
Slivovice, mladá žena a láska
jsou léky Olbrama Zoubka

Zpravodaj Města Litomyšle 5. května 2011
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Medaile Artis Bohemia Amicis je udělována minister-
stvem kultury za šíření dobrého jména české kultury
u nás i v zahraničí. Letos ji získal například Otakar
Vávra, Jiřina Jirásková nebo Soňa Červená. Nyní se
do plejády zvučných jmen připojuje také pětaosmde-
sátiletý Olbram Zoubek. „Myslím si, že moji předchůd-
ci neprávem šetřili s udělováním tohoto ocenění přátel
českého umění. Lidé, kteří ho dostávají v letošním
roce, ho měli mít už dávno,“ řekl
ministr Jiří Besser a dodal: „Ocenění
získávají ti, kteří pro českou kulturu
udělali mnohé v různých odvětvích.“
Olbram Zoubek přijal medaili s úsmě-
vem a svým osobitým šarmem, který ho
neopouštěl po celou dobu matiné.
Dámám líbal ruce, na dotazy odpovídal
s vtipem a málokdo by mu hádal 85 let.
„Někdy se cítím na sto padesát, někdy
na patnáct. Někdy jsem úplně pitomý
jako mladík, někdy jsem stařec,“ řekl
s úsměvem Olbram Zoubek a dodal:
„Samozřejmě, udržuji se slivovicí. To je
jediný lék, který mám. A mladou, krás-
nou ženu a lásku.“ Prozradil rovněž,
proč své narozeniny slaví právě
ve Smetanově rodišti. „Tady mám svoji
lepší polovičku, tak patřím do Lito-
myšle. Jsem tady ženatý, mám zde
dům, pracoval jsem tady, mám tu dítě
a přátele. Cítím se zde občanem a ty
občanské hodnoty, to je důležitá věc,
kterou málo respektujeme. Já jsem Pra-
žák rodem, ale tady se cítím součástí

města,“ uvedl Mistr Zoubek. Snad i proto se před
časem stal čestným občanem Litomyšle, která mu ústy
starosty Michala Kortyše a místostarosty Vojtěcha
Stříteského popřála: „Jsou nám známy dvě osobnosti,
které se ve stejný den, 21. dubna, narodily. Shodou
okolností právě před pětaosmdesáti lety a shodou
okolností v důležitých evropských metropolích. A obě
tyto osobnosti nás mnoho decennií přesvědčují o tom,

že 21. dubna se skutečně rodí lidé
silní, odvážní a cílevědomí. Lidé hodní
respektu, obdivu a pozornosti. Je
velká škoda, že dosud do Litomyšle
jedna z těchto osobností nezavítala,
zatímco za velké štěstí považujeme, že
druhá již před lety poznala její kouzlo
a našla zde druhý domov. Uznáváme
sice, že z Londýna je to k nám dále než
z Prahy, nicméně alespoň na návštěvu
k nám její královská výsost Alžběta II.
přijet mohla a snad i měla. Určitě by se
totiž mimo jiné potkala s Vámi, naším
přítelem a čestným spoluobčanem
a také s Vaším dílem. Nám je však
naštěstí dáno, setkávat se s Vaším dílem
každý den,“ řekl Vojtěch Stříteský.

Olbram Zoubek (* 21. 4. 1926, Praha)
Při výběru křestního jména byli rodiče
ovlivněni novelou o biskupovi z praž-
ského rodu Olbramů. Obecnou školu
navštěvoval v letech 1932–1937, reál-
ku pak v letech 1937–1945 na Žižkově.
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Záběry zpustošených částí Japonska obletěly
celý svět a nenechaly snad nikoho chladným.
Reaguje rovněž Litomyšl, která hodlá finančně
přispět postižené oblasti země vycházejícího
slunce. K akci na pomoc Japonsku se připojila
nejen radnice, ale také Státní zámek Litomyšl,
hotel Zlatá Hvězda nebo hotel Aplaus. Ovšem
přidat se může každý. 
Litomyšl má již několik let úzké vazby
na japonské město Matsumoto. Přestože oblast
Matsumota katastrofou zasažena nebyla, Lito-
myšl nezůstává lhostejná k japonské tragédii.
S myšlenkou uspořádat finanční sbírku přišla
ředitelka hotelu Zlatá Hvězda Milena Šnajdro-
vá: „Napadlo mě to znenadání. Mám jakousi
fobii z vody, a když jsem viděla ty záběry, tak
mi jezdil mráz po zádech. Rozhodli jsme se tedy
Japonsko podpořit.“ Jako nejvhodnější formu

pomoci zvolili veřej-
nou sbírku. „Sbírka je
pod křídly Česko-
japonské společnosti,“
upřesnila ředitelka.
Její výtěžek zřejmě
půjde na konkrétní
účel, o kterém vedení
hotelu jedná s Kazuta-
mi Andem, nepsaným
vyslancem Litomyšle
v Japonsku. „Pan Ando
slíbil, že nám dodá
vytipovaný účel. Dom-
louvali jsme se, že by

peníze šly na vybavení nějaké učebny nebo
školky, kde by pak měla být cedulka, že jej
věnovala Litomyšl,“ potvrdila Milena Šnajdro-
vá. Kromě veřejné sbírky však hotel přichází
také se Dny japonské kuchyně. Ty se v hotelu
odehrají od 3. do 5. června. Část ze zisku bude
věnována na konto sbírky. Zlatá Hvězda však
nezůstává při shánění peněz sama. „Máme již
kontakty a nabídky spolupráce od dalších
subjektů v Litomyšli,“ informovala ředitelka
hotelu. 
Jednou z nabídek byl prvomájový koncert
na zámku, pořádaný Národním památkovým
ústavem a Městem Litomyšl. Výtěžek z dobro-
volného vstupného směřoval opět do sbírky.
Vystoupilo hudební těleso Quattro Corde
s repertoárem sestaveným z děl Lukáška, Rave-
la či Vivaldiho. „S městem jsme se dohodli, že
tato akce zapadne do mozaiky dalších akcí
na podporu Japonska. Hudebníci o tomto
záměru věděli a brali to velmi zodpovědně,“
sdělil ředitel územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Pardubicích
Ladislav Kryl.       > strana  5
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Olbram Zoubek - umělec s duší Litomyšlana oslavil v dubnu 85. narozeniny. Ke gratulantům se připojila
také Smetanova Litomyšl a oslavenci uspořádala ve spolupráci s Městem Litomyšl matiné. To se uskutečnilo
16. dubna v zámeckém kongresovém centru. Příležitost setkat se s jubilantem a stisknout mu ruku si nene-
chali ujít dlouhá řada Litomyšlanů. Osobně přijel také ministr kultury Jiří Besser, který Olbramu Zoubkovi
předal ocenění Artis Bohemia Amicis.

Olbram Zoubek je považován
za jednoho z nejvýznamněj-
ších českých sochařů sou-
časnosti. Výrazným způ-
sobem se zasloužil o rozvoj
české architektonické plasti-
ky. Zoubkův osobitý styl je
charakteristický zredukova-
ným vytvarováním plastik,
výraznou vertikalitou, rozru-
šeným povrchem a autoro-
vou spřízněností a reakcí na
antické dědictví či Bibli.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM schvaluje podání žádosti o dotaci z nadace

Proměny na projekt „Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli –
dialog mezi řekou a městem“. Projekt řeší kultivaci
nábřeží Vodní valy a parku kolem Smetanova domu.
Předpokládaná výše dotace činí 90 % ze způsobilých
výdajů. Odhadované náklady na akci jsou 29 mil. Kč
vč. DPH.

RaM souhlasí s odesláním dopisu společnosti UPC
Praha s žádostí o zařazení lokálního TV programu
do programové nabídky UPC na CATV v Litomyšli.

RaM schvaluje navýšení nezaplacených částek
místních poplatků za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
na dvojnásobek. 

RaM navrhuje Michala Kortyše zástupcem města
v dozorčí radě společnosti Centrum pro restaurování
o.p.s., která vzniká v rámci projektu „Revitalizace
zámeckého návrší“.  

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Oprava schodiště kostela
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli“. Jako nejvýhodnější
vyhodnotila nabídku firmy Mgr. art. Jakub Ďoubal.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy na provozování
datového skladu (systém správy dokumentů)
pro potřeby zakázky „Revitalizace zámeckého návrší
v Litomyšli“ s firmou World Media Partners s.r.o.
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. 

RaM souhlasí se zapojením Města Litomyšle
do datové infrastruktury iniciativy OpenData.cz, která
se týká zveřejňování strukturovaných údajů o veře-
jných zakázkách na webových stránkách města. 

RaM schvaluje Zadávací dokumentaci a zadávací
podmínky na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce
ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl -
Nedošín, Lány“ podle předloženého návrhu. 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova vodor-
ovného dopravního značení místních komunikací
města Litomyšle v letech 2011 až 2013“. Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy SÚS
Pardubického kraje. Zakázky budou zadávány formou
objednávky dle skutečně vyhodnocené potřeby oprav. 
RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku „Chodník ulice Sokolovská". Jako nejvýhod-
nější vyhodnotila nabídku firmy Strabag a.s. 

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Uzavření a odvlhčení zimního
stadionu v Litomyšli - část 2. etapy - protipožární
zabezpečení stadionu“. Jako nejvýhodnější vyhod-
notila nabídku firmy Profistav a.s. Litomyšl. 

RaM na základě jednání komise pro hodnocení
nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
„Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli“, které se
uskutečnilo 22. 4. 2011, schvaluje jako nejvýhodnější
nabídku č. 4 - Hochtief CZ a.s. s nabídkovou cenou
225 442 948 Kč vč. DPH. Druhé místo - nabídka č. 12 -
PKS INPOS a.s., 230 735 249,99 Kč cena vč. DPH. Třetí
místo - nabídka č. 13 - Zlínstav a.s. s nabídkovou
cenou 232 168 261 Kč cena včetně DPH. RaM pověřuje
starostu podepsáním smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.

Litomyšl pilotním městem 
projektu OpenData

Litomyšl se stala jedním z mála pilotních měst, která
se zapojila do projektu OpenData. Cílem této iniciativy,
za kterou stojí Matematicko-fyzikální fakulta Univer-
zity Karlovy, Norwegian School of Economics a Národ-
ní technická knihovna, je zapojit tato pilotní města
do datové infrastruktury s tím, že města zveřejní
na svých webových stránkách údaje o veřejných zakáz-
kách. To se stane i v případě Litomyšle, která již
v minulosti výběrová řízení zveřejňovala, ale rozdíl
nyní bude ve formě, přesněji v možnosti s údaji dále
pracovat. 
„Město Litomyšl se snaží budovat tzv. otevřenou rad-
nici. Nejde však pouze o rozšířené úřední hodiny
na čtyři, respektive pět dní v týdnu. Pod pojmem otev-
řená radnice si představujeme i zpřístupnění maximál-
ního množství informací, které máme k dispozici -
samozřejmě v mezích zákonů,“ sděluje tisková mluvčí
města Michaela Severová a dodává: „Pravděpodobně
také z tohoto důvodu souhlasili členové Rady města
Litomyšl se zapojením našeho města do tzv. datové
infrastruktury iniciativy OpenData.cz. Celý projekt se
týká zveřejňování výběrových řízení na webu
www.litomysl.cz.“ Webové stránky města se tak zapojí
do datové infrastruktury, tedy sítě webů institucí
veřejné správy, na nichž budou zveřejňována data
dvojího druhu. „V tzv. „lidsky čitelné podobě“
a v „počítačově čitelné podobě". V prvním případě vidí
občan seznam veřejných zakázek, může si zde stáh-
nout dokumenty k zakázce včetně nabídek dodavate-
lů, protokol z otvírání obálek nebo smlouvu uzavřenou
s dodavatelem. Počítačově čitelná podoba potom
umožní s uveřejněnými daty dále pracovat. Různé ini-
ciativy mohou, díky snadnému přístupu k informacím,
vytvářet zajímavé webovské stránky,“ vysvětluje dále
Michaela Severová a místostarosta Radomil Kašpar
doplňuje: „Město Litomyšl svá výběrová řízení zveřej-
ňuje, ale podstata je v tom, že to nyní nebude jen
v obvyklém PDF formátu, ale tak, aby se s daty dalo
pracovat. Celý tým OpenData bude v kontaktu s našimi
informatiky a budeme hledat formu, jak nejlépe data
zveřejnit.“ Podle jeho slov jde o poměrně složitou zále-

žitost vedoucí k tomu, aby bylo možné výběrová řízení
v České republice porovnávat.  
Zveřejňování údajů o výběrových zakázkách v lidsky
čitelné podobě by podle iniciativy OpenData mělo být
samozřejmostí. „Hlavním důvodem pro zveřejňování
„excelovských tabulek“ je poskytnout veřejnosti
pohled na veřejné zakázky v širším kontextu než je
jejich vlastní město. Kdokoliv si může totiž data
ze všech měst zapojených do datové infrastruktury
stáhnout a využít je k libovolnému účelu jako jeden
celek. Bude tak možné vytvořit webové stránky, které
využívají data získaná z jednotlivých měst a ukazují je
v podobě zajímavé pro veřejnost. Někdo může napří-
klad vytvořit webovou stránku, která bude na mapě ČR
ukazovat, kolik za veřejné zakázky vynakládají jedno-
tlivá města. Občan bude moci například zhodnotit, zda
částka, kterou jeho město investovalo, odpovídá zkva-
litnění jeho života v porovnání s částkami investova-
nými v jiných městech. Někdo jiný může naopak
vytvořit webovou stránku, která bude na mapě ČR
ukazovat dodavatele a částky, které dodavatelé získa-
li za všechny realizované veřejné zakázky. To dá veřej-
nosti přehled o největších dodavatelích. Veřejnost
získá podklad pro hodnocení, zda částka odpovídá
kvalitě odvedené práce. A do třetice může někdo jiný
vytvořit webovou stránku, která umožní občanům
vyhledávat zakázky podobné té, kterou realizovalo
jejich město a umožní jim hlídat, zda nebyly vynalože-
ny přílišné prostředky v porovnání s částkami vynalo-
ženými ostatními městy na podobné zakázky. Ve všech
třech případech by bylo pro občany extrémně náročné
získat zmíněné informace tím, že budou procházet
stránky jednotlivých měst a získané údaje ručně spo-
jovat. Místo toho budou mít k dispozici různé webové
stránky, které jim informace poskytnou na základě dat
zveřejněných jednotlivými městy,“ uvádí materiál
k projektu OpenData. 
Ze strany Litomyšle je to tedy po elektronické aukci
další krok k ztransparentnění výběrových řízení. Více
informací získáte na www.opendata.cz. -bj-

Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšle
se uskuteční 12. května od 16.00 v Lidovém
domě. Poprvé by mělo být použito zakoupené
záznamové a hlasovací zařízení. 

Zasedání zastupitelstva

Revitalizace zámeckého návrší
– vítěznou firmu schválila rada města

Největší investiční akce v historii Města Litomyšl se
posunula do další etapy. V úterý 26. dubna vybrala
Rada města Litomyšl, na základě doporučení hodno-
tící komise, nejvýhodnější nabídku v rámci výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby Revitalizace
zámeckého návrší. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1.
února letošního roku a Město Litomyšl hledalo
dodavatele pro provedení stavby následujících 11
objektů: I. nádvoří, pivovar, konírna, jízdárna,
horní nádvoří, kočárovna, stáj, park, piaristická
kolej, piaristický kostel a předzámčí. Termín
pro podání nabídek byl posunut z 28. března na 13.
dubna. Celkem 46 firem si vyžádalo podklady
potřebné pro vypracování nabídky, z toho 14 firem
nakonec nabídku v řádném termínu podalo. Jedna
ze společností musela být vyřazena, protože nedolo-
žila všechny potřebné doklady.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Hochtief CZ a.s.
z Prahy. Firma zvítězila s nabídkovou cenou bez DPH
187 869 123 Kč. Pod 200 milionů bez DPH se dostaly
ještě další tři firmy: PKS INPOS a.s. ze Žďáru nad Sáza-
vou, Zlínstav a.s. a Skanska a.s. Rozdíl mezi nabídko-
vou cenou první a druhé firmy byl asi 4 miliony Kč.

Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenou více
než 60 milionů Kč. 
Dodejme, že výběrové řízení není dosud uzavřené.
Od chvíle, kdy firmy dostanou vyrozumění o výsled-
cích výběrového řízení, běží patnáctidenní lhůta
pro podání námitek. 
Město Litomyšl se snaží o maximální transparentnost
výběrových řízení. Důkazem toho je nejen podrobné
informování o zahájení výběrového řízení, ale také
složení komise pro otvírání obálek. Mezi členy komise
a přísedícími byli zástupci všech politických stran
a hnutí, které mají své zástupce v Zastupitelstvu města
Litomyšl.                
Předpokládáme, že rozsáhlé stavební práce budou
zahájeny nejpozději na začátku léta letošního roku.
Bez přerušení zůstane zachován i provoz zámku,
fakulty restaurování, státního okresního archivu
a Evropského školicího centra. Stavební práce nijak
výrazně neovlivní ani průběh Mezinárodního operního
festivalu Smetanova Litomyšl. 

za projektový tým Michaela Severová,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

a tisková mluvčí Města Litomyšl  
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Dojde k zateplení mateřinky na Lidické

V rámci projektu „Úspory energií na objektech
města Litomyšl“ přichází na řadu další z městských
budov, tentokrát Mateřská škola na Lidické ulici.
Ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo 16
firem, zvítězila První litomyšlská stavební. Ta by
měla začátkem prázdnin zahájit práce na zateplení
budovy, zahrnující obvodové zdi, střešní kon-
strukci a výměnu výplní. Vysoutěžená cena 5 mili-
onů 100 tisíc korun bude hrazena z rozpočtu města
a zřejmě také z dotace fondu životního prostředí,
o níž město zažádalo. 

Oprava schodiště u kostela Povýšení sv. Kříže
Mgr. art. Jakub Ďoubal vzešel z výběrového řízení
na dodavatele opravy schodiště kostela Povýšení sv.
Kříže jako vítěz. Zakázka přesahující 1 milion korun by
měla být téměř celá hrazena z dotace z Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón ministerstva kultury. Nový kabát má
schodiště dostat do října letošního roku.
Povrch původního kamene je v důsledku přirozeného
stárnutí omyt o několik milimetrů. Původní opracova-
ný povrch a ostrost modelace smyta. Poměrně masivní
je i biologické znečištění řasami, mechy a lišejníky.
Ve vydrolených spárách jsou i větší rostliny. Na balust-
rádě se nachází tvrdé cementové dožilé tmely, spáro-
vání na horizontálních plochách je vážně narušeno
nebo zcela chybí, na horizontálních plochách je naru-
šeno v místech s vlivem dilatace nebo růstu kořenové-
ho systému okolních stromů. Na několika místech již
kamenné prvky ztratily svůj tvar buď mechanickým
poškozením, nebo vypadnutím staršího kamenického
doplňku. Zejména spodní schody jsou ve špatném
stavu, protože zde došlo k rozpraskání a oddělení vět-
ších částí. Součástí zakázky jsou také kovové prvky,
jako je plot, řetězy a kramle. I na nich je vidět poško-
zení, ale třeba řetězy jsou v relativně dobrém stavu.

„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že degra-
dace kamenných prvků bývá natolik výrazná, že se při
opožděných zásazích nejedná už o restaurování, ale
o výrobu kopií,“ říká k opravě schodiště Antonín
Dokoupil z odboru rozvoje a investic Města Litomyšl.
„Objekt je funkční, slouží jako schodiště, zároveň je
dokladem kultury a historie, bude proto nutné při-
stoupit citlivě k řešení jednotlivých problémů. Přede-
vším, co se týče nemateriálové hodnoty, je třeba

postupovat velmi obezřetně,“ míní zhotovitel této
zakázky Mgr. art. Jakub Ďoubal a dodává: „Předchozí
zásahy zanechaly na památce výrazné stopy. V roce
1992 proběhla rozsáhlejší oprava, při které byly vymě-
něny všechny schody, některá madla a část balustrády.
Bohužel, byl použit kámen, který se svým složením
a vzhledem odlišuje od původního, navíc v některých
místech je neuměle zpracován.“ Restaurátor proto
navrhuje zvolit metodu konzervační a nezbytné zpev-
nění korodovaného materiálu. Schodiště očistí od pra-
chových a zčernalých depozitů, biologických povlaků
a dalších znečištění. „Výměna veškerých nevhodných
kamenů za nové v materiálu bližším původnímu není
vhodná jak z ekonomického, tak památkového hledis-
ka. Přesto navrhujeme odstranit nebo minimalizovat
vzniklé kontrasty mezi budislavským pískovcem
a kamennými vložkami z pískovce hořického. Dále pak
hodláme nahradit špatně technologicky zhotovené
a dožilé vysprávky,“ vysvětluje Jakub Ďoubal. 
Během opravy schodiště by tedy mělo dojít k celkovému
estetickému scelení, ale také k materiálnímu zajištění
památky. Celkově bude opraveno 245 m2 a zaspárováno
1 150 metrů. Jednotlivé zásahy by měly být konzultová-
ny s památkáři. -red-, foto Jana Bisová 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zlepšení
tepelně-izolačních vlastností budovy mateřinky.
„Dojde k zateplení svislého obvodového pláště,
zateplení střešních konstrukcí, výměně okenních
výplní, výměně vstupních dveří a vyzdění sklobe-
tonových výplní,“ vysvětluje František Zachař
z odboru rozvoje a investic. Výplně otvorů budou
z velké části ve stejné velikosti, ale dojde i k zmen-
šení stávajících otvorů a u některých bude z důvo-
du sjednocení vzhledu fasády pozměněn způsob
otvírání. „Okna a dveře budou platové v barvě
bílé,“ doplňuje František Zachař a dodává: „Fasáda
je pak navržena v barvách: plocha světle a tmavě
žlutá a sokl v hnědé barvě. Klempířské prvky
budou natřeny hnědě.“ 
Harmonogram prací bude stanoven tak, aby sta-
vební úpravy co nejméně zasáhly do chodu mateř-
ské školy. Většina stavebních činností by měla být
provedena o prázdninách a po jejich uplynutí.
O prázdninách by se měly měnit především otvoro-
vé výplně. „Dodavatel musí zajistit bezpečnosti
práce během realizace stavby a staveniště řádně
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob,“ uza-
vírá František Zachař. 

Text a foto Jana Bisová

Vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci
čistírny odpadních vod

Město Litomyšl vyhlásilo výběrové řízení na dodava-
tele „Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV)
a odkanalizování místních částí města Litomyšl –
Nedošín, Lány“. Radnice k rekonstrukci přistoupila
poté, co ČOV ČR přijala do budoucna tzv. kombino-
vaný způsob hodnocení vypouštění odpadních vod
do vodních toků. Kvalita vypouštěné vody se tak
navíc posuzuje v závislosti na množství vody ve vod-
ním toku, do kterého se vyčištěná voda vypouští.
Litomyšlská čistička sice splňuje všechny limity, ale
voda teče do toku málo vodnatého. Musí tedy dojít
k rekonstrukci technologie, která zaručí limity
odstranění dusíku a fosforu. K tomuto projektu se
pak přidala také dostavba kanalizačního systému
v Nedošíně a Lánech, který zde chybí. Hodnota
zakázky bez DPH je předpokládána ve výši 123 mili-
onů Kč a bude hrazena z rozpočtu města a z dotace. 

„Nakonec jsme se dopracovali k výběrovému řízení,“
sděluje s úlevou starosta Litomyšle Michal Kortyše
a pokračuje: „Když jsme začali dělat projekt, tak
jsme ho několikrát přepracovávali z důvodu nových
technologií. Z původních 180 milionů jsme ale dnes
podstatně níže, protože cena i se zemními pracemi
je 123 milionů.“ Předmětem veřejné zakázky je tedy
v prvé řadě rekonstrukce čistírny odpadních vod,
která je navržena jako mechanicko-biologická
na jedné kanalizaci, se systémem aktivace s nitrifi-
kací (aerobní proces, při němž probíhá oxidace
dusíkatých látek) a denitrifikací. „Součástí rekon-
strukce bude i přebudování kalového hospodář-
ství,“ doplňuje Pavel Jiráň, vedoucí odboru
místního a silničního hospodářství. Současná kapa-
cita ČOV je 36 250 EO (počet ekvivalentních obyva-
tel), z toho stávající využívaná kapacita činí 15 150

EO a po realizaci projektu se počítá s 28 000 EO.
„Další součástí projektu je dostavba kanalizačního
systému (odkanalizování místních částí Nedošín
a Lány). Odpadní vody z těchto částí budou svedeny
na stávající ČOV Litomyšl. V místní části Nedošín
bude vybudována oddílná splašková kanalizace
včetně doprovodných prvků, vytvářející kompletní
stokovou síť,“ vysvětluje František Zachař z odboru
rozvoje a investic. Celková délka budovaných stok
je 3 934,9 m včetně 234 m přípojek. V místní části
Lány je řešena část kanalizace jako jednotná
s odlehčovací komorou, druhá část stokového
systému je řešen jako kanalizace splašková se
zachováním stávající likvidace dešťových vod. Cel-
ková délka budovaných stok je 2 409,5 m včetně
282,5 m přípojek. 
Předmětem veřejné zakázky je také zhotovení pro-
váděcí projektové dokumentace, součinnost při
zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravo-
mocného kolaudačního rozhodnutí, zpracování pro-
vozního řádu pro zkušební a následně pro trvalý
provoz ČOV apod.
Stavební práce by měly započít již letos na podzim.
Nejzazší termín pro dokončení je 15. listopad 2013.
„Projektová dokumentace na výstavbu kanalizač-
ních sítí řeší také dopravní omezení během výstav-
by, ke kterým v dotčených částech jistě bude
docházet. Tuto problematiku budeme řešit s vybra-
ným dodavatelem po etapách a občané budou včas
upozorněni prostřednictvím webu města - zprávy
z úřadu. Přímo dotčené nemovitosti budou informo-
vány přímo dodavatelem. V obci Nedošín bude
muset být jistě v určitých etapách využívána zadní
výjezdová komunikace na silnici I/35,“ říká Pavel
Jiráň. 
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení je
nejnižší nabídková cena zakázky. „Uchazeči však
musí prokázat profesní kvalifikační, technické
a ekonomické předpoklady. Mezi tyto předpoklady
například patří obrat uchazeče za stavební práce
v každém z posledních tří účetních období (musí
činit minimálně 150 mil. Kč/rok) nebo prokázání
zkušeností v oblasti vodohospodářských staveb
(minimální obrat ve výši 100 mil. Kč za každé účetní
období v posledních 3 účetních obdobích),“ vysvět-
luje tisková mluvčí radnice Michaela Severová.
Lhůta pro doručení nabídek končí 27. května, otví-
rání nabídek se koná o tři dny později.

Michaela Severová a Jana Bisová
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Zrekonstruovaná zbrojnice slouží 
dvěma sborům dobrovolných hasičů

Litomyšlská jednotka dobrovolných hasičů JPO II zís-
kala v loňském roce vůz Tatra 815 CAS 32. Ovšem tímto
darem Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardu-
bického kraje vznikla nutnost rekonstrukce hasičské
zbrojnice na Lánech, protože pro toto cisternové
vozidlo nebyl v objektu prostor. V červnu 2010 tedy
stavební firma zahájila práce na přístavbě zbrojnice
a rekonstrukci vnitřních prostor. Ty jsou využívány
nejen jednotkou JPO II, ale také lánskými dobrovolný-
mi hasiči z JPO V. Na podzim bylo vše dokončeno
a letos v dubnu byl objekt zbrojnice symbolicky hasi-
čům předán. Náklady na přístavbu a rekonstrukci se
vyšplhaly na zhruba 3 miliony 400 tisíc korun. 
Kromě nové garáže se stavebnímu zásahu podrobila
původní garáž, ve které parkují dvě menší vozidla
obou sborů. Dále pak došlo k rekonstrukci denní míst-
nosti, skladů, zasedací místnosti a nový kabát dostala
rovněž příjezdová komunikace. „Také ostatní prošlo
obnovou. Byla vybudována šatna pro hasiče a sociální
zařízení, tedy záchod a sprchový kout,“ doplňuje veli-
tel JPO II Ing. Miroslav Vacek a dodává: „Řešili jsme
problémy, jak to zde uspořádat prostorově, abychom si
tu všichni vyhověli. Mohu ale říci, že se nám to poda-
řilo během posledního půlroku sladit.“ Obě jednotky
dobrovolných hasičů nyní fungují vedle sebe bez kom-
plikací a dokonce spolupracují. „Členové JPO II se
zapojují do činnosti místního sboru,“ potvrzuje veli-
tel. V plánu mají mimo jiné společnou účast na hasič-
ské soutěži.

Zrekonstruovaná zbrojnice tedy splňuje základní
potřeby hasičů, což pochvalně hodnotí i ředitel HZS
Pardubického kraje územního odboru Svitavy plk.
Ing. Oldřich Jedlička. „Mohu říci, že zázemí, které zde
máte vybudované, by vám velká většina sborů tvrdě
záviděla. Myslím, že je plně dostačující. Co se týče
vybavenosti je bez debat,“ sděluje ředitel „profíků“,
který zároveň pozitivně hovoří o spolupráci litomyšl-
ské „dvojky“ s profesionálními hasiči. „Jednotka se už
s námi zapojuje do zásahové činnosti. Dojezdové časy
jsou výborné na to, že většina lidí není v pohotovosti.
Vážíme si toho a určitě se to bude ještě zlepšovat,“
míní Oldřich Jedlička. JPO II je sbor dobrovolných
hasičů obce, s územní působností zpravidla do 10

Veřejné projednávání konceptu územního plánu 
Další veřejné projednávání konceptu územního plánu
města Litomyšle se uskutečnilo 13. dubna ve Smetano-
vě domě. Veřejnost měla možnost vznést dotazy a při-
pomínky k rozpracovanému materiálu a ovlivnit tak
jeho konečnou podobu. Zájem byl nejen o trasu rych-
lostní komunikace R35, ale také o možnosti nové
výstavby nebo využití Oseckého údolí. Na otázky odpo-
vídali zpracovatelé dokumentace územního plánu
architekti Petr Hrůša a Vít Zenkl, ale také starosta Lito-
myšle Michal Kortyš či vedoucí odboru výstavby
a územního plánování Městského úřadu Litomyšl Josef
Filipi. 
„V současné době se nacházíme ve stádiu konceptu
a toto veřejné projednání je již druhé v rámci této
etapy,“ vysvětlil Josef Filipi. Zpracovatelé územního
plánu, architekti z ateliéru Hrůša a spol., pracovali
na dokumentu na základě požadavků radnice a obyva-
tel města v mantinelech zákona. Přidali však i vlastní
pohled na Litomyšl. „Hledali jsme to, co je pro Litomyšl
charakteristické a co je ve městě cenné, abychom toto
mohli podpořit a netvořili ryze účelový dokument,“
sdělil Vít Zenkl. „Jednou z věcí, která Litomyšl charak-
terizuje, je vztah ke krajině, která městu vytváří rekre-
ační zázemí ve smyslu příznivého prostředí pro život,“
dodal a stručně představil zpracovaný koncept. Město
je v něm rozděleno do tří oblastí – město, předměstí
a venkov. Každé z těchto území má svá specifika, co se
týče například výstavby či hospodářské činnosti. „Celé
založení územního plánu je sice odpovídající stavební-
mu zákonu, ale zároveň odpovídající tomu, co čteme
z vás a z města. A to je nepřipustit, aby Litomyšl byla
převálcována globálními plánovačskými tendencemi.
V tom nabízíme územní plán jako inovativní, nový,
zjednodušeně řečeno, každá část města by měla mít
svoji charakteristiku a měla by se ztotožnit svých cha-
rakterem s názorem celoměstských a zároveň s názo-
rem lidí, co tam bydlí,“ uvedl Petr Hrůša. 
Ovšem pro město, ale také pro architekty byly důležité
dotazy a připomínky z řad zúčastněných diváků. Jako
jedna z prvních padla otázka, týkající se Oseckého
údolí a jeho využití. Architekt Hrůša zastával názor,
zachovat současný stav, ale zazněla také možnost vyu-
žití údolí jako golfového hřiště. „Zatím navrhuji, aby
údolí zůstalo tak, jak je. Pro mě je golfové hřiště fotba-
lovým trávníkem, umělou krajinou. Desinka je mno-
hem výše,“ řekl architekt. „Golfové hřiště bylo v rovině

úvahy. V této chvíli budeme respektovat názor archi-
tektů,“ řekl starosta Litomyšle. Další z dotazů samo-
zřejmě směřoval k R35 a jejímu trasování. „Kraj nám
říká, že do územního plánu musíme dát obě varianty.
My se snažíme tam dát jen tu jednu trasu, která vede
dále od Litomyšle. Víme, že červnové Zastupitelstvo
Pardubického kraje rozhodne o konečné trase,“ sdělil
starosta Kortyš. Architekt Hrůša by si sice dokázal
představit R35 blíže k městu, ale nakonec je pro vzdá-
lenější variantu. „Hlas Litomyšle by měl být silnější,
než hlas pana Vaňouse. Město je natolik cenné, že by si
mělo vybojovat takovou trasu a taková opatření, která
ho ochrání,“ řekl Petr Hrůša a pokračoval: „Člověk,
který územní plán nedělal nebo se pohybuje v akade-
mickém prostředí, by mohl navrhovat R35 blíž Litomyš-
li.“ Otázky padaly také na téma veřejné prostranství
nebo nová výstavba. „V současném územním plánu je
rozvoj města dvojí – jeden je v ploše a druhý v kvalitě.
A plošný rozvoj není dobré pustit úplně všude. Snažili
jsme se nalézt přiměřenou míru množství a návazných
směrů, aby celek zůstal harmonický,“ uvedl Vít Zenkl
a pokračoval: „Jedna část většího rozvoje pro bydlení je
na východní straně v návaznosti na již existující nebo
právě probíhající výstavbu. Doplněna je plochami
pro veřejnou zeleň. Druhá velká plocha je území
na Lánech, kde jsou již  dnes reálně nějaké aktivity.“
Bytová výstavba v lokalitě přiléhající ke Školkám Lito-
myšl se však firmě příliš nelíbí. „Myslíme si, že by se
školky mohly otevřít v nějakém režimu jako park. Proč
by se nemohly využívat jinak než jako hospodářské
zázemí. Pak je na zváženou, zda zde není vhodné mít

plochy pro bydlení, a zúročit tak blízkost školek. Zele-
ná alej je evergreen možná právě díky blízkosti školek,“
reagoval architekt Hrůša. 
„Předpokládáme, že do květnového zastupitelstva
bude konečná verze pokynů pro projektanta hotová.
Zastupitelstvo poté posune územní plán zase o krok
dál,“ řekl na závěr Josef Filipi. Na podzim se občané
dočkají dalšího projednávání. Radnice předpokládá, že
územní plán bude do konce roku hotový.                           

Text a foto Jana Bisová

minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden
(JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy družstva mini-
málně o zmenšeném početním stavu. Zřizuje se
ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1 000
a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5
minut. „Litomyšlská jednotka má k dnešnímu dni 14
členů s tím, že se ustavila už na sklonku roku 2009.
Během předloňského roku vznikala a procházeli jsme
výcvikem a školením,“ vysvětluje Miroslav Vacek.
Hasiči jsou rozděleni do tří družstev, z nichž každé má
svého velitele. Slouží v týdenních směnách. „Od pon-
dělí do pondělí má jedno družstvo pohotovost. Jeho
členové by měli být dosažitelní, aby v časovém limitu
s technikou vyjeli,“ vysvětluje velitel. Jednotka má
za sebou již dva větší zásahy, kdy loni vyjížděla na Tyr-
šovu ulici k vybuchujícím kanystrům s benzínem
a v druhém případě se jednalo o požár skládky komu-
nálního odpadu v Kornicích. Tam v nočních hodinách
vzplál kontejner. Hasiči si tak vyzkoušeli zásah s cis-
ternou. 
Ovšem velitel Miroslav Vacek již nyní přemýšlí nad dal-
šími stavebními úpravami lánské zbrojnice. Doufá, že
se mu podaří přebudovat objekt tak, aby plně sloužil
hasičům. Tedy aby sloužil tomu, k čemu byl původně
postaven. „To je můj cíl. Možná se časem podaří pro-
vést úpravy v horním patře tak, abychom ho mohli
využívat také,“ říká s nadějí velitel. Záleží však
na finančních možnostech města. 

