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Vážení milovníci
historie, kultur y
a všeho krásného,
přijměte pozvání
do čtrnácti měst,
která za svoji výbor-

nou péči o památky získala titul Historické
město roku. Do měst s nezaměnitelným geni-
em loci. Do měst, ve kterých ty nejcennější
architektonické perly tvoří kulisy pro konání
nejrůznějších akcí. Můžete prožít dny ve zna-
mení historických slavností mezi zdmi rene-
sančních domů či romantických zámků,
můžete dýchat vůni lesů v okolí našich měst,
můžete snít při koncertech, výstavách a diva-
delních představeních. U nás můžete téměř
cokoliv… Na svém putování po Historických
městech roku vám doporučujeme zastávku
i v některých z více než dvou set měst a obcí
s jejich městskými památkovými rezervacemi
či zónami, které jsou dalšími učebnicemi
bohaté historie našich zemí. V neposlední
řadě radíme nevynechat prohlídku památek
UNESCO. Přijeďte načerpat nové síly a nechte
se inspirovat kouzlem našich měst! 
Díky projektu Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska můžete
také soutěžit o zajímavé ceny. Pět vylosova-
ných šťastlivců získá poukaz v hodnotě 5
tisíc Kč na ubytování v jednom z Historic-
kých měst. Dalších pět vylosovaných získá-
vá věcné ceny v hodnotě 2 tisíce Kč.
A všichni si zcela jistě přivezete řadu zážit-
ků z cest. Stačí si v informačním centru
vyzvednout tzv. cestovní knížku a vyrazit
na výlet a sbírat až do konce prosince 2011
razítka. Razítka jsou k dispozici v informač-
ních centrech těchto měst: Svitavy, Kadaň,
Třeboň, Kroměříž, Klášterec nad Ohří,
Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachati-
ce, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná,
Jindřichův Hradec, Šternberk. Informační
centrum vám otisknutím razítka do vaší
cestovní knížky potvrdí návštěvu. Do loso-
vání budou zařazeni ti soutěžící, kteří
v průběhu roku 2011 získají razítko alespoň
pěti výše uvedených informačních středisek
s tím, že nejméně jedno toto město navštíví
v tzv. TOP týdnu. 
TOP týdny jsou spojeny s pořádáním zajíma-
vých kulturních akcí ve výše uvedených
městech. V Litomyšli se TOP týden s názvem
Smetanova a Toulovcova Litomyšl koná
od 27. června do 3. července. Přelom června
a července je v Litomyšli každoročně ve zna-
mení umění.                                     > strana  6

Putování
po historických
městech i v Litomyšli

K vidění byla ikebana, ošibana, kaligrafie, ale zněly také
bubny taiko či klasické japonské nástroje. Bezesporu
zaujala rituální lukostřelba kjúdó nebo moderní panto-
mima v japonském podání či malé divadlo kjógenu.
Během akce byly na návrší k dispozici kasičky, pro-
bíhající sbírky na pomoc Japonsku, za kterou stojí
hotel Zlatá Hvězda. Zároveň se pod arkádami usku-
tečnil charitativní veřejný bazar. Přestože je pomoc
Litomyšle kapkou v moři, pro Japonsko má širší roz-
měr. „Jsou to již dva měsíce od zemětřesení a tsuna-
mi, je pohřešováno nebo zemřelo na 25 tisíc lidí, ale
od té doby se nám dostalo spousty projevů soucitu
z celého světa, včetně České republiky. Jménem naší
vlády bych chtěl vyjádřit obrovskou vděčnost. Rád
bych také zdůraznil svoji vděčnost všem organizáto-
rům těchto dvou dnů, této události,“ uvedl během
slavnostního zahájení akce Go, go Japan radní

Velvyslanectví Japonska v České republice Kenichi
Kimiya. Jeho slova doplnil Robin Shoen Heřman
z Česko-japonské společnosti: „Japonsko určitě
potřebuje pomoc z několika důvodů. Jedním je
samozřejmě to, že japonská vláda ze všech svých
rezerv, které má, financuje obnovu toho, co lidé
v postižených regionech nezbytně potřebují na své
přežití. Pak tam ale existuje ta kulturní nadstavba,
na kterou už je těžké peníze sehnat. Jsou to třeba
ozdravné pobyty pro děti z postižených oblastí
a podobně. A tam si myslím, že právě podobné sbír-
ky jako je ta litomyšlská mohou velice pomoci. Pak
je tady ještě jeden faktor, a sice to, že Japonci cítí,
že nejsou v této situaci sami, že cítí psychickou pod-
poru, a to je možná v některých situacích ještě důle-
žitější než peníze,“ uvádí pracovník Česko-japonské
společnosti.    > strana  11

Opět o rychlostní
silnici R355 14 25Na Smetanovu

Litomyšl se slevou
Bioarchitektura
dorazí do Litomyšle

Městský bazén získal cenu architektů
Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen 18. roční-
ku soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny
za architekturu se uskutečnilo 10. května ve Veletrž-
ním paláci v Praze. Do letošního ročníku se přihlásilo
úctyhodných 84 projektů v sedmi kategoriích. Nejpo-
četněji zastoupená byla opět kategorie Novostavba,
ve které byl úspěšný také objekt z Litomyšle. Ocenění
získala realizace krytého plaveckého bazénu od brněn-
ské architektonické kanceláře DRNH (Antonín Novák,
Petr Valenta, Radovan Smejkal, Radek Štefka). 
„Projektovat cokoli do Litomyšle je díky místním lidem
sen architekta. Je to takové naše malé Švýcarsko,“
uvádí kancelář DRNH na svých webových stránkách

u fotografie litomyšlského bazénu, který se v katego-
rii Novostavba musel utkat s dalšími 26 projekty.
Společně s ním cenu získal bytový dům Ostravská
Brána v Moravské Ostravě, nová budova ČVUT v Praze
a soubor bytových domů Triplex v Karlových Varech.
Čestné uznání náleží projektu 12 LOFTS v Praze.
Odborná porota, složená z odborníků z USA, Rakous-
ka, Číny, Polska a Slovenska, udělila 11 cen a 6 čest-
ných uznání v jednotlivých kategoriích. Všechny
přijaté práce pak budou zveřejněny v katalogu a vysta-
veny ve Schwarzenberském paláci Národní galerie
v Praze. Akce bude poté prezentována v dalších čes-
kých i zahraničních městech.                   -red-

„Ganbare Nippon! Go, go Japan!“ neboli „Nevzdávej se, Japonsko, jsme s tebou“ byl název dvoudenní akce,
která se uskutečnila v Litomyšli na podporu zemětřesením postiženého Japonska. Od pátku 13. do soboty
14. května tak návštěvníci litomyšlského zámku na Japonsko a jeho kulturu „naráželi“ na každém kroku
a přitom mohli finančně přispět a vyjádřit tak svoji podporu postiženým. 
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otevřená radnice

Z rady města
RaM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodno-

cení nabídek na zakázku „Rekonstrukce ČOV
a odkanalizování místních částí města Litomyšl -
Nedošín, Lány“. Členové komise: Radomil Kašpar,
náhr. Vojtěch Stříteský, František Zachař, náhr.
Ing. Pavel Chadima, Ing. Pavel Jiráň, náhr.
Ing. Antonín Dokoupil, Ing. Jiří Tmej, náhr. Ing. Jan
Gabriel, Ing. Kateřina Hlávková, náhr. Lucie
Serbousková, DiS. Přísedící komise při otvírání
obálek: Ing. Jaromír Odstrčil, náhr. Mgr. Zdeněk Zitko,
Ing. Jan Kabrhel, náhr. Ing. Pavel Kusý, Vojtěch
Stříteský, Ing. Jan Janeček, Ing. Vítězslav Hanzl,
Vladimír Karlík, Petra Benešová, JUDr. Jana Sabová.

RaM bere na vědomí předložený protokol
o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek
na veřejnou zakázku „Komunikace Nová Ves". Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Skanska a.s.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dílo s touto vybranou firmou.

Ze zastupitelstva

RaM souhlasí s realizací analogových hodin v hale
krytého plaveckého bazénu o průměru cca 1,5 m, cena
cca 65 000 Kč vč. DPH (bez vteřinovky). Upřesněný
architektonický návrh bude odsouhlasen starostou
města.

RaM souhlasí s tím, aby se Město Litomyšl stalo
spolupořadatelem Mezinárodního festivalu out-
doorových filmů 2011. RaM souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 15 000 Kč. 

RaM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení
na ředitele Městské galerie Litomyšl.

RaM přijala rezignaci pana Mgr. Daniela Janaty
na funkci ředitele Základní školy Litomyšl, U Školek
1117, okres Svitavy ke dni 31. 7. 2011.

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.

ZaM souhlasí se zajištěním úvěru ze Státního fondu
životního prostředí na stavbu „Rekonstrukce ČOV
a odkanalizování místních částí města Litomyšl -
Nedošín, Lány“ ve výši 11 mil. Kč. 

ZaM projednalo Závěrečný účet města za rok 2010
společně se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospo-
daření roku 2010 a nápravných opatření. ZaM vyjadřu-
je souhlas s celoročním  hospodařením města, a to bez
výhrad. 

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšle č. 03/11 o stanovení výše koeficientů pro výpo-
čet daně z nemovitostí. 

ZaM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
40 000 Kč na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska
v České republice č. ú. 2106340627/2700 vedený
u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Peníze budou z
tohoto účtu převedeny na účet Japonského červeného
kříže a využity na pomoc oblastem postiženým
zemětřesením. 

ZaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných
službách na provoz cyklobusu. 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z OKČ ve výši 25
000 Kč na zajištění projektu „Filmové léto 2011“. Pří-
jemcem dotace je Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o.
zastoupené PaedDr. Josefem Čadíkem. Maringotka
Kinematografu bude na Smetanově náměstí od 10.
do 14. srpna 2011. 

ZaM bere na vědomí probíhající „Petici ve věci tra-
sování rychlostní komunikace R35 kolem města Lito-
myšle“. Nově zvolené zastupitelstvo potvrzuje
a souhlasí s usnesením ZaM ze dne 4. 5. 2010, ve kte-
rém se trvá na územní integritě v maximální možné
míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace
R35 dle verze ÚP VÚSC Pardubického kraje schválené
usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje
č.198/06 dne 14. 12. 2006. ZaM ukládá vedení města
Litomyšle neprodleně seznámit s tímto usnesením
krajské zastupitele. 

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Lito-
myšl č. 02/11, kterou se vydává požární řád města
Litomyšl.

ZaM bere na vědomí předloženou zprávu o stavu
požární ochrany v Litomyšli v roce 2010.

ZaM schvaluje podporu Petice na podporu lidských
práv praktikujících Falun Gongu v Číně.

Premiéra
hlasovacího zařízení

Na květnové jednání Zastupitelstva města Litomyšle
byl poprvé vyzkoušen mobilní elektronický hlasovací
systém. Na základě připomínek k zápisům z jednání jej
radnice pořídila prostřednictvím e-aukce. S nejlepší
nabídkou přišla firma Ladislav Ministr z Pardubic. 
Mobilní elektronický hlasovací systém pracuje se
zabezpečenou obousměrnou datovou komunikací, se
sběrnicovou technologií zapojení, tudíž jeho instalace
je velmi jednoduchá a rychlá. To si před květnovým
jednáním mohli pracovníci radnice ověřit a vyzkoušet.
S prvním „ostrým“ zapojením a ovládáním systému
pak pomáhal technik dodavatelské firmy. 
Systém byl vytvořen na základě analýzy způsobu práce
českých orgánů obecní samosprávy a jejich požadavků
a je snadno ovladatelný. Mimo jiné lze s pomocí toho-
to systému řídit diskuzi, registrovat přihlášené,
nastavit čas příspěvků, automaticky archivovat celý
průběh jednání, včetně zvukového záznamu atd. 
Při jednání litomyšlského zastupitelstva měla veřej-
nost možnost vidět text usnesení, výsledek hlasování
či jména zastupitelů, včetně jejich přihlašování do dis-
kuze. Vše se totiž zobrazovalo na velkém plátně.
Bohužel, první použití systému s sebou přineslo
i komplikace, když se hlasování sice zaznamenávalo,
ale zvukový záznam se přestal pořizovat a na plátno
nebylo možné informace promítat. Vše prý bude
do příštího jednání zastupitelstva doladěno. 

Text a foto Jana Bisová

Výběrové řízení na restaurátorské práce má vítěze
Výběrové řízení na restaurování prvků, které jsou
součástí piaristického kostela Nalezení sv. Kříže
v Litomyšli, má vítěze. Konkrétně jde hned o tři
vítězné firmy, které Rada města Litomyšl schválila
na svém zasedání 18. května a potvrdila tak výsledek
jednání komise pro hodnocení nabídek. Ptáte se, jak
je to možné? Výběrové řízení bylo rozděleno do tří
částí A) Obrazy, oltáře a sochy, B) Truhlářské prvky,
C) Varhany. Uchazeči mohli předkládat své nabídky
pouze na jednu z částí nebo na dvě či na všechny tři
části. Kritériem pro výběr zhotovitele byla nejnižší
nabídková cena. Důležitou součástí nabídky bylo
samozřejmě prokázání profesních kvalifikačních
předpokladů a předložení konkrétních oprávnění
k restaurování od Ministerstva kultury ČR.
Nejvýhodnější nabídku v části plnění „Obrazy, oltáře
a sochy“ předložila firma RenoART s.r.o. ze Dvora
Králové nad Labem, nabídková cena včetně DPH je
12 002 100 Kč. Na druhém místě skončila firma
GEMA ART Group a.s. s cenou asi o 4,8 milionů Kč
vyšší. Nejvýhodnější nabídka v části „Truhlářské
prvky“ byla od brněnské firmy S:LUKAS s.r.o.,
nabídková cena 3 705 600 Kč. Druhá byla firma
RenoART s nabídkou o 549 tisíc Kč vyšší a třetí GEMA
ART GROUP a.s., jejíž nabídka převyšovala vítěznou

o více než 800 tisíc Kč. V části „Varhany“ zůstala
pro hodnocení jediná nabídka, o rekonstrukci var-
han se za cenu 13 593 888 Kč postará pražská firma
GEMA ART GROUP.          
Výběrové řízení bylo vyhlášeno 21. března, termín
pro podání nabídek byl 12. května tohoto roku. Nej-
zazší termín plnění je stanoven na konec srpna
2013.  
Celkem třicet firem si vyžádalo podklady potřebné
pro vypracování nabídky, z toho nakonec jedenáct
firem odevzdalo nabídku v řádném termínu. Bohu-
žel, osm uchazečů o zakázku muselo být vyřazeno,
protože nedoložily všechny zákonem stanovené
doklady. Šest firem podalo nabídku pouze v jedné
části, nabídku ve dvou částech podaly firmy tři
a ve všech třech částech dvě firmy.   
Dodejme, že výběrové řízení není dosud formálně
uzavřené, neboť smlouvy budou moci být podepsány
teprve po uběhnutí příslušných správních lhůt. 
Město Litomyšl se i tentokrát pečlivě hlídalo trans-
parentnost výběrového řízení. Cestou k tomu bylo
nejen podrobné informování o zahájení výběrového
řízení na obvyklých místech i na webových strán-
kách města a Národního památkového ústavu, ale
také složení komise pro otvírání obálek. Mezi členy

komise a přísedícími byli zástupci všech politických
stran a hnutí, které mají své zástupce v Zastupitel-
stvu města Litomyšl.                
V tuto chvíli předpokládáme, že rozsáhlé stavební
práce budou zahajovány postupně se závěrem Mezi-
národního operního festivalu Smetanova Litomyšl.
O podrobném harmonogramu a omezeních, souvise-
jících s revitalizací zámeckého návrší, vás budeme
průběžně informovat. Jisté však je, že bez přerušení
zůstane zachován provoz zámku, fakulty restauro-
vání, státního okresního archivu i Evropského školi-
cího centra. 
Připomeňme, že hlavním cílem projektu je oživení
zámeckého návrší a jeho plnohodnotné zapojení
do organismu města a regionu. Realizace projektu
by nebyla možná bez výrazné podpory z Integrova-
ného operačního programu. 

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

a tisková mluvčí Města Litomyšl  

Zasedání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšle
se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 15.30
v malém sále Smetanova domu.
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Podána žádost o dotaci na projekt
nábřeží řeky Loučné

Město Litomyšl podalo žádost o dotaci na projekt
„Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – dialog mezi řekou
a náměstím“. V rámci žádosti byla provedena také
anketa, které se zúčastnilo 166 dotazovaných, jenž se
dotazníkovou formou vyjadřovali k zájmovému území
řešeného projektu. O finanční prostředky Litomyšl
žádá Nadaci Proměny. Ta z programu Parky podporuje
projekty, proměňující místa v živá veřejná prostran-
ství. Nadace poskytuje městům v celé České republice
granty na rozvoj veřejných parků, a dlouhodobě tak
přispívá k obnově kulturní městské krajiny. Projekt
Nábřeží řeky Loučné… je vizí města, jak vyřešit území
Vodních valů a okolí Smetanova domu. 
Projekt je zaměřen na kultivaci nábřeží řeky Loučné
v úseku, který prochází městskou památkovou rezer-
vací a dále parkovým okolím Smetanova domu. „Řeka
zde prochází městem bez povšimnutí. Jediná část
nábřeží, která prošla úpravou, je Pleskotova realizace
prostoru od Smetanova domu směrem k Daliboru. Toto
je druhý krok k tomu, aby se řeka stala součástí života

města,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš. Základ-
ní koncepční ideou projektu je pak celková kultivace
nábřeží a zeleně. Město Litomyšl podalo žádost
do grantové výzvy proto, aby pomohlo obnově místům,
která se nacházejí v historickém jádru města a mají
jedinečnou atmosféru a historii. Cílem města je těmto
místům pomoci. Žádost je zaměřena na kultivaci
zájmového území, doplnění zeleně, obnovu a doplně-
ní dětského hřiště, venkovního amfiteátru s pódiem
u Smetanova domu apod. Veškeré konkrétní věci,
které by se měly v zájmovém území realizovat, by se
v případě přidělení dotace řešily s projektanty až
po jejím schválení. 
Ovšem získání dotace z Nadace Proměny není tak jed-
noduché, protože vybrán je pouze jeden jediný žadatel
z celé republiky. Pokud by však město uspělo, pak by
poskytnutá finanční částka byla určena na realizaci
stavebních prací a zahradně-krajinářských úprav, ale
rovněž na přípravu projektu, organizaci architektonic-
ké soutěže, včetně vyplacení cen vítězům a zpracování
všech stupňů projektové dokumentace. Orientační
náklady na akci by mohly dosáhnout 29 milionů korun
s DPH. „Výše poskytnutého dotačního příspěvku se
stanovuje na základě zpracované architektonické stu-
die, odhadu nákladů na realizaci vybraného projektu
a počtu obyvatel žadatele. V případě Litomyšle by výše
spolufinancování mohla orientačně dosahovat 15 %,“
vysvětluje Jaromír Drábek z odboru místního a silnič-
ního hospodářství. „Pokud město neuspěje, pak bude-
me zvažovat jiné dotační programy, například
z Evropské unie,“ uzavírá starosta. Pakliže nadace
Proměny vybere litomyšlský projekt a finančně jej pod-
poří, k realizaci by v ideálním případě mohlo dojít již
příští či přespříští rok.                                               -red-

Optimalizace dopravy
Optimalizace dopravy zdaleka neznamená jen rušení
Ve středu 18. května proběhlo již třetí jednání mezi
vedením Pardubického kraje, zástupci města Litomyš-
le i okolních obcí a společností OREDO, která v Pardu-
bickém kraji řeší projekt optimalizace dopravní
obslužnosti. Jednání bylo stejně jako předcházející
konstruktivní, věcné a postoje všech aktérů se přiblí-
žily. Nový model dopravy začne platit od poloviny
letošního prosince v návaznosti na celostátní změny
jízdních řádů. 
Schéma vlakových spojů je připravené jak pro pracov-
ní dny, tak pro víkendy. Na jednání jsme připomínko-
vali chybějící podvečerní víkendové spojení, na místě
nám bylo vyhověno. Na trati mezi Vysokým Mýtem
a Litomyšlí tak bude jezdit 5 párů vlaků denně. Rovněž
nám byl představen koncept linek autobusových, pro-
tože změny se dotknou i některých stávajících tras
autobusů. Pro Litomyšl se např. posílí spojení do České
Třebové, navíc autobusy pojedou v pravidelných inter-
valech a budou mít návaznost na expresy jak na Mora-
vu, tak ve směru Praha. Občané jistě přivítají
i zavedení noční linky mezi těmito městy, která zajistí
spojení k rychlíkům na Slovensko i na západ Čech
(R440 resp. R441 Excelsior). Výrazně se tak zlepší
možnost cestování z kulturních i sportovních akcí
pořádaných ať už v Praze, Ostravě či třeba v Pardubi-

cích. Zlepšení autobusové dopravy má být i do dalších
měst a obcí v okolí, ovšem konkrétní jízdní řády budou
k dispozici až během letních měsíců.  

Michal Kortyš, starosta Litomyšle

Vlaky pojedou i příští rok
České dráhy vítají, že na základě dohody se starosty
bude objednána železniční doprava nejen v úseku
Choceň – Vysoké Mýto město, kde vlaků přibude, ale
také v trati pokračující do Litomyšle. V pracovních
dnech přijedou vlaky do Litomyšle rámcově na 4.45,
6.00, 7.30, 15.00 a 16.00 a do Vysokého Mýta odjedou
zhruba ve 4.50, 6.10, 13.00, 15.00 a 16.15. Až na jedi-
nou výjimku bude fungovat rychlý přípoj ve Vysokém
Mýtě městě, kde se i nadále bude přestupovat, na vlak
do Chocně jedoucí na další přípojné rychlíky jak
ve směru Morava, tak do Pardubic a Prahy. O víken-
dech přijedou vlaky do Litomyšle v 7.25, 9.30, 13.30,
17.30 a 19.30 a zpět odjedou v 7.30, 12.30, 15.30,
17.30 a 19.30. Cestovat budou moci jak turisté, tak
místní obyvatelé – ať už na výlet, na návštěvy
do nemocnice či na konci týdne na internáty. A samo-
zřejmě se dostanou i vlakem zpět. Spojení mezi Vyso-
kým Mýtem a Litomyšlí v sedlových časech bude
zajištěno autobusy.                     Michal Štěpán, ředitel 

Krajského centra osobní dopravy ČD v Pardubicích

Dva odbory městského
úřadu se přestěhovaly
na J. E. Purkyně
Odbor školství, sportu a volného času Městského
úřadu v Litomyšli se přestěhoval. Od 1. června jej
naleznete v prostorách bývalého finančního úřadu
na ulici J. E. Purkyně 918. Kanceláře odboru školství,
sportu a volného času jsou ve třetím nadpodlaží. 
Od května je přestěhovaný rovněž odbor výstavby
a územního plánování, který také nejdete na ulici J. E.
Purkyně 918. Kanceláře tohoto odboru se nacházejí
ve čtvrtém nadpodlaží.                                              -red-

Oprava schodiště 
na čas uzavře cestu
k nadchodu
Kdo v poslední době šel z Ropkovy ulice k nadchodu,
nemohl si nepovšimnout, v jakém stavu jsou schody
od řeky Loučné. S tímto stavem bylo seznámeno i Město
Litomyšl, a tak nyní přistupuje k opravě horní části
schodiště. Na několik dní bude schodiště uzavřeno. 
„Schody k nadchodu u zdravotního střediska z ulice
Ropkovy budou kompletně rozebrány, stejně jako
opěrné zdi jednoramenného horního schodiště,“ popi-
suje stavební zásah František Zachař z odboru rozvoje
a investic a pokračuje: „Vystavěny budou nové základy
a dojde k zpětnému osazení schodiště.“ Počítáno je
také s doplněním veřejného osvětlení. 
V souvislosti se stavebními pracemi musí chodci počí-
tat v době od 4. července do 12. srpna s omezeními.
„Úplná uzavírka schodiště bude v době od 11. červen-
ce do 5. srpna,“ upřesňuje František Zachař. V této
době budou všichni nuceni obcházet uzavřené scho-
diště buď k podchodu u Lidového domu nebo k nad-
chodu u Smetanovu domu.
Opravou schodiště je pověřena firma Dlažba
s. r. o. Vysoké Mýto, která ve výběrovém řízení předlo-
žila nejnižší cenovou nabídku. Město ze své pokladny
zaplatí zhruba 485 tisíc korun.                                    -bj-

Litomyšlský kalendář
akcí na rok 2012
Je polovina roku a proto nejvyšší čas začít s přípravou
Litomyšlského kalendáře akcí 2012. Pokud organizuje-
te v příštím roce nějakou zajímavou akci, nahlaste její
konání prosím nejpozději 20. června 2011 do Informač-
ního centra. Pozvánka na vaši akci se dostane do při-
pravovaného Litomyšlského kalendáře akcí 2012,
který plánuje Město Litomyšl vydat poprvé v rozšířené
tištěné podobě. Děkujeme za spolupráci.                -ms-

Jídelna U Školek
bude zavřená kvůli 
rekonstrukci podlahy
S nástupem prázdnin se zavřou dveře školní jídelny při
Základní škole U Školek v Litomyšli. Důvodem je kom-
pletní rekonstrukce podlah kuchyně. Po dobu staveb-
ních úprav bude stravování zajišťovat školní jídelna
na Zámecké ulici.
„K rekonstrukci podlah jsme museli přistoupit z důvo-
du průsaku vody. Ta skrz podlahu tekla do dolní jídel-
ny, a tím byl poškozen i strop této místnosti,“
vysvětluje starosta Michal Kortyš. K úniku vody došlo
vlivem netěsnící kanalizace a izolace podlah kuchyně.
K částečným opravám již v minulosti došlo, ale součas-
ný stav si vyžádal kompletní rekonstrukci. „Opraveny
budou poškozené podhledy stropu v dolní jídelně pod
kuchyní a také v podlaze uložené rozvody vody, kana-
lizace, plynu a elektroinstalace,“ popisuje stavební
zásah František Zachař z odboru rozvoje a investic.
Stavební práce budou zahájeny 1. července a dokon-
čeny mají být 18. srpna. Nejen po tuto dobu, ale až
do konce srpna, mohou strávníci využít služeb druhé
jídelny Eurestu v Litomyšli. Jídelna U Školek začne
opět fungovat až s novým školním rokem. „Je možné
se stravovat ve školní jídelně na Zámecké ulici, kde
bude připravována polévka, tři druhy hlavních jídel,
čerstvé ovocné a zeleninové saláty. Strávníci budou
moci platit hotově, poukázkami nebo lze využít stáva-
jící čipové karty Eurest,“ vysvětluje Milada Nádvorní-
ková, vedoucí odboru školství, sportu a volného času.
Rekonstrukci podlah ve školní jídelně provede firma
Agile a.s. Vysoké Mýto, vzešlá z výběrového řízení.
Cena opravy dosáhne necelého 1 milionu 400 tisíc
korun a bude hrazena z rozpočtu města.                   -bj-

Mateřinka s novou
podlahou v kuchyni
V době od 4. července do 17. srpna dojde ke kompletní
rekonstrukci podlahy kuchyně a v nich uložených roz-
vodů vody, kanalizace, plynu a elektroinstalace
v objektu III. Mateřské školy na Lidické ulici. 
Dodavatelem je litomyšlská firma STAVEX H-V s.r.o.,
která s cenou 355 610 korun vyhrála výběrové řízení.
Rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu města.

-bj-
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Krátce
Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo poskytnu-

tí dotace 30 tisíc korun na natáčení cyklu pořadů
pro Českou televizi o památkách UNESCO na území
České republiky. Televizní cyklus nese pracovní název
Rodinné zlato a jeho prioritou je prezentace a propa-
gace památek ze Seznamu světového dědictví UNESCO
na území České republiky, jejich zviditelnění a připo-
menutí široké veřejnosti existenci těchto jedinečných
národních památek a kulturních klenotů. Jeden díl
dokumentu se má natáčet v Litomyšli. Pořad Rodinné
zlato bude vysílán v České televizi v hlavním sledova-
cím čase.

Speciální základní školu v Litomyšli si za cíl své
zastávky vybrali organizátoři projektu "Jedeme na
výlet". Hravou formou zde byla dětem představována
města ze sdružení České dědictví UNESCO a Česká
inspirace. Vše se odehrává pod patronací širšího pro-
jektu Živá města - živé památky jehož nositelem je
společnost Terra nostra - malebný kraj. Po skončení
cestování budou na stránkách www.jedemenavy-
let345.cz zveřejněny příběhy, které byly dětem vyprá-
věny a také řada krásných písniček.   

Ve středu 1. června se ve Vysokém Mýtě pod patro-
nací Českého olympijského výboru a města Vysoké
Mýto uskutečnil Evropský plavecký den. Této akce se
mohli zúčastnit všechny obce a města v Evropě, která
mají k dispozici plavecký bazén či otevřené koupaliště
s délkou 25 m, 50 m nebo 100 m. 

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila
výběrové řízení na rozdělení prostředků z celostátní
sbírky Pomozte dětem! Až do 30. června se mohou
nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi
a mládeží, přihlásit do výběrového řízení, které roz-
hodne o tom, jak bude rozděleno 15 700 062,30 Kč
ze 13. ročníku sbírky.

V rámci historických slavností u příležitosti oslav
950. výročí první písemné zmínky o Chebu se konal
přímo na náměstí velký Workshop Euroregia Egrensis,
jehož hostem bylo i sdružení Česká inspirace. Členská
města sdružení, mezi kterými nechybí Litomyšl, zde
prezentovala nejen své atraktivity, ale také konkrétní
kulturní akce.                                                              -red-

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
od roku 2006 našel již mnoho příznivců. Také letos
bude cyklobus, tedy linkový autobus uzpůsobený
pro převoz kol, od začátku července do konce září
vyjíždět na svou trasu po turisticky atraktivních mís-
tech na pomezí Čech a Moravy.
V loňském roce došlo k rozšíření jízdního řádu o nové
zastávky v České Třebové a na Kozlově. Cyklisté tak
mohou využít napojení na nový systém cyklo a in-line
stezek na Orlickoústecku nebo navštívit rozhlednu
na Kozlovském kopci.  I v roce 2011 je pro fanoušky
cykloturistiky připravena novinka. Do projektu se
podařilo zapojit Vysoké Mýto, poslední z měst Česko-
moravského pomezí, ve kterém cyklobus doposud
nestavěl. Po prohlídce historického centra s největším
čtvercovým náměstím v Čechách můžete z Vysokého
Mýta vyrazit třeba do nedaleké Vraclavi a navštívit
místní barokní areál a hradiště. Za výlet určitě stojí
i Dobříkov, kde si můžete prohlédnout unikátní dřevě-
ný kostel.

