trochu
ustrašené remízy se silnými soupeři týmu spíš uškodi-
ly. Absolutorium za bojovnost a houževnatost zaslouží
Lucka Bartošová, která bojuje vždy až do konce, i když
většina partií skončila remízou.
Do konce soutěže zbývá pět kol. Nezbývá než doufat,
že nám šachová bohyně Caissa dopřeje trochu štěstíč-
ka.
Utkání: 9. ledna - Jiskra Litomyšl x Sokol Bedřichov -
4:4. Bodovali: zvítězili Daniel, Šafařík, remizovali
Pekař, Zeman, Bartošová, Tazlar.
23. ledna - Jiskra Litomyšl x Caissa Třebíč - 3:5. Bodo-
vali: remízovali Pekař, Doseděl, Daniel, Bartošová,
Šafařík, Jirsa.

Ing. Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu 

12. ročník Litomyšlského poháru
ve Stiga-hokeji začal předáním pohárů

V pořadí již 12. ročník Litomyšlského poháru ve Stiga-
hokeji začal 15. ledna slavnostním aktem předání
pohárů za loňský ročník obou našich domácích soutě-
ží a krátkým připomenutím historie klání, jehož zakla-
datel a nejúspěšnější účastník Zdeněk Lopaur jako
jediný z hráčů prvního turnaje 18. prosince 1999 přišel
pro body i nyní. Pak už začaly napínavé – protože
vyrovnané - boje v základních skupinách, kde před-
vedli dobrou formu Ivan Halama a Jiří Junek. 
Ve čtvrtfinále Patrik Petr vyřadil Jiřího Junka a Zdeněk
Lopaur Davida Hejnocha snadno 3:0. Mnohem více
práce měl Robert Jež s Michalem Boštíkem a zejména
Tomáš Halama s bratrem Ivanem, byť na zápasy to
dopadlo stejně. V semifinále se Tomáš proti Patrikovi
snažil, ale ten vývoj kontroloval a vyhrál opět 3:0.
Velmi důležitý byl druhý souboj, kde Robert proti

Lopymu vyrovnal sérii na 2:2, poslední zápas skončil
3:3 a pro Roberta rozhodlo opakované prodloužení.
Kdoví, třeba tato série rozhodla jejich letošní vzájem-
né pořadí. 
Ve vyrovnaném finále Patrik Robertovi dovolil jen
jedno prodloužení a prošel turnajem bez porážky. Třetí
příčku obsadil Lopy, skupinu o 5. místo s jedinou
porážkou vyhrál Ivan, skupinu o 9. místo s jedinou
remízou ovládl Jiří Čepička. 
Celkové pořadí: 1. Patrik Petr 40 b., 2. Robert Jež (THC
Stiga Svitavy 93) 35 b., 3. Zdeněk Lopaur 30 b., 4.
Tomáš Halama 26 b., 5. Ivan Halama 22 b., 6. Michal
Boštík 19 b., 7. David Hejnoch 16 b., 8. Jiří Junek 14
b., 9. Jiří Čepička 12 b., 10. Milan Zeman 11 b. (všich-
ni Stiga HC Benátky) atd. Těšíme se, že mezi nás
do DDM Litomyšl v sobotu 12. února zavítáte i vy!

Text a foto Jindřich Petr

Šachová bohyně
Caissa na nás
zanevřela
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Martin Michek přestoupil 
do Orion Litomyšl - RS Petrol týmu

V minulé motokrosové sezóně patřil Martin Michek
(22) k našim nejlepším závodníkům na mistrovství
světa (MS) prestižních kubatur MX1, MX2. Zde obsadil
na tovární italské značce TM celkové 24. místo.
V novém roce, ale pojede na motocyklu KTM 450 s pod-
porou pražského zástupce Shivamoto, který se mu
bude starat o techniku. Ve žlutomodrých dresech bude
Martin letos startovat nově na MS třídy MX3, kde chce
bojovat o titul. Také se pochopitelně ukáže na domá-
cím mistrovství, kde loni obsadil třetí příčku. 
Celý seriál MS s ním odjede jeho osobní trenér a bývalý
reprezentant v motokrosu Jan Froněk, který na něho
dohlíží již nějaký čas. Tým z Litomyšle doplní také zku-
šený matador Petr Bartoš, který se ale bude věnovat
evropskému šampionátu. Ve Veteránech opět počítáme
s úspěšným borcem z minulé sezóny Janem Mrázkem.
Otazník zatím máme u Jardy Romančíka, který se
v současné době připravuje v Kanadě. Až dorazí z tré-
ninkového pobytu, nastane jednání o nové možné
spolupráci.                            Petr Kovář, foto promo foto

