
Bujaré veselí a dobré jídlo
během masopustního reje
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nou obsahovala huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice,
ovar a škvarky. Masopust končil v noci před Popeleč-
ní středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den se naposledy
konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem,
dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už
byl přísně postní. Svoji dlouhou tradici má masopust
také ve Vortové, ze které do Litomyšle dorazila sku-
pinka masek. Nepřehlédnutelnými postavičkami
v průvodu byly dvě kobyly, které byly hned tu a hned
zase tam. Na tvářích přihlížejících se pak, díky nim,
objevovaly černé čmouhy. „Mám za úkol táhnout prů-
vod, proto jdu vepředu,“ říká Jindřich Sedláček z Vor-
tové, který se již 7 let obléká za kobylku, ovšem
s maškarami chodí dlouhých 17 let.               > strana 4

Víkend ve znamení zahájení sezóny nejen
na zámeckém návrší. 26. a 27. března
otevřeno po celé dny od 9.00 do 17.00.
Již podruhé v historii se v Litomyšli zahajuje
turistická sezóna o týden dříve než v jiných
městech. Také letos se dohodly kulturní organi-
zace sídlící na zámeckém návrší, že otevřou
sezónu zábavnou formou. Po loňské výzvě
„vstupte v krásném převleku“ se podtitulem
letošního posledního březnového víkendu stalo
s nadsázkou míněné heslo „strčíme nos všude“.   
„Společně jsme se sešli a připravili pro návštěv-
níky hru napříč přes všechny organizace
na návrší se spoustou zajímavých doplňujících
aktivit,“ vysvětluje Renata Kmošková z Regio-
nálního muzea v Litomyšli a dodává: „Věříme,
že ti, kteří přijdou a strčí svůj nos všude, se
rozhodně nudit nebudou.“ Na zámeckém návr-
ší bude tedy otevřeno Regionálním muzeum,

Strčíme nos
všude

Masopustní průvod maškar, zvaný také „vostatky,
fašank, končiny“, je spíše doménou vesnic. Ovšem
12. února se uskutečnil také v městském prostředí
Litomyšle. Průvod maškar z Vortové na Hlinecku pro-
šel náměstím od Hotelu Zlatá Hvězda k poště,
obchůzku pak zakončil na Toulovcově náměstí, kde
se návštěvníkům nabízely zabijačkové speciality. 
Masopust byl v minulosti oficiálním svátkem hodová-
ní od Tří králů do Popeleční středy, během kterého
bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý
čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na králov-
ském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky,
na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčast-
nil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě
zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka větši-Zámecké sklepení se stálou expozicí soch Ol-

brama Zoubka, Statní zámek Litomyšl, Evrop-
ské školicí centrum, Rodný byt B. Smetany
a Portmoneum. 
A jak bude společná hra probíhat? „Návštěvník
si v kterémkoli z výše jmenovaných institucí
vyzvedne mapku s šesti vyznačenými stano-
višti,“ vysvětluje Jana Macková z Evropského
školicího centra a upřesňuje: „Zde budou při-
pravené jednoduché úkoly a zábavné soutěže.
Za splněný úkol či návštěvu výstavy obdrží
každý návštěvník razítko, a pokud jich nasbírá
všech šest, získá u nás drobnou odměnu.“ Pro-
gram je připraven nejen uvnitř památek, ale
po celém zámeckém návrší. „Pokud nám bude
přát počasí, bude cestu ve francouzských
zahradách a před muzeem lemovat panoptikum
„možných a nemožných“ postav zámeckého
návrší,“ říká Renata Kmošková. „Na trávníku
francouzské zahrady či zámeckém nádvoří si
návštěvníci mohou změřit síly v petanque,
zkusit středověkou švédskou hru Kubb či fin-
ské Yölki, v muzeu potom hry našich babiček,“
vysvětluje kastelánka Jana Sehnalová.                 
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s hercem Zindulkou
Miniškolka
zahájila činnost 

Stránky www.litomysl.cz existují ve stej-
né podobě již deset let. Od doby svého
vzniku narostlo množství modulů a strán-
ky se postupně staly nepřehlednými. Také
design stránek je třeba po deseti letech
zmodernizovat. „Sestavili jsme tým, který
se redesignem webu zabývá. Celý proces
bude trvat přibližně do června. Rádi
bychom znali názory občanů na to, co se jim na strán-
kách nelíbí, co jim tam chybí nebo naopak co by rádi
zachovali. Pište, prosím, na speciální mailovou adresu
web@litomysl.cz, každým námětem se bude projekto-
vý tým pečlivě zabývat“, říká první místostarosta
Radomil Kašpar.
V  tuto  chvíli  existuje  dohoda  projektového  týmu
v základním rozdělení webu na na čtyři hlavní sekce -
O městě, Občan, Podnikatel, Turista/Volný čas. Jed-
notlivé existující moduly budou do těchto sekcí

rozděleny a s velkou pravděpodobností
vzniknou i moduly nové. Projektový tým
má za sebou malé výběrové řízení na gra-
fika. Na základě předložených referenč-
ních webů byl vybrán a osloven Tomáš
Pakosta (www.tp-design.cz). Poptávka
byla zaslána celkem šesti grafikům či
společnostem. 

V projektovém týmu, který řídí místostarosta Radomil
Kašpar, pracuje starosta Michal Kortyš a druhý místos-
tarosta Vojtěch Stříteský, tajemník MÚ Bohuslav Pul-
gret, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Michaela Severová a samozřejmě vedoucí oddělení
informatiky Pavel Sodomka. „Na webu však pracují
i další skupiny lidí,“ doplňuje tajemník Pulgret.
„Například, části týkající se Městského úřadu Litomyšl
probíráme s vedoucími jednotlivých odborů na našich
pravidelných poradách.“                                            -ms-

www.litomysl.cz

Litomyšlský web nově. Jak? 
Záleží i na vás!
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otevřená radnice

ZaM schvaluje programové prohlášení zastupitelst-
va města na volební období 2010-2014.  

ZaM schvaluje rozpočet města pro rok 2011 takto: 
celkové příjmy rozpočtu ve výši: 415 188 000 Kč
z toho předpokládané úvěry ve výši: 1 2 83 900 000 Kč
financování ze zdrojů roku 2010 ve výši: 1 887 200 Kč
Celkové zdroje ve výši: 417 075 200 Kč
běžné výdaje ve výši: 233 421 200 Kč
kapitálové výdaje ve výši: 167 372 000 Kč
splátky úvěrů ve výši: 16 282 000 Kč
Celkové výdaje ve výši: 417 075 200 Kč

ZaM navrhuje 1. místostarostu Radomila Kašpara
jako zástupce Města Litomyšle v představenstvu
obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s.   

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšle č. 01/11, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

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

ZaM stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zas-
tupitelstva města: 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon
funkce člena rady města - (1 568 Kč/měsíc + 232
Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem
1800 Kč 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon
funkce člena zastupitelstva města (380 Kč/měsíc +
120 Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem
500 Kč
V případě souběhu několika funkcí bude neuvolněné-
mu členovi zastupitelstva města poskytnuta odměna
až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Odměna bude poskytnuta od 1. 1. 2011.

Ze zastupitelstva

Z rady města
RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Ope-

račního programu Životní prostředí, Oblast podpory
6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny na pro-
jekt „Regenerace zeleně v areálu respitní péče Jindra
v Litomyšli“. Předpokládané náklady na projekt činí
1 200 000 Kč, vč. DPH. Maximální výše dotace bude
dosahovat 75 % z celkových způsobilých výdajů.

RaM souhlasí s připojením města k akci „Vlajka
pro Tibet“, vyvěšením tibetské vlajky před budovou
Městského úřadu Litomyšl dne 10. 3. 2011.

RaM souhlasí s předloženým dokumentem Pravidla
pravidelných tiskových konferencí Města Litomyšl. 

RaM vzala na vědomí a souhlasí, že paní Alena
Červinková se ke dni 1. 2. 2011 vzdává funkce
vedoucí odboru sociální péče. RaM souhlasí s tím, že
do jmenování nového vedoucího odboru bude řídící
činnosti v plném rozsahu vykonávat Bc. Monika
Kopecká.

S delším jednáním únorového zastupitelstva se počíta-
lo, ale že skončí až po pěti a půl hodinách, to mnohé
zaskočilo. K jednání zastupitelé zasedli 24. února
hodinu po obědě, odcházeli na večeři. Mezi hlavní
body programu patřilo schvalování rozpočtu na rok
2011, ale zastupitelé se věnovali také programovému
prohlášení, situaci ve sportu nebo plánu činnosti kon-
trolního výboru. 
Rozpočet s položkou 415 milionů korun v příjmové
části a 417 miliony korun ve výdajích zastupitelé nako-
nec schválili. Město se při jeho
sestavování drželo spíše při
zemi. „Tento dokument vznikal
opravdu dlouho. Rozpočet je
sestaven hodně konzervativně,
a to je podle mého názoru dobře.
Má větší přebytek, 12 milionů
korun,“ řekl první místostarosta
Radomil Kašpar (KDU-ČSL)
a dodal: „Rozpočet je velmi živá
záležitost, už nyní víme, že
některé položky budeme opravo-
vat. To přináší život.“ Podle jeho
slov je malou revolucí 52 položek
odboru rozvoje a investic, které
se většinou týkají údržby a oprav
městského majetku. Tyto polož-
ky v minulosti končily „pod
čarou“. „Žádnou revoluci ale
nechystáme ve sportu, jsme kon-
zervativní. Řekli jsme si, že dáme
prostor sportovní komisi, aby se
setkala se všemi hráči na spor-
tovním kolbišti. Vyjasní si čísla
a připraví nová pravidla pro roz-
dělování dotací. Předpokládáme,
že změny nastanou příští rok,“
řekl dále Radomil Kašpar a k jed-
nomu z diskutovaných bodů
rozpočtu dodal: „Rozpočet má
některé položky, které mi dělají
problém. Je to třeba hlasovací a záznamové zařízení
v ceně 250 tisíc korun. Myslel jsem si, že soužití koa-
lice a opozice nebude tak dramatické, ale někteří jsou
hákliví i na interpunkci.“ Koupě zařízení tak nakonec
v rozpočtu zůstala, stejně jako některé další body,
u kterých opoziční zastupitelé navrhovali jejich
vypuštění, snížení částek či jejich převedení do rezerv.
Patřilo sem například 990 tisíc korun pro kabelovou
televizi. „Je to luxus, který si nemůže dovolit. Po pře-
čtení smlouvy s televizí jsme zjistili, že je porušová-
na,“ uvedl Jaromír Odstrčil (VV). Jako příklad uváděl
vystoupení své osoby a Radka Pulkrábka (Patriot SNK)
na lednové tiskové konferenci radnice, které televizí
nebylo odvysílané. Ovšem podle slov provozovatele
kabelové televize Petra Horáka byla oběma zastupite-
lům opakovaně nabízena samostatná reportáž. Další
bod zastupitele za Věci veřejné se týkal zrušení polož-
ky Provozování dešťové kanalizace ve výši 300 tisíc
korun. „Prostředky, které ušetříme, dáme do útulku
pro psy, který zkulturníme,“ vysvětlil Jaromír Odstrčil.
Radek Pulkrábek pak žádal změny v rozpočtu, které se
týkaly kupříkladu reklamy či účasti města v různých
sdruženích. „Navrhuji snížit částku vydávanou
na reklamní služby a PR agentury. Město si nechává
zpracovávat monitoring tisku. V době internetu to
považuji za zbytečné. Tady bychom ušetřili a peníze
použili jiným způsobem, převedení do sportovní kapi-
toly,“ uvedl zastupitel Patriotu a ke sdružením sdělil:
„Zpracovali jsme si desetistránkový materiál, ze které-
ho vyplývá, že účast města ve sdruženích je velmi
nákladná. Měli bychom přehodnotit, čeho budeme
členy. Zatím bych částku 775 tisíc korun navrhoval
snížit na polovinu. Za půl roku si můžeme říci, zda
v těchto sdruženích setrváme či nikoli.“
Zmíněné návrhy zastupitelstvo neodhlasovalo. Rozpo-
čet jako celek ano. „Doporučil bych, aby byl rozpočet

schválen. V průběhu roku, na základě šetření, bude
upraven.  Nemůžeme  chtít,  aby  město  jelo  na 90
procent loňského roku. Na některé věci dojde až
ve 2 čtvrtletí,“ řekl Vítězslav Hanzl (KSČM) a Jaromír
Kroužil (TOP 09 - Fórum občanů Litomyšle) dodal:
„Souhlasím, že je třeba rozpočet v průběhu roku kon-
trolovat. V minulosti se změny předkládaly.“
Delší rozprava se věnovala, nakonec schválenému,
Programovému prohlášení zastupitelstva na volební
období 2010-2014. „Je dobré a vhodné si vytknout

plán a po čtyřech letech se
ohlédnout po jeho plnění. Má
proklamativní charakter,“ uvedl
k programovému prohlášení
druhý místostarosta Vojtěch
Stříteský (TOP 09 - Fórum obča-
nů Litomyšle). „Je průsečíkem
volebních programů, politickou
a lidskou deklarací a směřová-
ním. Jsme přesvědčeni, že se
k němu může směle přihlásit
každý zastupitel napříč politic-
kým spektrem,“ dodal místosta-
rosta, který také uvedl, že
osloveny byly všechny strany.
Sedm z nich text do programo-
vého prohlášení zaslalo, u zby-
lých dvou byly použity informace
z internetu. V programovém
prohlášení se mimo jiné píše:
„Litomyšl a integrované obce
jsou naším společným domovem
a my uděláme vše pro jejich
dynamický rozvoj. Potřeby
a přání našich občanů nadřadíme
nad zájmy úzkých skupin zájmo-
vých či stranických. V otevřené
diskuzi budeme hledat správná
a realistická řešení jednotlivých
problémů. Chceme být a budeme
otevření. Výsledky jednání

zastupitelstva budeme zveřejňovat na našich nových
webových stránkách a občané tak budou mít informa-
ce o stanoviscích jimi zvolených zastupitelů.
Na novém webu budeme také pravidelně informovat
o chystaných výběrových řízeních.“ Dokument dále
popisuje směřování v oblasti ekonomiky, bydlení,
průmyslové zóny, ve vztahu k seniorům a občanům
s postižením, dále pak ve vztahu ke stavebním inves-
ticím, kultuře, společenskému životu, cestovnímu
ruchu a sportu. V textu se zmiňuje rychlostní komu-
nikace R35 či parkování, bezpečnost ve městě, nový
územní plán a nejsou opomíjeny ani integrované obce.
Programové prohlášení končí slovy: „Přejeme si, aby
Litomyšl nebyla městem, v němž se zastavil čas. Udě-
láme vše pro to, aby čas, který v ní prožijeme, byl ten
nejlepší.“ S textem ovšem nesouhlasil zastupitel
Lubomír Sršeň (ČSSD). „Předložené programové pro-
hlášení je dohodou určitých stran, některé nebyly
k jednání přizvány. Nemohu souhlasit s předloženým
programovým prohlášením,“ řekl a Radek Pulkrábek se
pozastavoval nad názvem prohlášení. „Dovolím si
nesouhlasit se samotným názvem. Je to politické pro-
hlášení, nebyla žádná širší diskuze nad tímto doku-
mentem. Vhodnější by byl název programové
prohlášení koalice či vedení města. Je tam více infor-
mací, se kterými by se nedalo souhlasit.“ Otokar Karlík
(ČSSD) pak sdělil: „Jsou to bohulibé činnosti, které
patří mezi povinnosti zastupitelů. My, kteří nejsme v
koalici, jsme sestavili prohlášení opozice,“ uvedl
a tento dokument přečetl. Mimo jiné se v něm říká:
„Základní povinností opozice je přinášet alternativní
názory k rozhodnutím rady. Důsledná kontrola její
práce, upozorňování na nedostatky a navrhování způ-
sobů nápravy. Chceme být výraznou opozicí, která
svou činností prospěje městu a integrovaným obcím.“
Text dále obsahuje: „Od politiků, vedení Města i úřed-

V rozpočtu města na letošní rok
jsou zahrnuty mj. tyto položky:
• plánovaná rekonstrukce hřiště
na Vodních Valech – 500 tisíc
korun
• menší opravy Smetanova domu
– 850 tisíc korun
• dokončení odvlhčení zimního
stadionu – 1 milion korun
• pokračování zainvestování
průmyslové zóny Benátská – IV.
etapa – 6 milionů 100 tisíc korun
malá protipovodňová opatření –
půl milionu korun
• krytý bazén – využití odpadního
tepla – 3 milion 271 tisíc korun
zpevnění plochy pod kontejnery –
160 tisíc korun
• zateplení Mateřské školy Lidic-
ká – 8 milionů 426 tisíc korun
• oprava schodů k nadchodu
u zdravotního střediska a veřej-
ného osvětlení – 500 tisíc korun
• opravy chodníků a komunikací
– 2 miliony 925 tisíc korun
• oprava protékání – máchadlo –
200 tisíc korun

níků budeme požadovat především odpovědnost
a zodpovědnost při správě majetku města. Od sdělova-
cích prostředků pak pravdivé, vyvážené a úplné infor-
mace všem občanům. Místo neustálého podsouvání,
že opozice škodí a brzdí rozvoj města, by měli být
občané seznámeni s jejími názory. To platí především
pro sdělovací prostředky, které jsou placené z veřej-
ných peněz. Opozice je vždy pro koalici nepříjemná,
ale je nezbytnou součástí demokracie.“ 
V samotném závěru jednání byli zastupitelé seznáme-
ni se závadami v krytém plaveckém bazénu nebo
s vývojem jednání, týkajících se trasy rychlostní
komunikace R35.                                                          -bj-

Rekordně dlouhé zasedání
zastupitelstva
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Dlažba v bazénu odpovídá normám
Město bude problém sledovat i nadále

Na základě podnětů veřejnosti se před časem začala
litomyšlská radnice zabývat podlahou v krytém pla-
veckém bazénu. Klouže, ale ukázalo se, že vlastně
klouže všude. Po pracovní schůzce 18. února je již
známo stanovisko v této záležitosti. Provedené zkouš-
ky neprokázaly, že by dlažba neodpovídala normám či
nesplňovala technické požadavky. Provozovatel přidá
hygienikem schválené rohože na riziková místa,
návštěvníci musí počítat s kluzkým povrchem. 
„Vzorky jsme poslali do zkušebny. Žádná změna v tech-
nických parametrech se nestala. Výsledkem je, že
odpovídá všem technických parametrům a normám.
Penetrace na to neměla vliv,” sdělil starosta Litomyšle
Michal Kortyš. V zápise ze zkušebny pak stojí:

za posledních několik týdnů nedošlo k žádnému úrazu
uklouznutím. „Řekl bych, že návštěvníci si jednak
dávají pozor, a také se to trošku eliminovalo tím, jak se
po dlažbě chodí, jak se udržuje, že ochozy už nejsou
tak klouzavé, jako byly předtím.” Ovšem klouže to
i v jiných bazénech. „Zmapovali jsme veškeré bazény
v okolí, a je to o tom samém. Každá dlažba v dosahu
vody klouže. Tady je navíc přírodní kámen,” informo-
val Zdeněk Kocman. Stejně hovoří i starosta Litomyš-
le. „V okolních bazénech řeší úraz co tři týdny.
V Litomyšli je bazén nový, tak je více navštěvovaný,”
míní Michal Kortyš. V polovině února již návštěvnost
bazénu přesáhla 20 tisíc návštěvníků. 

Text a foto Jana Bisová

Na základě naměřených výsledků lze konstatovat, že
zaslaný vzorek ozn. „Žulová dlažba G684 s penetrací
Keraseal (bazén Litomyšl)“ splňuje výše uvedené pod-
mínky protiskluznosti za sucha i za mokra. „Řekli jsme
si však, že kolem tobogánu dáme rohože, které odpo-
vídají hygienické normě, abychom zvýšili bezpečnost
návštěvníků. Budeme sledovat, jak se záležitost bude
vyvíjet,” dodal starosta. Provozovatel kromě rohože
u tobogánu přidá další k výstupu z vířivky. Návštěvní-
ky navíc upozorňují cedule na nebezpečí uklouznutí. 
Za skutečně problematické místo byl označen průchod
mezi bazény. Tam bývá nejvíce vody. Prozatím ovšem
nebudou prováděny žádné úpravy kamenné dlažby.
Rozbory mechanického a chemického narušení povr-
chu dlaždic totiž neprokázaly výrazně lepší protisklu-
zové vlastnosti. „Nechali jsme udělat rozbor pěti
vzorků s mechanickými povrchovými úpravami, aby-
chom zjistili, čím by se dali zlepšit protiskluzové vlast-
nosti. Porovnávali jsme také dvě různé penetrace,”
potvrdil za dodavatele stavby PKS INPOS Martin
Hucek. Výsledný efekt téměř nulový. Zlepšení se proje-
vilo maximálně o setiny. „Výsledky chemické metody
jsou podobné,“ doplnil pak Antonín Dokoupil z odbo-
ru rozvoje a investic Městského úřadu v Litomyšli.  
„Záležitost zatím vyznívá tak, že vše je v pořádku, ale
podle mě je problém v samotné dlažbě. V Čechách
nejsou s žulovou dlažbou v mokrých prostorách
a bazénech zkušenosti ,” míní vedoucí krytého bazénu
Zdeněk Kocman, který ale zároveň potvrdil, že

Rizikové místo mezi bazény.

Beseda o Revitalizaci zámeckého návrší
Revitalizace zámeckého návrší byla hlavním tématem
setkání zástupců samosprávy města s občany Litomyš-
le. Beseda rozdělená do dvou bloků se uskutečnila
ve Smetanově domě 2. února. Kromě opětovné prezen-
tace připravované revitalizace byl dán prostor dota-
zům veřejnosti. Přítomni byli a na otázky odpovídali
hlavní koordinátor projektu Ing. arch. Ivo Koukol,
RNDr. Renata Šedová, finanční a administrativní
manažerka projektu, Michal Kortyš, starosta Litomyš-
le, Radomil Kašpar, 1. místostarosta Litomyšle
a Ing. Ladislav Kryl, ředitel Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Pardubi-
cích (NPÚ). 
Beseda se uskutečnila v den, kdy Město Litomyšl
vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele stavební části
projektu Revitalizace zámeckého návrší. Akce měla
znovu přiblížit připravovaný projekt široké veřejnosti.
„Chtěli jsme projekt oživit a připomenout občanům,“
sdělila tisková mluvčí města Michaela Severová
a dodala: „Hovořili jsme o nejaktuálnějších informa-
cích, které jsme v dané chvíli měli.“ A zájem ze strany
veřejnosti byl skutečně veliký. Mnozí přicházeli již
s jasnými otázkami, jiní je formulovali až po úvodní
prezentaci architekta Koukola a doktorky Šedové.
„Hlavní myšlenkou je, že zámecké návrší nebude mít
jedinou dominantní funkci, ale bude to soubor několi-
ka funkcí tak, aby byly dlouhodobě stabilní,“ uvedl
architekt Ivo Koukol a dodal: „Návrší je ale také místo,
které je integrální součástí celého města. Je to velmi
atraktivní a zvláštní místo, které je součástí vnitřního
historického centra a vedle rušného náměstí je to klid-
né místo s klidným parkem. Vytvořené programy
a aktivity by neměly přehlušit to, co je návrší dnes.“
Na architekta Koukola navázala Renata Šedová: „Sou-
částí projektu je 20 druhů programů a aktivit,
na jejichž zavedení je třeba relativně málo peněz,
pouze 3,4 % z celkové částky. Ovšem na těchto progra-
mech nejvíce záleží, aby se návrší oživilo, a také aby se
obhájila dotace a nemusela se vracet.“ 
Diváci byli seznámeni také s připravovaným projektem
státního zámku. O Umění na zámku, jak je projekt
nazván, krátce pohovořil Ladislav Kryl, který mimo
jiné uvedl: „Při prvním podání nebyl náš projekt přijat
z důvodu převisu žádostí. Projekt tedy podáme znovu.
Žádosti však nebudou přijímány ve stejném režimu,
ale už musíme mít kompletně zpracovanou stavební

dokumentaci. Projekt je hotový a dnes vedou všechny
kroky k získání stavebního povolení,“ sdělil ředitel
NPÚ. Pokud bude projekt úspěšný a 100% dotaci 190
milionů korun památkáři získají, chtějí začít s pracemi
již tento rok, dokončení je naplánované na rok 2013.
Druhý blok besedy byl věnován dotazům veřejnosti.
Samozřejmě padla otázka na pětiletou udržitelnost
projektu, která je podmínkou toho, aby město nemu-
selo vracet část či celou dotaci. „Na zámeckém návrší
budou probíhat ty programy, které jsou součástí pro-
jektu, ale mohou být modifikovány,“ uvedla Renata
Šedová a Michal Kortyš ji doplnil: „Je navíc počítáno
s příjmy z nájmů. Stanovená čísla jsou vypočítána tak,
že je zde vytvořena rezerva.“ Podle slov hlavního koor-
dinátora projektu Ivo Koukala je projekt nastaven
takovým způsobem, aby v případě menší ekonomické
úspěšnosti některé aktivity nebyl ohrožen celý projekt
zámeckého návrší. „Jde o to, aby dlouhodobě fungoval
celek,“ sdělil. Další z dotazů se týkal pojištění pro pří-
pad vrácení dotace. Toto riziko je však nepojistitelné.
„Pokud bychom u všeho mysleli na to, že to nepadne,
tak bychom nikdy nic nepostavili. S takovou myšlen-
kou se nedá stavět. Hrozba vrácení dotace zde je, ale
snažíme se tomu vyhnout. Najímáme si specialisty,
nenamlouváme nic sobě ani lidem,“ řekl starosta Lito-
myšle. Samozřejmě padla i otázka na zámecký amfite-
átr či park. „Blok jeviště je v parku cizím prvkem.
Kompromis spočívá v jeho odstranění, ale zároveň
umožnění rychlého vybudování nového jeviště,“
informoval Ivo Koukol a pokračoval: „Uvažovali jsme
s městem, že by byla škoda přijít o možnost pořádání

akcí pod otevřeným nebem. Po odstranění konstrukce
bude vybudováno pod trávníkem zpevnění, aby se
na něj dalo postavit během několika hodin jeviště. Tím
bude vyhověno UNESCU, které při zápisu areálu
na seznam vzneslo požadavek odstranění této scény.“
Park projde rekultivací zeleně při zachování a posílení
krajinného typu. Některá zeleň bude doplněna, proto-
že park utrpěl vichřicí. Péče bude věnována trávníku
a půdokryvným rostlinám. Lavičky budou mobilní,
protože podle slov architekta Koukola pevné lavičky
do krajinářského parku nepatří. Pozornost veřejnosti
se zaměřila také na přístavbu piaristické koleje, která
by se dala považovat za stavbu zcela novou, ovšem
v těchto místech prý ve středověku dům stál. „Toto
místo je možné považovat za poruchu města. Na její
zacelení a respektování místa je třeba stavět. Není
možné vytvořit repliku, protože není dostatečná
dokumentace. Architekt navrhl výstavbu současnými
prostředky,“ sdělil k budoucí knihovně a obřadní síni
Ivo Koukol. Knihovna v patře by měla být odborná,
posílená o další fondy ve spolupráci s Centrem pro res-
taurování, které realizací projektu vznikne. Zároveň
by zde mohla být umístěna piaristická knihovna. 
Možná již za půl roku tedy dojde k zahájení stavebních
prací. Ty budou koordinovány tak, aby nijak zásadně
nenarušovaly chod návrší a zároveň co nejméně zatě-
žovaly občany. „Loni jsme odhadovali, že touto dobou
už budeme stavět, ale došlo ke skluzu, protože jsme
nechtěli ponechat nic náhodě. Nechtěli jsme zahájit
realizační etapu dříve, než budou všechna závazná
stanoviska kladná a všechny věci vyřešeny, abychom
do budoucna eliminovali možná rizika, která by pro-
jekt v realizaci zkomplikovala,“ prozradil Ivo Koukol.
„Předpokládáme, že realizace bude probíhat za plného
provozu všech institucí na návrší. Dodavatel bude
muset respektovat, že umožní přístupy k objektům,
umožní jejich zabezpečení a bude dbát na to, aby se
objektům nějakým způsobem neublížilo. Jiráskova
ulice zůstane zachována, ale v jednom okamžiku zde
bude v řádu dní zastaven provoz. Koordinujeme pří-
pravy také tak, aby mohla probíhat Smetanova Lito-
myšl v kterémkoli roce výstavby. Co se týče chodu,
bude trochu omezen. Vlastní stavební činnost bude
v průběhu festivalu redukována, aby nebyly rušeny
zkoušky a koncerty,“ doplnil hlavní koordinátor pro-
jektu.                                             Text a foto Jana Bisová
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Co udělat pro to, aby turista zůstal alespoň
jednu noc v Litomyšli? 

Rozšířené zasedání komise pro rozvoj cestovního
ruchu (CR) se uskutečnilo 21. února v Evropském ško-
licím centru. Hlavním tématem bylo pokusit se nalézt
odpověď na otázku „Co udělat pro to, aby turista
zůstal alespoň jednu noc v Litomyšli?”. Na základě
diskuze a podnětů, zaslaných na uzavřené diskusní
fórum o cestovním ruchu  na webu města vzešlo
ze setkání  několik bodů, jimiž se bude zabývat komi-
se CR na svých dalších jednáních. 
„Členové komise dostali za domácí úkol, aby přišli
s náměty. Vyzvali jsme i čtenáře Lilie – za každý námět
děkujeme, všemi návrhy se budeme zabývat“ sdělila
členka komise Michaela Severová a předseda komise
Michal Kortyš dodal: „Doufám, že nakonec z dnešního
jednání vzejdou podněty reálné v čase i finančně. Zač-
neme na nich pracovat a někam se pohneme.“ Podle
jeho slov jsou v seznamu námětů jak dlouhodobé
záležitosti, tak věci, které je možné provést již letos. 
Seznam námětů byl poměrně dlouhý (některé přináší-
me níže). Nakonec se však téměř celé jednání odvíjelo
od návrhu Petry Zitkové. Ta přišla s podnětem vytvo-
řit jakýsi „deštník“, zastřešující akce v rámci celého
roku. „Mohli bychom se pokusit najít klíč, blok akcí,
který bude mít obsahovou náplň. Udělat z těchto akcí
obsahový produkt,“ uvedla Petra Zitková. Tento pod-
nět vyvolal diskuzi, jak by takový deštník měl vypa-
dat, kdo by jej tvořil či financoval. Nakonec se všichni
shodli, že by se měl vytvořit přehledný seznam akcí,
které se periodicky opakují. Tento dokument by pak
mohl být průběžně doplňován dalšími, aktuálními
akcemi. „Roční kalendář akcí sestavujeme ve spolu-
práci s Informačním centrem Litomyšl již řadu let,“
říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Michaela Severová a dodává:“Je pravda, že bychom

potřebovali mít tento seznam akcí nejpozději dřív,
nejpozději v září tak, abychom zvládli akce komuni-
kovat již na podzimních veletrzích cestovního
ruchu.“ 
Na základě přehledu by si pak každý mohl vybrat pod-
nik, k němuž by se podle svých možností připojil.
S příkladem přišla kastelánka litomyšlského zámku
Jana Sehnalová: „Vymysleli jsme Zámek Litomyšl
dětem. Budu zde mít hračky, tak proč se pro letošní
rok nepřipojit k této akci.“ Celé léto by pak mohlo
být v Litomyšli prezentované v duchu Hrajeme si
v Litomyšli, tedy zacílíme část prezentace na děti
a jejich rodiče. Regionální muzeum v Litomyšli
například přichází s výstavou o Krtečkovi, Galerie
Sofia bude mít přes léto v altánu vystavené dřevěné
loutky z pohádek, Radek Pulkrábek nabízí degustaci
vín pro rodiče atd. 
„Tabulku plánovaných akcí bych zpřístupnil všem.
Bylo by dobré ji doplnit o předpokládaný počet
návštěvníků. Pro mě jako obchodníka je zajímavé
vědět, kdy se co koná a kolik na to běžně chodí lidí.
Mohu si říci, ano, je to cílová skupina mých zákazní-
ků,“ uvedl Radek Pulkrábek a dodal: „Zpracoval bych
tabulku tak, aby se na základě informací v ní mohl
zapojit každý. Byly by tam všechny informace – kdo,
co, kdy, kde a kolik.“ 
Dalšími diskutovanými body byly např. bonusová
karta pro návštěvníky zámeckého návrší, webové
stránky města nebo délka otvírací doby obchodů
na Smetanově náměstí. „Rozšířené zasedání komise
CR je jen začátek. Budeme dále pracovat na všech
zajímavých tématech a prioritně rozpracujeme spo-
lečnou prezentaci všech akcí,“ uzavřel jednání před-
seda Kortyš.                Jana Bisová

Pravidla městských tiskových konferencí
Vedení Města Litomyšl organizuje již mnoho let kaž-
dou první středu v měsíci tiskové konference. 
Až v letošním roce byla přijata Radou města Litomyšl
Pravidla konání těchto pravidelných tiskových konfe-
rencí. Znění Pravidel vám přinášíme. Zároveň vyzývá-
me všechny subjekty (s výjimkou politických), aby se
na tiskové konference hlásily a informovaly zástupce
médií o svých úspěších či pořádaných akcích.
Svoje přání zúčastnit se tiskové konference hlaste pro-
sím vždy nejpozději v pondělí dopoledne před první
středou v měsíci u tiskové mluvčí Michaely Severové
(mail: michaela.severova@litomysl.cz, 775 653 311,
461 653 311).  
Úvod
Tiskovou konferenci pořádá vedení Města Litomyšle
především k prezentování činnosti radnice, výstupů
ze Zastupitelstva města Litomyšl a z Rady města Lito-
myšl. Důležitou součástí tiskových konferencí jsou

i pozvánky na městské akce apod. Na tiskovou konfe-
renci mohou být pozvány i jiné subjekty, s výjimkou
politických, které chtějí informovat o své činnosti,
dosažených úspěších, pořádaných akcích apod. Tisko-
vá konference neslouží k prezentaci názorů politic-
kých stran a hnutí. Tisková konference je neveřejná. 
Kdo tiskovou konferenci svolává
Tiskovou konferenci svolává tiskový mluvčí Města
Litomyšle. Svolavatel tiskové konference nezodpovídá
za následné výstupy v jednotlivých médiích.  Pořadí
a výběr témat sestavuje tiskový mluvčí ve spolupráci
s vedením města tak, aby byla tisková konference
pro novináře zajímavá.  Pozvánku rozesílá novinářům
tiskový mluvčí Města Litomyšl minimálně dva dny před
konáním tiskové konference. 
Kdy se tisková konference koná
Tisková konference se koná vždy první středu v měsíci
od 9.00. Pokud s tímto termínem koliduje jiná,

pro novináře zajímavá akce, může tiskový mluvčí zvo-
lit jiný vhodný termín. 
Tiskové zprávy
Zástupci radnice i pozvané subjekty předají nejpozdě-
ji den před tiskovou konferencí tiskové mluvčí tisko-
vou zprávu k tématu, o kterém budou na tiskové
konferenci hovořit (nejlépe v elektronické podobě).
Tisková zpráva bude zařazena do materiálů, poskytnu-
tých novinářům. K tiskové zprávě je možné přiložit
další doplňující materiály jako grafy, mapy, CD, DVD
apod. 
Kdo tiskovou konferenci vede
Tiskovou konferenci vede – moderuje – tiskový mluv-
čí. Moderátor uděluje a odnímá slovo, řídí průběh kon-
ference, hlídá čas a zajišťuje, aby se na konferenci
konkrétně a jasně komunikovalo téma, kvůli kterému
byla svolána. 