Možnost dostat se blíž k atraktivi-
tám Českomoravského pomezí vám
nabízíme ve spolupráci s firmou Zla-
továnek, městy Polička, Svitavy,
Litomyšl, Moravská Třebová, Vysoké
Mýto a Česká Třebová. Projekt opět
podpořil Pardubický kraj, který
zahrnul víkendový provoz cyklobusu
do tzv. základní dopravní obslužnos-
ti. Každý ze třinácti prodloužených
víkendů ujede cyklobus 954 km, což
je o 64 km více než v uplynulém
roce.      
Cyklobus bude jezdit každý pátek,
sobotu a neděli od 1. července
do 25. září a v provozu bude také
o svátcích 5. a 6. července. Páteční
trasa povede z Poličky přes Květnou
a Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou
Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou, Litomyšl, Dolní
Újezd a Proseč do Poličky a večer zpět. V sobotu se
dostanete z Poličky přes Proseč do Nových Hradů, dále
do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav
a Jevíčka a odpoledne zpět. V neděli brzo ráno opět
z Poličky přes Květnou do Jevíčka a z Jevíčka dále přes
Moravskou Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou, Lito-
myšl, Vysoké Mýto a Nové Hrady do Proseče a Poličky.

Podrobnosti naleznete v jízdním
řádu.   
Také letos chceme cyklisty motivovat
k návštěvě všech míst kolem trasy
autobusu bez ohledu na jejich vzdá-
lenost od místa výjezdu. Proto není
cena jízdenky vázána na počet uje-
tých kilometrů. Každý cestující
s kolem zaplatí jednotnou cenu 40
Kč, ať se rozhodne vystoupit na kte-
rékoliv zastávce. Opět budeme pod-
porovat cestování rodičů s dětmi,
kteří budou moci využít výhodné
rodinné jízdné. Toto jízdné platí
maximálně pro dva dospělé s mini-
málně jedním dítětem a jeho cena je
pouhých 20 Kč na osobu. Cestující
bez kol budou odbaveni na základě

platného tarifu. 
Během června budou do všech domácností měst zapo-
jených do projektu zaslány skládačky s přesným jízd-
ním řádem, mapkou a několika tipy na výlet. Další
informace najdete již brzy také na www.ceskomorav-
skepomezi.cz.
Přejeme šťastnou cestu plnou nezapomenutelných
zážitků!                                               Jiří Zámečník, 

marketingový manažer cestovního ruchu

Cyklobusem Českomoravským pomezím i letos

V úterý 5. července ve 14 hodin dojde k symbolické-
mu předání jedenácti klíčů od objektů na zámeckém
návrší, které jsou připraveny k revitalizaci, zástup-
cům firmy Hochtief CZ a.s. Celá akce začne na prv-
ním zámeckém nádvoří a pokračovat bude na celém
návrší. Připravena bude pravá, nefalšovaná, šipko-
váná – tedy známá dětská hra, která v tomto přípa-
dě nebude pouze pro děti. Dětští návštěvníci budou
plnit řadu úkolů a dospělí Litomyšlané i návštěvníci
našeho města budou mít poslední možnost prohléd-
nout si současný stav objektů, které již za pár dní
čeká rekonstrukce. Na závěr prohlídky se bude v
prostoru budoucí cafeterie podávat káva a koláčky.
Ukončení akce je plánováno na 17 hodinu. Připo-

meňme, že na rekonstrukci se připravují tyto objek-
ty: I. nádvoří, zámecký pivovar, konírna, jízdárna,
horní nádvoří, kočárovna, stáj, park, piaristická
kolej, piaristický kostel a předzámčí. Nejvýhodnější
nabídku podala v rámci výběrového řízení na zhoto-
vitele stavby 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 Sázavou, Zlín-
stav a.s. a Skanska a.s. Rozdíl mezi nabídkovou
cenou první a druhé firmy byl asi 4 miliony Kč. Roz-
díl mezi nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenou více
než 60 milionů Kč. 

Za projektový tým Michaela Severová

Letošní léto je v našem městě ve znamení
hesla Hrajeme si v Litomyšli. Jsou však děti
jediní, kdo si rád hraje? Kdepak, hraví jsme
i my, dospěláci. Možná proto nás napadlo
pokusit se zorganizovat v rámci léta tak tro-
šku netradiční „hraní v Litomyšli“, chceme
se pokusit „rozehrát“ místní hospody, hospůdky, res-
taurace, kavárny a bary…     
Konkrétně si to představujeme takto: v sobotu 2. čer-
vence, 6. srpna a 3. září bude od 20.00 večer znít
v hospodách a na předzahrádkách zdarma živá muzika
různých stylů. Město Litomyšl nabízí společnou propa-
gaci celé akce, vytištění plakátů a jejich výlep také
v okolních městech. Připravíme celosezónní soutěž
na téma: „Kdo navštíví během třech „hracích“ sobot
nejvíc hospod s hudební produkcí“. „Zní to jako zají-
mavý nápad,“ říká starosta Litomyšle Michal Kortyš
a dodává: „Hlavní cenou musí být sud dobrého piva.
Ten udělá radost nejen výherci, ale i všem jeho kama-
rádům a muzicírovat se může nanovo.“
Organizačně nám s celou akcí pomáhají Pavlína Růžič-
ková a Iva Skácelová z agentury Di piú. „V tuto chvíli
máme potvrzeno, že se k akci připojují tato zařízení:
Vinárna U Mydláře, restaurace Veselka, Buddy bar, Bar
galerie Garáž, restaurace U Medvěda, Slunce, Cafebar
Underground, nová hospoda Na Sklípku, rekonstruo-

vaný Karlov, restaurace Lidový dům, Music
Club Kotelna, dvoreček Evropského školicí-
ho centra a Hotel Zlatá Hvězda,“ vyjmenová-
vá Růžičková a dodává: „Seznam však stále
není konečný a uzavřený, pokud se další
hospody chtějí k naší akci přidat, nechť píší

na adresu dipiu@dipiu.cz.“        
Zároveň hledáme muzikanty, kytaristy, harmonikáře,
či celé partičky, kterým se nápad líbí a rádi by si
na takové akci zahráli. Nejde o žádné velké koncerty,
ozvučení většinou nebude ani potřeba. Jde pouze
o snahu navodit dobrou náladu a možná se tak trošku
vrátit do dob minulých, kdy v hospodách běžně zněla
kytara, harmonika či všichni zpívali country písničky.   

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu  

Výzva „Hrajeme v Litomyšli“ 
Umíte hrát na nějaký hudební nástroj a nevadí vám
malé obecenstvo? Máte kapelu či jen partu přátel, se
kterými si rádi zazpíváte? Přihlaste se nám, prosím,
na e-mail dipiu@dipiu.cz, rádi vás zapojíme do akce
Hrajeme v Litomyšli. Z důvodu společné propagace je
třeba nahlásit vaši účast v projektu nejpozději
do 15. června. Nezapomeňte, jde o sobotu 2. července,
6. srpna a 3. září. Těšíme se na každého muzikanta!    

Hrajeme (si) v Litomyšli

Zámecké návrší: Začínáme!
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Opulentní hostina výtvarného umění 
Jak jinak nazvat letošní sedmý ročník Smetanovy
výtvarné Litomyšle (SVL) s takovými jmény, jako je
Bohuslav Reynek, Zdeněk Sýkora, Federico Díaz, Andy
Warhol, Milan Grygar, Jiří Hejna, Jiří Kolář, Julius
Mařák, Adolf Kosárek, František Kupka, Jan Zrzavý,
Antonín Slavíček nebo Otto Guttfreund? Šestnácti
výstavami a zvučnými jmény se letošní Smetanova
výtvarná Litomyšl směle vyrovnává své starší hudební
sestře a není pochyb, že do Litomyšle musí na počátku
léta vyrazit nejen milovníci dobré hudby, ale i příznivci
výtvarného umění. 
Sály zámeckého pivovaru, rekonstruované podle archi-
tekta Josefa Pleskota, letos obsadí vzácná sbírka kre-
seb a olejomaleb Bohuslava Reynka. Básník a grafik

své hluboce niterné kresby a olejomalby nikdy nevysta-
voval, a tak zůstaly skryty před očima veřejnosti. Nyní,
při příležitosti výročí 40 let od úmrtí autora, bude
v Litomyšli poprvé vystaven jejich ucelený soubor.
Expozici doplní slavné grafiky, pro ně a pro olejomalby
navrhl Josef Pleskot do duchovních prostor ekumenic-
ké kaple speciální mobiliář, který vytváří jakýsi oltář se
čtrnácti zastaveními. V Galerii Miroslav Kubík vystaví
své poslední práce Aleš Lamr, autor pozitivních děl
s hřejivými barvami, někdy s vtipem a nadsázkou, jindy
s fantaskní ornamentikou, abstrakcí nebo naopak sym-
bolikou a hlubokým obsahem. Často, aniž by znali
autora, vnímají lidé Lamrovy realizace výtvarného řeše-
ní architektonických objektů, jmenujme alespoň Fran-
tiškovy, Jánské a Mariánské Lázně, brněnské Divadlo
na provázku, kavárnu a bufet České televize, známé

jsou nástěnné a nástropní malby z pracovny prezidenta
Václava Havla. Významná je i práce ilustrátorská,
z poslední doby je asi nejznámější Bible 21. století.
Litomyšlská výstava má název Lov začíná očima podle
obrazu inspirovaného písní skupiny Jablkoň. Slza
naděje, LacrimAu, Zlatá slza, tak se říká jednomu z uni-
kátních exponátů a hlavních lákadel českého pavilonu
na výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, který bude nyní
za přísných bezpečnostních opatření na deset dní
vystaven v Novém kostele Církve bratrské. Po výstavě
v knihovně vítkovického zámku to bude pouze druhá
možnost v České republice zhlédnout 80 cm vysokou
a 50 cm širokou pozlacenou plastiku. Autor tohoto
jedinečného uměleckého díla Federico Díaz pracuje
především s city člověka, slza
znázorňuje dvě polohy emocí,
radosti a smutku. Výstavu pořádá
Galerie Zdeněk Sklenář, která má
svoji výstavní síň také v Litomyš-
li. Zdeněk Sklenář, synovec a jme-
novec jednoho z nejlepších
českých malířů minulého století,
letos slaví kulaté narozeniny a při
jejich příležitosti vystaví nejnád-
hernější díla českého umění XX.
století, která prošla jeho rukama.
Výčet autorů je úctyhodný:
Kubišta, Zrzavý, Čapek, Filla, Sla-
víček, Toyen, Průcha, Štyrský,
Sklenář, Šíma, Sýkora, Grygar,
Malich, Boštík, Cigler, Lhoták,
Díaz, Guttfreund, mezi díly bude i obraz Františka
Kupky „Élévation (Výšky) IV", který se svojí vydraže-
nou cenou 23 milionů korun patří mezi rekordmany
na českých aukcích. Výstavu v litomyšlské Galerii Zde-
něk Sklenář od 2. července vystřídá expozice krále
pop-artu Andy Warhola.
Co by to bylo za výtvarný festival bez performance?
Vlastně již klasickou představí soubor MoEns v Novém
kostele Církve bratrské v neděli 19. června pod názvem
Grafické partitury Milana Grygara. Své hudebně-výtvar-
né performance totiž představoval Milan Grygar již
v sedmdesátých letech dvacátého století. Tehdy si uvě-
domil přítomnost zvuků při kresebném gestu a snažil
se obraz se zvukem propojit. Při performancích vytvářel
výtvarná díla a diváci slyšeli zesílený zvuk. Později
zvuky zaznamenal do „grafických partitur“, které nyní

hudebníci převádějí zpět do zvukové podoby prostřed-
nictvím hudebních nástrojů. To, co návštěvníci uslyší
během litomyšlského vystoupení, tedy nebude běžným
koncertem, na jaké jsme zvyklí, ale tvůrčí zvukově-
výtvarnou dílnou.   
Tradičně se ke Smetanově výtvarné Litomyšli připojila
i litomyšlská Galerie Kroupa. Tentokrát představí slav-
né žáky Haushoferovy krajinářské školy Adolfa Kosár-
ka, Julia Mařáka, Bedřicha Havránka, Adolfa Chválu,
H. Ullika, A. Waldhausera a další. White Gallery v Osíku
u Litomyšle letos připravila výstavu geometrických
kompozic Zdeňka Sýkory z let 1961 až 1962. Portmone-
um - Museum Josefa Váchala pořádá výstavu skleně-
ných plastik, které na motivy postav z Ďáblovy

zahrádky Josefa Váchala vytvořil
sklářský sochař žijící v Americe
Martin Janecký. Fakulta restauro-
vání Univerzity Pardubice v Lito-
myšli vystaví v Domě U Rytířů
aktuální práce studentů a pedago-
gů atelieru Restaurování umělec-
kých děl na papíru. Od 26. června
zde pak bude otevřena výstava
„malíře kosmu“ Jiřího Hejny,
nedávno zesnulého Francouze
s českým původem. Mimo jiné bude
při příležitosti uvedení stejnojmen-
né baletní suity Igora Stravinské-
ho, v rámci hudební Smetanovy
Litomyšle, vystaven i známý obraz
Pták Ohnivák.

To stále není vše. V Litomyšli po dobu konání festivalu
zakotví putovní výstava sdružení Česká inspirace
s obrázky Lucie Suché. Ke Smetanově výtvarné Lito-
myšli se přihlásila také svitavská výstava koláží Jiřího
Koláře ze sbírky Muzea Kampa, komentované prohlídky
interiéru chystá sbor Církve bratrské ve svém novém
kostele od architekta Zdeňka Fránka s výzdobou dvou
současných výtvarných velikánů, Václava Ciglera
a Karla Malicha. Návštěvníci Rodného bytu Bedřicha
Smetany se pak mohou potěšit motivy litomyšlských
zákoutí na vystavených ilustracích Adolfa Kašpara ke
knize Aloise Jiráska Filosofská historie. Naopak pohled
všímavého návštěvníka Litomyšle v období konání
operního festivalu možná mnohé rozveselí na výstavě
fotografa Illji Dorovského v zámeckém pivovaru.

Jan Pikna, foto archiv SVL

Na Smetanovu Litomyšl se slevou

Stalo se již tradicí, že v týdnu před zahájením Smeta-
novy Litomyšle (SL) nabízejí pořadatelé nevyprodané
vstupenky se slevou. Nabídky využívají zejména Lito-
myšlané a lidé z blízkého okolí, kteří by rádi navštívili
více pořadů, ale z finančních důvodů musejí předem
pečlivě vybírat a u dalších čekají „až když zbude“.
Pro ně je letošní nabídka mimořádně bohatá. Snad
z důvodu dopadající finanční krize a nejistoty z chy-
staných reforem v nabídce zůstaly i pořady velmi
atraktivní, které by v minulosti byly bezpečně vypro-
dány mezi prvními. 
Od 6. června proto mohou zájemci s 50% slevou
nakoupit vstupenky, například na hudebně taneční
představení s hudbou Carla Orffa a Igora Stravinského
Písně a tance lásky, provedenou neobvyklým ansámb-
lem sestaveným z bubeníků (soubor DAMA DAMA)
a čtyř klavírů, to vše s moderním tancem, projekcemi
a výpravným světelným designem. Šamanský buben
zazní také ve skladbě Zaklínání železa, která je součás-
tí koncertu Paralelní světy v kapitulním chrámu.
Porovnat árie, sbory a mezihry z opery Dalibor Bedři-
cha Smetany a Lohengrin Richarda Wagnera budou
moci návštěvníci pořadu Příběhy bájných rytířů, kde se
diváci samozřejmě dočkají i oblíbeného Svatebního
pochodu. Česká filharmonie letos uvede Mahlerovu

Symfonii č. 4 pro velký orchestr se sopránovým sólem
(Marie Fajtová), doplní ji ale předehra z opery Prodaná
nevěsta, kterou sám Gustav Mahler jako dirigent kdysi
nasazoval až po prvním jednání, aby tu nádheru slyše-
lo i neukázněné vídeňské publikum, chodící do opery
pozdě. A kdo ji může zahrát v takové kvalitě, jako
právě Česká filharmonie! Balet Národního divadla se
svými prvními sólisty uvede pořad Svěcení jara, kde
kromě závěrečné titulní choreografie Petr Zuska před-
staví své „hvězdné“ duety, které proslavily naše před-
ní sólisty na mnoha mezinárodních představeních.
Vstupenky se sníženou cenou bude možno získat
na jednu z nejpůsobivějších skladeb Antonína Dvořáka
Stabat Mater, na výpravnou operu Gaetana Donizetti-

ho Nápoj lásky a na pořad hudby Igora Stravinského
a Dmitrije Šostakoviče Babi Jar. Šostakovičovu 13.
symfonii, jejíž uvádění bylo v Sovětském svazu dlouhá
léta zakázáno, bude řídit slavný Zdeněk Mácal. Pořad
bude zaznamenávat Česká televize a v přímém přeno-
su vysílat Český rozhlas. 
Přehled pořadů, na něž bude od 6. června možno
zakoupit vstupenky s 50% slevou:
Neděle 12. června / 21.30 / II. zámecké nádvoří
Carl Orff, Igor Stravinskij: PÍSNĚ A TANCE LÁSKY
Sobota 18. června / 16.00 / Kapitulní chrám Povýšení
sv. Kříže
Jan Jirásek: Paralelní světy, Veljo Tormis: Zaklíná-
ní železa 
Sobota 18. června / 20.00 / II. zámecké nádvoří
Dalibor & Lohengrin – Příběhy bájných rytířů
Neděle 19. června / 18.00 / II. zámecké nádvoří
Česká filharmonie: Smetana – Novák – Mahler
Středa 22. června / 21.00 / II. zámecké nádvoří
Svěcení jara - baletní představení Národního divadla
Pátek 24. června / 19.00 / II. zámecké nádvoří
Antonín Dvořák: Stabat Mater
Středa 29. června / 20.00 / II. zámecké nádvoří
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák,
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 13 b moll „Babí Jar“
Sobota 2. a neděle 3. července / 21.00 / II. zámecké
nádvoří
Gaetano Donizetti: Nápoj lásky, (Národní divadlo
Praha).                                 

Eva Piknová, foto archiv SL

Aleš Lamr Lucie Suchá

Svěcení jara
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Je tu opět Starodávný jarmark
Již patnáct let se na Smetanově náměstí
koná Starodávný jarmark. Stánky budou
opět umístěny po obou stranách horní
části náměstí, takže bude vyloučena
doprava mezi budovou České spořitelny
a Domem sportu Stratílek. Jarmark se
uskuteční v sobotu 18. června v době od 8.00
do 17.00.
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém se vystřídají hudební skupiny. Je pozváno
přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět stará
řemesla a prodávat svoje výrobky (např. batikované
výrobky, batůžky, betlémy, bio vína, bižuterii, brašny,
bylinky, cínové předměty, cukrovinky, čepice, čaje,
dečky, dekorační předměty, drahé kameny, dřevěné
výrobky, figurky, formy, hedvábí, hlavolamy, hrábě,
hračky, kabelky, kachle, kaktusy, kapsáře, keramiku,
klobouky, ručně tkané koberce, korálky, koření, kosis-
ka, košíky, kovové a kožené výrobky, krajky, krasohle-
dy, květiny, lampy, loutky, malované obrázky,
maňásky, mašle, medovinu, mýdla, násady, ošatky,
ozdoby, patchwork, pečivo, perníky, polštářky, prostí-
rání, ruční papír, skleněné předměty, smetáky, spony,

staročeské nerezové i dřevěné kuchyňské
potřeby, stuhy, sušené květiny a ovoce, svíc-
ny, sýrové dobroty, šály, šátky, šperky, tácy,
textilní výrobky, trdelník, trička, turecký
med, ubrusy, vázy, včelí produkty, vína, vit-
ráže, výrobky z drátu, dřeva, juty, kamene,

kanafasu, kukuřičného šustí, přírodního korku, mědi,
modrotisku, proutí, rohoviny, slámy a ovčí vlny, vyší-
vání, zástěry…). 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí kování
koně, drátování, rytí skla, paličkování, košíkářské
a řezbářské práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmětů, zdo-
bení perníků a další, dnes již polozapomenuté způso-
by výroby.  
V letošním roce nebude, tak jako v minulých dvou
letech, postavena na Smetanově náměstí salaš U Fran-
ka. Místo oblíbeného folklórního souboru Levočan
přijede z Levoče městská dechová hudba, která zahra-
je některé skladby společně s litomyšlskou jedenáct-
kou BEKRAS. 
Doprovodný program na pódiu před morovým sloupem:
8.00–9.45 – folková skupina X̌ILT Litomyšl (vedoucí
Rostislav Sopoušek)
10.00–11.00 – litomyšlská dechová jedenáctka BEKRAS
(vedoucí Josef Král)
11.15–12.30 – dechová hudba města Levoče (vedoucí
Vladimír Tomko)
12.45–13.30 – Big band ZUŠ Litomyšl (vedoucí L.
Kazda) 
13.45–15.30 – country skupina ROSA Litomyšl
(vedoucí Otto Sládek)
15.45–17.00 – dechová hudba města Levoče (vedoucí
Vladimír Tomko).                                    Jaroslav Dvořák, 

vedoucí odboru vnitřní správy a obrany

Vrabčák z předměstí
Radky Fišarové
Už jen krůček a bude tu Mezinárodní operní festival
Smetanova Litomyšl. Milovníkům hudby však čekání
zpestřila akce s názvem Malá pocta velké Edith, která
se uskutečnila 18. května na litomyšlském zámku.
Druhým nádvořím se nesly písně francouzské šansoni-
érky Edith Piaf v podání Radky Fišarové, ovšem diváci
nebyli ochuzeni ani o písně Charlese Aznavoura, Jacka
Preverta nebo Mireillen Mathieu. 
„Společně s akordeonistkou Janou Bezpalcovou
a Jazztriem Vladimíra Strnada vás zavedeme do Fran-
cie, do Paříže, kde věřím, že je také krásné jaro. A když
jsme u té Francie a u toho jara, tak dnes budu zpívat
samé francouzské šansony a skladby o lásce,“ řekla
na úvod nevšedního koncertu Radka Fišarová a doda-
la: „Když se řekne Francie, šanson a Paříž, tak sem
neodmyslitelně patří jedno jméno, a to šansoniérky
Edith Piaf. Tento koncert je malou poctou velké Edith
Piaf, proto koncert - její poctu zahájíme skladbou
z jejího repertoáru.“ Hned na úvod tedy zazněla
nestárnoucí melodie „Non, je ne regrette rien“ (Ničeho
nelituji). 
Část výtězku z akce bude věnována do sbírky na pomoc
zemětřesením postiženému Japonsku.

Text a foto Jana Bisová

K E R A T I N
Máte poškozené vlasy?
Trápí vás krepatění, lámavost a roztřepené konečky?
Chcete aby vaše vlasy zůstaly hladké a hebké i při vlhkém počasí?

Přijďte k nám vyzkoušet aplikaci přírodního keratinu.
Co tím získáte? Přirozenou hydrataci vlasů, lesk, hebkost a redukci objemu
při požadovaném hladkém účesu. Těšíme se na vás.

Gabriela Tesařová • SALON FEMINA • Tel. 602 365 785
Dukelská 1069 • Litomyšl • www.salonfemina.cz

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Krása stíhá nádheru Ivony Kociánové v Portmoneu
• Japonsko, drž se!
• Litomyšl očima studentů, fotovýstava
• Volba Miss Majáles 2011
• Ze zasedání zastupitelstva, květen 2011

litomyšlská TV na internetu

Putování po historických městech i v Litomyšli
strana  1 > 
Probíhá Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl, který patří k největším pravidelným fes-
tivalům klasické hudby u nás. V rámci tohoto
hudebního festivalu nám radost dělá Smetanova
výtvarná Litomyšl. Dalším oblíbeným festivalem
jsou Toulovcovy prázdninové pátky s celoprázdni-
novou nadílkou pohádek a koncertů. Novinkou je
řada akcí pod společným názvem Hrajeme si v Lito-
myšli. V rámci TOP týdne bude také v zámecké
informační kanceláři k vidění výstava o projektu
Putování po historických městech Čech, Moravy
a Slezska. A pokud by se někomu zdál týden v Lito-
myšli příliš dlouhý, může vyrazit na výlet.
První víkend v červenci si na své přijdou nejen
děti na akci Prázdniny začínají aneb na Svojanov
za kejklířem a kouzelníkem. Při cestě na středo-
věký hrad se můžete zastavit na výstavě Divadlo
žije!, která je umístěna v Centru Bohuslava Marti-
nů v Poličce. Organizátoři slibují i divadelní
hernu pro děti a dospělé. Milovníci fotografie si
přijdou na své v Moravské Třebové. Od 25. června

až do konce srpna se zde koná 12. ročník Fotofes-
tivalu Moravská Třebová. Na různých místech se
konají výstavy, přednášky a workshopy. Podtitul
letošního ročníku zní „Obrazy vaší fantazie“
a návštěvníci se mohou těšit např. na Sáru Saud-
kovou, Jaroslava Kučeru nebo Libuši Jarcovjako-
vou. Poslední pozvánka na akci je do Chrasti, kde
mají až do konce září Psí život. Tedy výstavu o his-
torii soužití člověka a psa od pravěku až po sou-
časnost. Z Chrasti je už jen skok do Chrudimi.
Za pozornost stojí také prohlídka Muzea řemesel
v Letohradě či prohlídka zámku Lanškroun. Že
máte raději autíčka? Žádný problém – Vysoké
Mýto vás již také očekává. Přejeme vám šťastnou
cestu, ať pojedete kamkoli.    Michaela Severová,

litomyšlská koordinátorka projektu Putování
po historických městech  Čech, Moravy a Slezska  
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Letošní jubilejní dvacátý majáles litomyšlských stu-
dentů odstartoval 3. května, jak jinak, než průvodem
přes Smetanovo náměstí. Následovaly již tradiční akce
jako volba Missáka či Miss Majáles 2011 nebo rocková
noc v Kotelně s kapelou Xindl X. Nechyběl ani den
věnovaný sportovním kláním. Ovšem tím nejdůležitěj-
ším bodem programu se letos stala soutěžní výstava
fotografií s názvem Litomyšl očima studentů. Vernisáž
se uskutečnila 5. května.
V prostorách Městské galerie v domě U Rytířů byla
kolekce studentských fotografií k vidění až do konce
května. „Jsou to sice amatéři, ale fotografie mají velmi
vysokou úroveň,“ okomentoval snímky předseda Majá-
les o.p.s. Zdeněk Chalupník a dodal: „. Nejlepší foto-
grafie vybere odborná porota a také návštěvníci
výstavy.“ Fotografiemi, které zachycovaly studentský
pohled na Smetanovo rodiště, se výstavy mohli zúčast-
nit všichni litomyšlští studenti. Jejich účast byla ome-

pohled na Litomyšl s tou postavou.“ Sám na výstavě
představil starší snímky Litomyšle, které pořídil před
rokem. „Já jinak dělám více umělecké fotografie než
stavby. Fotím lidi, portréty a věci kolem,“ uvedl gym-
nazista. 
Odborná porota se shodla, že nejlepší snímky jsou
od Veroniky Glevické z pedagogické školy. V hlasová-
ní návštěvníků pak zvítězil již zmiňovaný David
Bárta.     
A umístění v některých dalších majálesových soutě-
žích? Průvod studentů sice ovlivnilo chladné počasí,
ale i přesto na Smetanovo náměstí vyrazila zhruba
padesátka studentů. Jako nejlepší byly oceněny
masky: Rodinka ze Zetešky, Jamajský bob z vyšší
odborné školy pedagogické, tematická skupina
Ze všech koutů světa z pedagogické školy a gymná-
zia, Smrtka a nebožtík ze zahradnické školy, Krávy
z Houbárny opět od zahradnické školy a nakonec
Buben a kytara z pedagogické školy. V soutěži Missák
Majáles 2011, která se odehrála v Music Clubu Kotel-
na 3. května, získal cenu sympatie Jan Pokorný
z pedagogické školy, zvítězil Miloš Zavřel z Tradingu,
druhým vícemissákem se stal Martin Holec ze Zeteš-
ky a prvním vícemissákem byl zvolen Adam Vodehnal
opět z Tradingu. Dívky naopak soutěžily o titul Miss
Majáles 2011. Přehlídka půvabných litomyšlských
studentek se odehrála 5. května v Lidovém domě.
Miss sympatie se stala Monika Stenzlová z pedagogic-
ké školy, která zároveň získala titul 2. vícemiss. Miss
Majáles pro letošní rok byla zvolena Martina Vašíčko-
vá z gymnázia, 1. vícemiss pak je Žaneta Burešová
z pedagogické školy. Text a foto Jana Bisová

zena pěti snímky, k nimž museli připojit popis. Na stě-
nách galerie tak návštěvníci viděli více či ještě více
originální pohledy na město. „Mně se ty pohledy veli-
ce líbí, už proto, že je to takové neotřelé,“ řekl Miro-
slav Škrdla, jeden z členů hodnotící poroty, po jehož
boku stanul ještě Milan Dvořák, Petr Vopálka a Franti-
šek Renza. „Je vidět, že Litomyšl se dá fotit ze všech
stran a úplně jinak než jsme zvyklí my starší, když fotí-
me určitá zátiší. Tady je všechno úplně jinak, příjemné
a pěkné,“ dodal člen poroty. Podle jeho slov se za foto-
grafiemi skrývá mnoho nových talentů, které díky
výstavě mají možnost své fotografické umění ukázat
světu. „Každému to určitě pomůže, aby se zveřejnily
jeho fotky. Určitě i mně,“ potvrdil student – fotograf
David Bárta z Gymnázia Aloise Jiráska, který navíc
prozradil, který snímek od „konkurence“ se mu líbí
nejvíce: „Zaujala mě fotka baletky. Je to takový živý

Jubilejní majáles s Xindlem X a s pohledem studentů
na Litomyšl přes hledáček objektivu

Splatnost poplatku za komunální odpad se blíží
Vážení občané, dovolujeme si vám připomenout, že
do 30. června je třeba uhradit poplatek za komunální
odpad (obecně závazná vyhláška Města Litomyšle
č. 04/10 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů). Finanční
odbor již na konci března odeslal na vaši adresu slo-
ženku, na základě které můžete provést platbu z ban-
kovního účtu, na přepážce České pošty, případně
v hotovosti na pokladnách Městského úřadu Litomyšl
(MěÚ) na ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně
918, každé pondělí a středu do 17.00, v ostatních
dnech do 14.00. 
Věříme, že tuto výzvu přijmete s pochopením a uhra-
zením poplatku do daného termínu předejdete jeho
navýšení. Pokud nedoplatek neuhradíte ani
v náhradním termínu, budete na tuto skutečnost
ještě jednou upozorněni např. dopisem, SMS, e-mai-

lem, případně telefonem. V případě, že byste nedo-
platek neuhradili ani po tomto upozornění, byl by
správce poplatku nucen podle § 175 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, k jeho vymáhání pro-
střednictvím soudu nebo soudním exekutorem. Věří-
me však, že k ničemu podobnému nebude docházet.
I proto, třebaže to žádný právní předpis neukládá,
připomínáme vám rozesíláním složenek tuto povin-
nost stanovenou vyhláškou, abychom do budoucna
předešli případným problémům.
Zároveň bychom rádi připomněli, že v případě změny,
např. bydliště, počtu členů domácnosti apod., je třeba
tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů na městském
úřadě, Bří Šťastných 1000, v kanceláři č. 10 u paní Ivy
Kubešové. 
Vážení občané, pokud jste již poplatek v termínu uhra-
dili, děkujeme vám.  