Text a foto Jana Bisová

Krátce
Ve čtvrtek 12. května odpoledne přijedou do

Litomyšle zástupci litevských cestovních kanceláří a
agentur. Odjezd mají naplánován až na páteční
odpoledne. V programu je, kromě prohlídky zámku,
zámeckého sklepení a historického jádra města, také
workshop, na kterém budou představeny krásy turi-
stické oblasti Českomoravské pomezí.     

V nejbližší době bude ve Frankfurtu zorganizována
ve spolupráci se zahraničním zastoupením
CzechTourism poměrně zajímavá kampaň. Na auto-
busových linkách München – Prag a Nürnberg – Prag –
Brno bude po celý měsíc k dispozici brožurka, před-
stavující Pardubický kraj a také brožura Litomyšl –
doporučená prohlídka. Prezentační kampaň bude
doprovozena soutěžní anketou. Šťastný výherce získá
pobyt v litomyšlském hotelu Zlatá Hvězda.

Koncem května by měl být Olbram Zoubek hostem
Pavlíny Kvapilové v pořadu Hyde park na ČT24.
Sledujte prosím televizní program, přesný termín je v
tuto chvíli ještě v jednání.   

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Velikonoce u Dudychů
• 16. společenský večer M. D. Rettigové
• Ministr kultury vyznamenal Olbrama Zoubka
• Rychlostní komunikace nesmí bránit rozvoji města
• Unikátní modely na výstavě v Lidovém domě
• Dobrovolní hasiči v novém a s více povinnostmi

litomyšlská TV na internetu
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Zahraniční novináři
budou psát o Litomyšli
Ve dnech 12. a 13. května přijedou do Litomyšle dvě
skupiny zahraničních novinářů, aby si prohlédly, foti-
ly a zdokumentovaly centrum historického města
a renesanční zámek s barokním divadélkem. Výsled-
kem bude propagace Litomyšle například ve španěl-
ských, portugalských, ruských, italských nebo
holandských médiích. 
Návštěva zahraničních novinářů se uskuteční v rámci
presstripu po České republice, který je naplánovaný
v termínu 9. - 14. května. Hlavním tématem jsou
památky UNESCO v ČR.
Program pro zahraniční novináře ve Smetanově rodiš-
ti organizuje Infocentrum Litomyšl ve spolupráci
s CzechTourismem.

Blanka Brýdlová, Infocentrum Litomyšl

Litomyšl Japonsku - Ganbare Nippon! Go, go Japan!

Na základě nedávného tragického
zemětřesení v Japonsku se hotel
Zlatá Hvězda rozhodl uspořádat
peněžní sbírku „Litomyšl Japon-
sku“ na pomoc postiženým. Sbír-
ku zastřešuje Česko-japonská
společnost a veškerý obnos bude
převeden na konkrétní cíl v Japonsku, který bude
ještě upřesněn.
Pevné schránky jsou umístěny s laskavým dovole-
ním na zámku, v informačním centru, v hotelu
Aplaus a na recepci hotelu Zlatá Hvězda.
Do mobilních schránek můžete přispět na mnoha
akcích, které v Litomyšli proběhnou v květnu
a v červnu.
V rámci akce „Litomyšl Japonsku“ hotel Zlatá
Hvězda pořádá „Dny japonské kuchyně“ v termí-
nu 3. - 5. června. Část ze zisku  této gastronomic-
ké akce bude věnována na konto sbírky.
Budeme velmi rádi, když se přidají i místní podni-
katelské firmy. Svůj příspěvek by mohly odevzdat
1. července při příležitosti návštěvy japonské
delegace a oficiálního ukončení sbírky.
Děkujeme všem již nyní za příspěvek i ostatní
pomoc.                Alena Žroutová, hotel Zlatá Hvězda

Připojte se k peněžní sbírce
na pomoc postiženým
po zemětřesení v Japonsku!
Pokud pořádáte v měsíci květnu
a červnu nějakou akci a chcete se
připojit k vyhlášené sbírce
na pomoc postiženým

po zemětřesení v Japonsku, ozvěte se na e-mailo-
vou adresu: zlata.hvezda@lit.cz, případně na tel.
603 562 524. Zajistíme vám instalování zapečetě-
ných a označených pokladen a pomůžeme s pro-
pagací vaší akce.   

Změny v dopravním značení ve městě
Na základě podnětu Krajského úřadu (KÚ) Pardubické-
ho kraje dojde po projednání v dopravní komisi města
a v Radě města Litomyšle ke zrušení přechodu
pro chodce na silnici I/35 v ulici Moravská (za světel-
nou křižovatkou ve směru jízdy na Svitavy). Přechod
podle příslušného silničního správního úřadu
a dopravní policie odporuje současně platným tech-
nickým podmínkám a neskýtá záruku bezpečného pře-
cházení. Řidiči zde většinou neumožňují pohyb
chodců, a pokud se tak stane v pravém jízdním pruhu,
dochází k možnosti střetu s vozidlem v levém jízdním
pruhu, neboť přes stojící vozidlo není chodec viditel-
ný. Chodci naopak k přecházení využívají pouze dobu,
kdy se k místu neblíží žádná vozidla. 
Dopravní komise zvažovala i varianty instalace samo-
statné světelné signalizace, ta by však mohla způso-
bovat, vzhledem k blízkosti světelně řízené
křižovatky, její zahlcení hlavně v období dopravních
špiček. Komise se proto rozhodla doporučit radě
města zrušení přechodu. Po dohodě s KÚ Pardubické-
ho kraje by k tomu mělo dojít v prázdninových měsí-
cích letošního roku. O problematice zrušení tohoto
přechodu bylo již ve zpravodaji Lilie několikráte refe-
rováno a nebyly zaznamenány žádné negativní reak-
ce obyvatel města.
Na základě dalších doporučení dopravní komise bude
nově povoleno částečné stání na chodníku v ulici J.
Fučíka, které by mělo umožnit lepší průjezdnost svo-
zové techniky komunálního odpadu hlavně v zimním
období. V ulici Na Lánech bude za křižovatkou s míst-
ní komunikací u areálu firmy Orion ve směru jízdy
do města osazena dopravní značka „zákaz stání“.
Na základě žádosti obyvatel lokality by tímto měl být
umožněn bezpečný východ chodců z této boční místní
komunikace na nejbližší přechod pro chodce ve směru
do centra bez nutnosti užívání jízdního profilu. 
Na základě žádosti osadního výboru obce Pohodlí
komise doporučila osazení informativních měřičů
na vjezdech silnice II/360 do zastavěného území. Zde

bude však ještě nutno vyřešit možný zdroj elektrické
energie pro jejich provoz. Akce bude provedena
v rámci rozpočtem schvalovaných investic do této
integrované obce.
Dopravní komise také doporučila orgánům města jed-
nat s vedením dopravní firmy, která nově sídlí v ulici
Na Lánech, o nastavení jejího provozu tak, aby provoz
v tomto ne zcela přehledném úseku nebyl omezován
odstavovanými nákladními vozidly.
Po převedení trasy vedení silnice III. třídy ve směru
Benátky, Čistá nebylo změněno směrové dopravní zna-
čení, které by odpovídalo nové trase průjezdu podni-
katelskou zónou. Město Litomyšl bude na základě
doporučení komise požadovat jeho změnu, neboť by
tím mohl být snížen počet průjezdů „cizích“ vozidel
ulicí Trstěnická, která se nově stala místní komunika-
cí.                           Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

a silničního hospodářství

strana 1 > 
Hudebníci o tomto záměru věděli a brali to velmi zod-
povědně,“ sdělil ředitel územního odborného praco-
viště Národního památkového ústavu v Pardubicích
Ladislav Kryl. Koncert však pouze odstartoval řadu
dalších aktivit. „Pokračovat bychom chtěli dalšími
akcemi až do konce června. Nevíme v tuto chvíli, kdo
přesně se k nám připojí, ale byli bychom šťastni, kdyby
si tuto akci Litomyšlané vzali za svou,” uvedl místosta-
rosta Litomyšle Vojtěch Stříteský a tisková mluvčí rad-
nice Michaela Severová doplnila: „Vyzýváme další
spolky a organizace. Každý, kdo v květnu nebo červnu
něco pořádá, může se k nám připojit a vybírat na svých
akcích do kasiček označených logem Litomyšl Japon-
sku. Příležitost přispět bude po dohodě s církvemi
například při Noci kostelů, která je naplánována
na pátek 27. května.“ 
Do sbírky přispěje rovněž společnost Mega Promotion,
respektive hotel Aplaus, který ústy ředitele Petra Kli-
neckého přislíbil procenta z výtěžku avizované květ-
nové akce „Malá pocta velké Edith“. „Rozhodli jsme se,
že věnujeme 10 % ze zisku ve prospěch Japonska.
Na akci budou navíc umístěny pokladničky pro dary
hostů. Věříme, že tak budeme moci přispět více,“ pro-
zradil Petr Klinecký. Další finanční částka by mohla
vzejít z jednání Rady města Litomyšle a posléze zastu-
pitelstva. Stejně jako Pardubický kraj by totiž litomyšl-
ská radnice chtěla věnovat určitý obnos na podporu
Japonska.
Ve znamení země vycházejícího slunce bude také 13.
a 14. květen. „Město Litomyšl se rozhodlo při příleži-
tosti sbírkové akce uspořádat po třech letech Dny
japonské kultury v Litomyšli,“ informovala Michaela
Severová a pokračovala: „Pokud vše dobře dopadne,
uvidíme během pátečního dopoledne 13. května
na zámeckých arkádách workshop, při kterém bude
vznikat ikebana a méně známá ošibana. Vše ve spolu-
práci s místní zahradnickou školou a samozřejmě
odborníky z Japonska. Tyto květinové dekorace budou
zdobit zámecké arkády po celou sobotu. V pátek
od 18.00 proběhne v zámeckém kongresovém sále
přednáška Ms. Murayami z japonské ambasády o opat-
řeních, která jsou třeba pro zmírnění následků ničivé-
ho zemětřesení. V sobotu od 14.00 se pak na II.
zámeckém nádvoří představí japonské bubny taiko,

chybět nebudou ani ukázky rituální lukostřelby kjúdó
či malé divadlo kjógenu, které tentokrát vystoupí
v Zámeckém kongresovém centru. V rámci sobotního
programu nebude chybět ani kaligrafie a origami (tra-
diční japonské skládání papíru nejen pro děti). Premi-
éru bude mít v Litomyšli charitativní veřejný bazar.
Veškerý výtěžek z bazaru, který se bude díky vstříc-
nosti kastelánky konat na zámeckých arkádách, bude
věnován také na konto sbírky na pomoc postiženým

po zemětřesení v Japonsku,“ dodala tisková mluvčí. 
V sobotu bude na zámeckém nádvoří zajištěno také
občerstvení. Restaurace Veselka zde přislíbila prodej
speciálního japonského piva.
Celý program organizačně zajišťuje agentura Di piú
ve spolupráci s Česko-japonskou společností a Městem
Litomyšl. Poděkování patří studentům a profesorům
z Gymnázia A. Jiráska, Střední škole zahradnické
a technické i Státnímu zámku Litomyšl.                   -bj-

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

na školní rok 2011- 2012

Lze se přihlásit do těchto oborů:

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

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

hra na keyboard, taneční orchestr, estrádní orchestr

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

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

Přednes, Pohyb, Práce v souboru, Loutkové oddělení

OBOR TANEČNÍ
Předměty: základy pohybu, základy klasického tance,

moderní scénický tanec

Zápis bude probíhat 
od 2. května do 3. června 2011

pondělí až pátek od 13.00 do 16.00 hodin
(budova ZUŠ u kostela), učebna č. 11

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

ZÁPIS
KE STUDIU
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Majáles litomyšlských studentů snad
není třeba představovat. Ovšem, kdo
z vás ví, že letos se uskutečnil již 20.
ročník v obnovené historii? Obrátili
jsme se proto na předsedu správní rady
Majáles Litomyšl o.p.s. Zdeňka Cha-
lupníka, který stojí za všemi dvaceti
roky. Jeho jméno bychom však našli
také za majálesy v letech 1981-1982.

Můžete přiblížit, jak se majáles slavil
před těmi dvaceti lety? 
Studentské slavnosti majáles v dávné historii všichni
známe z filmu a literatury. Já jsem organizoval majáles
již v roce 1981 a 1982. V té době se na organizaci majá-
les podílela i Dana Kmošková a Láďa Šauer. Tehdy se
jednalo o jednodenní akci s průvodem přes náměstí,
kulturní program u muzea a v zámeckém amfiteátru.
První majáles čerpal z historie. Projevilo se to dobo-
vým oblečením v průvodu a také program čerpal nápa-
dy z dávné historie. Naopak druhý ročník v 80. letech
odrážel současný život a styl zábavy studentů.

Jak jste se dostal k organizování této slavnosti?
V odpovědi na úvodní otázku jsem se přihlásil k tomu,
že jsem organizoval majáles v roce 1981 a 1982. Měl
jsem tedy s organizováním této akce zkušenosti.
Na počátku 90. let se aktivní účastníci majáles v 80.
letech rozhodli obnovit tradici majáles. Myslím, že
nejaktivnější byl Karel Ondruška, bývalý student gym-
názia. V roce 1991 jsem byl přizván jako poradce při
přípravě studentské slavnosti. Nepodařilo se však
vytvořit skupinu nadšených lidí, kteří by v nových
podmínkách akci zrealizovali. V roce 1992 jsem byl již
vyzván přímo, zda bych se organizace akce neujal.

Jaké byly první roky této dvacetileté historie? 
Nemyslím si, že první roky dvacetileté historie byly
těžké. Spíš se jednalo o plynulý rozjezd. Nejdříve šlo
o vytvoření týmu nadšených lidí pro tuto akci a v co
největší míře zapojení studentů do přímé organizace
a vytváření programu. Potom jsme museli zřídit insti-
tuci, která by majáles organizovala. V prvních letech
to byla Nadace Majáles Litomyšl a po změně zákona
Majáles Litomyšl o.p.s. Od samého začátku do součas-
né doby máme velmi silnou podporu Města Litomyšl.
Také jsme oslovili sponzory a musím konstatovat, že
i zde jsme našli pochopení.

Vždy byl stejný počet dnů nebo se to
postupně vyvíjelo? 
Počet dnů se postupně vyvíjel. První
ročník v roce 1992 trval dva dny, ale
od druhého ročníku už to byly tři až
čtyři dny. Od roku 1999 už to bylo pět
dnů, ve kterých proběhlo přes 30 akcí.
Rekordní byl v tomto směru majáles
v roce 2004, který trval šest dní! V loň-
ském roce jsme přistoupili k zeštíhlení
majáles, co do počtu dnů i akcí.

Byly roky, kdy jste si říkal „a dost“? Hrozilo někdy
majálesu přerušení?
To snad ani ne. Je pravda, že těsně před začátkem
majáles jsem nervózní, unavený a těším se, až bude
po akci. Už týden po majáles však přemýšlím o dalším
ročníku! V dosavadní historii nikdy nehrozilo přeruše-
ní majáles, ale jeden ročník byl „velmi napínavý“ z hle-
diska financí, ale nakonec jsme to ustáli.

Kromě vás a paní Kmoškové je ještě někdo, kdo stojí
za majálesem celých dvacet let? A jaký je vlastně organi-
zační tým? Jaké jsou jeho úkoly, co všechno zajišťuje?
Po celých dvacet let jsme u organizování majáles
opravdu jen my dva. Jen o něco kratší dobu byl v orga-
nizačním týmu Ing. Jaroslav Dvořák z Městského
úřadu v Litomyšli, kterého bych označil za „klíčového“
člověka týmu. Delší dobu také v týmu pracovali Láďa
Šauer a Dáša Burdová. Významnou součástí jsou
zástupci škol z řad pedagogů. V posledních letech jsou
to Mgr. Lukáš Dvořák, Mgr. Petr Hanus, Mgr. Hana
Honzíková, Mgr. Jan Gabrhel a Ing. Josef Štancl.
Od loňského roku je velmi aktivní členkou organizač-
ního týmu i Renata Šulcová z městského úřadu, která
vystřídala Ing. Dvořáka. Dále jsou důležitou součástí
organizátorů majáles sami studenti, za každou školu
tři zástupci. Aktivita a kreativita studentů rozhoduje
o počtu novinek na jednotlivých ročnících majáles.
Zjednodušeně řečeno, studenti přicházejí s nápady
a my ostatní promýšlíme organizaci a podílíme se
na konečné realizaci akcí.

Který z ročníků vám nejvíce utkvěl v paměti?
Nedá se říct, že by některý majáles utkvěl v mé paměti
více, ale z hlediska atraktivnosti programu si nejvíce
pamatuji osmý ročník majáles v roce 1999. Vyprodané
samostatné koncerty Hany Hegerové a Jaromíra Noha-

vici doplnilo na rockové noci „Na Žabárně“ vystoupení
skupiny Divokej Bill.

Po několik let je kostra majálesového programu stej-
ná. Chystáte do budoucna nějaké změny? 
Od prvního ročníku až dosud jsou v programu majáles
zachovány pouze čtyři akce: sportovní dopoledne,
majálesový průvod studentů přes Smetanovo náměstí,
výstavy výtvarných prací studentů (s výjimkou třetího
ročníku, kdy se konala literární soutěž) a volba Miss
majáles. Další program se vždy měnil a doplňoval podle
nápadů studentů. Žádný ročník majáles nebyl stejný
s předcházejícím ročníkem, a proto se dá předpoklá-
dat, že i v budoucnu budou programové změny.

Pokud můžete posoudit, jaký je zájem studentů
o majáles. Berou ho jako srdeční záležitost nebo jako
„ulejvárnu“ ze školy?

Nečiním si nárok na nějakou absolutní odpověď, ale
s jistotou mohu říci, že minimálně prvním pět až deset
ročníků majáles bylo jednoznačně srdeční záležitostí
studentů! Pochopitelně se vždy najde část studentů,
kteří to mohou brát jako „ulejvárnu“ ze školy, ale jsem
přesvědčen, že i v současné době to je menšina.

Majáles je studentská slavnost. Jak se na něm kon-
krétně podílejí jednotlivé školy či sami studenti? Neuva-
žujete o www stránkách, které by mohli dělat studenti? 
Bez úzké spolupráce se středními školami by majáles
nebyl možný! Každá škola přispívá k úspěchu majáles
jiným způsobem. Pedagogická škola byla vždy velmi
úspěšná v kulturních vystoupeních v zámeckém amfi-
teátru a Klášterních zahradách, zpívání na schodech
a pořádá velmi kvalitní výtvarné výstavy prací studen-
tů. Technická škola organizuje sportovní akce v jejich
areálu, zahradnická škola obohatila majáles o soutěž
Missák majáles, gymnázium „proslavují“ vystoupení
hudebních skupin a aktivní účast ve sportovních
akcích. V posledních letech významným způsobem
obohacují majáles svými nápady studenti Trading
centre. Pokud se týká internetových stránek, mají stu-
denti možnost jejich obsah ovlivnit. Adresa stránek
majáles je: http://majales.lit.cz/.

Neuvažovali jste o zapojení dalších institucí, které by
se nějakým způsobem přidaly k majálesu? 
Dlouhodobě je velmi dobrá spolupráce s Music Clubem
Kotelna a s Městem Litomyšl. Také střední školy
a jejich vedení významným způsobem ovlivňují úspěš-
nost majáles. V posledních letech jsme rozšířili i spolu-
práci se základními školami a základní uměleckou
školou. Přivítáme spolupráci s každou institucí, která
by obohatila majáles.                     Ptala se Jana Bisová,

foto archiv redakce a František Renza

Litomyšlský majáles oslavil 20 let
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Slivovice, mladá žena a láska 
jsou léky Olbrama Zoubka

se píší tam, kde se nepitvá, do slabin. Bylo to strašné,
strašné, strašné – opakuji třikrát. Jan Palach ležel
ve vedlejší chodbě, přikrytý vlajkou a obklopený květi-
nami. Jeho výraz tváře, kterou skoro neměl, protože to
byl jeden puchýř, byl vyrovnaný, vlastně krásný…,“
vzpomínal s pohnutím Olbram Zoubek a dodal: „Právě
kvůli tomu jsem se dostal na černou listinu a pak sem
do Litomyšle.“ Od roku 1974 tak jako vedoucí skupiny
skvělých a stejně režimem postižených výtvarníků
Václava Boštíka, Zdeňka Palcra a Stanislava Podhráz-
ského restauroval plášť renesančního zámku v Lito-
myšli. „Byla to krásná práce. Byli jsme tady 17 sezón
a já jsem tady prožil jedny z nejhezčích let,“ řekl Olb-
ram Zoubek. „Měl to vlastně pro mě být trest, jako
sochař jsem se sgrafity živil jaksi druhotně, ale bylo to
krásné. Byla tady prima parta, hezké prostředí,“
s nostalgií prozradil umělec. 
V roce 1951 uzavřel sňatek se spolužačkou, sochařkou
Evou Kmentovou a o dva roky později se jim narodila
dcera Polana a v roce 1956 syn Jasan, který se stal též
sochařem. V roce 1980 jeho první manželka Eva zemře-
la a v roce 1981 se oženil podruhé s Marií Edlmanovou.
V roce 1982 se jim narodila dcera Eva. „Moje dvě man-
želky mě v tvorbě inspirovaly. Moje první žena mě
inspirovala srdečně, to byla tvůrkyně velká, zkraje
také krásná. Moje druhá žena není umělkyně, ale
inspiruje mě o to více, vším,“ uvedl sochař.
V roce 1987 se stal zakládajícím členem a předsedou
Nové skupiny v Praze a na výstavě v Trenčíně získal
I. cenu. Roku 1988 podepsal Několik vět, v roce 1989
se v Praze účastnil listopadového převratu jako člen
akčního výboru SČVU, zakládající člen obnovené Umě-
lecké besedy. O rok později mu byla udělena Národní
cena ČR. Restaurátorskou činnost definitivně ukončil
v roce 1994. V roce 1996 byl oceněn státním vyzname-
náním Medailí Za zásluhy I. stupně, obdržel medaili
Masarykovy univerzity v Brně, 1997 Cenu města Lito-
myšle, 1998 stříbrnou medaili Hlavního města Prahy.
Zoubkovo dílo je nejen početné, ale má i velké rozpětí,
od komorních plastik, volných i reliéfních, k monu-
mentálním. Rád spolupracuje s architekty, je autorem
četných realizací v interiéru i exteriéru – mimo jiné

Kontakt:
Jan Gloser, tiskárna H.R.G.
tel. 728 847 264, jan.gloser@hrg.cz

STAŇTE SE I VY
SPOLUAUTORY
TÉTO KNIHY! 

KAŽDÝ PŘISPĚVATEL OBDRŽÍ
HODNOTNOU ODMĚNU.

PŘIPRAVUJEME
KNIHU
O HISTORII
TISKU
V LITOMYŠLI

Vážení spoluobčané,
historie tisku v Litomyšli přetr-
vává nepřetržitě již přes 500 let
a my bychom chtěli na počest
našich předků vydat knihu

IMPRESSE NA HOŘE
OLIVETSKÉ ANEB HISTORIE
TISKU V LITOMYŠLI. 
Pokud vlastníte cokoliv,
co se vztahuje k tiskařství
a knihařství v Litomyšli– např.
vzpomínky, fotografie, zajímavé
knihy a plakáty vytištěné
v Litomyšli, jiné tiskoviny
z produkce litomyšlských
tiskáren, litografické kameny,
knihařské lisy, štočky,
litery, tiskařské lisy atd.,
ozvěte se nám! 

strana 1 > 
Od sexty navštěvoval nepovinné modelování u profe-
sora Miroslava Kužela. V době 2. světové války byl
v letech 1944–1945 totálně nasazen v podniku Wege-
na v Praze na Letné. Ve dnech 5. až 11. května 1945 se
aktivně účastnil Pražského povstání.
Hlásil se na AVU v Praze, ale nebyl přijat, proto absol-
voval kamenosochařskou praxi u sochaře Otakara
Velínského v Praze. V letech 1945–1952, po úspěšném
složení zkoušek, studoval na Vysoké škole umělecko-
průmyslové u profesora Josefa Wagnera. V letech
1948–1950 absolvoval základní vojenskou službu
v posádkách měst Košice, Rožňava, Šafárikovo a Frý-
dek-Místek. V roce 1951 se začal věnovat restaurátor-
ské praxi, ke které získal průpravu právě u profesora
Josefa Wagnera. Specializoval se na renesanční sgrafi-
to a kamennou plastiku. V době tzv. normalizace
nemohl svobodně tvořit, věnoval se proto právě res-
taurátorství. V roce 1969 sejmul posmrtnou masku
Jana Palacha. „Zažil jsem první republiku, mobilizaci,
okupaci, procesy, rok 1968 byl zázrak, pak zase okupa-
ce a Jan Palach byl světýlko v temnotách. Když jsem se
dozvěděl, co se stalo, běhal jsem po bytě a nemohl se
v tom vyznat. Na to, abych to opakoval, jsem byl slabý
a měl jsem děti. Pak mě napadlo přispět něčím, co umí
jen sochař. Sejmout masku. Na střední škole jsem tak-
hle odlil spolužáky. Uvědomil jsem, si, že bych tu služ-
bu mohl prokázat Palachovi. S pomocí přítele lékaře
jsem se dostal do soudní pitevny. Byla neděle večer,
přes víkend se nepitvalo, takže tam bylo hodně lidí,
dokonce po dvou na lehátkách. Byli označeni čísly, ta

Město Litomyšl patří mezi nejvěrnější spojence sbírky
Pomozte dětem. S maskotem sbírky, Kuřetem s pruho-
vaným červenobílým záchranným kruhem, se každo-
ročně potkáváme na Toulovcových prázdninových
pátcích. Díky vaší štědrosti jsme mohli ze Špitálku
za deset let spolupráce poslat na pomoc znevýhodně-
ným dětem více než 400 tisíc Kč, v loňském roce to
bylo 33 960 Kč. 
Letos bylo Město Litomyšl již potřetí pozváno do velké-
ho zábavného pořadu, který je každoročně vysílán
v přímém přenosu v hlavním vysílacím čase na Veliko-
noční pondělí. Tímto dnem vyvrcholil 13. ročník spo-
lečného sbírkového projektu České televize a Nadace
rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. V pořa-
du vystoupili mj. Ivan Král, Tonya Graves, Eddie Stoi-
low, Sto zvířat, Support Lesbiens, Chinaski, Čechomor,
Milan Šteindler a také kapela Charlie Straight, která
Litomyšlanům a návštěvníkům Toulovcových prázdni-
nových pátků věnovala píseň Schoul Beauty Queen,
jenž se stane ústřední melodií připravovaného seriálu
4teens. 
Dodejme, že do ukončení přímého přenosu se podaři-
lo shromáždit skvělých 14 milionů Kč. Sbírkové konto
505 333 505/5500 se však pro 13. ročník uzavírá až 15.
května. Podrobnější informace o projektu naleznete
na www.pomoztedetem.cz. Záznam pořadu Letem svě-
tem s Kuřetem můžete shlédnout na www.ivysilani.cz.

-ms-, foto Česká televize

Litomyšl v Letem
světem s Kuřetem

sochařského portrétu Jana Palacha nebo hrobky rodi-
ny Havlových. Jeho oblíbenými materiály jsou osinko-
cement, olovo a cín, zvýrazněné působivosti dosahuje
polychromováním a zlacením. Jeho rukopis najdeme
například na Petříně, kde je autorem Pomníku obětem
komunismu, v litomyšlských Klášterních zahradách
nebo v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy. Zoubek uskutečnil několik desítek
výstav v Čechách a v zahraničí, mimo jiné v Krakově,
Vídni, Essenu, Kielu, Frankfurtu nad Mohanem, Berlí-
ně či Paříži.
Střídavě žije v Praze a v Litomyšli, kde je také zapsán
jako čestný občan. „Rád bych ještě něco stihl. Mám
rozdělané nějaké věci, tak je chci dodělat. Teď na stáro
se mi nabízejí krásné úkoly,“ řekl Olbram Zoubek. „Já
jsem třeba Žižkovák a nyní, na stará kolena, jsem se
sblížil s radnicí. Chtějí něco ode mne do svatební síně.
Ještě do Telče bych měl dodělat jednu sochu,“ konkre-
tizoval svoje současné zakázky sochař, který zároveň
prozradil, co si přeje. „Elixír života, věčného mládí,
kámen mudrců… To jen tak blábolím. To jsou svalnaté
řeči starců,“ řekl vesele, ale již vážněji pokračoval:
„Přál bych si vyrovnanou smrt, až to přijde. Já už se
smrti nebojím. Už jsem dosáhl všeho, čeho jsem chtěl
dosáhnout. Mám dvě rodiny, dvě ženy, mnoho dětí,
nějakou tu práci za sebou. Mám nemocná kolena, tak
co už bych chtěl.“                       Text a foto Jana Bisová

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.
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Hrajeme si v Litomyšli
Děti - toto slovo se v těchto dnech skloňuje na lito-
myšlském zámku ve všech pádech. Ptáte se proč?
Letošní sezóna, a to nejen zámecká, bude totiž
věnována právě především dětem. Vše odstartovalo
již s prvním májovým dnem, kdy se otevřela straši-
delná zámecká věž. Ta hlavní lákadla však teprve
přijdou a hrát si budou nejen děti. 
Na zámku přemýšleli, jak přilákat návštěvníky
i v době, kde se všude kolem bude odehrávat čilý
stavební ruch. Práce v rámci projektu Revitalizace
zámeckého návrší budou probíhat téměř kolem celé-
ho zámku. „Bylo nám jasné, že sezóna nebude jed-
noduchá. Zabývali jsme se tedy myšlenkou, co
do zámku umístit, aby návštěvník chtěl staveništěm
projít a přijít až k nám,“ uvedla kastelánka Jana
Sehnalová. Ideálním nasměrováním pro ni byla
nabídka místní lékařky MUDr. Dobromily Filové,
která jí vnukla myšlenku výstavy hraček. „Můj bra-
tranec mi řekl o Aleně Sládkové, známé sběratelce a
vydavatelce časopisu Panenka. Dozvěděla jsem se,
že vystavovala panenky na zámku v Buchlovicích
a Jaroměřicích. A mě napadlo, že by našemu zámku
taková výstava také slušela,“ řekla Dobromila Filo-
vá, sama sběratelka panenek. „Panenky jsem milo-
vala od dětství, možná více než jiné holčičky.
Ve třinácti jsem si za první vydělané peníze koupila
panenku. Mini panenku, která se mnou v dlani
absolvovala všechny zkoušky od maturity po atesta-
ce, mám dodnes. Později jsem panenky kupovala
neteřím a občas jsem si koupila i pro sebe. Pak mi
neteře svoje panenky daly a já je začala sbírat. Když
jsem pracovala v Alžírsku, kupovala jsem je při
cestách po Evropě a také jsem na ně šila. Jednou
jsem si ve Francii koupila malou porcelánovou a pak
jsem začala sbírat i ty. Nejvíce pro mou vášeň
k panenkám přispěl internet, kde jsem je objevila
na aukru a e-bay. Při tom jsem se seznámila s mnoha
sběratelkami, navštívila další výstavy a muzea
a k panenkám přibyly kočárky, pokojíčky a nádobíč-
ka,“ dodala. 
„Letos tedy nabízíme zámek, ale i město Litomyšl,
dětem, jejich rodičům, ale také všem, kdo si chtějí
hrát. Začali jsme otevřením trasy nazvané „Komu
straší ve věži“,“ prozradila kastelánka a pokračova-
la: „Návštěvníky přivítá bezhlavý rytíř, tříhlavá saň,

osud. „Ten je mnohdy velmi dojímavý a musím říct,
že vždycky zajímavý. Tyto hračky budou doplněny
dobovými fotografiemi, tzv. kabinetkami nebo
obrazy z té doby. Připojený příběh bude o tom, kdo
hračku koupil, kdo ji dostal, jak ho ovlivnila, kde se
toulala atd.,“ řekla kastelánka. Ovšem to není
všechno. Součástí trasy bude také jeden velký pokoj
věnovaný hrám, a rozhodně nejde o žádné stavebni-
ce. Zkrátka s některými vybranými hračkami si
budou moci děti hrát či se s nimi fotit. „Děti budou
moci vyzkoušet houpacího koníka  nebo si ustrojit
historickou panenku do historických šatiček. Aby
ale nevznikl dojem, že to bude výstava pouze
pro holčičky! Expozice bude obsahovat také spoustu
hraček, které zaujmou pány kluky, jako například
maštale plná koní, stolní hry, různá autíčka nebo
funkční parní stroj,“ uvedla kastelánka, které také
upozornila na řadu doprovodných akcí. Návštěvník
se bude moci vyfotit s renesančními figurínami nebo
zahrát si petangue. Výstava Hračky s příběhem bude
mít vernisáž 4. června v 16.00 a dorazit by měli
všichni, co budou na zámku vystavovat. Moderátor-
ské role se ujme Karel Voříšek z TV Nova.  
„Rodiny s dětmi jsou významnou skupinou turistů,
kterou jsme až na několik výjimek dosud v Litomyš-
li trošku opomíjeli,“ řekla vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu Michaela Severová a pokračova-
la: „Jsem proto velmi ráda, že se podařilo sdružit
několik akcí zacílených právě na tuto skupinou
návštěvníků. Letošní léto bude v Litomyšli ve zna-
mení hesla „Hrajeme si v Litomyšli“. V tuto chvíli
zastřešuje prohlídkovou trasu Komu straší ve věži,
výstavu Hračky s příběhem, ale například také velmi
očekávanou interaktivní výstavu k 90. narozeninám
Zdeňka Milera a 55. narozeninám Krtečka v Regio-
nálním muzeu Litomyšl či Toulovcovy prázdninové
pátky. Nejde však o uzavřený seznam, během celého
měsíce května mohou organizátoři zasílat na adresu
unesco@litomysl.cz další akce, které rádi zařadíme
do společné propagace,“ slíbila Michaela Severová. 
V rámci projektu Hrajeme si v Litomyšli by mohla
vzniknout ještě jedna nová tradice, kterou autoři
nazvali „Hrajeme v Litomyšli“. Blíže upřesnila
Michaela Severová: „Stále se s kolegy snažíme
vymyslet takovou aktivitu, která by zde návštěvníka
zdržela alespoň jednu noc. Napadlo nás tedy, že by
stálo za to pokusit se „rozehrát“ místní hospody.
Tedy konkrétně v sobotu 2. července, 6. srpna a 3.
září by mohla v hospodách znít živá muzika různých
stylů. Vyzýváme tedy provozovatele hospod a res-
taurací, které by se k této akci rádi přidali, aby nám
napsali na adresu dipiu@dipiu.cz. Zároveň hledáme
muzikanty, kytaristy, harmonikáře či celé partičky,
kterým se tento nápad líbí a rádi by si na takové akci
zahráli. Město Litomyšl nabízí společnou propagaci
celé akce a pomoc při „zpárování“ muzikantů a res-
taurací. Celá akce může být doprovázena nějakou
tematickou soutěží – například, kdo navštíví během
jednoho večera nejvíce hudebních projekcí. Jsme
však otevřeni i dalším nápadům či námětům. 
Lákat budeme rodiny s dětmi na víkend plný dobro-
družství – v pátek Toulovcovy prázdninové pátky,
v sobotu Komu straší ve věži, Hračky s příběhem,
interaktivní výstava o Krtečkovi a večer mohou tatín-
kové putovat po hospůdkách. No, řekněte sami, nezní
to jako příjemně strávený prázdninový čas?“    

Jana Bisová, foto J. Bisová a F. Renza

spousta myší, krys, pavouků a netopýrů. A nahoře
ve věži bílá paní.“ Trasa je podle kastelánky určena
spíše menším dětem a těm, kteří takovéto zážitky
vyhledávají. „Stěžejní akci sezóny ale otvíráme 1.
června, kdy zahájíme velikou výstavu Hračky s pří-
během.“  Tato výstava zaplní celou druhou prohlíd-
kovou trasu. Již koncem dubna bylo sehnáno
zhruba tisíc mobiliárních kusů a o dalších se jedna-
lo. 
Výstava Hračky s příběhem se bude skládat ze dvou
částí. „Návštěvník jednak uvidí hračky, které pochá-
zejí ze sbírek soukromých osob, jako je paní magist-
ra Sládková nebo paní doktorka Filová. To je ta linie
historická. Cenné, sbírkové hračky budou z období
od roku 1870 až do roku 1940,“ vysvětlila Jana Seh-
nalová. K vidění budou rovněž hračky vesnické,
zapůjčené ze skanzenu. Druhá linie je zajímavá
neméně. Skládat se bude z hraček osobností z řad
české šlechty či jejich potomků. Zde se již dostává-
me k samotnému názvu výstavy – Hračky s příbě-
hem. U těchto hraček totiž bude uveden celý jejich



jako učitel na SZTŠ. Poté se mohl
naplno věnovat svým velkým koníč-
kům. Miloval knihy a fotografování.
Jeho jméno je rovněž spojeno s turis-
tickým oddílem Jiskra Litomyšl.
Mnoho let jezdil „správcovat“
na turistické základny. Tatínek stál také u zrodu sou-
těže pro amatérské filmaře Litomyšlská Lilie, která se
koná každý rok v září. Na jeho počest probíhá tato pře-
hlídka amatérských filmů jako Memoriál Emila Slona. 
Stále na něho vzpomínám a velmi mě mrzí, že odešel
tak brzy. Letos v březnu uplynulo 25 let od jeho úmrtí. 