Michaela Severová ,tisková mluvčí Města Litomyšl

Náměty k cestovnímu ruchu
Bonusová karta pro návštěvníka zámeckého
návrší • Slevová karta Českomoravského
pomezí • Celosezónní kampaň Hrajeme si
v Litomyšli • Společná akce k zahájení turistic-
ké sezóny 2011 • Budování značky Litomyšl •
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím
• Vydání Katalogu pro cestovní kanceláře
a odborníky • Projekt SHS ČMS Putování po his-
torických městech Čech, Moravy a Slezska •
Redesign webu se sekcí  pro turisty) • Komplet-
ní balíčky služeb • Zlevnit ubytování • Články
o Litomyšli a reklama v rádiu • Zapojení do spo-
lečenských akcí • Orientace na „stříbrné poby-
ty“ • Vybudovat cyklotrasy • Otevřít kostely •
Restaurace v Litomyšli by měly nabízet jídla
podle M.D. Rettigové • Vybudovat volnočasové
centrum • Samostatná prezentace Litomyšle
na veletrzích • Skloubit městské a podnikatel-
ské akce se zámeckými • Strategická spoluprá-
ce mezi subjekty cestovního ruchu • Soutěž,
kdo vyrobí nejchutnější pralinku • Festival sta-
ročeské kuchyně M.D. Rettigové • Stálá výsta-
va M.D.Retiggové • Trvalé akce pro děti (stálé
výstavy, zvěřinec, i dětské koutky v restaura-
cích)  • Vytvořit lázeňské pobyty • Pořádat
více akcí na náměstí • Vytvořit z náměstí pří-
jemné místo • Prodloužit otevírací dobu
obchodů • Realizovat tématické stezky (archi-
tektonická, gastronomická, osobnosti) • Pro-
pagovat moderní architekturu v Litomyšli •
Funkční zahrádky na náměstí

Bujaré veselí a dobré jídlo
během masopustního reje

strana 1 >
„Správně bych měl hospodáři podupat hnůj, aby měl
dobrou úrodu,“ dodává kobylka a pokračuje: „Vedou-
cí masky jsou strakatý a žena, ras má za úkol mě nabí-
zet, na druhou stranu i hlídat, aby mě nikdo
neukradl.“ Kominíci si hledí vymetání kamen a komí-
nů hospodyňkám, ale především mají za úkol každé-
ho, kdo se připlete, máznout pro štěstí na tvář
mazadlem připraveným z vymetených sazí. V tomto
zkrášlování přihlížejících jim pomáhají ještě zmiňo-
vané kobylky a slamění. „Slamění se snaží každé hos-
podyňce stéblo slámy darovat a dobrou plodnost tak
zachovat. Turci, švarní to hoši, všem po dobré náladě
a radosti  zatančit  a zazpívat,“  vysvětluje  funkce

dalších masek jeden z rasů. Židé pak „kšeftují“ se
vším a s každým. Nabízejí různé služby jako stříhání,
holení a také prodávají potřebné a především nepo-
třebné zboží. „Složení masek je stále stejné, jen se
mění osoby, které se do nich oblékají. Některé masky
se v rodinách dědí,“ říká Jindřich Sedláček. Prozrazu-
je však, že mají nedostatek mladých zájemců, kteří by
se do masek oblékali. Mladí Vortované začínají chodit
v průvodu zhruba od 15 let. „Musíme obsadit „turky“,
strakatého a ženu. Potom se jde do černé, to je koby-
la, kominík, slaměný nebo do žida a do rasa. Tam je
potřeba, aby chlapy, co za ně jdou, byli trochu „vyzrá-
lí“,“ dodává. On sám začínal maskou ženy, pak přešel
přes kominíka a slaměného ke kobyle. 

Masopust by však v Litomyšli mohl najít své stálé
místo v kalendáři akcí. Město zvažuje, že by v dalších
letech průvod masek organizovalo společně s diva-
delníky. „Požádali jsme místní divadelní spolek, zda
by ochotníci dokázali udělat to, co dělají Vortováci.
Mohli by se pak této akce ujmout. Připravili by
masky. Pokud se to podaří s naším divadelním
ansáblem, město by do masek jistě investovalo, pro-
tože nechceme nic amatérského,“ sděluje starosta
Litomyšle Michal Kortyš a pokračuje: „Dokázali
bychom potom masopust dělat ve vlastní režii,
a když to navíc bude s lidmi, kteří jsou známí,
v masce poznáte svého souseda, tak to bude o to
větší zajímavost.“ 
S maskami z Vortové má ovšem Litomyšl hodně společ-
ného. „Jsme spolu s nimi na Seznamu UNESCO, my
na hmotném a oni spolu s Verbuňkem a sokolníky
na nehmotném,“ říká výkonná ředitelka Českého
dědictví UNESCO  Michaela Severová. 

Text a foto Jana Bisová
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Architekti k připravovanému
územnímu plánu

Již několik měsíců se radnice společně s brněnským
ateliérem Ing. arch. Petra Hrůši věnuje přípravě nové-
ho územního plánu města Litomyšle. V prosinci
dokonce došlo k veřejnému projednání konceptu
tohoto dokumentu. Městský úřad nechce ponechat nic
náhodě, a proto na 4. února sezval architekty, kteří
jsou nějakým způsobem „svázáni“ s Litomyšlí, aby i oni
řekli svá stanoviska a mínění. 
Na setkání tak dorazili například architekti Josef Ples-
kot (blok bytových domů u nemocnice, úprava prosto-
ru podél řeky Loučné na Komenského náměstí), Aleš
Burian (III. základní škola, úpravy historického jádra
města, zimní stadion, tribuna městského stadionu
na Černé hoře) nebo městská architektka Zdeňka Vyd-
rová (ulička pod zámkem). Samozřejmě nechyběl ani
architekt Petr Hrůša či oba bývalí starostové Litomyš-
le. Do debaty se zapojili také pracovníci odboru rozvo-
je a investic Města Litomyšle. „Chtěli jsme si
poslechnout názor architektů, kteří pro nás v minulos-
ti pracovali a mají naše město „pod kůží“, uvedl staros-
ta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Podle jejich slov
je územní plán připravován dobře. Narazili jsme ale
na otázku, jak bude veřejnost a úředníci s tímto doku-
mentem pracovat. Jak je bude svazovat, či jak jim

umožní některé kroky, kterými se vyváží z pravidel.
Shoda byla v tom, že není nutné dávat úředníkům
nástroj s tvrdými regulativy.“ Podle architektů je
u některých území, kde je předem daný druh výstavby,
třeba určitá volnost. A to především volnost právě
pro ně. Stejný názor pak měli architekti také k použití
názvosloví. To by mělo být srozumitelné.  
Architekt Petr Hrůša představil přítomným návrh
nového územního plánu, včetně vyzdvižení některých
oblastí. „Pan architekt nás seznamoval se svojí kon-
cepcí a myšlenkovými pochody. O novinky nešlo,“ sdě-
lil vedoucí stavebního odboru Josef Filipi a zároveň
řekl k územnímu plánu: „V současné době se pracuje
na vyhodnocování uplatněných námitek, připomínek
a stanovisek.“                              Text a foto Jana Bisová

Anonymní udání
na městský úřad
a nemocnici
Blesková kontrola z ministerstva na odboru dopravy,
šetření hospodářské kriminálky na odboru rozvoje
a investic litomyšlské radnice nebo vyšetřování
v Litomyšlské nemocnici a.s. To je výsledek anonym-
ních udání, která rozesílá kdosi, kdo se podepisuje
jako „nespokojený občan Novák“. Závěry šetření? Vše
je v pořádku. 
Ve dnech 11. až 14. ledna provedli úředníci minister-
stva dopravy revizi na městském odboru dopravy.
„Kontrola byla zaměřená na vyhodnocování zkoušek
odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění,
provádění záznamů zkušebního komisaře a vyhodno-
cování zkušebních testů v období 2004-2010,“ potvr-
zuje šetření vedoucí odboru dopravy Kamil Hebelka.
Jeho kolega František Zachař z odboru rozvoje
a investic pokračuje: „U nás hospodářská kriminálka
zahájila kontrolu 13. ledna a skončila 21. ledna.
Zaměstnanci odboru odpracovali celkem 41 hodin
na průběhu kontroly a kopírování dokladů. Policisté
se zajímali o průběh soutěže na zhotovitele bazénu,
smlouvu se zhotovitelem a veškeré dodatky k ní.
Samozřejmě o doklady, jak dodatky vznikly.“ Výsled-
ky šetření neodhalily žádná pochybení. „Zjistili, že
jsme nic neprovedli. Navíc nás ještě pochválili,“
potvrdil přítomnost kontrol starosta Litomyšle
Michal Kortyš a dodal: „Je mi líto, že lidé posílají ano-
nymy. Kdyby se na městský úřad přišli zeptat, tak jim
vše ukážeme. Na nás to pak vrhá špatné světlo.“
Ovšem anonymní udání se nevyhnulo ani nemocnici
a poukazovalo na špatné hospodaření. „Přístavba
nové neurologie při monobloku byla podseknutá
a nyní se doopravuje z našich peněz nebo peněz
daňových poplatníků. Dále jsme si vystavěli novou
lékárnu, když jich je ve městě pět,“ uvádí některé
body z dopisu anonyma ředitel Litomyšlské nemocni-
ce MUDr. Libor Vylíčil a pokračuje: „Provedli jsme roz-
bory pro kriminální policii, která neshledala nic, co
by zavdalo příčinu k nějakému postihu.“ Vedení
nemocnice dlouho zvažovalo, jak panu Novákovi
odpovědět. „Chtěli jsme mu dát na vědomí, že tady
spíše „zasmradil“ prostředí, než aby upozornil
na nějaké věci. Pokud bychom chtěli tunelovat
nemocnici, tak to nebudeme dělat způsobem, jaký
on popisoval. Opak je pravdou. Snažíme se nemocni-
ci vést tak, aby měla dobrou pověst, byla ekonomicky
vyrovnaná a pacienti s ní byli spokojení,“ sděluje
Libor Vylíčil.
Zásah anonyma je však větší, než by se zprvu zdálo.
Shodou okolností se pisatel zaměřil na věci, kritizo-
vané již před volbami litomyšlskými Věcmi veřejnými
(VV). Strana se cítí poškozena. „Anonymy mě nezají-
maly a nezajímají. Distancuji se od nich jako osoba
a nejsou ani předmětem zájmu Věcí veřejných jako
politické strany,“ uvedl Ing. Jaromír Odstrčil, předse-
da VV a navíc dodal: „Jsem na sto procent přesvědčen,
že někdo zcela úmyslně zneužívá danou situaci, pro-
tože se bojí plánovaných kontrol, které připravujeme
v kontrolním a finančním výboru a chce nastolit stav
konfrontace, nenávisti, nedůvěry a znemožnit pro-
vést tyto kontroly. Anonymovi jsem společně s policií
a státním zastupitelstvem již na stopě, protože napsal
přes 20 anonymů také na mě.“                  Jana Bisová

Celoroční marketingová kampaň „Sloh
se nepíše, na sloh se kouká!“ vyvrcholi-
la na veletrhu Holiday World slavnost-
ním představením všech výstupů
projektu. Cílem kampaně je přilákat
návštěvníky na památky UNESCO
a zároveň je také trošku „dovzdělat“.
Na příkladech jednotlivých českých
a moravských památek UNESCO ukazu-
jeme charakteristické znaky stavebních
slohů. Románský sloh reprezentuje vstupní portál
třebíčské baziliky, věž kostela sv. Ducha v Telči či
rotunda sv. Martina na Vyšehradě. Gotiku máme
zastoupenou Chrámem sv. Barbory v Kutné Hoře či
Vladislavským sálem. Znaky renesance jsou patrné
na příkladech zámků v Telči, Litomyšli či Českém
Krumlovu. Baroko reprezentuje Zelená hora ve Žďáře
nad Sázavou, synagoga v Třebíči, sloup Nejsvětější
Trojice v Olomouci či zámek v Kroměříži. Slohy 19.
století představujeme na příkladech
zámku v Lednici, Národního divadla či
holešovické návsi. 
Obsahem kampaně byla realizace inzer-
ce, například v tištěných materiálech,
dvouměsíční kampaň v pražském
metru či celoroční propagace v Husově
ulici v Praze. Realizován byl velký
nástěnný kalendář na téma architekto-
nických slohů a pro cílovou skupinu
dětí a mládeže hrací karty a kvarteto.
Zdokonalena byla také webová prezen-
tace měst UNESCO. Na www.unesco-czech.cz byl rea-
lizován společný jednotný kalendář akcí, zapojeny
byly nové hry pro děti, objevily se nové doporučené
prohlídky či tipy na výlet.   

Velmi významnou částí projektu je
vydání Katalogu pro cestovní kanceláře
a odborníky v českém a anglickém jazy-
ce. Obsáhlý pětaosmdesátistránkový
katalog je plný praktických informací
nejen pro cestovní kanceláře a agentu-
ry. Naleznete zde stručnou charakteris-
tiku všech měst UNESCO i jednotlivých
památek UNESCO. Nechybí ani popis
ostatních památkových objektů, tip

na procházku městem, sekce „co musíte vidět
a zažít“, kalendář významných akcí a část věnovaná
gastro specialitám. Kromě kontaktů se zde dozvíte, v
jakých jazycích se v jednotlivých objektech provází
i to, zda jsou památky bezbariérové. V sekci „praktic-
ké informace“ naleznete kompletní přehled důleži-
tých služeb jako je ubytování, stravování, možnosti
parkování, taxi, směnárny či WC. Nechybí ani tipy
na výlety do okolí jednotlivých měst UNESCO. Katalog

uzavírá velmi praktická tabulka vzdále-
ností a dopravní dostupnosti. Okamžitě
zde vyčtete například to, že z Kutné
Hory je to do Litomyšle asi 90 km, které
urazíte za necelou hodinu a půl. 
Profesionálům v cestovním ruchu nabí-
zíme zaslání katalogu zdarma. Rádi při-
ložíme i DVD s fotografiemi památek
UNESCO v tiskové kvalitě. Fotografie
mohou být použity pro účely prezentace
turistických destinací sdružených pod
Českým dědictvím UNESCO v cizině

i v tuzemsku. Katalog je ke stažení na www.unesco-
czech.cz/pro-odborniky, zde si ho můžete prohléd-
nout také ve formě e-booku.         Michaela Severová, 

výkonná ředitelka sdružení České dědictví UNESCO

Veřejná prezentace
konceptu územního

plánu Litomyšl
Přij�te se seznámit s připravo-

vaným územním plánem,
který vám představí autor

Ing. arch. Hrůša a jeho kolegové.
Prezentace se zúčastní

rovněž starosta Litomyšle.

Ve středu 13. dubna 2011
v malém sále Smetanova domu

od 17 hodin.

Sloh se nepíše, na sloh se kouká!

Na www.litomysl.cz nově naleznete zápisy ze zase-
dání jednotlivých komisí rady města a výborů zastu-
pitelstva města. Pokud s tím budou členové těchto
poradních orgánů souhlasit, objeví se zde v nejbliž-
ší době také kontakty na členy komisí a výborů.
Zápisy najdete v sekci v sekci „z rady“ a „ze zastupi-
telstva“. 

Zápisy z komisí
a výborů na internetu
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„Kruháček“ zmizel 
Koncem února se dočkali všichni, kdo volali po odstra-
nění kruhového objezdu na ulici 17. listopadu. Měst-
ské služby Litomyšl mini okružní křižovatku
demontovaly a došlo na osazení původního dopravní-
ho značení. 
Kruhový objezd se v místech křižovatky ulic 17. listo-
padu a Dukelské objevil zhruba před 4 roky. „Byl osa-
zen na základě projektu zklidnění provozu na ulici 17.
listopadu, který zpracoval projektant Ing. Novotný
z Pardubic. Projekt vznikl na základě opakovaných

požadavků tehdejších zastupitelů na řešení situace
na této ulici,” sdělil vedoucí odboru místního a silnič-
ního hospodářství Pavel Jiráň. Ovšem tento minikru-
háček vzbudil negativní reakci některých obyvatel
a projíždějících řidičů. „Na konci roku 2010 nová Rada
města Litomyšl uložila našemu odboru projednání
odstranění tohoto objezdu. Odstranění schválil
Dopravní inspektorát Svitavy, dopravní značení bylo
navráceno na základě doporučení dopravní komise
do původního stavu,” dodal Pavel Jiráň.                   -bj-

Upozornění na splatnost poplatku
ze psů za rok 2011

Finanční odbor městského úřadu připomíná, že
na základě obecně závazné vyhlášky Města Litomyšl
č. 12/09 o místním poplatku ze psů jsou držitelé psů
povinni uhradit tento poplatek do 31. března. Všem
poplatníkům byla v únoru zaslána složenka, na zákla-
dě které je možné provést platbu z bankovního účtu,
na přepážce České pošty, případně v hotovosti
na pokladnách města na ul. Bří Šťastných 1000 nebo
J. E. Purkyně 918 v pondělí a ve středu do 17.00,
v ostatních dnech do 14.00. Rozesíláním složenek kaž-
doročně připomínáme všem poplatníkům jejich zákon-
nou povinnost, a tak se snažíme v maximální míře
eliminovat případné nepříjemnosti v budoucnosti.
Uhrazením poplatku v termínu předejdete, v souladu
s §11 odst. 3 zákona 565/1990 Sb. o místních poplat-

cích, jeho navýšení formou platebního výměru až
na trojnásobek. Nebude-li nedoplatek uhrazen ani
na základě této výzvy, bude přikročeno k jeho vymáhá-
ní podle § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soud-
ním exekutorem. V takovém případě pak bude poplat-
ník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale také
i náklady spojené s jeho vymáháním. Tím dojde
k výraznému navýšení a celková částka bude mnohem
vyšší než výše poplatku podle vyhlášky. 
V případě, že dojde např. k uhynutí psa nebo změně
držitele, je třeba do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit
na městském úřadě, Bří Šťastných 1000, v kanceláři
č. 10 u paní Ivy Kubešové. 

Dagmar Jůzová, vedoucí finančního odboru

me a budeme nad nimi diskutovat,” řekl náměstek
Tichý a Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osob-
ní dopravy Českých drah v Pardubicích doplnil: „Opti-
malizace je jednoznačně příležitost pro cestující
a pro jejich nárůst. Pokud bude pravidelná nabídka,
např., že spoj pojede ráno tam, odpoledne zpět, a je
teď jedno zda autobus či vlak, tak dojde k zatraktiv-
nění.” 
Starostové obcí, které sousedí s tratí do Chocně, jsou
prozatím skeptičtí. „Když na vesnici nejede jeden
vlak, tak je to problém,” řekl starosta Vysokého Mýta
Miloslav Soušek. „Tady se skutečně jedná o lidi, kteří
jezdí do školy nebo do práce. To jsou jediní zákazníci,
kteří trať využívají stále. Chápu, že je to nutné dopra-
vu zredukovat, na druhou stranu bych se bál zcela
přerušit dopravu v určitých časech,” řekl Miloslav
Soušek. 
Kromě změn v jízdních řádech by optimalizace měla
přinést také sjednocení tarifů, modernizaci odbavo-
vacích systému a přáním kraje je také vylepšit infor-
mační systémy. Zhruba za 14 měsíců by pak mělo
dojít k vysoutěžení autobusové dopravy. Prozatím je
však optimalizace dopravy v Pardubickém kraji
v plenkách, konečné slovo v této záležitosti bude mít
kraj.                                               Text a foto Jana Bisová

Jednání o optimalizaci
veřejné dopravy začala

Od října loňského roku pracuje Pardubický kraj spo-
lečně s firmou Oredo na optimalizaci veřejné dopravy.
Připravované změny by měly vést k navýšení objemu
dopravy o 10 %. Do chystaného systému jsou zahrnu-
ty jak autobusy, tak vlaky, což samozřejmě pojímá
také v poslední době diskutovanou železniční trať
Litomyšl – Choceň. O ní, ale nejen o ní, bylo jednání
zástupců kraje a Oreda se starosty přilehlých obcí,
které se uskutečnilo 21. února na radnici v Litomyšli. 
„Pracujeme na optimalizaci, bude spuštěna od polo-
viny prosince. Jednáme se starosty,“ potvrdil náměs-
tek hejtmana Jan Tichý, člen Rady Pardubického
kraje zodpovědný za dopravu. „V jiných krajích se
doprava snižuje. My jsme si vytkli za cíl, že bychom
byli rádi, až bude končit naše volební období, aby-
chom měli dopravu o 10 procent vyšší,“ dodal. Záro-
veň uvedl, že železniční doprava stojí kraj pětkrát
více než autobusová. Z toho důvodu připravila spo-
lečnost Oredo, která již optimalizovala dopravu v Krá-
lovehradeckém kraji, koncept pro kraj Pardubický.
Cílem je nalézt rezervy a úspory, které by vedly
k právě oné optimalizaci. Tento materiál například
rozpracovává jednotlivé železniční tratě v regionu.
„Došlo ke kategorizaci všech tratí na území kraje,
analýze dostupnosti od obcí, cestovní rychlost,
systémové rychlosti apod. Výsledkem byla určitá
hodnota, a ta odpovídala na otázku, zda můžeme
s tratí počítat do budoucna pro osobní dopravu,” řekl
k železnici Kamil Nenutil z pardubické pobočky Oreda
a dodal: „Trať 018 Choceň – Litomyšl můžeme směle
rozdělit do dvou částí – z Chocně do Vysokého Mýta,
kterou využívají cestující hojně a z Vysokého Mýta
do Litomyšle, která dopadla hůře.” 
Na stůl nakonec Oredo i kraj předložily tři návrhy
optimalizace pro Litomyšl a okolí, které budou podro-
beny diskuzi. Už teď je však jasné, že autobusová
doprava vyjde kraj levněji a zřejmě převezme některé
železniční spoje. Do tří týdnů se opět sejde pracovní
skupina. „Musíme se ještě setkat. Železnice je páteř,
na kterou bude vše navazovat. Tři varianty rozebere-

Jarní svozové akce 
biologického odpadu
Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 8. dubna do 23. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města odvoz a likvidaci
biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek,
větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce sku-
piny občanů) předá osobně a v předem stanovenou
dobu vytříděný biologický odpad pracovníkům Měst-
ských služeb Litomyšl s.r.o. do přistaveného kontejne-
ru, bude tato služba zcela zdarma. 
Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě
přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komu-
nálního odpadu, nebo odpad osobně nepředá, bude
odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských slu-
žeb Litomyšl s.r.o. 
Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biolo-
gického odpadu jsou Josef Čejka, Michal Konečný,
Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461 614
797). Občané, kterým tento systém nebude vyhovovat,
mohou k odložení biologického odpadu využít také
služeb sběrného dvora v ulici Mařákova vedle areálu
Městských služeb Litomyšl s.r.o. Jeho provozní doba:

od do(zim. čas)       do(letní čas)
pondělí 12.00 16.30 17.30
úterý 9.00 15.00 15.00
středa 9.00 16.30 17.30
čtvrtek 9.00 15.00 15.00
pátek 9.00 16.30 17.30
sobota 8.00 12.00 12.00
V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také ostatní složky komunálního odpadu
(nebezpečný odpad, elektrozařízení a velkoobjemový
odpad). V případě většího množství odpadu je nutno
jeho odložení předem domluvit s pracovníkem firmy
LIKO Svitavy a.s. na tel. 605 246 545. V tomto případě
bude zřejmě využito překladiště odpadů v Kornicích,
které je otevřeno v pracovní dny od 6.00 do 13.30. 

Lenka Hladíková, Městské služby Litomyšl s.r.o.

Kraj a ředitelé
podepsali 
dohodu s lékaři
Pardubický kraj a ředitelé nemocnic uzavřeli v pátek
18. února písemnou dohodu se zástupci Lékařského
odborového klubu (LOK). Tento dokument zaručuje
naplnění Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnic-
tví, na kterém se shodla vláda s odboráři.
„Cílem dohody je poskytnout garance lékařům, kteří
stáhnou výpovědi zpět. Lékařský odborový klub se
zavázal, že k tomuto kroku do tří dnů vyzve všechny
lékaře,“ představil základní podobu dohody hejtman
Radko Martínek.
Zástupci Lékařského odborového klubu i ředitelé
nemocnic ocenili konstruktivní přístup kraje po celou
dobu krize ve zdravotnictví. Zástupce pardubického
LOKu Tomáš Gottvald poděkoval vedení Pardubického
kraje za korektní jednání: „Dohoda je kompromisem
obou stran ve prospěch pacientů.“ 
Radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová upozorni-
la, že pokud vláda potvrdí memorandum, tak dojde ke
zvýšení platů v nemocnicích již od března.

Magdalena Navrátilová,
tisková mluvčí Pardubického kraje

Prodej domu 4+1
v Litomyšli. Cena 6 000 000 Kč.

Pouze přímí zájemci,
žádné realitní kanceláře.

Tel. 776 610 052 
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Čas letí jako voda, a tak si budeme moci brzo
připomenout všechny ty životodárné divy pří-
rody neoddělitelně spojené s nástupem jara.
Vždyť náš současný kvapný a adrenalinový způ-
sob života nás už dávno ochuzuje o spoustu
radostí spojených s klidnějším pozastavením
a vychutnáním si radostí ze životních proměn.
Naši předkové byli moudřejší, uměli se nejen
zastavit, ale i radostně oslavit a patřičně vzdát
úctu třeba jen obyčejné vodě, vodičce, čistému
pramínku či studánce.
V tomto smyslu bývaly hezkou tradicí u nás
na Litomyšlsku oblíbené jarní vlčkovské slav-
nosti Otvírání studánek, na jejichž vzniku měl
velký podíl litomyšlský kulturní pracovník
Dr. Jan Kapusta. Účastníci těchto oslav společ-
ně putovali za lesní studánkou nad Vlčkovem,
a navíc prožili den plný hudby, zpěvu a setkání
se zajímavými lidmi. V amfiteátru pod vlčkov-
ským kostelíkem se každoročně vzdávala pocta
velkému hudebnímu skladateli B. Martinů

Večer M.D.Rettigové
se Stanislavem
Zindulkou

a líbezným tónům jeho kantáty o studánce –
hlubánce. „Vždyť každá studánka v lese na hla-
dině nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se
rozbilo“ zpívaly vroucně pěvecké sbory pod
širým nebem. Dnes už na tyto zážitky jen vzpo-
mínáme.
A tak právě proto se voda z potůčků a studánek
stane hlavním motivem letošního tradičního
Večera M. D. Rettigové v Litomyšli. Myslíme si,
že životodárná vodička si plně zaslouží nejen
naši pozornost, ale její význam si dnes stále
více uvědomuje lidstvo celé planety.
Voda také vždy inspirovala umělce zvučných
jmen pro hudební díla umělá, ale i anonymní
autory lidových písní. Mnohé z nich zazní
v průběhu našeho večera v podání Sboru paní
a dívek a Mužského pěveckého sboru. Nabízí-
me svým příznivcům příjemný večer s kultivo-
vaným slovem, hudbou a setkání s lidmi, kteří
tyto hodnoty ctí. A k tomu samozřejmě káva
a domácí pečivo od členek pěveckého sboru.
Vyvrcholením celého večera bude vystoupení
oblíbeného herce Stanislava Zindulky, který
přijal naše pozvání a těší se na setkání s lito-
myšlskými občany. Mistrovské herectví tohoto
umělce jsme mohli obdivovat např. ve filmech
Báječná léta pod psa, Babí léto nebo v seriálech
Bylo nás pět, Četnické humoresky, Vlak dětství
a naděje nebo Ulice. Je nositelem ceny Český
lev.
Večer M. D. Rettigové, letos bez soutěže o nej-
lepší výrobek domácího pečiva, se uskuteční
v sobotu 19. března v 19.00 ve velkém sále
Smetanova domu v Litomyšli. Upřímně zveme
na toto tradiční přátelské setkání všechny příz-
nivce dobré zábavy a milé pohody a těšíme se
na shledanou.