Dagmar Jůzová, vedoucí finančního odboru

Křižovatku ulic Na Lánech
a Kornická čeká úprava

Na křižovatce ulic Na Lánech a Kornická, také zvané
U Jána, došlo vlivem nové výstavby v této lokalitě ke
zvýšení hustoty silničního i pěšího provozu. Proble-
matikou se zabývala dopravní komise i rada města.
K posouzení byly předloženy dvě varianty řešení této
křižovatky, vybrána byla nakonec ta, která neomezí
návrat sochy sv. Jana Nepomuckého na původní místo. 
První varianta, jež by znamenala odstranění mírného
„pahorku“, kde ještě do vichřice v roce 2008 stával
strom a socha sv. Jana, nakonec neprošla. „Sv. Jan by
se měl na původní místo vrátit. Navíc vyvýšenina půso-
bí jako přirozený retardér, který nutí člověka najíždět
do křižovatky pomaleji,“ říká starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Podle jeho slov dojde realizací druhé
varianty k rozšíření prostoru. „Projekt předpokládá
vybudování nového chodníku po pravé straně vjezdu
do ulice Kornická, který bude navázán na chodník

v ulici Na Lánech ve směru příchodu z centra města.
Dojde také k omezenému rozšíření křižovatky odstra-
něním nepotřebného a nefungujícího „chodníku“
po levé straně vjezdu do ulice Kornická,“ popisuje plá-
nované úpravy vedoucí odboru místního a silničního
hospodářství Pavel Jiráň a dále upřesňuje: „Na chodní-
ku v ulici Na Lánech by mělo dojít po dohodě s majite-
lem k přebudování schodiště k nemovitosti a tím
odstranění překážky pohybu chodců.“ 
K úpravám křižovatky by mělo dojít ještě letos. Vše je
však vázáno na plánované práce plynáren. Město
nechce tuto lokalitu „rozkopávat“ na dvakrát. „Termín
realizace ještě Město Litomyšl bude muset zvážit, pro-
tože v této lokalitě má proběhnout celková rekon-
strukce plynovodu,“ potvrdil Pavel Jiráň. 
Stavební úpravy křižovatky ulic Na Lánech a Kornická
zaplatí město ze svého rozpočtu.                Jana Bisová

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

NABÍZÍME:
Litomyšl – byt 3+1 v OV. Prodej prostorného
bytu ve 4.patře zateplené panelové budovy
na ulici Dukelská. Byt má nová plastová
okna, jádro původní. Cena 1.390.000,- Kč

Litomyšl – garáž v lokalitě za cihelnou
Prodej pěkné garáže v řadové zástavbě.
Ihned k použití. Cena 155.000,- Kč

Litomyšl – dům v klidné lokalitě, ulice Jab-
loňová. Prostorný podsklepený dům 7+1 se
zahradou a garáží v řadové zástavbě. Nová
je koupelna a kuchyň v přízemí. Dům je
ve velmi dobrém stavu. Cena 2.998.000,- Kč
Osík – hospodářské stavení po částečné
rekonstrukci, naposledy používané jako uby-
tovna, 6 místností, 2 koupelny, plyn. vytáp.
stáje, stodola. Cena 880.000,- Kč

Litomyšl – kancelářské prostory k pronájmu
- Větší kancelář v 1. patře budovy v centru
města o celkové výměře 74 m2. Dvě místnosti
a kuchyňka se sociálním zařízením.

Cena 8 000,- Kč + E
- Menší kancelář 20 m2 se sociálním zaříz., 

cena 5000,- Kč. + DPH + energie

Němčice – Zhoř – pozemek v lokalitě
územním plánem určený jako stavební, jiho-
východní svah, 2300 m2 180 000,- Kč

w w w.ar tossreality.cz
zde naleznete kompletní nabídku
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K životnímu výročí archivářky paní Marie Faltysové
V letošním roce si připomeneme významné
životní výročí naší kolegyně – archivářky
paní Marie Faltysové, která se v červnu
dožívá devadesáti let.     
Jubilantka se narodila v Litomyšli 15. červ-
na 1921 pod dívčím jménem Říhová.
Po absolvování litomyšlské obecné a měš-
ťanské dívčí školy, koedukačního jedno-
ročního učebního kurzu na měšťanské
škole chlapecké a pobytu v česko-německé
rodině v Lanškrouně, kde se učila německy, navštěvo-
vala ve školním roce 1937–1938 německou církevní
obchodní školu v Moravské Třebové; studia dokončila
v následujícím školním roce na obchodní škole
ve Vysokém Mýtě. Za druhé světové války pracovala
na Městském úřadu v Litomyšli; po osvobození Česko-
slovenska od nacistické okupace působila jako úředni-
ce nejprve na Okresním národním výboru v Litomyšli,
poté ve Smetanově domě osvěty (později přejmenova-
ném na Jednotný klub pracujících) tamtéž. 
Do někdejšího Okresního archivu Svitavy se sídlem
v Litomyšli nastoupila v roce 1965 a vedle administra-
tivních prací a vedení hospodářské agendy byla pově-
řena i inventarizací a katalogizací archivních fondů,
zejména písemných pozůstalostí a tzv. sbírky doku-
mentace; vedla též archivní evidenci. Samostatná
archivářka Marie Faltysová pracovala v litomyšlském

archivu až do odchodu do důchodu v roce
1984. Její biografické údaje byly zveřejně-
ny v Biografickém slovníku archivářů čes-
kých zemí autorek Jaroslavy Hoffmannové
a Jany Pražákové (Praha 2000, s. 167)
a v Biografickém slovníku archivářů svitav-
ského okresu, zpracovaném Oldřichem
Pakostou (Litomyšl 2002, s. 33).
Zájem Marie Faltysové o regionálně histo-
rickou problematiku se projevil v její publi-

kační činnosti. Bibliografie autorky tak zahrnuje
několik časopiseckých a novinových článků s výše uve-
denou tematikou, z nichž lze uvést mj. následující:
Písemná pozůstalost klasického filologa univ.
prof. Antonína Koláře v litomyšlském archivu (Zpravo-
daj vlastivědného kroužku v Litomyšli 2, 1967, č. 2,

s. 6 – 7), Učitel a cestovatel Josef Kořenský (Zprávy
z muzeí od Trstenické stezky 6, 1969, s. 11 – 20), Kro-
niky v okresním archivu v Litomyšli jako historický pra-
men (tamtéž 11, 1970, s. 54 – 58).
Odpovědným přístupem k plnění svěřených pracov-
ních povinností, ale především přátelským postojem
ke svým kolegyním a kolegům, byla jubilantka – jak
mnohokrát konstatoval nedávno zesnulý emeritní
ředitel nynějšího Státního okresního archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli PhDr. Jindřich Růžička, CSc. –
„dobrou duší archivu“. Třeba říci, že tak ji vnímáme
i nyní. 
Při příležitosti úctyhodného životního výročí děkuje-
me archivářce paní Marii Faltysové za vykonanou práci
a do dalších let života přejeme pevné zdraví, stálou
pohodu a hodně spokojenosti.            Oldřich Pakosta

Blahopřání, poděkování a vzpomínky
Dne 4. června oslaví 75. narozeniny pan Jaroslav

Jiráček. Chtěli bychom  mu  při příležitosti tohoto
významného jubilea poděkovat za velkou lásku a péči,
kterou věnuje své rodině. Zároveň mu náleží díky
za obětavou práci pro rodnou obec Benátky a město
Litomyšl. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, spo-
kojenost a životní elán.

rodina Jiráčkova, Honzíkova a Prokůpkova
Při procházce městem jsem objevila na podloubí

parte se jménem pana Josefa Horáčka. A je mi smutno.
Ráda bych mu, alespoň prostřednictvím Lilie a, bohu-
žel, pozdě poděkovala. Za to, že mě jako maturantku
vzal před 15 lety pod svá laskavá, ale přísná ředitelská
ochranná křídla na Základní školu do Lubné. Za to, že
mě při zaměstnání nechal studovat a vždy vyšel
s úsměvem vstříc. Za jeho hospitace, kterých jsem si
jako začátečnice užila i patnáct do roka a po nichž
jsem se při důsledných rozborech hodiny učila, co
dělat jinak a lépe. Jak se mi to v pozdější praxi hodilo
při návštěvách inspektorů... Za to, jak stál těsně
po zvonění za dveřmi třídy a významně si ťukal
na hodinky, když jsem se opozdila, i to se později hodi-
lo. A když nám zákonně ubrali úvazků, ubylo na škole
dětí a začalo se propouštět z řad nejmladších a nepro-
vdaných, pan ředitel Horáček, námi učiteli za jeho zády
familiérně zvaný „Pepíček“, zvedl telefon, obvolal
okolní školy a sám mi sehnal místo ještě dřív, než mi
oznámil, že mě musí propustit. Za to děkuji asi nejvíc.
A mrzí mě, pane Horáčku, že už se nepotkáme „na
městě“ na kus řeči o zdraví, o muzice a jen tak. Děku-
ji.                                                      Mgr. Daniela Müllerová

Milá první základní školo, po prožitém odpoledni
ve čtvrtek 12. května ve Smetanově domě u příležitos-
ti svátku matek nemohu vstřebávat dojmy jen tiše.
Proto jsem se rozhodla upřímně a z celého srdce podě-
kovat za nádherný zážitek, který jsi nám maminkám
a rodinám připravila. Vystoupení žáků a učitelů, díky

jejich odvaze, vytrvalosti a talentu, ve mně vzbudilo
pocit hrdosti a spokojenosti, protože se moje děti
mohou učit právě od Tebe. Doufám, že toto malé podě-
kování Tě potěší a bude motivací pro další projekty,
které chystáš.  Moc děkuji.    maminka Petra Poláčková

Děkujeme učitelům II. základní školy v Litomyšli
za pomoc s doučováním v domácí péči při nemoci
našeho syna. Díky jejich obětavému přístupu výborně
zvládl přijímací zkoušky na střední školu.
Jelikož je II. ZŠ již naše druhá, můžeme jako rodiče
kladně ohodnotit vstřícnost a přístup k žákům. Děku-
jeme obzvlášť paní třídní učitelce Mirce Jirečkové,
která byla našim dětem často druhou mámou a s vel-
kou péčí se všem věnovala.
Již nastal čas loučení a naše děti budou mít na základ-
ní školu krásné vzpomínky. Škoda jen, že u nás to byly
jen dva roky... Kdybychom se měli rozhodnout kam
umístit své dítě na základní školu v Litomyšli, byla by
to II. ZŠ. 
Proto přeji všem maminkám, až budou uvažovat
o zápisu do prvních tříd, aby jejich volba byla šťastná!
Jde přece o radost z učení pro jejich dítě. Někdy je
lepší zvolit kvalitní učitelskou péči a raději starší
nábytek, než uměle naleštěnou budovu s perfektním
vybavením... Ono teplo domova - školy, dělá atmosfé-
ra a spokojenost dětí a učitelů. My spokojeni jsme!
Děkujeme!                                                rodiče Lenochovi

Chtěla bych touto cestou poděkovat „tetám“ Janě
Brokešové a Jitce Jílkové z litomyšlské Miniškolky -
za vstřícnost, rodinnou atmosféru a perfektní služby,
které dětem poskytují. Díky nim jsme zvládli s naší
dvouletou Eliškou jak konec mého těhotenství, spoje-
ný s častými návštěvami lékaře, tak i narození syna
Daniela. Díky patří také personálu gynekologicko-
porodnického a novorozeneckého oddělení Litomyšl-
ské nemocnice a v neposlední řadě i MUDr. Radmile
Čadílkové.                                                  Hana Klimešová

Emeritní starosta sedmdesátníkem!
Milý pane starosto Miroslave Brýdle, 
dovolte nám, bývalým spolupracovníkům, vedoucím
odborů a oddělení Městského úřadu Litomyšl, připojit
se k řadě gratulantů a popřát Vám k Vašemu životnímu
jubileu. Byl jste pro nás vždy skvělým šéfem. Při
„budování“ Litomyšle jsme spolu s Vámi zažili spoustu
krásných chvil i pořádný kus srandy. Naučil jste nás
pracovat v týmu, ale i to, že je občas třeba jít sám hla-
vou proti zdi. Děkujeme Vám za vše, co jsme s Vámi
mohli prožít i za to, že jsme Vám mohli pomáhat ve Vaší
snaze „za Litomyšl krásnější“. 
K té šťastné sedmičce Vám přejeme, aby Vás nikdy neo-
pouštěl humor a aby se Vám stále stejně líbily holky
a všechno krásné. Věříme, že budete i nadále překypo-
vat energií a dobrými nápady. Jsme si jisti, že se o Vás
budou jednou učit děti ve škole a že budete mít v Lito-
myšli svoji sochu. V duchu Vašeho oblíbeného bonmo-
tu Marka Twaina „Neříkejte mé staré matce, že jsem
politikem, ona si chuděra stará myslí, že hraji v borde-
lu na piano“, jsme moc rádi, že jste nikdy nehrál

v bordelu na piáno a vybral jste si cestu politika.
Tak tedy připíjíme na Vaše zdraví!
Bohuslav Pulgret, Michaela Severová, Miroslava Kubešová,
Milada Nádvorníková, Dagmar Jůzová, Jaroslav Dvořák,
František Zachař, Antonín Dokoupil, Pavel Jiráň, Petr
Novák a Karel Rajman   

Slova moudrých: Nikdo nejde dál, když neví kam
jde.                                                            O. Cronwell

V obřadní síni byli slavnostně přivítáni noví
občánci města:
Emma Rejmanová, Amálie Hadašová, Zuzana
Vašková, Oskar Preclík, Tomáš Dvořák
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v květnu
oslavili naši spoluobčané:
80 let – Božena Zindulková – Pohodlí, Marta
Limberská – Kornice, Milada Langerová, Marie
Škrdlová, Věra Šírová, Zdeňka Blažková, Marie
Zerzánová, Jaruška Macková, Bohumila Peli-
kovská, Jan Briol
85 let – Jarmila Sláčíková, Anděla Kracíková,
Marie Leinweberová, František Vávra
90 let – Anna Hornišrová – Pazucha, Marie Vac-
ková, Rosálie Horáčková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Milan Hejduk, Chrast – Jana Sejkorová, Chrast,
Jiří Portlík, Litomyšl – Renata Bednářová, Lito-
myšl, Miloš Vacek, Kornice – Pavla Hýšová,
Šternberk, Ladislav Baroch, Staré Hradiště –
Hana Jedličková, Pardubice, Tomáš Diblík,
Brno – Lucie Burešová, Brno

V Čisté uzavřeli manželství:
Vít Mareš, Vysoké Mýto – Markéta Hromádková,
Vysoké Mýto
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Janem Jirmáskem (75 let), Josefem Vajrau-
chem (91 let) – Pohodlí, Růženou Pohorskou
(85 let), Růženou Bergmannovou (95 let),
PhDr. Janen Kapustou (78 let), Josefem Horáč-
kem (70 let)
Vzpomínáme.                      Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika
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Ve věku 78 let zemřel 7. května významný český muzi-
kolog, spisovatel a pedagog PhDr. Jan Kapusta, CSs.
Dvanácti roky působení na postu ředitele litomyšlské-
ho muzea se zapsal do podvědomí a historie našeho
města. V roce 2001 mu proto Litomyšl udělila cenu
za přínos městu. Znám byl jako neúnavný propagátor
odkazu Bohuslava Martinů, a také jeho zásluhou byly
ostatky hudebního skladatele převezeny do rodné
Poličky. 
Ředitel litomyšlského archivu Mgr. Oldřich Pakosta
o životě Jana Kapusty před časem napsal:
„Jan Kapusta se narodil 7. prosince 1932 v nedaleké
České Třebové a po absolvování lanškrounského gym-
názia studoval od roku 1951 obory hudební věda,
estetika a historie na Filozofické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Po ukončení studií (v roce
1956) působil převážnou část života v muzejnictví,
konkrétně v Zábřehu, Olomouci, Litomyšli a Poličce;
v litomyšlském a poličském muzeu pak jako ředitel
těchto historických ústavů. 
Do Litomyšle přišel v roce 1960, tj. v době ustavení
nového okresu Svitavy; v této souvislosti nastínil kon-
cepci činnosti muzeí regionu, kterou později shrnul
ve studii Problémy a pracovní perspektivy muzeí svi-
tavského okresu, otištěné v prvním čísle periodika
Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, jehož byl po řadu
let odpovědným redaktorem. V litomyšlském a poté
poličském muzeu připravil nové expozice a zasloužil
se o vznik Památníku Bohuslava
Martinů v Poličce; v té době byl též
autorem scénářů mnoha příleži-
tostných výstav. 
Z politických důvodů byl v roce
1983 donucen práci v muzejnictví
opustit a až do odchodu do důcho-
du pracoval manuálně ve státním rybářství. Přestože
byl odloučen od svého povolání, jež miloval, zůstal
i nadále publikačně činný. Zabýval se především pro-
blematikou výtvarného umění a hudební vědy, zejmé-
na pak sociologií hudby. Publikoval nespočet studií,
časopiseckých a novinových článků, textů katalogů
výstav a 10 samostatných monografií. Připomenout je
možné tituly Tvůrčí cesta Josefa Voleského (1967),
Sklářství na Horácku (1971), Zábřežská léta Václava
Kálika (1972), Josef Matička, Sen o Litomyšli (1972),
Dechové kapely, pochod a František Kmoch (1974),
Putování za studánkami (1984), ze studií pak alespoň
tituly Kapela Národní gardy v Moravské Třebové
(1970), Hudební svět rodiny Rettigů. K otázkám spole-
čenské hudebnosti za obrození (1981), Hudba a diva-
dlo na zámku v Litomyšli za Valdštejnů – Vartemberků

a zdejší měšťané (1994), O němectví a češství
za národního obrození (Příspěvek ke kulturním ději-
nám Litomyšle a k osobnosti hudebníka Josefa Růžič-
ky) (1999), Hudební salón a utváření společenského
života maloměsta v 1. polovině 19. století (2002) a Jan
a Marie Rollerovi a měšťanská společnost v Litomyšli
ve druhé čtvrtině 19. století (2006). Velmi obtížně
bychom vyčíslili jeho úvodní proslovy na vernisážích
výstav, při otvíráních trvalých, resp. dlouhodobých
expozic a početnou činnost přednáškovou.
PhDr. Jan Kapusta však nebyl činný pouze v oblasti pub-
likační a rétorické; aktivně se podílel též na kulturním

dění města i širšího regionu. Zde je
třeba připomenout jeho práci v kul-
turních komisích, ve výborech Sme-
tanovy Litomyšle a Mladé
Smetanovy Litomyšle, v pěveckém
sboru Vlastimil, v Mužském pěvec-
kém sboru apod. Neodmyslitelně je

jeho jméno spojeno s Putováním za studánkami ve Vlč-
kově; poté co se mu zdařilo objasnit genezi známé kan-
táty Bohuslava Martinů, dal podnět ke vzniku
kouzelných slavností hudby, zpěvu, tance a procházek
po kvetoucích lukách nedalekého Vlčkova.
Po sametové revoluci v listopadu 1989 získal novou
motivaci ke společensko-kulturním aktivitám. Mimo
jiné se v roce 1992 stal odpovědným redaktorem peri-
odika Od Trstenické stezky – časopisu pro dějiny, sou-
časnost, kulturu a přírodu na pomezí Čech, Moravy
a Kladska, jež mělo být pokračovatelem časopisu
podobného názvu i zaměření z meziválečného období
20. století. Ne jeho vinou byla vydána jen tři čísla uve-
deného periodika. 
Nezdolná vůle nedovolila Janu Kapustovi v obtížných
životních okamžicích – tj. při ztrátě zaměstnání

Zemřel PhDr. Jan Kapusta, CSc.
v oboru muzejnictví – zatrpknout a složit ruce v klín.
Neumdlévající píle, uplatněná zejména v bohaté
odborné činnosti publikační, umožnila zařadit
PhDr. Jana Kapustu mezi přední odborníky především
dějin umění a hudební vědy regionu. Právem byl proto
jeho biografický záznam prezentován v Lexikonu sou-
časných českých historiků Jaroslava Pánka a Petra
Vorla (Praha 1999, s. 130) a v lexikonu Kdo je kdo
v současné české muzikologii (Praha 2002, K/34 –
K/36).“ 
V roce 2010 mu byla udělena Medaile Bohuslava Marti-
nů za šíření skladatelova odkazu. 

za použití textu Mgr. Oldřicha Pakosty -bj-

Na Jana Kapustu zavzpomínal v hluboké úctě také Vít
Frejvald:
Letošní 7. květen ukončil životní pouť vzácného člově-
ka, historika Jana Kapusty, hudebního vědce a znalce
umění. 
Ve svých historických studiích byl vždy nadmíru pocti-
vý, veškeré práce připravoval s filigránskou pečlivostí.
S neobyčejným porozuměním podporoval místní
mladé i vyzrálé výtvarné umělce, Evu Mautnerovou,
Arnolda Bartůňka, Víťu Morávkovou, Šárku Franko-
vou, Jiřího Věnečka, Bohdana Kopeckého. Byl též vel-
kým inspirátorem filmového dokumentaristy Petra
Vorlíčka. 
Města Litomyšl a Polička, se svými regiony, jsou mu
vděčna za mnohé historické objevy. Snad největším
jeho činem byl zásadní podíl na převezení ostatků
Bohuslava Martinů ze Švýcarska do rodné Poličky
na přání jeho ženy Charlotty, a to ještě za totalitního
režimu. V souvislosti s kantátou B. Martinů „Otvírání
studánek“ objevil Jan Kapusta původ jejich textů
na Litomyšlsku v nedalekém Vlčkově, kde na toto téma
sbíral místní učitel Josef Karel lidové popěvky. Právě
v květnu chodívaly mladé dívky čistit studánky
a za zpěvu a tance je zdobily květinami. 
V roce 2001 jsem Jendovi věnoval básničku, kterou si
dovoluji připomenout: 
Jak se píše akrostich
Asi každý neví,
Nakonec se jeho kouzlo
Každopádně zjeví.
Abych Ti to doložil,
Píšu příběh krátký:
Učitel byl z Vlčkova,
Sbíral v tůních květů plátky.
Teď si hledej souvislosti,
A to mezi řádky.                                           

Vít Frejvald

„Vždyť každá studánka v lese
na hladině nebe nese,

kdyby jí nebylo, 
o zem by se rozbilo.“

Foto z předání Medaile Bohuslava Martinů za šíření sklada-
telova odkazu.

Posvěť se jméno Tvé... 

V předchozích dvou zamyšleních jsme se věnovali
tématu osobního přístupu k Bohu – „Otče náš…“,
a také místu Božího přebývání – „…v nebesích“. Dnes
se budeme věnovat Božímu jménu. 
Budete se mnou souhlasit, když řeknu, že kvalita
Božího jména je mezi lidmi vážně poškozena? Nikdo
Mu pořádně nevěří, nikdo Jej nemá ve vážnosti,
dokonce je často používáno jen jako „slovní vata“,
ledabyle a bez hlubšího významu, tedy křesťanským
slovníkem řečeno „je bráno nadarmo“. I autor modlit-
by „Otče náš“ o tom ví. Naznačuje, že je zásadně nutné,
„aby se jednou, v nějakém blíže neurčitém okamžiku
v budoucnosti, Boží jméno obhájilo jako svaté“, (při-
bližně tak nějak by mohl znít převyprávěný původní
význam textu). 
Co se stalo, že je Boží jméno pošpiněné? Je na vině
Bůh? Je na vině člověk? Ovšem pokud Bůh není
„svatý“ a čistý, je to tragedie náboženství! Jak to tedy
je? Abych vysvětlil, co mám na srdci, propůjčím si
pro dnešní zamyšlení osobu vypravěče. Bude jím
Mahátma Gánhí a jeho několik citátů. On sám se nikdy
křesťanem nestal, dokonce je mu připisován výrok –
„Nebýt křesťanů, stal bych se křesťanem“. Proč je

z jeho pohledu Boží jméno pošpiněno? Jednoznačně
vinou nás, křesťanů.
Gándhí, přestože praktikoval hinduismus, si velmi
oblíbil Ježíšovo Kázání na hoře. To je to místo v Bibli,
ze kterého pochází mj. i naše vzorová modlitba „Otče
náš“. V jedné své promluvě ke křesťanským misionář-
kám 28. července 1925 řekl: „Přestože nejsem křesťa-
nem, jako pokorný student Bible, který ji přijímá
s vírou i úctou, bych vám chtěl s uctivostí představit
výňatek z kázání na Hoře. Vězte, že jsou tisíce mužů
a žen, kteří nikdy neslyšeli o Bibli ani Ježíši, přesto
mají větší víru a bázeň před Bohem, než křesťané zna-
jící Bibli, kteří tak často mluví o Desateru…“ Jinému
křesťanskému misionáři Gándhí řekl: „Žít evangelium
je ten nejúčinnější způsob… Je třeba nejen kázat, ale
také podle toho světla i žít… Kdybyste šli prakticky
sloužit lidem a požádali je, aby vám ve vaší službě
pomohli, rozuměli by vám. Vy jim místo toho citujete
Jana 3,16 a chcete, aby tomu uvěřili. Ale mě tento váš
způsob neoslovuje a jsem si jist, že ani lidé mu nebu-
dou rozumět… Evangelium bude mít mnohem větší
moc, když bude kázáno prostřednictvím praktického
života.“
Stanley Jones se jednou Gándhího zeptal: „Jak by bylo
možné docílit toho, aby křesťanství v Indii zdomácně-
lo, aby se s ním místní sžili a přijali ho za vlastní?“

Gándhí odpověděl naprosto jasně: „Zaprvé bych navr-
hoval, aby všichni křesťané, misionáři počínaje, žili
Kristu podobným životem. Zadruhé, praktikujte křes-
ťanství, aniž byste ho shazovali nebo zmírňovali. Zat-
řetí, zdůrazňujte lásku a učiňte ji svým pracovním
nástrojem, protože láska je základem křesťanství.
Začtvrté, studujte nekřesťanská náboženství s pocho-
pením, abyste nalezli to, co v nich je dobré, a díky
tomu k lidem jinak věřícím zaujali chápavější postoj.“
Tím citace z díla Mahátma Gándhího končí. Jsem si
jistý, že jeho důrazy jsou použitelné i v srdci Evropy. 
Ježíš volá: „Posvěť se jméno Tvé.“ Sám pro to ve svém
praktickém životě udělal maximum. Co kázal, také žil.
Miliony křesťanů se denně modlí: „Posvěť se jméno
Tvé.“ Problém ale je, že „ono se to samo se to“ nikdy
neudělá. Proto ať se Boží jméno obhájí nejen z Boží
strany – tím, že dodrží svá zaslíbení, mimochodem
o tom jako křesťané nemáme pochyb, ale ať Mu jdeme
naproti i my, kteří Boží jméno lidem v každodenním
životě představujeme. Ať není svaté jen v našich
ústech, ale i v našich činech a v praktickém životě. Jak
říká Ježíš na jiném místě svého Horského kázání: „Tak
ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Matouš
5,16)

Aleš Kocián, kazatel Církve adventistů v Litomyšli

k zamyšlení...
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Zámečtí se
„stěhovali“
Revitalizace zámeckého návrší již klepe na dveře.
Samotným stavebním úpravám či restaurátorským
pracím však předchází vyklízení depozitářů. Během
května tak přišla řada na kostel Nalezení sv. Kříže, ale
také na některé prostory na zámku. Zámečtí tak byli
v jednom kole, ale ruku k dílu přiložili i studenti střed-
ní školy zemědělské a technické.  
„Kostel jsme začali stěhovat zhruba před 3 týdny, kdy
došlo k rozdělení věcí, které v kostele byly,“ uvedla
v polovině května kastelánka litomyšlského zámku
Jana Sehnalová a dodala: „Věci jsme roztřídili na ty,
které se tam za léta uskladnily z důvodu, že je nebylo
kam dát, na věci, které patří do mobiliáře zámku, ale
pro rozměrnost byly uloženy v kostele a na věci, které
patřily ke stavbě kostela a byly tam odloženy, protože
opět nebylo kam je dát. Jedná se o stará okna a dveře,
které byly nahrazeny novými, ale tyto staré z památ-
kářského důvodu musely být uschovány.“ Podle kaste-
lánky nyní na zámku není jediná místnost, která by
nebyla vyskládána pomalu až do stropu. To byl také
důvod, který přiměl vedení zámku pátrat po nových
prostorách. A skutečně na jeden takový narazili.