Inzerce
Hledám podnájem 2+1 (2+kk) v Litomyšli v ceně
max. 5 000 Kč. Tel. 732 156 023. • Koupím poštov-
ní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozů-
stalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny.Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92 • Prodám novou vložku do plynové
karmy PO 35. Tel.: 721 118 143. • Nabízím kvalitní
telefony: Nokia 2600 – cena 1 000 Kč, Nokia 6610i –
cena 1 000 Kč, bar. Tesla – cena 500 Kč, 50 ks MC
kazet (pop) – cena 500 Kč, fotoaparát Carena 50 MF +
4 filmy – cena 500 Kč. SMS 736 790 421. • Vyučený
automechanik ŘP sk. A,B,C,T + platný průkaz profes-
ní způsobilosti C hledá uplatnění jako řidič či dělník.
Tel.: 736 790 421. • Prodám čalouněnou gaučovou
lavici (rozkládací). Velmi zachovalá. Cena dohodou.
Tel.: 732 688 037. • Nabízím banánovou krabici,
plnou různých knih, staré i nové, vše za 300 Kč.
Vyměním i za starý funkční šicí stroj, šlapací. Případ-
ně nabídněte šicí stroj za rozumnou cenu. Tel.: 739
307 646. • Nabízím různé věci: garnyž masivní dřevo
+ poličku za 250 Kč, polici z masivu za 900 Kč, křeslo
čalouněné za 1 250 Kč (téměr nové), 2 křišťálové
lustry, 2 secesní stolečky, krásnou sošku hudebníků
v. 28, d. 37, š. 18 cm za 5 800 Kč, 100 let starý kroj
za 4 800 Kč, mosaznou vázu v. 69 cm, 2 svícny za 1
200 Kč, soubor mysliveckého servisu art deco, ručně
malovaný za 2 500 Kč, kameninový servis – lovecký
motiv, Germany atd. Tel.: 739 307 646. • Prodám
levně: pneumatiky zimní + disky, Octavia, 175/80
R14 88T Matador, hokejová výstroj z roku1985. • Pro-
dám telefon na pevnou linku oranž. kulatý, dveře
vnitřní plné 60/197, hudební skříň Humoreska –
rádio, gramofon, barový pult mahagon, dřevěnou
poličku – vhodná na chalupu, cep z r. 1940, chodský
komp. kávový servis z r. 1960 (černý podklad, polní
květiny), starožitný plyšový koberec s modrými
květy, mušelínový přehoz přes manž. postele, bílé
kvalitní nepoužité damaškové povlečení + bavl. pro-
stěradla, drané nepoužité peří, dřevěné žebříky, kru-
hadlo na zelí, umyvadlo bílé – délka 40 cm + sifon,
páková nerez baterie – rozteč 10 cm + šroubení,
motorovou řetězovou pilu Oleo-Mac 935 X,
zn. Mountfield - velmi zachovalá. Tel.: 607 744 568.

Fotbalisté se na jaro připravují pod 
vedením nového trenéra Pavla Schejbala

Leden je tradičně měsícem, kdy začíná nepopulární,
ale nutná zimní příprava fotbalistů před jarním pokra-
čováním mistrovských soutěží. Nejinak je tomu
v Jiskře Litomyšl. Zdejší áčko, které neodehrálo pod-
zimní část krajské I. A třídy podle představ, trénuje
v domácích podmínkách od 5. ledna. Mužstvo převzal
zkušený svitavský trenér Pavel Schejbal, který
na lavičce nahradil Františka Dvořáka. 
Nový lodivod, který je fotbalové veřejnosti v regionu
dobře znám, působil v minulých letech u účastníků
krajského přeboru doma ve Svitavách, v Poličce
a naposledy ve Vysokém Mýtě. Protože zimní přípravu
absolvují hráči áčka i béčka dohromady, spolupracuje
trenér Schejbal úzce s koučem rezervy Vladimírem
Palou. Hrubé nabíráni fyzické kondice mají fotbalisté
zpestřené návštěvami posilovny či bazénu a každou

sobotu přípravnými zápasy na silně obsazeném turna-
ji na umělé trávě v Chocni.        
Zimní přípravu zahájila rovněž ostatní družstva lito-
myšlského klubu, tedy dorostenci, žáci i elévové. Také
dorost bude startovat na zimním turnaji své kategorie
v Chocni, kromě toho si ovšem zahraje proti silným
soupeřům z vyšších soutěží v Pardubicích a Hradci
Králové. Veškeré zimní snažení litomyšlských fotbalis-
tů bude směřováno k poslednímu březnovému víken-
du, kdy vypukne jarní část mistrovské sezóny.
Ještě, než se tak stane, mohou příznivci kopané zajít
třeba do městské sportovní haly, na jejíž palubovce
oddíl pořádá tradiční sérii turnajů pro mládež. Někte-
ré z nich byly již odehrány, zbývající termíny jsou
následující: 26. února mladší žáci, 27. února starší elé-
vové a 6. března mladší elévové.               Radek Halva