Alena Martínková, foto Jana Bisová 

Bílí krasavci v regionálním muzeu
Málo známému tažnému psímu plemenu samojedů
a musherství (sport, kdy psi v postrojích tahají saně či
vozíky) je věnována výstava v Regionálním muzeu
v Litomyšli. Návštěvníci se zde seznámí nejen se psy,
ale díky zapůjčenému vybavení chovatele a mushera
Pavla Lněničky ze Strakova se dozví více o závodech
nebo výstroji mushera. Výstavu zahájila 6. února ver-
nisáž spojená s netradiční akcí, kdy se francouzskou
zámeckou zahradou proháněla psí spřežení a vozila
malé i velké návštěvníky. 
Výstava v muzeu nese název Krasavci měsíčního svět-
la. Toto poetické pojmenování je odvozeno od názvu
chovatelské stanice Pavla Lněničky. „Název výstavy je
hodně inspirován tímto psem. Není to ale jenom
o tomto plemenu, ale i o životě s ním a o musherských
závodech. Výstava představuje tento život prostřed-
nictvím zkušeností, zážitků a úspěchů Pavla Lněničky,
který je dlouholetým úspěšným chovatelem a závodní-
kem,“ uvádí kurátor expozice Mgr. René Klimeš.
K vidění tak jsou saně, kožichy nebo trofeje ze závodů,
ale také spousta fotografií, dokumentujících nejen
chovatelské či soutěžní úspěchy. 
Pavel Lněnička se k samojedům dostal poprvé v roce
1992, kde se s tímto psem setkal v národním parku
Abisko za polárním kruhem. „Byl tam přivázaný u stro-
mu s cedulkou, kdo chce, vemte si ho. Tak jsme si ho
vzali. Cestovali jsme s ním po Skandinávii, ale domů se
nám ho převézt nepodařilo,“ říká chovatel, který má
v současnosti 8 samojedů, ale jeho rekord je 13 psů.
Posléze si pořídil kolii a na první výstavě se opět setkal
s krásným bílým psem. „S majitelem jsem se domluvil,
že až bude mít krytí, tak bych si vzal štěně. Půl, tři
čtvrtě roku se nic nedělo, tak jsem si koupil fenku
samojeda jinde. Měsíc a půl na to nám přišel dopis,
jestli nechceme pejska. Tak jsem si ho vzal,“ vzpomíná
na začátky musher. 
Své psy zapřahána do saní nebo do vozíků a prohání se
s nimi po kopcích kolem Kozlova, po Brlence směrem
na Svitavy a Poličku. „To se dá najet 50 kilometrů, aniž
bych jednu cestu jel dvakrát. To je paráda,“ pochvalu-
je si Pavel Lněnička. Měsíčně tak prý se psy naběhá

700 až 1 000 kilometrů, trénovat začíná v září. Loni
ovšem díky ztrátě zaměstnání s tréninkem pokulhával.
I tak se svými samojedy vyhrává nebo se umisťuje
na předních pozicích. A to i přesto, že závodí se starší-
mi psy. „Hlavně musí mít dobrý trénink a předpoklady.
Já mám ty velké psy, a ti mají předpoklady dobré.
Běhám i s jedenáctiletým Framem a desetiletým
Jimem. Málokdo zapřahá už osmiletého psa,“ sděluje
Pavel Lněnička a dodává: „Vůbec není problém samo-
jedy vycvičit. Mají k tomu vlohy. Ovšem ten saňový pes
se buď musí narodit, nebo se musí vycvičit. Samojed je
dobrák, ale hodně „vyčůraný“.
Pavel Lněnička se svými psy jezdí po závodech, kte-
rých už absolvoval velké množství. Pochlubit se může
také účastí na mistrovství republiky či Evropy. „Nejví-
ce si však cením svého prvního vítězství. To byl závod
na kárách 2x 25 kilometrů v Bělči u Hradce Králové.
Byl tam jeden závodník, který vše vyhrával. Nikdo ho
neporazil a mně se to nějakým zázrakem podařilo. Pak
si cením umístění na mistrovství Evropy, kde jsem se
jako první se samojedy dostal na druhé, třetí místo
v dlouhých tratích,“ prozrazuje musher. 
Výstava Krasavci měsíčního světla potrvá do 13. břez-
na. V únoru byly navíc její součástí komentované pro-
hlídky pro děti mateřských a základních škol.
Průvodcem jim byl, kdo jiný než, Pavel Lněnička a jeho
pes.                                               Text a foto Jana Bisová

Valentýnské pusy 
na litomyšlském zámku

Která z dam by nesnila o romantické žádosti o ruku.
V prostorách krásného zámku, s číší šampaňského…
Až do této chvíle by se sny podobaly realitě, připrave-
né zaměstnanci litomyšlského zámku. Ti, však, při-
dali trochu fantazie, trochu zlomyslnosti a trochu
kreativity a připravili pro zamilované páry akci
s názvem Pusa na zámku. Ten letošní, již druhý roč-
ník, nesl podtitul „Každý si musí dámu svého srdce
zasloužit“. A pánové to skutečně neměli jednoduché. 
„Překročil jsem sedmero kopců, přebrodil sedmero
řek, porazil sedmero hladových krků lité saně dole
u schodiště, vypil sedm malých trpaslíků a teď tě,
lásko má, žádám o ruku,“ řekl zadýchaný Lukáš Střa-
sák z Ostřetína, který právě zdolal točité schody
do zámecké věže, aby mohl svoji lásce Ladislavě Pet-
rašové z Osíku navléci snubní prsten a vysvobodit ji
z „krutého vězení“. Ovšem předtím… „Snoubenec
musel snoubenku zachránit ze spárů draka, který
číhal pod věží a potom vyběhnout 170 schodů.
Zachránce jsme ale navlékli do drátěné košile, která
vážila 13 kilogramů. Můžu vám říci, že navléci si tuto
košili, vzít sedmikilový meč a vyběhnout schody, to je
čin hodný reka,“ řekla s úsměvem kastelánka lito-
myšlského zámku Jana Sehnalová. Snoubenci ovšem
nejdříve museli cestu do oné zpropadené věže najít,
ale stačilo, když se vydali po papírových srdíčkách.
Ta, společně s další valentýnskou výzdobou, značila
trasu k uvězněné dívce. Také drak byl malým umělec-
kým dílem, o které se postaraly šikovné ruce Jany
Chadimové. „Myslím, že je to něco jiného než jakáko-
li oslava. Nabídku zámku jsem si našel na internetu,
a tak nějak mě napadlo, že strávit valentýnský den

na zámku by bylo něco jiného než každý rok,“ prozra-
dil Lukáš Střasák, který je s partnerkou již tři roky
a svatbu plánují na letošní září. 
Loni zamilovaní pánové žádali své partnerky o ruku
uprostřed srdce, které vzniklo na II. zámeckém
nádvoří. „Letošní program byl takový hravý.
Nevěstám jsem slíbila, že ženichy do věže doženu
třeba pod pohrůžkou násilím,“ prozradila taktiku
kastelánka a dodala: „Přihlásily se nám 4 páry, což je
oproti minulému ročníku o jeden pár více.“ Pro první
tři přihlášené snoubence pak měla kastelánka dárek
v podobě poukázky na svatební obřad na zámku zdar-
ma. „Vybrat si mohou z několika prostor. Nabízíme
audienční sál, kapli nebo netradiční obřad ve sklepe-
ní mezi sochami Olbrama Zoubka,“ dodala Jana Seh-
nalová.                                         Text a foto Jana Bisová

Ladislava Petrašová a Lukáš Střasák. 

pozvánka
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„Otče náš“
Máme se tedy, milí přátelé, spolu na pokračování zabý-
vat základním kamenem křesťanské tradice - „Modlit-
bou Páně“. Oproti tehdejším židovským společným
modlitbám je tato Ježíšova modlitba, kterou učí učed-
níky, nápadně stručná a prostá. Začíná oslovením:
OTČE NÁŠ... 
Pokusme se porozumět tomu, co to znamená oslovit
Boha stejným slovem jako lidského otce v rodině. Je
třeba si uvědomit, jaká byla role otce v tehdejším pat-
riarchálním světě (dnes je otec ten, který v polovině
rodin chybí nebo nefunguje). Tehdy otec byl ten, jehož
vůle platí, otec byl nejen autoritou, ale pánem těch,
kteří mu náleží. Ježíš sám se Bohu jako svrchovanému
Otci po vnitřním boji podrobuje: „Otče, tobě je všechno
možné, odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci,
nýbrž co ty chceš.“ Za druhé tímto oslovením Boha,
Abba – Otče, Ježíš naznačuje, že tento svrchovaný otec
je svým dětem blízko, je dostupný modlitbou. A koneč-

ně Bůh Otec je otcem milujícím, „neboť dává svému
slunci svítit na dobré i zlé, a déšť posílá na spravedlivé
i nespravedlivé.“
Tak Ježíš metaforou Otce představil Boha jako svrcho-
vaného, blízkého a milujícího. Metafora Otce a dětí má
ovšem své nástrahy. Mohlo by se zdát, že z té role dítě-
te Božího člověk přirozeně vyroste, dospěje, osamo-
statní se, a je to tak v pořádku a na místě, jako v lidské
rodině. 
Podle Bible je ale emancipace od Boha - Otce tragický
omyl (čtěte Lukášovo evangelium, 15. kapitolu od 11.
verše). Máme vědět, že jsme dcery a synové Boží
i v dospělosti. Celý život patříme Bohu. Víra jako vztah
důvěry není jen pro malé děti. Z víry se nevyrůstá,
naopak se do ní vrůstá a v ní zraje. Ježíš nabízí, že
právě modlitba k Bohu - Otci svrchovanému, milující-
mu a blízkému, může naše nezakotvené životy pode-
přít a vyzbrojit proti vší beznaději a prázdnotě.
Jak to řekl kdysi M. Heidegger: „Už jenom nějaký bůh
nás může zachránit.“                            Věra Pleskotová,

farářka Českobratrské církve evangelické

k zamyšlení...

Strčíme nos
všude
strana 1 >
Za nepříznivého počasí uvidíte „možné
a nemožné“ postavy v Zámeckém IC, na zámku
a uvnitř hlavní budovy muzea.
A co vás kde čeká, přibližuje dále Jana Macko-
vá: „V Evropském školicím centru si každý
návštěvník vytvoří červený klaunovský nos,
který při svém putování strčí do ostatních
památek. Zároveň tím splní jeden z úkolů úkol
a zapojí se do hry o ceny.“ Renata Kmošková
láká pro změnu do Regionálního muzea, které
si připravilo dvě interaktivní výstavy: „Výstava
Středověk: Doba vznešených dam a udatných
rytířů zajímavou formou přibližuje život
ve středověku, na níž je návštěvníkům umož-
něno dotýkat se vystavených předmětů. Nabízí
se tak jedinečná možnost vyzkoušet si množ-
ství přileb, kroužkovou košili s kapucí, dívčí
a chlapecké gotické oblečení a kompletní dět-
ské brnění a mnoho dalšího,“ vysvětluje Kmoš-
ková a dodává: „Dále bude k vidění výstava
Via belli 1866 – válka pruskorakouská.“
V Zámecké sklepení bude připravena zábavná
degustace pro děti i dospělé „Strč nos... čichej,
čmuchej, ochutnej!“
„Státní zámek Litomyšl mimořádně otevře
zahradní altán ve francouzské zahradě,“ slibu-
je kastelánka Sehnalová a dodává: „V neděli
27. března budou prohlídky zpestřeny hudeb-
ními vystoupeními dětských sborů Kvítek
a Lilium při Základní umělecké škole Litomyšl.“
V jednání je také uspořádání Lidového řemesl-
nického trhu na zámeckém nádvoří, který
organizuje agentura Dobré divadlo. Součástí
trhu, který bude probíhat v sobotu 26. března
od 10 do 17 hodin, budou také tvůrčí dílny
pro děti. Děti budou mít možnost vysoustružit
si například hračku na šlapacím soustruhu
nebo tisknout na látku technikou modrotisku.
„Na trhu budou k dostání originální výrobky se
značkou kvality „regionální produkt“, láká
organizátor Tomáš Langer a dodává: „Někteří
řemeslníci jsou oceněni ministrem kultury
a pyšní se titulem Nositel tradice lidových
řemesel“.  
V rámci tohoto víkendu můžete navštívit i var-
hanní absolventský koncert v kostele Povýše-
ní sv. Kříže, akci Odpolední čaje pro dříve
narozené v Lidovém domě, koncert skupiny
Blabovy stromy nebo řadu výstav.  
Program bude ještě postupně upřesňován,
proto sledujte plakátovací plochy a webové
stránky města. A nezapomeňte, o víkendu 26.
– 27. března přijďte na zámecké návrší „strčit
nos všude“.                    -ms- foto Jana Macková

Děti si vyzkoušejí lidová řemesla
na zámku v Litomyšli 

V sobotu 26. března přijedou na zámek do Litomyšle
lidoví řemeslníci z celé republiky. Výrobci předvedou
svůj um na nádvoří zámku od 10.00 do 17.00. K pro-
deji nabídnou originální výrobky se značkou kvality
„regionální produkt”. Navíc zapojí do práce také
návštěvníky. Bude to velká tvůrčí dílna, kde si bude
moci kdokoli zkusit kovat na kovadlině, zdobit per-
níky, paličkovat krajky nebo třeba kroužit keramiku
na kruhu. 
Lidový trh se uskuteční u příležitosti zahájení turis-
tické sezóny na renesančním zámku. Účast přislíbili
kovář, hrnčíř, řezbář, perníkářka, košíkářka, šper-
kařka, přadlena, pekař, soustružník, kožešník,
tkadlec a zástupci dalších řemesel. ,,Lidoví řemesl-
níci mají čistou duši. Jsou to vyrovnaní a příjemní
lidé. Řemeslo dělají spíše z lásky a pro skromnou
obživu. Do výrobků dávají lásku, mnohaleté zkuše-
nosti a trpělivost. To je rozdíl ve srovnání s tovární-
mi výrobky ze supermarketů,” vysvětluje Tomáš
Langr důvod, proč tyto trhy pořádá. Místní

i návštěvníci města si u stánků nakoupí originální
výrobky nebo si vyzkouší stará řemesla. „Na nádvoří
se bude háčkovat, vyšívat, řezat do dřeva, zdobit
perníky cukrovou polevou nebo kovat podkovy.
Málokdo ochutnal Loštické tvarůžkové moučníky,
které jsou oceněny značkou „regionální produkt”.
Medové perníky jsou známější, přesto recept nikdo
z pekařů neprozradí,” přibližuje akci organizátor.
Za zmínku stojí stánek, kde si budou moci děti
vysoustružit hračky na šlapacím soustruhu. Tisk-
nout se bude na látku technikou modrotisku.
K tomu všemu budou ke koupi například ošatky
z orobince, ponožky a rukavice z ovčí vlny nebo
na místě zhotovené šperky. „Někteří řemeslníci jsou
oceněni ministrem kultury a pyšní se titulem Nositel
tradice,” dodává Tomáš Langr. 
Akce se koná za každého počasí. Celodenní program
je ideální pro rodiny s dětmi, které chtějí poznat
život v dávných dobách a hravou formou se seznámit
s historií a řemesly.                                                 -red-

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

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

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

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

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

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

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.

Žáci Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany úspěšní v okresním kole 

Ve středu 9. února se v Moravské Třebové uskutečnilo
okresní kolo soutěže základních uměleckých škol,
která byla v letošním školním roce vyhlášena v obo-
rech: hra na klavír, hra na kytaru, hra na akordeon
a hra na housle (houslové oddělení okresní kolo sou-
těž absolvovalo až 2. března). Základní uměleckou
školu Bedřicha Smetany v Litomyšli reprezentovalo
celkem 18 žáků: 4 akordeonisté, 4 kytaristé a 10 klaví-
ristů.  
Všichni naši soutěžící podali maximální výkony a pro-
kázali, že s přehledem obstojí v konkurenci žáků
z okolních „zušek“. Jejich vynikající umístění potvrdi-
lo, že pedagogické vedení a výuka výše zmíněných
nástrojů je na naší škole na vysoké úrovni.
A jak jsme dopadli? Všichni kytaristé - Lucie Krato-
chvílová, Bohdana Janypková, Jakub Král, Pavel Tmej-
postupují do krajského kola. Z akordeonistů získali
první místo s postupem: Jaroslav Vejrych a Vojtěch
Plešinger, Josef Nádvorník 1. místo bez postupu, Lucie
Jeřábková ve své kategorii získala 2. místo. Ve hře
na klavír bodovaly a do krajského kola postupují: Karla
Buřvalová, Vendula Jiskrová, Terezie Štanclová a Pav-
lína Švábová. Na druhém místě ve své kategorii se
umístila Gabriela Velebová a třetí místa obsadily: Kate-

řina Macková, Zuzana Lammelová, Marie Stratílková,
Eliška Švihlová. Čestné uznání obdržel Lukáš Tmej.
Myslím si, že si naše ovečky soutěžní den užily
a odvezly si s sebou domů nejen diplomy a dárečky, ale
především mnoho uměleckých zážitků a zkušeností.
Budeme doufat, že i v krajském kole obstojí a ukážou,
že muzikanti z Litomyšle se neztratí! Držte nám pěsti!
Velké poděkování samozřejmě patří všem pedagogům,
kteří věnovali svým soutěžním žákům nadstandardní
péči.                                     Text a foto Markéta Hegrová
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Poděkování 
a vzpomínky 

Děkujeme pracovníkům LDN U Kláry za vzácný pří-
stup ke starým lidem. Za vše, co kromě svých profes-
ních dovedností vkládají do své náročné práce:
děkujeme za laskavost, trpělivost, individuální pocho-
pení, soucítění, a to vše ve ztížených podmínkách
zastaralého vybavení léčebny.     pacientky V. Macková,   

B. Horáková, K. Bartošová, B. Andrlová a Sirotková
Děkuji Litomyšlské nemocnici, oddělení JIP za pří-

kladnou práci pánům doktorům a doktorkám, zvláště
pak paní doktorce M. Paclíkové. Též moje poděkování
patří sestričkám za krásný a milý přístup k pacientům.
Vřelé díky.                                         Jaroslava Klusoňová

Rády bychom poděkovaly paní ředitelce Ing. Terezii
Šmolíkové a všem zaměstnancům Domova pro seniory
„Pod školou“ za milý, vstřícný přístup a péči o naši
tetu, paní Emílii Ptáčkovou, která zde mohla příjemně
strávit poslední roky svého života. 

Věra Rejmanová a Andrea Filipi
Dne 6. března uplyne 5 let od úmrtí

pana Jiřího Vyskočila z Litomyšle.
S láskou vzpomínají 

manželka Hana a synové Jiří,
Jan a Martin s rodinami

Zemřel operní zpěvák Jaroslav Horáček 
„Čtyřicet let tomu bude, co věrně
konám službu svou...", zpívá ve Smeta-
nově Daliboru žalářník. To byla jedna
z nejlepších rolí Jaroslava Horáčka,
který zemřel 16. února ve věku 84 let.
Oněch čtyřicet let opravdu věrně sloužil
opeře Národního divadla, jehož byl
nepostradatelným a nejčastěji obsazo-
vaným basistou. Rodák z Děhylova
ve Slezsku začínal v opavské opeře,
z níž pak přešel do Ostravy a v roce 1953
do pražského Národního divadla.
Od roku 1993 pak ještě několik let zpí-
val ve státní opeře a mezitím dlouhá
léta učil i na konzervatoři. Z úspěšných
žáků, které vychoval, je možno jmeno-
vat především jeho syna Pavla Horáčka, kterého jsme
rovněž několikrát slyšeli i v Litomyšli - např. v titulní
roli Figarovy svatby. 

Jaroslav Horáček se do historie Smeta-
novy Litomyšle zapsal nesmazatelně.
Svých čtrnáct vystoupení na zámeckých
jevištích zahájil již v roce 1956 úložkou
soudce v Daliboru, která má pouze jede-
náct slov. Jeho další role zde však byly
vesměs již ty velké, stěžejní - např. Dvo-
řákův vodník z Rusalky a hrabě Vilém
v Jakobínu, či Smetanův Malina
v Tajemství a již zmíněný žalářník
v Daliboru. Nejčastěji se zde představil
jako otec Mícha v Prodané nevěstě, kte-
rého zde zpíval šestkrát. S Litomyšlí se
rozloučil ve svých čtyřiašedesáti letech
Smetanovou Libuší, kdy vystoupil v roli
Lutobora. 

V roce 2005 obdržel Cenu Thálie za celoživotní mist-
rovství v oboru opera. Čest jeho památce!                         

Zdeněk Vandas, foto archiv

Poděkování
za sbírku lékániček
Jménem humanitární organizace ADRA bychom chtěli
poděkovat všem dárcům, kteří v Litomyšli donesli
na některé ze tří sběrných míst své staré, nepotřebné
lékárničky. Nasbírali jste téměř stovku lékárniček, to
znamená několik set obvazů, rukavic a dalšího materi-
álu, který bude možné využít v nemocnici v keňském
Itibo.
Zároveň chceme poděkovat za spolupráci vedení
i zaměstnancům Městské knihovny v Litomyšli
a zástupcům farnosti Církve československé husitské
a děkanství Římskokatolické církve, tedy všem, kteří
sbírané předměty z podstatné části přijímali.
Podle Aleše Bárty, vedoucího projektu keňské nemoc-
nice ADRY v Itibo, dorazila koncem ledna do Keňi
první část zdravotnického materiálu z naší sbírky.
Místní zdravotníci, kteří v tomto zdravotnickém zaří-
zení pracují a denně ošetřují desítky zraněných
a nemocných, si pomoc českých občanů moc pochva-
lují a posílají do České republiky poděkování ve svém
místním kmenovém jazyce Kisii – „Mbuyamono“. Více
informací najdete zde www.kena.websnadno.cz.

Aleš Kocián, kazatel církve adventistů 
a organizátor sbírky lékárniček v Litomyšli

Za barytonistou Antonínem Švorcem
Šest dnů po J. Horáčkovi odešel navždy
jeho kolega ze souboru opery Národní-
ho divadla Antonín Švorc. Na Smetano-
vě Litomyšli vystupoval devětkrát.
Poprvé již v roce 1963, kdy jako Rado-
van v Libuši byl partnerem sólistů slav-
né divadelní gardy Šrubaře (Přemysl),
Podvalové (Libuše), Otavy (Chrudoš) či
Blachuta (Šťáhlav). 
Po dlouhé pauze, kdy se festival neko-
nal, jsme ho viděli například jako Budi-
voje v Daliboru, Přemysla ve Fibichově
Šárce a Adolfa v Dvořákově Jakobínu. V závěru jeho
kariéry se už u nás hrály i italské opery, takže se zde
mohl představit coby Alfio v Mascagniho Sedláku
kavalíru a naposled docela nedávno, v roce 2005, v roli

Grenvilla ve Verdiho Traviatě.  Rodák
z východočeské Jaroměře (*12. 2. 1934)
se se svým mohutným hlasem, kromě
působení v prvooborovém barytonovém
repertoáru Národního divadla, zaskvěl
především jako představitel wagnerov-
ských rolí. A to také dlouhá léta v ber-
línské Státní opeře, kde byl stálým
hostem souboru (Bludný Holanďan,
Telramund v Lohengrinu nebo Hans
Sachs v Mistrech pěvcích norimber-
ských). 

Antonín Švorc, jeden z těch, kdož psali dějiny i Smeta-
novy Litomyšle, zemřel 22. února. V roce 2003 byl poc-
těn Cenou Thálie za celoživotní mistrovství v oboru
opera.                                    Zdeněk Vandas, foto archiv

Jaroslav Horáček v roli vodní-
ka z Dvořákovy Rusalky,
kterého zpíval na Smetanově
Litomyšli v roce 1986.

Společenská
kronika

Slova moudrých: Čím více peněz, tím méně svě-
domí.    M. Gorkij

Své významné životní jubileum v únoru osla-
vili naši spoluobčané:
80 let - Josef Stříteský, Oldřiška Tovarková,
Ludmila Nespěchalová, Hana Daňsová, Věra
Metyšová - Suchá
85 let - Milada Mužíková, Anton Počarovský
90 let - Zdeňka Petrušková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Petr Háp, Lubná - Olga Čechalová, Opatovec
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Jana a Jaroslav Dvořákovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Vlastimilem Michlem (69 let), Jaromírem Kábr-
tem (85 let), Marií Fuksovou (78 let), Pavlou
Vlčkovou (98 let), Martou Boštíkovou (63 let),
Josefem Janderou (78 let), Janem Pecháčkem
(79 let), Vlastou Štarmanovou (82 let), Emilií
Ptáčkovou (98 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

SPOZ prosí: 
ozvěte se nám
Komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) zajišťu-
je vítání nových občánků našeho města a integrova-
ných obcí, pomoc při organizaci svatebních obřadů,
návštěvy spoluobčanů u příležitosti jejich 80., 85., 90.
a dalších narozenin, návštěvy v rodinách u příležitosti
50, 55, 60... let společného života v manželství,
na přání rodiny slavnostní obřady pro tyto manželské
páry, na základě písemného souhlasu zveřejnění jmen
nově narozených dětí, oddaných párů, jednotlivých
jubilantů a jubilejních manželských párů, zemřelých
občanů v měsíčníku Lilie, nově: setkání manželských
párů u příležitosti 25. výročí uzavření manželství, při-
vítání nových obyvatel v zařízení pro seniory.
K této činnosti potřebují členové komise o těchto oso-
bách vědět, a proto se obracíme na rodiče nově naroze-
ných dětí, aby se v případě zájmu přihlásili k účasti
na slavnostním obřadu vítání občánků, a to na poda-
telně Městského úřadu v Litomyšli. Dále se obracíme
na děti, sourozence nebo příbuzné manželských párů
našeho města a integrovaných obcí, kteří v letošním
roce oslaví výročí 25, 50, 55, 60... let společného živo-
ta v manželství nebo v letošním roce oslaví svá kulatá
životní výročí. Obracíme se na příbuzné nových obyva-
tel v zařízeních pro seniory, aby nás informovali. 
Členové SPOZu potom rádi navštíví jubilanty v jejich
domovech a zařízeních a předají malou pozornost.
Na přání rodiny zorganizujeme slavnostní obřad
pro jednotlivé manželské páry. V podzimních měsících
chceme uspořádat společné setkání „stříbrných“ man-
želských párů.
Kontakt: předseda komise SPOZ Dana Kmošková (tel.:
775 913 400).                                          Dana Kmošková

Reportáže litomyšlské televize můžete shlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
•Opozice prohlašuje, že bude konstruktivní
•Českomoravské pomezí na Holiday World
•Valentýnské zásnuby na zámku
•Začala úprava městských rybníků na Budislavi
•Masopustní průvod jako památka UNESCO

litomyšlská TV na internetu

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

Mimořádná nabídka
Knihkupectví Paseka
Knihkupectví-Antikvariát PASEKA v Litomyšli nabí-
zí knihu Martina Boštíka: Quido Šimek, spasitel
všednosti za mimořádně výhodnou cenu: 190 Kč.
Původní cena 490 Kč. 
Otevřeno máme každý všední den od 9 do 18 hodin
a v sobotu od 9 do 12. PLACENÁ INZERCE
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Vyprávění o litomyšlských domech – 51. část
čit i operní díla, např. v roce 1930 Škroupova „Drátení-
ka“ nebo v roce 1932 Cherubiniho „Vodaře“ se Zdeň-
kem Otavou. V roce 1934 v předvečer otevření výstavy
Bedřicha Smetany byla „Vlastimilem“ a místními muzi-
kanty za jeho řízení uvedena Smetanova opera
„Hubička“ se sólisty Národního divadla, v režii Ferdi-
nanda Pujmana s výpravou Františka Kysely. V roce
1938 nastudoval Smetanovu operu „Dvě vdovy“ opět
za režie Ferdinanda Pujmana a se sólisty ND Adou Nor-
denovou, Mílou Kočovou, Bronislavem Chorovičem
a Hanušem Theinem, dalšími sólisty „Vlastimila“ a jeho
sborem a instrumentalisty. Operu dirigoval Jaromír
Metyš. Byl iniciátorem krásných „Litomyšlských
hudebních úterků“, pořádaných v malém sále Smeta-
nova domu několik let. Umělci většinou vystupovali
za jeho klavírního i slovního doprovodu. Byly to neza-
pomenutelné hudební večery.
V roce 1958 již jako důchodce se Jaromír Metyš rozho-
dl z bytových důvodů opustit Litomyšl a usídlit se
v Moravské Třebové. A opět se zde stal sbormistrem
pěveckého spolku „Smetana“ a současně kronikářem
města. Zemřel 31. května 1975.
Syn Jaromíra Metyše, výborný hudebník, Jaroslav
Metyš, nar. 1930, vedl v Litomyšli dlouhá léta Swingo-
vý orchestr. Patřil do skupiny studentů soustředěných
kolem rektora Stříteského, kteří projevili odpor
k nastupujícímu komunistickému režimu a byl násled-
ně s dvacetidvěma vrstevníky zatčen. Se zatčenými byl
veden ve dnech 9. – 11. října 1950 ve Smetanově domě
ostudný monstrproces. Delegace rodičů, odsouzených
studentů, spolu s panem farářem Jaromírem Metyšem
přijely do Prahy prosit ministra Zdeňka Nejedlého, lito-
myšlského rodáka, za odsouzené. Dopadli ale špatně.
Byli Nejedlým hrubě odbyti a prý museli vyslechnout
poučení, že „reakce musí být zničena jako klubko
zmijí“.
I mladší syn Jaromíra Metyše Karel, nar. 1932, student
sexty litomyšlského gymnázia, se při vyhlášení gene-
rální stávky v roce 1948 se skupinou studentů vyšších
tříd odmítl stávky zúčastnit. Skupina protestovala
proti stávce a nastupujícímu režimu letáky. I Karel byl
tehdejšími státními orgány pronásledován.