„Napadlo mě, že je ještě jedno místo na zámku, které
nemám prozkoumané, a to je vlastně celá „noha“ pod
saletem. Došlo tedy k přeštípnutí, myslím si, už
posledního zámku. A tak jsme objevili velký prostor,
kam můžeme uložit spoustu, spoustu věcí,“ potvrdila
kastelánka. V kostele prozatím zůstává ještě celá řada
věcí, které si však odvezou restaurátoři. Jedná se totiž
o mobiliář této církevní budovy. „Tyto věci budou
po dobu revitalizace restaurovány a potom zase
do kostela umístěny,“ vysvětlila Jana Sehnalová. 
Zámek musel také vyklidit dílnu a garáž. „V tuto chvíli
všechno, co patří zámku, je již na zámku,“ řekla kaste-
lánka, ale hned upřesnila: „Vypomohla nám mateřská
školka. Po domluvě s paní ředitelkou jsme náš traktů-
rek, sekačku a vozík umístili v kotelně školky. Těžko
budeme takové věci dávat do interiéru zámku. Podě-
kovat musím také Střední škole zahradnické a tech-
nické, jmenovitě panu zástupci Romportlovi, protože
díky jeho ochotě nám byly k dispozici 2 až 3 třídy stu-
dentů, kteří nám vydatně pomáhali jak se stěhováním,
tak i s údržbou parku, nádvoří a podobnými pracemi,
u nichž je zapotřebí spousty rukou.“ 
Návrší teď již čeká, až dorazí stavebníci, kteří zapo-
čnou s revitalizací. V květnu již proběhlo jednání s fir-
mou Hochtief CZ a.s., jež vzešla z výběrového řízení
jako vítěz.                                    Text a foto Jana Bisová

III. litomyšlská muzejní noc

Muzejní noci se v České republice konají již od roku
2004. Princip této akce je jednoduchý. Muzea a galerie
v daném městě zůstanou otevřené do pozdních noč-
ních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co
není v jejich denním programu běžené. Již potřetí se
letos zapojilo také Regionální muzeum v Litomyšli
(RML), které zůstalo otevřené až do půlnoci.
Do muzejní noci připojilo také Rodný byt Bedřich Sme-
tany či zámecké sklepení. III. litomyšlská muzejní noc
se uskutečnila 20. května.

Program v budově regionálního muzea byl během
muzejní noci postaven především na výstavách, které
jsou zde právě aktuální, tedy Zdeněk Miler dětem
a Mezi vazy. „Výstava Mezi vazy pozvala návštěvníky
k vytvoření vlastní knižní vazby, grafiky a podobně,
vše pod dohledem restaurátorů. Kdo je trochu ruko-
dělně zaměřený, přišel si na své,“ uvedl ředitel RML
Roman Košek a dodal: „Zároveň jsme otevřeli velkou
hernu, která byla zaměřena na výstavu Zdeněk Miler
dětem. V herně na ploše zhruba 120 m2 měly děti mož-
nost vyzkoušet Krtkovo hřiště, Jaké je to asi v noře,
Krtka ve vesmíru, Tkaní s krtkem a pro krtka, Malová-
ní krtka bez štětce a řadu dalších.“ Tyto dvě místnost,
které byly pro děti velkým lákadlem, však nebyly
zaměřené pouze na krtka, ale i na další kreslené posta-
vičky. Roman Košek hernu popsal slovy „muzeum se
změnilo na takové rodinné centrum.“. 
V Rodném bytě Bedřicha Smetany se pak návštěvníci
mohli potěšit hudbou litomyšlského rodáka v podání
studentů a učitelů Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany v Litomyšli. V zámeckém sklepení byla připra-
vena noční vědomostní hra s odměnou a nechyběla ani
ochutnávka vína. To všem v příjemném prostředí expo-
zice soch Olbrama Zoubka. Text a foto Jana Bisová

Farma Drahoš, Dolní Újezd, nabízí v průběhu
měsíce června a počátkem července

SAMOSBĚR
A PRODEJ
KVALITNÍCH JAHOD
Informace o samosběru na tel. 604 357 992,
607 607 632. Sběr probíhá denně dle počasí
(i víkendy) od 7-18 hod. Trhané jahody
objednávejte na 461 631 320. Vlastní obal
na odvoz (bedýnky, krabice) sebou!
Samosběr 33 Kč/kg, trhané jahody 43 Kč/kg. 
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„Japonsko, jsme s tebou,“
vzkázala Litomyšl

strana  1 > 
Japonka Keiko Ičikawa jeho slova potvrdila: „Jsem
hrozně vděčná jako Japonka, že Češi, tak daleká země,
na nás myslí. Moji rodiče a sourozenci jsou v Tokiu, ale
pro nás pro všechny je to psychicky náročné, už jenom
tím, že na to myslíme. Je to těžká doba,“ uvedla Keiko,
která v České republice žije již 5 let a možná se
do rodné země vrátí. Prozatím prý hledá způsoby, jak
Japonsku pomoci odsud. Třeba právě vystupováním
jako hráčka na bubny taiko.
Dvoudenní akce, představující japonskou kulturu, tak
měla nejen finančně, ale také morálně přispět k pod-
poře zdevastované oblasti Japonska. „Kromě hudeb-
ních vystoupení bubeníků akce pokračovala
vystoupeními hráčů na tradiční nástroje šamisen, koto
a šakuhači. Byla připravena ukázka japonské luko-
střelby kjúdó a tradiční pantomima,“ uvedl Robin Heř-
man a pokračoval: „Japonskou kulturu představovali
jak Japonci, tak čeští adepti, kteří v Japonsku dlouho-
době studovali a mají „výuční listy“ na tyto tradiční
disciplíny.“ Pozornost na sebe strhli bubeníci
na bubny Taiko, které zněly druhým zámeckým nádvo-
řím. „Já osobně jsem hrála na univerzitě, ale Japonci
umí hodně bubnovat. Umí to děti odmalička,“ uvedla
bubenice, Keiko Ičikawa. K vidění byla také ikebana,
japonský styl aranžování rostlin. Toto aranžmá již
v pátek během veřejného workshopu připravili studen-
ti zahradnické školy, pod vedením odbornic. „Ikebanu
máme ve výukovém plánu. Je podobná aranžování
vypichovaných misek. Na ikebanu není potřeba tolik
materiálu, stačí jenom nějaké výhony, pruty a mini-
mum květů,“ uvedla Eva Klabanová, učitelka z lito-
myšlské zahradnické školy. Návštěvníci akce mohli
obdivovat rovněž ošibanu, tedy obrazy ze sušených

květů. „Ošibana je aranžování suchých lisovaných
květů a vytváří se spíše obrazy. Nejde o prostorovou
záležitost jako u ikebany,“ vysvětlila Eva Klabanová,
která sama měla na akci některé své obrazy. 
Slabá zemětřesení jsou v Japonsku častá, protože se
nachází na hranici tří tektonických desek. Pátek 11.
března však byl pro Japonsko osudný. Zemi vycházejí-
cího slunce postihlo nejrozsáhlejší zemětřesení
v novodobých dějinách. Přílivové vlny tsunami smetly
celá města. Japonsko zažívá největší tragedii od konce
2. světové války. „Stále bojujeme se škodami, stále je
problém s elektrárnou Fukušima,“ uvedla na besedě
Zemětřesení v Japonsku – a co dál?, pořádané v lito-
myšlském zámeckém pivovaru, ředitelka Informační-
ho a kulturního centra Velvyslanectví Japonska
v České republice Aya Murayama a dodala: „Nemohu
ani popsat, jak to vypadalo, ale bylo to mnohokrát
horší než to, co jsme doposud viděli. Obrovské škody
jsou kvůli tsunami.“ Aya Murayama také popsala
japonský systém včasného varování, který patří mezi
nepropracovanější na světě. Lidé jsou během několika
vteřin či minut varováni a informováni o situaci, a to
televizí, rozhlasem, ale také mobilní sítí. Bohužel, při
pátečním zemětřesení vyslal systém varování devět
sekund po detekování prvních otřesů. K epicentru
nejbližších oblastí tak zpráva dorazila pozdě.
Dodejme, že na charitativním bazaru bylo vybráno
7580 Kč. Výtěžek z dobrovolného vstupného je stále
v zapečetěných kasách a bude součástí celé dvou-
měsíční sbírkové akce. Jana Bisová

foto Jana Bisová a František Renza

Poděkování organizátorům si můžete přečíst v Co se
nevešlo do Lilie na www.litomysl.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

Litomyšl - prodej 11 zainvestovaných staveb. parcel
pro stavbu RD, lokalita Zahájí-Zámecké panoráma.
Inž. sítě budou zainvestované do konce října 2011.
Č.581. Cena: 1 250,- Kč/m2 vč.provize
Proseč Paseky - prodej  rouben. chalupy po rekon-
strukci s vnitřním dvorem a nadstandartním vybave-
ním. Využité podkroví, vlastní studna, kachl.kamna,
a alarm.  Č.580. Cena: 3 500 000,- Kč
Litomyšl - prodej družst.zděného bytu 3+1+jídelna
po část. rekonst. v klidné části. Nová kuch. linka,
plast. okna, lodžie, plyn. kotel s ohřevem vody.  
Č.575. SLEVA! Cena: 1 580 000,- Kč
Dětřichov u Moravské Třebové - prodej rodinného
domu se zahradami v klidné obci. Dům je v dobrém
stavu, s pěti místnostmi, z části podsklepen, má
novou střechu. Č.579. Cena: 1 039 000,- Kč
Budislav - prodej pěkné podsklepené chaty se zahra-
dou v klidné oblasti. Chata má kuchyňku spojenou
s obývacím pokojem, prostornou terasu a podkrovní
pokoj. Č.587. Cena: 500 000,- Kč + zařízení
Litomyšl - prodej zainvestovaných 23 staveb.parcel
pro stavbu RD v lokalitě U Prokopa-II.etapa. Přípojka
vody, kanalizace do srpna 2011, přípojka elektro se
připravuje. Č.588. Cena: 1 250,-/m2 vč.provize
Karle u Svitav - prodej menšího domku 2+1 se
zahradou mírně ve svahu a zděnou garáží poblíž
domu. Č.560. Cena: 650 000,- 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
Vranice - prodej chalupy 2+1 v Toulovcov. maštalích
uprostřed lesů. Chalupa je zděná 2+1 s koupelnou,
WC. Zavedeno elektro, pitná voda je 20m od chaty
ve studni. Č.550. Cena: 830 000,- Kč
Litomyšl - prodej panel.bytu 3+1 (83 m2 po částeč-
né rekonstrukci. Nová kuch.linka s vestavěnými spo-
třebiči, stěrky na stěnách, nové elektro 230/400,
byt.jádro původní. Č.547. Cena: 1 500 000,- 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 - převod užívacích práv k družst.panel.bytu
3+1 (78 m2) v přízemí blízko centra města. Dům je
revitalizovaný, zasklené lodžie, plastová okna.
Č.471. Cena: 1 430 000,- Kč
Litomyšl - prodej rod.domu 3+1, částečně podskle-
pený, vytápění plyn. a lokální, elektro světelné. Dům
vyžaduje celkovou rekonstrukci. 
Č.479. VÝRAZNÁ SLEVA! Cena: 990 000,- Kč
Litomyšl - pronájem garáže pro 1 osobní automobil
(spodní patrová garáž) na sídlišti, vnitřní rozměry 3x6.
Č.571. Cena: 1000,- Kč/měs.

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

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

V červenci se uskuteční již 38. ročník Setkání přátel
komorní hudby (SPKH) a interpretační semináře.
Pošesté tato akce zavítá do Litomyšle, a to v termínu
od 4. do 15. července. Setkání pořádá Česká hudební
společnost – Sdružení přátel krásných umění ve spo-
lupráci se ZUŠ B. Smetany v Litomyšli a Zámkem Lito-
myšl a podporou Města Litomyšl, Národního
památkového ústavu – územního odborného praco-
viště Pardubice, Ministerstva kultury ČR, Newtech
s.r.o., Nadace Život umělce a Nadace Český hudební
fond. 
SPKH v Litomyšli je tvůrčí dílnou komorní hudby,
proto jsou vítány jak amatérské komorní soubory, tak
i jednotlivci. Organizátoři se těší na studenty všech
typů uměleckých škol a jejich pedagogy. Setkání přá-
tel komorní hudby se uskuteční v již tradičních tří-
dách komorní hry. Interpretační kurzy probíhají
v individuální výuce ve všech smyčcových nástrojích,
klavíru a příčné flétně. Všichni dohromady si mohou
zahrát v komorním orchestru. Samozřejmostí budou
večerní koncerty: 
Úterý 5. 7. – Komorní orchestr J. Kociana - dirigent
Bohuslav Mimra, sólista Leoš Čepický / Vivaldi, Dvořák
/ kostel Povýšení sv. Kříže od 19.30
Středa 6. 7. - Flétnový soubor Magistri - vedoucí Mag-

dalena Tůmová – flétna / Debussy, Rejcha, Bach,
Hook, Haydn, Telemann, Borkovec, Castérédé / kostel
Povýšení sv. Kříže od 19.30
Čtvrtek 7. 7. - Leoš Čepický – housle a Hana Forstero-
vá – klavír / J. Brahms / kongresový sál zámku
od 19.30
Pátek 8. 7. - Čeněk Pavlík – housle a Miroslav Sekera –
klavír / Corelli, Beethoven, Schumann, Ševčík, Čaj-
kovskij / kongresový sál zámku od 19.30
Sobota 9. 7. - Ivan a Michaela Štrausovi – housle, Mir.
Sekera – klavír, Jiří Holeňa – klavír, Leoš Čepický –
housle, Evžen Rattay – violoncello / Chausson, Fišer,
Šostakovič, Dvořák / kongresový sál zámku od 19.30
Pondělí 11. 7. – Petr Ries – kontrabas, Martin Fila –
klavír, Leoš Čepický – housle / Kusevickij, Míšek, Bot-
tesini / kongresový sál zámku od 19.30
Úterý 12. 7. - Evžen a Andrea Rattayovi –
violoncello, L. Čermáková – klavír, Tomáš Strašil – vio-
loncello, Tomáš Lom - kontrabas / Couperin, Haydn,
Bach, Popper, Wagenseil / kongresový sál zámku
od 19.30
Středa 13. 7. - Závěrečný koncert účastníků / kongre-
sový sál zámku od 19.30
Čtvrtek 14. 7. – Hu - Hu večer (Humor v hudbě) / kon-
gresový sál zámku od 19.30                                      -red- 

Setkání přátel komorní hudby
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Vyprávění o litomyšlských domech – 54. část
vinu domu odkazem získal Sbor pro studium lužickosrb-
ského národopisu a kultury.
Stavební stav domu se stále zhoršoval, a tak bylo
v roce 1976 nezbytné provést statické zajištění, které
uskutečnil k tomu určený podnik Geologický průzkum
Rýmařov.
V současné době zde sídlí, po rozsáhlé a náročné
rekonstrukci, hotel Aplaus s restaurací.

Připravila Alena Randáková

Dům čp. 168 Šantovo náměstí - Tento dům byl ve 20.
století přestavěn do dnešní podoby. Bydlel zde Fran-
tišek Klapálek, budoucí významná osobnost entomo-
logie. Narodil se 30. srpna 1863 v Luži u Skutče.
Rodina se odtud přestěhovala do Litomyšle. Otec
v domě provozoval bednářské řemeslo. Františkovým
učitelem na obecné chlapecké škole byl Josef Kořen-
ský (1847-1938), zkušený pozorovatel přírody
a později významný cestovatel. Na litomyšlském gym-
náziu byl učitelem Františka entomolog Emanul
Bárta, profesor přírodopisu. Na vysoké škole studoval
pod vedením profesora Antonína Friče. Studia dokon-
čil roku 1887. V roce 1904 založil v Praze Českou spo-
lečnost entomologickou. Během doby se stal
světovou autoritou v oboru studia hmyzu. Předčasná
smrt 3. února 1919 zabránila v jeho dalším bádání.
Dům čp. 179, 180,181 Šantovo náměstí - Tyto tři
objekty charakterově náleží k sobě a tvoří na terén-
ním vyvýšení hodnotný památkový celek nepochybně
renesančního či gotického původu, později klasicist-
ně upraven. Svým vysunutým podloubím je to pěkný
kout v blízkosti kostela Povýšení svatého Kříže. Velmi
hodnotné jsou mohutné prostory sklepů. Jsou největ-
ší v historickém jádru města a mají vchod přímo
ze Šantova náměstí. Původní obytné domy mnoho-
kráte vyhořely. Při velkém požáru v roce 1775 byl dům
čp. 180 zničen až po základy. K roku 1777 se zde obje-
vuje zvláštní pojmenování Na krově. Ačkoliv obec
vydala nařízení o vybavení domů ručními háky, nádo-
bami na vodu a žebříky na střechu, při obrovském
požáru města v roce 1814 tyto pomůcky k hašení
nestačily. V Regionálním muzeu v Litomyšli se zacho-
vala fotografie z roku 1865 autora Krchy, která zachy-
cuje tyto domy po přestavbě po tomto zničujícím
požáru.
Dům čp. 180 vlastnil koncem 19. století a v první polo-
vině 20. století sládek Bedřich Beneš, který roku 1906
provedl výměnu schodiště z ulice k jeho hostinci
Na sklípku. Zde se čepovalo výhradně litomyšlské pivo. 
Dům čp. 181 má dispozici jako renesanční domy z 16.
století v přízemí s pozoruhodnou silou zdiva – 1 m.

Dům čp. 181.

seriál

Má podloubí, které bylo přistavěno asi až v klasicismu.
Byl též mnohokráte přestavován a často měnil majite-
le. V roce 1777 vlastnila dům Josefa Veselá, provdaná
za zedníka Matese Rosu (Rossa), který působil na lito-
myšlském zámku jako polír moravskokrumlovského
stavitele Johanna Christiána Fabicha. Rosa tehdy
objekt podstatně stavebně upravil. Tak tomu bylo
i po požáru v roce 1814. Bývala zde tabulka, která
informovala o další přestavbě v roce 1826. V té době
vlastnil dům tiskař Jan Tureček. Poté byl majitelem
učitel Josef Hruš. Kolem roku 1925 došlo ku sporu
mezi majitelem tiskárny čp. 182 Vladimírem Augustou
a majiteli Hrušova a vedlejšího domu. Příčinou bylo
projíždění těžkých vozů do tiskárny podloubím, které
ničilo nejen dlažbu, ale silně narušovalo statiku
a vykazovalo ve zdivu silné trhliny. Spory se táhly až
do prosince 1939, kdy byl průjezd definitivně zakázán.
V roce 1945 vlastnili dům čp. 181 sourozenci Josef
a Anna Hrušovi. Již za první republiky oba podporova-
li lužické Srby. Josef Hruš (Hrusch) byl při odhalení
pomníku Bedřicha Smetany 21. června 1924 po ředite-
li Františku Věcovském druhým slavnostním řeční-
kem. V té době J. Hruš již žil ve Znojmě, kde zastával
funkci vrchního zemského rady a později snad soudní-
ho rady. Nebylo nikdy vysvětleno, proč byl po skonče-
ní války bez soudu zastřelen. Bylo jen uvedeno, že se
stal obětí válečné revoluce. Majetek mu byl zkonfisko-
ván a nad jeho polovinou domu zavedena národní
správa. Jeho sestra Anna zemřela roku 1948. Její polo-

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! 

Vyvrcholení projektu 
„Pojď te s námi 
za pohádkou“
Cyklus divadelních představení „Pojďte s námi
za pohádkou“ pořádalo Rodinné centrum Litomyšl
společně s Informačním centrem od března 2009
do května 2011. Děti s rodiči mohly v průběhu celého
období navštívit celkem 20 dětských představení, ode-
hraných nejen amatérskými divadelními spolky z míst-
ních škol, ale i divadly z celé republiky, jakými bylo
například Divadlo Věž Brno, Divadlo Úsměv Praha,
Divadlo z pytlíčku Chrudim, Divadlo Anima Candida
Praha a další. Projekt byl připraven také pro rodiny
z Litomyšle a okolí, ale i pro návštěvníky města, kteří
si tak zpestřili pobyt ve Smetanově rodišti. 

Vánoční, velikonoční a předprázdninové pohádky byly
doplněny o výtvarné dílny, dětské hry a vernisáže.
Rodiny zde mohly strávit příjemná sobotní odpoledne
s dětmi a přáteli. Projekt po celou dobu podporovala
řada sponzorů, mezi hlavní patří tiskárna H.R.G.,
Restaurace U Kolji, Story - design, Mach - líhně kuřat,
Tiskárna Polička, MD Logistika Dašice, Kubík a.s., Aleš
Velc, Ondřej Horský. Realizační tým všem velmi děkuje.
Celý cyklus vyvrcholil pohádkou „Včelí medvídci
od jara do zimy“ v podání divadla Věž Brno, na které si
děti mohly zazpívat známé písničky z Včelích medvíd-
ků. Po pohádce proběhla v prostorách zámeckého
informačního centra vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků Základní umělecké školy Litomyšl pod názvem
„Bedřich Smetana a duhová paleta“, doplněna vazba-
mi Střední školy zahradnické a technické Litomyšl.
Po celé odpoledne se děti zabavily na dvorečku zámec-
kého pivovaru hrami a soutěžemi. Výstavu můžete
zhlédnout do 26. června.        

Petra Benešová, Rodinné centrum Litomyšl
a Blanka Brýdlová, IC Litomyšl,  foto Lenka Filová 

STAŠOV U POLIČKY
• jízda na koních, ponících pro děti i dospělé

• víkendové, týdenní pobyty po celý rok
• letní tábory pro děti i celé rodiny

• dvoudenní čundry s noclehem na jiném ranči
• nabízíme ustájení koní

www.ranch102.cz • tel. 724 645 903
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červen 2011
kalendárium Litomyšle

170 let - 19. 6. 1841 se narodila v Polné
THEODORA NĚMCOVÁ. Byla dcerou Boženy
Němcové a stala se učitelkou v Jičíně. Narodila
se poté, co se rodina přestěhovala z Litomyšle.
135 let - 6. 6. 1876 se narodil v Tisové u Vyso-
kého Mýta JAN HONSA, malíř a grafik. Maloval
na Litomyšlsku a Poličsku, jeho obrazy jsou
v řadě domácností i v galeriích.
115 let - 10. 6. 1896 se narodil v Litomyšli
VÁCLAV VACH, pracovník finanční správy
města. Uznávaný myslivec, později převzal
po Karlu Podhajském záznamy o chovu mysli-
veckých psů celé republiky. Patřil k velké kul-
turní rodině města.
90 let - 23. 6. 1921 zemřel v Praze BEDŘICH
WELZ, primář nemocnice, zakladatel samari-
tánství v hasičských sborech. Byl členem
ústředního výboru hasičstva v Praze, zaklada-
tel hasičské zdravovědy, autor učebnice
Občanské zdravotní pomoci. Přední divadelní
ochotník, člen Sokola a dalších spolků v Lito-
myšli. Narodil se v Litomyšli v roce 1866.
85 let - 4. 6. 1926 se narodil IVO ŽÍDEK, sólis-
ta opery Národního divadla v Praze. Po několik
let zpíval přední role při festivalech Smetanova
Litomyšl.
85 let - 4. 6. 1926 se narodil LADISLAV
KÖNYU. Právník okresního úřadu a pozdější
právník podniku Vertex v Litomyšli.
55 let - 10. 6. 1956 zemřel v Litomyšli
MIROSLAV ZEDNÍK st. Litomyšlský učitel,
sokol, ruský legionář, člen více městských
spolků.
55 let - 10. 6. 1956 se narodil v Litomyšli
PAVEL RYBKA, malíř. Zaznamenal ve své tvor-
bě okolní krajinu. 
...............................................................

100 let - Alois Jirásek a umělkyně Hana
Kvapilová z ND byli v roce 1901 na návštěvě
v Trstěnici. Setkali se tam se starými obyvatel-
kami, aby si poslechli trstěnický lidový jazyk.
Mezi přítomnými byla také babička Benešová,
kterou Jirásek popsal ve své divadelní hře
Vojnarka.
95 let - V roce 1916 byla na několik let uzavře-
na kuchyně a restaurace Smetanova domu.
Útrapy a zásobování za světové války omezily
návštěvnost a prostory byly přiděleny tzv.
akvizitační komisi, která zajišťovala vyživová-
ní chudých rodin a přidělovala poukázky
na tuky a podobně.
80 let - Rok 1931 byl v Litomyšli často spojován
s osobou spisovatele Aloise Jiráska. V zámku
byla otevřena velká výstava k jeho dílu, osla-
vy byly i ve Smetanově domě. Jirásek již rok
nebyl mezi živými. V regionálním časopisu
Od Trstěnické stezky byly zveřejňovány vzpo-
mínky těch, kteří ho osobně znali.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v městské knihovně
Boněk Jan - Vladimír Komárek, Logue Mark - Králova
řeč, Vokolek -   Neznámé Čechy, Géringová - Pomáhají-
cí profese, Rohál Robert - Jiřina Jirásková a Zdeněk,
Růžička Milan - Bílá místa v dějinách,   Bednářová -
Mezi námi předškoláky, Mertlík - Toulky s Ladislavem,
Heller Charles - Dlouhá cesta domů, Flowerdew Bob -
Jak na plevel bez chemie, Zvelebil Jan - Na vandru
s Reflexem VI., Kohout Pavel -  Můj život s Hitlerem,
Lester Paul - Lady Gaga, Anděra Miloš - Národní parky
střední..., Niedl – Štvanice, Heath Rachel - Příkladná
anglická žena, Hohlbein - Noc templářů, Feehan -
Nebezpečné proudy,   Preston - Horečnatý sen, Mucha-
more – Náměsíčník, McBain Ed -  Kalypso, Perry Mike -
Klec pro majáky, Černucká - Noc, kdy jsem měla zem-
řít, Sutcliff - Orel Deváté legie, Wodehouse P. - Úsměv

lorda Ickenhama, Small - Svět Hetar, Obermannová -
Sex po telefonu, aneb..., Coulter - Takovým patří svět,
Sapkowski – Zmije, Šabach   Petr - S jedním uchem
neveselo, Halpern - Kecy mýho fotra, Tursten -  Vrah
v temnotě, Howard Robert - Zpátky do temnoty, Mah-
ler Zdeněk -  Muž, který přežil Lidice, Koschorrek -
Nezapomeň na zlé časy, Lévy  Justine - Nic vážného,
Verhulst - Úprdelný dny na úprdelný...,  Austen Jane -
Rozum a cit a mořské..., Javořická - Střechy domova,
Niedl - S vlčí hlavou v erbu, Horáková Naďa - Kletba
markomanské..., Březinová Anna - Rytířka z Voračova,
Schmidtová - Ďábel a já, Vaňková - Dítě z Apulie,
Kupka Jiří - Dlouhé noci Karla Sabiny,  Šmíd Zdeněk -
O pokroku od boku, aneb..., Osborne Ben - Krvavé
dědictví, Enquist Per - Jiný život

František Makeš přednášel 
restaurátorům o využití enzymů

„Využití enzymů v restaurátorské praxi“ byl název
pětidenního kurzu, který se ve dnech 9. - 13. května
uskutečnil v zámeckém pivovaru v Litomyšli. V rámci
projektu Restaurátoři pro evropskou praxi jej pořádala
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli
a organizátorům se podařil husarský kousek. O své
zkušenosti se přijel podělit Dr. František Makeš, aka-
demický malíř, restaurátor a vědec, jenž objevil meto-
du využití enzymů při restaurování a analýzách
uměleckých děl. Do Litomyšle dorazil ze Švédska, kde
od roku 1968 žije.
Restaurátorská metoda Františka Makeše na bázi
enzymů je schopná odstranit z obrazů starých mistrů
zhoubné plísně a zároveň umožňuje odhalit umělecká
falza. Tento postup je sice znám po celém světě, ale
v České republice je zatím využívána poskrovnu.
„Metodu hodláme využít,“ uvádí však vedoucí lito-
myšlského ateliéru restaurování uměleckých děl
na papíře Mgr. Art. Veronika Kopecká a dodává:
„Samozřejmě je to velmi finančně náročná záležitost,
takže uvidíme, jaké budeme mít možnosti a jak se nám
podaří získat projekty.“ Vhodnou památku ovšem
teprve vytipují. „Ono to není tak jednoduché, jak to
vypadá. Většinou užití těchto látek předchází velmi
dlouhé a velmi náročné analýzy, tak abychom si byli
jisti, že látku použijeme bez rizika chyby,“ vysvětluje
restaurátorka. „Když to špatně spočítáte, tak obraz
zmizí. Prostě je pryč. To se již restaurátorům také
povedlo, a to na několika místech v Evropě,“ potvrzu-
je František Makeš a pokračuje: „Tato metoda musí
fungovat i na jiných materiálech. Mám dojem, že se už
použila na nástěnných malbách a nyní to chtějí zkusit
na kameni. Musí se ale přesně vědět, jak to udělat.“ 

František Makeš na metodu restaurování za použití
enzymů přišel ve Švédsku. „Pozvali mě, abych jim
zachránil plesnivějící obrazy. Zkoušelo se to zabíjet
inhibitory a vším možným, jak se to dělá v medicíně.
A bylo to horší. Oni sice plísně zabili, ale ty tam
zůstaly jako mrtvé látky. Příští generace plísní zača-
la žít na těchto mrtvých látkách a byla rezistentní.
Přišel jsem tedy na to, že se musí odstranit. Nemůže
se jít proti mikroorganismům, musí se jít proti jejich
enzymům,“ popisuje František Makeš, který přes
dvacet let působil jako restaurátor královských sbí-
rek na zámku Skokloster, kde jsou uloženy také
sbírky Rudolfa II., odvezené z Čech švédskými voj-
sky.
František Makeš obdržel roce 2000 od prezidenta Vác-
lava Havla osobní medaili a v roce 2006 mu švédský
král udělil vyznamenání za kulturu.

Text a foto Jana Bisová

Nabízíme
vedení a zpracování

daňové evidence
(jednoduché účetnictví).