Zora Limberská s rodinou
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat perso-

nálu Městského bazénu v Litomyšli, protože jsme zde
konali plavecký kurz Vyšší odborné školy pedagogické
a Střední pedagogické školy Litomyšl. Díky vstřícnému
přístupu zaměstnanců jsme celý kurz prožili ve skvělé
atmosféře, kterou podpořilo i krásné a vyhovující pro-
středí nového bazénu. Uskutečněním kurzu zde
v Litomyšli jsme se mohli plně věnovat výuce plavání
bez časových a finančních ztrát, které by nás čekaly
při dojíždění na kurz do blízkých měst. 

za kolektiv žáků a studentů 
Nikola Lupoměská a Kristýna Nováková

Dne 24. května oslaví své krásné devadesáté naro-
zeniny paní Marie Vacková z Litomyšle. Přejeme jí
do dalších let stále tolik vitality, energie a zdraví.
Děkujeme jí za lásku a péči, kterou nám dává.

synové s rodinami
Děkujeme všem ošetřovatelkám a pečovatelkám

Domova Na Skalce za profesionální a zároveň velmi lid-
skou péči o mého manžela Františka Kárského, o kte-
rého se vzorně staraly po dobu posledních 11 měsíců
jeho života.                                                     Marie Kárská
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Otče náš, který jsi v nebesích

Vracíme se po úvodním zamyšlení z měsíce března
k dalšímu pokračování. Odevšad vede cesta k Bohu.
Kdykoliv může naše vzývání nalézt Boha. Nepotře-
bujeme chodit na určité místo – odevšad se může
naše srdce pozvednout k Bohu. Není ani předepsá-
no, kdy tak učinit, lze k němu přijít kdykoliv. Bůh je
všude: v každém okamžiku a v každé situaci, ale
jako v nebi. Je přítomen ve všem: ve všech věcech
a ve všech událostech – ale jako ten, který sídlí
v nebi.  
Bůh je ten, který jedině je sebou samým. „Nebe“
znamená jeho způsob být sám sebou. Nebe předsta-
vuje Boží nedostupnost, nedotknutelnou svobodu
v níž Bůh sám sobě náleží jako „ten, který je“. O nebi
máme nejenom představu. Něco v nás tuší, jaké asi
je, že musí být čisté a docela svaté, zcela skryté,
krásné, blažené. Je jiné než pozemský svět. Nechce-
me, aby se podobalo člověku, věcem, našemu světu.
Slova na nebesích nám řeknou „Tebe chci Bože tak,
jak jsi sám v sobě.“ 
Bezpočet lidí žilo v přesvědčení, že božství existuje
v četných podobách – v božských bytostech rozlič-
ných bohů. Řekové se modlili k mnohým bohům.
Jiní pojímali Boha jako něco nesmírně dalekého, co
nemá již nic společného se světem. Jako bytost, kte-
rou můžeme uctívat jen z nekonečné vzdálenosti,
ale v poměru k ní není žádné prosby, žádné blízkos-
ti, žádné lásky, žádného sjednocení. Křesťanská
modlitba „Otče náš“ ukazuje cestu k pravému Bohu.
Svatý Pavel mluví o Bohu, který je Otcem našeho
Pána Ježíše Krista. Chceme-li Boha nalézt, musí
naše srdce a duch chápat Boha, tak jako Ježíš, když
o něm hovoří. Musí se obracet na toho, na něhož se
obrací Ježíš, když mluví k svému Otci.
Jestliže se ptáme, kdo je Bůh – odpověď zní: Ten,
s kterým hovoří Ježíš, když mluví k svému Otci. 
Prvotní náboženství všech evropských národů také

znalo nebeského otce. U Řeků se ono božství nazý-
valo Zeus, u Římanů Jupiter, u Germánů Votan. Co
míní Kristus, když mluví o Otci na nebesích, je něco
naprosto jiného. Ježíš má na mysli toto. Bohu, vše-
mohoucímu, vládci světa, Tvůrci a Pánu člověka se
zalíbilo učinit z tvora své dítě. Není našim otcem při-
rozeným, ale stal se jím z úradku božského.
Příchodem Kristovým zavolal člověka: „Máš být mým
synem, máš být mou dcerou.“
A věřící člověk jím nyní je – nikoli z nezbytnosti, ale
na základě učiněné úmluvy. Jestliže se vůči Bohu
chovám jako dítě a říkám mu „Otče“, pak tedy z víry
ve slovo Kristovo. A je správné, když nad tím žasnu
a když se ptám, jestli je možné, že můj Tvůrce a Pán
ke mně promlouval a oslovoval mně „můj synu“! 
Člověku je určena existence ve společenství se všemi
ostatními lidmi. Nevoláme „Otče můj“ nýbrž „Otče
náš“. Tím se máme zařadit ve vzájemné společenství
lidských stvoření a z něj se nelze nikdy vymanit ani
izolovat. Jsem člověkem mezi mnohými druhými.
Z milosti pak jsem křesťan mezi mnohými bratry a se
všemi ostatními jsem spojen ve společenství viny
a vykoupení – v jednotě duchovního těla Kristova
a v naději na věčný život. Bůh nás, ale neoslovuje
v tuctu. Bůh nemluví na žádný dav, ale hovoří ke
každému jednotlivci. A pro každého je zde celý: Neš-
katulkuje.
Když tedy přicházím k Bohu, pak jako ten, kdo jsem.
Vím, že nemám žádného dvojníka a že mé slovo,
které k Bohu vysílám, neprovází nikdo jiný, protože
to co mi Bůh dává, je dáno jen mně. Mezi ním
a mnou je výlučnost a tajemství, do něhož nemůže
nikdo jiný proniknout. Tím se však společenství
stává jiným.
V modlitbě nejsem „smíchán“ s kdekým. Každý z nás
existuje osobitě. Křesťanské „my“ znamená něco
jiného než my - „pouhého množství“.
V onom „my“ tkví zároveň jednota i odlišení, spole-
čenství i důstojnost, spojení i výlučnost.

František Beneš, vikář Římskokatolické církve

k zamyšlení...

Poděkování a vzpomínky
Poslední březnový den tohoto roku

byl i posledním ředitelským dnem
pana Ing. Milana Janeckého, ředitele
Vyšší odborné školy a Střední odborné
školy technické (VOŠ a SOŠT) Lito-
myšl. Po dvacetileté kariéře v této
funkci odchází pravděpodobně s lítostí, protože končí
i škola, která byla jeho láskou.
Byl nejen dobrým šéfem, ale i učitelem, který se neu-
stále vracel k odkazu J. A. Komenského. Názornost
ve výuce byla jeho mottem a přinášela i faktické výsled-
ky. Příjemnou tečkou za jeho pedagogickou činností je
vítězství dvou jeho žáků, Petra Ondráčka a Kamila
Vraspíra v oblastním kole Středoškolské odborné způ-
sobilosti (SOČ). V soutěži AMAVET žák Vítek Zdvořilý
dokonce postoupil do celorepublikového kola. 
Děkujeme Vám, pane řediteli, za Vaši práci a lidský pří-
stup, přísné, ale vždy spravedlivé vedení kolektivu,
za který jste se vždy dokázal postavit.

za kolektiv zaměstnanců VOŠ a SOŠT Litomyšl 
Mgr. Iva Jirsová 

Vzpomínáme letos stého výročí narození tatínka
JUDr. Stanislava Loukoty. 
Od mladých let bydlel s rodiči v Litomyšli, absolvoval
zde gymnázium a po studiích na Karlově univerzitě
v Praze a působení v Hradci Králové a Náchodě,
od roku 1951, bydlel s rodinou v Litomyšli. Byl spole-
čensky činný, měl mnoho přátel a působil v řadě orga-
nizací. Pro vyhraněný politický názor nemohl
vykonávat funkci soudce, pracoval jako podnikový
právník. Zemřel v roce 1990 a celá naše rodina na něho
s láskou vzpomíná.         Naďa Novohradská a sestry
s rodinami

Dne 17. května by se dožil devadesáti let můj tatí-
nek Emil Slon. Až do odchodu do důchodu pracovat

Společenská
kronika
Slova moudrých: Člověk má rozum, aby rozezná-
val, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo
zlého.                                                J. A. Komenský

Své významné životní jubileum v dubnu osla-
vili naši spoluobčané:
80 let – Vladimír Vích, Jindřich Volf, Vít Vomo-
čil
85 let – Marie Kroulíková, Věra Vašátková
91 let – Jiří Chadima
96 let – Anna Knesplová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Vlastimil Ježek, Prostějov – Hana Marková,
Uherský Brod, Martin Novák, Litomyšl – Lucie
Teplá, Litomyšl, Jiří Novák, Skuteč – Dagmar
Pondělíčková, Proseč, Jan Macák, Běstovice –
Inka Tauchmanová, Choceň, Michal Satrapa,
Mikulovice – Jiřina Jarkovská, Solnice, Jaro-
slav Dvořáček, Hradec Králové – Hana Hanus-
ková, Hradec Králové, Milan Bořek, Strakov –
Veronika Drejslová, Náchod
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní ZLATOU SVATBU oslavili manželé
Marie a Vladimír Faltysovi z Litomyšle. 
Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miroslavem Melšou (81 let), Annou Vašinovou
(68 let), Bohumilou Výbornou (84 let), Bože-
nou Brůnovou (62 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

VÍTÁME JARO
V ČAJOVÉM DOMĚ „U VĚŽE“

U NÁS NAKOUPÍTE:
• ŠIROKÝ SORTIMENT ČAJŮ 

(ČISTÍCÍCH, NA HUBNUTÍ, LYMFATICKÝCH, LÉČIVÝCH A OVOCNÝCH)
• ZELENÉ POTRAVINY

• ZDRAVOU VÝŽIVU (JARNÍ SLEVY)
• BEZLEPKOVÉ POTRAVINY (NOVINKY ZA AKČNÍ CENY)

• JEDNODRUHOVÉ EVROPSKÉ BYLINKY
(VÍCE NEŽ 50 DRUHŮ)

• TINKTURY-SIRUPY-MASTIČKY
• SUCHÉ PLODY (I BEZ KONZERVANTŮ)

• DÁRKOVÉ KORNOUTY A BALÍČKY
• KOŘENÍ BEZ GLUTAMANU OD ČESKÉHO VÝROBCE

• ZDRAVÉ ČERSTVÉ PEČIVO A KOLÁČE KAŽDÝ DEN
• CHLAZENÉ VÝROBKY

(jogurty, tofu, robi maso, šmakoun, paštiky...)

OD 1. 5. přijímáme objednávky na
BIO BEDÝNKY ZELENINY

přírodní KOSMETIKU a DROGERII 
• Konvice a filtry BRITA

Najdete nás V ULICI ROPKOVA 53 
Po - Pá: 8.30 -17.30  •  So: 8.30 -11.30

Velkoobchod
se sudovým
pivem
rozvoz
Zdeněk Javůrek
Tel. 604 849 978
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Vyprávění o litomyšlských domech – 53. část
lečnost s Josefem Kajetánem Tylem, ale i společnost,
jejímž členem byl Václav Thám. V roce 1862 byla zalo-
žena Jednota divadelních ochotníků. V roce 1863 hráli
ochotníci čtyřikrát následujícího roku dokonce šest-
krát. Mezi tehdejší ochotníky patřil Jan Veselík, Anto-
nín Metyš, Marie Valouchová, vedení se ujal Jiří
Hradecký. V roce 1869 se s úspěchem hrála Debora se
slavnou hostující herečkou Otýlií Sklenářovou-Malou.
Z ochotníků ve hře vynikl talentovaný František Doč-
kal. Dočkal se narodil 20. března 1846, zemřel v mla-
dém věku 29 let 9. prosince 1875. Otýlie Sklenářová -
Malá, která jeho herecké nadání obdivovala, 6. září
1876 přijela do Litomyšle a hrála zde ve prospěch
postavení jeho náhrobku. To se již hrálo v divadle
Na Karlově. František Dočkal patřil též mezi zakladate-
le tělocvičné jednoty Sokol. Nápis na jeho hrobě, oddíl
IX/244-245 nese nápis František Dočkal, obětavý spo-
luzakladatel jednoty Sokol a divadelních ochotníků
v Litomyšli. Po roce 1873 se již v hostinci U Černého
orla hrálo jen výjimečně.
Za druhé světové války sem ještě zavítaly některé diva-
delní společnosti, které nemohly hrát ve svých diva-
dlech. V té době již nebyly v sále zavěšené lože.
Až koncem 20. století ve vždy naplněném sále zde
vystupovala Divadelní společnost Jožina Janouška.
Každoročně uváděná autorská představení Mikulášské
besídky byla pro svou srdečnost a recesi velmi oblíbená
a mívala až osm repríz.
V roce 1992 se zastavil v hostinci Karel Kryl, který
v nedaleké Augustově tiskárně připravoval vydání své
knihy a na zdi lokálu zanechal svou kresbu.
Velkou událostí v Litomyšli byla 13. července 1995
návštěva španělského krále Juana Carlose a královny
Sofie. Po oficiální procházce městem došlo k nepláno-
vané zastávce v hostinci U Černého orla. U královské
ochranky to vzbudilo nemalé obavy. Královi tato
zastávka v parném létě asi nevadila. S chutí se občer-
stvil pivem. Jak si pochutnala královna na turecké
kávě, nevíme.                    Připravila Alena Randáková

Dům čp. 167 Boženy Němcové - Na západní straně
ulice vystupují dva domy čp. 166 a 167 svým podlou-
bím. Z architekto-urbanistického hlediska je to jev
velmi významný.
Dům čp. 167 byl postaven v klasicistním slohu a patřil
rodině Theinově, rodičům paní Anny Matičkové.
Město poskytovalo malíři Josefu Matičkovi a jeho
manželce Anně možnost používat během návštěv
Litomyšle místnost v objektu jím spravovaným. Nejpr-
ve to byla místnost v domě U Rytířů. Poté v čp. 117
a nakonec zde. Tato místnost ale sloužila pouze
k uskladnění nábytku a Mistrových obrazů. K pobytu
používali Matičkovi již jen svou chalupu v Budislavi. 
Popisovaný dům později vlastnila neteř paní Matičko-
vé Hana Panová - Steinová, narozená v Litomyšli roku
1919, která žila legálně v Melbourne v Austrálii, kam
odešla již před druhou světovou válkou. Nebyla emi-
grantkou, přesto byla na dům uvalena jakási správa.
Hana Panová - Steinová zastávala v Melbourne
významné postavení v městské správě a podnikala
v cestovním ruchu. Po roce 1989 dům prodala.
Dům čp. 176 Boženy Němcové - Na východní straně
ulice se terén zvedá. První dům se nachází v dosti
špatném stavu, vyžadující větších stavebních úprav.
Dvorní křídlo domu směřuje ke Klášterním zahradám.
V domě měl poslední byt v Litomyšli spisovatel Zdeněk
Matěj Kuděj, přítel Jaroslava Haška, pozoruhodná
osobnost literatury i města. Vybavení jeho bytu tvoři-
ly především vyřazené bedny a majetek by srovnal
do většího ruksaku. Jeho oblečení se skládalo z jaké-
hosi lesáckého či vojenského krátkého kabátu, zele-
nohnědých kalhot (pumpky), ovinovaček,
šněrovacích bot, zelenohnědého kloboučku a ruksáč-
ku na záda.
V Litomyšli žil trvale od roku 1952 do své smrti 8.
srpna 1955. Zajížděl sem již od dvacátých let. Tehdy se
většinou zdržoval na plovárně na Hlubokém rybníku
u plavčíka Rudolfa Richtra a jeho ženy Anny. U paní
Anny Soukupové - Richtrové v ulici Rektora Stříteské-
ho bydlel v podnájmu po příchodu do Litomyšle v roce
1952.
Zdeněk Matěj Kuděj se narodil 24. 11. 1881 v Hořicích
v Podkrkonoší. Jeho otec inženýr byl zaměstnán při
stavbě dráhy. Rodina se s ním stěhovala z místa
na místo. Gymnázium Zdeněk Matěj začal studovat
v Praze a dokončil v Příbrami s doporučením, aby
nestudoval na vysoké škole. Stal se lékárnickým prak-
tikantem v Pacově. Před složením farmaceutických
zkoušek byl odveden na vojnu. Na základě inscenova-
ného výstupu na plzeňském náměstí, po kterém byl
zkoumán jeho duševní stav, byl z vojny propuštěn.

Domy čp. 176 a 177/178.

seriál

Jak podobné scéně z Haškova Švejka!
Kuděj se roku 1903 vydal na cestu do ciziny. Došel
do Hamburku, kde po výhře (v kartách) lodního líst-
ku, odcestoval do Ameriky. Šest let putoval po Spoje-
ných státech a Kanadě. Svá velká dobrodružství
po návratu popsal v řadě povídek. V roce 1912 se vydal
do carského Ruska. V Kyjevě byl zatčen carskou policií
a po šestiměsíčním věznění vyhoštěn. Vzpomínky
na Rusko popsal v povídce Hostem u báťušky cara.
Během svého života vydal několik desítek titulů. Podí-
lel se na řadě překladů z angličtiny, vedle Dickense
a Scotta je to sedmidílný Borroughsův román o Tarza-
novi, který doplnil vlastním pokračováním Tarzanova
babička. S malířem Panuškou a spisovatelem Haškem
prošel krásnou krajinou kolem hradu Lipnice, která se
jim stala osudnou. Panuška i Hašek zde zakotvili,
Kuděj se sem často vracel. Zde vzniklo jeho autobio-
grafické vyprávění Zlý dědek z Vysočiny.
Dům čp. 177/178 Boženy Němcové - Oba domy jsou
propojeny v jeden celek a slouží restauraci U Černého
orla. Z podnětu Marie Rollerové, manželky purkmistra
města, zde byl roku 1835 zřízen divadelní sál. Kulisy
a oponu, na které byla namalovaná část dolního
náměstí a nad ním zámek později zhotovil zručný
malíř Jarolím Štantejský, narozený 29. září 1832 v Ústí
nad Orlicí. V Litomyšli se usadil natrvalo roku 1870.
Byl též dobrým portrétistou, maloval mnohé litomyšl-
ské osobnosti. Namaloval opony pro divadlo v Benát-
kách, Němčicích a Pazuše. Své malířské znalosti získal
ve Vídni u malíře Josefa Führicha. Zemřel 12. května
1889 v Litomyšli.
Divadelní sál byl vybaven sty sedadly a dvaceti zavěše-
nými lóžemi, podepíranými sloupy. Představení bývala
velkou kulturní událostí a tedy plně obsazena. Hrály
se zde zprvu německé divadelní hry, pak zásluhou
děkana Antonína Šanty již jen české. Byly to přede-
vším hry Václava Klimenta Klicpery a Josefa Kajetána
Tyla. Přijížděly sem různé divadelní společnosti. V roce
1854 a 1855 zde hostovala Zöllnerova divadelní spo-

Rozvoz obědů
Výběr 2 – 3 jídla
Restaurace
U Labutě 
Sloupnice
Zdeněk Javůrek
Tel. 604 849 978

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

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

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

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

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

Předsedkyně spolku 
patchworku uspěla
na mezinárodní výstavě
Jsme rády, že se Spolek patchworku Litomyšl
o. s. může pochlubit druhým místem na mezinárodní
výstavě patchworku v Praze v kategorii Domov. Toto
ocenění získala předsedkyně spolku Renata Edlmano-
vá se svým quiltem „Diagnóza – Patchwork“. Po loň-
ském úspěchu několika našich členek a současné
konkurenci v oboru je jisté, že náš spolek se pohybuje
na špičce v České republice.
Chceme se stále zdokonalovat v technikách šití a úpra-
vách našich dílek, a tak jsme si na začátek roku pozva-
ly lektorku, odbornici na nové techniky barvení látek.
Dílna byla netradiční a velmi barevná. Barvené látky
nám poslouží jako originální materiál k dalšímu zpra-
cování. Při dubnové dílně několik z nás předávalo
ostatním tři techniky moderního patchworku, které
do Litomyšle přivezly naše přítelkyně z holandského
Rodenu, s názvem Experiment. O další, nové pracovní
postupy se podělíme na příští květnové dílně a už se
na ni všichni těšíme.

za Spolek patchworku Litomyšl o. s. Klára Beránková
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květen 2011
kalendárium Litomyšle

200 let - 1. 5. 1811 se narodil v Opočně
STANISLAV FILIP KODYM, lékař, spisovatel,
redaktor hospodářských novin. Působil v Lito-
myšli a jeho jménem byla nazvána jedna z ulic
za Smetanovým domem, název již zanikl.
140 let - 9. 5. 1871 se narodil ANTONÍN
TOMÍČEK, poštovní úředník, historik, spisova-
tel, autor statí a publikací o dějinách Litomyš-
le a okolí.
140 let - 23. 5. 1871 se narodil v Litomyšli
KAREL PODHAJSKÝ, městský úředník, mysli-
vec, kynolog. Autor článků, studií a knih
o myslivosti. Založil knihu o rodokmenech
loveckých psů.
100 let - 9. 5. 1911 se narodil ZDENĚK JANKŮ,
ředitel pošty v Litomyšli. Byl městským kroni-
kářem, tajemníkem Smetanovy Litomyšle,
působil též jako předseda Městského národní-
ho výboru a později předseda kulturní komise.
100 let - 17. 5. 1911 se narodil v Chrudimi
JUDr. STANISLAV LOUKOTA, právník a dlou-
holetý obyvatel Litomyšle. Ve městě byl aktivní
ve Vlastimilu, v ochotnickém spolku, byl též
členem symfonického orchestru a předsedou
svazu chovatelů drobného zvířectva. Pro své
politické názory nemohl působit jako soudce.
110 let - 3. 5. 1901 zemřel v Praze KAREL
NĚMEC, syn spisovatelky Boženy Němcové,
který se narodil v Litomyšli v roce 1839.
110 let - 26. 5. 1901 se narodil v Hrušové
FRANTIŠEK ROPEK, malíř, portrétista a kraji-
nář. Žil v Litomyšli a v Desné, na zdejším hřbi-
tově je pochován. Jeho díla jsou v mnoha
galeriích a domácích sbírkách.
105 let - 5. 5. 1906 se narodil v Litomyšli
MIROSLAV NOVÁK, důstojník a lékař českých
letců za 2. světové války v Anglii. Zahynul při
autohavárii v Londýně. Jeho portrét byl vydán
na známkách v poválečné československé sérii.
80 let - 11. 5. 1931 se narodil v Litomyšli
MUDr. PAVEL NÁDVORNÍK, primář mikrobio-
logického oddělení nemocnice v Litomyšli,
dirigent litomyšlského symfonického orchest-
ru a organizátor kulturního života ve městě.
70 let - 9. 5. 1941 zemřel v Praze JOSEF
ŠEJNOST, sochař a medailér. Autor pamětních
desek v Litomyšli (Julia Mařáka, Jana Voborní-
ka na náměstí a původní desky na rodném
domu B. Smetany v zámku).
60 let - 21. 5. 1951 zemřel v Litomyšli
VLADIMÍR BRETSCHNEIDER, sochař. Jeho
práce jsou v městské galerii, autor Chodské
madony v Domažlicích.
35 let - 21. 5. 1976 zemřel v Praze KAREL
LIDICKÝ, český sochař. V Litomyšli je umístěna
pamětní deska Quido Hodury, kterou vytvořil.
20 let - 31. 5. 1991 zemřel v Litomyšli
MIROSLAV ŠŤASTNÝ, profesor Vysokého
učení technického v Brně. Autor studií o meto-
dě staveb z betonu a jejich nové realizaci.
Pocházel z rodiny Oldřicha Šťastného, ředitele
učitelského ústavu v Litomyšli.

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

100 let - Rok 1901 byl důležitý pro rozhodnu-
tí, kde bude stát nová budova pro potřeby
kultury města. Ochotnický divadelní spolek
projednal různé varianty. Protože v tomto
období zemřel majitel Karlova Ant. Sautner,
vznikla jiná možnost v přípravě projektu.
Po různých sporech byl nový plán přípravným
výborem a městem přijat a mohlo se přistoupit
k rozhodující fázi příprav na stavbu Smetanova
domu.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Novák Jan - Aljaška, Munro Alice – Útěk, Berry Steve -
Císařova hrobka, Slaughter - Hřbitov nadějí, Delinsky -
Lež, která nás rozdělila, Holden Kate - Na vlastní pěst,
Gilbert - V dobrém i ve zlém, Rendell Ruth - Mrazivé
mlčení, Vigan Delphine - Ani později, ani jindy, Binchy

Maeve - Srdce a duše, Whitton Hana - Sedmý hřích se
trestá, Fulghum - Věčná dobrodružství, Harris Lee -
Vražda na Den otců, Šulc Stanislav - A Oscara dostá-
vá…, Neuman Jan - Dobrodružné hry a cvičení, ČD
pro vás, Zákony 2011 III.

Jiří Lammel opět úspěšný v soutěži
Nejkrásnější česká kniha

Letošní již 46. ročník soutěže o Nejkrásnější české
knihy roku, vyhlašované Ministerstvem kultury České
republiky a Památníkem národního písemnictví, se
může pyšnit rekordním počtem přihlášených titulů,
kterých dorazilo 252. Další primát drží rovněž v tom,
že tzv. profesní ceny, za ilustraci, grafické ztvárnění
a cenu udílenou Spolkem českých bibliofilů, získaly
práce zaslané do soutěže posluchači výtvarných škol.
Ovšem významný byl letošní ročník také pro Jiřího
Lammela, litomyšlského grafika, ředitele Smetanovy
výtvarné Litomyšle a ředitele Nadace Jana a Medy
Mládkových. Ten se již podruhé za sebou umístil
na předních příčkách. Loni s knihou „Litomyšl
1259–2009, město kultury a vzdělávání“ získal oceně-
ní nejvyšší. Letos mu přinesla drobná publikace
s názvem „Sýkorka“ třetí místo v kategorii odborná
a vědecká literatura. Cenu si grafik převzal na slav-
nostním vyhlášení výsledků 14. dubna v Památníku
národního písemnictví.
„Sýkorka je útlá knížka, ovšem s třpyti-
vým obsahem,“ vysvětluje Jiří Lammel.
„Zkrátka jsem díky pochopení nejvý-
znamnějšího českého malíře Zdeňka
Sýkory prostudoval 190 liniových obra-
zů. Z těchto děl jsem vybral některé
linie, které formálně a esteticky splňo-
valy mé nároky na moderní typografii.
Z těchto liter - linií jsem stvořil celou
latinku ve formátu opentype (možno
publikovat na každém počítači),“
upřesňuje grafik. Textově knihu dopro-
vodil dopisem Zdeněk Sýkora a Lenka Sýkorová. Krás-
nou úvahou o vývoji písma od pravěku „po Sýkorku“
připojil Lammelův přítel Milan Skřivánek, autor kroni-
ky o Litomyšli. 
Jiří Lammel si tohoto ocenění své práce velice váží.
Cena Nejkrásnější česká kniha je totiž jednou z nej-
starší v České republice. Soutěží prošli snad všichni
nejvýznamnější grafici. „Cena nepodléhá žádnému
designovému šílenství. Myslím, že porota vždy s nej-
větší vážností hodnotí kvalitu a nikoliv jméno, a proto

je pro mne cena důležitá. Jak jistě víte, tak mnoho
efektních a zvučných knih zapadlo do nejspodnějších
regálů. Co se dělá s vidinou okamžitého efektu, napří-
klad finančního, to se pozná a stojí to za Starou Belu,“

míní oceněný grafik, který se během
týdne věnuje práci pro pražské Museum
Kampa. Má tak prý ve stověžaté matičce
volné večery, které věnuje svému poslání
a „dělá knihy“. „V současné době pracuji
na 16 titulech českých a zahraničních
a rozhodně je nedělám pro soutěž. Věnuji
se titulům, jejichž obsahem je výtvarné
umění, a to mě naplňuje. Těším se
na knihu o Kopalovi z pera Milana Skři-
vánka a ještě na jednu, ale to je tajem-
stvím,“ uvádí na závěr Jiří Lammel. 
Jak již bylo zmíněno, odborná porota

letošního 46. ročníku soutěže Nejkrásnější české
knihy hodnotila na 252 titulů z produkce českých
nakladatelů za rok 2010. Technická komise, která kla-
sifikovala knihy po polygrafické stránce, poprvé v his-
torii nevyřadila pro nezpůsobilost ani jeden titul.
Stejně jako v minulých letech byla nejvíce obeslána
kategorie Krásná literatura – tentokrát 52 knihami.
Své publikace se rozhodlo do soutěže zaslat 117 nakla-
datelských subjektů.                                    Jana Bisová, 

foto archiv Památníku národního písemnictví
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Od promítání filmů o motorismu k založení klubu
Ve středu 30. března byly v hotelu Zlatá Hvězda, díky
panu Wagnerovi, Novákovi a Vorlíčkovi z Klubu filmo-
vých amatérů (KFA) Litomyšl, promítnuty filmové záz-
namy z motoristické historie Litomyšle a okolí. 
Nesmělé pokusy o závodní motosport v našem městě
byly již v roce 1928. Byl to závod víceméně soukromé-
ho rázu, kdy se závodilo na motocyklech na trati Lito-
myšl – Pohodlí. V roce 1929 se jel první automobilový
závod Litomyšl – Janov. Dle historických zápisů byly

oba tyto závody sledovány velkým počtem diváků!
Dne 27. 7. 1947 se jel opravdový závod motocyklů „1.
ročník Ceny města Litomyšle“. Závody se jely ve městě.
Byl obměňován směr jízdy. Patnáctý ročník se jel
na trati Litomyšl – Strakov – Janov. V roce 1954 se
závod přesunul na trať Litomyšl – Pohodlí – Osík. Nej-
slavnější závod se jel v roce 1957 a to jako „X. Cena
města Litomyšle“ za účasti našich nejlepších závodní-
ků. Dále jsme viděli jezdce z Kanady, Rakouska, NSR,

Alois Lána (sedící)
V pátek 27. května se bude v České
republice konat již třetí Noc kostelů.
Mezi mnoha kostely a modlitebnami
se k ní letos poprvé přidají také ty
litomyšlské. V 18.00 bude litomyšlská
Noc zahájena společným krátkým
ekumenickým setkáním v Novém kos-
tele Církve bratrské a pak už se para-
lelně rozběhnou programy ve všech
zúčastněných kostelích.  
Všichni jsou zváni, aby navštívili jednotlivé kostely,
prohlédli si je v netradiční večerní a noční dobu
a ochutnali z nabídky programů, která bude jistě pest-
rá. Noci kostelů v Litomyšli se účastní Římskokatolic-

ká církev, Českobratrská církev evange-
lická, Církev československá husitská,
Církev adventistů sedmého dne a Církev
bratrská. 
Komentované prohlídky, přístup na věž,
vystavení ornátů a bohoslužebného
náčiní, prohlídka fary, kytarový koncert,
výstava fotografií, výstava dětských
výkresů, kavárna, povídání o práci orga-

nizace ADRA, biblické čtení, ale také modlitby, zpěv,
ztišení a další rozmanitosti nabídnou litomyšlské kos-
tely o své první Noci, na kterou jsou všichni srdečně
zváni. Podrobné programy jednotlivých kostelů na pla-
kátech a www.nockostelu.cz. Eva Beňová

Církev bratrská - v Novém kostele
18.00–18.15 Ekumenický začátek Noci kostelů
v Litomyšli
18.30–20.00 Program Církve adventistů sedmého
dne
20.00–20.10 „Téhož dne večer přišel Ježíš…“
zamyšlení nad večerním veršem povede kazatel
CASD A. Kocián
20.10–21.00 Čtení vybraných pasáží z Janova evan-
gelia, 1. – 6. kapitola, písničky, pantomima
21.00–21.05 „Když nastal večer a Ježíš s nimi
nebyl…“ zamyšlení nad večerním veršem povede
kazatel CB D. Beňa
21.05–21.10 Společná modlitba 
21.10–22.00 Čtení vybraných pasáží z Janova evan-
gelia, 6. – 17. kapitola, písničky, pantomima (opa-
kování)
22.00–22.45 Čtení vybraných pasáží z Janova
evangelia, 17. – 21. kapitola, písničky
22.45–23.00 „Když začalo svítat, stál Ježíš
na břehu…“ závěrečné zamyšlení a modlitbu pove-
de kazatel D. Smetana
Během celého večera: 
Kavárna – možnost občerstvení a zapůjčení desko-
vých her (klubovny Nového kostela) 
Možnost rozhovorů s kazatelem Danielem Smeta-
nou (kancelář) 
Možnost komentované prohlídky – dle domluvy
s kazatelem Danielem Smetanou. 

Eva Beňová, Církev bratrská

Církev československá husitská - na Toulovcově
náměstí
Po společném zahájení všech litomyšlských církví
v Novém kostele Církve bratrské budou od 18.30 pří-
stupné obě budovy na „Na Špitálku“ (kostel i fara). 
V malé modlitebně ve farní budově (Dům M. D.
Rettigové) bude instalována výstavka o práci
sboru a práce dětí z mateřské školky v Němčicích.
Květinovou výzdobu v předchrámoví připraví
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl.
19.00 - krátké zamyšlení nad texty evangelia
19.30 - koncert pí. učitelky Jiřiny Macháčkové
(kytara), její dcery Terezie Kopecké (příčná flétna)
a Markéty Honzíkové (kytara, zpěv)
20.00 - komentovaná prohlídka kostela, kůru
a farní budovy.