Prodám R.D. 4+1 v rekonstrukci
garáž, kůlna, v Litomyšli za Sokolovnou,

cena 1 700 000 Kč. Tel. 605 357 269.
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Rok 2010 ukončili hokejisté Litomyšle výhrou 5:4
na ledě lídra soutěže ve Světlé nad Sázavou. Nový rok
pak zahájili 2. ledna na ledě Moravské Třebové a opět
si odváželi tři body za vítězství. 
Moravská Třebová x Litomyšl 1:4
Skóre v M. Třebové narůstalo na straně litomyšlských
pomalu, ale jistě. Po dvou třetinách bylo 0:2. Když už
se zdálo, že si brankář Horáček odveze ze hřiště Slo-
vanu čisté konto, tak jej prostřelil v 59. minutě
domácí hráč Malý. V utkání se také představily nové
litomyšlské posily Marek Jankovský (hrál už ve Svět-
lé) a Ondřej Čapek.
Litomyšl x Hlinsko 4:2
V prvním domácím zápase v roce 2011 očekávali příz-
nivci Litomyšle proti soupeři z druhé poloviny tabul-
ky jasnou výhru. Po deseti minutách hry tomu však
nic nenasvědčovalo, neboť soupeř z Vysočiny vedl
2:0. Prvního gólu se domácí fanoušci dočkali až v 19.
minutě od střelce Ondřeje Šedy. Ve druhé třetině
domácí vyrovnali a rozhodnout měla až třetina
poslední. Ta byla plná emocí i díky rozhodnutím
hlavního sudího. Po devíti minutách se vedení
v zápase přesunulo na stranu Litomyšle díky
Hudouskovi a za dalších devět minut rozhodl první
střelec zápasu Šeda.
Choceň x Litomyšl 1:3
Poslední zápas základní části krajské ligy sehráli

hokejisté Litomyšle na ledě Chocně. Už před utká-
ním bylo  jasné, jací budou soupeři v nadstavbové
části „sudá – lichá“, ale body se hodily oběma sou-
peřům.
Aktuální formu na ledě posledního celku litomyšlští
hráči nepotvrdili. Utkání bylo pohledné a mělo spád.
Radost z výsledku však měli více domácí, kteří vedli
po první třetině 2:0. „Doplatili jsme na nevyužívání
šancí. Vypracovali jsme si jich spoustu, když ale
nedáme góly, nemůžeme myslet na body. Doufám,
že jsme si smůlu vybrali. Nemyslím, že bychom hráli
tak špatně,“ řekl trenér hostí Jan Svatoš. Ve druhé
třetině diváci gól neviděli, a když v 54. minutě padl
třetí gól Chocně, bylo o zápase rozhodnuto. O pat-
náct sekund později sice Hudousek snížil, ale ani
závěrečný tlak hostů další branku nepřinesl.
Chrudim B x Litomyšl 2:3
Zápasem na hřišti Chrudimi začala nadstavbová část
soutěže, po které bude jasné nasazení týmu do play –
off. První kolo této části soutěže tomu jen napomoh-
lo, když zvítězila všechna mužstva na prvních třech
místech tabulky. Litomyšl si zároveň zajistila výhrou
jistou účast v závěrečných bojích.
Podruhé v sezóně si odvezli hráči Litomyšle všechny
body z chrudimského ledu. V 7. minutě se ujali vede-
ní, které si i přes dramatický závěr udrželi, a to
zejména díky brankáři Horáčkovi. 
Litomyšl – Choceň 5:7 
Soupeř ze dna tabulky dorazil na litomyšlský led
s vědomím, že se mu proti Litomyšli v této sezóně
daří. Minulý zápas vyhráli hosté o dva góly a stejný
rozdíl svítil na tabuli i po tomto zápase. Diváci se
v průběhu zápasu nestačili divit, co je na ledě
možné a mnozí z nich odcházeli ze stadionu před
samotným koncem zápasu. 
Po prvních dvou třetinách vedli domácí 3:2 a nic
nenasvědčovalo dramatu. Během prvních pěti
minut se však skóre otočilo na 3:5. Hudousek
a mladíček Švec, který snad jako jediný potěšil
diváky svým výkonem, stihli vyrovnat. Rozhodnutí
přišlo v posledních 10 minutách zápasu, když hosté
vstřelili dvě branky a stanovili tak konečný účet. 