Výhodné podmínky.
Telefon č. 604 286 113
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Rychlostní silnice R35 kolem Lito
Základní údaje dle EIA
Rozsah záměru 
Záměrem je vybudovat rychlostní silnici mezi Ostro-
vem a Starým Městem na území Pardubického kraje.
Investiční záměr výstavby silnice R35 je posuzován
v úseku od křižovatky se silnicí I/17 (mimoúrovňová
křižovatka (MÚK) Ostrov) až po křižovatku s připravo-
vanou silnicí R43 (MÚK Staré Město). Na západní stra-
ně tak hodnocený úsek navazuje na silnici R35
od Hradce Králové a Opatovic. Na východě pokračuje
dalším úsekem ve směru Mohelnice – Olomouc. Délka
hodnoceného úseku v základní variantě je 61,186 km.
Komunikace je navrhovaná jako rychlostní silnice
o šířce 25,5 m a návrhové rychlosti 120 km/hod-1., tj.
Kategorie R 25,5/120. Do hodnocení jsou zahrnuty
i mimoúrovňové křižovatky na trase R35 s výjimkou
MÚK Ostrov, která byla hodnocena samostatně v rámci
předchozího úseku. Naopak po dohodě s minister-
stvem životního prostředí nejsou hodnoceny jiné
vyvolané silniční přeložky, neboť jejich trasy nejsou
ještě v převážné většině dopracovány. Trasy přivaděčů
tak budou vyhodnoceny v rámci samostatných posou-
zení dle zákona č. 100/2001 Sb. Trasa je navržena
v jedné základní variantě se dvěma subvariantami
(Sedliště, Janov).

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, pře-
hled variant
Dalším důsledkem tohoto rozhodnutí byla nutnost
opětného přetrasování a posouzení již dříve stabilizo-
vaného úseku trasy R35 MÚK Ostrov – MÚK Vysoké
Mýto v nové trase tak, aby navazovala na stavbu Vyso-
ké Mýto – Staré Město. Proto byla předkládaná Doku-
mentace rozšířena o úsek Ostrov – Vysoké Mýto, aby
byly posouzeny dopady celého úseku komunikace,
na kterém došlo k úpravě trasy.
Naopak jižní varianta byla oproti Oznámení EIA dále
rozpracována a její vedení bylo optimalizováno, čás-
tečně ve variantách:
•Úsek Ostrov – Vysoké Mýto byla trasa posunuta nej-
prve projektována tunelem pod vrchem Homole,
v severní části lesního porostu. Biologický průzkum
však ukázal, že právě v této lokalitě se nacházejí cenné
druhy rostlin, navíc trasa zasáhla i do hodnotných luk
podél Loučné. Proto byla trasa opětovně přehodnoce-
na a posunuta jižně, po výsledné optimalizaci se tak
její vedení výrazně přiblížilo trase původně obsažené
v Oznámení (ovšem s prodloužením o úsek Ostrov –
Vysoké Mýto).
•V úseku kolem Litomyšle je shodně s Úpn VÚC pro-
jektován obchvat v severnějším vedení. V Dokumenta-
ci však byla zachována i původní trasa dle Oznámení,
obě trasy jsou posuzovány variantně (trasa dle Ozná-
mení je označené „Sedliště - jih“, trasa dle Úpn VÚC
(územní plán vyššího územního celku, pozn. red.) je
pak „základní trasa“).
•U Janova projekt předpokládá vedení v souběhu se
stávající silnicí I/35, která zde vede obchvatem obce.
Tím by však byla vyvolána nutnost využití místní
komunikace přes Janov pro doprovodnou dopravu,
proto byla vypracována varianta vedoucí vedle součas-
né silnice I/35 (varianta „Janov“).
•U Opatovce byla trasa pousnuta na jih tak, aby
obcházela veškerou zástavbu obce.
Záměr je tedy navrhován v jedné variantě, která je
ve dvou místech doplněna o 2 subvarianty. Trasa
základní varianty je shodná s vedením koridoru
ve schváleném územním plánu VÚC Pardubického
kraje.

Navržené subvarianty jsou:
•Subvarianta Sedliště - jih: jedná se o vedení obchva-
tu Litomyšle v trase posouvané v rámci Oznámení
tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Subvari-
anta byla zařazena do hodnocení z důvodu návaznos-
ti na oznámení. Subvarianta se odpojuje ze základní
trasy cca v km 50,1 a opět se napojuje v km 58,65.
Tento úsek představuje km 13,0 až km 21,0 dle stani-
čení používaném v Oznámení záměru.

•Subvarianta Janov: jedná se o variantní řešení
obchvatu Janova v km 62,0 až 66,0. Subvarianta opro-
ti základní variantě nevyužívá stávající I/35 jako polo-
vinu profilu vozovky, zachovává tak vybudovaný
obchvat Janova. Subvarianta je od základní varianty
vzdálena asi 85 m, v blízkosti MÚK Janov se vzdálenost
zvyšuje na max. 200 m.

Popis technického a technologického řešení záměru
Posuzovaný úsek R35 začíná v mimoúrovňové křižo-
vatce Ostrov, která napojí silnici R35 na stávající I/17.
Úsek končí v MÚK Staré Město – východ (křižovatka
R35 a budoucí R43).

Základní trasa
Začátek navržené trasy silnice je lokalizován severozá-
padně od obce Ostrov, kde navazuje na předchozí
úsek. Trasa zde vede v širokém oblouku, kterým se
stáčí do přibližně východního směru. Severně od obce
Vraclav silnice tunelem podchází vrch Homole
a následně se stáčí do jižního směru a obchází ze zápa-
du a jihu Vysoké Mýto. Na severozápadě a jihovýchodě
od města jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky
(MÚK). Mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí sleduje navr-
žená trasa nové komunikace hlavní komunikační osy
v území – stávající silnici I/35 a železniční trať č. 018.
Mezi Hrušovou a Cerekvicemi trasa R35 tyto linie pře-
chází, a dále vede v území severně od nich. U obce
Řídký je navržena MÚK, za níž se trasa odklání od kori-
doru I/35 a míří východním směrem severně od obcí
Sedliště a Kornice. U obce Kornice je navržena mimo-
úrovňová křižovatka. Za touto křižovatkou trasa smě-
řuje opět jihojihovýchodním směrem a vede západně
od Strakova a východně od Janova, kde využívá stáva-
jící těleso I/35 jako levou polovinu čtyřpruhové
komunikace. U Janova, stejně jako o 5 km dále
u Mikulče,jsou navrženy křižovatky se stávající I/35.
Odtud trasa R35 prochází průsekem v lese, obchází
jižně Valdek, Opatovec a Košíře a v místě křížení
s železniční tratí opouští koridor I/35 a stáčí se
na sever k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladě-
jovský vrch. Druhý, východní portál 3 700 m dlouhého
tunelu je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35
směruje na východ, ze severu obchází Radišov a pro-
chází mezi Starým Městem a Třebařovem přes silnici
II/368, na kterou není napojena. Nejbližší křižovatka
je navržena až v místě budoucího vedení silnice R43
severovýchodně od Dětřichova u Moravské Třebové.

Subvarianta Sedliště – jih
Subvarianta se odpojuje ze základní trasy cca v km
50,1 a opět se napojuje v km 58,65. Odklon subvarian-
ty se nachází severozápadně od obce Řídky, kterou
trasa v subvariantě obchází těsněji a dále míří v těs-
ném souběhu se silnicí I/35 severně od obcí Tržek
a Nedošín a jižně od obcí Sedliště a Kornice. Za Nedo-
šínem je navržena mimoúrovňová křižovatka, za níž se
trasa odpojuje od souběhu se stávající I/35 a obchází

Litomyšl. V místě křížení se silnicí I/358 je projektova-
ná další MÚK, za níž se trasa subvarianty napojuje
na trasu základní. Délka subvarianty činí 8 km.

Subvarianta Janov
Varianta se odpojuje od základní trasy v místě křížení
se stávající I/35. Obloukem směřuje více na jih a dále
vede v souběhu se silnicí I/35. V prostoru mezi čerpa-
cími stanicemi u Janova se subvarianta opět napojuje
na základní trasu. Délka subvarianty činí 4,4 km.

výňatek z dokumentace EIA

Na následujících řádcích přinášíme vyjádření těch, kteří
v minulosti různými způsoby sdělili svůj názor k proble-
matice rychlostní komunikace R35. Jejich prohlášení
vesměs směřovala na Pardubický kraj či k veřejnosti.

Město Litomyšl
Zastupitelstvo města Litomyšle (ZaM) bere na vědomí
probíhající „Petici ve věci trasování rychlostní komu-
nikace R35 kolem města Litomyšle“. Nově zvolené
zastupitelstvo potvrzuje a souhlasí s usnesením ZaM
ze dne 4. 5. 2010, ve kterém se trvá na územní integri-
tě v maximální možné míře a dále trvá na trasování
rychlostní komunikace R35 dle verze územního plánu
vyššího územního správního celku Pardubického kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického
kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006. ZaM ukládá vedení
města Litomyšle neprodleně seznámit s tímto usnese-
ním krajské zastupitele. 

pro toto usnesení bylo 20 zastupitelů (2 se zdrželi) 
1 nebyl přítomen

Pardubický kraj
Pardubický kraj považuje realizaci rychlostní silnice R
35 za jednu z hlavních priorit nejen krajského, ale
i republikového významu. Hlavním cílem je stabilizovat
koridor pro vedení rychlostní silnice R 35 u Litomyšle
v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubic-
kého kraje. Kraj hledá řešení, které bude akceptovatel-
né pro dotčené orgány, obce v řešeném území
i veřejnost. Vzhledem k rozdílnosti již shromážděných
a známých názorů na vedení R 35, nelze najít řešení,
které bude všemi vnímáno jako ejlepší, protože se bude
vždycky dotýkat zájmů a vlastnictví některých osob.
K prověření a minimalizaci zásahů do území byla zadá-
na územní studie, která prověřuje všechna možná řeše-
ní v daném úseku. Studie bude následně podkladem
pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje.  Záležitost je prověřována hodnocením EIA.
Na závěr  bude zvoleno nejlepší, kompromisní řešení.
Hlavní úkol je, aby nedošlo k dalšímu zdržení výstavby
silnice R35, která je velmi důležitá i pro město Litomyšl. 

Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Jan Vaňous
Jan Vaňous předložil Krajskému úřadu Pardubického
kraje vlastní návrh optimalizace trasy R35, která neo-
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myšle
hrožuje jeho hospodaření a současně vychází vstříc
požadavkům Litomyšle na posunutí trasy dále
od města.
Návrh je vypracován autorizovaným inženýrem
pro dopravní stavby Ing. Jiřím Kalčíkem.
V dopise hejtmanovi a zmocněnci Jan Vaňous mimo
jiné uvádí: „Naším zájmem není nic jiného, než pokra-
čovat v šetrném způsobu hospodaření na pozemcích
zděděných po předcích. Nechceme kompenzace,
nespekulujeme. Jde nám o vyřešení problému, který
nás velmi tíží."
Na odezvu ze strany obou oslovených zatím čekáme.

Vítězslav Dohnal, advokát Jana Vaňouse

Integrovaná obec Nedošín
Občané upozorňují, že již v současné době je situace
v naší obci ohledně nadměrného hluku ze silnice I/35
neúnosná. Máme za to, že nejenom hluk , ale i výpary
z projíždějících automobilů ovlivňují kvalitu našeho
zdraví. Vzhledem k těmto skutečnostem je pro nás
tedy navrhovaná jižní varianta absolutně nepřijatelná.
Tím pádem podporujeme druhou variantu trasování
silnice. Ing. Pavel Kopecký

předseda osadního výboru Nedošín, Litomyšl

Petice ve věci trasy rychlostní komunikace R35
kolem města Litomyšle
Jde nám v první řadě o to, aby se Litomyšl měla
do budoucna dále kam rozvíjet, aby se neopakovala
chyba z období komunismu - jenom místo středem
města bude rychlostní komunikace („dálnice“) vede-
na mezi centrem a městskou částí Kornice. Cílem peti-
ce je také to, aby krajští zastupitelé zvážili, zda
původně schválená optimální trasa má opravdu být
z popudu jednotlivce - pana Vaňouse - přeložena
do blízkosti města, a tím negativně působit na zdraví
obyvatel desetitisícového města. Myslíme si, že půjde
o plně politické rozhodnutí krajského zastupitelstva,
protože neočekáváme od hodnocení vlivů na životní
prostředí EIA jednoznačnou odpověď, která trasa je
„lepší“ - odpůrci i zastánci obou variant si tam jistě
najdou argumenty pro i proti „své“ variantě. Proto
jsme petici iniciovali jako prosbu hejtmanovi a zastu-
pitelstvu Pardubického kraje, neboť věříme, že zdraví
obyvatel a rozvoj města jsou velmi silným argumentem
pro trasu vzdálenější centru Litomyšle.

za petiční výbor Daniel Brýdl
o. s. R 35 Litomyšl

Z dokumentace zpracované odborníky vyplývá zřejmý
závěr, že jak z hlediska znečištění ovzduší, tak z hle-
diska hlukové zátěže je jednoznačně pro zdraví obyva-
tel příznivější původně schválená základní varianta
(vzdálenější od centra města) v porovnání z tzv. sub-
variantou Sedliště – 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 význam-
nému snížení zdravotních rizik u řádově tisíců obyva-
tel. Tento argument je nejdůležitější. Zdravý selský
rozum totiž napovídá, že pokud existuje možnost vést
komunikaci dále od města, avšak s možností bezpro-
blémového napojení na tuto komunikaci, je tato vari-
anta optimální. Věříme, že i tentokrát zdravý selský
rozum zvítězí.

Mgr. Aleš Velc, předseda sdružení R 35 Litomyšl

o. s. Domašice
Občanské sdružení Domašice je pro vedení trasy R35
mezi Kornicemi a Litomyšlí.
Zabývat se nově navrhovanými variantami (tj. vede-
ním R35 mezi obcemi Bohuňovice a Netřeby nebo mezi
Sedlišti a Kornicemi) považuje sdružení za ztrátu
času. Tyto trasy jsou zbytečně dlouhé, technicky
náročné, a proto drahé. Odporují jednomu z proklamo-
vaných postojů města Litomyšle, které tvrdí, že mu jde
především o lidi. Žádná ze dvou starších variant neve-
de tak blízko lidským obydlím, jako tyto dvě nové. 

úvodní část oficiálního prohlášení o. s. Domašice,
podepsán předseda Ing. Luboš Chaloupka

(více informací na http://kornice.ic.cz/)

STŘECHY
PRONÁJEM MONTÁŽNÍCH PLOŠIN

AŽ DO VÝŠKY 24 M

• klempířské práce
• pokrývačské práce
• izolace rovných střech
• nátěry ve výškách
• oplechování, plechových

střech, žlabů,...
• nátěry a mytí fasád
• montáže reklam
• prořezy stromů
• stavební práce 

tel.: 602 441 658, 607 874 513 • www.platformcz.cz
e-mail: platformcz@email.cz • PLATFORM CZ s.r.o., Palackého 267, Česká Třebová

Předpokládaný termín nástupu: listopad 2011
Předpoklady: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magister-

ském studijním programu nebo vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu,
zaměření: historie umění, umělecké,  právní či
ekonomické   

- praxe v oboru minimálně 3 roky 
- orientace v oboru dějiny umění 
- aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka 
- občanská bezúhonnost
Výhodou:
- znalost principů, na nichž je založena

příspěvková organizace 
- znalost obecně závazných právních předpisů 
- kurátorská a publikační činnost v oboru
- manažerské a organizační schopnosti,

zkušenost s řízením kolektivu 
- schopnost komunikace s veřejnou správou

a médii
- znalost oborových potřeb regionu
Náležitosti písemné přihlášky: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka),
kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a
vlastnoruční podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce musí připojit
k přihlášce: 
- strukturovaný profesní životopis s údaji

o dosavadních zaměstnáních a praxi,
odborných znalostech a dovednostech 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, případně další doklady,
které se týkají odborné způsobilosti zájemce
(např. státní zkouška z cizího jazyka, zvláštní
odborní způsobilost…)

- originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3
měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný
doklad) 

- motivační dopis
- koncepci řízení a směrování Městské galerie

v nejbližších dvou letech (včetně plánu výstav)
a střednědobém horizontu v maximálním
rozsahu 5 stran A4. (Podklady pro vypracování

koncepce zašle na vyžádání kontaktní osoba -
mezi podklady bude zřizovací listina, organiza-
ční struktura PO, schválený rozpočet organi-
zace na rok 2011 a prostorové možnosti.) 

- negativní lustrační osvědčení podle zákona
č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Platové zařazení:
11. platová třída (odměňování podle zákona
č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.) po zapracování (doba zapraco-
vání min. 3 měsíce) 
Lhůta pro doručení přihlášky: 
15. srpna 2011, přihlášky doručené po stanovené
lhůtě budou vyřazeny
Místo a způsob podání přihlášky: 
- osobně na podatelně Městského úřadu Litomyšl 
- písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl, ul.

Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, k rukám
tajemníka MÚ Ing. Bohuslava Pulgreta 

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu
poskytne další informace o vyhlašované pozici:
Ing. Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury
a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl, tel.:
461 653 311,  
Konkurzní komise písemně pozve vybrané při-
hlášené zájemce k osobnímu pohovoru, který
proběhne od 29. do 30. srpna 2011.
Upozornění:
- Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí

v konkurzu vznikly
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento

konkurz kdykoliv v jeho průběhu, popř. odmít-
nout všechny uchazeče

- Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce
budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
konkurzu v souladu s platnými právními před-
pisy a zpřístupněny pouze oprávněným zaměst-
nancům Městského úřadu Litomyšl a členům
konkurzní komise

Zřizovatel Město Litomyšl zvažuje s termínem nej-
dříve od 1. ledna 2013 možnou transformaci přís-
pěvkové organizace Městská galerie Litomyšl
v jednu velkou příspěvkovou organizaci, která by
zahrnovala Smetanův dům, Městskou galerii Lito-
myšl a Kino Sokol. 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Rada města Litomyšl vyhlašuje dne 10. května 2011 

výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace zřízené Městem Litomyšl, 

Městské galerie Litomyšl
Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl
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z dopisů čtenářů

Devastace životního prostředí na ulici Dukelské
Dlouho jsem mlčel, když se prováděla likvidace stromů
v našem sídlišti, ale čeho je mnoho, toho je příliš. V loň-
ském roce bylo vykáceno 11 vzrostlých stromů v blízkos-
ti našeho domu čp. 973 bez našeho souhlasu, nebo
alespoň vědomí, neboť jsme společenství vlastníků jed-
notek (SVJ). Tyto stromy po výsadbě v r. 1973 byly uživa-
teli tohoto domu udržovány a zalévány, neboť technické
služby (TS) v té době měly velmi omezený rozpočet. Váži-
li jsme si zeleně, protože naše generace byla vychována
rodiči k úctě ke stromům, včetně stromů našich předků.
I trávu po vysetí jsme sekali ručně kosou. Navíc jsme se
nastěhovali do holého sídliště, které nemělo ještě
dokončené komunikace. Všude bylo holo, takže slunce
se opíralo do rozpálených paneláků a štěrkových komu-
nikací. Sídliště o 168 bytových jednotkách (b. j.) bylo
poté osázeno stromky odbornou firmou Ovocné a okras-
né školky Chrudim a lidé z města a okolí chodili obdivo-
vat odbornou práci a nešetřili chválou. I zájezdové
autobusy, které přijely navštívit historické město Lito-
myšl a NKP zámek, zajížděly na sídliště prohlédnout si
vzorně vysázenou zeleň.
Osmatřicet let jsme se těšili ze vzrůstajících stromů,
a když jsme prováděli v r. 2009 zateplení štítu domu,
požádali jsme město o prořez větví, které by bránily
výstavbě lešení (toto bylo provedeno horolezeckým způ-
sobem). Jaký byl šok, když v loňském roce za 1 den bylo
vykáceno pod vedením pracovníka městských lesů zmí-
něných 11 vzrostlých stromů, které měly v patě 50 - 70

cm, jejichž biologická hodnota převyšuje 1 milion Kč.
Byla to prach sprostá těžba v parkové části sídliště Ver-
tex. Jinak se to nazvat nedá, neboť se jednalo o plošné
vykácení. Kdyby z těchto krásných vzrostlých stromů
byla vyrobena dýha nebo dáno na jiné zpracování
a město z toho mělo alespoň užitek, to ne. Vše bylo
rozřezáno na palivové dříví – cca 20 m3 - větve rozdrceny
drtičkou, rovněž pařezy zmizely pod pařezovou drtičkou
a rozmetány do trávníku. Samozřejmě, že po celý rok
údržby trávníků malotraktorové sekačky TS úpěnlivě
trpěly a ještě trpí rozšrotovanými pařezy. Čekal jsem, že
pokácené stromy budou nahrazeny jinými vhodnými
dřevinami. Nic takového se nestalo, pouze byly vysazeny
2 stromky proti oknům čp. 972 v těsné blízkosti odvod-
ňovacího žlabu asfaltového hřiště. Samozřejmě, že tento
odvodňovací žlab přestává plnit svoji funkci, neboť
od r. 1995 ho nikdo nečistil a je téměř zarostlý plevelem.
Do té doby byl čištěn nájemníky domu čp. 971 - 973, poté
bylo řečeno, že čištění bude provádět vlastník. Ten však
při rekonstrukci teplovodního potrubí přerušil kanaliza-
ci od uliční vpusti zmiňovaného odvodňovacího žlabu
a provedl pouze vsakování do podmoku. Je jasné, že dre-
nážní systém v jílovém podloží nemůže fungovat. Proto
část této vláhy odčerpávaly vykácené stromy. Nyní
po dešti se v daném prostoru vytváří bahno, které je roz-
nášeno na chodník před dům čp. 973. Rovněž za domem
čp. 969 – 970 bylo vykáceno 6 stromů a nebýt obyvatel
domu, bylo by jich vykáceno ještě více.

Poslední tečkou bylo poražení dalšího vzrostlého krás-
ného trojkmenu, vzdáleného 8 m od holého štítu domu
čp. 974, kterému prý vadil. Stačilo by snad prořezat
a upravit korunu stromu. Je neuvěřitelné, že nějaký
„blbec“ si nechá navrhnout a realizovat bílou fasádu
do vzrostlé zeleně a potom ji systematicky likviduje
s potřebným povolením městského úřadu (MěÚ). Stačilo
štítovou zeď opatřit omyvatelným nátěrem jako
v Německu, kde provádí omývání fasády strojním způso-
bem. Rovněž v Rakousku si daleko více váží zeleně, např.
při návštěvě zahradnictví v Kitenbergeru stojí bříza
v kontejneru 150 eur, ostatní dřeviny 3 350 – 1 000 eur.
Také ve Finsku se výstavba (viz katalogy) přizpůsobuje
existenci již vzrostlých bříz.
U nás je vše plevel, který je nutno likvidovat. Litomyšl –
město zeleně - se bude moci chlubit městem barbarů
zeleně, neboť žádná garnitura nevykácela za minulé
generace tolik zeleně jako tato za posledních 10 let.
Proto navrhujeme, jako SVJ domu čp. 973, do prostoru
vykáceného u štítu vybudovat dětské hřiště, které nám
jistě nebude vadit (jenom v našem vchodu je 9 dětí),
opatřit oplocením dle EU a vysázet odpovídající zeleň,
protože již 3x zde byla vybudováno pískoviště (z toho 2x
svépomocí), ale vždy z důvodů existence psů byla zlikvi-
dována. Je vidět, že v Litomyšli jsou psí miláčci nadřaze-
ni nad dětmi a nikoho nezajímá, kde si mají malé děti
hrát. I ten jediný stíněný prostor jim byl sebrán, díky
nekompetentnosti neerudovaných úředníků MěÚ.

Jak je to s tou objektivitou – reakce
Článek „Jak je to s tou objektivitou“ od Davida Jirsy,
otištný v květnovém vydání Lilie, vyvolal hned dvě reak-
ce: 

Již dlouho mě skutečně nic tak nepobavilo, jako
článek studenta Davida Jirsy s názvem „ Jak je to s tou
objektivitou“, otištěný v Lilii č. 5. Tohoto, sympatické-
ho a tichého mladíka jsem doposud znal jako vynikají-
cího muzikanta. Dodnes rád vzpomínám na jeho
fantastická sóla na saxofon při družebním pobytu naší
delegace v Rodenu před třemi lety. V článku jsem však
poznal ke svému překvapení zcela jiného člověka.
Z tichého a skromného chlapce se najednou stal medi-
ální znalec, kritik, mentor, odborník.
Na základě slabikářů z vysoké školy, kde studuje žur-
nalistiku, posuzuje objektivitu či neobjektivitu měsíč-
níku Lilie. Článek se hemží silnými výrazy jako
nepřípustný, nesmyslný, hloupý. Přitom je evidentně
vidět, že pisatel dodnes zřejmě nepochopil, jaký je roz-
díl mezí státní správou a samosprávou. Nepochopil, že
každé, městem či krajem tištěné periodikum, bude
vždy více nebo méně poplatné svému zřizovateli, tedy
vládnoucí městské nebo krajské radě a opozice bude

mít jen velmi malé možnosti, dané mírou tolerance
a slušnosti vládnoucí garnitury. Jedinou možností
vytvoření skutečně objektivních podmínek v měst-
ském zpravodaji by bylo vytvoření tiskového výboru,
který by byl podřízen městskému zastupitelstvu, a slo-
žení by bylo podobné, jako je tomu například v Radě
České televize (např. 50 % zastupitelé s paritním podí-
lem + 50 % nezávislých osobností města). Toto by si
opět muselo schválit zastupitelstvo. Proč by to ale
dělalo? Stávající systém kontroly a cenzury mu vyho-
vuje.
Pisateli článku chci na závěr vzkázat: „Nejprve je
nutné slézt ze stromů a naučit se rozdělávat oheň.“
V Tvém případě to, Davide, znamená řádně dokončit
školu, zapojit se do profesního života a potom snad… 

Jaromír Odstrčil

Jak má vypadat objektivní informace již víme.
David Jirsa to popsal slovy odborníka velice přesně.
Mrzí mě ovšem začátek jeho příspěvku, kdy píše
o nesmyslných výhradách opozice. Bohužel, se nezmí-
nil o ničem konkrétním. Pro příště bych prosil nějaký

příklad. Jenom věcná debata a argumentace posune
věc dopředu. Totiž za „nesmyslné návrhy“ jde podob-
ným způsobem označit cokoliv a kdykoliv. 
Na co musím také reagovat, je závěr jeho článku. Píše
„Vedení města či státu není politickou stranou, ale
demokraticky zvoleným subjektem.“ Souhlasím, ale
takové tvrzení vyvolává dojem, že je snad vedení
města nepolitické? Uvědomme si, že vedení města je
vedení samosprávy, které vzniklo na základě politic-
ké volby občanů a následných jednání, která vedla
k uzavření koaliční (politické) smlouvy. Vedení
města je tedy politické a o nepolitičnosti lze mluvit
jenom v případě městského úřadu, který vykonává
přenesenou působnost. Zde se všichni úředníci,
v čele s panem starostou a místostarosty, musejí
chovat nepoliticky. Jedná se o tu část správy města,
která se řídí především zákony. Sem opravdu politika
nepatří.
Pokud se tedy má ve zpravodaji presentovat názor
vedení města (koalice), měl by k němu v zájmu objek-
tivity a vyváženosti zaznívat i názor opozice. 

Radek Pulkrábek

Nespokojenost s Eurestem
Od září školního roku 2010/2011 začala školní jídelna
při II. základní škole U Školek 1117 v Litomyšli patřit
společnosti Eurest. Této změny se všichni obávali.
Když jsme v září poprvé vstoupili do jídelny, překvapi-
lo nás nové vybavení, ale už od začátku jsme s ním
nebyli spokojeni. V prvních dnech jsme si říkali, že to
není tak strašné, jak se ze začátku zdálo. Porce nám
vyhovovaly, ceny obědů nám nezměnili a u nových
stolů jsme si zvykli sedět. Velký úspěch sklidily nové
„chipové“ karty. Zhruba po měsíci provozu jsme však
názor na jídelnu změnili. Porce se zmenšily a v lednu
se ceny obědů zvýšily. Bohužel, už jsme se setkali
i s tím, že jsme v jídle našli „předmět“, který nám zka-
zil celý oběd (např. vlas, kus drátu, mouchu…).
Po průzkumu, který probíhal na naší škole, jsme zjisti-
li, že většina žáků má na Eurest stejný názor jako my.
Na otázku, zda žákům vyhovuje velikost porce, odpo-
vědělo 63,4 % žáků, že nevyhovuje. A na otázku, zda
chybí v jídelníčku pizza, odpovědělo 81,1 % žáků, že
jim pizza chybí. A že jsme jenom my moc vybíraví? Ne,

slyšíme stížnosti i z jiných škol, které k nám chodí
na obědy. Pokud máte nějaké jiné názory, napište
na email: vasenazory@email.cz. Rádi vám na všechny
emaily zodpovíme. 

Dominik Kalivoda a Veronika Kovářová, 8.A

odpověď
Vážení čtenáři, i když se dopis zaslaný redakci snaží
tvářit, jako že představuje většinový názor hostů,
kteří navštěvují školní restauraci v Litomyšli, skuteč-
nost je jiná. 
Velikost porcí je po celou dobu provozování jídelny
zcela v souladu s recepturami jídel pro školní stravová-
ní. Žádná změna velikosti porcí se proto neudála.
Navíc mají všichni hosté možnost si jít přidat. Také
údaj, že se ceny obědů od ledna změnily, není pravdi-
vý. Úprava cen proběhla od března, a to v přímé souvis-
losti se zvyšující se cenou potravin pro výrobu jídel.
I po navýšení, je cena stále cca ve středu rozpětí, sta-
noveného Vyhláškou 107/2008. 