Připravila Alena Randáková

Pokračování vyprávění z minulého čísla o čp. 151
na Toulovcově náměstí:
Rettigovi měli více dětí, ale dospělosti se dožily jen
tři. Byli to Jindřiška Josefa, narozená 10. června 1813
v Přelouči, Karel Jan, narozen rovněž v Přelouči 25.
srpna 1815 a Josef Liboslav narozen 8. března 1821
v Ústí nad Orlicí. Josef Liboslav vstoupil do piaristic-
kého řádu a přijal jméno Ondřej. Ten jediný zůstal celý
život v Čechách. Jako zanícený přírovědec se stal čle-
nem Přírodovědné společnosti v Praze a v Brně. Spo-
lupracoval s Geologickým ústavem ve Vídni. On jediný
byl ve styku s rodinou. Od podzimu roku 1867 působil
jako rektor piaristické koleje a nižší reálky v Nepomu-
ku, kde roku 1871 zemřel.
Syn Karel byl zaměstnán jako tiskař v Hradci Králové,
pak v Uhrách a v Itálii, kde se oženil a žil v Terstu.
Jako faktor tiskárny u plavební společnosti Lloyd
dosáhl významného postavení. Po matčině smrti se
písemně spojil s litomyšlským advokátem Dr. Gülli-
chem ve věci vzdání se všech nároků na dědictví,
nevěda, že bylo minimální. Roku 1860 založil tiskár-
nu v Terstu. Datum jeho úmrtí není známo. Jeho dcery
Adéla (1842-1921) hudebně nadaná a Angela (1844-
1933) byly bezdětné.
Dcera Jindřiška nastoupila uměleckou dráhu. Byla
výbornou zpěvačkou a herečkou. V Praze působila
ve Stavovském divadle. Odtud odešla do Štýrského
Hradce. Zde se jí narodila dcera Karolina Josefa Jind-
řiška, kterou pravděpodobně pokračuje rod Rettigů
(Rettichů – jak bylo jméno uváděno v Rakousku). 
Jindřiška byla roku 1842 angažována dvorní operou
v Mnichově, a jak ukazuje její vysoký plat, lze předpo-
kládat, že patřila k předním umělcům opery. Roku
1844 hostovala v Praze. Za matkou však nepřišla. Až
po její smrti navštívila Litomyšl a v doprovodu Litomyš-
lačky paní Pláničkové zašla položit kytici na matčin
hrob. Jindřiška zemřela v pouhých 41 letech 14. září
1854.
V roce 1850 se do domu přestěhovaly ze staré radnice
městské úřady. Zůstaly zde do roku 1868, kdy přesíd-

Dům čp. 151.

seriál

lily do domu čp. 61, koupeného od vdovy po Dr. Gülli-
chovi.
Krátký čas zde sídlil i berní úřad, od roku 1863 v příze-
mí spořitelna a od roku 1868 prozatímně Občanská
záložna, jejímž předsedou tehdy byl Josef Kalles st.,
známý výrobce hudebních nástrojů.
V domě měl byt farář Církve československé husitské
Jaromír Metyš. Tato církev byla v Litomyšli založena
v září 1924. Jaromír Metyš se narodil v Litomyšli 9.
ledna 1896. Základní školu a gymnázium absolvoval
rovněž v Litomyšli. Maturoval roku 1914. Jeho učiteli
hudby tehdy byli Josef Šťastný a poté jeho syn Břetislav
Šťastný, kteří u něho vzbudili nebývalý zájem o hudbu.
Aby se po maturitě vyhnul vojně, nechal se zapsat
do katolického semináře v Hradci Králové. Po tříletém
studiu vstoupil v Praze na jednoroční obchodní školu.
Po první světové válce se vrátil do Litomyšle a od roku
1921 se stal po Antonínu Brachtlovi knihovníkem
v Městské knihovně. Téhož roku začal vyučovat nábo-
ženství nově založené Církve československé husitské.
Od roku 1922 se stal jejím knězem. Od roku 1923 půso-
bil i jako příležitostný učitel náboženství na gymnáziu.
Jaromír Metyš se stal významnou osobností litomyšl-
ského kulturního života. Nejen že zastával funkci
městského kronikáře, ale jako výborný pianista dopro-
vázel na koncertech mnoho předních pěvců a instru-
mentalistů, kteří navštívili Litomyšl. Byl dlouholetým
dirigentem a sbormistrem „Vlastimila“. Nebál se nacvi-

Jako ostatní města a obce čeká i Litomyšl 
na novelu loterijního zákona

Jednu z novel loterijního zákona, která měla umož-
nit obcím vyjádřit se v průběhu povolovacího řízení
videoterminálů na ministerstvo financí, vetoval loni
v červenci prezident Václav Klaus. Skončila tak vrá-
cením sněmovně. Předmětem tří současně projedná-
vaných novel loterijního zákona je regulace
karetních her, přesnější terminologie herních zaří-
zení, a možnost obcí regulovat provozování na svém
územní jednak místně, ale i stanovením provozní
doby, dále pak změna systému odvodu a rozdělení
výtěžku. Další uvažované změny by se týkaly daní
a měly by být ministrem financí předloženy k projed-
návání v polovině roku. Ovšem prozatím se řídíme
platným zákonem o loteriích, který městům nedává
mnoho prostoru pro omezování paragrafy vymeze-
ného hazardu.
Na území Litomyšle je provozováno 32 výherních
hracích přístrojů povolovaných ve správním řízení
obcí a 62 jiných hracích zařízení, tedy videoloterij-
ních terminálů nebo elektromechanických rulet,
povolovaných ministerstvem financí. Těchto 94
automatů se však někomu může jevit jako velké
množství. „Máme nejméně herních zařízení z okol-
ních pěti měst,“ říká starosta Litomyšle Michal Kor-
tyš a čísla to potvrzují. V Poličce jich evidují 96,
v České Třebové však již 222 a i Vysoké Mýto překra-
čuje dvoustovku o pět přístrojů. „V současnosti
město nemůže ovlivnit zařízení povolovaná minis-
terstvem financí, a pokud provozovatel výherního
hracího přístroje splní všechny náležitosti zákona,

nemůže odmítnout vydání povolení,“ sděluje vedou-
cí živnostenského odboru Petr Šmíd a na dotaz
důsledné kontroly sděluje: „Kontrolovat můžeme
pouze to, jestli je dodržován zákaz hry osobám
mladším 18 let a jsou-li provozovány povolené
výherní hrací přístroje. Namátkové kontroly jsou
součásti živnostenské kontroly provozoven. Dozor
nad jinými technickými herními zařízeními prová-
dějí finanční úřady.“
Výherní hrací přístroj je starší typ samostatného
hracího zařízení. Zákon o loteriích stanoví nejvyšší
vsazenou částku, nejvyšší výhru a nejvyšší hodino-
vou prohru každého přístroje. Tyto údaje a nastave-
ní jsou ověřovány státní zkušebnou. Videoloterijní
terminály se vzhledově od hracích přístrojů příliš
neliší, ale provozně jsou to odlišná zařízení, pro něž
neplatí omezení sázek, výher ani hodinových pro-
her. Díky tomu, že jejich fungování povoluje minis-
terstvo financí, nemá provozovatel povinnost městu
tento přístroj oznamovat. Podle zákona však nesmě-
jí být všechny tyto přístroje provozovány ve školách,
školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdra-
votní péče, v budovách státních orgánů a církví, ani
v sousedství uvedených budov. „Město Litomyšl při-
jalo obecně závaznou vyhlášku 4/2001, která zaka-
zuje výherní hrací přístroje ve vyjmenovaných
lokalitách. Jedná se například o státní zámek, auto-
busové nebo vlakové nádraží,“ doplňuje Petr Šmíd. 
Provozovatel za povolení hracího přístroje platí
správní poplatek (výše je stanovena zákonem

o správních poplatcích) podle doby na niž se povole-
ní vydává (nejdéle 1 rok). Dále pak místní poplatek,
který je stanoven obecně závaznou vyhláškou
ve výši 5 000 Kč za čtvrtletí. Místní poplatek se platí
pouze za dny provozu přístroje. Na konci účetního
období je provozovatel povinen odvést část výtěžku,
která je stanovena zákonem o loteriích v procentní
sazbě a je určena na sociální, zdravotní, sportovní,
ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné
účely. Provozovatelé videoloterijních terminálů by
měli městu odvádět místní poplatek ve stejné výši
jako za výherní automat, ovšem za každý povolený
přístroj bez ohledu na to, je-li v provozu nebo ne.
„V Litomyšli jsou všechny poplatky součástí rozpo-
čtu města, správní a místní poplatky nemají účelové
určení. Pouze výtěžek je zapracován do výdajů kapi-
toly odboru kultury a cestovního ruchu a jeho užití
schvaluje rada usnesením,“ dodává vedoucí odboru.
Za rok 2009, kdy bylo v Litomyšli povoleno zhruba
57 výherních hracích přístrojů, bylo do těchto auto-
matů vsazeno 35 milionů korun, vyplaceno 25,7
milionů korun. Odvod městu činil 525 248 korun.
Tato částka se stala příjmem rozpočtu roku 2010.        

-bj- 

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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Nové knižní tituly v městské knihovně
Prudký Libor - Kudy ke dnu, Fry Ronald W. - 101 skvě-
lých odpovědí na…, Dědiček - 333 tipů a triků pro…,
Chadima Vítek - Pavlína Filipovská, Martínek Jiří -
Rodné domy v Čechách…, Seecharran - Moderní
šperky, Kamp Jan van - Aranžování a vazba květin,
Strelecká - Druhý dech, Rut Přemysl - Hovory nejen
o hudbě, Moudrý Karel - Karel Moudrý Kryl, Vítek Jan
- Východní Čechy a okolí, Pérez Beto – Zumba, Kele-
man - Ztělesněná zkušenost, Horová Jitka - 100
inspirací z…, Klimeš - Partneři a rozchody, Carr-
Gregg - Puberťáci a adolescenti, Ellis Albert - Trénink
emocí, Svoboda Ivan - Tajnosti humoru, Bauer Jan -
Podivná úmrtí, Erskine - Dědictví minulosti, Ladd
Linda - Neztrácej hlavu, Žamboch - Čas žít, čas zabí-
jet, Cordonnier - Souboj vášní, NDiaye Marie - Tři

mocné ženy, Kleypas Lisa - Kouzlo podzimu, King
Stephen - Tři vyvolení, Sansom – Zjevení, Parker
Robert - Město neřesti, Plaidy Jean - Slunce v plné
slávě, Small - Pán z hranice, Small - Svět Hetar,
Swann Carolyne - Rubínová orchidej, Cartland –
Zachránce, Kessler Leo - Jízda smrti, Ajvide - Ať vejde
ten pravý, Vasilenko – Blběnka, Downham Jenny -
Ještě než umřu, Collins - Naivní mrcha, Noël Alyson
– Nesmrtelní, Klíma Jan - Nespi s nikým, kdo je…,
Müller Herta - Rozhoupaný dech, Sommerová - Souk-
romé pasti, French Tana - V lesích, Balabán Jan -
Zeptej se táty, Chapman Janet - Noční bojovník, Kess-
ler Leo - Píseční panteři, Baker Tiffany - Sladká vůně
bolehlavu, Crosse Tania - Růže z Cherrybrooku, Fee-
han - Zimní soumrak

165 let - 21. 3. 1846 se narodila v Litomyšli
ANNA CHOTĚNOVSKÁ, přítelkyně T. G. Masa-
ryka ve Vídni. Je pohřbena na hřbitově v Lito-
myšli.
165 let - 20. 3. 1846 se narodil FRANTIŠEK
DOČKAL, dělník a člen řady organizací, sokol
a zakladatel Ochotnického spolku.
145 let - 9. 3. 1866 se narodil ve Slavičí u Hum-
polce ANTONÍN TOMÍČEK, poštovní úředník
v Litomyšli, historik a spisovatel. Autor mnoha
článků a studií z historie města a okolí.
125 let - 18. 3. 1886 se narodil ZDENĚK
DMYCH, majitel kamenotiskárny na Tyršově
třídě (bývalá Hluchanda). Tiskl velmi dobré
grafické práce a plakáty, které sám navrhoval
a tiskl.
120 let - 2. 3. 1891 se narodila v Litomyšli
LUCIE SOVOVÁ, vlastním jménem Františka
Benešová, učitelka. Náměty svých knih čerpala
z Litomyšle a okolí. Poslední knížku Na podsí-
ni vydala po roce 1945 a ilustroval ji Josef
Matička.
120 let - 24. 3. 1891 se narodil v Litomyšli
JAROSLAV TOBOLÁŘ, ve své době známý
obchodník, výrobce mýdla, prodejce cementu
a vápna. Člen Sokola a jeho kinoodboru.
115 let - 13. 3. 1896 zemřel v Praze ANTONÍN
TILLE, ředitel litomyšlského gymnázia, pozdě-
ji zemský inspektor, autor školských učebnic.
110 let - 2. 3. 1901 se narodil v Litomyšli
BOHDAN METYŠ, majitel karosárny a úspěšný
podnikatel, rozšířil závod na výrobu účelových
karosérií a různých strojů.
110 let - 18. 3. 1901 se narodil v Letohradu
PETR JILEMNICKÝ, učitel a spisovatel.
Po vystěhování ze Slovenska krátce působil
ve školách v Budislavi a Jarošově. Byl zatčen
a přežil v koncentračním táboře do 1945.
100 let - 11. 3. 1911 se narodila v Litomyšli
RUŽENA HANYKOVÁ. Za odbojovou činnost
byla zatčena a zemřela v Osvětimi roku 1943.
100 let - 29. 3. 1911 se narodila ANNA
KOCMANOVÁ, učitelka mateřské školy v Lito-
myšli.  Byla zatčena 10. června 1942
a za odbojovou činnost tentýž den popravena.
95 let - 21. 3. 1916 zemřel v Litomyšli
ANTONÍN NEUGEBAUER, městský úředník.
Pro kritiku poměrů v Čechách musel emigro-
vat do Brazilie a Spojených států amerických.
Vrátil se po roce 1892 a přivezl z cest do Lito-
myšle výtisk Komunistického manifestu.
65 let - 8. 3. 1946 zemřel v Praze JAN
VOBORNÍK, profesor, literární kritik, spisova-
tel.  Před odchodem do Prahy učil na gymnáziu
v Litomyšli.

230 let - V srpnu roku 1881 překvapila město
velká povodeň. Po několikahodinové průtrži
zatarasilo řeku splavené dřevo a voda protrhla
hradby. Voda vnikla na náměstí a na dolní části
u pošty byla do výše přes dva metry. Na věži
radnice je dodnes naznačeno, kam voda tehdy
dosáhla. 
100 let - V roce 1911 byla povolena produkce
tři představení biografu ve Smetanově domě.
Město váhalo povolovat takové akce, i když
poprve se zde promítalo již v roce 1905. Obliba
však byla velká, a tak v roce 1917 vznikl bio-
graf v této budově trvale.
90 let - V září roku 1921 město oslavilo 70.
narozeniny Aloise Jitáska. Večerní slavnost se
konala ve Smetanově domě a další den byl prů-
vod na Jiráskovo náměstí k hostinci Na Buř-
valce. Tam Jirásek s rodinou bydlel v letech
1882–1888. Na budovu byla umístěna pamětní
deska.                          Připravil Miroslav Škrdla

březen 2011
kalendárium Litomyšle

Jana Věnečková získala 
potřetí Dětskou Portu

Hudební soutěžní přehlídka Dětská Porta v letošním
roce dospěla k jubilejnímu XX. ročníku. Republikové
finále Dětské Porty 2011 se konalo v pražském boh-
nickém divadle Za Plotem opět v době pololetních
prázdnin, které letos připadly na 2. - 4. února. V po-
sledních pěti ročnících postoupila z našeho města
do finále této soutěže zpívající houslistka Jana Věneč-
ková a pokaždé dosáhla na stupně vítězů.
V letošním ročníku opět zazářila. Se svým hudebním
blokem v kategorii sólistů do 18 let zvítězila a získala
tak po letech 2007 a 2009 své třetí prvenství. 
Jana se na hudební scéně prezentuje vlastní osobitou
tvorbou, za kterou jí byla v loňském ročníku udělena
i autorská porta. Ve svých skladbách doprovází zpěv
především hrou na housle, které občas vymění za man-
dolínu, případně kytaru. Na hudebních festivalech
pravidelně vystupuje nejen jako sólistka, ale i se svou

kapelou Věndy, které letos porota Dětské porty uděli-
la v kategorii skupin 3. místo a dále pak s kapelou
Věneband.                                 Text a foto Josef Věneček

inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz
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Krytý bazén v Litomyšli,
dílo občanů města

Je to sice trochu ostuda, ale poprvé až 9. února koneč-
ně navštěvuji náš nový bazén v Litomyšli. Hned při
vstupu mě zaujme moderní, originální a nadčasově
řešená dispozice vstupního prostoru. Obsluha
u pokladny mi rychle a bez problémů vysvětlí, jaké
mám možnosti. Nejlepší se mi jeví koupě náramku
a permanentky na 10 vstupů. 
Postupuji dále do šaten. Jsou společné pro muže
a ženy s digitálními skříňkami a prostory pro převléká-
ní. Neliší se téměř v ničem od běžných zařízení, které
jsem navštívil v posledních letech u nás i v zahraničí. 
Pokračuji dál do sprch. Vítá mě ženský smích, protože
nemám brýle, a tak jsem omylem vlezl do dámských
sprch. Omlouvám se, a za ještě hlasitějšího smíchu
opouštím pozice a přes mužské sprchy jsem konečně
u bazénu. 
Opět mě upoutá půvabná, svižná a moderní architek-
tura s jednoduchým účelovým řešením. Trochu mi to
připomíná kubismus. Po prvních krocích zjišťuji, že
podlaha malinko klouže, ale není to tak strašné, plo-
cha přeci není určená pro běh a dovádění, tak jak jsme
zvyklí z letních koupališť, jedná se pouze o komunika-
ci sprcha - bazén. 
Kam s ručníkem? Chybí háčky nebo odkládací prostor,
a tak použiji lavičku. Konečně plavu. Voda je průzrač-
ně čistá a má příjemnou teplotu. Po hodině intenzivní-
ho plavání cítím, že toho mám dost a jdu své zmožené

tělo na okamžik zrelaxovat do masážního bazénu
a následně navštěvuji parní komoru. To ještě jednou
zopakuji a v limitu 1,5 hodiny opouštím bazén. 
Je mi báječně. Cítím se svěží a uvolněný. Mám dobrý
pocit, že jsem cosi vykonal ku prospěchu svého zdraví
v tak pitoreskním prostředí. Jsem rád, že konečně
máme bazén. Dnes už asi nemá cenu diskutovat o tom,
že mohl být dříve, a že mohl být levnější či větší.
Buďme rádi, že ho tady konečně máme, protože vzhle-
dem k současné situaci v Evropské unii a finanční krizi
by tady v budoucnu zřejmě vůbec nebyl nebo by byl
podstatně dražší. Krytý bazén je dnes v Evropě běžnou
součástí služeb ve městech velikostí srovnatelných
s Litomyšlí. 
Na jednu věc jsme však všichni zapomněli, jak je to
běžným zvykem v našem domácím prostředí, totiž
poděkovat. Ano, chci tímto poděkovat především
všem občanům Litomyšle, kteří se podepsali pod peti-
ci za vybudování bazénu, kterou neúnavně organizo-
vala paní učitelka Božena Šťovíčková. Na základě této
občanské iniciativy potom odvážnější (či ustrašenější)
zastupitelé Litomyšle schválili dne 11. 3. 2008 (18 pro,
5 se zdrželo) na zastupitelstvu vybudování bazénu.
V neposlední řadě potom děkuji placeným úředníkům
města, kteří dotáhli tuto věc do konce.

Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel města

Podivné masopustní
postavy
Na návštěvu Litomyšle se vždy těším. Rád pozoruji, jak
se vaše město proměňuje, jak mizí nevzhledné fasády
domů. Jako občasný návštěvník soudím, že město se
mění se vkusem a s důrazem na historii a tradice. O to
více jsem byl, promiňte, zhnusen z posledního maso-
pustního veselí ze dne 12. února. Pochod masek, které
mají na kloboucích obrázky prsatých dívek s roztaže-
nýma nohama, byl přehlídkou nevkusu, a tedy přes-
ným opakem toho, oč se Litomyšl dlouhodobě snaží. 

Petr Dvořák

Pár laviček
pro pěší i cyklisty
Vážená redakce, rád bych prostřednictvím redakce
Lilie vyjádřil nejen moje přání, ale i dalších spoluobča-
nů. Velice často používáme s manželkou pro vycházku
v přírodě cyklostezku vedoucí kolem budovy ČEZ
a dále směrem k napojení na polní silnici vedoucí
od osady Suchá do Strakova. Této cyklostezky používá
značná skupina spoluobčanů jak k vycházkám, tak
jako cyklo. Dle vyjádření mnoha občanů by bylo
pro krátký odpočinek vhodné na této trase vybudovat
několik málo laviček, neboť je zde i pěkný pohled
do přírody. Děkuji za zvážení návrhu a jsem s pozdra-
vem                                                         Vladimír Doseděl

Odpověď  
Pro řešení daného požadavku by měl být použit stejný
jednoduchý a pevně zabudovaný typ laviček, jako je
umístěn v prostoru lesa na Černé hoře. Umístěny
budou na městských pozemcích v linii vysázených
alejí tak, aby nepřekážely pohybu zemědělských stro-
jů, ani neohrožovaly ostatní uživatele komunikace.
Prozatím se neuvažuje se zpevněním povrchu v jejich
okolí. Věc je zatím ve fázi příprav, budou probíhat jed-
nání.            Antonín Dokoupil, odbor rozvoje a investic

Vedle jak ta jedle II.
Reakce na text v Lilii č. 2 / str. 13 (pozn. red.).
Prostor pro uvědomování si české krajiny jsou místa,
kde se příroda prolíná s lidskými prvky. Můžeme se
ptát, proč generace krajinářů malují polní cesty, cha-
lupy ve stráni, kapličky, nebo boží muka. Možná je to
proto, že nám právě stopy lidské činnosti otevírají
cestu k ní a cítíme se v ní doma. Ptejme se, proč naši
předkové umisťovali u rozcestí a na významných mís-
tech křížky, či právě sochy svatých. Snad chtěli vyjád-
řit blízkost a soulad české krajiny s lidskou duší. 
Únorová Lilie nabízí jiný, modernější pohled na krajin-
né dominanty. Článek M. Červinkové osvětluje důvo-
dy, proč nebyla stoletá lípa, vysazená kdysi u svatého
Prokopa na Záhradi, nahrazena novou lípou, nýbrž
dvěma parkovými jedličkami. Dozvěděli jsme se, že
teprve správa zeleně města Litomyšle umí „dát v pro-
storu soše vyniknout a dodá vážnosti a důstojnosti“.
Přichází tak s novým postojem k tradici, k nositelům
paměti v české krajině, ke kontinuitě, která dělá čes-
kou krajinu s monumentálními lipami, javory, duby, či
jinými listnáči jedinečnou. Otevírá nový přístup
k lidem, kteří sochy svatých s pokorou vztyčovali
a sázeli vedle nich stromy, které tu rostly odpradávna
a nevědomky tak utvářeli genia loci daných míst
na staletí.
Na závěr článku nás autorka ujistila, že záměr byl
„samozřejmě konzultován se zahradním architektem“.
Pokud takoví odborníci budou spoluvytvářet budouc-
nost naší české krajiny, potom svatý Prokope, buď
s námi.                                                   Jan Vavřín, učitel

z dopisů čtenářů

Propagace Litomyšle v ČR?
Proč nemá Litomyšl turisty?

Propagace Pardubického kraje a Litomyšle na význam-
ných propagačních akcích není dlouhodobě žádná.
Sám jsem navštívil např. akci Regiontour Brno, kterou
považuji za jednu z nejdůležitějších v ČR. Opět jako
v loňském roce jsem propagaci Litomyšle nenašel.
Kdybych dopředu nevěděl, že propagační materiál
bude na stánku památek UNESCO (1 plakátek), nena-
šel bych ho.
Nechápu, že není žádná propagace Pardubického kraje
a Litomyšle, která se nekoná na těchto důležitých
akcích. Na veletrhu v Brně nebyl kraj, který by se neú-
častnil této akce, kromě Pardubického. Nemá snad
Pardubický kraj finance na to, aby se tam propagoval?
Paradoxně já sám společně s IC Moravská Třebová
jsem propagoval cyklostezky pro Pardubický kraj
za svoje finanční prostředky.
Když se podívám na kabelovou televizi z Litomyšle,
v žádném případě nechci kritizovat zřizovatele, pře-
kvapuje mě, že pracovníci Městského úřadu Litomyšl
se tam vychválili s propagací mezi Thajskem, Tunis-
kem, Egyptem a dalšími zeměmi. Měli by se propagovat
na veletrzích, kde se propagují česká města. Uvědo-
mují si tito lidé z Městského úřadu Litomyšl, že turis-

tika a turisté jsou pro Litomyšl, obyvatele Litomyšle
a poskytovatele služeb nesmírně důležití?
A ptám se, jak dlouho bude Litomyšl váhat s nabídkou
jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí v České
republice? Jak dlouho bude váhat při budování cyklo
a in-line stezek a turistických tras? Mám informace
o tom, že zdroje z EU na tyto projekty budou končit.

Hubert Stratílek

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

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

NABÍZÍ
Výrobu všech druhů pomníků včetně příslušenství. Vše z kvalitních materiálů.

Opravy starých pomníků. Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
Dále vyrábíme: panelové hrobky, plotové desky včetně sloupků, skruže,

dlažby, meliorační žlaby.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Vás zve na

STEAKOVÉ
HODY

s nabídkou kvalitních
zahraničních vín konané ve dnech

24. - 27. března 2011.
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Teplota a její měření

V těchto měsících je poměrně aktuální téma horečky
a její léčení. S tím je samozřejmě spojeno i samotné
měření teploty. Většina z nás již zaregistrovala, že
od 1. 1. 2010 je v zemích Evropské unie zakázáno pro-
dávat teploměry, ve kterých je měřícím médiem rtuť.
Tento zákaz se ovšem netýká používání těchto, dříve
zakoupených, teploměrů. Riziko spočívá v tom, že při
poškození teploměru je rtuť považována za toxický
odpad. Dříve, než si vyjmenujeme jednotlivé druhy
teploměrů dostupných na trhu a jejich případné výho-
dy a nevýhody, řekněme si něco o tom, co lze považo-
vat za fyziologické hodnoty tělesné teploty.
Centrum pro řízení tělesné teploty je uloženo v hypo-
talamu (část mozku). Během dne tělesná teplota
zaznamenává určité fyziologické výkyvy. Nejnižší hod-
noty jsou zpravidla v 5 hodin ráno a nejvyšší mezi 17.
a 18. hodinou. Od toho se odvíjí časy měření teplot
v nemocnici. Teplota se také liší podle místa na těle,
kde měření provádíme. Podpaží: 34,7 – 37,3 °C; ústa:
35,5 – 37,5 °C; konečník: 36,6 – 38 °C; ucho: 35,8 –
38 °C.
Metody měření můžeme rozdělit na kontaktní: skleně-
né teploměry obsahující slitiny galia (na první pohled
k nerozeznání od rtuťových teploměrů), elektronické
teploměry (většinou plast s kovovou špičkou, tvar tep-
loměru, na jaký jsme zvyklí) anebo kontaktní proužky
se stupnicí; bezkontaktní: infračervené (čelní, ušní)
nebo skenovací
Pro domácí využití se více používají kontaktní teplo-
měry. Nevýhodou skleněných teploměrů s obsahem
slitiny galia je, že takřka nejdou sklepat. Jako vhodné
lze doporučit kontaktní bodové proužky, kde 1 bod =
0,1 °C, rozsah měření 35,5 – 40,4 °C (mírná nevýhoda:
vaše tělesná teplota může být vyšší než 40,4 °C),
odchylka +0,1 °C – 0,2 °C. Jejich výhodou je nízká
pořizovací cena, lze je použít na měření v ústech, pod-
paží a na pokožce, jejich použitelnost je 5 let. V domá-
cí praxi se nejčastěji používají elektronické teploměry.
Jejich rozsah je 35,5 – 42,0 °C, odchylka ±0,1 °C. Při
měření je nutné dodržet návod k použití od výrobce,
dbát na dobrý stav baterií (novější typy mají signaliza-
ci stavu baterie). Z osobních zkušeností je vhodné tep-
loměr ponechat na místě měření ještě další 2 – 3
minuty po zvukové signalizaci, aby se teplota zcela

ustálila. Elektronické teploměry lze používat na měře-
ní v podpaží, v ústech a v konečníku.
Menší pozornost věnujme i bezdotykovým teplomě-
rům. Jejich pořizovací cena je zpravidla několikaná-
sobně vyšší. Často vyžadují školenou obsluhu a stejně
jako mnoho jiných složitých zařízení více podléhají
zevním vlivům. Naměřená teplota může být ovlivněna
bezpočtem okolností (vlhkost, teplota okolí, průvan,
barva pokožky, barva stěn a okolních předmětů,
suchost či vlhkost pokožky, ochlupení, atd.). Bezkon-
taktní teploměry pracují na principu infračerveného
záření. I v českých domácnostech se občas používají
ušní teploměry. Rozsah měření mají 35,5 – 42,0 °C
a odchylku ± 0,2 °C. Důležitá je čistota ucha i případ-
né ochlupení. Infračervené bezdotykové čelní teplo-
měry nelze v domácím prostředí doporučit, protože
vyžadují sledování velkého množství ovlivňujících
faktorů a chyba může dosahovat až 2,5 °C, přestože
deklarovaná přesnost je ±0,3 °C.
U člověka je za horečku považována teplota vyšší než
38 °C (více než 37 °C se považuje za zvýšenou teplo-
tu). Horečka není nemoc, nýbrž pouze projev (pří-
znak) nemoci či jiného chorobného stavu. Je
léčebným procesem, který zvyšuje rychlost a sílu imu-
nitní odpovědi a omezuje účinnost množení některých
patogenů. Uměle snižovat horečku je vhodné jen,
pokud přesáhla jistý práh (někdy udávaný jako 38,5 °C
až 39 °C) či pokud trvá příliš dlouho.
Tradičními léky proti horečce jsou paracetamol a ibup-
rofen, který je doporučován dětem od 2. měsíce věku,
resp. od hmotnosti 7 kg. Kyselina acetylsalicylová se
do 15. roku života nepoužívá pro možnost rozvoje Rey-
ova syndromu u dětí, což je onemocnění vedoucí
k poškození jater a mozku. U horečky je třeba vždy
zabezpečit dostatečný příjem tekutin. Osvědčenou
terapií horečky jsou také mokré zábaly. Osuška se
namočí ve vlažné vodě (cca 25 °C) a přikládá se
na oblast hrudníku a břicha, a to na dobu 10 - 15
minut. Poté se přeměří tělesná teplota, a pokud horeč-
ka trvá, lze zábal opakovat 3x během 2 hodin. Nemoc-
né dítě také lze omývat houbou ve vaničce s menším
množstvím vlažné vody po dobu 10 – 30 minut. U star-
ších dětí se preferuje sprchování. Žádnou z fyzikálních
metod nepoužíváme, pokud má dítě mramorovanou
kůži na těle, chladné končetiny či negativně vnímá
ochlazovací procedury.   

za Lékárnu U Slunce Táňa Tomášková

o zdraví
Rozpis služeb

LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel.: 461 655 397
So 5. 3. - MUDr. Hrouzek
Ne 6. 3. - MUDr. Mareš
So 12. 3. - MUDr. Sláma
Ne 13. 3. - MUDr. Sláma
So 19. 3. - MUDr. Cacek
Ne 20. 3. - MUDr. Jindrová
So 26. 3. - MUDr. Fenclová
Ne 27. 3. - MUDr. Tišlerová

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel.: 461 655 269
So 5. 3. - MUDr. Beňová         
Ne 6. 3. - MUDr. Jung                                                
So 12. 3. - MUDr. Švábová
Ne 13. 3. - MUDr. Filová
So 19. 3. - MUDr. Šafrová                         
Ne 20. 3. - MUDr. Reifová
So 26. 3. - MUDr. Beňová
Ne 27. 3. - MUDr. Laštůvková
So 2. 4. - MUDr. Filová                                              
Ne 3. 4. - MUDr. Hájková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00-13.00)
So 5. 3. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 6. 3. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 12. 3. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 13. 3. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 19. 3. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 20. 3. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 26. 3. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 27. 3. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 2. 4. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 3. 4. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00-11.00)
5. - 6. 3.  - MUDr. Cacek Tomáš 
Trstěnice 184, Litomyšl, tel.: 461 634 157
12. - 13. 3. - MUDr. Eliáš Adolf
Kpt. Jaroše 404, Litomyšl, tel.: 461 612 733
19. - 20. 3. - MUDr. Hebltová Vladimíra
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
26. - 27. 3. - MUDr. Joukl Jan
J. E. Purkyně 1150, Litomyšl, tel.: 461 615 402
2. - 3. 4. - MUDr. Kašparová Leona
Janáčkova 523, Polička, tel.: 775 724 524

TyfloCentrum je také ve Vysokém Mýtě
Dovolujeme si informovat, že TyfloCentrum Pardubice,
o.p.s. otevřelo novou pobočku, která se nachází
ve Vysokém Mýtě, konkrétně v přízemí Centra sociál-
ních služeb, na adrese Plk. B. Kohouta 914. 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je střediskem denních
služeb a jeho posláním je poskytovat sociální služby
osobám s těžkým zrakovým postižením. Díky těmto
službám dochází u lidí se zrakovým postižením k inte-
graci do společnosti, k jejich osobnímu rozvoji a sebe-
realizaci. Mezi tyto služby patří například odborné
poradenství (žádosti o ZTP, ZTP/P, příspěvky, kompen-

zační pomůcky), průvodcovská služba (doprovod
na úřad, k lékaři či pomoc při čtení tiskovin nebo pře-
pisování textů), nejrůznější volnočasové aktivity
(výlety, divadlo, posezení u kafíčka, jízda na dvojko-
lech), výuka na počítači a další služby.
Velice rádi vás přivítáme ve vysokomýtské pobočce
pardubického Tyf loCentra, kde naše pracovníky
zastihnete každý čtvrtek od 8.30 do 13.00, nebo
můžete zavolat na telefonní číslo 774 415 173.

za kolektiv zaměstnanců
Markéta Tamchynová  a Petr Hromádko

Jak se nám daří 
aneb Komuniké o.p.s. v roce 2011

Letošní rok začala obecně prospěšná společnost
Komuniké s realizací aktivit pro pomáhající pracovní-
ky v oblasti péče o rodinu. Kurzy Úvod do problemati-
ky sociální práce s rodinou a Základy sanace rodiny se
zaměřují na preventivní podporu sociálně vylouče-
ných rodin s dětmi, kde se pracovník setkává s širokou
škálou problémů, které rodiny často v jejich globále
nejsou schopny efektivně řešit. 
I další programy jsou zaměřené na podporu pomáhají-
cích profesí. Programy Jemné dotykové techniky
a Výběr vhodného materiálu při léčení chronických ran
zajistí účastníkům z řad zdravotnického personálu

potřebné body, ale hlavně nové informace, pro využití
v praxi.
Nezapomínáme ani na úředníky a pedagogické pracov-
níky. Ti se s nabídkou našich kurzů setkají v průběhu
léta. Novinkou je i připravované poradenství pro zaří-
zení poskytující sociální služby. 
S našimi vzdělávacími programy se setkáte převážně
v regionu Litomyšle, ale můžete nás potkat v Brně
i Hradci Králové. Přibližujeme vzdělávání k zájemci,
a tak se další místa brzy objeví. Bližší informace nalez-
nete na www.komunike.eu.