Odehraná utkání litomyšlského hokejového áčka

Moravská Třebová x Litomyšl Litomyšl x Choceň

Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 12. 2. od 14.00 - 2. kolo Litomyšlského
poháru 2011                       www.litomysl.cz/ddm
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
Čt 3. 2. a čt 3. 3. od 19.00 - Otevřená devítka -
9 ball pro každého (hraje se každý první čtvr-
tek v měsíci)                                     www.bclit.org
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 5. 2., 19. 2. a 5. 3. od 13.00 - Veřejný trénink
- pony, 70-110 cm (jezdecká hala)

www.stajmanon.cz
Lední hokej - zimní stadion
So 5. 2.:
17.00 - HC Litomyšl x HC Spartak Choceň (KLJ)
Ne 6. 2.:
9.30 - HC Litomyšl x HC Hlinsko (K432)
So 12. 2.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Světlá nad Sáz. (KLZ)
Ne 20. 2.:
9.00 - HC Litomyšl x HC Skuteč (KLZ)
13.00 - HC Litomyšl x TJ Loko Č. Třebová (K432)
Ne 27. 2.:
9.00 - HC Litomyšl x TJ Lanškroun (KLZ)
Ne 6. 3.:
9.30 - HC Litomyšl x HC Spartak Choceň (K432)

Kam za sportem
Oslavy stoletého výročí fotbalu

vyvrcholily slavnostní schůzí

Litomyšlský fotbal si v roce 2010 připomínal sto let své
existence. Oddíl kopané TJ Jiskra, který je dnešním
pokračovatelem této dlouhé tradice, pořádal při této
příležitosti několik akcí, mimo jiné červnový turnaj
ligových mužstev či zářijový den plný fotbalu. Posled-
ním bodem na programu oslav byla slavnostní schůze

v prostorách restaurace Karlov ve Smetanově domě.
Sešli se bývalí i současní hráči, trenéři, funkcionáři
a příznivci klubu. Deset významných osobností minu-
losti i přítomnosti převzalo z rukou zástupců krajské-
ho a okresního fotbalového svazu čestná uznání: Josef
Adamský, Josef Caka (oba in memoriam), Jindřich
Foff, Jaroslav Kroulík, František Ropek, Ota Bydžov-
ský, Jiří Coufal, Zdeněk Chadima, Josef Janoušek
a Václav Jílek. Dopisem pozdravil přítomné bývalý
předseda oddílu Jaroslav Kudrna, za jehož působení
v sedmdesátých letech dosáhl litomyšlský fotbal nebý-
valého postavení, vždyť hrál kromě jiného přátelská
utkání se všemi pražskými ligovými celky. I momentky
z nich se objevily na filmovém sestřihu z historie
kopané v Litomyšli, který zde byl poprvé prezentován
a který vznikl zejména zásluhou videoarchivu Zdeňka
Vandase, ale i dalších autorů. 
Přátelská debata se však točila nejen kolem minulosti,
ale také současnosti fotbalového života v našem
městě. Snad každý vyjádřil přání, aby se tým dospě-
lých co nejdříve opět objevil tam, kde by mělo být jeho
místo, tedy v krajském přeboru.

Text a foto Radek Halva 

Čestné uznání Pardubického krajského fotbalového svazu
převzali (zleva): Jiří Coufal, Ota Bydžovský, Josef Janoušek,
Václav Jílek a Zdeněk Chadima.

Moravská Třebová x Litomyšl 5:3
Další regionální derby přineslo pěkný hokej, i když
sestavy obou týmů byly značně nekompletní.
V útoku Litomyšle chyběli mimo jiné oba elitní střel-
ci Šeda a Dospěl. Několik měsíců střeleckého půstu
naopak ukončil Petr Pešina. 
První diskutabilní branku vstřelili domácí v páté
minutě utkání. A skóre se do konce první třetiny
neměnilo. Před koncem druhé třetiny si někteří mys-
leli, že skóre utkání bude 2:2, ale 48 sekund před
sirénou se změnilo na 3:2. Tak, jak litomyšlští hráči
skončili druhou část, tak i třetí začali. Špatně.
Během čtyř minut odskočili domácí na rozdíl tří bra-
nek a s tím hráči Jiskry už nedokázali nic udělat.
Pouze kosmeticky upravil výsledek jedním gólem
Hudousek. „Nezvládli jsme začátek třetí třetiny, jako
by tam nebyla koncentrace. Pak se to těžko honí.
Myslím, že je to v hlavách hráčů. Věřím však, že se je
v play off zase podaří nastartovat,“ řekl po utkání
trenér Jan Svatoš. 
V play off se utkají hráči Litomyšle s největší pravdě-
podobností právě s celkem z Moravské Třebové. 

Text a foto Petr Šilar