To, zda žákům vyhovuje velikost porcí nebo ne, je
otázkou osobního názoru. Toto sdělení nespecifikuje,
zda jsou porce v souladu s normovaným množstvím či
nikoli. Žádné převážení namátkově vybraných porcí
nepotvrdilo v tomto směru jakékoli pochybení.
K námětu zařazení pizzy do jídelního lístku - tento
pokrm je občasně zařazován. Častější zařazení
do jídelního lístku je možné. I když toto jídlo nepatří
k těm, která jsou preferována pro školní stravování. 
Možná by bylo dobré, řešit stížnost či připomínku
na místě s odpovědným pracovníkem, a ne zcela prav-
divým dopisem do redakce. Jednou z priorit naší
společnosti je komunikovat s každým hostem, žákem
či rodičem, který chce řešit jakýkoli podnět, který je
věcný a pravdivý. Prostřednictvím portálu
www.školy.eurest.cz je možné oslovit přímo vedení
společnosti Eurest zařízení školního stravování a řešit
případné záležitosti, které není možné vyřešit hned
na místě. Věřím, že se na nás budete obracet prostřed-
nictvím tohoto portálu, abychom mohli odstranit pří-
padné nedostatky co nejdříve od chvíle, kdy
nastanou. Přeji Vám pěkný den.              Jiří Karmazín,

ředitel provozu pro školství EUREST, spol. s r.o.
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z dopisů čtenářů

„Jedni se chtějí bavit, druzí spát“
Předzahrádky na Smetanově náměstí a v jeho bezpro-
střední blízkosti lákají k posezení přes den, stejně jako
večer. Ovšem to, co se může líbit jednomu, nemusí se
líbit druhému. To je případ právě předzahrádek. Měst-
ská policie eviduje už 5 stížností na rušení nočního
klidu, který je stanoven od 22.00 do 6.00.
„Jedni se chtějí bavit, druzí spát. Podnikatelé se snaží
podnikat,“ říká místostarosta Litomyšle Vojtěch Stří-
teský a dodává: „Chtěli bychom poprosit majitele, aby
dbali na dodržování zavírací hodiny.“ Ovšem v někte-
rých případech nemusí rušení nočního klidu souviset
s restauračním zařízením. „Na Smetanově náměstí si
na předzahrádku prostě lidé sednou, když procházejí
kolem,“ uvádí velitel městské policie Karel Rajman
a potvrzuje: „Stížnosti evidujeme. Jedná se především

o stížnosti na zahrádky, které jsou uvnitř zástavby.
Tam mohou hosté rušit pouze hovorem.“ V takovýchto
případech je těžké určit, kdo je „zdrojem“ hluku, pro-
tože obvykle se jedná o skupinku lidí. „Zatím to řešíme
domluvou provozovateli,“ vysvětluje velitel. Může
však dojít také na pokuty. „Kdyby by nepomohly
domluvy, město by situaci muselo řešit jinak,“ uvádí
Vojtěch Stříteský. 
S vyhláškou číslo 2/2008 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností však souvisí také povin-
nost „zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 12.00 do 22.00 veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a strojů způsobu-
jících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, moto-
rových pil, křovinořezů apod.“                                   -bj-

Zřejmě jsou „přetíženi“, neboť v roce 1980 bylo na MěÚ
18 pracovníků, včetně volených funkcionářů, po roce
1990 při nástupu p. Brýdla stoupl stav na 54 a po delimi-
taci okresu mělo přibýt cca 60 úředníků. Celkem tedy
pracuje na MěÚ cca přes 100 úředníků. Chápu, že se roz-
šířilo správní území, je složitější, rozbujelá administrati-
va, ale určitě ne 6x. Také je jiné technické vybavení
(počítače, kopírky, předtištěné formuláře apod.).
Na závěr bych se rád zeptal: 
1. Chci znát, kdo nese zodpovědnost a jaké důsledky
z toho budou vyvozeny, když biologická hodnota poká-
cených stromů činí přes 1 milion Kč?
2. Jak bude naloženo s tímto vykáceným prostorem?
3. Proč má další generace trpět letní sluneční výheň jižní
části panelového domu, postaveného v technologii TO6-
B, která nemá vyvinutou izolaci?
4. Žádám jmenovité zveřejnění osob, které požadovaly
vykácení stromů, neboť v loňském měsíčníku Lilie jste,
pane starosto, uváděl, že to bylo na žádost některých
občanů. Pan J. Král z vedlejšího domu čp. 969 se v loň-
ském roce po tom pídil na MěÚ, avšak tam ho posílali
z kanceláře do kanceláře, až skončil u referentky, která
o tom rozhoduje, a ta prohlásila, že to dostala příkazem.
Je toto tedy litomyšlská demokracie, diktatura nebo pří-
telíčkování? Zřejmě to vystihuje nejlépe: „Je to arogance
moci“.
5. Kolik ještě stromů bude pokáceno pro nasycení likvi-
dátorů vysoké zeleně? Cožpak jsme tak negramotní, že
nechápeme význam vysoké, zejména listnaté, zeleně
(kyslík, hluková i prachová bariéra, ochlazování ovzdu-
ší, význam pro ornitology apod.)? Rákos u Billy a nového
zmrsklého autobusového nádraží to jistě nenahradí!

Liboslav Havlík, předseda SVJ

odpověď
Vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu a zákonem stano-
vené ochrany osobních údajů, na základě které nelze
prostřednictvím městského zpravodaje sdělovat jména

konkrétních osob, můžeme sdělit pouze obecná fakta
k postupu nakládání s městskou zelení a k této lokalitě.
Starosta města Michal Kortyš pozval proto autora dopisu
pana Havlíka k osobnímu jednání, kde bude vytvořen
prostor pro odpovědi na příslušné konkrétní dotazy.
Správou městské zeleně je pověřen odbor místního a sil-
ničního hospodářství, který je oprávněn podávat žádos-
ti o její pokácení na pozemcích ve vlastnictví Města
Litomyšle. Žádosti jsou podávány ve většině případů
na základě podnětů obyvatel. Před podáním žádosti je
věc projednána městskou komisí pro životní prostředí,
jsou případně zadávány odborné posudky a u větších
zásahů je vyžádán souhlas Rady města. Na základě pře-
chodu kompetencí z bývalého okresního úřadu byla
striktně na úseku ochrany přírody oddělena státní sprá-
va od samosprávy, takže konečné rozhodnutí o pokácení
vydává odbor životního prostředí ve správním řízení.
K tomuto řízení se ze zákona mohou vyjadřovat přísluš-
ná ekologická sdružení. Výše zmíněným postupem je
podle našeho názoru zaručena objektivnost rozhodová-
ní a možnost zapojení veřejnosti. Bohužel se ve své kaž-
dodenní praxi setkáváme se zcela odlišnými názory
na fungování a ochranu zeleně u jednotlivých dotčených
subjektů.
V minulých letech (cca rok 2004) řešila ekologická komi-
se města žádost obyvatel domu 969 - 970 na ul. Dukelská
podanou zvoleným předsedou samosprávy objektu o pro-
bírku vzrostlých stromů (jehličnanů i listnáčů)
za domem i před domem, aby byl zajištěn průchod světla
do bytů. Ve skupině stromů této lokality navíc chyběl
v průběhu let jakýkoliv zásah, který by postupně směřo-
val k zachování a umožnění zdravého růstu perspektiv-
ních jedinců. Komise tedy vybrala některé stromy,
jejichž odstranění by zajistilo rozvolnění skupiny a lepší
prosvětlení bytů. Státní orgán ochrany přírody a krajiny
svým rozhodnutím povolil vybrané jedince pokácet.
S odstupem cca 2 let obyvatelé domu žádost zopakovali,
a proto byli na základě zhodnocení vývoje růstu po uvol-

nění prostoru vybráni jedinci, které není vhodné za žád-
ných okolností kácet a kteří tvoří kostru předmětné sku-
piny stromů. Několik málo stromů, u kterých růst
stagnoval a koruna se v závislosti na špatných světel-
ných podmínkách nedostatku prostoru neutvářela zcela
standardně, bylo vybráno ke zmýcení, které opět státní
správa rozhodnutím povolila.
V prostoru mezi domy čp. 974 - 976 a 971 - 973 dále došlo
k pokácení 2 bříz na žádost zástupců občanů. Poté
na základě žádosti (11. 5. 2009) zvoleného předsedy
domovní samosprávy bytového domu 974 - 976 byl komi-
sí pro životní prostředí stav posouzen na místě samém
a navrženo pokácení 11 ks bříz. Orgán ochrany přírody
a krajiny vydal 18. 6. 2009 rozhodnutí o povolení poká-
cení předmětných stromů. Důvodem bylo otevření pro-
storu pro zdárný růst stávajících javorů. S odstraněním
výplňových dřevin počítal i schválený koncept obnovy
zeleně v sídlištním komplexu při ulici Dukelská.
Poslední strom, který byl v diskutované lokalitě poká-
cen, byl na žádost majitele Města Litomyšl posouzen
komisí pro životní prostředí, arboristou a zástupcem
rostlinolékařské správy. Důvodem žádosti byly patrné
a rozsáhlé nekrózy a odpadávání kůry na kmeni i koster-
ních větvích vlivem houbové choroby. Orgán státní sprá-
vy povolil pokácení ve svém rozhodnutí ze dne 21. 2.
2011.                         Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního 

a silničního hospodářství

Pozn. redakce: Po termínu uzávěrky byla redakci oznáme-
na odpověď pana Liboslava Havlíka, týkající se pozvání
radnice na osobní schůzku. Pan Havlík by osobní jednání
přijel v případě, že by se jednalo o privátní problematiku.
Tento případ za privátní nepovažuje. 
S odkazem na první odstavec odpovědi vedoucího odboru
místního a silničního hospodářství Pavla Jiráně však není
možné z důvodu „obsáhlosti tohoto tématu a zákonem
stanovené ochrany osobních údajů“ otisknout vše, co pan
Havlík žádá. 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najdete
na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo. Přečíst
si můžete: Hospodaření kraje skončilo přebytkem •
Poděkování hotelu Aplaus • Vyplněno 16,8 milionu sčí-
tacích formulářů • Světelné body na obloze, kdo je ovlá-
dá • Náměstek Pardubického kraje Tichý hovořil
na poslaneckém semináři na téma „Budoucnost mýta
v České republice • Turisté více míří do Pardubického
kraje • Jak na facebook • Dietní doporučení  při léčbě
Warfarinem • Tchajwanští studenti opět na litomyšl-
ském gymnáziu • Exkurze občanské výchovy do Prahy
• Eye-Controlled Cursor • Vítězové MLSu na litomyšl-
ských farmářských trzích • Utečte v kině ze Sibiře
do paralelní reality • Smetanova Litomyšl ve florálních
objektech • Student litomyšlského gymnázia se zúčast-
nil soutěže Vernadského v Moskvě • Muzeum herních
automatů v Moravské Třebové • Výsledky dvou kol
Czech Open stiga hokeje • Kalisto opět mezi nejlepšími
• Okrsková soutěž v požárním sportu • Petr Bartoš zví-
tězil při dalším závodě evropského šampionátu

co se do Lilie nevešlo

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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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 4. 6. - MUDr. Večeřa
Ne 5. 6. - MUDr. Řemínek
So 11. 6. - MUDr. Fenclová
Ne 12. 6. - MUDr. J. Tomek
So 18. 6. - MUDr. Sláma
Ne 19. 6. - MUDr. Sláma
So 25. 6. - MUDr. S. Tomek
Ne 26. 6. - MUDr. Koza
So 2. 7. - lékař neuveden
Ne 3. 7. - lékař neuveden
Út 5. 7. - MUDr. Hrouzek
St 6. 7. - lékař neuveden

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 6. - MUDr. Švábová
Ne 5. 6. - MUDr. Šafrová
So 11. 6. -  MUDr. Reifová
Ne 12. 6. - MUDr. Hájková
So 18.6. - MUDr. Mareš
Ne 19.6. - MUDr. Filová
So 25.6. - MUDr. Jílková
Ne 26.6. - MUDr. Pilařová

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 11. 6. - lékárna U Nemocnice
Tel.: 461 615 617
Ne 12. 6. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 18. 6. - lékárna U Slunce 
Tel.: 461 612 678
Ne 19. 6. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 25. 6. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457
Ne 26. 6. - Ústavní lékárna
Tel.: 461 655 530
So 2. 7. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
Ne 3. 7. - Ústavní lékárna 
Tel.: 461 655 530
Út 5. 7. - lékárna Na Špitálku
Tel.: 461 615 034
St 6. 7. - lékárna U Anděla strážce
Tel.: 461 615 457

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4. - 5. 6. -  MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
11. - 12. 6. - MUDr. Ševčík Stanislav
Polička, 1. máje 607, tel.: 461 724 423
18. - 19. 6. - MUDr. Švecová Dagmar
Litomyšl, Šmilovského 1122, tel.: 461 613 663
25. - 26. 6. - MUDr. Veselíková Ivana
Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel.: 461 614 569
2. - 3. 7. - MUDr. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel.: 461 613
827
5. 7. - MUDr. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
6. 7. - MUDr. Adamcová Marketa
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987

Rozpis služeb Novinky z Litomyšlské nemocnice a.s.
Litomyšlská nemocnice se každoročně účastní celo-
státního hodnocení kvality poskytované péče pohle-
dem pacientů i zaměstnanců pod názvem Nemocnice
České republiky. Ovšem pro zvýšení kvality služeb tuto
celostátní anketu v Litomyšli rozšířili také o dotazník,
týkající se nemocniční lékárny. Po jeho vyhodnocení
vyplynulo, že pacientům, kteří jsou automobily v areá-
lu zdravotnického zařízení a dostanou v ambulancích
recept, nevyhovuje časová náročnost jeho vyzvednutí.
Buď dojdou do lékárny pěšky a pak jim naskakuje čas
na parkovacím lístku nebo musí vyjet z areálu. V tom
případě se jim mnohdy nedaří zaparkovat. Vedení
nemocnice tedy přišlo s vylepšením, které po dobu
června a července bude odzkoušeno. 
„Z několika odpovědí vyznělo, že se klientům nelíbí,
když musí vyjíždět z nemocnice, eventuálně jít
do lékárny z parkovišť, která jsou daleko. Uvažovali
jsme o tom a rozhodli jsme se po dobu června a červen-
ce zkusit nový systém,“ sděluje ředitel nemocnice
MUDr. Libor Vylíčil a dodává: „Pokud pacienti dosta-
nou v nemocnici recept a ten si potom vyzvednou
v naší lékárně, budou mít parkování zdarma.“ Dopo-
sud bylo zvykem, že pacient dostal recept, sedl do auta
a u lékárny už neměl kde zaparkovat. Léky si pak
vyzvedl v jiné lékárně. „Naší tendencí je, aby léky pře-
depsané u nás, byly vybrány v naší lékárně. Nechceme,
aby byli pacienti v časovém presu, že si ještě musí zajít
vyzvednout léky. V lékárně proto dostanou na parko-
vací lístek razítko. Na základě jeho předložení na vrát-
nici budou puštěni z areálu zdarma,“ vysvětluje dále

ředitel. Parkovací lístky nechají na vrátnici a díky
tomu bude mít nemocnice zpětnou vazbu, kolik klien-
tů službu využilo. Tento krok má vést k zlepšení kom-
fortu pacientů. 
Mezi další novinky Litomyšlské nemocnice patří zave-
dení metody opichování ozónem vyhřezlých mezi-
obratlových destiček. „Je to na indikaci neurologa
a dělá to rentgenolog pod kontrolou CT přístroje. Dříve
se opichovalo kortikoidy, které měly vedlejší účinky.
Pokud se léčba osvědčí, rozšíříme ji i na jiné lokality,“
vysvětlil ředitel.
Ovšem nejenom zlepšováním péče a služeb se nemocni-
ce zabývá. Řešit musí také finanční situaci, která však
není zdaleka růžová. V květnu se uskutečnilo jednání
s Pardubickým krajem, týkající se rozpočtu. „Kraj nepo-
čítá s tím, že by dal peníze na rozvoj, tedy do provozu.
Všechno si nemocnice musí financovat sama, takže
řešíme pouze havarijní situace,“ potvrdil nedostatek
peněžních prostředků Libor Vylíčil. Uvedl rovněž, že
může dojít k odkládání některých vyšetření, pokud
nebude mít nemocnice na nový přístroj. Budovy budou
dále více chátrat, protože je nebude za co opravit.
„Jedinou věc, kterou plánujeme, je rekonstrukce pře-
čerpávací stanice v bývalé čističce odpadních vod.
Oprava bude hrazena z dotace Pardubického kraje
ve výši 2 miliony 300 tisíc korun, 300 tisíc korun dává
Město Litomyšl a zbytek musíme zaplatit my. Přečerpá-
vací stanice je v havarijním stavu a hrozí, že bude v let-
ních měsících uzavřena odborem životního prostředí,“
uzavírá ředitel nemocnice.    -bj-

Na gynekologicko-porodnickém
oddělení si pacientky mohou přispat

O hodinu déle si budou moci přispat pacientky gyne-
kologicko-porodnického oddělení Litomyšlské nemoc-
nice a.s. Budíček se zde od května posunul na 7.
hodinu ranní. Po neomezených návštěvních hodinách
je to tak další krok ke spokojenosti pacientek.
Primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr.
Harald Čadílek o zavedení pozdějšího vstávání uvažoval
již několik let. „Chtěl jsem lidem oddělení ještě více při-
blížit a narazit na Achillovu patu, kterou je právě ranní
buzení,“ uvedl primář a dodal: „Když jsem se nad tím
zamyslel, tak jsem si říkal, proč to děláme? Protože se to
tak dělalo? Pro řadu věcí nemáme racionální argument.
Uklizečky o půl šesté rachotí na oddělení, měří se tep-
loty… Zaměřil jsem se tedy na tyto základní prvky, a je
to vlastně jen otázka domluvy a dohody,“ sdělil Harald
Čadílek. Podle jeho slov jsou pokoje do sedmé hodiny
ranní tabu a plánované činnosti jsou vykonávány
později. „Uklizečky mají posunutou pracovní dobu.
Do 7 hodin mohou maximálně vytřít porodní sály,
na lůžkové nevstoupí. Jsou upraveny harmonogramy
práce sester. Plánované odběry dělají až denní sestry,
stejně jako měření teplot,“ vysvětlil lékař.

Litomyšlská nemocnice, respektive gynekologicko-
porodnické oddělení, je tak říkajíc průkopníkem toho-
to kroku. Ve většině nemocnic, stejně jako na jiných
odděleních Litomyšlské nemocnice, přetrvává buzení
o šesté hodině. Personál na gynekologicko-porodnic-
kém oddělení však věří, že se tento systém osvědčí
a pacientky ho uvítají, a to nejen ty litomyšlské. „Jsou
to kroky, které dělají zařízení atraktivním a vstříc-
ným,“ uzavírá primář oddělení, které má v průměru
650 porodů za rok.                                                          -bj-

Srdečně vás opět zveme  dne 
23. 6. 2011 od 10 do16 hodin na oblíbené

na oblíbené dermatokosmetické vyšetřo-
vání  pleti.  Setkáte  se  s odborníkem
z firmy Avene, který vám tentokrát
kromě obvyklé diagnostiky pleti poradí
i s kosmetikou na opalování, určí jaký
jste fototyp, dále poradí ohledně atopic-
kého ekzému,vypadávání vlasů, doporučí
používaní vhodné dekorativní kosmetiky,
či ukáže nové metody líčení. Doporučuje-
me se objednat předem.

Lékárna U Slunce, Litomyšl
info@lekarnacz.cz,

tel. 461 612 678, 603 367 058

dermatokosmetické
vyšetřování pleti

6. odborný seminář
pro širokou veřejnost na téma

DIETNÍ DOPORUČENÍ
Víte jak se stravovat při léčbě Warfarinem? 
Potřebujete poradit s diabetickou dietou,
při potížích se žlučníkem?

Odpovědi na tyto a další otázky
Vám zodpoví nutriční poradce
Mgr. Jana Petrová
dne 8. června 2011 v 18.00 v salónku
hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli. 
Kromě vzdělávání na Vás čeká malé
občerstvení.

Těší se na vás kolektiv Lékárny U Slunce

AKADEMIE ZDRAVÍ

•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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MŠ v Jarošově má volnou kapacitu
Dovolte mi, abych vám oznámil, že Obec Jarošov,
jako zřizovatel Mateřské školy Jarošov, nabízí
pro školní rok 2011/2012 volnou kapacitu v mateř-
ské škole pro cca 5 dětí (je možné, že se nabízená
kapacita může do zápisu měnit). Vzhledem k tomu,
že ředitelka i učitelka MŠ jsou z Litomyšle, můžeme
doplnit naši nabídku o doprovod dětí z Litomyšle
do Jarošova a zpět. Za účelem překlenutí období,
kdy zaznamenáváme v naší spádové oblasti menší
počet dětí, jsme připraveni nést i část nákladů jako
zřizovatel, popř. se podílet na úhradě části doprav-
ného. Ředitelka MŠ Jarošov již seznámila s naší

nabídkou i ředitelky MŠ v Litomyšli a Morašicích. MŠ
Jarošov nabízí: úhledně zařízené a dobře vybavené
třídy, celodenní stravování zabezpečené vlastní
kuchyní, celodenní pobyt dětí v blízkosti Přírodní
rezervace Toulovcovy maštale (vycházky do příro-
dy), možnost aktivního vyžití na zahradě MŠ (nově
doplněné o hrací prvky), sportovní vyžití na nedale-
kém sportovišti.
V případě vašeho zájmu o naši nabídku se obraťte
přímo na ředitelku MŠ Jarošov (Jana Jiroušková, tel.
461 638 153) nebo na obecní úřad v Jarošově.

Martin Olbrich, starosta Jarošova

Děti ze Zámecké základní školy
jedou soutěžit do Prahy

Malí reprezentanti 23 základních škol z Pardubického
kraje se 3. května sjeli na stadionu TJ Sokol v Pardubi-
cích, aby změřili své síly a soupeřili o postup do celo-
republikového finále Kinderiády. Fandit jim přijela
zkušená běžkyně a patronka soutěže Lída Formanová.
Se šesti atletickými disciplínami se nejlépe vyrovnal
tým ZŠ Benešovo náměstí z Pardubic a zvítězil
s poměrně bezpečným náskokem. Druhou příčku si ale
vybojovala 1. ZŠ Zámecká z Litomyšle. Bronzový stupí-
nek obsadili žáci ZŠ Sezemice. Týmy vítězné trojice

převzaly ceny z rukou Lídy Formanové. Do červnového
pražského finále Kinderiády postupují dvě naposledy
zmíněné základní školy, tedy i ta litomyšlská,
a ze čtvrté pozice také tým ZŠ Pardubice - Polabiny,
Npor. Eliáše. Postupový klíč totiž neumožňuje kvalifi-
kaci školám, které se finále zúčastnily minulý rok, což
se týkalo prvního týmu z vítězné trojky. 
„Deset našich nejlepších sportovců vybojovalo
ve velké konkurenci úžasné 2. místo,“ potvrdila Jaro-
slava Švecová, učitelka 1. stupně na Základní škole
Zámecké v Litomyšli a dodala: „Ve sportovním klání se
obzvláště dařilo Adamovi Rothscheinovi, který se
může pochlubit 1. místem z běhu na 50 m a Daniele
Markové. Ta obsadila rovněž 1. místo v běhu na 50 m.
Zvítězili jsme i ve štafetě 4 x 60 m. Díky tomuto úspě-
chu postupujeme do celostátního kola v Praze, které
se bude konat 7. června. Držte nám palce,“ vzkazuje
Jaroslava Švecová. Školy budou v červnovém finále
bojovat nejen o celkové vítězství v soutěži, ale
i o finanční příspěvek na rekonstrukci školních spor-
tovišť v celkové hodnotě 300 000 Kč, který do soutěže
věnuje společnost Ferrero.
Více informací o Kinderiádě najdete
na www.kinderiada.cz. -red-, foto Jaroslava Švecová

Zdravotnické potřeby
na Toulovcově nám.
(vchod vedle lékárny
Na Špitálku)
vás srdečně zvou dne
14. 6. 2011 od 12 – 16 hodin
na prezentaci

Diagnostika
nožní klenby
Odborný pracovník stanoví typ
chodidla, vzor kroku, velikost obuvi
a doporučí vhodný typ vložek.
Uplatnění pro běžnou i sportovní obuv.
Těší se na vás kolektiv lékárny
a zdravotnických potřeb.
Lékárna Na Špitálku
Toulovcovo nám. 512, Litomyšl
tel. 461 615 034 • e-mail: spitalek@lit.cz

Salon Harmony
nově nabízí
SALON HARMONY, se sídlem v Litomyšlské
nemocnici a.s., NOVĚ nabízí TĚHOTENSKÉ
masáže, které pomáhají odstranit únavu
a stres, ulehčují adaptaci na změny v těle
matky. Dále pak BABY masáže, což je sestava
jemného masírování, děti jsou poté odolnější,
masáž navíc stimuluje a zlepšuje krevní oběh,
posiluje hrudní svaly a správné držení těla.
Nově má salon v nabídce ELEKTRO-
STIMULAČNÍ dečku, tedy cvičení pomocí
el. pásů, které zpevňuje břišní svaly a nohy,
odstraňuje nebo zmírňuje celulitidu, podporu-
je spalování tuků a je vhodné také pro sportov-
ce - příprava svalů na fyzickou zátěž. Poslední
novinkou je GALVANIZACE pleti, která přispí-
vá k omlazení a ozdravení pleti pomocí přístro-
je Nu – Skin. Díky tomuto přístroji dojde
k viditelnému vyhlazení vrásek, posílení kon-
tur obličeje, zmírnění váčků a otoků pod
očima, nadzvednutí víček, celkovému vylepše-
ní stavu pleti i v oblasti krku a dekoltu. 
Vše na přírodní bázi, viditelné hned po 1. použití.
Objednávat se můžete na tel.: 724 521 440,
774 730 051. 
Více informací na www.salonharmony.cz.

PLACENÁ INZERCE

Vlastimil se chystá na oslavy
Jarní koncert Vlastimilu proběhl v pátek 20. května.
Program zpestřili hosté – už tradičně dívčí pěvecké
trio Silentium a Vojta Plešinger – žák základní umělec-
ké školy – vítěz okresního a stříbrný v krajském kole ve
hře na akordeon. 
Vlastimil se ještě 28. května zúčastnil 10. setkání
sborů v Heřmanově Městci. 25. června ho pak čeká
Přehlídka sborů v Cholticích a tou letošní sezónu
zakončí. 
Od září začnou velké přípravy na oslavu 150. výročí
založení. Takže, kdo chcete být u toho, jste srdečně
zváni.

Hana Černá, foto David Černý

Zámecká školka na výletě
Ve středu 18. května vyjela naše I. mateřská škola
Zámecká na celoškolkový výlet na Poříčí. Nemusíme
totiž jezdit daleko, abychom našli krásná místa
na odpočinek, dobrodružné objevování i poznávání. 
Chceme poděkovat panu starostovi Bartošovi, který
nám umožnil vytvořit zázemí v kulturním domě
a mohli jsme využít i nové, skvěle vybavené hřiště.
Jednotlivé třídy, podle vlastního programu, podnikly
výpravu za pokladem, poznávaly okolí, včetně domá-
cích zvířat na ranči... A protože se vydařilo i počasí,
můžeme jen konstatovat - výlet byl super. 
Poděkování patří i rodině Špinkových a Dudychových,
kteří se nám v Poříčí maximálně věnovali. 

za všechny zaměstnance I. MŠ 
Vítězslava Borovičková, foto Romana Vacková
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Gymnázium podporuje vědu,
studenti se mu odvděčují na soutěžích

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET,
o. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje kaž-
doročně Soutěž vědeckých a technických projektů
středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET. Letoš-
ního XVIII. ročníku, který se konal koncem dubna, se
opět zúčastnili studenti Gymnázia Aloise Jiráska
v Litomyšli. A rozhodně se v konkurenci dalších 34
projektů neztratili. Filip Naiser obsadil 3. místo s pro-
jektem Eye-Controlled Cursor – 2. generace, na pátém
místě skončil Ondřej Vacek s projektem Rezistence
bakterií na dezinfektanty a získal tak právo účasti
na soutěži I-SWEEEP 2012 v Houstonu, stejně jako
na šestém místě Kristýna Bednářová a Kateřina Ševčí-
ková s projektem Co prosím?. Ondřej Vacek navíc získal
cenu The Society for In Vitro Biology a Filip Naiser byl
oceněn cenou Intel Excelence in Computer Science
Award. 
Cílem soutěže je podněcovat co nejvíce talentovaných
středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních
vědeckých a technických projektů k odhalování a roz-
víjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci pre-
zentovat odborné i široké veřejnosti. Tyto schopnosti
však musí nejdříve objevit učitelé na gymnáziu. Umís-
tění je pak odrazovým můstkem k dalším i mezinárod-
ním soutěžím. Filip Naiser o tom již ví své, když se
účastnil nejen amerického I-SWEEEPu, ale v květnu
zvítězil také na Intel ISEFu v Los Angeles. Ondřeje,
Kristýnu a Kateřinu tento velký svět teprve čeká, pro-
zatím vstřebávají umístění z národního kola soutěže
vědeckých a technických projektů. „Pro nás to bylo
velké překvapení, protože jsme ani nečekaly postup
do krajského kola, natož že se dostaneme do kola
národního. Umístění tedy pro nás byla obrovská
radost,“ říkají shodně Kateřina Ševčíková a Kristýna
Bednářová, které baví fyzika a chemie. Svůj projekt
Co prosím?, na němž stále pracují, popisují takto:

„V našem projektu jsme se zabývaly hlukem, a s tím
souvisejícími vadami sluchu. Vyšetřovaly jsme naše
spolužáky, učitele a vzájemně to porovnávaly. Zároveň
jsme měřily hluk ve městě, škole i jídelně,“ vysvětluje
Kristýna Bednářová. K projektu je vedly informace
z médií, které upozorňovaly na negativní vliv hlasité
hudby ve sluchátkách na sluch mladých lidí. „Tak jsme
si chtěly ověřit, jestli je to pravda. Došly jsme ke zjiště-
ní, že sluchátka opravdu negativně působí na sluch,
ale není to hlavní faktor zhoršujícího se sluchu. Tím
největším činitelem je hluk kolem nás, a vlastně i dis-
kotéky, kde se hodně mladí lidé pohybují,“ dodala
Kateřina Ševčíková. Na projektu pracují již dva roky
a do dnešní doby provedly další měření. Na I-SWEEEP
pojedou s novými zjištěními a vylepšeními projetu. To
Ondřej Vacek má za sebou už soutěž v Moskvě, svoji
účast na soutěžích komentuje takto: „Znamená to
obrovskou příležitost, protože člověk se může někde
ukázat a dát o sobě vědět. Myslím si, že v dnešní době
je hodně těžké sehnat někoho na spolupráci, zvláště
pro středoškoláka. Ne všichni jsou ochotni investovat
do spolupráce s laikem, který by se chtěl podílet
na opravdovém výzkumu.“ Ondrův projekt se totiž
zabývá dezinfektanty, což jsou přípravky s dezinfekč-
ními účinky. „Můj projekt je z oblasti mikrobiologie.