Mgr. & Bc. Alena Fiedlerová 

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….
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Kontrola a čištění komínů
podle nového nařízení

Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 1/2010 Sb.,
které zrušilo vyhlášku č. 111/1981 Sb. Tato vyhláška
ukládala všem provozovatelům komínů se spotřebiči
na pevná paliva do 50 kW, že jim takový komín musel
kominický podnik čistit a kontrolovat 6x do roka,
včetně vybrání 1x do roka pevných částic do předem
připravené kovové nádoby.
Nyní však již platí pravidla nová: Každý si musí počí-
nat tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spo-
třebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz
spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje
za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestli-
že se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čiš-
tění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách níže uvedených a pokud
nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shle-
dány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Tato osoba provádí i čištění spali-
nové cesty. Čištění spalinové cesty, sloužící pro odtah

spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně, je možné provádět svépomo-
cí za podmínky níže uvedené. 
Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi,
zejména se zaměřením na odstraňování pevných usa-
zenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírá-
ní pevných znečišťujících částí nahromaděných
v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kon-
denzátů ze spalinové cesty. Spalinovou cestu, na kte-
rou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu
od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplý-
vající ze lhůt čištění spalinové cesty níže uvedených,
není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu
kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové cesty
se provede, před opětovným uvedením spotřebiče
paliv do provozu.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen
proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení
spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem
„Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se
kontrola a čištění neprovádí.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spo-
třebiče paliv za období jednoho roku jsou:

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v souč-
tu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol
a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, při-
čemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, při-
čemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva, sloužícího v živnostenské pro-
vozovně k přípravě pokrmů, se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomo-
cí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Výkon                           Činnost                               Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
připojeného                                                                       Pevné                     Kapalné   Plynné
spotřebiče                                                            Celoroční  Sezónní
paliv                                                                         provoz    provoz
do 50 kW včetně  Čištění spalinové cesty              3x        2x                            3x        1x

Kontrola spalinové cesty                  1x                                 1x        1x
Výběr pevných (tuhých)                   1x                                 1x        1x

znečišťujících částí a kondenzátu
nad 50 kW               Kontrola a čištění                             2x                                 1x        1x

spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)                     2x                                 1x        1x

znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv                  2x                   nejméně podle návodu výrobce

„Uloupené“
Šibřinky

Letošní Šibřinky, s podtitulem „Po stopách zločinu“,
se v litomyšlské sokolovně odehrály 26. února. I přes
nebezpečí krádeže či přepadení přišlo na již sedmý
ročník této akce přes 150 hostů. Na případné zlodějské
gangy byli pořadatelé připraveni, ovšem Šibřinky se
neobešly bez ztemnělého sálu a maskovaných postav,
pohybujících se mezi hosty. 
„Toho zločinu, vyšetřování a kauz se i ve společnosti
odehrává hodně, tak jsme si letos řekli… po stopách
zločinu,“ vysvětlila organizátorka Dana Kmošková
a dodala: „Samozřejmě neděláme z toho politickou
akci, jsou tady piráti, loupežníci, policajti, drábové,
zločinci historičtí i ti současného druhu.“ 
Během večera se pak o zábavu postarali také účinkují-
cí se třemi vystoupeními či sami zločinci. Taneční show
pirátek z Karibiku vystřídal Mackie Messer, londýnský
král podsvětí, lupič a vrah.        Text a foto Jana Bisová

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění
v oboru kominictví a která je zároveň revizním techni-
kem komínů či dalšího. 
Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo
po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzni-
ku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené kontrole anebo čištění a revizi spalino-
vé cesty vydá odborně způsobilá osoba písemné
zprávy. Pokud právnická nebo podnikající fyzická
osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí,
učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné
provozní dokumentace, kterou předloží odborně
způsobilé osobě při provádění kontroly.
Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění
nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které
bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví,
život nebo majetek osob a které nelze odstranit
na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost píse-
mnou cestou, v případě nedostatků způsobených
nedodržením technických požadavků na stavbu,
příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedo-
statků, týkajících se nedodržení požadavků
na požární bezpečnost, orgánu státního požárního
dozoru.
Vypalování komína je odstraňování pevných usaze-
nin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína
jejich kontrolovaným spálením. Komín se smí vypa-
lovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit
pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpo-
kladu, že komín je odolný proti účinkům hoření,
a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému
má komín sloužit. Komín může vypalovat pouze
odborně způsobilá osoba, a to za pomoci další
k tomu způsobilé osoby. Vypalování komína ozna-
muje majitel stavby místně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracov-
ních dnů přede dnem zahájení této činnosti.

Karel Zeman, odborně způsobilá osoba
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Střední zahradnická a technická škola už od 1. dubna
Pardubický kraj, jako zřizovatel někte-
rých středních škol, přistoupil ke slučo-
vání vybraných vzdělávacích zařízení.
Slučováním se Kraj snaží stabilizovat
a zkvalitňovat jednotlivé obory. Napo-
sledy v rámci optimalizace školství
odsouhlasili zastupitelé kraje sloučení
Střední průmyslové školy potravinářské
a SOŠ a SOU v Poděbradské ulici v Pardu-
bicích. Nástupnickou školou se stane
Střední škola potravinářství a služeb
Pardubice. Na apríla pak vznikne v Lito-
myšli nový vzdělávací subjekt – Střední
zahradnická a technická škola, jako
nástupnická škola původně střední
technické školy a školy zahradnické.
„Musíme slučovat obory, které jsou příbuzné a které
na sebe navazují,“ vysvětlila radní pro školství Jana
Pernicová a dodala: „V rámci každé reformy je třeba
provést i radikální změny, byť vyvolávají určitý odpor
u těch, kterých se přímo týkají. A protože již v letošním
roce většina středních škol signalizuje finanční problé-
my, je třeba přijímat i nepopulární rozhodnutí ihned.
Ředitelem Střední zahradnické a technické školy
v Litomyšli se od 1. dubna stane Ing. Ivo Jiránek. Ten
v této chvíli stále vykonává funkci ředitele střední
zahradnické školy. V souvislosti s blížícím se sloučením
odpověděl na několik otázek. 

Můžete připomenout, jak vlastně došlo k rozhodnutí
o sloučení dvou litomyšlských škol?
O prázdninách jsem byl požádán panem starostou,
abych v rámci udržení technické školy v Litomyšli, kde
se předpokládaly velké ekonomické problémy, dohodl
s technickou školou sloučení obou subjektů. Přáním
technické školy ale bylo, abych své místo nabídl
do konkurzu. Pan starosta mi řekl, že jako dobrý ředi-
tel musím být ochotný a schopný své místo obhájit, tak
jsem s tím souhlasil. 

Ředitelem „nové” školy jste až od 1. dubna, jaké kroky
podnikáte nyní?
V současné době chystáme otevírání tří nových specia-
lizací u zahradnických oborů. Zveřejnil jsem to
na internetových stránkách až 1. února, protože do 31.
ledna by nás všechny zahradnické školy v republice
mohly kopírovat, takže jsem skutečně čekal na posled-
ní chvíli. 

Můžete být konkrétnější? O jaké obory se jedná?
Z těch nejzajímavějších oborů, které otevíráme jako
jediná škola v republice, je obnova a rekonstrukce his-
torických zahrad a parků. Myslím si, že to bude v rámci
toho architektonického směru, který na škole máme,
velice zajímavá specializace. Je tedy jediná v republice

a vlastně ani není úmyslem udělat celou
třídu. Půl třídy by z hlediska pracovního
uplatnění úplně stačilo. Smyslem je
hlavně zaškolit, vyškolit nové odborní-
ky od posledních starých zahradníků,
kteří se tomu věnují. Zachránit staré
řemeslo, staré techniky a domlouváme
v současné době spolupráci s francouz-
skými partnerskými školami, protože by
pak část praxí probíhala i v evropských
historických zahradách zámků na Loiře. 

Jste již obeznámen se situací na ved-
lejší technické škole? 
Začínám se seznamovat. Samozřejmě
situaci na zahradnické škole znám
do detailů, na technické škole mi ale

nepřísluší se tím zabývat. K údajům o škole se dostanu
až od 1. dubna. Nemám zatím žádnou pravomoc a plně
respektuji to, že pan ředitel Janecký je ředitelem do 31.
března. Samozřejmě se musím starat o to, co bude od 1.
dubna a musím se starat o to, aby ta nová škola vše
zvládla co nejlépe. 

Dojde k nějakým zásadním změnám na technické
škole?
Z mého pohledu k žádným velkým změnám nedojde.
Rozhodnutím o tom, že skončil obor Provoz a ekono-
mika služeb a dopravy, padlo ještě před sloučením. To
bylo zřejmě z důvodu malého počtu zápisových líst-
ků. O vyšší odbornou školu nebyl v posledních letech
zájem, takže šla v minulém roce úplně na nulu, takže
tam jsem také nic neměnil. Jeden z těch nových tech-
nických oborů, které chceme nabídnout od září, je
zahradní mechanizace. Bude určena hlavně chlap-
cům. Myslím si, že v budoucnu nebudou lidé nakupo-
vat traktory, sekačky a podobné věci, že si spoustu
věcí nechají dělat službově,anebo pokud budou mít
nářadí, tak si je budou chtít nechat odborně opravo-
vat. V tomto směru by mohl být i o obor zájem. Vzhle-
dem k tomu, že nemohu tento obor otevřít
na technické škole, protože nejsem ředitelem této
školy, tak nabízím tuto specializaci na zahradnické
škole. Více méně proto, aby vešla v určité povědomí,
a počítám, že od dalšího školního roku přejde pod
technické obory. Budeme se určitě snažit otevřít
i účetní obory pro technické směry, protože si mys-
lím, že v tomto směru by se mohlo podařit zaplnit
určitou mezeru na trhu. Zájem o účetní obory by
mohl být i mezi hendikepovanými studenty. 

Jaký vliv na počet žáků bude sloučení mít?
Prvního dubna budeme mít necelých 800 žáků, když
se spojí tyto dvě školy. Bude to jedna z největších
škol v rámci Pardubického kraje. Na otázku počtu

rozhovor

Nový ředitel Střední zahrad-
nické a technické školy
Ing. Ivo Jiránek.

žáků je však těžké odpovědět. I přes redukci jsme
v minulém roce nabrali skoro o 10 % žáků více. Právě
tím, že jsme nabízeli specializace, které v republice
vůbec nejsou. Přesvědčili jsme rodiče, že jsme natolik
kvalitní škola, aby k nám poslali děti třeba z Liberec-
ka, Frýdlandska, oblastí za Prahou směrem na Plzeň,
z Hodonína, Břeclavi apod. Pokud ti žáci nejsou
v místě, musíme je natáhnout z větší vzdálenosti.
Samozřejmě určitým rizikem je, jak veřejnost vnímá
sloučení technické a zahradnické školy. Všichni by
měli vědět, že škola je připravená dopředu. Velkým
rizikem je také přijímací řízení na střední školy. To
vnímáme všichni. Myšlenka přijímacích zkoušek
na střední školy vůbec není špatná, je to určitý návrat
zpátky k tomu, co tady bylo v 80. letech. Ovšem
za předpokladu, že se přijímací zkoušky budou děla
celorepublikově. V případě, že to udělá jeden nebo
několik krajů, a my jsme v situaci, kdy to děláme my
(Pardubický kraj) a okolní kraje nikoli. Otázka tedy
je, jestli se nám podaří přesvědčit žáky, že jsme nato-
lik dobrá škola, aby k nám přišli, přestože u nás
zkoušky dělají a jinde ne.                                           -bj-

Českomoravské
pomezí zve

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
13. března od 15.00 / Fabrika
Michal na hraní - pořad M. Nesvadby pro děti
16. března od 19.00 / Fabrika
Pražský komorní balet P. Šmoka: Okna do
duše
27. března od 19.00 / Fabrika
Miro Gavran: Vše o ženách - komedie o
mužích, kteří se domnívají, že všechno ví…
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
4. března od 20.00 / Divadelní klub
Rytmus král tour 2011 - hip-hopové turné
29. března od 19.00 / Tylův dům
Malý princ - divadelně-literární inscenace,
hrají T. Pavelka a D. Kolářová.
do 27. dubna / Centrum B. Martinů
Od masopustního veselí k velikonočnímu
pondělí - tématická výstava

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
24. března od 19.30 / kinosál
D. Foo a F. Rame: Otevřené manželství - tra-
gikomedie o odvrácené straně lásky, hrají J.
Krausová a K. Roden
2. dubna / zámek
Zahájení zámecké sezóny - 10.00–17.00 stře-
dověký jarmark, 14.00–17.00 doprovodný pro-
gram
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
do 9. března / regionální muzeum
Pojďme si hrát s panem malířem Zdeňkem
Burianem - interaktivní výstava
19. března od 20.00 / M-klub
Mňága a Žďorp - koncert v klubové scéně
do 11. března / Městská galerie, Výstavní síň J.
Jušky
Grafika - výstava vrcholných děl českých grafi-
ků 20. stol.
31. března od 19.30 / Šemberovo divadlo
RADUZA s kapelou - koncert
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V LITOMYŠLI V BŘEZNU 2011 
3. 3. Čt 10.00 Masopustní průvod v maskách dětí I. MŠ - sraz na zahradě I.MŠ, náměstím zpět do školky • I. MŠ - zámecká 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 pojišťovny Generali - hraje Medium II • Lidový dům tel. 461 619 047
20.00 Prague Conspiracy + The Spankers + Rocket Dogz - koncert, after party, předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč • MC Kotelna www.mckotelna.cz

5. 3. So 16.00 Jaroslav Medo: O snech, snění a práci se sny… - přednáška, diskuze, vysvětlení vašich snů • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
20.00 Farní benefiční ples - hraje Combo 2, vstupné 80 a 120 Kč (předprodej v IC) • Lidový dům tel. 461 612 263
20.00 Oldies 60s-90s - dj Wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

6. 3. Ne 10.00 Bohoslužba pro rodiny s dětmi - k vidění Lego městečko • Nový kostel Církve bratrské     www.novykostel.cz
7. 3. Po 8.00-16.00 Záhady keramiky - výtvarně keramické dílny, poplatek 130 Kč na den (v ceně oběd + svačina) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
8. 3. Út 8.00-16.00 Záhady keramiky - výtvarně keramické dílny, poplatek 130 Kč na den (v ceně oběd + svačina) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

17.00 Írán: cesta za šírázskou růží - přednáška Jaroslava Stohla • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9. 3. St 8.00-16.00 Textilní záhady - výtvarně keramické dílny, poplatek 130 Kč na den (v ceně oběd + svačina) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

10.00 Měsíc knihy - čteme dětem z našich oblíbených knih • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
17.30 Přednáška o Zdravém bydlení a Stavební medicíně, aneb jak vnést do svého domova harmonii... - P. Makeš • Faltys. knihkupectví tel. 608 617 211
18.00 Promítání historických filmů o Litomyšli - Klub filmových amatérů • Hotel Zlatá hvězda 
19.00 Dance party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
19.30 504. LHV: Hudba shakespearovy doby - abonentní koncert, vstupné 100 Kč (předprodej v IC) • kaple v pivovaru tel. 461 613 239

10. 3. Čt 8.00-16.00 Stopy, otisky, struktury + tisk na trička - výtvarně keramické dílny, 130 Kč/den (v ceně oběd + svačina) • DDM tel. 461 615 270
14.30 Živá Afrika - přednáška Hynka Adámka v rámci Univerzity 3. věku • zámecký pivovar tel. 461 612 068
19.00 Oldřich Bubák - přednáška (náhradní termín) • Evropské školicí centrum tel. 461 611 051

11. 3. Pá 8.00-16.00 Celodenní modelaření - plastikové modely, poplatek 130 Kč (v ceně oběd + svačina) • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270
18.00 Cowboys párty • Hotel Aplaus - café bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 Titanik - společenská akce firmy Mach • Smetanův dům tel. 461 616 111
20.00 Blue Effect - koncert, after party, předprodej 180 Kč (Paseka a MC Kotelna), 220 Kč na místě • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

12. 3. So 10.00 Malá pivní slavnost - ukázka výroby piva v domácích podmínkách, pivní gastronomie, burza • Restaurace Veselka tel. 775 998 869
15.00 O zvědavém slůněti - písničková pohádka podle bajky R. Kiplinga, divad. soubor z Č. Budějovic • zám. divadlowww.dobredivadlo.cz
20.00 Tradiční maškarní ples - hraje H.I.T., masky vítány, občerstvení zajištěno • Kulturní dům Pohodlí jan.lnenicka@quick.cz
21.00 November 2nd - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

14. 3. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - 8. kolo soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
14.00 Král čtenářů východočeského kraje - vyhlášení za účasti starosty města Litomyšle • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
20.00 Litomyšlská otevřená skupina mužů na téma: Spiritualita. Mužská přátelství, vztahy, nepřátelství • Rod. centrum tel. 607 605 720

15. 3. Út 10.00 Veselá trika - děti si malují donesené triko • Rodinné centrum tel. 607 605 720
17.00 Indonésie – kráska na rovníku - přednáška Jaroslava Stohla, spojená s promítáním • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

16. 3. St 9.00 Batika trik za studena • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
12.00-15.30 Poznávání přírodnin pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
15.30 Nemoci trávícího traktu - přednáška MUDr. Lubomíra Bláhy • Denní stacionář o.s. Ruka pro život tel. 461 312 412
19.00 Czech rock block - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

17. 3. Čt 8.30 Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9.30 Čtení marodům • Litomyšlská nemocnice, a.s. tel. 461 612 068
16.00 Začátek řezbářského kurzu • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
19.00 Co mi dala moje maminka a co dám já svým dětem - povídání o vlivu generace na generaci • Rodinné centrum tel. 607 605 720

18. 3. Pá 18.00 Cuba párty - Karibská noc - krásný holky, slunce, nekonečné pláže a... • Hotel Aplaus - café bar Muuza tel. 461 614 900
19.30 12. reprezentační ples HC Litomyšl - hraje DJ Mirek Rais, předprodej Fitcentrum Fila • Smetanův dům tel. 724 275 395
20.00 Imodium - koncert, after party, vstupné 80 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

19. 3. So 16.00 Jak koťátko zapomnělo mňoukat - pohádka, divadlo Úsměv, vstup 25 Kč (nutná rezervace v RC) • zámecké infocentrum tel. 607 605 720
17.00 Šárka Franková: Romance - vernisáž výstavy obrazů • Antik hotel Sofia - Galeria Sofia www.antikhotelsofia.cz
19.00 Společenský večer M. D. Rettigové - zpívání a povídání s hercem S. Zindulkou, vstup 80 Kč (předprodej v IC) • Smet. dům tel. 777 895 897
20.00 Country Western Saturday Night - hraje Triolit z Litomyšle, vstup volný • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org
20.00 Diskotéka 70s-90s - dj Alík • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

21. 3. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - 9. kolo soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
22. 3. Út 10.00 Povídání nad knížkou - pro účastníky denního stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

17.00 Do kterých destinací v roce 2011 - tipy cestovní kanceláře • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
8.00-15.00 Základy sanace rodiny - vzdělávací program, lektorka Bc. J. Holasová, cena 830 Kč • internát nemocnice www.komunike.eu

23. 3. St 8.00-16.30 Světový den vody 2011 - prohlídka městské čistírny odpadních vod s výkladem, její zařízení a chod • Lit.-Nedošín tel. 461 653 361
9.00 Malujeme na batiku i čistá trika • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
12.00-16.00 Poznávání živočichů pro žáky 4. - 9. tříd • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
15.30 A. Jirásek - druhá přednáška Mgr. J. Kroulíkové z cyklu „Spisovatelé Litomyšle" • Denní stacionář o.s. Ruka pro život tel. 461 312 412
16.30 Interní večírek • Základní umělecká škola - sál tel. 461 612 628
19.00 Dance party - vstup zdarma • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

24. 3. Čt 19.00 Radka Lamlová - povídání s autorkou fotografií Japonský mix/Nihon No Mikusu • Evropské školicí centrum tel. 461 611 051
25. 3. Pá 17.00 Slavnostní předání čestného členství Rodinného centra Litomyšl • Rodinné centrum tel. 607 605 720

18.00 Spring-field párty • Hotel Aplaus - café bar Muuza tel. 461 614 900
19.00 Absolventský ples Fakulty restaurování UP - hraje Combo 2, předtančení, občerstvení, vstup 170 Kč • Lidový dům tel. 461 612 565
20.00 Horkýže slíže, support: Cocotte Minute - koncert, předprodej 210 Kč (od 11. 3. Paseka, MC Kotelna), 250 Kč na místě • MC Kotelna www.mckotelna.cz

26. 3. So 19.30 Pokračovací taneční kurz pro mládež i pro dospělé - 1. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 Blabovy stromy - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

27. 3. Ne 14.00-18.00 Odpolední čaje pro dříve narozené - k poslechu a tanci hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
15.30 Varhanní absolventský koncert • Kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628

28. 3. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - 10. kolo soutěže • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
16.00-19.00 Jarní tisk na textil - výtvarná dílna, pozdější příchod možný • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
18.00 Probuď se, Země se proměňuje! - přednáška Anny Pogačnik ze Slovinska / Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Věrní abonenti - abonentní divadelní představení, účinkují: V. Vydra, J. Boušková, K. Hrachovcová • Smet. dům tel. 461 613 239

29. 3. Út 19.30 505. LHV: Rebelcanto - abonentní koncert, vstupné 100 Kč (předprodej v IC) • kaple v pivovaru tel. 461 613 239
30. 3. St 10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • Městská knihovna tel. 607 605 720

17.30 Elektrosmog a jeho vliv na zdraví - přednáška Ing. Petra Makeše • Faltysovo knihkupectví tel. 608 617 211
18.00 Promítání filmů o motorismu v Litomyšli - Klub filmových amatérů • Hotel Zlatá hvězda 
19.00 Čaj na stojáka - one man show • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

1. 4. Pá 19.00 Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota - Divadelní soubor z Kláš. nad Ohří, vstupné 50 Kč • Lidový dům www.dobredivadlo.cz
19.30 Aprílové zpívání litomyšlských sborů - Sbor paní a dívek, Mužský pěvecký sbor, Vlastimil • Hotel Zlatá hvězda tel. 777 657 413



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

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

2.,3.,4. 3. St, Čt, Pá Hon na čarodějnice - Film USA. Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou atmosférou a mystikou 
připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Režie: Dominic Sena. T., 100 min, vstupné 75 Kč • od 12 let

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, Noah Segan, Betsy Russell aj. Režie: Deon Taylor. T., 95 min., vstupné 70 Kč • od 15 let

8., 9. 3. Út, St Zelený sršeň - Film USA. Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho z nejslavnějších a nejrespektovanějších mediálních magnátů v Los Angeles. 
Dále hrají: Cameron Diaz, Jay Chou, Christoph  VValtz aj. Režie: Michael Gondry. T., 120 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

10., 11. 3. Čt, Pá Cizinec - Film USA. Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou zaplete do sítě intrik, 
romantiky a nebezpečí. Hrají: A. Jolie, J. Depp, P. Bettany aj. Režie: Florian Henckel von Donnersmarck. T., 105 min., vstupné 70 Kč 

13. 3. Ne 17.00 Na vlásku - Film USA. Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství. Režie: Nathan Greno, Byron Howard. 100 min., 
vstupné 70 Kč

13. 3. Ne Druhá strana mince - Polský film. Projekt 100. „Všechno má druhou, odvrácenou stranu.“ Hrají: Agata Buzek, Krystyna Janda, Marcin Doroci-
ński aj. Režie: Borys Lankosz. T., 100 min., vstupné 60 Kč • od 12 let  

15., 16. 3. Út, St Letopisy Narnie: Plavba jitřního poutníka - Film USA. Kouzelný svět Narnie se vrací! Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley aj. 
Režie: Michael Apted. 110 min., vstupné 65 Kč 

17., 18. 3. Čt, Pá Vše, co miluji - Polský film. Film sleduje čtyři přátele v jejich snaze zformovat punkovou kapelu. Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Olga Frycz, Jakub
Gierszal aj. Režie: Jacek Borcuch. T., 95 min., vstupné 75 Kč • od 12 let

20. 3. Ne Nickyho rodina - Film ČR/Slovensko. Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět. Hrají: 
Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe Schlesinger aj. Režie: Matej Minač. 100 min., vstupné 60 Kč

21. 3. Po 9.30 Kamarádi z televize IV.
Pásmo dětských pohádek pro nejmenší. Vstupné 20 Kč

22., 23. 3. Út, St Tacho - Film ČR. Tacho je černá komedie Mirjam Landy o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu. Hrají: Daniel Landa, Olga
Lounová, George Nicolas, Rudolf Hrušinský aj. 105 min., vstupné 75 Kč • od 12 let

24., 25. 3. Čt, Pá 127 hodin - Film USA. Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. 127 hodin je dobrodružný příběh o horolezci Aronu Ralstonovi. Hrají: James
Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams aj. Režie: Danny Boyle. T., 90 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 

27. 3. Ne 17.00 Gnomeo a Julie - Film USA/V. Británie. Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících. Režie: Kelly Asbury. 75 min., 
vstupné 75 Kč

27. 3. Ne Další rok - Film V. Británie. Projekt 100. Režisér Mike Leigh (Nahý, Tajnosti a lži, Vera Drake, Topsy Turvy), šestkrát nominovaný na Oscara, při-
chází s další skvělou a intimní studií lidských osudů. Hrají: J. Broadbent, R. Sheen, L. Manville aj. T., 125 min., vstupné 60 Kč • od 12 let

29., 30. 3. Út,St 17.00 Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D. Loutkový rodinný film. Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha. O kloboučku s pér-
31.3. a 1.4. Čt, Pá kem sojčím aneb Král měl tři syny. Jak na Šumavě obři vyhynuli. Rozum a štěstí. 75 min., vstupné 70 Kč 
29., 30. 3. Út, St Nevinnost - Film ČR. Lásky se nikdy nezbavíš. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák aj. Režie: Jan Hřebejk. 100 
31.3. a 1.4. Čt, Pá min., vstupné 65 Kč 
3. 4. Ne Biutiful - Film Španělsko/Mexiko. Nový film - drama mexického režiséra Alejandra Gonzáleze Iňárritu. Hrají: Javier Bardem, Maricel Álvarez, 

Blanca Portillo, Rubén Ochandiano aj. 148 min. 
5., 6. 4. Út, St Londýnský gangster - Film USA. Po třech letech strávených za mřížemi, Mitchel (Colin Farrell) opouští věznici s dobrými úmysly. Režie: William

Monaham. 103 min.

INFOCENTRUM LITOMYŠL
Informační centrum otevřeno:
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–14.00 
Aktuálně: Od 2. 3. předprodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl 2011 

V březnu sleva 50 % na internet pro veřejnost!

do 12. 3. Sergej Iščuk: Mír a sláva Litomyšli / výstava / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
od 19. 3. do 29. 5. Šárka Franková: Romance / výstava obrazů / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191 (videa z vernisáží na facebooku)
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
od 19. 3. do 1. 5. Via Belli 1866 - válka pruskorakouská / 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) 
do 27. 3. Josef Matička: Moje lásky / výstava obrazů / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 9-12 a 13-16
od 7. 3. do 25. 3. Radka Lamlová: Japonský mix, Nihon No Mikusu / výstava fotografií / Evropské školicí centrum / denně 9-16 
od 18. 3. do 20. 3. Stará garda ve Hvězdě / návrat do historie 70. - 80. let / Hotel Zlatá hvězda 
od 2. 4. do 3. 4.  IV. astrovíkend / esoterický festival. Harmonie těla a duše - cesta k dlouhověkosti / zámek / So 9-18, Ne 10-17 / www.astrovikend.cz
od 3. 3. do 6. 3. Legoprojekt / 400 000 kostiček lega, biblické příběhy a fantazie / Nový kostel / Čt, Pá 15-18.30, So 9-12.30
od 12. 3. do 13. 3. Síla záměru / prožitkový seminář s Ájou Bednářovou / Faltysovo knihkupectví / So 13-20, Ne 9-17
od 26. 3. do 27. 3. Zahájení sezóny 2011 na zámku / mimořádné zpřístupnění saletu v zámeckém parku, hudební doprovod prohlídek / So-Ne 10-16
do 30. 3. Magnesia litera 2010 / výstava knižních tipů na cenu Magnesia / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
od 14. 3. do 19. 3. Týden čtení aneb čtení sluší každému / Městská knihovna Litomyšl / od března zahájeno půjčování knih i ve středu 8-11.30

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

1. 4. Pá 20.00 UDG + Mother´s Angels - koncert • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
2. 4. So 15.00 Socha a prostor - vernisáž k výstavě výběru z 8. ročníku bienále Keramické setkání 2010 v Kolíně • zámecké sklepení tel. 724 063 041

19.30 Pokračovací taneční kurz pro mládež i pro dospělé - 2. lekce • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Oldies 60s-90s • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 Večer elektronické hudby vol. 3 - dj Rosberg, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

5. 4. Út 8.00 Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C - soutěž • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
6. 4. St 8.00 Okresní kolo soutěže v poznávání živočichů • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
7. 4. Čt 18.00 Mantry a bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz

19.00 Bylinky aneb domácí lékárna • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

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

Infocentrum Litomyšl
Smetanovo nám. 72
570 01 Litomyšl
tel: 461 612 161
email: ic@litomysl.cz
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Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice usku-
teční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kte-
rému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26.
března. Od 26. února již začali sčítací komisaři roz-
nášet domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodil komisař
do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy
do dané domácnosti přinese sčítací formuláře.
Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpo-
zději 6. března. 

Blíží se první návštěva komisaře 
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet
sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své
schránce letáček se základními informacemi o sčítá-
ní lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schrán-
ce lísteček Informace o kontaktních osobách
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komi-
saře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno komisa-
ře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní
den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu
doma. 

Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů pro-
kazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře,
který bude předkládat při návštěvě v každé domác-
nosti společně s občanským průkazem. Zároveň
bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty. 

Komisaři roznáší formuláře
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky
pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či
podnájemníků, kteří budou v době rozhodného oka-
mžiku v domácnosti třeba jen přechodně). 
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formulá-
ře s vysvětlivkami: 
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majite-
lé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře komisaři
předají osobně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě trvalého bydliš-
tě, bude už  na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předá-
vat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce
ručně do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se komisař zeptá, jakým způ-
sobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat,
a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete
tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu Českého
statististického úřadu (ČSÚ) (pokud vyberete tuto
možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domác-
nost neplatí) 

Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplně-
ním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže. 
Pro cizince a národnostní menšiny budou připrave-
ny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina,
ruština, romština, vietnamština, francouzština,
ukrajinština a polština).

Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí
a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném
termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termí-
nu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět
uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín,
kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý
termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou
linku 800 879 702 a domluvit si jiný čas návštěvy. 
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu
doručení sčítacích formulářů s informací, že si
můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě
do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna
z větších pošt v regionu. 

Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili
na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař
v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také
okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud
o tuto pomoc požádáte. 
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změ-
nilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas
doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete
ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař
pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude
na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou
linku 800 978 702, kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb. 
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtiště-
nou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů,
kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat
v obálce.