V hostinském pokoji bytu M. D. Rettigové bude
paní Magdalena v dobovém kroji při svíčkách nabí-
zet koláčky a recepty na své dobroty.
21.00 -  modlitební chvilka (případně další komen-
tovaná prohlídka).                                 Věra Říhová, 

farářka Církve československé husitské

Českobratrská církev evangelická - na Tomíčko-
vě ulici
„Co chcete vědět o evangelících a bojíte se zeptat.“
V kostelíku na konci Tomíčkovy ulice na vás dále
čeká:
- společné zpívání písniček Sváti Karáska
- výstava fotografií pana Milana Dvořáka
- a možná se dočkáte i překvapení...
Program začíná ve 20.00.             Věra Pleskotová,

farářka Českobratrské církve evangelické

Církev adventistů sedmého dne - v Novém kostele
Církev adventistů má vyhrazen čas 18.30-20.00
v Novém kostele Církve bratrské. Ve svém programu
se chceme věnovat tématu humanitární pomoci,
konkrétně adventistické humanitární organizace
ADRA. 
Ve vymezeném čase mezi 18.30 až 20.00 bude pro-
gram rozdělen pro dvě skupiny: 
- Pro dospělé je připravena velmi zajímavá před-
náška pana Radka Špinky PŘÍSNĚ VEDENÉ KROKY
o šesti měsících práce v Severní Korei. V zemi, kde
by stále mělo platit, že včera znamená zítra. V závě-
ru hodinové přednášky by měl zbýt čas na dotazy. 
- Pro děti ve věku mezi 4 až 11 lety bude připraven
samostatný program. Děti se formou hry seznámí
na několika stanovištích s potřebami dětí na jiných
kontinentech. Dokonce pro ně mohou vytvořit spe-
ciální zprávu - pozdrav z Litomyšle. Rodiče, kteří
na program přijdou s dětmi, se v klidu budou moci
věnovat své přednášce. O děti bude postaráno. 
Církev bratrská byla natolik laskavá, že nám
postoupila část času, vyhrazeného pro svůj pro-
gram. Chceme proto tímto velmi poděkovat jejímu
staršovstvu i řadovým členům.             Aleš Kocián, 

kazatel Církve adventistů sedmého dne

Církev římskokatolická neměla v době uzávěrky Lilie
podrobný program k dispozici.
Naleznete ho na www.nockostelu.cz

Noc kostelů - program 

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

První litomyšlská Noc kostelů

Kvalitně a spolehlivě provedu
• Revize elektrických spotřebičů

a nářadí
• Měření signálu pozemní

a satelitní televize
• Montáže, dodávky antén

a zesilovačů pro příjem
televizních programů
a litomyšlské televize CMS–TV

Zdeněk Hochbergr
tel. 603 700 931
www.revizeelspotrebicu.cz

NDR, Austrálie, Anglie i Švýcarska. Přihlíželo 30 tisíc
diváků! V roce 1970 se závody opět vracejí do ulic
města Litomyšle. V sedmdesátých letech se závody pře-
sunuly do Morašic – Lažan. Jezdil se tak zvaný „Mora-
šický trojúhelník“. Nejslavnější byl závod „Pohár míru
a přátelství“. Dvacátý ročník se jel 11. – 12. 6. 1977
a závodili jezdci ČSSR, NDR, Maďarska. Na filmovém
dokumentu jsme viděli, jak některé závody přenáší
Československá televize a komentuje nezapomenutel-
ný František Šťastný. 
Litomyšl a okolí žilo i dalšími motoristickými sporty.
V Končinách se po 2. světové válce jel motokros. Od 50.
let se jezdil v Jiráskově údolí v Benátkách prakticky
do minulých let. Na litomyšlském náměstí se pak jezdi-
ly závody motokár. 
Na večeru ve Hvězdě jsme přivítali opravdu veterána
pana Aloise Lánu, který se narodil v roce 1919. Je stále
čilý. A čím nás oslovil? Donesl dokumenty o svých závod-
nických aktivitách - Velké ceně Brna 1950-1953. Posled-
ní silniční závod jel v roce 1961 a umístil se na 4. místě. 
Pan Josef Flídr z Horního Újezdu předvedl originální
exponát získaný z havarovaného letadla na konci 2.
světové války. Letadlo spadlo nedaleko Litomyšle. 
A nakonec výzva: Na závěr zajímavého večera byla
přednesena panem Jindřichem Krčmářem výzva k zalo-
žení „Klubu veteránů historického motorismu a mode-
lářství“ v Litomyšli. Tradice v našem městě i okolí si to
zaslouží!              Jaroslav Jiráček, foto Miroslav Škrdla
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Skutečný dotek exotiky, 
to jsou thajské masáže 

Thajská masáž byla v původní podobě prováděna
v budhistických chrámech a z dnešního pohledu vypa-
dá docela zvláštně skutečnost, že stejně samozřejmě
jako budhistický mnich, který při meditaci masáž pro-
váděl, i osoba masírovaná zůstávala zcela zahalena. 
Technika masáže zůstává dodnes nezměněna. Spočívá
v protlačování a v prohýbání lidského těla, často při
používání květinových olejů. Taková práce s tělem
spojuje prvky akupresury a jógy, meditace a hluboké
soustředění maséra či masérky je důležitou součástí
celé aplikace masáže. Velkou roli hraje rovněž čas.
Masáže, jejichž prostřednictvím se člověk uvolní
a nabere novou energii, jsou různé - masáže chodi-

del, masáže zad a šíje, bylinkové masáže, ale také
proslulá thajská  královská masáž bylinkovými razít-
ky. V posledním případě se jedná o metodu, při níž se
používají plátěné váčky naplněné směsí více než dva-
ceti druhů léčivých bylin a trav s aroma látkami dle
šest století starých receptur. Přikládáním váčků
nahřátých v parní lázni na problémová místa na těle
je uvolňována bolest a napětí ve svalech. Celá králov-
ská masáž vrací energii unaveným svalům po namá-
havých činnostech. 
Na thajskou masáž můžete zajít také v Litomyšli. Popi-
sované uvolnění a načerpání energie vám dopřejí
v relaxačním centru Savitar na Braunerově náměstí.   

V Klášterních zahradách budou
opět florální objekty

Před třemi lety navázala litomyšlská střední zahrad-
nická škola spolupráci se Zahradnickou fakultou Men-
delovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Cílem
této spolupráce je nejen informovat studenty naší
školy o možnostech studia Zahradnické fakulty v Led-
nici, ale také spolupodílet se na společných projek-
tech, společenských akcích a workshopech. Největší
společnou akcí je již třetí velká přehlídka florálních
objektů v Klášterních zahradách v době hudebního
festivalu Smetanova Litomyšl, která se letos uskuteč-
ní ve dnech 10. června až 4. července. 
V této době můžete zhlédnout 8 florálních objektů,
které společně vytvoří studenti z Lednice a z Litomyš-

le. Letos nás inspirovaly zajímavé hudební tituly letoš-
ního ročníku Smetanovy Litomyšle, jako je opera
Richarda Wagnera Lohengrin, kterou bude symbolizo-
vat Svatý grál v podobě velkého poháru, Písně a tance
lásky bude představovat obří srdce z červených prutů
na centrálním trávníku. Svěrákovy a Uhlířovy Miniope-
ry bude zastupovat Šípková Růženka a Pohádka o dva-
nácti měsíčkách, Bolero bude představovat španělský
vějíř. Zastoupeny budou zajímavé florální objekty
inspirované hudebními tituly Paralelní světy, Turan-
dot a Pták ohnivák. Podrobnější informace o jednotli-
vých objektech najdete v červnovém čísle Lilie.

Eva Klabanová,
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl 

Náčrt florálního objektu princezny Turandot, vpravo Pták
ohnivák. 

28. a 29. května

Thajské
masáže

• masírovat vás bude rodilá Thajka
• na masáže se prosím objednejte
předem na tel. čísle 467 771 351

Braunerovo nám. 202, Litomyšl
E-mail: recepce@savitar.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:
Svitavy – prodej bytů 3+kk v nově vznikajících
bytových domech v areálu bývalé Tabačky. 
Č.551 Cena: 24 000,- Kč/m2

Karle u Svitav – prodej menšího domku 2+1 se
zahradou mírně ve svahu a zděnou garáží poblíž
domu. Č.560. Cena: 650 000,- Kč
Kamenná Horka – prodej zemědělské usedlosti
s bytem 2+1, stodolou, garáží a pozemky o výměře
11541 m2, vhodného k hospodaření, k chovu koní
nebo k rekreaci. Č.561. Cena: 1 195 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 3+1 s balkonem
v klidné lokalitě. Byt je po rekonstrukci, kuchyň, jídel-
na a obývací pokoj je řešen jako jeden otevřený pro-
stor. Č.489. SLEVA! Cena: 1 650 000,- Kč
Litomyšl – prodej půdní vestavby bytu 3+kk (98 m2)
ve III.NP v os. vlastnictví v klidné lokalitě. Vlastní plyn.
topení, půd.prostor cca 20 m2, je možnost přikoupit
i garáž. Č.532. SLEVA! Cena: 1 990 000,- Kč
Cerekvice nad Loučnou – prodej bývalého statku
s uzavřeným dvorem v centru obce. Obytná část
obsahuje 2 byty 3+1, v přízemí komerční prostor
100m2. Č.523. SLEVA! Cena: 1 490 000,- 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 zděného bytu 2+1 vč.příslušenství
(59 m2). Byt je po rekonstrukci, vlastní plyn.topení
a krbová kamna. Zděný sklep 7 m2 možno využít jako
dílnu. Č.559. Cena: 1 300 000,- Kč
Litomyšl – prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Č.479. SLEVA! Cena: info v RK
Litomyšl – prodej panel.bytu 3+1 v osob.vlastnictví
na ulici Mařákova. Plast.okna, zasklená lodžie,
byt.jádro původní, stěrky na stěnách v místnostech. 
Č.534. SLEVA! Cena: 1 450 000,- Kč
Litomyšl – prodej domu 5+1 se zahradou po rekon-
strukci v klidné části města. U domu je i zděná garáž
propojená s dílnou, skleník. ÚT plyn.kotlem, obyva-
telné podkroví. Č.515. Cena: 3 000 000,- Kč
Litomyšl – prodej pěkného řad.rod.domu o velikosti
5+1 s garáží v klidné lokalitě, zahrada, bazén.
Č.571. Cena: 2 700 000,- Kč
Polička – prodej staršího řad.domu vhodného k byd-
lení s podnikáním. Dům leží u silnice směr Svitavy a je
s menší zahradou za domem. 
Č.531. VÝHODNÁ KOUPĚ! Cena: 1 350 000,- Kč
Mikuleč – prodej rodinného domu 2+1 se zahrádkou
a pergolou, vhodného k trvalému bydlení či rekreaci. 
Č.524. Cena: 695 000,- Kč

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech a kompletní realitní servis včetně
obstarání úvěru a pojištění.

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

Litomyšl • Mařákova 280
tel.: 724 871 601

m ó d n í       d o p l ň k y

N O V Ě  O T E V Ř E N O

inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz

PLACENÁ INZERCE
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Za trasu R35, vzdálenější od Litomyšle, bojuje petice

Vážený pane hejtmane,
vážení radní, vážení zastu-
pitelé Pardubického kraje,
v souladu se zákonem
č. 85/1990 Sb., o právu
petičním, my níže pode-

psaní, žádáme Vás, jako zvolené představitele Pardu-
bického kraje, o podporu v procesu rozhodování
o trase vedení rychlostní komunikace R35 kolem
města Litomyšle. 
Tato otázka byla projednávána po mnoho let a taktéž
byla mnohokrát prezentována na stránkách sdělova-
cích prostředků. Výsledkem celého procesu pak bylo
schválení optimální varianty usnesením Zastupitel-
stva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006.
Všeobecně známou je skutečnost, že z podnětu jed-
noho vlastníka zemědělských pozemků byla část
územního plánu Pardubického kraje zrušena dne 26.
8. 2009 rozsudkem Nejvyššího správního soudu.
Důvodem zrušení nebyly faktické vady vybrané opti-
mální varianty, ale byla jím skutečnost, že v průběhu
řízení byla dle názoru Nejvyššího správního soudu
porušena formální pravidla řízení. Jinak veškeré
ostatní faktické námitky proti výběru optimální vari-
anty Nejvyšší správní soud shledal jako neopodstat-
něné. 
V současné době je tedy třeba na úrovni Pardubické-
ho kraje bezodkladně znovu projednat a rozhodnout
výběr optimální varianty. Jakkoli by se mohlo zdát,
že se jedná o pouhou formalitu, neboť o optimální
variantě již jednou rozhodnuto bylo a optimální vari-
anta se samozřejmě s takto krátkým časovým odstu-
pem změnit nemůže, našli se jednotlivci či skupinka
jednotlivců, kteří se snaží využít příležitosti zrušení
části územního plánu ve snaze prosadit své vlastní

individuální zájmy, naprosto protichůdné k zájmům
drtivé většiny obyvatel města Litomyšle. 
Tyto snahy vnímáme se značným znepokojením. My,
občané města Litomyšl a okolních obcí, totiž očeká-
váme, že vybraná optimální varianta bude potvrze-
na, avšak bez procesních chyb, které v původním
rozhodnutí Nejvyšší správní soud nalezl.
Původně vybraná optimální varianta je skutečně
„optimální“ v tom smyslu, že na straně jedné se
významně přibližuje městu a umožňuje jeho bezpro-
blémové dopravní napojení, a na straně druhé si
zachovává dostatečný odstup od města, umožňující
další rozvoj města tímto směrem. 
Oproti tomu jiné navrhované varianty znamenají
nepřiměřenou hlukovou a prachovou zátěž pro obyva-
tele města a znemožňují další rozvoj města severním
směrem. Extrémní návrh tzv. nejjižnější varianty
dokonce znamená vést budoucí rychlostní komunika-
ci mezi městskou částí Kornice a městem samotným.

Rozdělit město po mnoho desítek budoucích let na dvě
části komunikací tohoto typu je pro obyvatele města
zcela nepřijatelné, bez ohledu na to, že se najdou vždy
jednotlivci, kteří sledujíce své majetkové zájmy budou
tvrdit něco jiného. Oddělit tuto městskou část dálnicí
by znamenalo zopakovat po třiceti letech stejnou
chybu, ke které došlo, když bylo město rozděleno
na dvě části komunikací stávající. Věříme, že se tak
nestane, že jsme se všichni již dostatečně poučili. Není
možné ignorovat integrační snahy města a její měst-
ské části a umístit mezi tyto rozvíjející se městské
části dálnici. A v tomto případě nehovoříme o pouhé
přeložce stávající rychlostní komunikace. Všeobecně
známými jsou odhady, podle kterých má tato komuni-
kace odlehčit stávající dálnici D1 až čtyřiceti procenty
jejího nynějšího provozu.
Z doposud zpracované dokumentace jednoznačně
vyplývá, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak
z hlediska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví
obyvatel příznivější základní varianta (vzdálenější
od centra města) v porovnání s tzv. subvariantou Sed-
liště – jih (přibližující se centru města). U základní
varianty dojde k mnohem významnějšímu poklesu
koncentrací škodlivých látek v ovzduší než je tomu
u subvarianty Sedliště – jih. Tím dojde k významné-
mu snížení zdravotních rizik u řádově tisíců obyvatel.
To považujeme za nejdůležitější argument v procesu
opětovného potvrzení optimální varianty trasy
komunikace. Věříme, že ve Vašem rozhodování zvítě-
zí oprávněný veřejný zájem na zdraví tisíců obyvatel
kraje nad vlastnickými zájmy jednotlivců. 
K problematice se již vyjádřilo Zastupitelstvo města
Litomyšle, které na svém zasedání, konaném dne
4.5.2010 jednomyslně přijalo usnesení č. 71/10,
podle kterého Zastupitelstvo města Litomyšle trvá
na územní integritě v maximální možné míře a dále
trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle
verze ÚP VÚC Pardubického kraje schválené usnese-
ním Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06
dne 14. 12. 2006. Víme tedy, že naše městské zastu-
pitelstvo má stejný názor jako my a věříme, že
za námi bude stát i zastupitelstvo kraje. 

Text petice: 
Vážený pane hejtmane, vážení radní, vážení zastupitelé
Pardubického kraje, s důvěrou ve Vaše zodpovědné roz-
hodování se na Vás obracíme s žádostí o podporu reali-
zace varianty původně schválené, tedy varianty
schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje
č. 198/06 ze dne 14. 12. 2006. 
Žádáme Vás, abyste neustupovali zájmům jednotlivců
před zájmy obyvatel města Litomyšle a přilehlých obcí
a potvrdili původní usnesení Zastupitelstva Pardubické-
ho kraje. Podporou varianty vzdálenější od centra města
z Vaší strany dojde k zohlednění oprávněných zájmů
občanů města Litomyšle a okolních obcí před dílčími
zájmy jednotlivých majitelů dotčených pozemků,
k významnému snížení zdravotních rizik u tisíců obyva-
tel a také k zachování možnosti rozvoje města Litomyšle.

Daniel Brýdl 

Dvě varianty rychlostní komunikace R35 u Litomyšle.

Hejtmanovi, radním i zastupitelům Pardubického kraje
byl zaslán dopis, týkající se plánované trasy rychlostní
komunikace R35 kolem Litomyšle. Součástí dopisu byla
také petice, kterou je možné podepsat na místech ozna-
čených logem: 
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z dopisů čtenářů

Tak nevím, co si o tom mám myslet
Čtu Lilii pravidelně a těší mě, že máme takový infor-
mační komfort, o jakém se mnohým mým přátelům
z jiných měst může jen zdát. V prosincovém čísle jsem
si se zaujetím přečetl článek o Novém kostele - věhlas-
ní umělci, osobnosti politického života, ČT 1 - evident-
ní zájem a velmi pochvalné reakce. V jiném médiu čtu,
že v loňském roce byla Bible nejprodávanější knihou
v naší zemi. 
Anebo: Ochrana přírody - další velmi přetřásané téma -
uchovat přírodu pro budoucí generace, v televizi běží
každou chvíli reklama na třídění odpadu atd. V proje-
vech se nešetří slovy, jako jsou občanská společnost,
tolerance, ekologie... 
Nedávno jsem potkal jednoho človíčka, který mi řekl,
že mu nebylo umožněno ve škole prezentovat křesťan-
ský klub. Jiný kamarád si stěžoval, že má také potíže
prorazit ve škole s „ochranou přírody“. Byly to pro mě
překvapivé informace. Zažil jsem totalitu, kdy nebylo
na školách možné téměř nic, co by neodpovídalo jed-
notné politice. A tak jsem na takové informace citlivý.
Na jedné straně vidím příznivé reakce médií na zmíně-
ná témata a na straně druhé málo vstřícné jednání
ve skutečném životě. Samozřejmě, že se vnucuje myš-
lenka, že se to, co už máme mnoho let za sebou, zase
vrací v jiné podobě. 
Ale co když je všechno úplně jinak? Nechtěl bych být
nespravedlivý, a proto bych chtěl poprosit někoho,
„kdo je přímo u toho“, zda by mi to mohl vysvětlit.
Mám velmi rád svoje děti a byl bych nerad, aby mi jed-
nou, až budou velké, položily stejnou otázku, jakou
jsem položil já svým rodičům: „Proč jste to nechali zajít
až tak daleko? Proč jste se nezajímali, něco s tím nedě-
lali?“ Předem děkuji za vysvětlení.         Zdeněk Fikejs

odpověď
Po dohodě s panem Fikejsem reaguji na jeho článek.
Týká se prostředí školy, žáků – dětí a všech, kteří
vytvářejí prostor, kde mladí lidé vyrůstají, získávají
své životní zkušenosti, formují si své názory a bezpo-
chyby budují svou osobnost. 
Možná si nejprve připomeňme, jaké má být dle zákonů
naší země školní prostředí – škola. V prvé řadě má být
apolitická. Mnozí kolegové si jistě vzpomenou, že se
ve své praxi setkali s rozvrhy hodin pro žáky školy
s fotografií kandidátů na hejtmana, člena politické
strany, či jiného politika jiné strany. Že před volbami

vymýšlejí politické strany mnohé marketingové strate-
gie, jak se dostat k rodičům – voličům - třeba prostřed-
nictvím krásného užitečného školního materiálu. Dále
má být škola – žáci - chráněni před reklamou. To je
opravdu moc těžké, protože reklama nás pronásleduje
všude. Osobně se méně bráním reklamě pro vzdělávání
„užitečné“ či posouvající kvalitu vzděláváním. Dále se
můžeme setkat s reklamními nápady, nabízejícími
například platební karty nejmenovaného finančního
ústavu, která chce jistě nabídnout výborný produkt,
ale také si zajistit svého budoucího zákazníka, pokud
možno již v raném věku. Příkladů je spousta.
Dalšími vstupy do školy jsou různá sdružení, kluby či
jednoty atd. Chtějí informovat o svých aktivitách, zís-
kat případné zájemce, členy… je těžké se orientovat
v tom, kdo je kdo. Jaký je ve skutečnosti? Známe je?
A navíc mnozí chtějí vstupovat do výuky a přece „jen“
informovat. Ne, že bych jim nerozuměl. Ale naše
práce, práce učitele má přece právo na nenarušování.
A tak často postupujeme možná nekompromisně, ale
s plnou odpovědností.
Zájemci o předávání informací, nabízející různé akti-
vity (neříkám nezajímavé), přijměte fakt, že vás přímo
k dětem nemusíme pustit, že některé letáčky dle svého
zvážení předáme a jiné ne. To není nic proti vám, to je
jen to „málo“ pro naše děti.
Demokracie je o volbě, výběru, rozhodování a odpo-
vědnosti. Ve škole se děti nemohou rozhodnout
ve chvíli, kdy někdo otevře dveře a začne jim „cosi“
nabízet. Časopis si koupíte nebo ne, na televizi se
díváte nebo ji vypnete a do křesťanského klubu chodí-
te či nikoliv. A tak možná hledejme cestu, která dává
našim dětem možnost volby. Vezmu si letáček, či ne?
Chci ho? 
Možné je tedy hledat řešení, přijít se dohodnout
a podle dohody připravit způsob, jak informaci předat.
Společná dohoda je cesta ke spokojenosti jak zájemce
o předání informace, tak i školy - dětí a rodičů samot-
ných. 
Jsem přesvědčený, pane Fikejsi, že se nic z doby před
dvaceti lety nevrací. Jen se možná u mnohých rozmá-
há představa, že škola plná dětí je tou nejsnadnější
cestou, jak získat posluchače, členy, či možná budou-
cí zákazníky. Základní právo člověka je říci, ano ale
také ne, děkuji.
Daniel Janata, Základní škola Litomyšl, U Školek 1117

Nový způsob komunikace s občany?
Za hřištěm na ulici 17. listopadu se v dubnu objevila
vyhláška o veřejném projednávání projektu Zelená
alej. Ovšem vyvěšena byla velice zajímavým způsobem.
Občané, bydlící v této místní části, se s podivem zasta-
vovali u plotu, na němž byly pověšeny úřední doku-
menty. Zvolili snad úředníci nový způsob komunikace
s občany?                                  Text a foto Věra Fajfrová

odpověď
Stavební zákon platný od 1. 1. 2007 přinesl pro staveb-
ní úřady, stavebníky i ostatní účastníky územního říze-
ní svým ustanovením § 87 odst. 2 jednu novinku.
Cituji: „Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru
a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnu-

Jak je to s tou
objektivitou?
Lilie je v poslední době častým tématem sporů mezi
vedením Litomyšle a opozicí. Některé výhrady opozice
jsou spíše formálního charakteru, některé vyloženě
nesmyslné, některé jsou ovšem trefné a nutí k zamyšle-
ní. Nejzávažnější je nařčení, že Lilie není objektivní.
Politici používají pojem objektivita v souvislosti s médii
často a rádi, ovšem jen málo z nich zná jeho skutečný
význam. Pokusíme se tedy co možná nejsrozumitelněj-
ší formou vysvětlit, jak objektivitu vykládá mediální
teorie a také žurnalistická etika. 
Denis McQuail ve své knize Úvod do masové komunika-
ce, bibli všech mediálních teoretiků, vykládá objektivi-
tu takto: „Objektivní informace musí odrážet
skutečnost, musí být spolehlivá, přesná, fakta musí být
oddělena od názorů.“ Je tedy nepřípustné, aby redak-
tor uváděl informace nepravdivé, nedostatečně ověře-
né, ovlivněné vlastními názory či emocemi. McQuail
také upozorňuje, že u každé informace je nutné zacho-
vat vyváženost a neutralitu. Právě nedostatek vyváže-
nosti je litomyšlskou opozicí Lilii vytýkán nejčastěji. Je
ovšem naivní vykládat si vyváženost tak, že v novinách
by měl být věnován stejný prostor jak vládě, tak opozi-
ci. Staré novinářské pořekadlo říká, že čtenáře zajímá
více krádež v sousední ulici, než genocida na druhé
straně planety. Jinými slovy, čtenář chce být informo-
ván o tom, co se ho skutečně dotýká. V případě radnič-
ního zpravodaje je tedy daleko důležitější uvádět
informace o nových vyhláškách, kulturních akcích
a dalších aktivitách, které se občanů města skutečně
budou týkat, než informace o opozičních návrzích,
které nebyly schváleny a na fungování města nebudou
mít žádný reálný vliv. Je samozřejmě možné se o nich
zmínit, aby čtenář sám mohl usoudit, zda vedení města
neudělalo chybu. Rozhodne-li vedení města například
o tom, že 20. září se na náměstí bude konat jarmark,
čtenář se bude chtít dozvědět, jaké zde budou hrát
kapely, co si bude moci koupit u stánků, jak dlouho
bude náměstí uzavřeno. Nebude mít potřebu číst stejně
dlouhý článek o tom, že opozice navrhovala, aby se
trhy konaly již 13. září. 
Je samozřejmě nepřípustné, aby byl v nezávislých
médiích věnován větší prostor některé politické straně
na úkor stran jiných. To je považováno za závažné
porušení novinářské etiky, problém je postižen i v růz-
ných mediálních zákonech a kodexech. Téměř všude je
však uváděn stručný dodatek: Vedení města či státu
není politickou stranou, ale demokraticky zvoleným
subjektem.

David Jirsa, člen Redakční rady Zpravodaje Města 
Litomyšle Lilie, student žurnalistikytí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné

ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním
úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě
u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskuteč-
nit, a to do doby veřejného ústního jednání."(zkráce-
no). Žadatel tedy pouze plní svoji zákonnou povinnost
a informuje veřejnost o svém záměru. Josef Filipi, 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

AUTOKLIMATIZACE
PLNĚNÍ – SERVIS – OPRAVY 

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

SAGAR-AUTOSERVIS                           www.sagarauto.cz

• Kompletní servis chladících okruhů všech typů vozidel vč. autobusů a zemědělských strojů
• Kontrola těsnosti chladícího okruhu a lokalizace úniku chladícího média
• Odstranění netěsnosti chladícího okruhu
• Opravy nebo výměny poškozených dílů - kompresory, kondenzátory, výparníky, čističe,

trubky, hadice, snímače tlaku, ovládací prvky aj.
• Čištění a dezinfekce výparníků vč. výměny filtru vnitřního prostoru

Koupím byt 3+1, 3+kk
v Litomyšli, ne panelový,

tel. 732 826 350
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Dotace na kompostéry již počtvrté
Občanům, kteří trvale třídí odpad a nezapomínají ani
na komoditu bioodpadu, již ve čtvrté vlně poskytne
v měsíci květnu Město Litomyšl dotaci 800 Kč
na zakoupený zahradní kompostér.
Všem 120 žadatelům, kteří splnili níže uvedené pod-
mínky a přihlásili se v roce 2009 a 2010, bylo vyplace-
no celkem 96 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly
získány od Pardubického kraje a společností EKO-KOM
a.s. za výborná umístění v soutěži „O perníkovou
popelnici“ a musí být investovány zpět do oblasti
odpadového hospodářství. V první vlně bylo uspokoje-
no 40 občanů Litomyšle a integrovaných obcí,  druhá
vlna proběhla na jaře 2010 a přihlásilo se 47 žadatelů.
Na podzim 2010 dalších 33 žadatelů, kteří splnili
následující podmínky. 
•ochota trvale třídit bioodpad
•dotace bude poskytnuta po zakoupení kompostéru
objemu nad 390 l a následně po předložení dokladu
o zaplacení, max. výše příspěvku 800 Kč
•kompostér bude umístěn na oploceném pozemku
ve vlastnictví žadatele na území Litomyšle a integrova-
ných obcí
•dohoda o poskytnutí dotace obsahuje ustanovení

o umístění kompostéru, čísle oplocené parcely,
na které bude užíván, s umožněním provedení kontro-
ly po dobu min. 2 let od podepsání dohody. V případě
nedodržení těchto podmínek bude dotace vrácena
včetně zákonného penále. 
Tiskopisy žádosti o dotaci na kompostér jsou k dispo-
zici na podatelně Městského úřadu Litomyšl, Bří Šťast-
ných 1000 nebo na odboru místního a silničního
hospodářství, kontaktní osoba Jana Foltová, číslo
dveří 34, telefon 461 653 361. Nově žádat mohou
samozřejmě pouze subjekty, kterým dosud dotace
nebyla poskytnuta. 
Město se takto snaží snižovat náklady na odpadové
hospodářství, neboť by mělo dojít ke snížením objemu
odváženého biologického odpadu v rámci směsného
odpadu (popelnice) nebo ze sběrného dvora.
Na zahradě kompost ocení ovocné stromy, zelenina,
květiny, trávník, okrasné stromy a keře, balkónové
rostliny v truhlících nebo závěsných nádobách. Kom-
post bychom měli aplikovat během vegetační doby,
tzn. od jara do pozdního léta. V období zimy rostliny
nepřihnojujeme, probíhá období vegetačního klidu,
rostliny téměř nepřijímají živiny a dochází k jejich

vyplavování. Kompost rozhazuje-
me na povrch půdy nebo mělce
zapravujeme např. hráběmi. Takto
přihnojujeme trávníky a doplňuje-
me živiny, které trávník neustálým
sekáním trávy z půdy odčerpává.
Doporučená dávka 2 l na 1 m2. Při
výsadbě ovocných stromů a keřů
přimícháme několik lopat kompo-
stu do vrchní vrstvy půdy k zahr-
nutí jámy. Při pěstování zeleniny
kompost aplikujeme na celou plo-
chu záhonu a mělce ho zapravíme
do půdy v dávce 4 – 8 l na 1 m2 dle
náročnosti zeleniny na živiny. Při
výsadbě květin přidáme do půdy
určené k zahrnutí polovinu zralé-
ho kompostu. Pro pravidelné hno-
jení ročně použijeme 4 l na 1 m2

a zapravujeme hráběmi. Pro rostli-
ny v květináčích a truhlících smí-
cháme z jedné poloviny kompost
s použitou zeminou nebo pískem.
Do kompostu doporučujeme
dávat: z domácnosti zbytky ovoce
a zeleniny, kávové a čajové zbytky,
skořápky z vajíček a ořechů, novi-
nový papír, lepenku, papírové
kapesníky, ubrousky, podestýlku
domácích býložravých zvířat, zva-
dlé květiny a ze zahrady poseka-
nou trávu, větvičky, listí (mimo
ořešáku, akátu), plevel, zbytky
zeleniny, piliny, hobliny, kůru,
popel ze dřeva.

Jana Foltová, odbor místního 
a silničního hospodářství

Den Země slavili i v Litomyšli, 
třeba procházkou Nedošínským hájem

Letos se nám opět podařilo propojit s oslavami Dne
Země různé aktivity pro všechny generace. Začátkem
dubna začali žáci základních škol s probouzením
města ze zimního spánku - pomohli uklidit park
za školami, okolí bývalé cihelny „Wembley“ i Smetano-
va domu, Vodní valy i zámeckou zahradu a většinou
byli překvapeni, co všechno jsou lidé schopní odhodit
na tak pěkných místech. 
V pondělí 18. dubna si v Domě dětí a mládeže v Lito-
myšli (DDM) vyzkoušeli svoje znalosti o přírodě žáci
základních škol nejen z Litomyšle a v úterý se rozběh-
lo hned několik akcí. Na zahradě II. mateřské školy
a DDM soutěžili předškoláci v poznávání zvířat a rost-
lin, zatímco do areálu zámku přicházely během dopo-

ledne třídy žáků základních škol (ZŠ) z Litomyšle
a Osíku, aby luštily detektivní záhadu: Proč u nás
ubývá racků? Postupně děti odhalily různé příčiny,
bohužel, způsobené lidmi. 
Na dalších stanovištích v zahradě a na nádvoří se ještě
děti bavily hádankami a hrami, a pak odcházely
na náměstí, podívat se na prezentaci projektů a nápa-
dů, které se urodily ve školách v Litomyšli a v Němči-
cích. Zkoumaly se problémy fotovoltaiky i zdravého
pohybu v přírodě a zajímavosti, které jsou všude
kolem nás, jen je často nevnímáme. Letos byla součás-
tí prezentace i pěkná akce firmy Liko Svitavy, která
nadchla všechny děti. Mohly si prohlédnout, co se děje
v Liku s použitými PET lahvemi a co se z nich dá vyro-

bit - třeba lavičky do parků nebo dokonce oblečení.
Hlavně ale mohly prozkoumat popelářské auto nebo
vidět v činnosti „ruku“, která zvedá a vysypává kontej-
nery se sklem na nákladní automobil. 
Ve čtvrtek 21. dubna jezdily spoje MHD po Litomyšli
zdarma. Na 32 zájemců o přírodu vyrazilo do Nedošín-
ského háje na exkurzi s odborným výkladem. 
Letošním oslavám Dne Země přálo i počasí, takže byli
všichni účastníci i organizátoři obzvlášť spokojeni.
Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným, Městu
Litomyšl za podporu, za spolupráci Městským službám
Litomyšl s.r.o., Střední škole zahradnické a technické
Litomyšl, pedagogické škole, Gymnáziu A. Jiráska,
státnímu zámku a pedagogům základních a mateř-
ských škol z Litomyšle a blízkého okolí. 
Fotografie ze všech akcí najdete na stránkách DDM
Litomyšl.                                                  Eva Pecháčková

Studenti se vydali
sbírat žáby
V rámci ekologické výchovy v litomyšlské pedagogické
škole se v první polovině dubna zúčastnili žáci 2. a 3.
ročníků SPgŠ transferu žab na přívratských rybnících.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s ČSOP Podorlicko
Česká Třebová. Škola se do sběru žab zapojila již v loň-
ském roce. Aktéři této ekologické činnosti však byli
loni poněkud zklamáni, neboť viděli jen šest ropuch
a čolků, nepodařilo se jim totiž trefit do hlavního tahu.
„Přesná doba tahu se rok od roku mění, je závislá
na řadě faktorů, a hlavně na počasí,“ vysvětluje učitel-
ka pedagogické školy Jana Dušánková, která je neje-
nom garantem, ale především hlavním hnacím motorem
ekologické výchovy. Svojí zapáleností pro přírodu a její
ochranu je tou správnou inspirací pro studenty.
Letošní sběr žab však loňské zklamání vynahradil. „Do
akce jsme se zapojili dvakrát a posbírali 1400 žab,“
komentuje letošní úlovek Jana Dušánková. Mladí eko-
logové se se svým doprovodem přemístili autobusem
nejprve na Zhořský kopec a poté pěšky do vesnice Pří-
vrat. Akce se nezúčastňují jen žáci pedagogické školy,
ale také dobrovolníci z gymnázia, ZŠ České Třebové,
členové ČSOP Podorlicko Česká Třebová a nadšenci
z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Práce spočívala v tom,
že se obcházely tři kilometry zabudované zábrany
v okolí Přívratu a Řetové a sbírali se obojživelníci
z nádobek podél zábran,“ konstatuje Dušánková
a dodává: „Poté se přenášeli kýbly do nedalekého ryb-
níka.“ Cílem celé akce bylo zachránit obojživelníky před
přejetím auty. Musí se totiž bez nehody dostat do ryb-
níků, kde se rozmnožují. „Sledují se také například
počty kusů u jednotlivých zábran, čímž se zjišťuje jejich
efektivnost, druhy obojživelníků a měří se teplota
ve vybraných lokalitách,“ konstatuje ke smyslu sběru
žab učitelka pedagogické školy.
Aktéři letošní ekologické akce mohli být s bohatostí
druhů velmi spokojeni. Dominovaly ropuchy obecné,
objevilo se i pár kusů ropuch zelených, blatnice skvrni-
té, skokani hnědí a zelení a několik čolků obecných,
dokonce i čolek velký. „Bylo zajímavé pozorovat obří
samičky žab nesoucí samečky na svých zádech a jiné
zajímavosti,“ uzavírá Jana Dušánková.

Zuzana Fruniová

technologa strojírenské výroby.
Požadavkem je úplné střední odborné vzdělání a cca pět let
praxe v oboru. Jazykové znalosti nejsou podmínkou.
Nabízíme zajímavou perspektivní práci s možností
osobního rozvoje. Nástup možný ihned.
V případě zájmu nás kontaktujte
na tel. 461 618 555, 724 557 761 nebo info@automotive.cz.