Dezinfektanty jsou látky, které způsobují smrt
bakterií. Jde o dezinfekční prostředky jako
Savo, WC bloky apod.,“ vysvětluje Ondřej Vacek
a pokračuje: „Stejně jako na antibioticích,
které mají podobný účinek, i na dezinfektan-
tech může vznikat rezistence, tedy po nějakém
časovém úseku tyto látky přestanou být účin-
né. A právě tím bych se chtěl dále zabývat
a zkoumat.“ Ondřeje zajímá, zda tyto prostřed-
ky, které je už možné koupit i v obchodech,
jsou v nemocničním či školním prostředí stále

účinné nebo se začínají objevovat bakterie. Podle jeho
slov zatím došel pouze k malým závěrům, protože mu
chybí právě možnost spolupráce s laboratořemi.
„Povedlo se mi stanovit nějaké vlastnosti dezinfektan-
tů, které bych využil do příštích let ve výzkumu. Mezi
tyto vlastnosti například patří minimální inhibiční
koncentrace, což je důležitý údaj o dezinfektantech,
který říká, jaké nejmenší ředění je schopné bakterie
zabít.“ Ke zkoumání dezinfektantů se dostal přes anti-
biotika. Těmi se začal zabývat, podobně jako děvčata,
na základě informací ze zpráv. 
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli již tradičně
dosahuje na podobných soutěžích úspěchů. Studen-
tům je věnován čas i prostor pro jejich projekty.
Dokonce i někteří rodiče při volbě školy pro svoji rato-
lest upřednostňují litomyšlské gymnázium, právě díky
zaměření na vědu. „Pro studenty je to velká zkuše-
nost. Musí pracovat nejenom s textem na internetu,
ale i v různých odborných publikacích, slovnících, ale
spolupracují také s různými firmami. Musí se postavit
před poster a odborníkům smysluplně prezentovat
svoji práci a obhájit ji. V národním kole je to o to složi-
tější, že musí prezentovat v angličtině,“ uzavírá ředi-
telka gymnázia Ivana Hynková, která je samozřejmě
na studenty právem pyšná.                                          -bj-

Co bychom měli vědět o požární ochraně
Kdybychom vám položili otázku, jaké právní předpisy
znáte, určitě bychom se nesetkali s příliš nadšenou
odpovědí. Motoristé si vzpomenou na vyhlášku o sil-
ničním provoze, k tomu každý z nás přidá ta ustanove-
ní, která využívá ve své profesi a pak se nám přizná, že
to bude s právním vědomím asi všechno. Upřímně
řečeno, taková odpověď nás příliš nepřekvapí. Svět
paragrafů je pro nezasvěcence obestřen tísnivou
atmosférou soudních síní, soudců v talárech, rozsud-
ku, který může změnit celý lidský život od základů.
Zkrátka a dobře, této oblasti se hledíme obloukem
vyhnout, přesto nikdo nebude popírat užitečnost
zákonů – zvláště díky tomu, že žijeme mezi lidmi
a občas jen dobrá vůle nestačí. Nebude proto
na škodu, když se na požární ochranu podíváme tento-
krát spolu s právníky právě přes brýle paragrafů.
Základním dokumentem, v němž je zakotven význam
požární ochrany, je zákon o požární ochraně, ale
vzhledem k tomu, že zákon nemůže obsahovat všech-
na důležitá ustanovení, jsou zde i prováděcí vyhlášky
a další právní předpisy, ke kterým můžeme zařadit –
nařízení vlády, nařízení krajů a případně i vyhlášky
obce. Tato naše úvaha sotva někoho zavede do prodej-
ny právnické literatury, dovolte tedy zvláště pro ty,
kteří se ještě řídí zásadou – „Nehas, co tě nepálí“,
odcitovat: „Občané jsou povinni si počínat tak, aby
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání,
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů
a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo
požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.“ Slova
„Občané jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo
ke vzniku požárů….“ bychom si měli vrýt do paměti
a připomenout si je vždy, když se ocitneme v situaci,
kdy by se oheň mohl změnit z dobrého sluhy na zlého
pána.
A jestliže přece k požáru dojde? Zákon pamatuje
na povinnosti občanů i v takovém případě a říká, že

každý z nás je při zjištění požáru povinen učinit vše
pro jeho uhašení, a není-li to v jeho silách, vyhlásit
poplach a bezodkladně oznámit hasičskému záchran-
nému sboru (HZS) vše potřebné pro včasný zásah. Ono
„kde, co, jak“ se zdálo možná zbytečné. Operační
důstojníci hasičských záchranných sborů by však
do tohoto našeho povídání mohli přispět mnohými
ukázkami telefonních hovorů typu: „Haló, proboha
přijeďte, už hoří skoro celá střecha!“ „Ano, řekněte,
kde to…“ „Proboha, no přece tady, tak honem přijeď-
te…“ a následuje klapnutí telefonního sluchátka. Vel-
kým problémem se jeví i používání mobilních telefonů.
Pokud zavoláme na číslo „150“ nebo „112“, dovoláme
na ohlašovnu požáru v kraji, která je na HZS v Pardu-
bicích. Proto je nezbytné nahlásit: KDO a ODKUD VOLÁ,
KDE HOŘÍ A CO HOŘÍ. Překvapivé dobrodružství při-
pravil hasičům občan, který oznámil požár obyčejné
dřevěné kolny. A aby mu nikdo nemohl vyčítat
nesprávné skladování závratného množství nafty
a několika lahví s propan-butanem, raději jejich pří-
tomnost zasahujícím hasičům zamlčel. Zbytečně, při-
hlásily se samy a způsobily další velké škody.
A co říci o sobectví jistého chataře, který poté, co zpo-
zoroval požár chaty svého souseda a současně i soka
ve výstavbě, přilil ještě pro jistotu kanistr benzínu,
sedl do auta a odjel do města, předstíraje, že v době
požáru byl na nákupech ve městě. V zájmu spravedl-
nosti je třeba dodat, že měl dvojitou smůlu. Jednak jej
usvědčil náhodný turista, kterého si ve své pomsty-
chtivosti nevšiml, a jednak požár přiživený hořlavou
kapalinou si nevybíral a přišel si na své i na jeho majet-
ku.
Pro úplnost je třeba dodat, že držitelé prostředků
vhodných pro zdolávání požárů jsou povinni je poskyt-
nout. Na výzvu velitele zásahu jsme povinni pomáhat
podle všech svých možností. Od této povinnosti jsou
osvobozeni občané mladší 18 a starší 60 let, tělesně
a duševně postižení a těhotné ženy. Výjimku zákon

činí ještě u osob, jejichž činnost je naléhavější než
osobní pomoc, například lékařů záchranné služby
nebo policistů či vojáků. Ale řekněte sami, zda je
nutné volat na pomoc zákon tam, kde by podaná ruka
měla být lidskou samozřejmostí.
Ve světle paragrafů, miliónových škod, desítek zraně-
ných a těch, kterým již nebylo pomoci, se jasně ukazu-
je význam požární prevence. Jeho strohé litery se
zpravidla stanou výmluvnými tehdy, když neštěstí
postihne právě nás. To už však promlouvají pozdě. 
Ptáte se na návod, jak se střetu s paragrafy vyhnout?
Snad ho podá „desatero“ požární prevence. Každý
občan je zejména povinen:
1. zdržet se kouření, manipulace s otevřeným ohněm
na požárně nebezpečných místech
2. udržovat v řádném stavu topidla, komíny, kouřovo-
dy, elektrická a jiná zařízení
3. zajistit, aby v blízkosti topenišť a zdrojů tepla se
nenacházely hořlavé látky
4. dbát o to, aby topidla a zapnuté elektrické a plyno-
vé spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru
5. dbát, aby popel byl sypán vychladlý a do nádob
k tomu určených
6. pečovat o řádný dozor nad dětmi, zamezit jim pří-
stup k zápalkám a hořlavým látkám
7. používat všechny tepelné a jiné spotřebiče jen
k účelu, ke kterému jsou vyrobeny, používat jen schvá-
lené spotřebiče a dodržovat návody k jejich obsluze
8. zachovávat opatrnost při skladování hořlavých
látek a látek se sklonem k samovznícení, ukládat je
ve stanoveném množství
9. udržovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách
a ve sklepích
10. dbát nevyšší opatrnosti v době sucha, žní a v top-
ném období.
Desatero má sloužit jako návod, rada, výstrahy – jak
jen chcete.                                                       Karel Zeman, 

odborně způsobilá osoba podle §11 zákona o PO



3. 6. Pá 14.00 Zahájení výstavy Barevné dotyky - putovní výstava obrazů osob s mentálním postižením • Lidový dům tel. 461 619 183
19.00 Benátky pod sněhem - komedie, soubor SemTamFór • Klášterní zahrady (za deště Hotel Zlatá Hvězda) www.dobredivadlo.cz
20.00 Music party - dj Adam • Music Club Kotelna www.mckotelna.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
13.00-22.00 Minifest - 2. ročník hudebního festivalu - kapely z Litomyšle a okolí, vstupné dobrovolné • Lidový dům - zahrada www.bclit.org
14.00 Dětský vodácký den - soutěže, ukázka hasičské techniky, sjíždění řeky Loučné na raftech a kanoích • hřiště Na Lánech
16.00 Vernisáž výstavy Hračky s příběhem - výstava hraček z období let 1870-1940 • zámek - II. prohlídková trasa tel. 461 615 067
20.00 Oldies 60-90´s - dj Wolf • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

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

8. 6. St 9.00-16.30 Burza knih na podsíni - prodej vyřazených knih za velmi nízké ceny • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
17.00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628
18.00 Akademie zdraví: Dietní doporučení - odb. seminář pro veřejnost, nutr. poradce Mgr. J. Petrová • Zlatá Hvězda - salonek 461 612 678

9. 6. Čt 18.00 Proč věřit v boha - diskuzní večer • Hotel Zlatá Hvězda - salonek tel. 777 577 073
19.30 Callie Khouri: Jako Thelma a Louise - abonentní divadelní představení, FRÍDA Brno, předprodej v IC • Smet. dům tel. 461 613 239

10. 6. Pá 14.00 Tvarůžkové hody - slané i sladké pochoutky z olomouckých tvarůžků • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
20.00 Music mix - dj Milhouse • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

11. 6. So 8.00-11.30 Farmářské trhy - za účasti vítězů potravinářské soutěže „Mls pardubického kraje 2011" • Toulovcovo náměstí 
9.00-17.00 Dny otevřených zahrad - zámecké zahrady. Po celý den v Salletu degustace vín z Vinotéky Pulkrábek 
10.30 Mše za festival Smetanova Litomyšl (v latině) • zámecká kaple sv. Moniky
11.00 Tvarůžkové hody - slané i sladké pochoutky z olomouckých tvarůžků • Restaurace Veselka tel. 776 887 719
16.00 SL 2011: Duchovní hudba v Čechách kolem roku 1600 • Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže www.smetanovalitomysl.cz

12. 6. Ne 9.00-17.00 Dny otevřených zahrad - zámecké zahrady. Po celý den v Salletu degustace vín z Vinotéky Pulkrábek
21.30 SL 2011: Písně a tance lásky - mimořádný hudebně-taneční projekt • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

14. 6. Út 15.30 Jak princezna hádala, až prohádala - vystoupení dětí z literárně-dramat. oboru ZUŠ • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
18.00 Co je BioArchitektura? Jak je na tom Litomyšl? - přednáší Michael Rice (Irsko) • Čajovna v muzeu www.cajomysl.cz
19.30 Záskok - divadelní představení, účinkuje: Divadlo Járy Cimrmana Praha, předprodej v IC • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 6. St 16.00 Rodinné odpoledne ve sportovním areálu za sokolovnou • areál za Sokolovnou tel. 607 605 720
20.00 Jamison Young - australský kytarista hraje pro sousedy i nesousedy Cafebaru - seznamte se! • Cafebar Underground tel.725 605 373

16. 6. Čt 14.00-17.00 Lanové odpoledne • Park Mladých (za II. a III. základní školou) tel. 461 615 270
17.00 KJČ: Operní hvězdy na hudebním festivalu Smetanova Litomyšl - přednáška pana Z. Vandase • Restaurace U Slunce - salonek
18.00 Večer vrcholné klavírní hudby - koncert Daniela Juna • Smetanův dům - malý sál tel. 461 612 628

17. 6. Pá 10.00-12.00 Pojďte si hrát do muzea • Regionální muzeum Litomyšl tel. 607 605 720
10.00-15.00 Den otevřených dveří - u příležitosti 1. výročí zahájení provozu stacionáře • Denní stacionář Ruka pro život o.s. tel. 461 312 412

18. 6. So 8.00-17.00 Starodávný jarmark - řemesla a prodej řemeslných výrobků, doprovodný hudební program • Smetanovo náměstí tel. 461 653 330
16.00 SL 2011: Paralelní světy - koncert • Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže www.smetanovalitomysl.cz
20.00 SL 2011: 2011 Lohengrin & Dalibor - Příběhy bájných rytířů • II.zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Psiskapsy, Trio de Janeiro, Los Hongos a Do Větru - koncert na dvoře • Cafebar Underground tel.725 605 373
20.00 Pouťová zábava - hraje Huspol s.r.o. • Kulturní dům na Pohodlí u Litomyšle 

19. 6. Ne 15.30 Grafické partitury Milana Grygara - soubor MoEns hraje vizuální partitury M. Grygara v realizaci K. Doležala • Nový kostel 
17.00 Tibet v Litomyšli - vernisáž výstavy, ve spolupráci s organizací M.O.S.T. • Cafebar Underground tel.725 605 373
18.00 SL 2011: Koncert Česká filharmonie - koncert • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

21. 6. Út 19.30 SL 2011: Jako zázrakem - literárně-hudební pořad s verši, přednes T. Medvecká • audienční sál zámku www.smetanovalitomysl.cz
22. 6. St 21.00 SL 2011: Svěcení jara - baletní představení o třech částech, hudba ze záznamu • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
23. 6. Čt Oslavy 225. výročí založení Nové Vsi - program pro děti i dospělé • Nová Ves u Litomyšle

9.30-12.00 Piknik v Klášterních zahradách • Klášterní zahrady tel. 607 605 720
17.00-19.00 Litomyšlská jedenáctka Bekras - posezení s dechovkou pro dobrou náladu, vstup zdarma • Klášterní zahrady tel. 607 679 915
19.30 SL 2011: Bolero - Música Ibérica Y Latina - pořad sestavený ze španělských a latinsko-amerických kompozic • II. zámecké nádvoří 

24. 6. Pá 19.00 SL 2011: Antonín Dvořák: Stabat Mater - duchovní kantáta pro sóla, sbory a orchestr • II. zám. nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Bass ve sklepě - vystoupí Guy, G., Side, vstup volný • Cafebar Underground tel.725 605 373

25. 6. So 16.00 SL 2011: Symphonia Gregoriana • Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže www.smetanovalitomysl.cz
21.00 SL 2011: Giacomo Puccini: Turandot - opera o třech dějstvích • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

26. 6. Ne 14.00 Červnové odpolední čaje pro dříve narozené - hraje Malý taneční orchestr z Č. Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
21.00 SL 2011: Giacomo Puccini: Turandot - opera o třech dějstvích • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

28. 6. Út 18.00 SL 2011: Kuhnův dětský sbor - pocta českým tvůrcům • Smetanův dům www.smetanovalitomysl.cz
29. 6. St 10.00 Návštěva maminek a dětí z Rodinného centra v Litomyšli • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068

20.00 SL 2011: Babí jar - baletní suita Pták Ohnivák, Symfonie č. 13 b moll „Babí jar" • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
30. 6. Čt 9.00-13.00 Rozloučení s centrem před prázdninami • Rodinné centrum Litomyšl tel. 607 605 720

1. 7. Pá 18.00 TPP: Bajaja - pohádku uvádí  Divadlo Víti Marčíka (Drahotěšice) • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
19.30 TPP: Péro za kloboukem - folkový koncert • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311
20.30 TPP: Romeo a Julie - hru uvádí Umělecká společnost Komedianti (jižní Čechy) • Toulovcovo náměstí tel. 461 653 311

2. 7. So 16.00 SL 2011: Z mého života - komorní koncert věnovaný památce B. Smetany a A. Dvořáka • Smetanův dům www.smetanovalitomysl.cz
21.00 SL 2011: Gaetano Donizetti: Nápoj lásky - komická opera o dvou dějstvích • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz
20.00 Hrajeme v Litomyšli - v hospodách bude znít živá muzika různých stylů www.litomysl.cz

3. 7. Ne 10.15-11.45 Slavnostní mše - děkovná bohoslužba celebrovaná Mons. T. Halíkem, vstup volný • Klášterní zahrady www.smetanovalitomysl.cz
21.00 SL 2011: Gaetano Donizetti: Nápoj lásky - komická opera o dvou dějstvích • II. zámecké nádvoří www.smetanovalitomysl.cz

4. 7. Po 19.30 SL 2011: Hvězdy operního nebe: Sumi jo - galakoncert jedné z nejlepších koloraturních sopranistek světa • II. zámecké nádvoří
5. 7. Út 14.00-17.00 Zámecké návrší: začínáme - Slavnostní zahájení revitalizace návrší, součástí program pro děti • I. zámecké nádvoří

19.30 Komorní orchestr J. Kociana - sólista L. Čepický, díla Vivaldiho a Dvořáka • kostel Povýšení sv. Kříže www.chs-pratele.ic.cz
6. 7. St 19.30 Flétnový soubor MAGISTRI - zazní Debussy, Rejcha, Bach, Hook... • kostel Povýšení sv. Kříže www.chs-pratele.ic.cz
7. 7. Čt 19.30 Leoš Čepický – housle a Hana Forsterová – klavír - J. Brahms kongresový sál zámku www.chs-pratele.ic.cz

V LITOMYŠLI V ČERVNU 2011 



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

2., 3. 6. Čt, Pá Láska a jiné závislosti - Film USA. Romantická komedie. Modrá je dobrá, a když má podobu malého prášku, který může mužům vrátit hrdost,
je  5. 6. Ne to ještě lepší.  Hrají: Anne Hathaway, Oliver Platt, Jake Gyllenhaal aj. Režie: Edward Zwick. T., 110 min., vstupné 60 Kč • od 15 let
7., 8., 9. 6. Út, St, Čt Czech Made Man - Film ČR. S poctivostí leda pojdeš. Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin
10., 12. 6. Pá, Ne Písařík, Milan Šteindler aj. Režie: Tomáš Řehořek. 90 min., vstupné 70 Kč • od 15 let
12. 6. Ne 17.00 Rio - Americká animovaná komedie. Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou Lindou,

s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Režie: Carlos Saldanha. 95 min., vstupné 65 Kč
14., 15. 6. Út, St Tvůj snoubenec, můj milenec - Film USA. Romantická komedie s Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfield aj. Režie: Luke Greenfield.

T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
16., 17. 6. Čt, Pá Zdrojový kód - Film USA. Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru popisujícím příběh vojáka, který se probudí v těle neznámého muže. Režie: Duncan
19. 6. Ne Jones. T., 90 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
19. 6. Ne 17.00 Hop - Americká animovaná komedie. 

Cukrátka, kuřátka a pořádnej nářez. Režie: Tim Hill. 90 min., vstupné 65 Kč
21., 22. 6. Út, St Vřískot 4 - Film USA. Nové desetiletí. Nová pravidla. Sidney Prescott, nyní autorka nové self-help knihy, se vrací domů do Woodsboro, které je 

poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Režie:  Wes Craven. T., 100 min., vstupné 75 Kč • od 15 let
23., 24. 6. Čt, Pá  Rychle a zběsile 5 - Film USA. Akce v Riu. Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, T. Gibson aj. Režie: Justin Lin. T., 130 min., vstupné
26. 6. Ne 65 Kč • od 12 let
26. 6. Ne 17.00 Čertova nevěsta - Film ČR. Nová pohádka Zdeňka Trošky. Hrají: Sabina Laurinová, David Suchařípa, František Němec, Eva Josefíková aj.

100 min., vstupné 65 Kč
28., 29., 30. 6. Út, St, Čt Útěk ze Sibiře - Film USA. Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Útěk byl teprve začátek. 
1. 7. Pá Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris aj. Režie: Peter Weir. T., 130 min., vstupné 70 Kč • od 12 let
3. 7. Ne Skyline - Film USA. Jsou blíž, než si myslíš... Nedívej se vzhůru! Hrají: Eric Balfour, Scottie Thompson, Donald Faison aj. Režie: Colin Strause, 

Greg Strause. T., 90 min., vstupné 65 Kč • od 12 let

INFOCENTRUM LITOMYŠL
Informační centrum na náměstí otevřeno: Zámecké informační centrum otevřeno:
Po - Pá: 9.00-19.00  Po: 10.00-16.00 
So - Ne: 9.00-15.00 Út - Ne: 9.00-17.00

Aktuálně: prodej vstupenek na festival Smetanova Litomyšl

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

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
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 2. 7. do 18. 9. Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / Út - Ne 9-12 a 13-17
do 4. 6. Bohuslav Reynek - Cliché-verre a zátiší / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář - Mariánská 1097 / 
do 26. 6. Bedřich Smetana a duhová paleta / výstavy prací dětí výtvarného oboru ZUŠ Litomyšl / zámecké infocentrum / denně 9-17
do 31. 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 7. 5. do 1. 10. Farmářské trhy / Toulovcovo náměstí / každou sobotu od 8 do 11 (s vyjímkou 18. 6., 6. 8. a 17. 9.) 
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
od 11. 6. do 12. 6.         Výstava Irisů a jarních trvalek / prodejní výstava, vstup zdarma, parkoviště v areálu, občerstvení / Okrasné a ovocné školky / oba dny 8-17
od 10. 6. do 4. 7.           Florální objekty / výstava - 8 florálních objektů, inspirovaných Smetanovou Litomyšlí / Klášterní zahrady / 8-22
od 27. 6. do 3. 7. Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska / putovní výstava / Zámecká informační kancelář / 8 - 18   

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

do 10. 7. Haushoferova krajinářská škola / výstava obrazů / Galerie Kroupa / denně 10-18 
do 31. 10. Adolf Kašpar - Filosofská historie / výstava /Rodný byt B. Smetany / Út–Ne 9-12 a 13-17
od 3. 6. do 25. 6. Jeden ze čtyř / výstava prací studentů a pedagogů Fakulty resturování v Litomyšli / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17
od 10. 6. do 5. 7. Lucie Suchá: Na cestě / putovní výstava České inspirace / Červená věž / Po-Pá 9-15 a So-Ne 10-17
od 11. 6.- do 3. 7. Fránek, Malich, Cígler: Nový kostel Církve bratrské / v rámci SVL prohlídky objektu s výkladem / otevřeno So (11.6., 18.6., 25.6. a 2.7.) 10-17

a Ne (12., 26. 6. a 3. 7.) 13-17 / zahájení 12. 6. od 14.00
od 11. 6. do 30. 6. Hluboká přitažlivost / nejnádhernější díla českého umění XX. století / Galerie Zdeněk Sklenář / otevřeno denně 10-18 Galerie Zdeněk Sklenář

vernisáž výstavy v So 11. 6. od 10.00 
od 11. 6. do 6. 7. Bohuslav Reynek: Mezi nebem a zemí /výstava souboru kreseb / zámecký pivovar / denně 10-18 / vernisáž výstavy v Pá 10. 6. od 18.00 
od 12. 6. do 31. 7. Aleš Lamr: Lov začíná očima / výstava prací A. Lamra z posledního období / Galerie Kubík / denně 10-17 (po dobu konání festivalu SL do 18.00)

vernisáž výstavy v So 11. 6. od 14.00 
od 18. 6. do 26. 6. Slza naděje - LacrimAu / výstava unikát. exponátu / Nový kostel / Po-So 9-18, Ne 13-18 / vernisáž za účasti autora F. Díaze v Pá 17. 6. od 17.00 
od 12. 6. do 31. 8. Zdeněk Sýkora: Geometrické studie (1961-1962) / výstava obrazů / White Gallery Osík / denně 10-12 a 13-17 nebo po telefonické domluvě 

vernisáž v So 11. 6. od 18.00 
od 26. 6. do 31. 8. Martin Janecký: Herbarium / skleněné plastiky na motivy děl J. Váchala / Portmoneum / Út–Ne 9-12 a 13-17 / vernisáž v So 25. 6. od 18.00 
od 30. 6. do 28. 8. Jiří Hejna: Vesmír je jako Pták Ohnivák / výstava obrazů malíře kosmu / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út-Ne 10-12 a 13-17 

vernisáž ve St 29. 6. od 17.00
od 3. 7. do 10. 9. Andy Warhol / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / St až Ne 10-18 / vernisáž  v So 2. 7. od 10-17 

VÝSTAVY SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

Příspěvky do Kam v Litomyšli? prosím odevzdávejte v IC do 20. dne v měsíci. Abyste nepřišli o prezentaci akce 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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Už řadu let poskytuje Městská knihovna v Litomyšli
své prostory gymnaziálním studentům, aby pro spolu-
žáky, rodiče, ale i litomyšlskou veřejnost uspořádali
prezentaci svých seminárních prací. Každoročně se
zde představuje čtveřice autorů, kteří dokázali
na základě vlastní badatelské práce shromáždit
nezřídka nové poznatky k vybranému tématu regio-
nální historie či historie umění.
Letos se tak stalo v úterý 10. května. Od sedmnácti
hodin bylo možné v přízemí knihovny vyslechnout
krátkou přednášku Kristýny Ropkové o situaci v lito-
myšlském sboru Církve československé husitské
od 90. let minulého století do současnosti, poté násle-
dovalo vystoupení Karla Teleckého o osudech Josefa
Matějky, jednoho z odsouzených v inscenovaném pro-
cesu s rektorem Stříteským (1950). Miloslava Dočkalo-

vá pohovořila o osudu komunistického politického
vězně Miloslava Dočkala, který se stal jednou z obětí
procesu s tzv. „budislavskými Jánošíky“. Konečně
Matěj Kmošek předvedl výsledky svého terénního
výzkumu, který se týkal smírčích křížů a křížových
kamenů v okrese Svitavy.
O solidní úrovni prezentovaných prací snad svědčí
i skutečnost, že se všechny umístily v krajském kole
soutěže Studentské odborné činnosti, která proběhla
hned následující středu v Pardubicích. Ve dvou kate-
goriích získaly dvě první, jedno druhé a jedno třetí
místo.
Chci věřit, že z knihovny odcházeli posluchači
s dobrým pocitem a poopraveným míněním o stavu
současné mládeže.

Ludmila Marešová Kesselgruberová

Dárek ke Dni matek 
aneb Co se z vysvědčení nedozvíte

Tak zní název již tradičního představení žáků a učitelů
Základní školy (ZŠ) Zámecká v Litomyšli. I letos tomu
nebylo jinak. Dne 12. května se uskutečnila hned dvě
představení, dopolední pro spolužáky a odpolední
pro rodiče. Během obou byl Smetanův dům zaplněný
do posledního místa a atmosféra skvělá. Do této akce
se zapojilo neuvěřitelných 350 žáků školy, kteří se
svými učiteli připravili malou pozornost pro maminky
a nacvičili taneční, herecká, ale i pěvecká vystoupení.
Ohlasy byly úžasné, za všechny děkujeme a přidáváme
tři pohledy přímých účastníků akce. 
Očima učitelky
Když jsem zvala žáky šestých tříd na úvodní schůzku
k plánovanému divadlu, netušila jsem, jaký zájem můj
krátký proslov a spěšně vyrobená pozvánka vyvolají.
Přesto se jich napoprvé sešlo kolem patnácti a z těchto
zvídavých a nadšených žáků jsem nakonec vytvořila
dvě herecké skupiny pro náš divadelní kus „Četníci
a loupežníci“. Pak už to šlo jako na drátkách: vybrat
role, zkusit si první přečtení textu, vyzkoušet rozmís-
tění na jevišti, zvážit výběr kostýmů a rekvizit… Týden
za týdnem se žáci ve svých rolích zdokonalovali
a zkoušky se stávaly zábavnějšími a zábavnějšími.
K tomu napomohl nejen náš maskot „bílý králíček“
a nepostradatelná plechovka od coca-coly, ale přede-
vším nápaditost a dobrá nálada žáků, kteří pravidelně
věnovali kousek svého volného času školnímu diva-
dlu. Příjemně strávené chvíle s bandou Tondy Drtiče
a četníky se zúročily v podobě divadelního představe-
ní, které, jak doufáme, se všem divákům líbilo.

Mgr. Veronika Bořková, učitelka

Očima žákyně
Na dárek pro maminky, další členy našich rodin či
pouze jenom pro kamarády jsme se připravovali pod-
statně dlouho. Jen tak pro příklad, naše vystoupení
Justin Bieber jsme se spolužačkami poctivě cvičili
dobré dva měsíce. Téměř každé ráno jsme v hudebně
pouštěli CD a ladili každý detail našeho vystoupení.
O to krásnější pak bylo zjištění, že nejen naše snaha,
ale snaha všech vystupujících nebyla marná. Celé
představení se setkalo s neskutečně pozitivním ohla-
sem a se slovy velké chvály. Je ale důležité podo-
tknout, že vystoupení nebylo pouze pro diváky,
protože i nám vystupujícím přineslo velké zážitky
a nezapomenutelné vzpomínky.

Bára Karlíková, 9. ročník
Očima maminky
Program byl jedno překvapení za druhým: Alles gute!
Učitelé Vomočil a Švejcar názorně seznamují publikum
s německým jazykem a českými, nejen slovními speci-
alitami. Kluci v akci - kdo by si představoval, že se nyní
dozví, jak rychle a snadno připravit večerní menu,
spletl by se. Četníci a loupežníci - inovované, netra-
diční Četnické humoresky? Jak vysvobodit Šípkovou
Růženku poradí Rocky nebo snad Justin Bieber? Že
v angličtině a němčině nemusí jít jen o „šprtání“ sloví-
ček?
To a mnoho dalších překvapení čekalo na nás, rodiče
a blízké dětí, které navštěvují ZŠ Zámeckou v Litomyš-
li. Na akademii věnovanou Dni matek se rozhodli
všichni - žáci i vyučující - si to pořádně užít. A bylo to
znát. Nepovinné nacvičování a nutné předvedení
na jevišti, ale spontánní radost vyzařovala ze všech
účinkujících.
Učitel a jeho partner žák - možná logo, které chtěli
naplnit a ukázat, že není jen pouhou frází. Deváťák
vedle prvňáka, žák po boku učitele, písně mnoha kul-
tur světa, všichni jedna velká parta.
Tak to alespoň vidím já, jedna z mnoha matek, která
byla na akci pozvána dcerami, které chtěly ukázat, co
si připravily a co dovedou i jejich kamarádi a učitelé.
Alles gute - zamecka ucitel, prima ucitel. V květnu
2013 určitě nebudu v hledišti chybět. Jen aby tam
pro mě zbylo volné místo.