Když budete potřebovat pomoc:
K dispozici je telefoní číslo: 800 879 702 (bezplatná
informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů
2011 je v provozu denně 8.00–22.00 již od 26. února
do 20. dubna), e-mail:  info@scitani.cz, web:
www.scitani.cz, komisař: Úkolem sčítacího komisa-
ře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek
rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit.
V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat
si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomé-
ho člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně
vyplní. 
Řada občanů má však obavy, jak bude s jejich osob-
ními informacemi nakládáno. Předsedkyně ČSÚ Iva
Ritschelová sděluje, že bezpečnost je nejvyšší priori-
tou: „Ochrana informací, které lidé do formulářů
vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní opat-
ření jsme začali připravovat už dva roky před samot-
ným sčítáním a na projektu pracuje několik
bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně
ČSÚ Iva Ritschelová. 
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře ode-
vzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Dále je zabezpečen také svoz či zpracování údajů.
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy
České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud
pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího
centra. Jakmile budou papírové formuláře naskeno-
vány, dojde před samotným zpracováním k jejich
anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z data-
bází odstraněna všechna jména a rodná čísla.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře
uschovány ve speciálně zabezpečených objektech
a budou skartovány specializovanou firmou, která
má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního
bezpečnostního úřadu. V praxi počítá ČSÚ s tím, že
papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho
roku. „Na závěr budou naskenované a anonymizo-
vané formuláře v elektronické podobě předány
k trvalému uložení do Národního archivu,“ doplňu-
je Iva Ritschelová.       -red-

Co je rozhodný okamžik?
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25.
na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle
skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 

Jak bude probíhat sběr vyplněných formulářů?
Už při návštěvě komisaře se dohodnete, jestli vypl-
níte formuláře on-line, předáte je komisaři osobně
anebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kterouko-
liv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře
do 14. dubna.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře
odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat for-
muláře on-line. 
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu,
potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl
sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete
vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy
(jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla
a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte,
otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňo-
vat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po ode-
slání obdržíte automatické potvrzení o tom, že
formuláře byly statistikům v pořádku doručeny. 
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line
vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší.
Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují,
odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze
Acrobatu. 
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího
komisaře s vyplněním

Městský úřad Litomyšl zajistil bezplatný pří-
stup k veřejnému internetovému připojení
pro vyplňování elektronického sčítacího for-
muláře. Internet bude umístěn na městské
policii, a to v rozsahu pracovní doby: po-pá
8.00-18.00 a v so-ne 8.00-14.00. Dále
na Městském úřadu v Litomyšli v pracovní
dny, tj. po a st 8.00-17.00, út, čt, pá 8.00-
14.00. Zajištěno bude diskrétní vyplňování
a ochrana osobních údajů. 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Provádím ÚDRŽBY A ÚKLID
zahrad a nemovitostí: tráva, keře, stromy,

ploty, menší opravy a různé jiné.
Odvoz odpadu. Tel. 732 875 810
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Není karneval jako karneval aneb zaoceánská plavba
V sobotu 19. února se v zámeckém pivovaru odehrála
zaoceánská plavba letošního „Mořského karnevalu”.
Prostory Evropského školicího centra se tak na jeden
den změnily v palmovou oázu, kamenitou pláž či pří-
mořskou krčmu. Tančilo se a soutěžilo přímo v moři
a k tomu všemu hráli tři trosečníci ze skupiny MIX na
zaoceánském korábu.
Atmosféru naší plavby nelze popsat, tak snad fotodo-
kumentace napoví, jak se nám plulo; a také zmínka,
že jsme naše bouření museli o hodinu prodloužit. Ten,
kdo vydržel, se dočkal i nalezení a následného porco-
vání zlatého pokladu. 
Nelze opomenout poděkovat všem, kteří nám
pomohli s přípravou karnevalu; kteří se přímo zapoji-

li do našeho programu; kteří nás obsluhovali; kteří
nám poskytli prostory, a také všem, kteří přišli (a
nebylo jich málo).  Za všechny pořadatele ještě jednou
díky a někdy příště AHOJ. 

Text a foto kapitán Petr Kovář

Tatínkové museli zabrat, aby své družstvo v co nejkratším
čase převezli na druhý břeh.

Na oblázkové pláži bylo stále plno a nejen děti si hrály. A na závěr jsme poctivě rozdělili nalezený poklad - plnou
truhlu zlaťáků

V Litomyšli zahájila provoz miniškolka
Od 1. února funguje v budově ortoptiky nad autobuso-
vým nádražím miniškolka, v minulosti označovaná
jako jesle. Jedná se o další z aktivit Rodinného centra
(RC) v Litomyšli, která je směřována k cílové skupině
rodičů dětí starých od jednoho roku do tří let. 
Myšlenka zřídit v Litomyšli zařízení, které by poskyto-
valo služby rodičům takto malých dětí, je stará již tři
roky. Poprvé se tento nápad objevil v roce 2009. „Oslo-
vili nás tehdy rodiče, jestli rodinné centrum nabízí
nějakou hlídací službu. Po zhodnocení možností jsme
si řekli, že na to nemáme kapacitu a zatím tuto aktivi-
tu nemůžeme provozovat,” vysvětluje vedoucí RC Petra
Benešová a pokračuje: „Další příležitost se naskytla
vloni, kdy nás oslovila Jana Brokešová, že by chtěla
v Litomyšli provozovat hlídací službu a zda by se rodin-
né centrum nezapojilo.” Po zvážení všech pro a proti,
se do „akce miniškolka” rodinné centrum zapojilo.
„Z analýz nám vyšlo, že věková skupina dětí ve věku
dvou až tří let je tady ve vzduchoprázdnu. Bylo to buď,
anebo a my jsme se rozhodli, že to zkusíme a zjistíme,
jestli skutečně bude o hlídání dětí primárně od 1 do 3
let v Litomyšli zájem,” upřesnila Petra Benešová. 
Miniškolku tedy v Litomyšli najdeme nad autobuso-
vým nádražím. Po stavebních úpravách je tak „tetám”

odpovědná osoba a „teta” Jana Brokešová. „Provozní
doba je od 8 do 18 hodin s tím, že se budeme jednotli-
vým rodičům přizpůsobovat. Prozatím jsme tady dvě,
ale máme domluvené další tety na hlídání, které by
nám mohly v případě potřeby vypomáhat,” sděluje
Jana Brokešová, která navíc prozrazuje, že miniškolka
by měla být díky tomu celoroční. O nabízenou službu
mají zájem především maminky, jež se vrací předčasně
do zaměstnání. Ovšem tety se starají také o děti,
jejichž maminky si potřebují něco zařídit. „Vracím se
zpátky do zaměstnání, takže potřebuji hlídání
pro syna,” uvádí klientka miniškolky Pavla Habánová,
maminka rok a 2 měsíce starého Tomáše. „Preferovala
jsem pro něj rodinné zázemí, což tady je vybudované
velice pěkně a děti zde mají pěkné prostředí. Líbí se mi
to a líbí se to i Tomášovi,” dodává maminka. 
A jak vypadá běžný den v miniškolce? „Je nádherný
a pohodový. Když děti přijdou, jdou si hrát a tety si
jdou hrát s nimi. Samozřejmě dodržujeme určité reži-
mové požadavky, jako svačinka, obídek nebo odpoled-
ní svačinka, odpočinek apod. Máme venkovní aktivity
– je zde krásná zahrada, procházíme se po okolí,” popi-
suje Jana Brokešová. Dětem je k dispozici spousta hra-
ček, které jsou všechny darované, stejně tak jako
některé vybavení. „Miniškolička vznikla také díky
tomu, že se našli lidé, kteří byli ochotni pomoci
a věnovali svůj čas a vše kolem,” prozradila Jana Bro-
kešová a přiznala, že i do budoucna budou vděční
za každý dar. Přispělo také Město Litomyšl finanční
výpomocí. „Něco málo peněz jsme dali na rozjezd.
Musím přiznat, že opravdu jen něco málo, protože těch
požadavků bylo více. Říkali jsme si ale, že se uvidí, jak
se tato služba uchytí,” sdělil 1. místostarosta Radomil
Kašpar a dodal: „Musím přiznat, že jsme vždycky šťast-
ní, když vznikají projekty, které jsou na bázi občanské
aktivity. Nejsou nadelegované nějakým orgánem, ale
prostě proto, že je Rodinné centrum v Litomyšli aktiv-
ní.”
Více informací získáte na www.rc.litomysl.cz, tel. čísle
602 615 308 či e-mailu jana.brokesova@email.cz.
V nejbližší době by se měly po Litomyšli objevit také
letáky, informující o miniškolce. Tyto letáky dostanou
rovněž starostové okolních obcí. 

Text a foto Jana Bisová

a dětem k dispozici část prvního patra. Kuchyňka,
jídelna, herna, ložnice a sociální zařízení v současné
době slouží zhruba 5 až 6 dětem. Kapacita miniškolič-
ky je však 12 „capartů”. „Chtěli jsme, aby to tady bylo
co nejvíce uzpůsobené jako doma, aby prostředí
na děti působilo příjemně. Naším hlavním cílem je
snaha vytvořit klidnou domácí atmosféru, kam se
budou děti vždy rády vracet. Dětem poskytujeme indi-
viduální přístup v jednotlivých činnostech,” říká

Anglicky už ve školce
Trochu netradiční výuka anglického jazyka se připra-
vuje na I. mateřské škole (MŠ) v Litomyšli. Dítka sotva
„odrostlá plenám“ by se měla učit anglicky pod dohle-
dem rodilého mluvčího. S tímto projektem přišlo vede-
ní „Zámecké“ MŠ společně s místní jazykovou školou.
Město jej podpořilo a již se plánují nutné stavební
práce pro novou třídu. 
Vize je taková, že by děti vedla jedna česká učitelka
ze stávajícího personálu, ale také po dobu pěti hodin
denně učila učitelka, jejímž rodným jazykem je právě
angličtina. „Výuka by měla probíhat za účasti obou
učitelů. Rodilý mluvčí bude dělit ještě skupinu dětí
na 2 menší a bude probíhat intenzivní konverzace
pouze v anglickém jazyce na dané téma. Lektor se
bude účastnit celého výchovně-vzdělávacího procesu

asi od 8.00 do 13.00,“ popisuje výuku ředitelka mateř-
ské školy Vítězslava Borovičková a dodává: „Děti tak
budou zpočátku cizí jazyk vnímat sluchem. Po prvním
roce této výuky by měly začít komunikovat.“ 
Radnice novou aktivitu podpořila. Zástupci města si
prohlédli prostory, ve kterých by výuka měla probíhat.
V současné době jsou využívány pro práci s keramic-
kou hlínou. „Odhadní cena oprav je 150 tisíc korun.
Teď jsou na pořadu skutečné náklady přestavby, aby
prostory vyhovovaly hygienickým normám. Poté se
můžeme pustit do oprav,“ uvedl starosta Litomyšle
Michal Kortyš. 
„Jedná se o nadstandardní aktivitu, kterou bude naše
MŠ mít ještě ke speciální třídě. Ta u nás funguje již 11
let,“ dodala Vítězslava Borovičková.                         -bj-

Nabízím pronájem bytu 1+1
o rozloze 46 m2 v cihlovém
domě v klidné části města.

Volejte po 17. hodině
na tel. 732 879 863.O vytažení kotvy se snažilo asi 90 dětí a někteří rodiče
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Dětský karneval
mateřinky na Lidické
V úterý 8. února pořádala Mateřská škola (MŠ) Lidická
karneval pro žáky školky i jejich sourozence. Akce se
konala v prostorách tělocvičny v objektu restaurace na
Veselce, kterou zdarma zapůjčil pan Kohák. O patřič-
nou náladu se postaral pan Lušovský z rozhlasu Pardu-
bice. Soutěže se střídaly s tancem dětí v kroužku. 
Někteří malí tanečníci teprve nejistě stáli na svých
nožičkách, drželi se maminky a naplno si užívali krás-
né odpoledne. Svědčila o tom rozzářená očička a
úsměv na tváři. Při soutěžích děti ukázaly, jak znají
zvířátka, pohádky i jaký mají postřeh. Ti nejlepší
dostali rozmanité drobné odměny. 
V maskách nebyly jen děti, ale i paní učitelky, které
tančily s dětmi a pomáhaly nejmenším, aby se také při-
daly k tanci. To přispívalo k rodinné atmosféře celé
akce. Jako občerstvení upekly paní kuchařky voňavé
koláče, jen se po nich zaprášilo... 
Na závěr karnevalu proběhla tombola, každý výherce s
radostí běžel pro cenu. Poté si všichni nevylosovaní
stoupli do řady, a také dostali odměnu, včetně souro-
zenců dětí MŠ. Nikdo nebyl smutný, nikdo neodcházel
s prázdnou. O ceny do tomboly se zčásti postarali rodi-
če, zčásti sponzoři. Díky jim za ně. 
Všichni prožili moc pěkné odpoledne, děti byly tak
unaveny, že se sotva najedly a převlékly a už se spalo. 
Velké poděkování patří kolektivu MŠ Lidická za přípra-
vu tak pěkné akce, už teď se těšíme na příští rok. 

Text a foto Mgr. H. Vanišová

3. ZŠ na lyžích
Dne 2. února jeli někteří žáci 3. základní školy v Lito-
myšli do SKI areálu Peklák v České Třebové. Od školy
jsme vyjížděli o půl jedné. V autobusu jsme byli pouče-
ni o bezpečnosti na sjezdovce. Jelo nás 20 a dva páni
učitelé. Ten den byla sjezdovka celkem volná, ale
na její jedné půlce připravovali slalom. Lyžovali jsme
proto pouze na druhé polovině, ale i tak jsme si to
užili. Sjezdovka byla dobře upravená a počasí nám
také přálo. Domů jsme se vrátili všichni v pořádku.

Pavlína Gogolová, 8.B 3. ZŠ Litomyšl, foto Pavel Jakl

Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce

Dne 16. února se na 3. základní škole v Litomyšli kona-
lo okresní kolo konverzační soutěže v angličtině.
Ve čtyřech kategoriích soutěžilo celkem 26 žáků
ze základních škol a gymnázií Svitavska. Nejvyšší
počet soutěžících byl opakovaně v kategorii 8. a 9. tříd
základních škol – celkem 10 žáků. Letos byl také
zaznamenán vyšší počet soutěžících v kategorii 6. a 7.
tříd základních škol než v letech předchozích. 
Do krajského kola v Pardubicích postupují vítězové
dvou starších kategorií. Všem soutěžícím děkujeme
za účast a jejich pedagogům za čas, který žákům a stu-
dentům při přípravě na soutěž věnovali. 

Text a foto Irena Matysová

Přijímání dětí 
do prvních tříd
Základní škola sU Školek (červená) a Základní
škola T. G. Masaryka (modrá) v Litomyšli mají dlouho-
dobou společnou koncepci střídání počtu tříd, která je
pro obě strany výhodná po stránce organizační i eko-
nomické. V letošním roce se ze strany rodičů objevil
zájem zapsat více dětí na tzv. modrou školu. 
Po složitých jednáních s rodiči jsme se dohodli, že
budeme rozhodnutí rodičů respektovat, vyhovíme
jejich zájmu a zapíšeme děti přesně tak, jak rodiče
požadují. Vycházíme tím vstříc rodičům ve volbě
a chceme tím podpořit dobré klima na obou našich
školách. Zároveň ale musíme hledat funkční řešení
zápisu dětí do našich těsně sousedících škol. Každá
volba má bohužel své hranice. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na další spolupráci.

Daniel Janata, ředitel ZŠ U Školek 
a Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T. G. Masaryka

Kroužek Jihočechů
Třetí schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2011 se koná
ve čtvrtek 17. 3. od 17. 00 v salónku restaurace U Slun-
ce. Na programu je přednáška p. Miroslava Škrdly „Selské
povstání na Litomyšlsku“ a zajímavosti z jihočeského
kraje. Srdečně zveme i případné hosty.

Jana Kroulíková

IV.ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

Zámek Litomyšl, 2. a 3. dubna.

SO od 9 do 18 h, NE od 10 do 17 h.
Porady s léčiteli, astrology,

diagnóza zdravotního stavu,
automatická kresba, irisdiagnostika,

výklad z ruky a karet, su-jok, byliny atd. 
Přednášky nonstop.

Informace 739 018 692.

www. ASTROVIKEND.cz

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

PRODEJ:
Litomyšl – prodej půdní vestavby bytu 3+kk (98 m2)
ve III.NP v os.vlastnictví blízko centra města. Vlastní
plyn. topení, půd. prostor cca 20 m2, je možnost při-
koupit i garáž. Č.532. Cena: 2 090 000,– Kč
Litomyšl – prodej pěkného panel. bytu 3+1 vč. pří-
slušenství (69 m2) v V. NP. Byt. jádro zděné, plast.
okna. Dům revitalizovaný, nový výtah, nízké náklady
na bydlení. Č.536. Cena: 1 550 000,– Kč
Litomyšl – prodej horní garáže pro osobní automo-
bil blízko centra města. Garážová výklopná vrata
s dálkovým ovládáním, elektroinstalace světelná,
st.parcela 20 m2. Č.527. Cena: 220 000,– 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 SLEVA! Cena: 1 490 000,– Kč
Polička – prodej řadového domu 6+1 zcela podskle-
peného s garáží, zahradou a dřevěnou chatkou
na zahradě. Za domem je terasa s krytým posezením
a krbem. Č.533. Cena: 2 934 400,– Kč
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: info v RK
Morašice u Litomyšle – prodej většího domu se
zahradou, garáží a venkovním krbem. Dům je pod-
sklepený, vytápěný kotlem na plyn a krb. kamny. 
Č374. VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: 2 190 000,– Kč
Litomyšl – prodej pozemk.parcely s garáží blízko
centra. Parcela–zahrada (716 m2) je určena ke stavbě
rod. domu. Elektro, plyn, voda v dosahu do 20 m
od hranice pozemku. Č.496. SLEVA!
Cena: 1 050 000,– 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 neb.prostor 35 m2 v přízemí zdě-
ného domu blízko centra. Nová kuch.linka,
topení el.přímotopy. Možnost i na bydlení, ale musí
být rekolaudace. Č.457. Cena: 710 000,– Kč
Litomyšl – prodej neb.prostor 113 m2 v přízemí zdě-
ného domu blízko centra města. Vhodné pro lehkou
výrobu, skladování nebo garáž pro více automobilů. 
Č.456. Cena: 1 100 000,– Kč
Opatov – prodej prostorného domu 5+1 do patra
s terasou, garáží, altánem a krbem vyzděným z kame-
ne. U domu je udržovaná zahrada se vzrostlou zelení.
Č.407. VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: 1 688 000,– Kč
Svitavy – prodej parcely o rozloze 3747 m2 určené
k zastavění pro rodinné domy. Parcela se nachází
v okrajové části Svitav, přístup je z ulice Majakovské-
ho. Č.343. VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: 580,– Kč/m2

Svitavy – pronájem bývalého pneuservisu s prodej-
nou s možností využití těchto nebytových prostor ke
skladování či provozovně o celkové výměře 417 m2.
Č.495. Cena: 18 000,– Kč/měs.

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

Do lednové Lilie se nevešlo a najdete na www.litomy-
sl.cz/lilie v Co se nevešlo: • Dohoda kraje s lékaři •
Čínská delegace projevila zájem o památkovou péči
v Litomyšli  •  Policisté zjistili v Litomyšli dva podna-
pilé chlapce • První vlašťovka vylétla neboli na lyže
a snowboardy z mateřinky? 

co se do Lilie nevešlo

Salon Harmony
Nově otevřený Salon Harmony vás zve
k nástěvě. Nabízíme „Detoxikační hubnoucí
zábaly“ (Universal Contour Wrap) z bahna Mrt-
vého moře, garantovaný úbytek je min. 15 cm
po jedné kúře. Dále nabízíme „Antimigrénové
masáže“, „Masáže sportovní, regenerační
a rekondiční“. Také je možné objednat konzul-
taci na „Barevné poradenství“ a „Minikurz
líčení“. 
Kontakty: Iva Hořínková +420 775 503 454
a Jana Vanžurová +420 724 521 440. Navštiv-
te naše stránky www.salonharmony.cz. Těšíme
se na vás.                                       PLACENÁ INZERCE
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Ondřej Havelka a Melody Makers 
s Písněmi krásnými až k nesnešení

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers uvádějí 12.
dubna od 19.30 ve Smetanově domě „Písně krásné až
k nesnešení“. Program tohoto nového koncertního
show bude sestaven převážně z českých písní, jež jsou
vskutku mimořádně krásné v upřímném i ironickém

slova smyslu: Kombiné něžné, Hrály dudy, Život je
krásný...
Krásnými až k nesnešení mohou být chápany dvě kate-
gorie písní. Ty, které jsou po všech stránkách dokona-
lé – hudebním nápadem, brilantním aranžmá a navíc
tím, že byly nahrány americkými předchůdci, jejichž
hráčské výkony jsou nedostižné, a tudíž poslech těch-
to skladeb způsobuje nesnesitelnou radost a neovla-
datelnou euforii. Naopak takovými písněmi mohou být
i ty, jejichž naivní přiblblost je tak naléhavá, až
odzbrojující, takže člověk podlehne jejich kouzlu,
i když se jeho rozum zpěčuje. Oscilací mezi těmito
kategoriemi bude naplněn program ve Smetanově
domě. „Všechny kusy však hrajeme s láskou, takže
bude pouze na posluchačích, do které z kategorií jed-
notlivé písně ve svém srdci uloží. Ach, to bude krás-
né...,“ uvádí sami účinkující. 
Objednávky a předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl (tel. 461 612 161). 

-red-, foto promo foto

Vivaldianno 2011 
ve Smetanově domě
Vivaldianno 2011 - hudební projekt Jaroslava Svěce-
ného a Michala Dvořáka, zakladatele legendární kape-
ly Lucie – to je mix žánrů, kultur a generací. Špičkoví
tanečníci a muzikanti, nečekaná spojení klasické,
etnické a moderní hudby. Tento jedinečný projekt
zavítá také do Litomyšle. Smetanův dům jej v progra-
mu nabízí 19. dubna od 19.30.
Houslový virtuos Jaroslav Svěcený a rockový klavírista
a autor projektu Michal Dvořák si hrají s klasiky a pro-
měňují své hudební sny v realitu. Všem pak nabízejí
videoprojekci z unikátní Expedice Pandurano, mezi-
národní hosty, posílenou zvukovou a světelnou tech-
nikou, nezapomenutelný mix žánrů, kultur
a generací, známé tóny klasiků v moderním a často
tajuplném hávu, špičkové muzikanty a tanečníky,
nečekaná spojení a souvislosti od bílého kapesníčku
pod bradou virtuosa přes etnické hudební nástroje až
po doprovodné filmové projekce. 
Účinkují: J. Svěcený - housle, M. Dvořák - klávesy,
J. Janouch – kytara, M. Pelant – el. kytara, T. Waschin-
ger – bicí, Melody Quartet pod vedením D. Jelínkové,
A. Doležálek – didgeridoo, bolivijští hudebníci, J. Gar-
vizu, R. W. S. Rudon, C. Zegara z Peru. Koncert dopro-
vodí tanečnice a choreografka Leona QAŠA Kvasnicová
a taneční skupina IF.
Objednávky a předprodej vstupenek v Informačním
centru Litomyšl (tel. 461 612 161).                           -red-

První výstava modelů
nejen letadel
Spolek leteckých modelářů Litomyšl (SLML) pořádá
spolu s Letecko-modelářským klubem Litomyšl,
domem dětí a mládeže a pedagogickou školou výstavu
modelů letadel, aut, lodí a dalších modelářských akti-
vit v Lidovém domě v období 13. - 15. dubna od 9.00
do 19.00. Tato akce se koná po dvou ročnících výstavy
podobného typu, pořádaných SLML, RC Teamem Vyso-
ké Mýto a přátely modelářů spolu s piloty z Vysokého
Mýta, Chocně, Jehnědí a okolí. 
Od 16. do 17. dubna se proto výstava přemístí do Čes-
kých Heřmanic a doplní o další atrakce. Tam se již třetí
ročník výstavy otevírá v sobotu od 14.00 do 18.00
a v neděli od 9.00 do 16.00. SLML se po 10 letech své
kompaktní existence rozhodl udělat pro obyvatele
Litomyšle a okolí výstavu s pokračováním do dalších
let i v Litomyšli, protože si je vědom dluhu vůči našim
občanům. 
Vstupné je dobrovolné. O akci budou obyvatelé Lito-
myšle a okolí seznámeni též rozhlasem a plakáty. Vítá-
me zejména děti. Naše akce, prosím, sledujte na webu
modelari.lit.cz. Jsme vděčni za každého návštěvníka
našich aktivit. Očekáváme s napětím nové členy, kte-
rým učarovalo ušlechtilé modelářství, vedoucí často až
k celoživotní práci, která se jim stala též koníčkem. To
je to nejkrásnější na práci, jíž se nakonec živí. Kéž
bych to mohl někdy napsat i o své práci!

za SLML předseda MUDr. Vítězslav Podivínský  

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

Lékárna Na Špitálku zve do nové
prodejny zdravotnických potřeb

Lékárna Na Špitálku, s.r.o.,
Toulovcovo nám. 512 vás srdečně
zve do nově otevřené prodejny
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
Nabízíme široký sortiment reha-
bilitačních, inkontinenčních,
kompenzačních pomůcek –
berle, chodítka, vybavení koupe-
len, zdravotní obuv i pro diabeti-
ky, kompresivní punčochy.
Zapůjčení polohovacích postelí
a křesel pro seniory, které může-
te vyzkoušet na místě, event. si
vybrat dle katalogů vhodnou

variantu. K dispozici jsou dia-
gnostické přístroje pro domácí
péči jako tonometry, glukomet-
ry… Pro maminky máme více-
funkční mobilní postýlku
pro kojence. 
Přijímáme poukazy pro zdravotní
pojišťovny. Nabízíme dovoz zdar-
ma. 
Přijďte se podívat a poradit
s kvalifikovaným personálem.
Těšíme se na vaši návštěvu.

PLACENÁ INZERCE

Via Belli 1866 - válka
pruskorakouská
Od 19. března do 1. května se v Regionálním muzeu
v Litomyšli uskuteční výstava Via Belli 1866 – válka
pruskorakouská. 
V roce 1866 přerostly spory mezi Rakouskem a Prus-
kem o nadvládu v Německu ve válku, jejíž rozhodující
boje se odehrály na českém území a vyvrcholily jednou
z největších bitev 19. století – bitvou u Sadové (Hrad-
ce Králové). Na výstavě, pořádané ve spolupráci
s Komitétem pro udržování památek z války roku
1866, budou představeny obě znepřátelené strany,
průběh jednotlivých střetů a evropské i litomyšlské
souvislosti (průtahy vojsk, vojenská nemocnice, pobyt
pruské okupační armády, epidemie cholery).       -red-

Jak se vaří doma
pivo se dozvíte 
na Veselce
Dokázali byste uvařit pivo doma? Nebo už jste to
někdy zkoušeli a chcete se zdokonalit? Jste sběrate-
lem pivních tácků, etiket, skla nebo jiných pivních
suvenýrů? Co vše víte o pivu? Víte, že se pivo v gastro-
nomii staví na úroveň vína? Na všechny tyto otázky
najdete odpověď v jeden den na jednom místě.
Jak se vlastně vaří pivo v domácích podmínkách
a mnoho dalších zajímavých věcí kolem pivní kultury se
dozvíte 12. března v restauraci Veselka. Koná se zde
Malá pivní slavnost. Součástí programu bude setkání
domácích vařičů piva s ukázkou domácího vaření piva
společně s přednáškou a degustací domácích piv.
Pro pivní sběratele proběhne na sále od 10.00 burza piv-
ních suvenýrů.
Pivo je nejen skvělé jako osvěžení v jakémkoliv ročním
období, ale i jako kulinářský doplněk při vaření. Zázra-
ky z pivní gastronomie budou v naší restauraci k dis-
pozici v průběhu celého dne. Dobré jídlo budete moci
zapít jedním z osmi druhů piv, která budou tento den
na čepu. Jako digestiv na dobré trávení se výborně
hodí pálenky rovněž vyrobené z piva. 
To vše budete moci zažít a ochutnat v naší restauraci
v sobotu 12. března od 10.00. Přijďte se dozvědět více
o nejoblíbenějším českém nápoji. Program a další
informace průběžně aktualizujeme na stránkách
www.veselka.lit.cz. Jiří Kohák

Hledám prostory k pronájmu
na malou truhlářskou výrobu

v Litomyšli a okolí, cca 50 – 80 m2.
Tel. 777 844 112
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S počátkem roku Čajovna v muzeu spus-
tila přednáškový cyklus Poznání 2011,
který si dal za cíl přivést do našeho
města respektované osobnosti na širo-
kém poli sebepoznání. Úvodní lednovou
přednášku terapeutky a spisovatelky
Zdenky Blechové z Plzně provázel zcela
mimořádný zájem posluchačů a nezvy-
kle silný ohlas jsme zaznamenávali ještě
několik dní po vlastní akci. Někteří
hosté vážili cestu až z Pardubic. V únoru
proběhlo setkání s „místními“ manželi
Polokovými na téma Duchovní rozvoj osobnosti. Jejich
zcela nabitá akce ukázala, že cyklus je definitivně
dobře nastartován. Množí se zájemci o celý cyklus
přednášek, třeba i z Lanškrouna. Nyní v první březno-
vou sobotu do Litomyšle zavítá Jaromír Medo z Prahy,
který provede posluchače cestou sebepoznání pro-
střednictvím snů a jejich smysluplných výkladů.
Ústředním tématem budou dvě úspěšné internetové
knihy Snář sebepoznání a zejména Tajemství řádu
nevědomí, která odhaluje tajemnou roli archetypů

na cestě k prozření. Tato akce začíná 5.
března v 16.00. Nedílnou součástí akcí
pana Jaromíra Meda je nejen videopro-
jekce, ale i možnost vysvětlení vlast-
ních snů a vizí. 
Další březnovou přednášku v pondělí
28. března povede Anna Pogačnik
ze Slovinska, která sedm let spolupra-
covala se svým otcem Marko Pogačni-
kem, zásadní postavou geomantie.
Nyní vede samostatnou přednáškovou
a seminární činnost v rámci školy Wie-

der sehen, tj. Znovu vidět, kterou založila. Vydala
knihy Světlo srdce, Srdce dokořán a kniha Země nás
miluje se připravuje. 
Na duben připravujeme setkání s legendou české
hudební a duchovní scény, s panem Vlastimilem Mar-
kem. V knižní tvorbě se věnuje hudbě, zenové filozo-
fii, ale také problematice porodu a nitroděložního
vývoje dítěte. Přejeme všem účastníkům tohoto pro-
jektu, aby si odnesli svůj díl poznání.

Kamil Novotný, foto promo foto

Aprílové zpívání
s Vlastimilem 
Pěvecký sbor Vlastimil si vás dovoluje pozvat na „Aprí-
lové“ zpívání v pátek 1. dubna od 19.30 do sálu Hote-
lu Zlatá Hvězda. Proběhne zde již druhé přátelské
setkání litomyšlských sborů s programem vážným
i „nevážným“. 
Na setkání se těší Vlastimil, Sbor paní a dívek a Mužský
pěvecký sbor.                                                  Hana Černá 

pozvánky

Koncert vokálně-instrumentálního
souboru ReBelcanto

ReBelcanto – návrat ke krásnému zpěvu nebo
rebelantský přístup ke sborovému zpívání? Vokál-
ně-instrumentální soubor s tímto názvem vznikl
v roce 1988 z iniciativy pedagoga pardubické kon-
zervatoře, hudebního skladatele Miroslava Raichla
(1930-1998). V době vzniku jej tvořili výhradně
studenti pěveckého oddělení konzervatoře ze třídy
Svatavy Šubrtové. Mnozí z bývalých členů působí
dnes jako sólisté na předních českých i zahraničních
scénách.
Na české hudební scéně je ReBelcanto průkopníkem
nového pojetí sborového umění. Na jeho koncertech
se snoubí repertoárová pestrost s interpretační pravdi-
vostí. Profesionalita a individuální kvality členů sou-
boru jsou navíc okořeněny jemným humorem
a vtipnou choreografií. Toto pojetí bylo následně
inspirací i pro mnohé další umělecké soubory. Výji-
mečné je provedení autorských úprav M. Raichla, které
po dobu jednoho desetiletí vznikaly ReBelcantu tak
říkajíc přímo na tělo.
Z obou mezinárodních sborových soutěží, kterých se
soubor zúčastnil – v italské Riva del Garda v roce 1990

a o devět let později v německém Nentershausenu – se
pokaždé vrátil s trofejemi absolutních vítězů ve své
kategorii. Dvakrát reprezentoval Českou republiku
na festivalu české hudby ve Warwicku & Leamingtonu
v Anglii. Každoročně absolvuje desítky koncertů doma
i v zahraničí. Vystupoval v Německu, Itálii, Rumun-
sku, Rakousku a ve Velké Británii.
Od roku 2000 je uměleckým vedoucím souboru Petr
Hostinský – absolvent AMU v Praze (obor varhany –
prof. J. Hora).
Repertoár souboru vychází převážne z Raichlova
hudebního odkazu. ReBelcanto se stále snaží naplňo-
vat jeho představu o sborovém zpěvu, který je posta-
ven na kvalitě kompoziční i interpretační a navíc –
anebo přesto – se při něm nenudí ani diváci, ani
samotní muzikanti.
Srdečně vás zveme na koncert, který se bude konat 29.
března v 19.30 v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Kon-
cert pořádá Smetanův dům v rámci Litomyšlských
hudebních večerů. V programu zazní skladby G. Gersh-
wina, J. Ježka, J. S. Bacha, M. Raichla a dalších. 