Zavedená výrobní firma
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. v Litomyšli

s více jak 18letou tradicí hledá pro posílení
technického týmu
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 7. 5. - MUDr. Kašparová
Ne 8. 5. - MUDr. Sláma
So 14. 5. - MUDr. J.Tomek
Ne 15. 5. - MUDr. Jindrová
So 21. 5. - MUDr. Tišlerová
Ne 22. 5. - MUDr. Rotscheinová
So 28. 5. - MUDr. Fenclová
Ne 29. 5. - MUDr. Hrouzek
So 4. 6. - MUDr. Večeřa
Ne 5. 6. - MUDr. Řemínek

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 5. MUDr. Hájková
Ne 8. 5. MUDr. Pilařová
So 14. 5. - MUDr. Reifová
Ne 15. 5. - MUDr. Jílková
So 21. 5. - MUDr. Laštůvková
Ne 22. 5. - MUDr. Jung
So 28. 5. - MUDr. Filová
Ne 29. 5. - MUDr. Mareš
So 4. 6. - MUDr. Švábová
Ne 5. 6. - MUDr. Šafrová

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 7. 5. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 8. 5. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
So 14. 5. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 15. 5. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 21. 5. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 22. 5. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 28. 5. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 29. 5. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 4. 6. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 5. 6. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7. - 8. 5. - MUDr. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
14. - 15. 5. - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
21. - 22. 5. - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
28. - 29. 5. - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, 461 615 414
4. - 5. 6. -  MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501

Rozpis služebJak si co nejbezpečněji užít
léto plné sluníčka

Slunce, jako naše nejbližší hvězda a zdroj života,
trvale vysílá na zemský povrch několik různých
typů záření. Nejznámější je světlo, ale sluneční
paprsky obsahují také neviditelné infračervené
a ultrafialové záření. Infračervené paprsky vnímá-
me jako teplo, ultrafialové záření (UV) nemůžeme
ani vidět ani cítit, a přesto významně ovlivňuje náš
život. UV záření obsahuje tři složky – typ A, B a typ
C. UVA záření (dlouhé vlnové délky) prochází atmo-
sférou a způsobuje přímo zhnědnutí, pigmentaci
kůže. Až do nedávna se předpokládalo, že nemá
škodlivé účinky, ale bohužel i toto dlouhovlnné
záření se podílí na vzniku kožních nádorů. UVB
(střední vlnové délky) způsobuje spálení kůže
a s odstupem vyvolá její zhnědnutí (pigmentaci).
Pro buňky pokožky může mít kancerogenní účinky
a podílí se na vzniku kožních nádorů. Přibližně 50 -
60% těchto paprsků je filtrováno ozónovou vrstvou
atmosféry, zbylá část však dopadá na zemský
povrch. UVA + UVB paprsky dohromady způsobují
nejen spáleniny, ale také solární alergii. UVC (nej-
kratší vlnové délky) je životu na Zemi nebezpečné,
je však absorbováno atmosférou a ozónovou vrst-
vou.
Přirozenou ochranou proti UV záření je zhnědnutí
kůže, ke kterému dochází díky kožnímu barvivu

o zdraví melaninu. Opálená pleť je schopna absorbovat část
UVB paprsků. Opálení však neochrání před proniká-
ním UVA paprsků, a proto musíme naši kůži hlavně
v létě, kdy není tolik zakryta oblečením, chránit!
Naše pokožka si pamatuje každé spálení a po čtyřicá-
tém roce nám tyto neopatrnosti vrátí v podobě vrá-
sek, pigmentových skvrn, ztráty elasticity či
dokonce vznikem kožních nádorů. 
Proto několik rad, jak si bezpečně užít léto plné slu-
níčka:
• Ideální je omezit pohyb na přímém slunci na co
nekratší dobu. Hlavně pak mezi 11. a 15. hodinou,
kdy atmosférou proniká nejvíce UVB
• Děti do jednoho roku nevystavujte slunci vůbec.
Spálení v dětství zvyšuje riziko vzniku melanomu
v dospělosti až 10x. Děti i dospělí by měli v létě nosit
oblečení s deklarovaným SPF
• Na slunce po zimě přivykejte postupně
• Hlavu chraňte kloboukem nebo čepicí, oči brýlemi
s UV filtrem
• Holou kůži ochrání pouze přípravek s tzv. SPF fak-
torem. Nejvyšším faktorem je 50+. Preferujte výrob-
ky kvalitních a prověřených značek. Na účinek nemá
vliv to, zda jde o krém, mléko, sprej či olej
• Zjistěte si svůj fototyp (I - IV). Podle něho pozná-
te, kolik minut se dokáže vaše kůže bránit UV záření
sama a jak dlouho vás chrání krémy s SPF (např. foto-
typ I odolá 10 min.: 10 min. x SPF 30 = 300 min. chrá-
něného pobytu na slunci). Obecně platí, čím nižší
fototyp, tím vyšší SPF použít
• Ochranný krém nanášejte na kůži v dostatečném
množství (cca 35 ml u dospělého), alespoň 20 minut
před pobytem na slunci a tuto aplikaci podle druhu
přípravku a chování na slunci pravidelně během dne
opakujte
• Mějte na paměti, že krém je smýván potem, stírán
pískem apod.
• Při koupání je nutné nanášet prostředky označené
jako water-resistant každých 40 minut a water-proof
každých 80 minut 
• Pobyt ve vodě dostatečně nechrání proti ultrafia-
lovému záření. Do vody o hloubce 1 metru pronikne
50 % UVB a 75 % UVA záření
• Stoupáte-li do hor, s každými 300 metry se zvýší
intenzita ultrafialového záření o 4 %. Se zvýšením
dávky záření musíte počítat také při odrazu od vodní
hladiny nebo sněhu (sníh odráží 90 %, voda 50 %
a písek 50 % slunečního záření)
• Zohledňujte geografickou polohu. S přibližujícím
se rovníkem stoupá dávka UV záření. Např. ve srov-
natelné nadmořské výšce na polárním kruhu je
množství ultrafialového záření při jasném sluneč-
ném dnu ve stejnou denní dobu a ročním období 5x
nižší než v tropické oblasti 
• Pozor, i ve stínu jste vystaveni záření poloviční
intenzity a přes zamračenou oblohu proniká 70 - 80
% záření
• Pořiďte si potravinové doplňky, které připraví
pokožku na opalování a zaručí také to, že vám opá-
lení déle vydrží (přípravky s beta-karotenem)
• Nezapomínejte na ochranu rtů pomádami s UV
filtry
• Některé léky (antibiotika, léky proti depresím, plí-
sním, na lupénku či cukrovku) způsobují větší citli-
vost kůže na ozáření. Je vhodné informovat se
u lékaře nebo v lékárně. Stejný účinek mohou mít
i parfémy nebo třezalka
• Po slunění pleť ošetřete přípravkem „po opalová-
ní“, který kůži zklidní, hydratuje a zafixuje opálení.
K přípravkům po opalování řadíme hydratační
mléka, oleje a spreje, jejichž hlavní složkou je kyse-
lina pantotenová (vitamin B5). Smyslem ošetření
kůže po opalování je její zklidnění, regenerace,
obnovení vlhkosti, pružnosti a jemnosti. 
• Nezapomínejte na dostatečný příjem tekutin
(podle teploty vzduchu a stupně pohybové aktivity
až 3 litry denně).

za Lékárnu U Slunce Petra Čelůstková

Srdečně vás opět zveme  dne 
24. 5. 2011 od 10 do 17 hodin na oblíbené

Setkáte se s odborníkem z firmy Avene,
který vám tentokrát kromě obvyklé dia-
gnostiky pleti poradí i s kosmetikou na
opalování, určí, jaký jste fototyp, dále
poradí ohledně atopického ekzému,
vypadávání vlasů, doporučí používaní
vhodné dekorativní kosmetiky, či ukáže
nové metody líčení. Doporučujeme se
objednat předem.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461 612 678, 603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti.

5. odborný seminář pro širokou
veřejnost na téma

SLUNEČNÍ OCHRANA
• Chcete znát svůj fototyp?
• Jaký ochranný přípravek s SPF faktorem je

pro Vás, Vaše dítě nejvhodnější?
• Jaký je rozdíl mezi minerálními a chemic-

kými filtry v přípravcích s SPF faktorem?
• Jaké ochranné přípravky jsou vhodné pro

dětskou pokožku, na aknózní pleť, pig-
mentové skvrny či jizvy nebo znaménka?

Odpovědi na tyto a další otázky si přijďte
poslechnout dne 18. května 2011 v17.30
do salónku hotelu Zlatá Hvězda
v Litomyšli od zástupkyně firmy Pierre
Fabre Dermo-Cosmétique paní Novozám-
ské. Kromě vzdělávání na Vás čeká malé
občerstvení.

Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce

AKADEMIE ZDRAVÍ

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: • Řádková inzerce nad rozsah pra-
videl • Martin Michek vybojoval na mistrovství světa
v Bulharsku stříbrnou medaili • Vychází letní číslo
Turistických novin pro region Východní Čechy • Speci-
ální ZŠ a MŠ Litomyšl na exkurzi • Motokáristé
a motokrosaři v barvách Orionu stojí na začátku sezó-
ny s nadějemi

co se do Lilie nevešlo



18

Francouzští studenti
na Gymnáziu A. Jiráska

Studenti francouzštiny Gymnázia Aloise Jiráska v Lito-
myšli přivítali ve dnech 5. – 8. dubna skupinu dvaceti
šesti francouzských studentů doprovázenou třemi
pedagogy z Lycée Galilée v Combs-la-Ville nedaleko
Paříže.
Společně jsme si prohlédli zámek, prošli se Litomyšlí,
uspořádali turnaj v pétanque, ve kterém samozřejmě
vyhráli hosté. Francouzským studentům se líbila
i návštěva školy, kde ocenili především netradiční
hodiny hudební a výtvarné výchovy, a litovali, že něco
podobného na své škole také nemají. Když jim pak stu-
dentky septimy a sexty nabídly vlastnoručně upečený
štrúdl a české buchty, byl úspěch dovršen. Společně
strávené dny dodaly našim studentům chuť do dalšího
studia francouzštiny (alespoň doufám), kterou si
znovu prakticky vyzkoušíme v září při výměnném
pobytu v Combs-la-Ville.  

Jarmila Vopátková, foto David Bárta

Žáci zámecké základní školy 
na zájezdu v Anglii

Během posledního březnového týdne se na 1. základní
škole v Litomyšli cestovalo. Od 20. do 27. března byl
pro žáky naplánován zájezd do Velké Británie, jehož
součástí byla i výuka anglického jazyka. A jak to
všechno probíhalo? Takto zájezd popsala jedna
z účastnic:
Dne 20. března se před základní školou sešlo čtyřicet
účastníků zájezdu. Ve tvářích žáků byl vidět nadšený
výraz, velké těšení a odhodlání na nadcházející týden.
Úsměv trochu křivila představa, že cesta do cíle bude
dlouhá a vyčerpávající. Myslím ale, že náladu nikomu
nezkazila. Nakonec se cesta stala celkem příjemnou
součástí zájezdu. Navíc žlutý autobus byl velmi kom-
fortní.
Druhý den ráno jsme spatřili břehy Velké Británie. Při-
vítaly nás křídové útesy, které jsme si s nadšením vyfo-
tografovali. První den v Anglii jsme poznávali naše
hostitelské přímořské městečko Hastings a jeho histo-
rii. Zavítali jsme do dávných pašeráckých jeskyní, kde
však někoho dostihla klaustrofobie. Vdechovali jsme
atmosféru dávné doby v katedrále Canterbury. Již
první den v Anglii byl skvělý. Hastings jsme si na první
pohled zamilovali. Přesto se komunikace celý den
točila jen kolem představ, jaká asi bude hostitelská

rodina. Přepadalo nás vzrušení, ale i trochu strach. Co
když nebudou dobře vařit? Co když si s námi nebudou
povídat? To byly asi nejčastější obavy. Myslím ale, že
nakonec vše dobře dopadlo. Druhý den si všichni
s nadšením vyprávěli, vzájemně si ukazovali první
fotografie domu a pokoje a dávali si ochutnat ze svého
obědového balíčku. Vzpomínali jsme, jak se asi mají
naši spolužáci ve škole. My se totiž vůbec „neulejvali“.
Naopak. Poctivě jsme navštěvovali anglickou školu.
Každé dopoledne jsme měli dvě lekce s rodilým mluv-
čím, takže jsme byli odkázáni na naše vědomosti
v anglickém jazyce. Občas nám sice chvíli trvalo, než
jsme se domluvili, ale vždycky se nám povedlo dát věty
dohromady.
Vždy odpoledne jsme poznávali další oblasti jižní Ang-
lie. Navštívili jsme městečko Battle, které už svým
názvem odhaluje bitvu, která se zde roku 1066 ode-
hrála. Dále jsme zde zhlédli velmi zajímavou expozici
muzea Yesterday‘s World, která ukazovala, jaký byl
život za doby vlády královny Viktorie. Také jsme nav-
štívili bývalé pirátské městečko Rye, bývalou králov-
skou observatoř v areálu zahrad Hertsmonceux Castle,
kde se nachází úžasné Science Museum. Tam jsme si
mohli na vlastní kůži vyzkoušet řadu fyzikálních záko-
nů. Navštívili jsme také město Brigton, kde se nachází
známé Brigton Pier. Zde jsme si také prohlédli úžasnou
faunu mořského světa v Sea Life Centre. Za sklem
obřích akvárií plavalo několik druhů zajímavých ryb
a dokonce jsme si mohli sáhnout na hvězdici. 
Poslední den na nás čekala perla Anglie – Londýn.
Během celodenní pěší prohlídky města jsme viděli
vskutku nádherné stavby a místa – Houses of Parlia-
ment, Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgar Square
a National Gallery, London Eye a mnoho dalších. Pro-
hlídku nám však mírně znepříjemnila demonstrace,
která probíhala snad v celém centrálním Londýně.
V ulicích se tlačilo kolem 250 000 lidí a my měli strach,
aby se nám nějaký náš člen neztratil v davu. Naštěstí

Mezinárodní kolokvium restaurátorů se uskuteční v Litomyšli
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice pořádá
v termínu 1. – 2. června Mezinárodní kolokvium vyso-
koškolského vzdělávání v oblasti restaurování
v evropském vzdělávacím prostoru. Kolokvium bude
organizováno v návaznosti na výsledky projektu Res-
taurátoři pro evropskou praxi, který byl realizován
s cílem zmapovat způsob a náplně výuky v oboru res-
taurování na významných vzdělávacích institucích
v Evropě. 
Tématy dvoudenního setkání, které se uskuteční
na půdě Evropského školicího centra v Litomyšli, jsou
například Trendy v současném vysokoškolském vzdě-

lávání restaurátorů v kontextu s přístupy v památkové
péči, Cíle výuky a způsob dosahování těchto cílů
na jednotlivých školách, Další formy vzdělávání res-
taurátorů nebo Obecné kvalifikační předpoklady poža-
dované pro výkon povolání restaurátora a Požadavky
na kvalifikaci restaurátora ze strany státních institucí
památkové péče. 
Třetí den se kolokvium přesune do Kutné Hory, kde je
na programu exkurze a ukončení mezinárodního set-
kání. 
Projekt Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace
bakalářského studijního programu Fakulty restauro-

vání začal v roce 2009 a reagoval na měnící se poža-
davky oborového pracovního trhu a na současné chá-
pání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě.
Obsahy, zaměření i metodické postupy předmětů
na fakultě restaurování byly revidovány, porovnány
a inovovány tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám
profese, současným trendům v oboru i vývoji obdobně
zaměřených bakalářských programů vysokých škol
v zahraničí a současným chápáním estetických hod-
not. Absolvent by měl být co nejlépe vybaven ke vstu-
pu na pracovní trh a být konkurenceschopný i mezi
svými kolegy ze zahraničí.                                         -red-

všichni účastníci v sobotu večer nasedali do autobusu
a chystali se zpět do České republiky. 
Bylo nám docela smutno. Když jsme zapnuli foťáky
a podívali se na fotky z předešlých dnů. Nedalo se
skoro uvěřit, že to všechno jsme opravdu prožili.
Děkujeme paním učitelkám, které celý zájezd zorgani-
zovaly a nabídly nám účast, a také děkujeme firmě
Kubík za sponzorský dar. 
Byl to nezapomenutelný týden, na který budeme ještě
hodně dlouho, samozřejmě v tom nejlepším, vzpomí-
nat.   Markéta Honzíková, VIII. B, foto Alena Večeřová



V LITOMYŠLI V KVĚTNU 2011 

5. 5. Čt 16.00 Mezi vazy - Litomyšlská knihvazačská soutěž 2011 - vernisáž výstavy, součástí vyhlášení výsledků a ocenění soutěžících • RML www.rml.cz
17.00 Litomyšl očima studentů - vernisáž fotografické výstavy v rámci Majáles 2011 • Městká galerie - Dům U Rytířů http://majales.lit.cz
17.00 Taneční akademie ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628
18.00 Zpívání manter a bhadžanů • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Majálesová dance party s volbou Miss Majáles 2011 • Lidový dům http://majales.lit.cz

6. 5. Pá 17.00 Orchestrální absolventský koncert ZUŠ Litomyšl • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628
19.00 Don Quijot de la Ancha - divadelní představení, výtěžek bude věnován na pohádky pro děti • Klášterní zahrady www.dobredivadlo.cz
20.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

7. 5. So 14.00 Sborový májový koncert žáků ZUŠ • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 612 628
16.00 Vlastimil Marek - Jak jsme (z)mateni rozumem - přednáška • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
18.00 Krása stíhá nádheru - vernisáž výstavy prací Ivony Kociánové • Portmoneum - Museum Josefa Váchala www.paseka.cz
20.00 Oldies 60s-90s - dj wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

10. 5. Út 17.00 Litomyšlská historie očima studentů - studenti gymnázia A. Jiráska představí své odborné práce • Městská knihovna tel. 461 612 068
11. 5. St 10.00 Malování na sklo • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

12.00 – 16.00 Soutěž v poznávání rostlin - oblastní kolo • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
19.30 507. LHV: Slavní muži A. Mahler - hudebně-literární pořad, A. Kalivodová, V. Zawadská, K. Kasíková, vstup 100 Kč • pivovar tel. 461 613 239

12. 5. Čt 17.30 Vztahy a manželství z pohledu léčitele - přednáška Pavla Poloka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13. 5. Pá 9.00 - 12.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Veřejný workshop - ikebana, ošibana  • Zámecké arkády

18.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Zemětřesení v Japonsku – a co dál? Přednáší Ms. Murayama. • Zámecké kongresové centrum
20.00 Medvěd 009 + The Elements - koncert a after party, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

14. 5. So 9.00 – 17.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Ikebana – květinové aranžerie, Ošibana – obrazy z květin • Zámecké arkády, zámecké kongresové centrum   
10.30 Fair-trade snídaně ve francouzské zahradě - vezměte deky a pojďme posnídat • francouzská zahrada zámku tel. 461 615 067
11.00 Švýcaři na zámku - folklórní program přátel ze Švýcarské konfederace • II. zámecké nádvoří tel. 461 615 067
11.00 Konopné hody - jídla vařená s pomocí konopných semínek • Restaurace Veselka tel.776 887 719
14.00 – 17.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Charitativní veřejný bazar • Kaligrafie • Origami • Zámecké arkády 
14.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Bubny Taiko • II. zámecké nádvoří • (déšť: Zámecké kongresové centrum) 
15.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Ukázka rituální lukostřelby kjúdó • I. zámecké nádvoří 
16.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Moderní pantomima v japonském podání, tradiční japonské melodie • II. zámecké nádvoří
20.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Malé divadlo kjógenu – Nagomi Kjógenkai • Zámecké kongresové centrum
20.30 Markéta Poulíčková & RockStars 70-90tky live - největší světové hity naživo • Music Club Kotelna www.marketapoulickova.cz 
21.00 Folkový večer - hraje skupina Návrat ze Svitav, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

15. 5. Ne 10.00 Netradiční bohoslužba v něm. jazyce s překladem a za doprovodu alpských hornů • Nový kostel Církve bratrské www.novykostel.cz
16. 5. Po 16.30 Interní večírek ZUŠ • v sále ZUŠ B. Smetany tel. 461 612 628
17. 5. Út 17.00 LITOMYŠL JAPONSKU - Historie Japonska – přednáška pana Jiřího Prokopa • Městská knihovna tel. 461 612 068

19.30 Callie Khouri: Jako Thelma a Louise - abonentní divad. představení, Divadelní spolek FRÍDA • Smetanův dům tel. 461 613 239
18. 5. St 8.00 Soutěž v poznávání rostlin - okresní kolo • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - pravidelné setkání rodičů a dětí s nabídkou MK • rodinné centrum tel. 607 605 720
15.30 Srdce jako pumpa - přednáška MUDr. Lubomíra Bláhy • Denní stacionář Ruka pro život o.s.- přízemí DPS www.rukaprozivot.cz
17.30 Akademie zdraví: Sluneční ochrana - seminář pro veřejnost, jaké tipy ochranných prostředků • hotel Zlatá Hvězda tel. 461 612 678
18.30 Malá pocta velké Edith - koncert Edith Piaf v podání Radky Fišarové • zámecké nádvoří tel. 461 614 900

19. 5. Čt 17.00 KJČ: Jihočeský rod Rožmberků - přednáška M. Vandasové a J. Kroulíkové • Městská knihovnaLitomyšl tel. 461 612 068
20. 5. Pá 18.00-24.00 III. litomyšlská muzejní noc • program v budově regionálního muzea, zámeckém sklepení a Rodném bytě B. Smetany www.rml.cz

18.00-24.00 Muzejní noc v zámeckém sklepení - noční vědomostní hra s odměnou a ochutnávkou vín www.smetanovalitomysl.cz
19.00 Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Věk člověka - Zámecké divadlo Milislav, 100 Kč (předprodej Paseka) • zámecké divadlo www.milislav.cz
19.00 Jarní koncert Vlastimilu - spoluúčinkuje vokální trio Silentium • kostel Rozeslání apoštolů - Toulovcovo náměstí tel. 777 657 413
19.00 a 20.00 Veronika Kladivová (akordeon) - hudební vystoupení studentek a učitelů ZUŠ • Rodný byt B.Smetany www.rml.cz
20.00 Hard Burger level 4 - indoorový festival metalových a corových kapel, vstupné 100 Kč • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 a 22.00 Jana Věnečková (housle) a Petr Jiříček (klavír) - hudební vystoupení studentek a učitelů ZUŠ • Rodný byt B. Smetany www.rml.cz

21. 5. So 20.00 Diskotéka 70s-90s - dj Alík • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
21.00 Status Quo Revival - koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

23. 5. Po 17.30 Meditace s tibetskými mísami - Alois Macháček • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
24. 5. Út 19.30 Májový koncert Dechového orchestru Smetanova domu Litomyšl • Smetanův dům tel. 461 613 239
26. 5. Čt 17.30 Zákon přitažlivosti, energie ve vztazích a životě - přednáška Ivany Arnoldové • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

17.30 Konference - otevřený seminář III. běhu projektu „Připraveným štěstí přeje“ • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720
19.30 508. LHV: Koncert pro 4 ruce a 4 nohy - L. Žáková, C. A. G. Parra – varhany, 100 Kč • kostel Povýšení sv. Kříže tel. 461 613 239

27. 5. Pá 18.00 Noc kostelů - společný začátek v Novém kostele, následné programy jednotlivých kostelů na plakátech a www.nockostelu.cz
20.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

28. 5. So 16.00 Příběhy včelích medvídků od jara do zimy - pohádku pro děti uvádí Divadlo Věž Brno • zámecké divadlo tel. 607 605 720
16.00 Haushoferova krajinářská škola - vernisáž výstavy, úvodní slovo Mgr. Šimek, hudební doprovod • Galerie Kroupa tel. 606 751 160
17.00 Bedřich Smetana a duhová paleta - vernisáž výstavy prací dětí výtvarného oboru ZUŠ • zámecké infocentrum tel. 461 611 066
19.30 Opera pod májovým nebem - za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice vystoupí A. Vizvári, V. Krejčí, J. Kettner • Smetanovo nám. - dolní část 
21.00 Northern Ride - bluegrassový koncert, vstupné dobrovolné • Lidový dům - nekuřácká restaurace www.bclit.org

29. 5. Ne 14.00 Květnové odpolední čaje pro dříve narozené - k poslechu a k tanci hraje Vencaband • Lidový dům tel. 461 619 183
30. 5. Po 10.00 Mlíčko s kaší – přednáška spojená s prezentací • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

17.00 Keyboardový koncert žáků M. Techlovského • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628
31. 5. Út 17.30 Jak zjistit skryté vlohy dítěte k volbě odpovídající profese - přednáška N. Iždinské • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667

1. 6. St 10.00 Výklady karet - Naděžda Iždinská, po celý den dle objednání • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
13.00-15.30 Odpoledne s vševědem - pátrací soutěž po městě pro děti z 1. - 5. tříd ZŠ • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
9.30-13.00 Čokoládový Den dětí • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

2. 6. Čt 19.30 Jean-Luc Lemoine: Láska a párečky - abonentní divad. představení, S. Postlerová, J. Revai... • Smetanův dům tel. 461 613 239
3. 6. Pá 18.00 Odkud vychází slunce - vernisáž výstavy obrazů Lucie Staňkové a keramiky Ireny Hirai • Antik hotel Sofia - galerie tel. 461 613 191

19.00 Benátky pod sněhem - komedie divadelního souboru SemTamFór • Klášterní zahrady (za deště hotel Zlatá Hvězda) www.dobredivadlo.cz
4. 6. So 10.00-15.00 Tvoření ke Dni dětí - výroba triček s paní Plíhalovou z DDM Litomyšl • zámecké infocentrum tel. 461 611 066

14.00 Dětský vodácký den - zábavné odpoledne pro děti i rodiče se sjížděním Loučné • hřiště Na Lánech
16.00 Hračky s příběhem - vernisáž výstavy hraček z období let 1870-1940, moderuje Karel Voříšek • zámek tel. 461 615 067
13.00-22.00 Minifest - festival nejen litomyšlských hudebních skupin, vstupné dobrovolné • Lidový dům - zahrada www.bclit.org

5. 6. Ne 9.00-18.00 Poznej (nejen svého) muže - seminář Aloise Macháčka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
15.00 Dětský den na Veselce - hry, zábava, zpívání, kouzelník, tombola • Restaurace Veselka tel.776 887 719



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

3., 4. 5. Út, St Světová invaze - Film USA. Po mnoho let byly zaznamenávány pozorování UFO po celém světě. V r. 2011 se to stane hroznou realitou. Země je 
napadena neznámými silami. Hrají: A. Eckhart, M. Rodriguez, B. Moynahanaj. Režie: J. Liebesman. T., 116 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 

5., 6. 5. Čt, Pá Pouta - Film ČR. Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin Finger aj.
Režie: Radim Špaček. 140 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 

8. 5. Ne 17.00 Autopohádky - Film ČR. Animovaný povídkový film, sestavený ze čtyř animovaných epizod a hrané části: O princezně, která se nesmála.
Účetní a víla. Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce. Pan Vincent. Režie: B. Pojar, M. Žabka, F. Váša, Libor Pixa. 90 min., vstupné 70 Kč

8. 5. Ne Všemocný - Film USA. Akční thriller s Bradley Cooperem, Robertem De Nirem a Annou Friel o zrádných účincích utajované drogy, která umožňu
je využívat lidskou mysl na 100 %. Režie: Neil Burger. T., vstupné 75 Kč • od 12 let

10., 11. 5. Út, St Odcházení - Film ČR. Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje jako režisér filmovou verzí své celosvětově úspěšné hry Odcházení. 
Hrají: Josef Abrhám, Dagmara Havlová Veškrnová, Eva Holubová, O. Kaiser aj. 90 min., vstupné 65 Kč 

12., 13. 5. Čt, Pá Zkus mě rozesmát - Film USA. Ve filmu požádá plastický chirurg, který chodí s mnohem mladší učitelkou ze školy, svou věrnou asistentku, aby
předstírala, že je jeho co nevidět bývalou manželkou. Hrají: A. Sandler, J. Aniston, N. Swardson aj. Režie: D. Dugan. T., 115 min., vstupné 70 Kč

15. 5. Ne 3 - Německý film. Kino Art. Oceňovaný současný německý režisér, scenárista a hudebník Tom Tykwer (1965) patří mezi umělecké a zároveň 
komerčně úspěšné tvůrce. Hrají: Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil aj. T., 115 min., vstupné 70 Kč • od 15 let 

17., 18. 5. Út, St Obřad - Film USA. Můžeš to porazit, jen když budeš věřit... Film, inspirovaný skutečnými událostmi sleduje skeptického amerického studenta 
kněžského semináře M. Kovaka. Hrají: A. Hopkins, C. O´Donoghue, A. Braga aj. Režie: M. Hafström. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

19., 20. 5. Čt, Pá Thor - Film USA. Bůh. Rebel. Legenda. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopikins aj.   
a 22. 5. Ne Režie: Kenneth Branagh. T., 130 min., vstupné 65 Kč • od 12 let 
22. 5. Ne 17.00 Máma mezi Marťany - Film USA. Animované divoké dobrodružství, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované 

víceúrovňové planety a ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce. Režie: Simon Wells. 90 min., vstupné 70 Kč
24., 25. 5. Út, St Hlavně nezávazně - Film USA. Patří kamarádství do postele? Hrají: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Lake Bell aj.

Režie: Ivan Reitman. T., 105 min., vstupné 60 Kč • od 12 let
26., 27. 5. Čt, Pá  Jsem číslo čtyři - Film USA. Film je napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi Smithovi, který je na útěku před nemilosrdnými 
29. 5. Ne nepřáteli, usilujícími o jeho život. Hrají: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer aj. Režie: D. J. Caruso. T., 105 min., vstupné 70 Kč 
31., 1. 6. Út, St Neznámý - Film USA. Vem si zpět svůj život... Hrají: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones, Frank Langella aj. Režie: Jaume Collet-Serra.

T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
2., 3. 6. Čt, Pá Láska a jiné závislosti - Film USA. Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to ještě lepší.
5. 6. Ne Režie: Edward Zwick

do 29. 5. Šárka Franková: Romance / výstava obrazů / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191 (videa z vernisáží na facebooku)
od 4. 6. do 9. 9. Odkud vychází slunce / výstava obrazů Lucie Staňkové a keramiky Ireny Hirai / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně 8-18 / tel. 461 613 191
do 4. 9. Zdeněk Miler dětem! / interaktivní výstava nejen o Krtečkovi / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
od 6. 5 do 22. 5. Mezi vazy - Litomyšlská knihvazačská soutěž 2011 / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
do 22. 5. Drobné tisky Františka Müllera / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út-Ne 9-12 a 13-17
od 28. 5. do 30. 6. Cesty dálek (J. Horák – Čína, O. Getzel – jihovýchodní Asie a Oceánie) / fotograf. výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
od 8. 5. do 4. 6. Bohuslav Reynek - Cliché-verre a zátiší / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář - Mariánská 1097 / 
od 1. 6. do 31. 10. Adolf Kašpar - Filosofská historie / výstava / Rodný byt Bedřicha Smetany / Út – Ne 9-12 a 13-17
od 6. 5. do 29. 5. Litomyšl očima studentů / fotografická výstava / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út - Ne 10-12 a 13-17 
do 25. 5. Daniela Martiníková: Ručně tkané textilie / výstava textílií tkaných na ručním tkalcovském stavu / zámecké infocentrum / denně 9-17
od 14. 5. do 15. 5. Májové tvoření pro děti ke Dni matek / zámecké infocentrum / vždy 9-16  
od 29. 5. do 26. 6. Bedřich Smetana a duhová paleta / výstavy prací dětí výtvarného oboru ZUŠ Litomyšl / zámecké infocentrum / denně 9-17
od 1. 6. do 30. 8. Hračky s příběhem / výstava / Státní zámek Litomyšl / Út - Ne 9-17
do 30. 10. Keramické setkání „SOCHA A PROSTOR" / výběr z 8. ročníku bienále Keramické setkání 2010 v Kolíně / zámecké sklepení / 9-17
od 3. 5. do 6. 5. Majáles 2011 / program na plakátech a http://majales.lit.cz
od 29. 5. do 10. 7. Haushoferova krajinářská škola / výstava děl slavných žáků Josepha Maximiliana Haushofera / Galerie Kroupa / denně 10 -18
od 2. 5. do 30. 5. Města a památky Pardubického kraje / výstava / Městská knihovna Litomyšl / ve výpůjční době
od 7. 5. do 1. 10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí / každou sobotu od 8 do 11 (s vyjímkou 18. 6., 6. 8. a 17. 9.) 
od 13. 5. do 14. 5. Litomyšl Japonsku / jap. bubny Taiko, květinová dekorace, kaligrafie a origami, jap. veřejný bazar / zámek / v So od 14.00 / www.litomysl.cz
od 8. 5. do 19. 6. Krása stíhá nádheru / výstava prací Ivony Kociánové / Portmoneum - Museum Josefa Váchala / Út - Ne 9-12 a 13-17
od 3. 6. do 5. 6. Dny japonské kuchyně / japonské speciality, část z výtěžku jde na sbírku Litomyšl Japonsku / hotel Zlatá Hvězda

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno: Zámecké informační centrum otevřeno:
Po - Pá: 8.30-18.00  Po: 10.00-15.00 
So - Ne: 9.00-14.00 Út - Ne: 9.00-17.00

Nabídka infocentra: předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticketpro, Ticketstream, Ticketportal,
Eventim a Vstupenky.cz, prodej mezinárodních autobusových jízdenek STUDENT AGENCY a rezervace letenek.
Internet, kopírování, skenování, fax pro veřejnost.

Aktuálně: prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl

Dále v prodeji: víno s motivem Litomyšle, knihy a průvodce o Litomyšli, mapy, DVD, trička, CD, hrníčky, suvenýry...

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

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce pořádané
na přelomu měsíce, jsou zde zveřejňovány pozvánky s přesahem až 7 dní. Úplné informace včetně akcí, jejichž termín je
znám dlouho dopředu na www.litomysl.cz

hudba, tanec
divadlo, promítání
přednáška, seminář, vzdělání
výstava, vernisáž
tvorba, vaření, soutěže
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Krajská kola jsou za námi
Měsíce březen a duben byly, co se týká nejrůznějších
akcí a soutěží, pro Základní uměleckou školu (ZUŠ)
Bedřicha Smetany velice pestré a nabité. Dětský
pěvecký sbor a taneční oddělení mají za sebou víken-
dová soustředění, dětské sbory zahajovaly sezónu
na litomyšlském zámku, absolventským výkonem
zakončila studium většina letošních absolventů, popr-
vé jsme organizovali Den otevřených dveří…
Pro nás velkým očekáváním byla krajská kola soutěže
ZUŠ. Krajských kol se zúčastnili nejen naši sólisté, ale
také sbory. Mladší sborové oddělení Kvítek i starší
oddělení Lilium přivezly z Krajské soutěžní přehlídky
v Chrudimi úžasné zlaté pásmo. Lilium navíc postupu-
je do ústředního kola, které se uskuteční o víkendu 27.
- 29. května v Uničově. V tomto školním roce to bude
už druhá prestižní soutěž, na kterou se Lilium vypraví
a která potvrzuje kvalitu a dobré hlasové i choreogra-

fické vedení sboru. Pro naše sboristy je velikou moti-
vací i zkušeností a neopakovatelným zážitkem.
Z krajských výsledků ostatních hudebních oborů (hra
na akordeon, klavír, kytara, housle) bych chtěla
vyzdvihnout především 1. místo Bohdanky Janypkové
ve hře na kytaru a 1. místo klavíristky Terezky Štanclo-
vé. Opravdu velkým překvapením pro nás bylo umístě-
ní našich houslistek – Vendulky Boštíkové, Terezky
Štanclové a Jany Věnečkové. Všechny tři si přivezly
ze soutěžního klání to nejlepší, co mohly: 1. místo
a udělaly nám velikou radost. Oživily vzpomínku
na pana učitele Oldřicha Heyla, který se svým profesi-
onálním vedením a pracovním nábojem na jejich úspě-
ších z velké části podílel.
Mé poděkování patří všem pedagogům, žákům a kore-
petitorům, kteří se na výborných výsledcích ZUŠ podí-
leli.                                                          Martina Hegrová

Exkurze ZŠ U školek
do třídírny odpadu 

Dne 18. dubna se naše třída (7.A), společně se 7.B
a několika žáky 8.A ze Základní školy (ZŠ) U Školek,
vypravila do třídírny odpadu ve Svitavách. Před školou
na nás čekal autobus, který nás bezpečně dovezl
na správné místo. Po vystoupení z autobusu nás přiví-
tal pan Gestinger, který nejprve vyzkoušel naše zna-
losti z oblasti třídění odpadů. Zdůraznil nám, proč je
důležité třídit odpady a pak jsme se vydali na průzkum
samotného jádra třídírny. 
Viděli jsme obrovskou hromadu odpadků. Překvapilo
nás, že ani tak moc nezapáchala, jak jsme se obávali.
Prošli jsme až do místnosti, kde se odpad třídí ručně,
to nás překvapilo. Na pásu, který slouží k třídění, leže-
la mimo plastů i spousta jiných druhů odpadků, např.
žehlička, kolo, skleněná láhev a dokonce i injekční
stříkačky. Malinko nás to vyděsilo. „Jak někdo může
být tak nezodpovědný a házet takové věci do kontej-
neru na plast?!,“ říkali jsme si všichni. 