Jiřina Macháčková

Blabovy stromy
Sapiens
„Blabův strom je diagram ve tvaru stromu s postavič-
kami v různých pozicích, náladách. Jedna se směje,
druhá pláče, třetí skáče, další kulhá, jiná se šklebí,
sedí na vrcholu, nebo leží pod ním… Tato pomůcka
slouží k jednoduchému a rychlému vyjádření toho, jak
se člověk cítí - ukáže na tu postavičku jemu nejbližší
a druhý to rychleji pochopí bez dlouhého vysvětlová-
ní…“ Těmito slovy vysvětluje kapelník Jindřich Klička
na webových stránkách název kapely, která vznikla
na podzim roku 2007 za podpory litomyšlské Církve
bratrské. 
Jak to všechno začalo? Na začátku byli dva kytaristé
a nápad založit kapelu. Oba spolu hráli pár let před tím
v hardrockových formacích (Quasimodo a později Was-
hington/D.C.) - Jindřich Klička a Standa Soukup.
K sobě přibrali zpěváka Matyáše Hájka. Dále oslovili
muzikanta Tomáše Rejmana, který hrál dříve jako pís-
ničkář na folkovou kytaru (festival Porta a jiné), ale
zkušenost měl i s basovou kytarou v kapele „Jiří Bílý
Band“. V této sestavě absolvovali řadu koncertů, aby
se následně rozhodli přizvat mladého kytaristu Pavla
Hájka.
O co jde? Jedno mají všichni „členi“ společné. Jejich
život byl jenom hemžení bílkovin, šumění marnosti přes
šutry snů, lítání bez cíle, shánění volovin, bláhový stará-
ní konečných dnů (Hovno sapiens, 2010). Pak ale zjis-
tili, že život není žádná mýlka, ale je to velký dar, který
nám však nedaroval pan poslanec ani car (Hamlet,
2010). Dnes všech pět stojí na tom, co se jen tak nevidí,
necítí, nehmatá, nechutná a některým i nelíbí (Fyzik,
2008). Tenhle objev chtějí přes své songy sdělit všem,
kteří přijdou na jejich koncert, pořídí si CD, nebo je
náhodně zaslechnou v rádiu.
Kde vlastně? Na konci roku 2010 kapela vydala nový
„maxisingl“ Sapiens, který Litomyšlí zašumí 26. břez-
na od 21.00. Pokud máte rádi dobrou autorskou muzi-
ku, jste zvědaví, chcete si posedět nebo si prostě
přejete strávit sobotní večer v dobré společnosti,
přijďte do nekuřácké restaurace v Lidovém domě.

Radka Jetmarová

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

Projekt Poznání 2011 v plném proudu

Hudba Shakespearovy doby
Srdečně vás zveme na koncert zpěvačky Jarmily Cha-
loupkové a loutnisty Briana Wrighta, který se bude
konat 9. března v 19.30 v Evropském školicím centru
v Litomyšli. Koncert pořádá Smetanův dům v rámci
Litomyšlských hudebních večerů. V programu uslyšíte
loutnové skladby a písně J. Dowlanda, R. Johnsona, T.
Campiona.
Komorní pěvkyně Jarmila Chaloupková je držitelkou
3. ceny z mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvo-
řáka v Karlových Varech. Pravidelně koncertuje
v České republice a v zahraničí. Spolupracovala s růz-
nými komorními soubory, pořádá recitály s doprovo-
dem varhan nebo cembala. V posledních letech se
soustředí na renesanční a barokní hudbu. Písňový
repertoár ze 16. a 17. století studovala ve třídě Nigela
Rodgerse a Poppy Holden v Mezinárodní letní škole
staré hudby ve Valticích, v roce 2000 v Letní škole
staré hudby ve West-Dean College v Anglii v pěvecké
třídě Evelyn Tubb. Ve valtické škole také sama vyučuje
zpěvu a interpretaci staré hudby. Na sólových recitá-
lech renesančních a raně barokních písní spolupracuje
v posledních letech s loutnistou Brianem Wrightem.
Brian Wright je absolventem londýnské Trinity College
of Music. Koncertuje v Británii i v jiných zemích, doma

i v cizině pořídil řadu rozhlasových a televizních
nahrávek. Brian Wright je také skladatelem. Jeho
skladby a úpravy hrají významní loutnisté a kytaristé,
vycházejí též tiskem, píše i hudbu k televizním fil-
mům. V poslední době byly např. dvě jeho kompozice –
suita pro sólovou loutnu a písňový cyklus „A Chinese
Lachrimae“ pro zpěv a loutnu – publikovány Anglickou
loutnovou společností. Brian Wright spolupracoval
s mnoha vynikajícími hudebníky, kteří se specializují
na intepretaci staré hudby.             Jiřina Macháčková

Výroční schůze Společnosti
pro podporu lidí 
s mentálním postižením
Výroční schůze všech členů Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením Litomyšl se koná 24. břez-
na v 15.30 v  salonku Hotelu Zlatá Hvězda. Zveme
všechny členy. Budeme projednávat aktivity na letoš-
ní rok, novinky v zákonech a seznámíme vás se zprá-
vou  financování loňského roku. Všechny vás srdečně
zveme.                              Mgr. Vítězslava Borovičková

a Mgr. Anna Vrchotová
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Japonský mix – Nihon No Mikusu
Měla jsem jedinečnou možnost, která se neodmítá -
seznámit se osobně s každodenním životem japonské
rodiny, která je dodnes posvátnou institucí s pevně
zakořeněnými tradicemi. Fotografie zachycují kon-
trasty strohé, železobetonové architektury neonových
velkoměst a poklidných maloměstských, dokonale
upravených japonských zahrad a parků. Prostřednic-
tvím fotografií je také možné navštívit místo, kde se
narodil první Samuraj - národní park Nikkó, cestovat
rychlými vlaky Shinkazen, projíždět se rikšou staroby-
lými uličkami Kjóta, zastavit se v místním salónu,
ve kterém se oblékají Gejši a Maiko. Nezapomenutelná
je rovněž návštěva největšího rybího japonského trhu
Tsukiji a zachycení dnešního života města se smutnou
historií Hiroshimy. Mé putování bylo okořeněné odpo-
činkem v nádherně upravených parcích a zahradách,
sledováním čajových obřadů a vychutnáváním si
japonského kulinářského umění.
Země módy, elektroniky, zeleného čaje a pokorně
usmívajících se tváří – tak by se dala charakterizovat
země vycházejícího slunce. Cílem motivů na fotografi-
ích je zachytit tuto supermoderní zemi v nehektické
a neuspěchané podobě,“ říká k výstavě autorka foto-
grafií Radka Lamlová. 
Výstavu cestovatele Oldřicha Bubáka v zámeckém
informačním centru vystřídají japonské fotografie
Radky Lamlové od 7. do 25. března, fotky budete moci

vidět každý den od 9.00 do 16.00. Evropské školicí
centrum vás zve na povídání o této japonské zkuše-
nosti s autorkou fotek ve čtvrtek 24. března v 19.00
na témže místě. Tímto se také omlouváme všem zájem-
cům, kteří přišli zbytečně 3. února na povídání Oldři-
cha Bubáka. Bohužel během cesty na akci
do Litomyšle se přednášejícímu stala, díky ledovatce,
malá nehoda, a tak jsme museli tuto akci narychlo zru-
šit. Přednášku přesouváme na 10. března od 19.00.
Přijměte naše pozvání na obě tyto akce.

Radka Lamlová a Jana Macková, 
foto Radka Lamlová

Pohádka O zvědavém slůněti 
v zámeckém divadélku

Pohádka O zvědavém slůněti se uskuteční 12. března
od 15 hodin v divadle přímo na zámku v Litomyšli.
V unikátním zámeckém divadle, které je chráněné

UNESCO, ji zahraje soubor z Českých Budějovic. O den
později, v neděli 13. března bude pohádka uvedena
také v 15.00, ale v královéhradeckém muzeu, které je
rovněž památkou světového významu. Zde si zájemci
mohou prohlédnout nové výstavy, zejména brnění
a zvony. V přednáškovém sále Kotěrova Muzea je zajiš-
těno občerstvení. Mapu a více informací diváci najdou
na stránkách www.dobredivadlo.cz. Prodej vstupenek
je vždy na místě hodinu před začátkem pořadu.
Písničková pohádka, podle bajky R. Kiplinga Sloní
mládě, nabídne divákům výjimečný zážitek. Děti
kromě slůněte uvidí tato zvířata: žirafu, hrocha, kro-
kodýla, opici, pštrosa a papouška. Především pochopí,
jak je důležité se při každé cestě ptát a držet se zkuše-
nějších. Ani v té dnešní džungli není jednoduché se
vyznat.                        Tomáš Langr, foto archiv souboru

pozvánky

Trstěnický masopust 
Vážení přátelé i vy neznámí, milovníci nevázaného reje
a masopustních maškar -  budete se možná divit, leč již
15. rok vás zveme do staroslavné Trstěnice na další
setkání. 
A kdy se tento výroční obyčej bude konati? Dne
5. března ve 14.00 bude slavnostní zahájení v hospodě
U Květy. Letos si přijde na své jistě každý znalec -
podáváno bude speciální 12stupňové pepřové maso-
pustní pivo. Nebudou chyběti koblihy a svařené vínko,
dětské hry a doufejme ani masky. Průvod vyrazí
od hospody v 16.00 směrem k obecnímu úřadu, kde
bude probíhati divadelní představení a vlastní maso-
pustní rejdění. 
K tanci i poslechu nám bude opět hrát cimbálová muzi-
ka z daleké Olomouce jménem Frgál. Srdečně jste
tímto zváni a doufáme, že masky budou zase plny nové
fantazie - by bylo z čeho vybírati ty nejlepší. 

Eva Kodymová

Maškarní ples
na Pohodlí
Sdružení dobrovolných hasičů v Pohodlí vás srdečně
zve v sobotu 12. března od 20.00 do kulturního domu
na tradiční maškarní ples. K tanci a zábavě vám zahra-
je skupina H.I.T. Masky v co největším počtu vítány,
občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

za SDH Pohodlí Jan Lněnička

Stará garda ve Hvězdě
Vzpomenete si ještě, co znamenalo v letech minulých
označení „II. cenová skupina"? Pamatujete si, jaké
nejoblíbenější speciality vám ve Hvězdě vařil mistr
kuchař p. Košťák? A obsluhoval vás „na place“ vrchní
p. Šmejda a ostatní ve smokingu? Kdo si vzpomene
kolik času strávil u tzv. „zlatého okénka“ vedle výče-
pu? Kolik piv udělali „přespolní Osečáci“ každou nedě-
li odpoledne? Zkusme tuto historii 70. – 80. let ve
Hvězdě na chvíli vrátit. Zveme proto všechny ve dnech
18. - 19. března do hotelu Zlatá Hvězda, kde vám bude
pan Košťák znovu vařit tehdejší speciality (obložené
ruské vejce, kung-pao, šunku po cikánsku, třenou

nivu s máslem) a „na place“ bude vládnout vrchní pan
Šmejda starší a jeho následovníci.
Zvlášť srdečně zveme také všechny bývalé zaměstnance
nebo učedníky, kteří část svého profesního nebo jen
učňovského života strávili ve Zlaté Hvězdě. Přijďte oži-
vit vzpomínky, setkat se se starými známými, popovídat
a zároveň pomoci vytvořit seznam všech, kteří v tomto
hotelu pracovali. Uvítáme, když nám k dotvoření atmo-
sféry zapůjčíte dobové fotografie nebo předměty.
Velmi srdečně vás všechny zveme. Těšíme se na setká-
ní se starými známými a jejich vzpomínkami na dobu
minulou.                                               Milena Šnajdrová

V Litomyšli postaví
obří město z Lega
Církev bratrská v Litomyšli ve spolupráci s Nadějí
o. s. bude pořádat v Novém kostele od čtvrtka 3. břez-
na do neděle 6. března akci pro děti od 6 do 12 let
nazvanou Legoprojekt. 
Legoprojekt není komerční aktivitou ani předváděcí
akcí, ale jedná se o dobrovolnický projekt. Během tří
až tříapůlhodinových setkání (čtvrtek a pátek odpo-
ledne od 15.00 do 18.30 a v sobotu od 9.00 do 12.30
dopoledne) si budou moci děti postavit na ploše 8 m x
3,5 m ze 440 000 kostiček městečko z Lega. Stavět
budou nejen podle návodů, ale i podle vlastní fanta-
zie. Každý den v polovině programu na děti čeká malé
občerstvení a budou si moci vyslechnout a zhlédnout
biblický příběh ztvárněný právě legovými kostičkami. 
I když kostiček je neuvěřitelné množství, městečko
může stavět v jeden den maximálně 32 dětí pod dohle-
dem instruktorů, proto je třeba se včas přihlásit.
Možnost přihlášení je na e-mailové adrese
litomysl@nadeje.cz nebo na telefonech 775 868 275,
775 868 101. 
Postavené obří Lego městečko pak počká na své malé
autory i jejich dospělé obdivovatele do rodinného set-
kání v rámci nedělní bohoslužby, která celou akci
zakončí. Další informace naleznete na stránkách
www.novykostel.cz a www.nadejelm.cz.

Martina Soukupová

Hledám svědka dopravní nehody
srážky osobního automobilu s chodcem

na ulici Moravská naproti Sokolovně ze dne
30. 12. 2009 kolem 17.20. Děkuji. Pavel Rybka

mobil: 777 676 186
e-mail: rybkap@seznam.cz
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Světový den vody v roce 2011
Již od roku 1992 si na základě vyhlášení OSN každo-
ročně 22. března připomínáme Světový den vody.
Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí
k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí
o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních
zdrojů. Světový den vody má letos motto Voda
pro města: Reakce na výzvu měst.
Při této příležitosti, stejně jako v minulých letech,
pořádá Město Litomyšl ve spolupráci se Saint-Gobain
Vertex, s.r.o. Den otevřených dveří na čistírně odpad-
ních vod v Litomyšli – Nedošíně. V rámci dne otevře-
ných dveří, který se uskuteční ve středu 23. března
od 8.00 do 16.30, je možné si prohlédnout nejen čistír-

nu odpadních vod, ale dozvědět se více o jejím zaříze-
ní a chodu. Připravena je ukázka spojená s výkladem,
který je uzpůsobený věku a znalostem návštěvníků.
Vstup je volný. Skupiny větší než 5 osob ohlaste pře-
dem na tel.: 461 653 361 nebo emailu: 
martina.cervinkova@litomysl.cz.

Martina Červinková, odbor místního 
a silničního hospodářství

Příliš hlučná samota 
v divadelním provedení 

Divadelní soubor z Klášterce nad Ohří vystoupí s
pořadem Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala v

Litomyšli v pátek 1. dubna v 19.00 v Lidovém domě
a o den později, v sobotu 2. dubna, také v 19.00
v Hradeckém divadle (sál ADALU na Třídě ČSA).
Novela Příliš hlučná samota je vrcholem Hrabalova
díla. Hlavní hrdinou je bývalý vzpěrač, skokan o tyči
a ragbista Jindřich Peukert, zaměstnanec Sběrných
surovin. Uvnitř duše najdete samotného autora -
Bohumila Hrabala. V hlavní roli vystoupí Jan Milota
ze souboru Divadlo Zdrhovadlo z Klášterce nad Ohří.
Pořad uspěl na festivale Jiráskův Hronov. 
V sálech je stolová úprava s možností občerstve-
ní. Podrobné informace zájemci najdou na strán-
kách www.dobredivadlo.cz. Prodej vstupenek je
vždy hodinu před začátkem na místě a cena je
od 50 Kč.

Tomáš Langr, foto Ivo Mičkal 

Spinning maraton
Začátkem roku se ve Spinning centru Stratílek usku-
tečnil oblíbený maraton. Všichni trénovaní borci
absolvovali 180 minut jízdy. Vystřídalo se pět instruk-
torů, kteří se svým osobitým stylem jízdu zpestřili.
Do letošního roku jsme všichni vstoupili se sportem
a máme dobrý pocit, že jsme si zároveň splnili předse-
vzetí. „Se spinningem po celý rok, budeme zdraví,
šťastní a krásní. Pokud máte zájem i vy, přihlaste se
na jakoukoli spinning lekci na známém mobilním čísle
+420 724 033 548. Budeme se na vás těšit, instruktoři
Spinning centra Stratílek.

Veronika Stratílková, foto Zdeněk Samek

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku na Smetanově nám. 43
(bývalá realitní kancelář).
Pravidelný poradenský den: každé úterý 15.00 – 20.00 hod.

V ostatních dnech po tel. domluvě na čísle 725 427 293.

Info: Simkova@sms-as.eu • web: www.sms-as.eu

JSME VÁM BLÍŽ�

V Domě dětí a mládeže
v Litomyšli již plánují
letní prázdniny
I když se to podle počasí ještě nezdá, můžete se připra-
vit nejen na jarní, ale i na letní prázdniny s námi. Dům
dětí a mládeže (DDM) v Litomyšli opět chystá
pro mladší i starší děti několik táborů s různým zamě-
řením. 
Prázdniny zahajuje jako vždy letní tábor v Řadově
u Brandýsa nad Orlicí, který se letos promění ve Veli-
konoční ostrov se záhadami AKU AKU. Na tomto tábo-
ře je i speciální program pro zájemce o rybaření
a modelaření. Týden 11. až 15. července patří v DDM
příměstskému keramickému táboru, tentokrát pod sil-
ným vlivem VESMÍRU. Následuje týden různých zají-
mavých výprav do okolí Litomyšle - příměstský
přírodovědný tábor (18. - 22. července). Do třetice
všeho dobrého plánujeme letos ještě příměstský tábor
s hravou angličtinou během posledního červencového
týdne. Od 30. července začíná oblíbený keramický
tábor, ovšem letos se mění místo jeho konání - nepoje-
deme do Svratouchu, ale do Sloupu v Moravském
krasu. Právě tam čekají neskutečná dobrodružství pod
názvem FUTURAMA. 
Podrobnosti o našich táborech i dalších akcích najdete
samozřejmě na www.litomysl.cz/ddm. Kdo si hraje,
nezlobí, a to platí i během prázdnin. 

Eva Pecháčková

Jak naladit místní
televizi v Litomyšli? 
Začátkem roku dokončila dodavatelská firma nastave-
ní druhého vysílače programu CMS TV Litomyšl, skon-
čila tak zároveň druhá etapa budování distribučního
systému pro celé město. Zájemci o příjem litomyšlské-
ho vysílání se nyní mohou obracet například na tyto
firmy: Zdeněk Hochbergr MONSAT-TV  (tel. 603 700
931), Pavel Lidmila - TVA servis (tel. 603 533 161), 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
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Pro muže FBC Peaksport Litomyšl začali 
po Novém roce záchranářské práce

Po Novém roce čeká na muže FBC Peaksport Litomyšl
těžký úkol, zachránit 2. florbalovou ligu. V první polo-
vině soutěže jsme získali pouhých 9 bodů, a to pro nás
znamenalo 11., předposlední místo druholigové tabul-
ky. Tým ale na rozdíl od jiných věnoval vánoční pauzu
přípravě, a to se projevilo hned v prvních dvou utká-
ních na domácí palubovce.
O víkendu 15. a 16. ledna jsme přivítali soupeře, se
kterými jsme první utkání prohráli shodně o dvě bran-
ky, 4:6 a 8:10. V sobotu nás čekal FBC Letohrad. Sou-
peř přišel na konci roku o svou brankářskou jedničku,
a toho jsme dokonale využili. Hlavně díky 2. třetině,
kterou jsme vyhráli 9:1, jsme utkání zvládli, soupeře
přehrávali a zaslouženě vyhráli 15:5. V neděli nás
čekal souboj s FbK Orlicko-Třebovsko. Soupeř přijel
posílen o Vlastimila Skalického, brankáře, který sem
přestoupil právě z Letohradu. Po velmi dobrém výko-
nu, hlavně v obranné činnosti, jsme tohoto brankáře
dokázali doslova vyhnat z branky za stavu 8:1 v náš
prospěch. Celkově jsme utkání vyhráli 9:2.
Na poslední lednový víkend nám vyšel zájezd do Třebí-
če, kde jsme se utkali postupně s druhým týmem
tabulky Snipers a v neděli s posledním týmem TJ OA.
Sobotní soupeř má velmi kvalitní tým, takže konečný
stav, prohra v poměru 10:14, není pro nás až tak špat-
ným výsledkem. Navíc jsme soupeři nastříleli 10 bra-
nek, což potvrdilo naši sílu ve hře dopředu, hodně ale
musíme zapracovat na obraně. V nedělním utkání jsme
potřebovali potvrdit naši zlepšenou hru, soupeře pora-
zit a bodově mu tak odskočit. Na utkání odjela devítka
fandů z Litomyšle, kteří se ovšem nestačili divit. První
třetinu jsme odehráli bez tempa, s velkým množstvím
individuelních chyb, a z toho vyplynulo i skóre první
třetiny 5:1 pro domácí tým. Do druhé třetiny však už
nastoupil úplně jiný tým. Soupeře jsme začali přehrá-
vat. Poslední část již byla plně v naší režii, brankou
Vojty Jakubíka v poslední minutě jsme třetí třetinu
vyhráli 4:0, a celé utkání 9:8. Celý tým zaslouží velkou
pochvalu, protože se dokázal i za stavu 1:5 vzchopit,
a zápas ještě otočit.
Další utkání jsme odehráli opět na domácí půdě 19.
a 20.února. V sobotu jsme přivítali Orel Rtyně v Pod-
krkonoší. Celek, který je naším přímým soupeřem
v boji o udržení 2. ligy. Soupeře jsme hned od začátku
zatlačili, skóre jsme otevřeli již ve 2. minutě. Hráči
soupeře hrozili zejména z rychlých brejků, které mají

opravdu dobře zvládnuté. Dařilo se je ubránit, a když
už se dostali až ke střele, v bráně předváděl skvělé
zákroky Jakub Řezníček. I díky němu svítilo v 15.
minutě na tabuli skóre 5:0. Do konce utkání se prosa-
dil i náš soupeř, ale na každou jeho branku jsme doká-
zali ihned odpovědět. Po výhře 15:7 se naše šance
na udržení soutěže opět o kousíček zvětšily. V neděli
nás čekal soupeř nejtěžší, FTS Florbal Náchod, vedoucí
tým tabulky, který má letos velké ambice postoupit
do 1. ligy, ze které v roce 2008 sestoupil. Skóre otevřel
soupeř v 9. minutě, ale nám se povedlo během 5
minut otočit na 2:1. Celkově jsme se soupeřem třikrát
vedli, po druhé třetině 4:3, a stejně to na body nesta-
čilo. Opět ale tým zaslouží pochvalu, hrál zodpovědně,
každý hráč hrál na 100 %. Aspoň bodík by byl jen třeš-
ničkou na dortu v celkem vydařeném víkendu. 
Po 18. kole jsme na 8. místě, které zaručuje setrvání
v soutěži. Pro splnění nás ale čeká ještě hodně práce.
V sobotu 12. března od 19.00 přivítáme v Městské
sportovní hale v Litomyšli SK JeMoBu a v neděli 13.
března od 14.00 FBŠ Jihlava. Oba tyto soupeře jsme
v prvních zápasech na jejich palubovkách přehráli 10:6
a 10:3. V případě, že se nám zadaří i v odvetách, mohla
by být liga zachráněná. Po 18. kole máme se skórem
142:147 nejlepší útok ligy, ale pohříchu také nejhorší
obranu. Máme proto 3 týdny na to, abychom na tom
zapracovali. Přijďte, prosím, naše hráče v důležitých
zápasech podpořit.
Trenéři našeho klubu Štancl Ladislav a Jakubík Voj-
těch ml. povedou regionální výběr Pardubického kraje
starších žáků.

Text a foto Vojtěch Jakubík, sekretář FBC

Zpravodaj litomyšlských šachistů
Sokol Zaječice A - TJ Jiskra Litomyšl A (3:5)
Dne 6. února mělo naše družstvo jednu z posledních
příležitostí zabodovat a pokusit se zachránit před
sestupem z II. ligy. V loňském roce jsme hráli s tímto
soupeřem na domácí půdě 4:4 a soupeř nám utekl z lo-
paty, protože to vypadalo na 6:2 pro nás. Loňskou
šťastnou remízou se Zaječice zachránily ve II. lize.
Štěstěna se letos přiklonila k našemu soupeři, který
se prakticky zachránil před sestupem. Bodovali: Jakub
Šafařík - 1, Lucie Bartošová, Martin Zeman, Martin
Daniel, Luděk Novák - ˝.
TJ Jiskra Litomyšl A – SK Chrudim A (2,5:5,5)
Dne 19. února jsme přivítali v naší klubovně tradiční-
ho účastníka 1. ligy, který loni dost nešťastně do naší
soutěže sestoupil. Soupeř byl velmi silný a zkušený.
Zde jsme ani před začátkem soutěže nekalkulovali zisk
bodů. Chřipková epidemie navíc způsobila, že nemohl
nastoupit Jirka Doseděl, což družstvo značně oslabilo.
B tým nemohl díky prestižnímu utkání se Svitavami
poskytnout nikoho z první čtyřky a náhradník zde byl
spíš do počtu, abychom neplatili pokutu, a tak jsme
prohrávali brzy 1:0. Ostatní velmi urputně bojovali
a výsledek je vcelku solidní. Bodovali: Jakub Šafařík –
1, Martin Zeman, Lucie Bartošová, Luděk Novák – ˝.
Letohrad B - TJ Jiskra Litomyšl B (2:6)
Je neděle 6. února. V mrazivém ránu opět vyrážíme
na sever, odkud pravidelně vozíme body. Jirka Šváb mi
popisuje své oblíbené cyklotrasy, mezi Ústím a Leto-

hradem projíždíme kolem překrásné cyklostezky.
Systém cyklostezek můžeme našemu severnímu okre-
su opravdu závidět, snad se také dočkáme. Je 9.00
a zápas začíná. Z okna místní šachové klubovny je
vidět krásný zámek v Letohradu. 
Od začátku obcházím všechny šachovnice a vidím, že si
všichni vzali k srdci moje slova, že musíme vyhrát.
Nevěřím svým očím, na šesti šachovnicích je rozehraná
francouzská obrana, kterou ze srdce nesnáším. Je to
takové ustrašené, opatrné zahájení bez temperamen-
tu, napětí. Bílými figurami nekompromisně trestám
francouzské pokusy svého soupeře, který ve 20. tahu
před matem vzdává. Rychle vedeme 1:0. Je to signál
pro ostatní, tentokrát všude stojíme dobře. Po výhrách
Jirky Švába, Ládi Zemana a Petra Jonáše dávají v lep-
ších pozicích Jirka Seidl, Karel Niger, Lukáš Jirsa
a Milan Krejčí partie za remiz. Odvážíme si 3 body.
TJ Jiskra Litomyšl B – Svitavy A (4,5:3,5)
Dne 19. února se uskutečnil pro nás velmi prestižní
zápas. Svitavy v posledních desetiletích výrazně
pokulhávaly za úrovní šachu v našem městě a hráli
nižší soutěže. Že by však nestačily na naše béčko, je
asi nenapadlo. Papírově šlo o daleko silnějšího soupe-
ře, jednoho z adeptů na postup do divize. Bylo nám
jasné, že můžeme uspět, pouze pokud výrazně zabo-
dujeme na prvních 4 šachovnicích. 
Zápas byl nervózní a vypjatý, soupeř si nesportovně
stěžoval rozhodčímu na řadu hloupostí (opouštění

hrací místnosti za účelem kouření, časté chozeni
na WC…). Souhlasil jsem s rychlou remízou Karla Nin-
gera a Jana Odstrčila v lepších pozicích. Platilo zde, že
lepší půlka, nežli kulka. Za hodinu jsem toho téměř
litoval, když prohrál po boji Václav Štětka a Petr Jonáš
zbrkle ztratil ve vyhrané pozici věž. Prohrávali jsme
3:1 a vše záviselo na prvních čtyřech šachovnicích. 
Jirka Šváb profesorsky zvítězil, Lukáš Jirsa bravurně
vyhrál vyrovnanou koncovku střelec proti koni. Láďa
Zeman nevyužil obrovskou poziční výhodu a dvojici
střelců ve střední hře a byla z toho remíza. Po 4 hodi-
nách byl stav 3,5:3,5 a vše bylo na mně. Houževnatý
soupeř se mi vysmekl z matových sítí a najednou jsem
měl holého krále. Vrátil jsem získaný materiál a přešel
jsem do věžové koncovky. Rozmrzelého soupeře jsem
přinutil k rezignaci po 85 tazích. Jsme v brejku, 4
body od prvního a dva body od druhého místa.

Jaromír Odstrčil, předseda šachového oddílu 

Jan Mikulecký 
Autoškola Motorservis

Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

- nabízí slevy
školného na skupinu B

pro jarní kurzy
- nabízí kvalitní přípravu 
pro získání všech skupin 

řidičského oprávnění

Úřední den: čtvrtek 14.00-18.30 hod.
na uvedené adrese

Tel. 602 462 175 - Mikulecký
www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

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

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

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

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 

• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Litomyšl x Chrudim B - 3:6
Poslední lednový zápas odehráli hráči Jiskry na domá-
cím ledě s chrudimským béčkem, které potřebovalo zís-
kat body, aby se dostalo do závěrečných bojů. Hráči
Litomyšle se v závěru sezóny museli obejít bez brankáře
Horáčka, který ukončil hostování a obránce Šauera. 
Zápas začal velmi svižně a po prvních osmi minutách
svítilo na tabuli skóre 1:1, které vydrželo až do půlky
zápasu. V 34. minutě však nastal kardinální propad
domácího mužstva a během čtyř minut lovil domácí
brankář Pavlíček puk z branky hned třikrát. Hosté
během třetí třetiny dokázali navýšit svůj náskok na 6:1.
Domácí pak stihli v posledních deseti minutách kosme-
ticky upravit výsledek dvěma góly. 
HC Choceň x Litomyšl - 1:8
Před posledním vystoupením na choceňském ledě hovo-
řila statistika výher ve prospěch domácích. Ti však
nastoupili tentokrát v pozměněné sestavě oproti ostat-
ním duelům a také bez bojovného ducha. Hráči Jiskry si
v Chocni s chutí zastříleli a Čapek dokonce vstřelil hat-
trick. Desítky se hostující fanoušci nedočkali a ani
čistého konta pro svého brankáře, který čtyři minuty
před koncem obdržel branku.  
Litomyšl x Moravská Třebová 5:7
Poslední kolo nadstavbové části krajské hokejové ligy
svedlo proti sobě okresní rivaly. V zápase, ve kterém
nešlo o body, ale pouze o prestiž, se dočkali diváci dva-
nácti gólů i dramatického zvratu. První třetina skončila
vítězstvím Třebové, když první gól padl už ve druhé
minutě zápasu. Ve druhé části padlo dalších pět gólů
a soupeři odcházeli do kabin za vyrovnaného stavu 3:3.
Třetí třetina však začala zostra a během sedmi minut
vedli domácí o dva góly, vše nasvědčovalo vítězství
domácích barev. 
Zápas vyvrcholil v posledních deseti minutách, když
hosté využili tři přesilové hry a navíc přidali jeden gól
ve hře pět na pět. Ze slibného vedení o dva góly nezbylo
nic a hosté odjeli s vítěznou náladou. 
Play off svedl proti sobě dva celky, kterým se ve vzájem-
ných zápasech dařilo spíše venku než na domácím klu-
zišti. Během jedenácti dnů bylo sehráno pět utkání,
která přinesla krásné góly, velkou minelu rozhodčího
Padevěta a smutek pro fanoušky Litomyšle. 
1. zápas Litomyšl x Chrudim B - 8:3
První zápas play off začal nejistým výkonem domácího
celku, když v desáté minutě prohrával o dva góly. Hráči
Litomyšle však v pravý čas zabrali a první třetina konči-
la v poměru 2:3. Druhá třetina byla tou nejlepší v celém
zápase a dokonce i celé série. Čtyři vstřelené góly zna-
menaly dokonalý obrat, na který celek z Chrudimi
nestačil zareagovat. Ve 41. minutě zkompletoval Šeda
hattrick a ve 49. minutě uzavřel Dospěl gólový účet
utkání. Po prvním utkání se ujala Litomyšl v sérii vede-
ní 1:0 a zdálo se, že tým směřuje do finále.
2. zápas Chrudim B x Litomyšl - 2:1 pp
Druhý zápas na ledě chrudimského celku příliš gólo-
vých momentů nenabídl a po třetinách 0:1, 1:0 a 0:0 se
dočkali fanoušci prodloužení. Prodloužení se mělo hrát
pět minut, avšak hlavní sudí Padevět nařídil prodlouže-

Litomyšl bude hrát o třetí místo 

Litomyšl x Chrudim B - třetí zápas.

ní desetiminutové! Devatenáct vteřin před koncem
hrací doby vstřelila Chrudim vítězný gól a hostujícím
hráčům nezbylo nic jiného se smířit s porážkou. 
3. zápas Litomyšl x Chrudim B - 2:5
Třetí zápas během jednoho týdne a stále stejný soupeř.
Domácí nastoupili s odhodláním vyhrát a posunout se
ke kýženému finále. Začali velmi slibně a první třetinu
vyhráli 2:1. Gól navíc mohl minutu před první sirénou
přidat Dospěl, ale jeho střelu zastavil hostující brankář.
Pokud byla druhá třetina v prvním domácím zápase tou
nejlepší, tak ve třetím utkání byla nejhorší. Během 83
sekund vstřelili Chrudimští 3 góly. Přidali ještě čtvrtý
gól, otočili tak celý zápas a v podstatě i stav série. Zlo-
men, nedokázal domácí celek v poslední části zápasu
s výsledkem nic udělat. 
Chrudim se ujala vedení v sérii a před čtvrtým zápasem
bylo jasné, že pokud chce Litomyšl zaklepat na bránu
finále, musí zabrat a vyhrát zápas na ledě v Chrudimi
i doma. 
4. zápas Chrudim B x Litomyšl - 1:3 
Stejně jako první zápas na ledě Chrudimi, začal i tento
velmi opatrně. Stejně jako minule se vedení ujali hráči
Litomyšle a díky Šedovi vedli po dvou třetinách 1:0.
Ve třetí části dokázali domácí srovnat na 1:1, ale to bylo
z jejich strany vše. Šeda vstřelil vítěznou branku a při
power play domácích přidal asistenci u gólu Hudouska,
který pečetil vítězství gólem do prázdné branky. 
Natěšení diváci, kteří přijeli podpořit své borce do Chru-
dimi, očekávali herní koncert svého mužstva v posled-
ním zápase. Ten se měl odehrát na domácí půdě, avšak
nesplnil očekávání domácích fandů.
5. zápas Litomyšl x Chrudim B - 0:3
Vrchol série sliboval velké finále, které dorazilo v podo-
bě zklamání příznivců litomyšlského mužstva. Hráči
Litomyšle nezopakovali svůj famózní výkon z předcho-
zího zápasu a nedokázali svému soupeři vstřelit jediný
gól. Bez gólů se vyhrát nedá, a tak do finále postoupila
Chrudim, která se utká se soupeřem z Moravské Třebo-
vé. 
Litomyšl se rozloučí se svými příznivci v utkání o třetí
místo s Hlinskem. Doufejme, že závěrečný duel přinese
pěkný zážitek a trenér dokáže mužstvo motivovat
k výkonu, který potěší diváky.        Text a foto Petr Šilar

Masopustní veselice
v Benátkách

Jako každý rok se Spolek žen Benátky s ochotnickým
souborem Vostřebal spojily, aby opět oživily tradici
masopustu, letos už po desáté. Všichni masopustníci
se sešli jako obvykle u kapličky a za doprovodu muzi-
ky se chodilo od domu k domu. V průvodu nechyběli
tradiční kominíci, babka s nůší, medvěd, smrtka,
šašek, letos dokonce i ženich s nevěstou. U každého
domu se zastavilo, zazpívalo, zahrálo, nechyběla ani
tancovačka medvěda s hospodyní. Hospodář pak
nabízel štamprličky, hospodářka zase něco k snědku.
Někteří se pak i přidali k průvodu. Počet zúčastně-
ných se rok od roku zvyšuje, letos úctyhodných 45.
Určitě tomu napomohlo i docela hezké, i když chlad-
né počasí. 
Když se prošla celá vesnice, průvod se vydal do míst-
ní hospůdky, kde už na všechny čekalo pohoštění.
Letošní masopust se opravdu povedl. Děkujeme všem
obyvatelům Benátek za to, že s námi drží tuto starou
tradici.              Text a foto Šárka Pakostová

Prosvětlovací desky
deska–trapéz–vlna–doplňky

www.pergoly-zastreseni.cz

Mobil: +420 728 072 172
Tel.: +420 466 265 185

TJ JISKRA Litomyšl
U Plovárny 1061 pořádá:

V sobotu 9. dubna 2011

zájezd do Polska
Kudowa Zdroj za jarními nákupy.