Vytříděný odpad je zde také zmačkán pomocí třicetitu-
nového lisu a vytvoří se balíky, které se už dají úhled-
ně skladovat a převážet k dalšímu zpracování
vytříděných plastů. Nakonec jsme se dozvěděli, co se
vyrábí z recyklovaných PET lahví. Nikdo z nás by nevě-
řil, že je docela dobře možné, že máme doma např.
zimní bundu obsahující tepelnou výplň, která dříve
někomu jinému sloužila k přenášení tekutin (PET
lahev před recyklací). Na samotný závěr nám pan Ges-
tinger odpověděl na naše dotazy a vyrazili jsme zpět
do školy.
Za možnost navštívit toto místo, bychom chtěli velice
poděkovat všem, kteří nám to umožnili. Hlavně Městu
Litomyšl za bezplatnou přepravu a zorganizování. Bylo
to velmi poučné a zajímavé, jistě už všichni budeme
pečlivě a pravidelně třídit odpad. Také proto, abychom
usnadnili práci všem, co v třídírnách pracují.

za celou výpravu napsal Dan Fikejs, Michal Kapoun
a Dan Ondráček, 7.A, ZŠ U Školek

Obrázky vytvořili žáci po absolvování exkurze do třídírny odpadu LIKA Svitavy.

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

Prodám oplocenou zahradu 800 m2

u obce Morašice. Tel. 736 275 567.
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pozvánky

Švýcarský víkend v Litomyšli
Švýcarsko je pro nás Čechy zemí známou především
pro své turistické krásy, hodinky, sýry a čokolády.
Ve dnech 14. a 15. května budeme mít příležitost se
blíže seznámit také s tradiční švýcarskou hudbou
a folklórem. Ochotně nám ji představí menší amatér-
ské seskupení lidí, kteří se na návštěvu našeho města
velmi těší. Mezi nimi bude i bývalý sekretář organizace
„Licht im Osten“ (Světlo na Východě), která více než
20 let pomáhá zemím bývalého Východního bloku.
Tato organizace má úzký vztah také k našemu městu,

protože se v průběhu 90. let minulého století podílela
na pomoci při budování Domu Naděje v Litomyšli. 
Osobitý zvuk alpských hornů bude doprovázet zpěv
ve „schwyzerdüdtsch“ na 2. nádvoří litomyšlského
zámku v sobotu 14. května v 11.00 a také při netradič-
ní nedělní bohoslužbě v Novém kostele Církve bratrské
v neděli 15. května v 10.00. Na obě místa vás v uvede-
nou dobu srdečně zve sbor Církve bratrské.
Děkujeme za spolupráci Státnímu zámku Litomyšl
a Restauraci U Kolji.                              Helena Macková

Putování za studánkami
Putování  za studánkami se  po dvouleté přestávce
uskuteční v sobotu 21. května. Program  ve srovnání
s předcházejícími ročníky bude podstatně zjednodu-
šen. Jednak  nejsou koruny a eura, jednak je vlčkovská
náves  se studánkou pod kapličkou  rozkopána... 
Byla by škoda, aby  tradice „Putování za studánkami“,
založená dr. Janem Kapustou, zcela zanikla. Proto se
členové Mužského pěveckého sboru a spřátelených
sborů Vlastimil a Paní a dívky rozhodli putovat za stu-
dánkami  i letos, ale trochu jinak. Kdo by očekával
pečená selata, jehňata a koše tradičních vlčkovských
koláčů, bude zklamán. Je krize, jsme zadluženi
a nesmíme projídat budoucnost našich dětí! 
A teď, jak budeme putovat. V sobotu 21. května
v 12.30 odjede od pomníku Bedřicha Smetany autobus
do Zhoře, kde se v nově otevřeném hostinci mohou
zpěváci a poutníci občerstvit nejenom chmelovým
nápojem. Hned naproti hostince je cesta k lesu, která
dovede městskou zpěvavou  chasu ke studánkám, kde

prameny vyčistíme a nad nimi si jako v minulosti zaz-
píváme. Od studánek půjdeme do Vlčkova, kde  mezi
15. a 16. hodinou v kapličce si pěvecké sbory zazpíva-
jí  pro radost svou i ostatních poutníků. Pro unavené
bude hned u kapličky  otevřena tzv. hasičárna, kde
bude snadné uhasit (samozřejmě za úhradu) i velkou
žízeň. 
Kdo nechce putovat lesem, může využít linkového
autobusu v 13.40, který staví u zámku i sv. Prokopa,
vystoupí v Němčicích - Člupku a za 20 minut je ve Vlč-
kově. Odvoz z Vlčkova bude zajištěn, hodina odjezdu
je v jednání. 
Nezapomeňte si vzít na cestu dobré boty, pláštěnku,
natvrdo uvařená vejce, řízek, kus chleba, něco k pití
a dobrou náladu. V případě velké nepřízně počasí
(průtrž, kroupy) se sejdeme po 15. hodině ve Vlčkově. 
Nezapomeňte, že „každá studánka v lese, na hladině
nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo..." 

jménem zpěvavých bratří a sester zve ke studánkám
Otokar Karlík

V Portmoneu bude 
Krása stíhat nádheru

Letošní sezóna se v litomyšlském Portmoneu - Museu
Josefa Váchala ponese ve znamení krátkodobých
výstav, pořádaných pod hlavičkou Galerie PASEKA. 
První přijde řada na práce Ivony Kociánové, studentky
atelieru nástěnné malby litomyšlské Fakulty restauro-
vání Univerzity Pardubice. Výstava má název Krása
stíhá nádheru, jež ironicky reflektuje její volnou tvor-

bu, vyznačující se figurálními prvky a neotřelým způ-
sobem práce s barvami. V Portmoneu k vidění od 8.
května do 19. června denně, mimo pondělí, mezi 9.00-
12.00 a 13.00-17.00. Výstava bude zahájena v sobotu
7. května v 18.00. 
Všichni jste srdečně zváni! Další informace naleznete
na www.portmoneum.cz. Marie Venclová

Opera pod májovým nebem 

Na Smetanově náměstí v Litomyšli proběhne 28. květ-
na v 19.30 již podruhé hudební večer plný krásných
operních melodií. Před sochou Bedřicha Smetany mají
diváci opět možnost poznat tři mladé, začínající uměl-
ce, kteří možná za několik málo let, díky svému výji-
mečnému nadání, překročí hranice naší země
a postaví se na operní prkna, která skutečně znamena-
jí svět. 
Pod taktovkou talentovaného dirigenta Tomáše Brau-
nera, laureáta Mezinárodní dirigentské soutěže Dimit-
rise Mitropoulose v Athénách, zahraje Komorní
filharmonie Pardubice. Spolu s Pražským komorním
sborem se představí slovenská sopranistka Andrea Viz-

vári, která, jako jedna z mála začínajících pěvců, již
okusila koncertní prkna newyorské Carnegie Hall,
Václava Krejčí Housková mladá, talentovaná mezzoso-
pranistka, kritiky označena jako nový objev roku
za roli Tigrany v Pucciniho opeře Edgar a barytonista
Jakub Kettner, oceněn na festivalu Opera 2011 pres-
tižní cenou Liduška za vynikající interpretaci postavy
Escamilla v olomoucké inscenaci Bizetovy opery Car-
men. Hudebním večerem vás bude provázet organizá-
tor koncertu, student Akademie múzických umění
v Praze, Leoš Krejčí. 
Májový večer bude v moci největších operních sklada-
telů hudebního nebe, zazní klasické kusy z per Giusep-
pe Verdiho, Bedřicha Smetany, Georga Bizeta,
Giacoma Pucciniho a dalších.
Zvláštní poděkování patří mecenášům, bez jejichž
finanční pomoci by podobný projekt nemohl být reali-
zován: Dagmar a Patrik Krpčiarovi, Arnošt Maiwald,
Miroslav Kroupa, Marie a Olbram Zoubkovi, Michaela
a Milan Kotlárovi, Renata Rothscheinová a Rudolf
Pawlica. Vstupné pro návštěvníky koncertu je dobro-
volné, přičemž výtěžek z akce bude věnován na chari-
tativní účely.
V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut
do Smetanova domu. Jste všichni srdečně zváni, těší-
me se na vaši návštěvu. 

-red-, foto archiv Leoše Krejčího

Májový koncert
Dechového orchestru
Smetanova domu
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli opět
pořádá pro své posluchače jarní koncert. V úterý 24.
května od 19.30 ve velkém sále Smetanova domu
zahraje orchestr pod vedením pana Jiřího Tomáška
skladby jak ve vážném, tak i v lidovém tónu. Budete
moci slyšet hudební díla autorů Jindřicha Pravečka,
P. I. Čajkovského, Františka Kmocha, ale i Josefa Jis-
kry – rodáka z Benátek u Litomyšle. Celým večerem vás
bude provázet moderátor Vladimír Šauer. Zpěvem
orchestr doprovodí Eva Vaverková, Ludmila Hrodková,
Václav Boštík a Jan Sisr.

za dechový orchestr zve všechny posluchače 
Šárka Hrubešová

Jarní koncert 
Vlastimilu

V pátek 1. dubna se v sále hotelu Zlatá Hvězda konalo
již druhé setkání litomyšlských sborů, tentokrát pod
názvem „Aprílové zpívání“. Za účasti Vlastimilu, Sboru
paní a dívek, Mužského pěveckého sboru a jejich příz-
nivců proběhl večer plný hudby. Přátelskou atmosféru
doplnila tombola připravená členy Vlastimilu. Na závěr
se sbory spojily a pod vedením paní Hany Vanišové
předvedly společnou skladbu. 
Se sborem Vlastimil se můžete znova setkat na jeho
Jarním koncertě v pátek 20. května od 19.00 v kostelí-
ku Rozeslání apoštolů na Toulovcově náměstí. Jejich
hostem bude opět trio Silentium.

Hana Černá, foto David Černý

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

Prodám oplocenou zahradu 800 m2

u obce Morašice. Tel. 736 275 567.
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„Připraveným štěstí přeje“ pokračuje 
počítačovými kurzy

Rodinné centrum v Litomyšli, realizátor projektu „Při-
praveným štěstí přeje - zvyšujeme své kompetence
na trhu práce“ nabízí možnost účastnit se dalšího
počítačového kurzu. Kurz je určen rodičům pečujícím
o malé dítě/děti, rodičům na rodičovské dovolené
a uchazečům o zaměstnání. 
Termíny a témata PC kurzu:
•18. 5. (16.00-19.00) - Úprava fotografií, včetně
webové prezentace 
•25. 5. (16.00-19.00) - Tvorba webových stránek –
příprava kompletní šablony přístupné na internetu 
•1. 6. (16.00-19.00) - Grafická tvorba plakátku -
pozvánky, brožury 
•8. 6. (16.00-19.00) - Jak si vytvořit vlastní film

(montáž, střih, efekty, ozvučení, prezentace na webu)
– účastníci si na toto setkání přinesou nahraná malá
videa ve fotoaparátu či kameře
PC kurzy se konají na Základní škole U Školek 1117
(červená), 3. patro - PC učebna. Lektorem bude
Mgr. Daniel Janata. Počet míst v kurzu je limitován.
Pro účastníky jsou všechny náklady hrazeny. Zájemci
o kurz hlaste se do 13. 5. paní Janě Černochové:
jana.cernochova@pripravenymstestipreje.cz.
Více informací o projektu naleznete na www.priprave-
nymstestipreje.cz. Projekt je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Jana Černochová 

Koncert pro 4 ruce
a 4 nohy zakončí letošní
Litomyšlské
hudební večery
Srdečně vás zveme na závěrečný koncert sezóny Lito-
myšlských hudebních večerů, na kterém se představí
dva mladí varhaníci – Lucie Žáková a Carlos Arturo
Guerra Parra. Čtyřruční hra na varhany rozezní kostel
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli ve čtvrtek 26. května
v 19.30.
Lucie Žáková, rodačka z Litomyšle, studovala hru
na klavír u Marie Heylové na Základní umělecké škole
v Litomyšli. Varhany začala studovat u prof. J. Rafaji
na Konzervatoři v Pardubicích a pokračovala na Aka-
demii múzických umění v Praze ve třídě prof. J. Hory
a doc. J. Tůmy. Během studií podnikla stáž v Hambur-
gu a účastnila se mnoha mistrovských kurzů.
Trvalý zájem o francouzskou hudbu ji přivedl do Paří-
že a Toulouse, kde studovala vysoké školy ve třídách
světově proslulých varhaníků (L. Avot, O. Latry – titu-
lární varhaník Notre-Dame de Paris, M. Bouvard – titu-
lární varhaník St. Sernin v Toulouse, J. W. Jansen.)
Lucie Žáková koncertovala v mnoha zemích –
v Rakousku, Německu, Holandsku, Anglii, Španělsku,
především pak ve Francii, kde vystoupila na prestiž-
ních koncertech a festivalech (Notre-Dame de Paris,
Versailles, Carcassonne...). Několikrát do roka podni-
ká koncertní turné po Francii, kde propaguje mj. čes-
kou hudbu, jež publiku představuje i slovem. Spolu
s Philippem Lécossaisem vytvořila ojedinělý projekt
„ORGUE ET HISTOIRE“ - cyklus tří koncertních předsta-
vení „Promenade dans la Musique Populaire de la
Renaissance“, zaměřeno na období renesance, „De la
Monarchie au Directoire“, představující hudbu a histo-
rii baroka a ze soudobé tvorby pak dílo Petra Ebena
„Labyrint světa a ráj srdce“ se čtenými texty Jana
Amose Komenského.
Lucie Žáková v současné době studuje na AMU v Praze
u prof. Giedre Lukšaité – Mrázkové druhý obor – cem-
balo. Také se věnuje pedagogické činnosti a důležitou
součástí jejího působení jsou varhanická místa v praž-
ských kostelích (chrám Panny Marie Vítězné – U Praž-
ského Jezulátka, kostel Sv. Josefa, kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie).
Carlos Arturo Guerra Parra se narodil ve městě Cuenca
(Španělsko). Hru na klavír začal studovat v roce 1997
na Conservatorio Profesional de Música v Cuence
a ve studiu pokračoval u Marie Teresy Untoria Atienza.
V roce 2003 začal studovat hru na varhany u Anselma
Serny Bustamante na Conservatorio
Profesional de Música „Arturo Soria“ v Madridu. Díky
univerzitnímu stipendiu kardinála Gila de Alborńoz
přepsal díla pro dvoje varhany dochovaná v archívu
katedrály ve městě Cuenca.
V roce 2006 organizoval inaugurační varhanní koncer-
ty v katedrále v Cuence, na nichž se podílel i jako
interpret. Nyní pokračuje ve studiích na Escola Superi-
or de Música de Catalunya v Barceloně u varhaníka
Óscara Candenda Zabaly. Pro školní rok 2010-2011 zís-
kal stipendium Erasmus - Sokrates k roční stáži
na Akademii múzických umění v Praze, kde studuje
hru na varhany ve třídě doc. Jaroslava Tůmy, hru
na cembalo u prof. Giedre Lukšaité – Mrázkové a Basso
continuo u Vojtěcha Spurného. Během studií vystoupil
na mnoha koncertech a zúčastnil se mistrovských
kurzů vedených renomovanými varhaníky.

Jiřina Macháčková

Slavní muži Almy Mahler
Srdečně vás zveme na hudebně literární pořad v rámci
Litomyšlských hudebních večerů, který nese název
Slavní muži Almy Mahler. V pořadu zazní ukázky
z autobiografie Almy Mahlerové, které bude předčítat
herečka Valérie Zawadská. V podání mezzosopranistky
Andrey Kalivodové a klavíristky Kristiny Kasíkové pak
zazní písně Almy Mahlerové a Gustava Mahlera, jehož
100. výročí úmrtí si letos připomeneme. Pořad se bude
konat 11. května v zámeckém pivovaru v Litomyšli
od 19.30.
Andrea Kalivodová absolvovala konzervatoř v Brně
(prof. Jarmila Janíčková) a poté pokračovala ve studiu
na Hudební akademii múzických umění v Praze (prof.
Naděžda Kniplová). Zúčastnila se mnoha soutěží,
často se stala jejich laureátkou. Již v dobách svých
studií začala hostovat a spolupracovat s našimi před-
ními operními divadelními scénami. Pravidelně kon-
certovala a koncertuje takřka v celé Evropě, několikrát
také navštívila Japonsko, Koreu a USA. Od roku 2002
vystupuje ve Státní opeře Praha a od roku 2003 zde
působí jako sólistka. Hostuje také v Hudebním divadle
v Karlíně.
Valérie Zawadská se již od mládí věnovala divadlu.
Na gymnáziu založila divadelní soubor a zabývala se

divadlem malých forem a poezií. Po maturitě získala
angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku.
V roce 1978 byla přijata na DAMU v Praze a po absolu-
toriu nastoupila do angažmá v Západočeském divadle
v Chebu. Poté působila v Městských divadlech praž-
ských a od roku 1994 je na volné noze. V současnosti
se věnuje divadlu, pracuje pro rozhlas, televizi, film
a v dabingu. V roce 2008 začala učit jevištní řeč a umě-
lecký přednes, posléze i herectví na Mezinárodní kon-
zervatoři v Praze v oddělení hudebně dramatického
umění.
Kristina Kasíková absolvovala Janáčkovu konzervatoř
v Ostravě (prof. Monika Tugendliebová). Zúčastnila se
mnoha soutěží. Jako sólistka dosáhla největšího úspě-
chu na mezinárodní klavírní soutěži O cenu Beethove-
nova Hradce v roce 1999, kde získala titul laureáta.
Poté opakovaně vystupovala s Janáčkovou filharmonií
Ostrava. V roce 2005 úspěšně ukončila studia na Aka-
demii múzických umění v Praze u našeho předního
pianisty a pedagoga prof. Ivana Klánského. Od roku
2005 pedagogicky působí na Konzervatoři Jaroslava
Ježka. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Vystupuje
jako sólistka i v komorních souborech. 

Jiřina Macháčková

Happening Férová snídaně se blíží
„Sejdeme se na trávníku francouzské zahrady v zámec-
kém parku! Vezměte si deky a pojďme posnídat společ-
ně na hezkém místě. A co bude dobrého? No přece fair
trade produkty.“
Světový den pro fair trade se již desátým rokem slaví
vždy druhou květnovou sobotu. Na celém světě se
v tento den konají happeningy, koncerty, průvody
a další veřejné akce. Jednou z možností, jak tuto udá-
lost oslavit, je i Férová snídaně, tohoto mezinárodního
happeningu se v různých zemích světa včetně České
republiky zúčastnilo přes 110 tisíc lidí. 
Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obcho-
du, jehož cílem je zajistit garantované výkupní ceny
pěstitelům a řemeslníkům ze zemí Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky. Je přitom dbáno na životní prostředí,
rozvoj komunit a je vyloučena dětská práce. Celý kon-
cept se rozvíjí již padesát let a získává v celém světě
stále větší podíl na trhu s typickými komoditami těch-
to zemí, jako je káva, kakao, čaj nebo banány, pome-
ranče či bavlna. Například ve Švýcarsku se již 50 %
banánů prodá v rámci fairtrade, což má již silný dopad
na sociální život farmářů. Přitom je dobré si uvědomit,
že nejde o charitu na chudé farmáře. Jde o obchod,
jako každý jiný. Ano, garantované výkupní ceny

pro pěstitele v rámci spravedlivého obchodu jsou třeba
o sto procent vyšší než na světovém trhu, ale tato
položka se podílí na koncové ceně v našem šálku jen
malou měrou. Představa, že jsem si koupil 1 kg baná-
nů, a tak přispěl polovinou ceny „na Afriku“ je iluzor-
ní. Jediné, co se vaší koupí např. fairtrade kávy stalo,
že její výkup, přeprava a zpracování neproběhlo obvy-
klou cestou přes množství zprostředkovatelů. Proto se
tento způsob obchodu čile rozvíjí. V Británii se již 20 %
kávy prodává přes fairtrade a její cena se již blíží ceně
té „obyčejné“. V britské Dolní sněmovně se konzumu-
je káva označená známkou FAIRTRADE a poslanci nám
tak dávají jasný signál, že máme volbu. 
Je tu nový spotřebitelský trend, který vyjadřuje spole-
čenskou odpovědnost nás spotřebitelů. Je dobré se
připravit na změny, které tato vůle přináší. Litomyšl je
devatenáctým městem v Česku, které se zapojilo
do Férových snídaní. A kdo dává přednost židlím před
dekou, pro toho je zámečtí připraví. Posnídejme spolu
ve férovém duchu v sobotu 14. května v půl jedenácté
dopoledne. Na chutnou snídani, kterou zajistí česká,
z větší části dobrovolnická organizace NaZemi, srdeč-
ně zve Kamil Novotný. V Litomyšli bude akce zpestřená
Férovým čajovým obřadem.                    Kamil Novotný

Přijmeme vyučeného
číšníka / kuchaře,

provozovna v centru
Litomyšle.

Tel. 602 330 556
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Po odmlce opět 
přichází Minifest
Po roční odmlce opět přichází akce pro milovníky
dobré muziky s názvem Minifest. Letošní 2. ročník se
uskuteční 4. června opět před Lidovým domem. V pro-
gramu od 13.00 do 22.00 vystoupí 7 kapel z Litomyšle
a okolí. 
Těšit se můžete na litomyšlské partičky jako Willow
Lake, Chaos K.Z.R., známé Trio de Janeiro nebo
Night´s Joy. Dorazí také litomyšlsko-ústeckoorlická
kapela Mother´s Angels či z nedalekého Tržku Dědovy
blechy. Hostem bude chrudimský swingový orchestr.
Nenechte si ujít svoji oblíbenou kapelu nebo si
poslechněte ty, které znáte méně. Při kvalitní muzice
se můžete občerstvit a strávit pohodové chvíle.
Vzhledem k tomu, že organizaci plně nepokryjí spon-
zorské dary, bude vybíráno dobrovolné vstupné
na pokrytí výdajů.                                                        -red-

Markéta Poulíčková & RockStars aneb
70 - 90tky na živo s vynikající kapelou

Pokud máte rádi hudbu U2, Lennyho Kravitze, Rolling
Stones, Fregie, Anastacie, Joan Jett, Arethu Franklin,
Alicia Keys, Michaela Jaksona, Tiny Turner, Beatles,
Faith No More, Pink Floyd, Queenů a dalších… nene-
chte si ujít tento koncert. Do Kotelny zavítá Markéta
Poulíčková & RockStars, volné hudební sdružení,
skládající se z hudebníků, které znáte z i z jiných
populárních skupin. 
Projekt vznikl z důvodu zahrát si největší světové hity
na velmi vysoké úrovni. Namátkou uvedeme několik
hudebníků, kteří se projektu již zúčastnili. Richard
Sheufler – basa (Pražský výběr 2, Kricipusk atd.), Ště-
pán Eliaš - klávesy (Kamil Střihavka band), Lukáš
Chromek (Airfare), Olda Krejčoves (Monkey Business),
Štepán Smetáček (Wanastowi Vjecy, Arakain) atd. Roc-
kStars pravidelně každý měsíc vyprodají koncert
v Hard Rock Cafe Praha. V jaké sestavě do Kotelny sku-
pina dorazí, to se nechte překvapit! 

Markéta Poulíčková je známá v poslední době hlavně
z veleúspěšného muzikálu Carmen Hudebního Divadla
Karlín, kde hraje druhou hlavní roli po boku Lucie
Bílé. A zajímavostí je i Markétino vystoupení s hradec-
kou filharmonií na Smetanově Litomyšli 13. a 14.
června s programem Bohemian Rhapsody, ale i dalších
velikánů světové rockové hudby. 
Večírek v Kotelně 14. května od 20.30 jistě velmi vkus-
ně uzavře DJ Enzo. Přijďte se pobavit. Těšíme se
na vás. Více na www.marketapoulickova.cz.

Pavel Holý, foto promo foto

Čtvrtý Dětský den 
na Veselce
V neděli 5. června se bude konat již IV. ročník zábav-
ného odpoledne pro děti i dospělé. Díky ochotě členů
Samurai klubu a dalších hodných lidiček vznikne
odpoledne plné zábavných a naučných soutěží a her.
Budou se moci zapojit i rodiče či příbuzní. Přestávky
mezi soutěžemi naplní mimo jiné i vystoupením kou-
zelníka. K dobré náladě bude dětem hrát a zpívat
zábavné duo Míra a Dáda. Každý zúčastněný si odnese
odměnu, kterou si sám vybere z naší bohaté nabídky.
Začínáme v 15.00 a tímto srdečně zveme všechny rodi-
če a děti, aby s námi strávili příjemné nedělní odpoled-
ne na Veselce.                                            Lenka Seklová

Hard Burger level 4
Již čtvrté pokračování úspěšného indoorového mini-
festivalu metalových a corových kapel Hard Burger se
koná v Music Clubu Kotelna v Litomyšli, a to v pátek
20. května. Nyní účast přislíbili hardcore-punkoví
Stand All Hazard z Jeseníku, královéhradecká hardco-
re smetánka Everyday Hate, orlicko-ústečtí alkopun-
káči Big Beer Terror a jako hlavní tahák Poppy Seed
Grinder (PSG) z Prahy, orientovaní na brutální
death/grind, ovlivněný HC postupy. Kromě domácí
scény vystupují PSG pravidelně též na zahraničních
metalových festivalech a nyní si je můžete poslech-
nout i v Litomyšli. 
Všichni fanoušci tvrdé muziky (a nejen ti) jsou zváni
a rozhodně by si tuto akci neměli nechat ujít. Podrob-
né info na http://bandzone.cz/fan/hardburger nebo
na facebooku.                                                             -red-

Vlastimil Marek ukončí
svoji čtyřicetiletou 
přednáškovou činnost 
v Litomyšli
Neúnavný propagátor nového
myšlení, autor více než desít-
ky knih a tisícovky blogů,
celoživotní alternativní
hudebník a muzikoterapeut,
Vlastimil Marek, vystoupí
v Litomyšli v rámci cyklu
veřejných přednášek Poznání
2011. 
Vlastimil Marek je kromě neu-
stálé osvětové činnosti na poli myšlení znám přede-
vším díky knihám Nová doba porodní, Hudba jinak
nebo Tajné dějiny hudby, kde objasňuje dnes již zapo-
menutou roli zvuku v našich životech. Knihy způsobi-
ly otřes v dosavadním chápání hudby a porodnictví
v Česku. Zabývá se též třicet let zenovou filozofií
a zkušenosti získané i z pobytů v japonských klášte-
rech shrnul v knize Návod na použití člověka. V roce
1986 byl vzat do vazby a odsouzen za pořádání mírové-
ho gongového koncertu, v roce 1990 rehabilitován. 
I když v loňském roce ukončil svoji činnost, provede
dle svých slov, ještě jednu poslední akci a to právě
u nás v Litomyšli. Veřejná přednáška s názvem „Jak
jsme (z)mateni rozumem:… o iluzích, produkovaných
egem a nezvládnutými hormony, o omylech našich
rodičů a dědů a o jiných paradoxech přelomové doby“
se koná v sobotu 7. května od 16.00 v Čajovně v muzeu. 

Kamil Novotný

Konopné hody
Rádi byste ochutnali jídla z kono-
pí? Příležitost máte v sobotu 14.
května od 11.00 v restauraci
na Veselce. Veselka totiž pořádá
již druhý ročník konopných hodů
- jídla a chuťovky vařené z konopí
setého. V nabídce budou jak jinak
nápoje z konopí - konopné pivo,
konopná medovina, konopný čaj
aj. Neobávejte se. Opojná droga
Delta 9 - Tetrahydrocannabiol se
v konopných semenech nevysky-
tuje. Podrobnosti o této zajímavé
rostlince podle www.hemp-pro-
duction.cz jsou následující: Kono-
pí seté (cannabis sativa) je
součást zdravé výživy. Stěží se
může nějaká rostlinná potravina
světa měřit s výživnou hodnotou
semena konopí. Ze všech rostlin
má konopí nejvyšší obsah esenci-
álních mastných kyselin. Olej zís-
kaný ze semena konopí obsahuje
s pouze osmi objemovými procen-
ty nejnižší podíl nasycených tuků.
Zvláště vyváženým poměrem pro-
teinů a esenciálních tuků je
konopné semeno přímo ideální
pro naši výživu. Nadto se stará
v těle o vybudování imunoglobuli-
nu - bílkovin, které jako protilát-
ka zabraňují infekcím ještě dříve,
než mohou být jejich symptomy
zřejmé.                            Jiří Kohák

VIVALDIANNO tour 2011
v Litomyšl zrušeno 
Koncert Vivaldianno tour 2011, který se měl původně
konat 19. dubna ve Smetanově domě, se definitivně
ruší. Podle informace Ticketportalu se totiž zatím
nepodařilo upřesnit náhradní termín. To znamená, že
zakoupené vstupenky pozbývají platnosti. Vstupné
bude vráceno oproti předložení vstupenek v místě
jejich zakoupení.                                                         -red-

Prodám garáž v Cihelně
Tel. 605 147 805
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Regionální muzeum zve na výstavy
Výstava Zdeněk Miler dětem
Až do 4. září můžete v Regionálním muzeu v Litomyšli
(RML) navštívit interaktivní výstavu, připomínající
osobnost a dílo Zdeňka Milera. Ten v letošním roce
oslavil 90. narozeniny a jeho nejznámější postavička
Krteček 55 let. Výstava je zapůjčena od Centra
pro rodinu a sociální péči Ostrava, Klub Ámos a je urče-
na dětem od 4 do 9 let, rodinám s dětmi, ale nejen jim,
zkrátka všem, kteří mají rádi malého Krtečka a jeho
kamarády.
Výstava je složena z kulis ve tvaru rozevřených knih,
na kterých jsou velké reprodukce Milerových ilustrací.
Rozevřené knihy tvoří „pokojíčky“, v nichž děti plní
různé úkoly. Například pomáhají krtkovi opravit rozbi-
tou raketu, skládají z paměti příběh z pohádky „Jak
krtek ke kalhotkám přišel“, spolu s krtkem hledají
cestu z bludiště, skládají vláček z pohádky „O mašin-
kách“ a mnoho dalších her a soutěží. Součástí výstavy
je katalog, do kterého si děti zapisují správné odpově-
di a za splněné úkoly dávají razítka. 
Skupiny, školy, školky, mateřská a rodinná centra
mohou každou středu od 9.00 do 12.00 a každý víkend
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 využít možnosti
hraní s lektorem. Mimo uvedené dny lze objednat
na kmoskova@rml.cz, tel.: 461 615 287. Pro ostatní
návštěvníky je výstava k dispozici kdykoliv dle otvíra-
cí doby.
V termínu 20. května od 18.00 do 24.00 proběhne
v hlavní budově muzea III. litomyšlská muzejní noc.
Pro tento večer bude výstava „Zdeněk Miler dětem“
doplněna interaktivní výtvarnou kreací Výlet
do pohádkového světa Zdeňka Milera. Opět se potká-
te s Krtečkem, neposedným štěňátkem a dalšími
kreslenými kamarády. Můžete se „převtělit“ do role
pilné včelky, vyzkoušet si cestu norou, zahrát si
na malíře, stát se tkalcem, nasednout s Krtkem
do rakety a podívat se do vesmíru a mnoho dalšího.
Od muzejní noci bude tato výtvarná kreace součástí
výstavy a po celou dobu jejího trvání přístupná
veřejnosti.

Výstava Mezi Vazy - Litomyšlská knihvazačská
soutěž 2011
Od 6. do22. května bude v Regionálním muzeu v Lito-
myšli k vidění výstava spolupořádaná s Fakultou res-
taurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, která
představí přihlášené a vítězné projekty z „Litomyšlské
knihvazačské soutěže 2011“. Vyhlášení výsledků
a ocenění soutěžících se uskuteční na vernisáži, která
se bude konat 5. května v 16.00 v prostorách muzea.
Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní
vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity
Pardubice (FR UPa) vyhlásil pro studenty FR první roč-
ník knihvazačské soutěže pod názvem „Mezi Vazy“.
Nápad na soutěž vzešel ze snahy přiblížit studentům -
restaurátorům - uměleckou knižní vazbu a prohloubit
spolupráci jednotlivých atelierů fakulty restaurování.
V dalších ročnících se počítá s účastí i jiných škol,
které se problematice restaurovaní knižní vazby nebo
umělecké knižní vazbě také věnují. Knihu pro účel
soutěže darovalo nakladatelství TORST. Jde o drobnou
monografii věnovanou fotografu Petru Župníkovi,
představiteli výtvarného proudu slovenské aranžova-
né fotografie 80. let.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: umělecká knižní
vazba a návrh na knižní vazbu. Soutěž byla vyhlášena
v prosinci loňského roku a účastníci své práce odevz-
dávali do poloviny dubna. Následně zasedla odborná
komise, které předsedal významný český umělecký
knihař Jiří Fogl.
III. litomyšlská muzejní noc
Třetí muzejní noc v Litomyšli se uskuteční 20. května
od 18.00 do 24.00 v prostorách regionálního muzea
a státního zámku. V hlavní budově RML se můžeme
těšit na: 
Tvůrčí dílnu Kniha a grafika hrou ve spolupráci
s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice. Pod
odborným vedením Radomíra Slovika a Lukáše Tůmy si
můžete vyrobit dekorativní knihařské škrobové papí-
ry, knižní vazby bez použití lepidla nebo vyzkoušet
grafické techniky jako ruční tisk z linorytu a dřevoře-

zu. Dále pak na výstavu Zdeněk Miler dětem s dopro-
vodným programem. 
V Rodném bytě Bedřicha Smetany se uskuteční:
Hudební vystoupení studentek a učitelů Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli. V 19.00
a ve 20.00 zahraje na akordeon Veronika Kladivová.
Ve 21.00 a ve 22.00 vystoupí duo: housle Jana Věneč-
ková a na klavír ji doprovodí Petr Jiříček.
V zámeckém sklepení proběhne v čase od 18.00
do 24.00 noční vědomostní hra s odměnou a ochut-
návkou vín. 
Program muzejní noci je určen dospělým, rodinám
s dětmi a všem, kteří chtějí nahlédnout do muzea
v noci. Změna programu vyhrazena!
Výstava Cesty dálek - Jaroslav Horák – Čína, Ondřej
Getzel – jihovýchodní Asie a Oceánie
Od 28. května do 30. června se v Regionálním muzeu
v Litomyšli uskuteční fotografická výstava Jaroslava
Horáka a Ondřeje Getzela. Představí snímky z jejich
cest především do Číny, jihovýchodní Asie a Oceánie.
Od himálajských vrcholů po vyprahlé australské pou-
ště. Úsměvy laoských dětí i hluboké vrásky na tvářích
tibetských mnichů.
Výstava přibližuje země Asie, Oceánie i realitu tamní-
ho všedního života. Fotografie krajiny jsou mnohdy
výsledkem dlouhého čekání na ideální světlo v extrém-
ních podmínkách. U portrétů místních lidí rozhodova-
ly o výjimečných záběrech pouhé setiny. Doufáme, že
cesty dálek dýchnou i na vás.
Výstava Adolf Kašpar - Filosofská historie
V Rodném bytě Bedřicha Smetany bude od 1. června až
do 31. října k vidění výstava s názvem Adolf Kašpar –
Filosofská historie. V roce 2011 si totiž připomínáme
160. výročí narození spisovatele Aloise Jiráska, který
žil 14 let v Litomyšli a působil zde jako gymnaziální
profesor dějepisu a zeměpisu. Z Litomyšlského pro-
středí však čerpal inspiraci i pro svá literární díla,
z nichž nejznámější je Filosofská historie (1878). Ta se
dočkala řady vydání s ilustracemi různých autorů,
nepřekonané však zůstanou ilustrace Adolfa Kašpara.
Výstava vznikla také díky zápůjčce originálů ilustrací
ze soukromé sbírky autorových dědiců.
Prohlídky mimo otevírací dobu je možné objednat
pro skupiny na tel. 461 615 287, 737 823 389 nebo
info@rml.cz.                                                                  -red-

V Litomyšli budou 
Benátky a ještě
pod sněhem
Do Litomyšle přijede divadelní soubor SemTamFór
ze Slavičína a zahraje v pátek 3. června od 19.00
v Klášterních zahradách komedii Benátky pod sně-
hem. Srdečně jsou zváni všichni milovníci situačních
komedií a zábavy pod širým nebem. Pouze v případě
deště se bude hrát ve velkém sále hotelu Zlatá Hvězda
na náměstí v Litomyšli. 
Komedie diváky zavede k prostřenému stolu dvou
mileneckých párů. Ovšem při večeři dojde k nečekané
záměně, která málem rozboří vztahy. 
Prodej vstupenek je na místě hodinu před začátkem
programu. Zájemcům doporučujeme, aby si s sebou
vzali deky, protože se sedět bude na trávě. Více infor-
mací je na www.dobredivadlo.cz.
Divadlo SemTamFór vzniklo v roce 2002. Jako autorské
divadlo bylo ovlivněno autory Suchým a Šlitrem.
Samotný název divadla SemTamFór charakterizuje
jeho zaměření a převážně komediální repertoár.
Komedie uspěla na festivale Jiráskův Hronov.