Závazné přihlášky: do 4. dubna 2011

Dětský letní tábor
pro děti od 6 let

Penzion U Kačáka v Bedřichově
v Jizerských horách

Termín 4. - 14. srpna 2011.

Informace a přihlášky:
v kanceláři TJ Jiskra Litomyšl
tel. 461 618 672, 775 913 400

•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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Šestý turnaj Českého poháru 
ve stiga-hokeji odehrán v Pardubicích

Šestého turnaje sezóny Českého poháru (ČP)
2010/2011 ve stiga-hokeji se v Pardubicích zúčastnilo
88 hráčů. Přicestoval i velký počet nováčků, a také
díky tomu se turnaj stal (bez započtení Czech Open)
největším turnajem ČP od ledna 1999! Hráči klubu
Stiga HC Benátky využili dostupnosti našeho krajské-
ho města k účasti hned 11 členů. 
V 1. skupině Zdeněk Lopaur 10. místem postoupil do B
skupiny. Ve 2. skupině 12. Ivan Halama a 13. Kryštof
Herold shodnými body dosáhli na Céčko a 20. Jiří
Junek jen o branku spadl do Éčka. Třetí skupina přine-
sla smůlu 13. Michalu Boštíkovi, který jen o 2 body
zůstal za Béčkem, 17. David Hejnoch si uhrál Déčko.
Zbylá pětice se potkala ve 4. skupině a spravedlivě se
tam rozdělila do všech odpoledních výkonnostních

skupin: 4. Patrik Petr A, 11. Tomáš Halama B, 15. Josef
Malý C, 17. Jindřich Petr D a 21. Milan Zeman E. Otev-
řela se nám tak šance posbírat perníkové chaloupky
a poháry ve všech pěti skupinách. 
Samozřejmě jsme nejvíc čekali od Patrika, byť ten měl
k perníku daleko: další cíl splnil postupem do play-off
ze 14. pozice a sehrál velmi nadějné osmifinále s 3.
Michalem Hvižděm (THC Stiga Elites). Po zápasech 4:2
+ 4:0 + 3:7 + 0:3 + 2:1 sice postoupil favorit, kterým
10. hráč světa M. Hvižď nepochybně byl, ale co scháze-
lo… V Béčku 10. Lopymu (34.) play-off uniklo o pouhý
bod, 19. Tomáš (43.) neprodal kůži lacino. Céčko s pře-
hledem vyhrál Michal (45.), 4. skončil Ivan (48.), 9.
Kryštof (53.) a 12. Pepa (56.). Dobře rozehranou per-
níkovou partii Déčka nedotáhl do úspěšného konce
Jindra (64.), který se ztrátou pouhých 3 bodů skončil
až 4., 11. pak David (71.). Skupinu útěchy vyhrál Milan
(77.) a o bod zpět skončil 3. Jirka (79.). Chaloupky
s poháry jsme tak získali hned 2! 
Zvítězil Jan Dryák (Stiga Big Band Praha) před M.
Hvižděm a Zdeňkem Matouškem ml. (HCS Žabka
Praha). Honza Dryák si připsal 25. vítězství turnaje ČP
po tříletém čekání a potvrdilo se tak, že v Pardubicích
vítězství nikdo neobhájí. V celkovém pořadí vede
Lukáš Turoň (THC Třinec) před J. Dryákem a Z. Matouš-
kem ml. Patrik je 12., Lopy 20., Tomáš 32., Michal 34.,
Ivan 41., Pepa 46. atd. Soutěž klubů stále vede THC
Třinec, naši 8. místem ještě udrželi 6. Příčku. Nováčky
vede Pepa, juniory Patrik, mezi veterány je Tomáš 9.

Text a foto Jindřich Petr

Sport, cvičení
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 
Aerobic - St 18.30-19.30
•více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po - 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út - 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St - 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt - 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá - 17.30 - 120 minut 
Sobota - 10.00, 17.00 
Ne - 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•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 (těloc-
vična 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 (Fitcentrum
Fila u zimního stadionu) 
Čt 19.00-20.00 (Fitcentrum Fila u zimního stadionu)
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 (Fitcentrum
Fila u zimního stadionu)
Hathajóga - Po 8.30, Čt 18.30 (Fitcentrum 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 
Bruslení pro veřejnost do 13. 3.: So a Ne 13.30-
15.30
Jarní prázdniny (8. 3. - 11. 3.): denně 9.30-11.30
a 14.30-16.30 
•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 omezení,
Čt - 16.00-20.00 ženy, 20.00-23.00 bez omezení,
Pá - 16.00-19.00 muži, 19.00-22.00 bez omezení,
So - individuální rezervace
Ne - zavřeno. Poslední vstup do sauny je 1 hod.
před zavírací dobou.
Městský bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
AQUA AEROBIK s prvky zumby - tel. 728 347 252
Každé úterý od 18.30 do 19.30. (krytý bazén)
Kontakt: Zuzana Vomočilová (tel. 728 347 252)
Cvičení Karate-do, kontakty a info na www.kara-
telitomysl.cz
Pro dospělé muže i ženy - každé pondělí a čtvrtek
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

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.

Inzerce 
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství
- pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny.Info: tiskárna@komurka.cz nebo tel.: 724
22 92 92. • Prodám levně 5 ks trubicových kolektorů -
možnost prohlédnutí. Tel.: 602 402 614. • Prodám Nokii
2600 + fl. disk za 700 Kč, Nokii 6610i za 800 Kč, horské
kolo za 2 500 Kč, trekové kolo za 3 300 Kč, dětské kolo
za 500 Kč, mrazák Zanussi za 2 200 Kč, psí boudu
za 500 Kč, novou zimní bundu za 500 Kč, tašku na kol.
za 200 Kč. SMS 736 790 421. • Prodej zachovalých
dětských lyží, bílých lyžáků - vel. 37 - 38. Cena doho-
dou. Tel.: 605 119 979. • Prodám levně silniční kolo
SCOTT SPEEDSTER vel. M (54 cm), pořizovací cena 23
000 Kč, staré 2,5 roku. Tel.: 605 174 519. • Prodám
lavici – gaučovou, čalouněnou (rozkládací). Velmi
zachovalá. Cena dohodou. Tel.: 732 688 037. • Hledám
paní na seznámení v oblasti – esoterika – psychotroni-
ka- jasnovidnost – telepatie – léčitelství. Na věku nezá-
leží, ani na znalostech, slačí jen hlubší zájem o věc.
Okolí Vysokého Mýta, Litomyšle, Chocně, Holic, Chrasti
a Ústí nad Orlicí. Mobil: 607 873 754. • Hledám bydlení
pro sebe + malého pejska. Stačí jedna místnost + jedna
maličká ke zřízení expozice muzea panenek za rozumný
nájem. Tel.: 739 307 646. • Nabízím levný výprodej –
zařízení bytu – garnyž masivní dřevo + polička 250 Kč,
konferenční stoleček světlý 150 Kč, španělská komoda
starožitná 1 000 Kč, 6ramenný křišťálový lustr 650 Kč,
14ramenný za 550 Kč, police masivní dřevo – antik,
téměř nová za 1 000 Kč, křeslo čalouněné za 800 Kč,
noční stoleček mramorová deska za 150 Kč, přenosný
radiomagnetofon za 100 Kč, 2 malé přenosné televize
retro, funkční bílá + červená za 200 Kč, velká stolní
lampa retro za 350 Kč, váza mosazná v. 70 cm + 2 mosaz-
né svícny, vše za 1 000 Kč, banánovou krabici různých
knížek za 300 Kč atd. Tel.: 739 307 646. • Nabízím
k odprodeji galanterní zboží (zipy, knoflíky, stuhy atd.)
- levně, v Litomyšli. Volejte 604 619 654.

Novinka ve Spinning
centru Stratílek -
– Spin Flex
Posilovací trénink je nezbytnou součástí jakéhokoli
kondičního programu a také skvělým doplňkem Spin-
ning programu. Spin Flex je novým formátem lekce,
která začíná jízdou na Spinneru, a poté je pro kom-
plexnost doplněna posilováním. Lekce budou rozděle-
ny na Spin Flex, kde samotná jízda bude trvat 35
minut, poté bude následovat posilování a na závěr
nezbytný stretching. 
Neváhejte a přijďte vyzkoušet ve spinning programu
něco nového, netradičního a zároveň účinného, které
vede zábavnou formou ke zpevnění vaší postavy. Pro-
zatím se jedná o lekce každé pondělí od 17.00 a každý
čtvrtek od 16.00. Začínáme 14. března.
I nadále budou pokračovat oblíbené spinning lekce
pro cyklisty a sportovce při pátečních lekcích, které
mají 120 minut. Samozřejmě pro vyznavače, milovníky
a začátečníky klasického spinning programu se nic
nemění a lekce zůstávají stejné dle rozvrhu. 
Více info a rezervace na mobilním čísle +420 724 033
548 nebo www.stratilek.cz.         Veronika Stratílková
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Sportovec roku 2010 svitavského regionu 

První únorový den se do poličského Tylova domu sjeli
sportovci svitavského regionu. Nekonalo se zde však
žádné sportovní klání, ale slavnostní vyhlášení výsled-
ků třetího ročníku ankety o nejúspěšnějšího Sportov-
ce roku 2010. Stal se jím Lukáš Kolouch, travní lyžař
ze Slovanu Moravská Třebová, který byl zároveň Spor-
tovní hvězdou Svitavského deníku. Litomyšl je město,
které je zmiňováno spíše v souvislosti s kulturními
akcemi, ale jak se ukázalo, na udílení cen Sportovce
roku 2010 regionu Svitavy, je to také město sportu.
Do Litomyšle putovalo hned 12 ocenění, což je nejvíce
ze všech oceněných. Smetanovo rodiště bylo zastoupe-
no nejen atletikou či triatlonem, ale také motokárami,
jezdectvím, cyklistikou, stolním tenisem či fotbalem.  
V kategoriích, kde bylo vyhlášeno první až páté místo,

Kolektivy – dospělí
Jiskra Litomyšl, atletika, muži
Jiskra Litomyšl, stolní tenis, muži
Basketbal Qanto Svitavy, basketbal, muži
Kolektivy – dorost
1. HBC Svitavy, hokejbal, starší dorost
Jiskra Litomyšl, fotbal, starší dorost
Slovan Moravská Třebová, volejbal, kadetky
Kolektivy – žáci 
Výběr OFS Svitavy U12, fotbal
TJ Svitavy, fotbal, starší žáci
TJ Svitavy, volejbal, starší žáci
Trenéři
KABRHEL Zdeněk (triatlon, DTC Litomyšl)
MAČÁT Daniel (travní lyžování, Slovan Mor. Třebová)
ŠPAČEK Pavel (basketbal, Basketbal Qanto Svitavy)

dosáhli na ocenění druhý Patrik Hájek (motokáry,
Orion Litomyšl) a třetí Pavel Baar (atletika, Jiskra Lito-
myšl), oba v kategorii jednotlivci – dospělí. V doro-
stencích se pak na zlaté příčce umístil Tomáš Kabrhel
(triatlon, DTC Litomyšl), Petra Skřivanová (jezdectví,
Stáj Manon Litomyšl) byla čtvrtá a Martin Doubek
(motokáry, Orion Litomyšl) pátý. V kategorii žáků byl
stříbrný Jan Friš (atletika, Jiskra Litomyšl). 
Jednotlivci – dospělí
1. KOLOUCH Lukáš (travní lyžování, Slovan Moravská
Třebová)
2. HÁJEK Patrik (motokáry, Orion Litomyšl)
3. BAAR Pavel (atletika, Jiskra Litomyšl)
4. HAVLÍK Petr (kulturistika, Slovan Moravská Třebová)
5. KÁŇA Marek (silniční motocykly, Eagle Racing Team
Svitavy)

Jednotlivci – dorostenci
1. KABRHEL Tomáš (triatlon, DTC Litomyšl)
2. KUČEROVÁ Šárka (moderní sportovní karate Polič-
ka)
3. ŠTĚPÁNEK Michal (sportovní lezení, HK Polička)
4. SKŘIVANOVÁ Petra (jezdectví, Stáj Manon Litomyšl)
5. DOUBEK Martin (motokáry, Orion Litomyšl)
Jednotlivci – žáci
1. KAŠPAROVÁ Karolína (kickbox, Aréna Vysočina
Polička)
2. FRIŠ Jan (atletika, Jiskra Litomyšl)
3. KNETTIG Jaroslav (skateboarding, Sk8 Slalom Polička)
4. VYTLAČILOVÁ Tereza (atletika, Atletika Polička)
5. MAČÁT Václav (travní lyžování, Slovan Moravská
Třebová)

Patrik Hájek

Petra Skřivanová.

Zdeněk Kabrhel - trenér (vlevo).

Jiskra Litomyšl (Baar, Novotný).

Pavel Baar Tomáš Kabrhel

Jan Friš (vlevo).

Jiří Boštík (vlevo) a Vladimír Novotný. 

Do Litomyšle putovalo celkem 12 ocenění

Veteráni
BOŠTÍK Jiří (cyklistika, Cyklo Stratílek Litomyšl)
JANKŮ Jiří (radiový orientační běh, ROB Svitavy)
NOVOTNÝ Vladimír (atletika, Jiskra Litomyšl)
Zvláštní cena Regionálního sdružení sportů Svitavy
CYKLOMAN 2010, pořadatel CK Slovan Mor. Třebová
Krajánek
KÖNIG Leopold (cyklistika, PSK Whirlpool–Author HK )
Mimořádný sportovní výkon
GREGOR Petr (kickbox, Aréna Vysočina Polička)
Handicapovaný sportovec
MATURA Vladimír (stolní tenis, SK DNZ Bystré)
Sportovní hvězda Svitavského deníku
KOLOUCH Lukáš (travní lyžování, Slovan Mor. Třebová) 

Text a foto Jana Bisová

Druhé kolo Litomyšlského
poháru 2011 v táhlovém
hokeji odehráno
Na 2. kolo turnaje o Litomyšlský pohár 2011 ve stolním
táhlovém hokeji Stiga si našla cestu rovná dvanáctka
hráčů, kteří tak v základní skupině každý s každým
hráli o 8 postupových míst do vyřazovacích bojů. Trva-
lý vzestup formy přitom prokázali David Hejnoch a Jiří
Junek. Ve čtvrtfinále sice neměli šanci, ale stejně
dopadl také Ivan Halama. Jen Michal Boštík dokázal
po třech vyrovnaných zápasech vyřadit Tomáše Hala-
mu, se kterým předtím prohrál 1:7, jenže potom zas
tvrdě narazil na Patrika Petra. 
Druhé semifinále bylo největším soubojem dne:
Robert Jež se ujal vedení, Zdeněk Lopaur zvrátil prů-
běh na svou stranu, aby pak totéž dokázal Robert
a vyhrál 3:2. Ve finále pak proti Patrikovi dosáhl jen
na 1 prodloužení, stejně snadno získal bronz Lopy nad
Michalem. Skupinu o 5. místo vyhrál Tomáš a skupinu
útěchy Jindřich Petr. 
Celkové pořadí: 1. Patrik Petr 80 b., 2. Robert Jež (THC
Stiga Svitavy 93) 70 b., 3. Zdeněk Lopaur 60 b., 4.
Tomáš Halama 48 b., 5. Michal Boštík 45 b., 6. Ivan
Halama 41 b., 7. Jiří Junek 30 b., 8. David Hejnoch 30
b., 9. Jindřich Petr 22 b., 10. Milan Zeman 21 b. (všich-
ni Stiga HC Benátky) atd. 
Na dalším kole se v Domě dětí a mládeže Litomyšl opět
sejdeme v sobotu 12. března.                    Jindřich Petr
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Nedostatek sněhu poznamenal závody v motoskijöringu
Rušily se či přesouvaly na jiné tratě 

Letošní závody Mistrovství České republicky v motos-
kijöringu „Orion Shiva KTM Cup poznamenal nedosta-
tek sněhu. Závody se rušily či přesouvaly na jiné tratě. 
Jihočeští pořadatelé z Motosport Chýnov dokázali
uspořádat v náhradních termínech 2 závody Mistrov-
ství České republiky (MČR) v motoskijöringu „Orion
Shiva KTM Cup. Při závodu v Rodné u Mladé Vožice se
sedmi stovkám diváků připravilo celkem 19 nejlepších
posádek v motoskijöringu. Na trati v Rodné se závody
úspěšně jely už v loňském roce. Letos pořadatelé při-
pravili rychlejší trať. Sítem 12 kvalifikačních jízd pro-
šli nejúspěšněji vítězové 1. závodu v Klášterci Sládek
s Čížkem a zkušení Kunc s Prossem z Orion Racing
Teamu Litomyšl. Právem se tak dal očekávat souboj
obou těchto posádek ve finálové jízdě. Z 3. místa
postoupili bez problémů Kubíček s Hovadem, kteří tak
překvapili v polovině loňské sezóny, kdy se zařadili
do seriálů závodů MČR.
Finále „B“ opět ukázalo, jak je motoskijöring ošidný
sport. Závod, ze kterého mají ještě možnost postoupit
do finále „A“ první dvě posádky, vůbec nevyšel úspěš-
ným dvojicím ze závodu v Klášterci. Hock s Bergrem
i R. Mňuk s Langerem nezajeli podle svých představ.
Nepostoupili do „A” finále a nezískali ani žádné body
do mistrovství. Finále „B” ovládli 2 mladí jezdci z Kláš-
terce Fogl se Sabotou a Lux s Glonkem. Finále A začalo
dramaticky. Na startovní rovince upadli J. Mňuk s Lan-
gerem a museli začít závodit z poslední pozice. Na čele
se překvapivě objevili mladíčci Kubíček s Hovadem
těsně následováni Sládkem s Čížkem a Kuncem s Pros-
sem. Díky souboji Kubíčka s Hovadem a Kunce s Pros-
sem se obě posádky dostaly až za vedoucího Sládka
s Čížkem. Ti si ale své další vítězství v seriálu nenecha-
li nikým vzít. 
Třetí závod se jel o den později na úplně nové trati
v Želeči u Tábora. Opět se jednalo o kratší a rychlou
trať s technickými prvky. 
Kvalifikaci tentokrát ovládli loňští mistři bratři Šrole-
rové. 3x vyhráli a 1x byli na 2. pozici. Proto postoupili
jako nejlepší do finále. Do „B” finále museli Kubíček
s Hovadem, kterým se tak dařilo minulý den v Rodné.
Zajímavě postoupili Roušavý s Komůrkou, kteří měli
stále lepší umístění (4., 3., 2. a 1.). Dlouho to vypada-

lo, že přímo do finále postoupí i jihočeští Malkus
s Hodem. Ale v poslední kvalifikační jízdě měli kolizi
a museli tak do finále „B”. 
Finále „B” bylo dramatické. Na špici se usadili Kubíček
s Hovadem a překvapivě Kočí s Hejpetrem. Ve 3. kole
ale muselo být finále „B” zastaveno po kolizi, po které
musel být lyžař Václava Malkuse Josef Hod odvezen
k lékařskému ošetření. Po opakovaném startu závod
znovu ovládli Kubíček s Hovadem, kteří postoupili
společně s Kočím s Hejpetrem. Start hlavní finálové
jízdy ovládli Kunc s Prossem z Orionu, kteří tak opět
dokázali, že starty jsou jejich silnou stránkou. Za nimi
se drželi Sládek s Čížkem a bratři Šrolerové. Ti ale měli
kuriózní potíže. Přetrhli tažné lano a než ho znovu
navázali, byli rázem až daleko za všemi ostatními jezd-
ci. Ve 3. kole se na čele objevili Sládek s Čížkem, když
dosud vedoucí Kunc s Prossem se po kolizi propadli
do středu jezdeckého pole. Vítězství nakonec doslova
spadlo do klína takticky jedoucím Sládkovi s Čížkem,
kteří letos zatím suverénně ovládají šampionát. vůbec
první umístění na stupních vítězů v MČR.
Další, čtvrtý závod, se měl jet 5. února v Litomyšli, ale
byl odvolán. Náhradou se motoskijöring jel v Olešnici
v Orlických horách. I přes velkou oblevu se pořadate-
lům podařilo připravit trať. 
V kvalifikaci si nejlépe vedli zkušení Kunc s Prossem
z litomyšlské stáje, kteří všechny jízdy s přehledem
vyhráli. Dobře jezdili i loňští mistři bratři Šrolerové

a vedoucí Sládek s Čížkem. Příliš se nevedlo mladým
jezdcům Kubíčkovi s Hovadem, kteří tak museli
do finále „B“. A „B“ finále o 2 postupová místa bylo tra-
dičně dramatické. Na špici se od startu usadili J. Mňuk
s F. Langrem před Kubíčkem s Hovadem a Foglem se
Sabotou. Dlouho to vypadalo, že se na čele nic nezmě-
ní. Ale v předposledním kole měli Kubíček s Hovadem
pád a vidina postupu se jim tak rozplynula. Společně
s vítězi Mňukem s Langrem tak ještě postoupili Fogl se
Sabotou, i když je ke konci závodu mohutně dojížděli
Zářecký s Morávkem. Finále „A“ mělo podobný průběh
jako kvalifikační jízdy. Po vynikajícím startu se dosta-
li na čelo jezdeckého pole Kunc s Prossem, kteří jeli
v Olešnici opravdu suverénně, možná proto, že ten den
se měl jet závod v Litomyšli. Poprvé jim letos závod
vyšel podle představ a dokázali, že stále patří k nejlep-
ším jezdcům seriálu. Za nimi dojeli v pohodě jezdící
Sládek s Čížkem, i když museli neustále odolávat nápo-
ru Mňuka s Langrem a Mohaupta s Hotovým. A právě
Mohaupt s Hotovým se pořád snažili postoupit
na medailové pozice. A to se jim v posledním kole poda-
řilo a poprvé letos vystoupili na stupně vítězů.
Po 4 odjetých závodech si tak suverénní Sládek s Číž-
kem se 77 body upevnili své postavení na čele tabulky
seriálu. Za ně se po olešnickém vítězství dostali Kunc
s Prossem (53 bodů) z Orin Racing Teamu Litomyšl
před Kubíčka s Hovadem (46 bodů). 
Další den byl závod připravován na trati u koupaliště
v Letohradu. I když se pořadatelé snažili, před závo-
dem navezli kolem 70 nákladních aut sněhu a ještě
v sobotu na trati pilně pracovali, příroda byla silnější.
Závod tak museli na poslední chvíli odvolat. 
O víkendu 26. února se měl jet v Dobřanech v Orlických
horách poslední závod seriálu MČR v motoskijöringu,
ale zaúřadovalo opět počasí a závod byl zrušen. Místo
toho se uskutečnilo slavnostní vyhlášení letošního
seriálu MČR v motoskijöringu ve známém „Dřeváku“
v Dobřanech. Vyhlášeni byli všichni bodující jezdci
a lyžaři seriálu. Ocenění získali nejen noví mistři ČR,
ale i jezdci a lyžaři v pořadí do 5. místa. Dále byl vyhlá-
šen skokan roku 2011, osobnost roku 2011, nejlepší
pořadatel jednodenního závodu a nejlepší pořadatel
dvoudenního závodu.                          -red-, foto archiv 
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Kam za sportem
Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 12. 3. od 14.00 - 3. kolo Litomyšlského
poháru 2011                      • www.litomysl.cz/ddm
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
Čt 3.3. a 7. 4. od 19.00 - Otevřená devítka - 9
ball pro každého (hraje se každý první čtvrtek
v měsíci)                                       • www.bclit.org
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 5. 3., 19. 3. a 9. 4. od 13.00 - Veřejný trénink
Ne 27. 3. od 9.00 - Drezurní veřejný trénink

• www.stajmanon.cz
Fotbal - stadion Černá hora
So 26. 3. od 10.15 a 12.30:
Litomyšl x Lanškroun – Dorost
So 26. 3. od 15.00: Litomyšl x Slatiňany – Muži A
Ne 27. 3. od 9.30 a 11.15:
Litomyšl x Choceň – Žáci
So 2. 4. od 10.15 a 12.30:
Litomyšl x Vysoké Mýto – Dorost
So 2. 4. od 16.30: Litomyšl x Choceň – Muži A
Ne 3. 4. od 9.30 a 11.15:
Litomyšl x Vysoké Mýto - Žáci
Florbal - Městská sportovní hala Litomyšl
So 12. 3. od 19.00:
FBC Peaksport Litomyšl x  SK JeMoBu
Ne 13. 3. od 14.00:
FBC Peaksport Litomyšl x FBŠ Jihlava

Dobré výsledky fotbalistů 
Fotbalisté Jiskry Litomyšl se připravují na jarní část
bojů v krajské I. A třídě dospělých na zimním turnaji
na umělé trávě v Chocni. Pod vedením nového trenéra
Pavla Schejbala tam v průběhu ledna a února odehrá-
li pět kvalitních zápasů. 
V tom prvním nestačili na Holice po boji 2:4 (branky:
Urban, Radimecký), ale v dalších zápasech se jim už
dařilo lépe. Porazili účastníka přeboru Královéhradec-
kého kraje Doudleby nad Orlicí 4:3 (Holec 2, Sršeň,
Adamča), remizovali s pořádající Agrií Choceň 1:1

(Adamča), po dramatickém průběhu s Cerekvicí nad
Loučnou 4:4 (Vaníček, Sršeň, Drahoš, Černý) a také
s Dolním Újezdem 2:2 (Sršeň, Holec). Všechno snaže-
ní hráčů i realizačního týmu směřuje k sobotě 26.
března, kdy v jarní mistrovské premiéře přivítáme
v Litomyšli od 15.00 mužstvo Slatiňan. Ve stejném
termínu začínají také dorostenci proti Lanškrounu
(sobota 26. března, 10.15 + 12.30) a žáci s Chocní
(neděle 27. března, 9.30 + 11.15).

Radek Halva

Orion Racing Team zazářil 
na Winter Cupu v Itálii

Winter Cup je jeden z nejvýznamnějších mezinárod-
ních závodů motokár na začátku nové sezóny.
Letošní sezónu zahajoval Winter Cup již pošestnác-
té a to na jedné z neoblíbenějších tratí na světě,
kterou je South Garda u italského Lonáta. Tradice
tohoto populárního závodu na sebe soustřeďuje
velikou pozornost, a to jak mezi závodními týmy,
tak i mezi médii zabývající se tímto sportem.
O letošní ročník byl mimořádný zájem a také se ho
zúčastnila téměř kompletní světová jezdecká elita.
Na startu nechyběl ani loňský mistr světa v motoká-
rách Nyck De Vries. Z těch nejlepších se závodu nez-
účastnili pouze dva tovární jezdci B. Lammers a J.
Iglesias. 

Závod byl vypsán pro tři motokárové kategorie KF3,
KF2 a KZ2. Největší konkurence se sešla v nejsilněj-
ší kategorii KZ2. Zde měla Česká republika nejpo-
četnější zastoupení. Fantastického úspěchu dosáhl
český jezdec Patrik Hájek z Orion Racing Teamu,
když ve finále kategorie KZ2 porazil ukázkovým
stylem všechny vysoko postavené favority tohoto
závodu a do cíle přijel jako vítěz s velkým násko-
kem. 
Z počátku závodu se Hájkovi moc nedařilo najít
optimální nastavení nového podvozku Tony Kart.
Usilovnou prací celého Orion Racing Teamu se
během víkendu výsledky postupně zlepšovaly.
Pro finále se ovšem podařilo najít optimální nasta-
vení a Patrik Hájek se po startu propracoval přes
vynikající jezdce světového formátu až do vedoucí
pozice a dokonce se mu do cíle podařilo získat bez-
pečný náskok před zbývajícími soupeři. Patrik
Hájek a Orion Racing Team vstoupil do nové sezóny
tím nejlepším stylem, který byl vůbec možný a uká-
zali, že bude muset s nimi světová konkurence
velmi vážně počítat. Druhý jezdec Orion Racing
Teamu Martin Doubek neprošel přes velmi silnou
konkurenci v kvalifikačních jízdách a nakonec tedy
ani nepostoupil do finálových jízd.

Text a foto Vráťa Ondráček

Ples HC Litomyšl 
za dveřmi
Hokejový club (HC) Litomyšl srdečně zve všechny příz-
nivce ledního hokeje, ale nejen je, na 12. reprezentač-
ní ples. Ten se uskuteční v pátek 18. března od 19.30
ve Smetanově domě. V průběhu večera budou vyhláše-
ny výsledky nejlepších kategorií HC Litomyšl.
Chybět nebude hudba, o kterou se postará DJ Mirek
Rais, předtančení tanečního studia ERA i tradiční
bohatá tombola. 
Předprodej vstupenek v recepci Fitcentra Fila, ve Sme-
tanově domě pak v den plesu od 19.00.                  -red-