Tomáš Langr

Václav Havel s Natalií Portman 
v litomyšlském kině

Mám za to, že není třeba sáhodlouze představovat
režisérský počin dramatika Václava Havla s prozaic-
kým názvem Odcházení. Vyslechli jsme si o něm
mnohé nelichotivé kritiky, a tak je namístě spíše zdů-
vodnění toho, proč by vám právě tento snímek neměl
uniknout mezi prsty.
Víte, ono nelze jít na film našeho bývalého prezidenta
s očekáváním, že nám bude naservírován nenáročný
filmový středoproud typu Líbáš jako Bůh. Hned zkra-
je; Odcházení není pro každého. Je nutné si uvědo-
mit, jak sečtělým a inteligentním Václav Havel je,
a očekávat tedy sled událostí, u kterých budeme
muset přemýšlet. Což, nebudeme si nic nalhávat, činí
mnohým lidem v dnešní době velkou potíž. Rovněž
není na závadu orientovat se v Havlových předcho-
zích divadelních hrách. Odcházení je jeho poslední
hrou umístěnou před filmovou kameru, ve které se
odráží obraz současné společnosti, a to nejen té poli-
tické. Nebo snad není pravdou, že našeptávači mají
větší vliv než loutky, jež místo sebe nastrkávají krve-
lačnému obecenstvu? Snímek disponuje krom neoby-
čejné hloubky skvělým vizuálním zpracováním
a působivou hudbou Michala Pavlíčka, který pracoval
i s notoricky známými skladbami Beethovena či Dvo-
řáka. Režisér si vyhrál s detaily a nezapomněl ani
na humorné absurdity. No a co se hereckého ansámb-
lu týče, lze jej označit přízviskem koncertní! Objevují
se v něm dvorní herci Havlových her (J. Abrahám,

pojďte do kina P. Landovský), členové Charty 77 (V. Chramostová,
S. Milota), v davových scénách lze zahlédnout bývalé
politiky a členy tehdejšího prezidentova týmu. Sečte-
no podtrženo; nedovolte předsudkům, aby vám zabrá-
nily zhlédnout film vyčnívající z řady. Příležitosti
k tomu budete mít dvě, a sice 10. a 11. května v 19.30
v litomyšlském Kině Sokol. Nenechte se ovlivnit názo-
ry kritiků, kteří cupují českou tvorbu již z principu,
a utvořte si názor vlastní. Vždyť, kdy se opět poštěstí
a některý z našich (ex) prezidentů napíše a následně
natočí film? Že by Václav Klaus? Inu, kdo ví - pero už
má…
To americký snímek Ivana Reitmana Hlavně nezá-
vazně jest oproti Odcházení rozhodně pro každého.
Omílá již tolikrát omletý scénář, avšak s novátorskou
elegancí a milým zpracováním, které docení přede-
vším diváci žijící v páru. A těch bývá v měsíci květnu
více než jindy. Hlavní zbraní této romantické kome-
die je čerstvá držitelka Oscara Natalie Portman, opět
jistým způsobem duševně rozdvojená, jako v Černé
labuti. Především zde však z Ashtona Kutchera
dokázala učinit herce, v což mnoho diváků už ani
nedoufalo. Pokud tedy netoužíte chodit do kina pře-
mýšlet, ale chcete se nechat bavit a unášet řekou
podobností vašemu vlastnímu životu, zajděte
na film Hlavně nezávazně do Kina Sokol 24. či 25.
května v 19.30.
Součástí květnového programu Kina Sokol jsou taktéž
dvě představení pro děti, 8. května v 17.00 české Auto-
pohádky a 22. téhož měsíce americká Máma mezi Mar-
ťany.                      Josef Vajrauch alias Pepinec z ČSFD

Pronajmu garáž
v přední části bývalé cihelny u sídliště. 

Nájemné 600 Kč měsíčně. Tel. 605 761 379.
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Květinový den v Osíku
Milí přátelé Českého dne proti rakovině (Květinového
dne), dovolte nám pozdravit vás a pozvat vás 11. květ-
na od 17.00 do 19.00 do klubovny zbrojnice Sboru dob-
rovolných hasičů v Osíku, kde organizujeme finanční
sbírku Českého dne proti rakovině 2011. 
Díky vaší nezištné pomoci můžeme s radostí konstato-
vat, že sbírka v roce 2010, kterou jsme také organizo-
vali, a to i přes pokračující nepříznivou ekonomickou
situaci, byla nečekaně úspěšná. Podařilo se totiž
vybrat více než 14 560 000 Kč. Náš sbor také vybral
nemalou částku a to přes 4 000 Kč. 

Z vybraných finančních prostředků v letošním roce
Liga proti rakovině Praha podpoří projekty nádorové
prevence. Finanční příspěvek při zakoupení květinky
je 20 Kč.
Jménem všech, kterým vámi vybrané peníze pomohou
či dokonce možná zachrání život, vám ze srdce děku-
jeme a doufáme, že se můžeme těšit na vaši účast 11.
května u nás v klubovně. 

za organizátory sbírky Český den proti rakovině
Jana Kolářová

Janovský festiválek
Ve dnech 6. - 7. května se v Janově koná 16. ročník
akce nazvané Janovský festiválek. 
Pátek se ponese ve stylu tiššího písničkářství v podání
anglického písničkáře Richarda McCranora, trstěnic-
kého dua Hugo a Já a litomyšlské kapely Psiskapsy,
která tentokráte zahraje poloakusticky, zkrátka tako-
vé malé komorní SKA. Celý hudební blok začíná
v 18.00 v sále kulturního domu a restaurace Na Rych-
tě obce Janov. Sobotní brzké odpoledne je věnováno
dětem. Malí diváci a jejich rodiče se mohou těšit na tři
divadla, která svá představení odehrají na sále janov-
ského kulturního domu. Od 13.00 vystoupí komické
duo z brněnské JAMU Malá a Velká s představením
Lavička a workshopem žonglování, poté bude následo-
vat vystoupení svitavské Divadelní společnosti Tetiny
a její hra Apolena a Filomena. Divadelní blok zakončí
spolek z Lubné Banašinako a epos O Kozlíkovi. Během
odpoledne je také připravena Hairshow litomyšlských

kadeřnických salonů Evanescente a Nadja. V sobotu se
poblíž restaurace Na Rychtě otevře čajovna, ve které
vznikne další hudební scéna, na níž vystoupí zlínské
duo Huso, brněnská dívčí kapela Spálený sušenky
a v podvečer se zde odehraje volný hudební jam všech
návštěvníků festiválku, kteří si s sebou přinesou něja-
ký ten hudební nástroj. Od 19.30 vystoupí na sále kul-
turního domu kapely: Unifiction (excentrický
kryptopunk z Prahy), Vintage Wine (energická irská
a skotská muzika z Prahy), již zmiňovaní HUSO
(hudební socky ze Zlína) a na závěr vystoupí Hadry
z těla a Marika Antonova. Před půlnocí prozáří tmu
ohnivá show. 
Festival se koná za podpory obce Janov. Vstupné
na celý festival činí 150 Kč. Na páteční večer 60 Kč.
Na sobotní večer 100 Kč. Sobotní divadla budou mít
děti zdarma a dospělí za 30 Kč. 

Vladislav Steinbauer
Kácení máje v Benátkách
Dne 28. května pořádá obec Benátky staročeské káce-
ní máje. Čeká nás průvod vesnicí, který bude začínat
v 13.00 na hřišti. Průvod povedou koně s povozy
s hudebním doprovodem ČISBEND a hosté, kteří nám
budou hrát v lidovém tónu celé odpoledne. Průvod
končí opět na hřišti. Následuje vystoupení „České
besedy“ z Mistrovic a lidové tanečky dětí. Poté se
můžeme těšit na zlatý hřeb dne – kácení máje. Večer
k tanci a poslechu zahraje kapela BAFIX (country).
Po celou dobu akce bude vstupné dobrovolné, občer-
stvení zajištěno: klobásy, koláče, pivo, limo a jiné
pochutiny. Také zde bude možnost zhlédnout staro-
český jarmark. 
Těší se na vás obec Benátky.               Šárka Pakostová

Mykologická poradna v Chocni
opět funguje

Mykologický klub Choceň zahajuje pravidelné houbař-
ské poradny v Choceňském muzeu každé pondělí od 2.
května do 28. listopadu vždy v čase 16.00-18.00.
Pokud si donesete houby, rádi vám je určíme. Houby
skladujte na spodku lednice v uzavřené misce s kap-
kou vody.

Každé úterý budeme opět měnit vitrínku s houbami
v Tržku u lávky přes řeku Loučnou. I zde vám můžeme
určit houby, které si donesete. Schůzku je možné
i domluvit. Telefon: 739 238 950, e-mail:
evatrzek@seznam.cz, www.mkchocen.estranky.cz.

Eva Randová 

Janovská mateřinka
slaví šedesátku
Letos v září bude Mateřská škola v Janově slavit kulaté,
šedesáté narozeniny. MŠ byla totiž poprvé otevřena
v září roku 1951. Ovšem samotná oslava tohoto
významného výročí se uskuteční již v květnu, přesněji
v pátek 20. května od 16.30 v areálu fotbalového hřiště
na dolním konci Janova. Vlastní oslavě bude předchá-
zet Den otevřených dveří ve čtvrtek 19. května od 6.30
do 16.30, kdy budou zájemci moci navštívit a prohléd-
nout si školu. 
Páteční oslavy se uskuteční za každého počasí. Děti vás
potěší svým vystoupením, čeká nás i překvapení
v podobě krátkých vstupů některých bývalých absol-
ventů školy, kteří s humorem zavzpomínají na své dět-
ství v janovské škole. Připravena bude výstava
dětských prací, kroniky, dobových fotografií a vybra-
ných údajů od roku 1951 až do současnosti. Samotnou
výstavu pak bude možné zhlédnout v areálu hřiště
i následující den, tedy v sobotu 21. května v odpoled-
ních hodinách od 15.00 do 19.00.
Samozřejmou součástí páteční oslavy bude občerstvení
a možnost zakoupení CD s dobovými fotografiemi
v digitální podobě. Po oficiálním programu můžete
zůstat, posedět, popovídat si, zavzpomínat či zatančit
při reprodukované hudbě.
Zveme všechny, kteří chtějí šedesátku MŠ oslavit,
pamětníky, bývalé žáky a samozřejmě zaměstnance.
Těch se ve školce za 60 let vystřídalo více jak čtyři desít-
ky. Přijďte se podívat na své bývalé pracoviště v den
oslav – 20. května v době od 14.00 do 16.00. -red-

Věda a technika na dvorech škol
také na litomyšlském gymnáziu

Ve dnech 18. až 28. dubna pořádala Univerzita Pardu-
bice Zážitkový supertýden. V rámci něho se uskutečni-
la celá řada popularizačních akcí v několika městech
Pardubicka. Akce byly zaměřeny na podporu technic-
kých a přírodovědných oborů, při nichž si zájemci
mohli ověřit, že věda a technika mohou být i zábavné.
Do Zážitkového supertýdne se zapojily tři technicky
zaměřené fakulty pardubické univerzity – Fakulta
chemicko-technologická, Dopravní fakulta Jana Per-
nera a Fakulta elektrotechniky a informatiky, které
připravily pro studenty a žáky zejména základních a
středních škol zážitkové dílny, jejichž cílem bylo uká-
zat svět moderních technologií a technické a přírodo-
vědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit
tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory,
případně je motivovat k jejich dalšímu studiu. Zážit-
kový supertýden zahájila „Věda a technika na dvorech
škol“, která 19. dubna zavítala také na Gymnázium
Aloise Jiráska v Litomyšli, i když v tomto případě by se
dalo mluvit o „nošení dříví do lesa“. 
„Zážitkové a zábavné aktivity byly určeny především
žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům

základních a středních škol Pardubického kraje, ale
mohli je navštívit i další zájemci, včetně rodičů
žáků. Prezentace se konaly přímo v regionu, ve měs-
tech, kde školy sídlí. Tento způsob prezentace nejen
šetřil žákům a pedagogům čas a výlohy spojené s
cestováním, ale umožnil návštěvu projektu většímu
počtu škol z místa konání,“ uvedla k akci koordiná-
torka regionálního pilotního projektu Věda a techni-
ka na dvorech škol Ing. arch. Iva Svobodová.
„Doufáme, že takovéto akce podpoří pozitivní vní-
mání technických a přírodovědných oborů a upozor-
ní na význam vědy a techniky v našem každodenním
životě,“ dodala Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka
Univerzity Pardubice.
„Zážitkový supertýden“ byl součástí Individuálního
projektu národního (IPN) „Podpora technických a pří-
rodovědných oborů“, řešeného projektovým týmem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pod-
porovaného finančně z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR, kde Univerzita Pardubice je
regionálním koordinátorem pro Pardubický kraj.

-red-

Škola v přírodě 
s oslem Ámosem
Naše třída 3.B spolu s žáky 3.A a s třídními učitel-
kami z I. Základní školy v Litomyšli jela v březnu
na týdenní školu v přírodě do Oucmanic. Ubytová-
ní se mi moc líbilo, protože jsme bydleli v přírodě
na statku. Pokoje měly legrační názvy, jako třeba
Mraveniště nebo Nora.
Hned první večer byl naplánovaný báječný pro-
gram. Hráli jsme zábavné hry a hodně jsme se poba-
vili. Ve středu jsme byli na celodenním pěším výletu
v Chocni. Super! V osm večer jsme si obvykle chodi-
li lehnout. Paní učitelka zhasla, ale my kluci jsme si
ještě dlouho povídali.
A jak jsme se učili? Bylo to lepší než ve škole. Výuka
byla trochu zkrácena, o to víc jsme byli v přírodě,
protože počasí bylo krásné. Nejraději jsme byli
s oslem Ámosem a kozou Maryšou. 
V Oucmanicích byl výborný čerstvý vzdoušek
a dobré jídlo. Není jediná věc, která by se mi tam
nelíbila! Klidně bych se tam přestěhoval.

Vojta Plešinger, 3.B ZŠ Zámecká
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Ekologická exkurze žáků III. ZŠ Litomyšl
V úterý 12. dubna jsme navštívili sběrný dvůr ve Svita-
vách. Po uvítání následovalo krátké povídání o plas-
tech a způsobech třídění odpadu. Pán, který měl
prohlídku na starosti, nás vzal do třídícího centra, kde
jsme viděli pás, ze kterého se ručně vybírají odpadky,
patřící na sběrný dvůr. 
Návštěva se nám líbila, odnesli jsme si spoustu zajíma-
vých zkušeností a poznatků. Jedním z nich je i to, že
se máme učit, protože není zaměstnání jako zaměst-
nání.
Děkujeme Městu Litomyšl za poskytnutí finančních
prostředků na dopravu.                       Bára Horáčková,

6.B, ZŠ T. G. Masaryka, foto Pavel Jakl

Kraj řeší kritickou situaci stavu svých silnic
Stav silnic v majetku Pardubického kraje je špatný.
Vinou nastavení rozpočtového určení daní kraj nemá
prostředky, aby neustále se zhoršující situaci zvrátil.
Krajská samospráva uvolnila v březnu na opravy dal-
ších 30 milionů korun. Z této částky bude opraveno
sedm havarijních úseků silnic z padesáti. Kritický stav
to příliš neřeší. Silničáři evidují v kraji 114 kilometrů
silnic v havarijním stavu. Jedná se o úseky, které již
nelze opravit běžnou údržbou. Na jejich opravu by
bylo potřeba vynaložit částku půl miliardy korun,
které by obnovily sjízdnost na dalších 6 až 10 let.
Pardubický kraj má v majetku 3 137 kilometrů silnic II.
a III. třídy. Už v roce 2004 bylo 28 % těchto komunika-
cí, které kraj ve špatném stavu převzal od státu,
v havarijním nebo nevyhovujícím stavu. V loňském
roce bylo za nevyhovující nebo havarijní označeno 48
% krajských silnic II. třídy. U „trojek“ je to dokonce
přes 70 %. Pokud se výrazné podfinancování údržby
silnic nezmění, očekávají reálné scénáře havarijní
nebo nevyhovující stav u všech silnic během zhruba
deseti až patnácti let. „Příspěvek od zřizovatele Par-
dubického kraje správě silnic na rok 2011 činí 350
milionů korun. To umožňuje vynaložit pouhopouhých
114 tisíc na jeden kilometr zimní a letní údržby silnice
a rok. To je částka nejenom nedostatečná, ale také
v porovnání s ostatními kraji nejnižší,“ vysvětluje pří-
činy špatného stavu silnic v majetku kraje náměstek
hejtmana Jan Tichý. 
Doposud Správa a údržba silnic Pardubického kraje

dokázala i za tyto prostředky udržet srovnatelnou
technickou úroveň udržovaných silnic s ostatními
kraji. „Roční deficit samotné údržby silnic je nejméně
200 milionů korun,“ připojuje se k tomu ředitel Správy
a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.
„Třicet milionů korun nyní uvolněných krajem nám
umožní opravit sedm úseků silnic, které jsou v havarij-
ním stavu. U dalších havarijních úseků nám nezbývá
nic jiného, než je označit dopravním značením.
Na opravu ostatních nejsou zatím peníze.“
Jediným možným řešením situace je změna v rozpočto-
vém určení daní. „Současné rozpočtové určení daní
naprosto neodpovídá tomu, o jaký rozsah silniční sítě
se staráme,“ tvrdí Jan Tichý. „Hovoříme o částce okolo
800 až 900 milionů korun, které by každoročně měly
přijít do našich silnic. Musíme si uvědomit, že silnice
a silniční hospodářství tvoří 60 % majetku kraje, při-
tom příspěvek na ně tvoří nějakých deset procent. Je
jasné, že pokud do více než poloviny majetku dáváme
deset procent finančních prostředků, pak to z dlouho-
dobého hlediska není udržitelný stav.“
Vedení Pardubického kraje se kromě toho domnívá, že
odvrátit krizovou situaci by pomohla i změna vyhláš-
ky, která by jasně stanovovala, jaká vozidla po silni-
cích II. a III. třídy mohou jezdit. „Dopravní značení má
z našeho pohledu jednu výraznou vadu,“ vysvětluje
Tichý. „Jestliže převádíme některé silnice z II. třídy
do III. třídy a značením omezujeme vjezd, musíme
dodatkovou tabulkou povolit vjezd dopravní obsluze.
Bohužel, dopravní obsluhou může být i čtyřicetituno-
vý kamion, který se nám tak dostane na silnici III.
třídy, po které by neměla jezdit vozidla nad 12 tun.“
Tato opatření, která by měla pozitivní vliv na zoufalý
stav krajských silnic, ovšem nemá kraj ve svých rukou.
To může změnit pouze stát a kraje s vládou toto téma
řeší, stejně jako možnost mimořádného finančního
příspěvku na opravy silnic v letošním roce. 
Kraj zvažuje půjčku
Vzhledem k současnému velmi špatnému stavu kraj-
ských silnic ale samospráva zvažuje i vlastní řešení,
kterým by mohla být půjčka. „Výhodná by pro nás byla
kombinace úvěru z Evropské investiční banky (EIB)

a vydání obligací. Domnívám se, že by si Pardubický
kraj mohl půjčit miliardu, kterou by tvořila půlmiliar-
dová půjčka od EIB a půlmiliardové obligace s tím, že
by tyto peníze byly spláceny z rozpočtu odboru dopra-
vy Pardubického kraje,“ říká náměstek hejtmana.
„Splácení vychází na zhruba 60 až 70 milionů ročně,
což není při rozpočtu odboru dopravy, který se pohy-
buje kolem jedné a půl miliardy, zásadní problém.“
Kraj by tak podle Tichého mohl odvrátit hrozící vážnou
degradaci některých úseků silnic v majetku kraje
a z hlediska stavu silniční sítě by se zařadil do průmě-
ru mezi ostatní regiony. Navíc by došlo k odvrácení
nesmírně vysokých nákladů v budoucím období způ-
sobených oddálením oprav. V době krize, kdy stavební
práce jsou za poloviční ceny, je investování výhodné.  
Vyjádří se i veřejnost
K poměrně významným otázkám investic do krajské
silniční sítě se ale nebudou vyjadřovat jen politici
a odborníci. Krajská samospráva chce, aby se k tomu-
to tématu vyjádřila i veřejnost, a proto připravila
anketní akci. V obcích Pardubického kraje budou
umístěny schránky s anketními lístky, prostřednictvím
kterých budou moci občané vyjádřit svůj názor. „V
reakci na určitou mediální kampaň tvrdící, že do silnic
bylo investováno už dost prostředků, chceme znát
skutečný názor občanů. Chceme vědět, zda upřednost-
ňují to, aby se Pardubický kraj přestal věnovat komu-
nikacím a místo toho se raději věnoval školství,
zdravotnictví a jiným oblastem. Chceme vědět, co lidé
vnímají jako priority a jejich názorem se budeme
řídit,“ konstatuje náměstek hejtmana Jan Tichý. 
Schránky s anketními lístky budou umístěny v obcích
Pardubického kraje, lidé by je ve většině případů měli
nalézt na obecních úřadech. V Litomyšli je schránka
umístěna v infocentru na Smetanově náměstí. Čas
na vyplnění jednoduchého anketního lístku budou mít
občané jeden nebo dva měsíce, poté bude celá akce
vyhodnocena a názor veřejnosti se objeví v materiálu
připravovaném odborem dopravy pro jednání samos-
právy.

Magdalena Navrátilová, 
tisková mluvčí Pardubického kraje

Astrovíkend opět
na téma zdraví
Dny tajemna a zdraví neboli astrovíkend hostil lito-
myšlský zámek od 2. do 3. dubna již počtvrté. Návštěv-
níci měli možnost oslovit kartářky, astrology, léčitele,
bylinkářku a řadu dalších z celé České republiky. Doz-
vědět se od nich více o stavu svého těla i mysli a to
nejen osobní radou, ale také řadou přednášek. 
„Tato akce měla lidem říci, že jaro a jeho zelená barva
je symbolem naděje, ale také zdraví. Teď je nejlepší
doba pro očistu těla a detoxikaci. Návštěvníci se zde
mohli dozvědět, že tato kúra je na jaře velmi důležitá a
zopakovat si bylinky,“ vysvětlila organizátorka akce
PhDr. Marcela Prošková. Podle jejich slov je právě zdra-
ví u lidí na prvním místě v hodnotovém žebříčku. „Tato
stránka je nejdůležitější a nejvíce motivující. Nebudu
plánovat nic do budoucna, když budu vnitřně řešit
svoji nemoc,“ uvedla Prošková a odkázala na vědomos-
ti našich předků. „Byli daleko chytřejší. Vybírali si z
poznatků, bylo tady větší sepětí s přírodou. Měli samo-

léčitelské schopnosti a velmi dobrou znalost bylinek.
Dnes je to oživení a lidé, kteří na astrovíkendu radí,
toto studují,“ dodala organizátorka. Zastoupeno tedy
bylo například bylinkářství, automatické písmo,
výklad z ruky, výklad z karet, astrologie, runový
výklad, novinkou bylo vylepšování zraku pomocí spe-
ciálních děrovaných brýlí nebo metoda léčby světlem,
nechybělo aurické léčení či bezkontaktní diagnostika. 
A jak to již bývá zvykem, dalšího astrovíkendu v Lito-
myšli se návštěvníci dočkají na podzim. Předběžný ter-
mín je stanoven na 5. a 6. listopadu. 

Text a foto Jana Bisová

E-mailové poradenství při Lince důvěry 
V minulém roce oslavila Linka důvěry Ústí nad Orlicí
své 15. narozeniny. V roce 2011 i nadále nabízíme a
poskytujeme telefonickou krizovou pomoc všem
lidem, kteří se potýkají s nějakým trápením, a to v
nepřetržitém provozu. 
Od 1. března jsme navíc naši činnost rozšířili o novou
sociální službu. Jedná se o poradenství po e-mailu. Na
pracovníky linky důvěry se můžete nově obracet s
jakýmkoliv problémem či trápením na e-mailovou
adresu: napis@linkaduveryuo.cz. Pracovníci, kteří na
vaše e-maily odpovídají, jsou absolventy specializova-
ného kurzu Internetové poradenství. Odpověď na e-
mail je zpracována v nejbližším možném termínu podle
kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4
pracovních dnů).
Novou službu poskytujeme bezplatně. Posláním e-mai-
lového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé
životní situaci dosáhnout na bezplatné poradenství po

e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnu-
tých informací řešit jejich obtížnou situaci. E-mailové
poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s
pomáhajícími službami. Požádáte-li o pomoc, kterou
vám v rámci možností e-mailového poradenství nebu-
deme moci poskytnout, odkážeme a podáme vám kon-
takt na další odborníky, kteří vám problém pomohou
vyřešit. Více o činnosti e-mailové poradny naleznete
na našich webových stránkách:
www.linkaduveryuo.cz
Výhodami e-mailové poradny je její snadná dostup-
nost, anonymita klienta, nulové náklady za využití
služby.
Rychlý kontakt: telefonickou krizovou pomoc posky-
tujeme na čísle 465 52 42 52, e-mailové poradenství
poskytujeme na: napis@linkaduveryuo.cz. 

Luďka Řeháková,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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Rudolf Krautschneider zavítal za litomyšlskými jachtaři
Litomyšlský jachetní oddíl oslavil 30 let od svého zalo-
žení. Při této příležitosti se na litomyšlském Karlově
setkala řada osobností jachetního a windsurfingového
sportu. Vedle průkopníků windsurfingu a jachtingu
v Litomyšli a současných členů oddílu nechyběl ani
světoznámý mořeplavec Rudolf Krautschneider. Oddí-
lu zachovává přízeň od jeho založení a v rámci letošní-
ho setkání jachtařů se s účastníky podělil o řadu
zážitků, dobrodružství a zkušeností z cest světovými
oceány. 
Retrospektivní záběry z kroniky oddílu přiblížily
mladé generaci vývoj windsurfingu a jachtingu v Lito-
myšli. Příspěvek a reportáž Zbyňka Rauše zavedly
posluchače do slunečných exotických krajů Kapverd-
ských ostrovů.

Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 14. 5. od 14.00 - 5. kolo Litomyšlského poháru
2011
So 28. 5. a Ne 29. 5. - 20. Mistrovství České repub-
liky - koná se v domově mládeže pedagogické
školy na Strakovské ulici
www.litomysl.cz/ddm
Billard centrum Litomyšl - Lidový dům
Čt 5. 5. a 2. 6. od 19.00 - Otevřená devítka - 9 ball
pro každého (hraje se každý první čtvrtek v měsíci)
So 7. 5. od 11.00 - O mistra Litomyšle 2011 - 9 ball
- XIV. ročník turnaje jednotlivců, prezentace
v 10.30, startovné 200 Kč, dress code B
www.bclit.org
Jízdárna - Hřebčín Suchá
St 4. 5. od 10.30 - Kritéria mladých koní - chovatel-
ské soutěže
So 7. 5. od 11.00 -  Drezurní veřejný trénink
So 14. 5. od 9.30 - Jarní jezdecké závody, na pro-
gramu je 5 skokových soutěží od 90 do 130 cm.        
So 21. 5. od 10.00 - Jezdecké hry pro děti - jízdy
zručnosti a parkurové soutěže 40, 60, 80 a 90 cm
So 4. 6. od 11.00 - Drezurní veřejný trénink - Z-L +
pony
www.stajmanon.cz
Fotbal - stadion Černá hora
So 7. 5. od 17.00 – Litomyšl x Linhartice – Muži B
So 7. 5. od 9.00 – Litomyšl - Elévové
So 14. 5. od 10.15 a 12.30 - Litomyšl x Horní Jele-
ní - Dorost
So 14. 5. od 17.00 - Litomyšl x Načešice - Muži A

Ne 15. 5. od 9.30 a 11.15 - Litomyšl x Č Třebová - Žáci
So 21. 5. od 9.00 - Litomyšl - Elévové
So 21. 5. od 17.00 - Litomyšl x Mladějov - Muži B
So 28. 5. od 10.15 a 12.30 - Litomyšl x FK Pardubi-
ce C - Dorost
So 28. 5. od 17.00 - Litomyšl x Dolní Újezd - Muži A
Ne 29. 5. od 9.30 a 11.15 - Litomyšl x FC Junior
2007 - Žáci
Ne 5. 6. od 17.00 - Litomyšl x Čistá - Muži B
Litex aerobic show - městská sportovní hala
So 7. 5. od 9.00 - móda, pohyb, zdraví k české
kráse ladí... Moderuje Miroslav Šimůnek, vstupné:
450 Kč. 
Bikemarathon - letiště Ústí nad Orlicí
So 21. 5. - již 4. ročník veřejného závodu s názvem
Generali - Sport Bárt BIKEMARATHON, start a cíl je
na letišti v Ústí nad Orlicí. Prezentace od 9.00
do 10.30 nebo předem prostřednictvím internetu.
Trasy: 64 km, 32 km, 13 km. Start 11.00 (64 km),
11.30 (32 km) - závodí se v jednotlivých věkových
kategoriích. V rámci závodů proběhne dětský den
(soutěže pro děti, skákací hrad…). Bližší info
na www.bikemarathon.cz nebo na tel.: 603 526 307.
Strongman 2011 - Smetanovo náměstí
So 4. 6. od 13.00 do 18.00 - charitativní akce,
k vidění disciplíny jako přitahování sedmituno-
vého kamionu, zvedání nápravy, převracení obří
350kilové pneumatiky, přenášení „kufrů“, držení
dvou automobilů na čas na plošině, přenášení
tankového zátarasu o váze 130 kg nebo stopěta-
dvacetikilové a stodvaasedmdesátikilové koule
na sud, doprovodný program.

Kam za sportem Šachový zpravodaj 
Dne 15. dubna se hrálo poslední kolo oddílového
přeboru žáků. Následovalo vyhlášení vítězů a předá-
vání cen. 
První místo tentokrát obsadil Tomáš Nekvinda (7
bodů), který ztratil pouze dva body dvěma remízami
s Markem Šulcem a Adamem Kubešem a za jednu
neúčast. Druhé místo získal Marek Šulc (6,5 bodu)
a třetí místo Jakub Nešpor (5 bodů). Čtvrtou výkon-
nostní třídu si na turnaji uhrál nováček Marek Dose-
děl. Nicméně tato třída bude platná až po jeho
registraci. Gratuluji! Z nejlepších žáků bude složen
šestičlenný tým, který bude naše město ve dnech 28.
– 29. května reprezentovat na Mistrovství republiky
žákovských družstev v Zaječicích.
Dne 23. dubna proběhl v Městečku Trnávka tradiční
velikonoční šachový turnaj v bleskové hře. Turnaje
se zúčastnilo celkem 98 hráčů. Průměrné ELO 1819
hovoří o vysoké sportovní úrovni turnaje. V turnaji
suverénně zvítězil Martin Červený se ziskem 15,5
bodu. Velkého úspěchu dosáhl náš Vašek Pekař,
který skončil na 6. místě s 12,5 body. Z našich dal-
ších hráčů se umístil Martin Daniel na 15. místě
a Lucie Bartošová na 40. místě.
V dubnu rovněž skončily všechny šachové soutěže.
A tým spadl z II. ligy do krajského přeboru a v příš-
tím ročníku se pokusí o come back. B tým skončil
v krajském přeboru II na 7. místě, což bylo maximum
vzhledem k improvizované sestavě.
Šachová sezóna 2010/2011 bude zakončena 3. roč-
níkem šachového turnaje v rapidu „Biskupské věže
Litomyšle“, který se uskuteční 11. června v prosto-
rách domova mládeže na Strakovské ulici

Ing. Jaromír Odstrčil, předseda šachového 
oddílu TJ Jiskra Litomyšl

100 let fotbalu 
v Litomyšli na DVD
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl nabízí svým
fanouškům a příznivcům DVD se zajímavými,
historicky i sportovně hodnotnými filmovými
záběry z počátků až po současnost fotbalu
v Litomyšli. DVD je možno zakoupit za Kč
100 Kč v kanceláři TJ Jiskra Litomyšl a při
domácích fotbalových utkáních „A“ mužstva
(tel.: 461 618 672, 775 913 400). 
Dále nabízíme knihu „100 let fotbalu v Lito-
myšli“ a fotbalové minidrezy.

Pro blížící se setkání v našich zeměpisných šířkách
v rámci jubilejního Otevření Košíře v neděli 12. června
od 13.30 připravuje jachetní oddíl otevřené odpoledne
pro širokou veřejnost s pestrým sportovním progra-
mem s ukázkami vodních sportů a soutěžemi pro děti.   

Mgr. Pavel Saqua, foto Milan Dvořák  

Setkání oživil svým osobitým humorem Rudolf Krautschneider.

PLACENÁ INZERCE

INDEMA
Jiráskova 11, Litomyšl, tel. 737 159 968

(nad poštou směrem k zámku)
NABÍZÍ

LEVNÉ DĚTSKÉ
OŠACENÍ

Trika, mikiny, svetry, kalhoty, tepláky,
šaty, sukně, kra�asy, plavky, dupačky,

pyžama, župany...   vše za 35,-
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Michek na mistrovství
světa devátý, Bartoš
druhý na Evropě
Martin Michek z týmu Orionu Litomyšl - RS Petrol zažil
první závod V MS třídy MX3, který se jel na blátivé trati
v řeckém Megalopolisu. Martin se na první soutěžní
podnik moc těšil, ale zradilo ho počasí, neboť nemá
moc rád bláto, ale to bohužel k motokrosu patří.
Po několika pádech si zlomil přední blatník a z páté
pozice tak klesl na příčku devátou. Druhou jízdu
nakonec pořadatelé museli kvůli špatnému počasí zru-
šit. Suverénem se tak v Řecku stal švýcarský závodník
Julien Bill, druhý dojel překvapivě Rus Parshin, třetí
Ital Maddi. Další český borec Martin Žerava opanoval
desáté místo. Hned poté se jezdci přesunuli do Bulhar-
ska, kde pokračoval šampionát. 
Další motokrosař Orionu - RS Petrol týmu Petr Bartoš
naopak zabojoval v Rumunsku při druhém dílu mist-
rovství Evropy kubatury Open, když na těžké trati
v Zarneti bral vždy druhou pozici. Hlavně si Petr mákl
v druhé rundě, kdy mu po startu spadl pod kola soupeř
a Péťa tak musel čelo dohánět skoro z posledního
místa. 
Jako další dojeli naši reprezentanti Čadek (8. a 0.
místo) Gregor (17. a 10. místo) Hrabica (18. a 14.
místo). Průběžně se Bartoš posunul již na druhou
příčku, Evropu vede výborně jedoucí Rus Evgenij
Tylecky. Petr prohlásil: „Už se také těším jako můj stá-
jový kolega Michek na suchou tvrdou trať, kde bych
chtěl na Tyleckého zaútočit.“

-red-, foto archiv Orion - RS Petrol týmu

Plavecká škola v krytém bazénu
Od druhé poloviny školního roku 2010/2011 zahájila
svoji činnost Plavecká škola Litomyšl. Hlavní náplní je
výuka plavání pro mateřské, základní i střední školy.
Hodiny plavání vede 6 zkušených instruktorů, kteří
dohlíží jak na kvalitu vlastní výuky, tak na bezpečnost
všech žáků. 
Co se výuky týče, tak v mateřských školkách klademe
důraz hlavně na odbourání zábran a strachu z vodního
prostředí formou her a zvládnutí základních plavec-
kých dovedností jako je dýchání, orientace, splývání,
skoky a pády do vody. U základních škol dělíme obtíž-
nost plavecké výuky na 2 části, kdy u prvních a dru-
hých tříd upevňujeme získané dovednosti a už se
snažíme, aby děti uplavaly 10 až 100 metrů libovolným
plaveckým způsobem. Naproti tomu u třetích a čtvr-
tých tříd již zvládáme 2 až 3 plavecké způsoby se
správným dýcháním do vody. Zde již uplatňujeme pla-
vání pod vodou a vylovení předmětu z hloubky cca

120 cm. Při výuce plavání u středních škol by měli žáci
zvládat prsovou obrátku, startovní skok (i znakový),
uplavat libovolným plaveckým způsobem 400 a více
metrů. 
V plavecké škole probíhá výuka každý týden, vždy
od úterý do čtvrtka v dopoledních hodinách. Během
tohoto pololetí nastartoval běh i odpolední zdokona-
lovací kurz jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé. Zde
bychom rádi přivítali i dospělé neplavce. Tento kurz
probíhá každé úterý.
Během června probíhá v plavecké škole přezkoušení
a následně obdrží žáci „mokré vysvědčení“. Zároveň se
od 1. června rozjíždí i venkovní koupaliště, a tak si
mohou žáci vyzkoušet své dovednosti za hezkého
počasí i venku. Plavecká škola ve spolupráci s krytým
bazénem ukončí svoji činnost na konci školního roku
a začíná opět v září.  

Lubomír Kocourek, Plavecká škola Litomyšl

Skokový pohár České pojišťovny
po prvním kole

Desátý ročník českého skokového poháru pod názvem
Skokový pohár České pojišťovny byl zahájen v pátek
22. dubna. Dějištěm prvního kola této seriálové soutě-
že byl areál Equitany Martinice u Příbrami, v jezdec-
kých kruzích známý svými dobrými podmínkami
pro koně i jezdce. Také proto projevilo o start na těch-
to třídenních závodech zájem na dvě stě jezdců
s téměř 350 koňmi!  Vrcholem závodů byla dvoukolová
soutěž Českého skokového poháru České pojišťovny -

Velká cena Martinic, obsazená 62 dvojicemi. Z počet-
ného startovního pole dokázali obě náročná kola
dokončit bez penalizace pouze tři jezdci, proto rozho-
doval čas druhého kola. Nejrychlejšího času dosáhl
Jiří Luža - Land Rebel (Stáj Schneider) před Jiřím
Hruškou - Aristo Z (JK Opava) a litomyšlským jezdcem
Jiřím Skřivanem  - Calisto (Stáj Manon Litomyšl). 
Více najdete na www.ceskyskokovypohar.cz.

Mirka Skřivanová

Martin Michek.

Dubnové výsledky stiga hokeje

Jako voda utekl další úspěšný měsíc se stolním táhlo-
vým hokejem Stiga: Na Českém poháru v Milovicích
obsadil Patrik Petr 7. místo, klub Stiga HC Benátky
potvrdil 8. příčku. Nováček Josef Malý a junior Patrik
Petr pojistili vedení ve svých kategoriích a Patrik Petr,
Michal Boštík, Kryštof Herold, Ivan Halama a Josef
Malý si polepšili ve světovém žebříčku. Patrik Petr
zopakoval vítězství v Machala Cupu ve Svitavách
a poprvé se ujal celkového vedení.
V sobotu 9. dubna se konalo 4. kolo turnaje o Litomyšl-
ský pohár 2011. Pouhá desítka účastníků si zahrála

v jediné skupině o postup do osmičlenného play-off,
což se dle očekávání nezdařilo pouze nejmladším. 
Čtvrtfinále bývají prosta překvapení, což tentokrát
neplatilo. Ivan Halama sebral zápas Robertu Ježovi,
Tomáš Halama dokonce vyřadil Michala Boštíka a Jind-
ra Petr byl 2 minuty od senzace, když vedl 2:1 na zápa-
sy a stejným skóre ve 4. zápase nad Zdeňkem
Lopaurem, který však utekl hrobníkovi z lopaty
a postoupil. Toho nejvíc litoval Robert, který mu
v semifinále adeptů na celkové stříbro podlehl 1:3
a přišel o 5 bodů ze svého náskoku. Patrik do finále
prošel bez porážky, a když pak 2 schytal od Lopyho,
těžko to vydýchával, ale v rozhodujícím zápase vyhrál
6:2 a připsal si další triumf. O 3. místo musel Robert
bojovat s Tomášem také na 5 zápasů. 
Ani ve skupině o 5. místo nebylo jasno do posledního
kola, kdy však Ivan po vítězství nad Jindrou rozhodl
o změnách v průběžné tabulce: 1. Patrik Petr 160 b., 2.
Robert Jež (THC Stiga Svitavy 93) 135 b., 3. Zdeněk
Lopaur 125 b., 4. Tomáš Halama 96 b., 5. Michal Boštík
90 b., 6. Ivan Halama 82 b., 7. Jiří Junek 55 b., 8. Jind-
řich Petr 50 b., 9. David Hejnoch 46 b., 10. Ondřej
Lopaur 40 b. (všichni Stiga HC Benátky) atd. 
Příští kolo se v Domě dětí a mládeže Litomyšl uskuteč-
ní v sobotu 14. května.          Text a foto Jindřich Petr

Bartoš z Orionu
v Rusku bronzový
Na strašnou dálku, hlavně nekonečné čekání na ruské
hranici, se vydali reprezentanti Orionu Litomyšl – RS
Petrolu k úvodnímu podniku mistrovství Evropy kuba-
tury Open v Orlynoku. Zde je ale čekalo špatné počasí,
když na trati celý víkend mohutně pršelo. Konečný
výsledek ale nakonec nebyl špatný, Petr Bartoš z Orio-
nu Litomyšl-RS Petrol bral celkově bronzovou medaili
za 10. a 2. místo. 
Bartoš v první rundě špatně odstartoval, v následující
ale dlouho vedl startovní pole. Jak sám prohlásil:
„Potom jsem byl rád, že jsem na tomto těžkém terénu
projel cílem na druhé pozici.“ Z vítězství se na domácí
půdě radovali podle předpokladu Evgeni Tyleski,
druhý dojel Evgeni Mikhailov a na pódium je doplnil
zmíněný Bartoš. Na body ještě dosáhli 9. Čadek, 18.
Gregor a 19. Hrabica. 
Na druhý díl evropského šampionátu se borci z Orionu
přesunuli do rumunského Zarnesti.

Petr Kovář, foto archiv Orion - RS Petrol týmu

Dětský vodácký den
V sobotu 4. června od 14.00 na hřišti Na Lánech pořá-
dají sokolští vodáci pro všechny děti Dětský vodácký
den se sjížděním Loučné na kanoích a ukázkou hasič-
ské techniky.

Josef Strnad , vodácký oddíl TJ Sokol Litomyšl

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

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

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

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

dlažby, meliorační žlaby.
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
6. května od 19.00 / Fabrika
•Eve Ensler: Monology vagíny - exkurze do
poslední neprobádané oblasti. Hrají: D. Bláho-
vá, M. Sajlerová, J. Asterová, A. Polívková
21. května od 13.30 / Fabrika
•8. setkání harmonikářů ve Svitavách -
přijďte si poslechnout zvuk heligonek i harmo-
nik a zazpívat si
28. května od 14.00 / park J. Palacha
•Den rododendronů - prodej balkonových
květin a okrasných dřevin, výuka nordic wal-
king, koncerty. Ve 20.00 koncert Laura a její
tygři
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
6. května od 19.00 / Tylův dům
•Robert Křesťan a Druhá tráva - Druhá tráva
slaví 20 let od založení
13. – 22. května / Tylův dům a kostel sv. Jakuba
•Martinů fest 2011 - vystoupí Kvarteto Apol-
lon, italské Trio Frederic, Gentleman Singers…
27. – 28. května / areál koupaliště Polička
•Poličské Rockoupání 2011 - Tomáš Klus, Sto
zvířat, Záviš, UDG, Krausberry…

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
8. května od 19.00 / dvorana muzea
•Recitál Lubomíra Brabce s vyprávěním a pro-
jekcí o Antarktidě - jako první hudebník na
světě uskutečnil v r. 1997 koncert v Antarktidě
21. května od 19.00 / dvorana muzea
•Bohumil Klepl a Michal Herzán - jevištní
talk show nabízí možnost poznat herce B. Klep-
la, možnost diváckých dotazů
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
13. května od 20.00 / Městský klub
•Mandrage + W.A.F. - koncert
do 31. května / městská knihovna - vestibul
•Chraňme aleje - výstava
do 29. května / Regionální muzeum V. Mýto
•Historické trojkolky - výstava
do 15. května / Městská galerie, výstavní síň J.
Jušky
•Filip Dvorský a jeho vysokomýtští následo-
vníci - výstava, představení děl známého vyso-
komýtského malíře a jeho žáků.

Českomoravské
pomezí zve

Přípravné halové turnaje 
starší přípravky

Po zdařilé podzimní části se mladí fotbalisté ze starší
přípravky zúčastnili několika halových turnajů. V pro-
sinci se uskutečnily turnaje v Hradci Králové a v Polič-
ce. V Hradci Králové kluci obsadili 7. místo a zahráli si
s týmy, jako byly např. Motorlet Praha, FK Jablonec, FK
Náchod. V Poličce se klukům jako vloni dařilo. Nepro-
hráli ani jeden zápas, vstřelili deset gólů a jeden inka-
sovali. Po pokutových kopech, které ve finále
proměnili, si zaslouženě odvezli pohár a medaile za 1.
místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Nikolas
Čermák.
V lednu se konal turnaj v Chrasti, který pořádala Chru-
dim, a hrálo se opravdu o pěkné ceny. I když kluci
neprohráli ani jeden zápas a nedostali branku, tak si
odváželi krásné 2. místo. Brankář Jiří Šauer byl vyhlá-
šen nejlepším brankářem turnaje a Václav Švec nejlep-
ším hráčem týmu. 
V únoru starší přípravka vyrazila do Městečka Trnávky,
kde turnaj pořádala Moravská Třebová. Kluci se dosta-
li do bojů o 3. místo, které po pokutových kopech
vybojovali. Odvezli si pohár a bronzové medaile. 
V březnu se odehrál poslední halový turnaj v Letovi-
cích. Kluci odehráli šest zápasů a nepřipustili žádnou
prohru. Po zásluze celý turnaj vyhráli. Matěj Kadidlo

byl vyhlášen nejlepším hráčem týmu a Václav Švec nej-
lepším hráčem turnaje.
Poděkování za výpomoc patří mladší přípravce a také
všem rodičům za podporu a fandění.

Roman Stibůrek a Karel Švec, trenéři, 
foto Radek Chleboun

Zleva nahoře: trenér Stibůrek Roman, Tesař Vojtěch, Renza
Štěpán, Hanák Lukáš, Čermák Nikolas, trenér Švec Karel.
Prostřední řada: Flídr Tomáš, Chleboun Čeněk, Klejch Adam,
Kadidlo Matěj. Zleva dole: Šauer Jiří a Švec Václav.

Rybářská sezóna začala
S jarem se otvírá opět nová rybářská sezóna. Podle
rybářského řádu se chytá na mimopstruhových vodách
již od počátku roku, ale zimní rybolov se v našich kra-
jích provozuje jen ojediněle. Plná rybářská sezóna
začíná až s příchodem teplejších měsíců, kdy začínají
být ryby aktivní. 
Na pstruhových vodách je do poloviny dubna ještě
doba hájení. Pro pstruhaře je tedy 15. duben jakýmsi
svátkem. V souvislosti s tím bych rád připomněl, že
Český rybářský svaz (ČRS) provádí reprodukci rybí
populace ve svém revíru. K tomu potřebuje generační
ryby. Ty se tradičně odchovávají právě v úseku řeky
Loučné, protékající městem a úsekem řeky od Benátek
k městu. Starší ročníky obyvatel jistě pozorovaly úby-
tek populace ryb v řece. Je jistě zarážející, že silná
populace pstruha přežila druhou světovou vá1ku, kdy
byly potraviny nedostatkové, a v současné době podlé-
há činnosti pytláků. ČRS není schopen uplatňovat při-
měřenou a trvalou ochranu řeky. Přitom řeka se svým
zjevným rybím bohatstvím a čistou vodou je turisty
velmi ceněna a obdivována. 
Většina členů ČRS však provozuje svou rybářskou zálibu
na vodách mimopstruhových. Slouží k tomu rybníky
na Mendryce, v Budislavi a nový rybník ve Višňárech.
Z doby, kdy mimopstruhové revíry byly hájeny až
do konce měsíce dubna, se udržela tradice přátelského

posezení, které je pojato jako závody v rybolovu. Oby-
čejně připadl tento den na 1. května. V letošním roce
se toto přátelské posezení spojené se soutěží rybolovu
konalo 30. dubna na rybníku horní Mendryka, a to
pro dospělé rybáře. Následující den, tedy 1. května,
pro rybářskou mládež na rybníku Mendryka dolní.
Soutěže byly přístupné všem vyznavačům Petrova
cechu a vítězové byli odměněni hodnotnými cena-
mi, které věnovali sponzoři. Jim touto cestou děku-
jeme.                                                               Pavel Saqua,

foto Jana Bisová

Rybník ve Višňárech.

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 použité sekací čtyřkolové traktůr-
ky zn. MTD, WHITE v dobrém stavu, levně. Mobil: 736
210 918. • Nabízím k rozebrání velkou, starou, roube-
nou chalupu u Litomyšle, tel. 737 777 845. • Nabídně-
te starožitný šicí stroj s pěknou deskou, šuplíčkem,
za rozumnou cenu. Nutný váš dovoz, nemám auto. Tel.:
739 307 646. • Pomozte uskutečnit sen a vytvořit
pro naši krásnou Litomyšl muzeum panenek a medvíd-
ků. Nabídněte do sbírky, dnes již čítající 120 ks pane-
nek a medvídků, další přírůstky i všechny možné
doplňky, oblečení pro panenky, nádobíčko, nábyteček,
kočárky atd. Jára Stratílek, Komen. nám 1047, 57001
Litomyšl. Tel.: 739 307 646. • Prodám permanentku
do fitness FILA Litomyšl za 50 % ceny, tel. 737 777 845.
• Hledám podnájem v Litomyšli (garsonku, 1+0, 1+1,
1+kk i větší, případně též spolubydlení v samostatném

pokoji. Sklep, půda nebo garáž výhodou). Jsem stu-
dentka/pracující. Tel.: 608 061 236. • Prodám velmi
levně silniční kolo SCOTT SPEEDSTER vel. M (54 cm),
pořizovací cena 23 000 Kč, staré 2,5 roku. Tel.: 605 174
519. • Prodám kovový šroubovaný regál 198x93x42, 5
polic, 2 ks, dají se spojit, cena 490 Kč - dohoda, tel. 737
777 845. • Prodám 2 sady pneumatik na Fabii na dis-
kách a to 4 ks POLARIS 185/60 R14 zimní nové a 4 ks
MATADOR ELITE 2 165/70 R14 letní málo jeté. Dále pro-
dám střešní nosič na Fabii příčný PICCOLA-M Přerov.
Tel. 775 653 315. • Prodám palivové dřevo 1,5 m3, tele-
fon na pevnou linku oranž. kulatý, dveře vnitřní plné
60/197, hudební skříň Humoreska – rádio, gramofon,
barový pult mahagon, dřevěnou poličku – vhodná
na chalupu, cep z r. 1940, chodský komp. kávový servis
z r. 1960 (černý podklad, polní květiny), starožitný ply-
šový koberec s modrými květy, mušelínový přehoz přes
manž. postele, bílé kvalitní nepoužité damaškové
povlečení + bavl. prostěradla, drané nepoužité peří,
dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé –
délka 40 cm + sifon, pákovou nerez baterii – rozteč
10 cm + šroubení, motorovou řetězovou pilu Oleo-Mac
935 X, zn. Mountfield - velmi zachovalá. Tel.: 607 744

568. • Prodám rozkládací gauč (lavice). Čalouněná,
zánovní. Cena dohodou. Tel.: 732 688 037. • Prodám
zubní pastu proti paradentóze a jiné přírodní zdravot-
ní výrobky, tel. 605 246 834. • Prodám 1 ks Karma
zn. MORA TOP, zánovní, cena dohodou, kontakt 724
553 810. • Prodám 11 ks střešních oken (i jednotlivě),
výklopná, 80/120 cm, zachovalý stav, rok výroby 1998,
cena dohodou, kontakt 724 553 810.

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
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Karate je pro Lenku Jůzovou potěšení i adrenalin 
Je jí 17 let a studuje na litomyšlském gymnáziu. Je to
normální holka, jako každá teenagerka, ale od vrstev-
níků se liší svým zájmem o jeden sport. Řeč je o Lence
Jůzové, úspěšné karatistce oddílu Karatedo Němčice.
Lenka má na svém kontě 30 zlatých, 9 stříbrných a 15
bronzových medailí. Naposledy zabodovala na Mist-
rovství České republiky seniorů a Masters 2011, kde
získala bronz v disciplíně kumite. Lenka na sebe pro-
zradila pár informací:

Jak jste se dostala ke karate a jak dlouho se mu věnu-
jete? 
K tomuto sportu jsem se dostala čirou náhodou, když
u nás trenér Jiří Kohák založil oddíl. Byla to u nás
na vesnici novinka, tak jsem ji chtěla vyzkoušet a už
jsem u toho zůstala. Začala jsem páskovat (barva
pásku označuje technickou vyspělost daného jedince,
pozn. red.), jezdit na soustředění, závodit, kde jsem se
umisťovala na medailových příčkách za Karatedo Něm-
čice. Tím mě tak karate doprovází 9 let. 

Co na to říká rodina? 
V rodině mám plnou důvěru. Taťka se mnou jezdil
na přípravné tréninky před mistrovstvím Evropy (ME)
v Paříži, kde jsem startovala v reprezentaci České
republiky, a občas, když je potřeba, tak se mnou zajede
i na závody. Někdy sice vidím u mamky, že má strach
a nelíbí se jí, když mi musí podepisovat ostaršení (list,
kde mám dovoleno startovat ve vyšší kategorii). 

Karate není zrovna dívčí sport. Jak jsou dívky/ženy -
karatistky vnímány?
Nemyslím si, že by karate nebylo dívčím sportem.
Na závodech je mnohdy více dívek než chlapců. Je to
i v tom, že se pak dokážeme ubránit. Aerobic by mně
asi moc nepomohl. 

Jak často a kde trénujete? Nelitujete někdy času,
který tréninky strávíte, když byste mohla být někde jinde
a dělat něco jiného?
Trénuji 3x týdně plus individuálně si jdu zaběhat nebo
zajezdit na kole. Dvakrát týdně trénuji v našem oddílu
Karatedo Němčice a jednou týdně chodím do oddílu TJ
Jiskra Litomyšl. Času, který strávím v tělocvičně, určitě
nelituju. Při každém tréninku získávám  něco nového,
zdokonaluji se, zlepšuji techniku a nabírám fyzičku.
Občas jsem měla takové nutkání nejít na trénink, když
venku bylo krásné počasí a kamarádi šli ven, ale ožele-
la jsem to a raději šla na trénink. Bohužel, v poslední
době občas musím trénink vynechat kvůli škole. Příští
rok mě čeká maturita, tak je potřeba nezanedbávat
školu. V tomto případě jde karate bokem, neboť vím, že
karatem se neuživím a budoucnost je přednější. 

Co pro vás vlastně karate znamená? Je to jen koníček
nebo něco více?

První místo 100% zaujímá potěšení ze sportu. Kdyby
mě to nebavilo, určitě bych u toho tak dlouho nevydr-
žela. Dále je to adrenalin, s kterým vstupuji na každý
zápas, a dokáže mě vyburcovat k výsledkům.
A na posledním neméně důležitém místě je dřina, pot
v tělocvičně, který za všemi výsledky je. 
Na začátku to jistě koníček byl, jestli teď to je něco víc
(závislost), to nemůžu říct. Kdybych ale měla přestat
provozovat tento sport, už jen kvůli zdravotním potí-
žím nebo jiným důvodům, musela bych si najít jiný
sport, protože vím, že bez pohybu bych nevydržela. 

Soutěžíte ve dvou disciplínách: kumite a kata - může-
te tyto pojmy čtenářům vysvětlit? A v které kategorii?
Kata představuje stínový souboj s několika imaginár-
ními soupeři. Skládají se z postojů, technik, které jsou
nařízeny. Kumite už je vlastní boj s konkrétním soupe-
řem. Zde používáme techniky podle pravidel (žádné
háky, lokty, kolena, lámání, škrábání). Soutěžím jak
v kata, tak i v kumite. V kata ale pouze na krajské
úrovni, protože republiková je na tak vysoké úrovni,
že to pro mě nemá ani smysl. Více se zabývám kumite,
kde jsem startovala za kategorii juniorky. Jelikož mi
letos bude 18 let, přestoupila jsem do kategorie ženy. 

V přehledu výsledků a žebříčků je u vašeho jména
uvedeno na 54 medailí. Znamená pro vás některá víc než
ostatní a proč?
Medaile z Mistrovství České republiky (MČR), mají
určitě jinou váhu než medaile z krajských závodů. Nej-
více si asi vážím medailí z MČR (z roku 2008 a 2009),
kdy jsem získala právě medaile nejcennějšího kovu.
Dále pro mě mají velkou hodnotu medaile z Mistrovství
České republiky družstev, kdy jsme s Nikolou Krátkou
a Veronikou Jandovou obsadily v roce 2010 a 2011 také
zlaté příčky v kategorii juniorek. 

Čeho byste chtěla dosáhnout? 
Moje cíle  nejsou nějak moc vysoké. Já už jsem svého
cíle dosáhla a to právě zlaté medaile z MČR. Určitě bych
chtěla tento úspěch opakovat i v kategorii ženy. Kara-
te dělám především pro zábavu, i když to napětí před
každým zápasem dělá své. 

Soutěžíte pouze v ČR nebo se zúčastňujete také klání
v zahraničí?
Především se zúčastním závodů tady u nás. Byla jsem
ale i v Paříži na mistrovství Evropy. Bohužel závody
v zahraničí jsou velmi nákladné a náš oddíl není zas
tak veliký, aby si mohl dovolit vysílat 1 závodnici. Mys-
lím si ale, že i tady máme mezinárodní závody s velkou
konkurencí (např. Grand Prix Hradec Králové nebo
závody v Plzni). 

Karate je přeci jenom kontaktní sport - co zranění?
Když jsem začínala závodit v kumite, byly povinné
chrániče na zuby, ruce a hrudník. Občas se tedy stáva-
lo, že jsem měla naraženou nebo nakopnutou nohu,
vyvrácený palec, obraženinu. Ale asi tak před 3 lety
ne-li déle, byly zavedeny chrániče na holeně a nárty,
čímž se zamezilo zraněním nohou. I tak se ale občas
objeví fialový flek na obličeji. To už je takový sport
a s následky se musí počítat. 

Váš poslední úspěch je 3. místo na MČR seniorů
a Masters. Co vás čeká v nejbližší době?
Nejbližší závody jsou 23. dubna v Hradci Králové. Jsou
to mezinárodní závody s velkou konkurencí. Snahou
bude aspoň nějaké medailové umístění. Dále tu jsou
závody v Ústí nad Labem, čímž tak jarní závody asi
pro mě skončí a budu trénovat na soutěže, které se
konají na podzim.
Lenka Jůzová se v Hradci Králové umístila na druhém
místě v disciplíně kumite. Počet všech získaných stříbr-
ných medailí tak vzrostl na 10. Blahopřejeme.

Ptala se Jana Bisová

Lenka Jůzová.

Sport areál s.r.o., tel. 774 741 695
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 stadio-
nu)
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
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 AQUAROBICU - tel. 606 415 698
Každé úterý od 19.40 do 20.40 (krytý bazén)
Kontakt: Jarmila Soušková (tel. 606 415 698,
www.bazenlitomysl.cz)
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
Venkovní koupaliště Litomyšl, tel.461 612 915
otevřeno od 1. června 

Sport, cvičení

•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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První kolo
Jezdeckých her
pro děti

Stáj Manon Litomyšl se ve spolupráci s JK Hřebčína
Suchá snaží, kromě řady akcí pro dospělé, podporovat
jezdecký sport i u dětí a mládeže. První kolo tradiční-
ho seriálu nazvaného Jezdecké hry pro děti, se usku-
tečnilo 16. dubna v areálu Jízdárny Suchá. Účast dětí
i diváků byla opět velmi vysoká, což potvrdilo více než
110 startů. 
K novinkám letošního roku patří vyhlašování nejstylo-
vějších jezdců, byla rozšířena celoroční soutěž o jednu
obtížnější kategorii a nejlépe umístění jezdci v parku-
rových soutěžích jsou oceněni kromě věcných cen
i poháry. Výsledky prvního kola jsou následující:
Jízda zručnosti (22 startujících): 1. místo Andrea Pro-
cházková – Shine (SK Černohorský), Jízda zručnosti se
skoky (25 startujících): 1. místo Anička Slušná –
Zuzanka (Primátor Litomyšl), Parkur 40 cm (17 startu-
jících): 1. místo Veronika Hrudová – Sága (JK Hřebčín
Suchá), Parkur 60 cm (26 startujících): 1. místo Matěj
Havran – Moik (JK Janov), Parkur 80 cm (15 startují-
cích): 1. místo Šárka Votavová – Lipton Kite (J+J Vota-
va), Parkur 90 cm (5 statujících): 1. místo Filip
Tošovský – Lady (JPS Vanice).
Velké poděkování patří všem účastníkům za nadšení,
se kterým se tomuto sportu věnují a také lidem či spo-
lečnostem, které se na kvalitě závodů podílí - spol.
Meixner a Hanuš, Orlimex. Více najdete na www.staj-
manon.cz. Mirka Skřivanová, foto Jan Kameník

Druhý závod seriálu WSK Euro 2011
pro Doubka úspěšný

Jeden z nejlépe obsazených motokárových seriálů
v sezóně pokračoval druhým závodem v nejjižnější
části Evropy. Piloti startující ve WSK Euro Series zamí-
řili do Portugalska, konkrétně na okruh Algarve
u města Portimao. V kategorii KZ1 a KZ2 (s převodov-
kou) hájili barvy České republiky dva piloti týmu Orion
racing týmu Litomyšl ve složení Patrik Hájek (KZ1)
a Martin Doubek (KZ2). Mladičký Doubek nakonec
zazářil. 
Vzhledem k neustálému „laborování“ s nastavením
podvozku měli piloti Orionu problémy se zvýšeným
opotřebením pneumatik než jejich soupeři, přesto oba
piloti postoupili do finálových jízd. Zkušenější Patrik
Hájek startující ve třídě KZ1 mezi evropskou špičkou

dokončil první finále na patnáctém místě se ztrátou
13,6 vteřiny na vítězného Jonathana Thonona z Bel-
gie. Patrik byl v tomto finále penalizován 10 vteřinami
za předčasný start a vybojovat v této jízdě jakýkoliv
bodový obnos bylo prakticky nemožné. Druhé finále
dokázal dokončit Patrik Hájek na dvanáctém místě
a připsal si 4 body hodnocení WSK Euro Series. V prů-
běžném hodnocení po 4 odjetých finálových jízdách
patří Patriku Hájkovi devátá pozice s 37 body. V čele je
Belgičan Rick Dreezen (85 bodů) před svým krajanem
Jonathanem Thononem, který má o 9 bodů méně. Třetí
místo drží se ztrátou 3 bodů na Thonona Nizozemec
Bas Lammers.
V mnohem těžší pozici je mladý pilot Orionu Martin
Doubek. Ten nejenom že teprve sbírá zkušenosti mezi
evropskou elitou, ale se strojem třídy KZ2 má mnohem
složitější kvalifikovat se do finálových jízd, neboť
ve finále startují piloti tříd KZ1 a KZ2 společně! Přesto
se dokázal Martin Doubek do finále probojovat a tam
dokonce zazářit! Dvacáté místo celkově znamenalo
bronzovou pozici v samostatném hodnocení třídy KZ2
a vybojovaných 20 bodů jej posunulo v průběžném
hodnocení eurosérie na vynikající čtvrtou příčku
za Švéda Joela Joahnassona (119 bodů), Itala Mirko
Torselliniho (74 bodů) a Nizozemce Ryana van de Bur-
geta (64 bodů). Martin Doubek má na svém kontě
po čtyřech finálových jízdách 48 bodů.

-red-, foto archiv Orion Racing týmu 

Pozvání na třetí ročník modelářské
soutěže Memoriál bratří Klejchů

Letecko-modelářský klub Litomyšl pořádá již třetí roč-
ník soutěže pro volně létající modely letadel s názvem
Memoriál bratří Klejchů.
Akce, která navazuje na dobrou tradici z 80. let minu-
lého století, se uskuteční 7. května na letišti Aeroklu-
bu Polička. Začíná se v 8.00 a skončí se zřejmě v 15.00. 
Vjezd na soutěžní plochu bude označen směrovkami

na komunikaci od Poličky i od Litomyšle. Vedení letiš-
tě si nepřeje, aby vozidla vjížděla do areálu plochy
letiště u budov. 
Přejeme návštěvníkům a soutěžícím pěkné počasí.
Na májovou akci srdečně zvou členové Letecko-mode-
lářského klubu Litomyšl. 

Jindřich Krčmář
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Výstava modelů se povedla,
přijďte se podívat na další akce

Spolek leteckých modelářů Litomyšl (SLML) pořádal
ve spolupráci s farní charitou, letecko-modelářským
klubem (LMK), panem Jindřichem Krčmářem a jeho
svěřenci, se střední pedagogickou školou a s hosty
první výstavu modelářské techniky. Ta se uskutečnila
v Lidovém domě od 13. do 15. dubna. Výstava měla
několik sekcí, mezi něž patřila letadla různých období
a typů, velice pěkné makety lodí a nechybělo ani pro-
mítání fotek a filmů s modelářskou tématikou, které
dokreslovala hudba nebo fundovaný výklad. 
První výstava je vždy trochu problém. Museli jsme pár
mušek vychytat a upravovat i za provozu, ale myslím,
že se akce nakonec povedla. Rozhodně nebyla hračka
stěhovat stoly do pozdních nočních hodin, instalovat
exponáty, dělat popisky a zapojit a vyzkoušet audiovi-
zuální techniku, ale zvládli jsme to. Odměnou za naši
práci pak byly zápisy v návštěvní knize, kam příchozí

Anetu, Míšu a Katku z třetího ročníku a též stojany
s deskami pro fotografie a články. Díky nim jsme mohli
ve druhém patře předvádět auta a vrtulníček. Dále
chci poděkovat paní Haně Šauerové a ředitelce Lidové-
ho domu paní Věře Dvořákové za vytvoření podmínek
pro naši výstavu. Děkuji též všem ostatním pořadate-
lům, kteří přišli a pomohli. Poděkování však patří také
panu Vostřelovi z LMK za spolupráci na výstavě, velký
dík též panu Jiřímu Fikejzovi za dodání velkého množ-
ství kvalitně postavených historických letadel a létají-
cí makety Blériota Jana Kašpara. Stejný model se
prezentoval jak na našem letišti Vlkov, tak i na jiných
v dalekém okolí a vždy vzbudil zasloužený obdiv. 
Předpokládám, že lidé budou chtít vidět letadla, jak se
říká „v akci“. Prosím proto všechny zájemce, aby nav-
štívili naše stránky http://modelari.lit.cz. Již nyní
máme přiklepnutý 3. ročník Velké maketářské

(www.velkamaketarska.webnode.cz) v termínu 1. - 3.
července. Třetí ročník Setkání kluzáků v Litomyšli
budeme pořádat 29. - 31. července a na 27. srpna zvu
širokou veřejnost na náš tradiční Letecko-modelářský
den. Vždy máme zajištěno jídlo, pití, pitnou vodu
a chemické WC. 
Přeji všem dobré podívání a skvělé zážitky! 

MUDr. Vítězslav Podivínský,
předseda SLML, foto Jana Bisová

Strongmeni na Smetanově náměstí
Tak to tu ještě nebylo! Klání siláků „Strongman 2011“
přímo na Smetanově náměstí v Litomyšli! Tato netra-
diční podívaná se uskuteční 4. června od 13.00
do 18.00. Ovšem nejde o žádnou komerční „předvá-
děčku“ chlapské síly a svalů, ale o nevýdělečnou
a charitativní akci, kdy výtěžek z dobrovolného
vstupného a zbytku nepoužitých peněžních sponzor-
ských darů bude věnován místní speciální škole
a dětskému oddělení nemocnice. 
Pro diváky je připravena podívaná na zápolení doslo-
va o každé kilo. K vidění budou disciplíny jako přita-
hování sedmitunového kamionu (20 m na čas),

zvedání nápravy (počet opakování za 1 minutu), pře-
vracení obří 350kilové pneumatiky (6 opakování
na čas), přenášení „kufrů“, přičemž jeden váží 145 kg
(20 m na čas), držení dvou automobilů na čas na plo-
šině, přenášení tankového zátarasu o váze 130 kg
nebo stopětadvacetikilové a stodvaasedmdesátikilo-
vé koule na sud. 
„Čestným hostem akce bude pan Zdeněk Srstka,
český sportovec - vzpěrač, herec, kaskadér a moderá-
tor,“ prozrazuje organizátor akce David Vomočil
a pokračuje: „V době přestávky bude pro diváky při-
pravena soutěž o ceny a exhibiční vystoupení bojo-
vých umění a kulturistů.“ O ukázky bojových umění
se postará Samurai klub Litomyšl. Kulturistickou
exhibici pak předvedou Vojtěch Koritenský, aktivní
kulturista, absolutní mistr České a Slovenské repub-
liky, trojnásobný mistr ČR a mistr světa 2010 ve spor-
tovní kulturistice společně se Slavojem Bednářem,
aktivním kulturistou, mistrem Čech, vicemistrem
republiky, mistrem Illinois USA NPC a absolutním
mistr Rakouska NABBA 2010. 
Přihlášky siláků jsou přijímány S. Vobejdou na tel.
čísle: 777 336 446 nebo e-mailu: svatopluk.vobe-
jda@seznam.cz. Uzávěrka registrací je 21. května.
Akci pořádá fitcentrum Real Gym Nedošín a Strongman
Czech Republic za přispění sponzorů.     

-red-, foto Jana Bisová

VYHRAJTE S JIM BEAMEM
PROFESIONÁLNÍ VYBAVENÍ NA POKER
13.–15. KVĚTNA

NONSTOP TAXI
775 770 200
777 622 266

Bowling Bar Peklo, Braunerovo nám. 204, Litomyšl
tel. 461 616 719, www.peklo-litomysl.cz
Otevřeno:  Ne–Čt 11.00 –24.00,  Pá–So 11.00–02.00

měli možnost zaznamenat své dojmy. Ze zápisů je zřej-
mé, že nejvíce se líbila maketa Jak-9 pana Oldřicha
Češky, který navíc jako jediný hlídal výstavu po celé tři
dny. První den dokonce bez možnosti si dojít na oběd.
Celou výstavu rovněž řídil, a také díky němu nedošlo
k poškození exponátů. Patří mu za to velký dík.
Po celou dobu výstavy nám zajistila paní Mgr. Kroulí-
ková ze střední pedagogické školy žákyně Gabrielu,

Novou triatlonovou
sezónu nastartoval
Tomáš Kabrhel dobře
Se začátkem jara začala nová
sezóna pro triatlonistu DTC Lito-
myšl Tomáše Kabrhela. Na úvod
sezóny se zúčastnil dvou závodů
Českého poháru v aquatlonu.
Přestože je bral jako přípravné
na hlavní triatlonovou část
roku, tak si v nich nevedl vůbec
špatně. Nejprve v Českých Budě-
jovicích, kde obsadil druhé místo mezi juniory
a sedmé v absolutním pořadí společně s muži. Ještě
lépe si vedl ve druhém závodě v Olomouci, kde obsadil
také druhé místo mezi juniory (pouhé dvě vteřiny
za šestým z mládežnické olympiády v Singapuru Luká-
šem Kočařem) a páté místo absolutně. 
Tyto závody se konaly na tratích 400 metrů plavání
a 5 km běh. Tomáš potvrdil svoje plavecké kvality, když
na obou závodech vyhrál plaveckou část závodu a jako
první s malým náskokem vybíhal na běžeckou část. 
Nyní již má za sebou i první triatlonový závod, který
absolvoval po uzávěrce tohoto vydání poslední dubno-
vý den v belgickém Tournai při úvodním závodě EP
juniorů.                                 Text a foto Zdeněk Kabrhel