Dana Urbánková, rodič
Dagmar Burdová, foto Václav Lipavský

Výzva ke Dni otců
Den otců existuje od roku 1972. Připadá podle tradice
na 3. červnovou neděli, nyní tedy 19. června. Oficiál-
ně se začal Den otců slavit roku 1972 za vlády americ-
kého presidenta Richarda Nixona. Jeho start však sahá
už do počátku 20. století. Podle statistik muži tento
den neslaví a nevnímají ho jako svátek. To odpovídá
i našemu otcovskému smýšlení, a proto jsme se roz-
hodli tento den vnímat jako „svátek“ našich dětí
a jejich otců. Svátek, kdy jako otcové připravíme
pro své děti program a věnujeme jim svůj čas.
Vyzýváme otce, aby Den otců strávili aktivně se svými
dětmi, připravili malý program, na kterém nezáleží,
jak je velký, nákladný, ale že je. Budeme velice rádi,
když se k naší výzvě připojíte a podělíte se s námi
o vaše zážitky tím, že vyplníte formulář. Z něho sesta-
víme malou statistiku a článek do Lilie, co jsme jako
otcové s dětmi dělali, zažili, co doporučujeme a nao-
pak, co už nikdy ne. Kromě článku v Lilii zveřejníme
kompletní data elektronicky na webu www.rc.litomy-
sl.cz. Zde také naleznete odkaz na formulář výzvy.
Děkujeme, že se k nám přidáte a tímto malým krůčkem
pomůžete pravému smyslu Dne otců.

za otce Marek Urban a Daniel Janata

Taneční škola Scarlett 
Zápis pro školní rok 2011/2012 bude probíhat
dne 16. 6. 2011 od 16.00 – 17.00  nebo 17. 6.
2011 od 11.00-12.00 ve cvičebním sále
na Veselce. Pro děti od 3 let až po dospělé. Více
informací na www.stsscarlett.webnode.cz
nebo facebooku Taneční škola Scarlett. 
Předběžné přihlášky nebo dotazy na:
stsscarlett@seznam.cz nebo 732 608 654. 
• Pozvánka na akademii školy ve Svitavách
pod názvem "Roztančená Scarlett" 22. 6. 2011
v 17.00 ve Fabrice, kde bude také probíhat
předprodej vstupenek.

PLACENÁ INZERCE

Rozpis mateřských škol o prázdninách
od 4. do 15. července od 18. do 29. července od 1. do 5. srpna od 8. do 19. srpna 22. až 26. srpna 29. až 31. srpna

I. MŠ Zámecká

II. MŠ Vertexová

III. MŠ Lidická výměna oken,  zateplování, rekonstrukce kuchyně

otevřeno

zavřeno

Vytvořili obří mapu
světadílů
V rámci projektu ke Dni Země sbírali žáci Základní
školy Trstěnice během celého školního roku plastové
uzávěry od PET lahví. Z těchto uzávěrů vytvořili na
školním hřišti obří mapu světadílů, jako symbol obrov-
ského znečištění naší planety odpady. Každá třída
měla svůj světadíl v barvě, která ho charakterizuje.
Součástí tohoto projektu bylo vyhlášení soutěže o nej-
lepší třídu. Vyhráli naši prvňáčci s úctyhodnými 18,7
kg uzávěrů, tj. asi 3,1 kg na žáka. Celkově žáci školy
nasbírali asi 50 kg uzávěrů, tj. asi 80 dkg na žáka.

Text a foto Mgr. Miroslav Jílek

Litomyšlské včerejšky
očima studentů
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Svojsíkův závod ovládla Litomyšl
Tradiční závody skautů a skautek ze Svitavského okre-
su se letos konaly ve vesnici s názvem Ostrý kámen.
Rádoby obyčejné soutěžní disciplíny se zde proměnily
v zajímavé a pro všechny závodníky atraktivnější

Vítězná skupina dívek - Stonožky ze 3. oddílu Dobré naděje.

dobrodužné úkoly, jelikož byly skryty do legendy –
ztroskotání letadla. Nechyběly ani letenky či promíta-
ná simulace pádu letadla, která závodu předcházela.
Disciplíny na trati prověřily jak fyzickou zdatnost
závodníků, tak jejich vědomosti, logické myšlení,
schopnost orientovat se v mapě a v neposlední řadě
také jejich spolupráci a soudržnost. 
Z celkového počtu 18 závodních skupin bylo 7 z lito-
myšlského střediska. Měli jsme tedy velmi četné
a silné zastoupení a v obsazení některých medailových
pozic jsme všichni doufali. Výsledky nakonec předčily
naše očekávání. Obsadili jsme první místa jak v chla-
pecké (Koumáci - 4. oddíl Ostříži), tak v dívčí katego-
rii (Stonožky - 3. oddíl Dobré naděje). Tento velký
úspěch ukazuje na skvělé nasazení a výkon našich
skautů a skautek a také jejich vedoucích, kteří s nimi
průběžně pracují. 
Všem za to patří velká pochvala a gratulace. Držíme
palce do krajského kola závodu. 

Monika Švarcová, foto Martina Holohlavská

Mezinárodní jazykové zkoušky
City & Guilds „nanečisto“

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

Čištění peří
Čištění horkou párou

(možnost i na počkání),
šití péřových dek a polštářů. 
Výběr z více druhů sypkovin.

M. Šimková, Tyršova 237, Litomyšl
Tel.: 461 613 200

Hledám podnájem v Litomyšli
(byt 1+1, 1+kk). Prosím nabídněte,

tel. 604 286 113

Na Gymnáziu A. Jiráska v Litomyšli mohou zájemci slo-
žit mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds (bližší
informace na www.glit.cz ).
Zájemcům o tuto zkoušku nabízíme možnost vypraco-
vat „nanečisto“ písemný test těchto zkoušek, a to
ve všech možných úrovních. Největší zájem bývá o úrov-
ně B1, B2 (odpovídají maturitní zkoušce typu Z a V)
a o velmi pokročilou úroveň C1 (upper). Výhodou absol-
vování těchto zkušebních testů nanečisto je, že získáte
„feedback“ svých znalostí, protože dostanete opravený

test s informací, které zkoušené jevy byste měli před
podstoupením skutečné zkoušky ještě nastudovat. 
Písemné testy nanečisto se budou konat 14. června
v odpoledních hodinách a jejich cena bude přibližně
500 Kč (při větším počtu přihlášených zájemců je
možné cenu snížit až na 200 Kč). Testování provádí
Univerzita Hradec Králové. Přihlásit se můžete u paní
Kmoškové na sekretariátu školy (telefon 461 615 061),
kde je také třeba složit zálohu 200 Kč.

RNDr. Anna Klusoňová

V Litomyšli, Svitavách a Chrudimi proběhl třetí a záro-
veň poslední běh projektu „Připraveným štěstí přeje“.
Kurzu se zúčastnilo 11 žen (převážně na mateřské
dovolené) z Litomyšle. Součástí „balíčku“ bylo poby-
tové vzdělávání v Hartmanicích a Oucmanicích, osob-
ní konzultace s lektorem a 40 hodin počítačového
kurzu v jednotlivých městech. 
Účastnice měly zajištěno hlídání dětí nejen v době
výuky v počítačové učebně, ale i v průběhu vzdělávání
mimo Litomyšl. Této možnosti některé z nás využily.
V průběhu čtyř měsíců jsme poznávaly různá úskalí
života – svého i ostatních, učily jsme se, jak bychom se
mohly zachovat v krizových situacích, jak se adekvát-
ně navrátit do zaměstnání, a v neposlední řadě, jak se
správně chovat a skvěle vypadat.
Dne 26. května proběhla v Litomyšli za přítomnosti
mnoha zajímavých osobností „konference - otevřený
seminář“ projektu Připraveným štěstí přeje, kde jsme
prezentovaly plán osobního rozvoje, aneb co nám pro-
jekt dal, co vzal.

Jménem všech účastnic děkuji za bezvadnou organi-
zaci a možnost zapojit se do ojedinělého projektu, díky
kterému jsme se nejen zdokonalily, ale poznaly i nové
báječné lidi.

Mgr. Lenka Hájková, foto Michal Lehocký 

Konference – otevřený seminář
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Farní charita Litomyšl hostí putovní výstavu
obrazů osob s mentálním, duševním a kombi-
novaným postižením Barevné doteky. Výstava
putovala od 1. září 2010 po městech Pardubic-
kého kraje a na desátém a posledním místě
bude výstavu možné zhlédnout právě v Lito-
myšli. Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek
3. června v 14.00 v Lidovém domě. Výstava potrvá až
do konce června.
Díla pocházejí z dílen Diecézní charity Würzburg-
Eisinger (Německo) a Oblastní charity Polička.

Z Německa byla přivezena kolekce 15 obrazů.
Jsou to ostře barevné, převážně abstraktní poci-
tové malby - výjevy z běžného života malované
akrylem. Za Oblastní charitu Polička vystavuje
Zlatuše Berkovcová, která se vyjadřuje tzv.
„aztéckou malbou“. Její obrazy vyjadřují origi-
nalitu a osobní výpověď. Dalším vystavujícím je

klient Denního stacionáře v Poličce Jakub Burda. Jeho
obrazy jsou doplněné originálními rámečky vyrobený-
mi v dřevařské dílně Charity, díky kterým obrazy povy-
šují na atraktivní umělecké objekty.

Lucie Šteflová, Farní charita Litomyšl

Tibet v Litomyšli
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií pod názvem
„Tibet v Litomyšli". Vernisáž se uskuteční v neděli
19. června v 17.00 v Cafebaru Underground v Lito-
myšli a uvede ji členka Občanského sdružení
M.O.S.T. Štěpánka Pecháčková. 
Výstava fotografií zachycuje putování Himalájemi
a dává šanci zapojit se do pomoci tibetským dětem
v exilu a malým mnichům a mniškám v klášterních
školách. Seznámí vás s rozvojovými projekty Občan-
ského sdružení M.O.S.T. - www.protibet.org. Výsta-
va navazuje na promítání filmů o tibetských dětech
na útěku, které se v Litomyšli uskutečnilo v Music
Clubu Kotelna v březnu v rámci Festivalu ProTibet. 
V průběhu srpna chystáme další akce, o kterých
budeme informovat. Výstava Tibet v Litomyšli potr-
vá do 1. září.  Těšíme se Štěpánka a Hanka.

Hana Bártová

Smetanova Litomyšl
ve florálních objektech
Během Mezinárodního operního festivalu Smetanova
Litomyšl bude v Klášterních zahradách nainstalováno
8 florálních objektů, které jsou inspirovány programo-
vou nabídkou letošního festivalu. Objekty vytvoří spo-
lečně studenti Zahradnické fakulty v Lednici
a studenti Střední školy zahradnické a technické
v Litomyšli. Můžete se těšit
na Svatý grál, Srdce, Dva-
náct měsíčků, Ptáka Ohni-
váka, Turandot, Šípkovou
Růženku, Vějíř a Paralelní
světy.
Více v Co se nevešlo do Lilie
na www.litomysl.cz

Lanové překážky 
a DDM o prázdninách
Školní rok utekl jako voda, na které jsme dopluli až
k prázdninám. Ještě před prázdninami zveme všechny
děti, náctileté i dospělé na Lanové odpoledne v Parku
Mladých, které se koná ve čtvrtek 16. června od 14.00
do 17.00. Čekají na vás lanové překážky i další hry
a soutěže.
V Domě dětí a mládeže letní prázdniny představují růz-
norodou nabídku aktivit pro děti a náctileté. Některé
tábory už jsou obsazené, na některých máme ještě
několik volných míst. Můžete se vydat na Velikonoční
ostrov (Aku Aku 2. – 15. 7. v Řadově) nebo do vesmíru
(Futurama 30. 7. – 13. 8. ve Sloupu) anebo vyrazit
na Safari s angličtinou. 
Safari je příměstský tábor (25. – 29. 7.), takže se bude-
te každý den vracet z Afriky domů. Tábor je určen
dětem ze 4. a 5. tříd základních škol. Spolu s vedoucí
lektorkou Mgr. Veronikou Švecovou nabízíme angličti-
nu pro všechny smysly, hry, písničky a soutěže, takže
děti brzy poznají, že se dokážou dorozumět i v jiném
jazyce.
Podrobnější informace a fotogalerii z různých akcí
najdete na www.litomysl.cz/ddm.       Eva Pecháčková
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Vítězové MLSu
na farmářských trzích
Farmářské trhy na Toulovcově náměstí v Litomyšli
budou v sobotu 11. června obohaceny o účast vítězů
potravinářské soutěže „MLS Pardubického kraje
2011“. Návštěvníci trhů tak budou moci v době od 8.00
do 11.00 některé z vítězných výrobků ochutnat
a zakoupit.

Den otevřených dveří
ve stacionáři
Občanské sdružení Ruka pro život vás srdečně zve
na Den otevřených dveří u příležitosti 1. výročí zaháje-
ní provozu denního stacionáře pro seniory
a pro dospělé občany s postižením, který se uskuteční
17. června v čase od 10.00 do 15.00. Denní stacionář se
nachází na ulici J. E. Purkyně 1126 a 1150 (naproti
Litomyšlské nemocnici a.s.).                         Ria Slušná

Oslava 225. výročí
založení Nové Vsi
Dne 25. června si připomeneme 225. výročí založení
naší obce Nová Ves u Litomyšle. Odpoledne bude patřit
dětem, které oslaví svůj svátek, večer bude hrát
k poslechu i tanci hudba.
Srdečně zve obecní zastupitelstvo spolu se sborem
dobrovolných hasičů.                       Božena Klofandová

Dějiny udatného českého
národa v RML

Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných
světových událostí je název výstavy, která se v Regio-
nálním muzeu v Litomyšli (RML) uskuteční od 2. čer-
vence do 18. září. Expozice je věnována stejnojmenné
knížce Lucie Seifertové.
Tahle „rodinná“ knížka pro děti i dospělé je určena
nejen těm, co nedávali ve škole pozor (dozvědí se pře-
kvapivé informace z naší historie), ale i šprtům: ty
zase pobaví. Když rozložíme knihu jako harmonikové
leporelo, otevře se před námi 9 metrů dlouhá krajina,
v níž se odehrávají drobné děje, nejprve ze života pra-
věkých lovců, pak prvních zemědělců… Zúčastníme se
obřadu keltských druidů, utečeme z bitvy mezi Říma-
ny a Germány, na Velké Moravě se seznámíme s Cyrilem
a Metodějem, dozvíme se pár drbů o Přemyslovcích…
Bitvu mezi husity a křižáky je lépe sledovat z dálky.
Na další dvoustraně číhají loupežníci! Klid na dvoře
císaře Rudolfa II. je jen klidem před bouří třicetileté
války… a je tu baroko, osvícenství, obrození… uplyne
pár dvoustran a století a už nadšeně budujeme socia-
lismus i kapitalismus… Fakta, informace, chronolo-
gické tabulky ke všem obdobím nechybí a komiksové
textíky a kreslené postavičky umožní hledět na naši
minulost a naše předky s humorem, nadsázkou a iro-
nií.
Lucie Seifertová se narodila v roce 1969 v Poděbra-
dech. Vystudovala Hollarovu střední výtvarnou školu
v Praze a v roce 1997 absolvovala AVU u prof. Jiřího
Sopka. Poté pracovala jako redaktorka a ilustrátorka
časopisů a od roku 1998 ilustrovala učebnice a knihy
jiných autorů. Ale již v roce 1999 nastává v její tvorbě
zlom a věnuje se autorské knize s historickou témati-
kou.
V roce 2003 dostává za knihu Dějiny udatného české-
ho národa a pár bezvýznamných světových událostí

prestižní literární cenu Magnesia litera - nejlepší dět-
ská kniha roku, Zlatou stuhu za nejlepší literaturu
faktu pro děti a mládež, Zlatou pečeť za nejlepší poly-
grafický výtvor roku. Podle své knihy vytváří Lucie
Seifertová největší leporelo na světě a tím zahajuje
jeho vítězné tažení po významných galeriích, brázdí
Českou republiku a je zadaná až do konce roku 2012. 
Od roku 2006 dvojče této výstavy objíždí Spojené státy
americké (přeložené do angličtiny). Výstava navštívila
dále Bolognu, Frankfurt nad Mohanem, Lucembursko
a Moskvu. Má také svoji seriálovou podobu a v prosin-
ci 2010 získala cenu Elsa za nejlepší televizní animova-
ný pořad a v lednu 2011 cenu Trilobit za 111 dílný
animovaný seriál Dějiny udatného českého národa.
Autorka Lucie Seifertová měla veliké problémy s vydá-
ním této dnes již legendární knihy a po dobu šesti let
nechtěl žádný vydavatel toto leporelo vydat. Nakonec
se toho ujal a knihu vydal její manžel hudebník Petr
Pancho Prchal. Ten spolupracuje s Lucií Seifertovou
také na vzniku výše oceněného seriálu jako autor
hudby.
Kniha - leporelo Dějiny udatného českého národa je
velice úspěšná i komerčně, neboť do těchto dní se pro-
dalo již 65 000 kusů a výstavu navštívilo 250 000 lidí.
Dějiny postoupily ve veřejnosti podporované akci
Čtení pomáhá pana Martina Romana, otce této myš-
lenky, mezi deset nejúspěšnějších dětských knih všech
dob s např. Harry Potterem, nebo Ferdou Mravencem.
Před třemi lety se stává majetkem písecké Sladovny. 
Výstava Dějiny udatného českého národa bude dopl-
něna prostorovými obrázky, ve kterých budou veselou
formou zpracovány pověsti Prahy, Pražského hradu,
českých hradů a zámků, Českého ráje, a to vše v osmi
světových jazycích. Všechny vystavené exponáty si
návštěvníci budou moci zakoupit.                           -red-

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

Barevné doteky osob s mentálním,
duševním a kombinovaným postižením



„Nejdříve dáme my tvar
svému domu a později
utváří on nás.“ Winston
Churchill.
Co je to bioarchitektu-
ra? Můžeme žít
v domech, které jsou
postaveny tak, že udr-
žují a rozvíjejí život? Je
možné dát vzniknout
prostoru, který by byl
energeticky živý? Proč

se tyto stavby označují za posvátné? Zatímco většina
známých českých architektů např. Josef Pleskot tvrdí,
že organické je vše, protože krystalická mřížka soli má
tvar krychle, a tak je organickou částí světa i dům
ve tvaru krychle, někteří zase naopak tvrdí jako Zde-
něk Fránek (Nový kostel), že u nás taková architektu-
ra zatím prakticky neexistuje.
Michael Rice je členem Královského institutu architek-
tů Irska a získal cenu za bioarchitekturu. Je považo-
ván za předního světového odborníka v této oblasti
a letos poprvé přijíždí do České republiky. Fakultu
architektury vystudoval na Univerzitě v Dublinu
a v roce 1998 založil soukromou architektonickou kan-
celář, jež sídlí v Slieve Bloom Mountains v srdci Irska.
Navrhnul více než 400 budov po celém světě. Sám
v jednom takovém domě snů nazývaném „Dreamfield“
se svou ženou a pěti dětmi žije.
„Biologická architektura zahrnuje všechny úrovně
viditelného i neviditelného světa. Nejde o „zelenou”
architekturu,  zelená je jen jedna barva, ve skutečnos-
ti barva, kterou nám příroda/život vrhne zpět, protože
pro ni je jedovatá. Raději říkám, že je to architektura,
která se týká celého barevného  spektra,  zabývá se
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Bioarchitektura dorazí do Litomyšle

každou projevenou úrovní a pracuje s ní. Je to soubor
pravidel pro navrhování, stavění a využívání pozemků
podle čistých principů, které používají „fraktální“
symetrii, tvary podobné růži, čili podobu energetic-
kých polí, jež umožňuje rozvoj živých systémů.“
Bioarchitekturu, posvátnou geometrii a teorii kohe-
rentních emocí učí Michael Rice na mezinárodní úrov-
ni a během let si získal pověst zaníceného lektora,
jehož přednášky jsou naplněny nadšením, dynamič-
ností a hravostí. Zažijte Michaela Rice v úterý 14. červ-
na v 18.00 v Čajovně v muzeu.                Kamil Novotný, 

foto promo foto a archiv Michaela Rice

Slavnost na Růžovém
paloučku
Spolek přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u Litomyšle pořádá i letos tra-
diční slavnost na Růžovém paloučku, a to v neděli 3. července. Slavnost bude opět
významnou společenskou a kulturní událostí regionu. Účast přislíbil prof. ThDr.
Petr Pokorný, DrSc. Z Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s hlavním pro-
jevem vystoupí prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D. Csc. 
V kulturní části slavnosti přivítáme opět Alfréda Strejčka s prof. Štěpánem Rakem
z Prahy, sólisty Bc. Leoše Krejčího a Mgr. Václavu Krejčí Houskovou. Dále vystoupí
Cimbálová muzika Jožky Severína pod vedením Fr. Macinky, s primášem Janem
Blažkem a zpěváky Jožkou Severínem ml. A Jaroslavem Tučkem. 
„V zátiší mezi vlnícím se obilím, za nímž borové lesíky se černají, skryta je neveliká
lučina, přes dvacet kroků zdéli, patnáct kroků široká. Na jejich pokrajích bují nízké
keříky červených plných růží. Jsou zvláštního druhu...“ Připadají vám uvedené
řádky povědomé. Pak se nepletete, jsou z úvodního odstavce pověsti o Růžovém
paloučku ze Starých pověstí českých od Aloise Jiráska. Toto dílo bylo dlouhá léta
povinnou četbou na základních školách a tím i Růžový palouček byl v širokém pově-
domí obyvatel celé vlasti. Dnešní osnovy základních škol již takový důraz nekladou,
a tak se mladším generacím hrdinové starých pověstí pozvolna vytrácejí ze znalos-
tí o české minulosti. Je to škoda, najdeme tam mnoho ponaučení i pro dnešní dobu.
Jiráskovy Staré pověsti české jsou barvité příběhy dávných dob, které vznikaly
na základě lidového vyprávění. Chudý lid potřeboval své hrdiny, ke kterým choval
úctu a dál je převyprávěl svým dětem. Z generace na generaci tak přecházely příbě-
hy, kdy v samém zárodku byl celkem běžný čin, z kterého se za několik staletí stalo
cosi výjimečného. I Růžový palouček k sobě váže mnoho pověstí a legend z dob dáv-
ných i časů ne tak moc vzdálených. Všechny jsou kouzelné ve své podstatě.
Spolek přátel Růžového paloučku se snaží, aby toto památné místo se udrželo nejen
jako tečka na mapě, ale dostávalo se opět do povědomí lidí jako místo, které v čes-
kých dějinách snad sehrálo určitou roli, kde se čeští bratří loučili s vlastí před nuce-
ným odchodem do ciziny. 
Dnešní Růžový palouček bývá oblíbenou zastávkou cyklistů, nedělních výletů
rodin, ale mnohdy i celých zájezdů. Již tradiční Slavnosti na Růžovém paloučku se
konají vždy první neděli v měsíci červenci, často za účasti více jak tisíce návštěvní-
ků. V projevech řečníků vyslechneme různé, ale vždy poučné náhledy na odkaz
předků. To nás pak nutí zamyslet se nad tím, co bylo a jak je to dnes.
Rádi bychom i vás přivítali na tomto kouzelném místě a pevně věříme, že jeho
nenapodobitelná atmosféra vás osloví tak, jako mnoho ostatních a budete se sem
rádi vracet. Těšíme se na vaši návštěvu.

za Spolek přátel Růžového paloučku Milan Fikejz

Novohradská 70
povede i Litomyšlí
Tělovýchovná jednota Sokol Kerhartice pořádá v sobo-
tu dne 2. července čtvrtý ročník cyklistického výletu
Novohradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra.
Dovolujeme si pozvat všechny příznivce pohodové
turistiky a zdravého pohybu na atraktivní trasy
pro všechny věkové a výkonnostní kategorie, vedoucí
krásnou přírodou s kulturními a historickými památ-
kami. Start v 8.00 a cíl do 18.00 možný na šesti mís-
tech trasy: Kerhartice - U Kačera, Choceň - restaurace
Taverno, Vysoké Mýto - restaurace U Lípy, Nové Hrady
- Chata Polanka, Cerekvice nad Loučnou - pohostinství
U Sv. Floriána  a jako novinka Litomyšl - restaurace
U Slunce na náměstí. K dispozici občerstvení v restau-
racích na trati a pro vylosované výherce stylová trička. 
Mapka a bližší informace na www.novohradska70.ker-
hartice.com. Těšíme se na vaši účast.

Daniel Rössler, starosta TJ Sokol Kerhartice

Tvarůžkové hody
Olomoucké tvarůžky jsou výborným chuťovým osvěže-
ním různých druhů jídel, která běžně připravujeme.
Jejich specifická chuť a vůně dodá jídlu jiný rozměr.
Výborné jsou i samotné, obalené v trojobalu s brambo-
rem a čerstvou pažitkou. Mňam.
Výborný oběd či večeři budete moci zapít jedním
z našich šesti druhů piv na čepu. Pivní nabídka bude
jistě široká a zajímavá jako vždy. Určitě si vyberete.
Ochutnáte sladké, slané, nakládané, smažené, peče-
né…, co si jen dokážete představit. A kdy? V pátek 10.
června od 14.00 a v sobotu 11. června již od 11.00
v restauraci Veselka.                                Lenka Seklová

Pronajmu pěkný byt 1+1
po částečné rekonstrukci v Litomyšli.

Kontakt: 776 815 911.
Cena: 6500 Kč včetně energií.
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Mezi vazy soutěžili studenti fakulty restaurování
Mezi vazy je trochu tajuplný název, který za sebou
skrývá soutěž pořádaná Fakultou restaurování Univer-
zity Pardubice v Litomyšli, respektive Ateliérem res-
taurování papíru, knižní vazby a dokumentů.
Vyhlášení vítězů prvního ročníku se uskutečnilo
během vernisáže stejnojmenné výstavy v regionálním
muzeu 5. května. A v čemže se to soutěžilo? Přece
v knižní vazbě. Ocenění byla předána ve dvou katego-
riích – umělecká knižní vazba a návrh na knižní vazbu.
Prvenství získali Ivan Kopáčik a Hanka Vávrová. Došlo
i na vyhodnocení řemeslně dokonalé knižní vazby,
kterou se mohla pochlubit Iva Lukešová.
Mezi vazy je knihvazačská soutěž, která se na půdě
fakulty restaurování letos objevila poprvé, ale určitě
ne naposledy. Soutěž vzešla ze snahy přiblížit studen-
tům vedle historické knižní vazby také tu uměleckou,
jež je pro ně zajímavá, ale ve výuce nachází pouze malý
prostor. „Nápad uspořádat soutěž tohoto typu vznikl
po dvou workshopech, které se na škole uskutečnily
v rámci projektu „Restaurátoři pro evropskou praxi“,“
vysvětlil vedoucí ateliéru restaurování papíru, knižní
vazby a dokumentů BcA. Radomír Slovik. Během
workshopů měli studenti možnost nahlédnout pod
pokličku známým českým knihařům jako je Jiří Fogl
nebo manželé Jarmila a Jan Sobotovi. „U studentů
jsme pozorovali maličké, ale velmi významné jiskřičky
v očích, protože vedle té historické knižní vazby, se
kterou se neustále setkávají, je ta vazba umělecká
pro ně fascinující,“ dodal vedoucí ateliéru. 

Nakonec vznikly dvě soutěžní kategorie – umělecká
knižní vazba a návrh na knižní vazbu. „Zpočátku jsme
měli strach, jak ta umělecká knižní vazba dopadne,
protože s ní moc zkušeností nemáme. Musím ale
s radostí konstatovat, že studenti velmi zabojovali.“
Dobrou úroveň soutěžních prací potvrzuje také před-
seda poroty, kterým nebyl nikdo jiný než knihař Jiří
Fogl. „Na to, že to jsou žáci či žákyně, kteří vazby děla-
li nad rámec školního zaměření, tak některé práce sne-
sly hodně velkou kritiku. Samozřejmě bylo tam i něco,
co se úplně nepovedlo, ale já budu věřit, že vidí, co se
jim nepovedlo a víckrát to neudělají,“ uvedl knihař
a dodal: „Mne spíše zajímala řemeslná stránka, a proto
se mi nejvíce líbila vazba žákyně z 2. ročníku, která mě
svojí propracovaností a zvládnutím knihařského
řemesla překvapila.“ Tato studentka, Iva Lukešová, si
nakonec odnesla cenu za řemeslně dokonalou knižní
vazbu. „Já sama se zajímám o fotografii a velice ráda si
prohlížím fotografie. Kniha, kterou jsme všichni váza-
li, byla o slovenském fotografovi Petru Župníkovi.
Zároveň mám ráda knížky, ráda řemeslně tvořím, takže
se to všechno spojilo,“ prozradila důvody účasti Iva
Lukešová. „Řídím se svými pocity, takže nápad
na vazbu vycházel z toho, že jsem si procházela foto-
grafie v knize, pak jsem se nad tím zamýšlela. Také
materiály jsem použila tak, aby to nějak ladilo,“ doda-
la Iva. 
První místo v kategorii umělecká knižní vazba náleží
Ivanu Kopáčikovi, čestné uznání pak získala Michae-
la Saranová. Ve stejné kategorii byli oceněni ještě ti,

kteří dokázali dokonale řemeslně vazbu zvládnout –
prvenství náleží již zmiňované Ivě Lukešové, čestná
uznání pak byla udělena hned dvě – Lucii Janáčkové
a opět Ivanu Kopáčikovi. „V kategorii výtvarného
návrhu máme pouze vítěze. Ostatní návrhy jsme
neshledali vhodnými na čestné uznání,“ vysvětlil
Radomír Slovik. Se svým návrhem zvítězila Hanka
Vávrová. 
Záměrem ateliéru restaurování papíru, knižní vazby
a dokumentů je v soutěži pokračovat. „Minimálně
bychom chtěli soutěž udržet na fakultě, ale spíše
bychom rádi povykročili a oslovili jiné školy, které se
věnují restaurování knižní vazby nebo umělecké kniž-
ní vazbě,“ uzavřel Radomír Slovik.  

Text a foto Jana Bisová

Jiří Fogl (vpravo) předává ocenění Ivanu Kopáčikovi. Rej čarodějnic
a čarodějů na II. MŠ
Dne 29. dubna, tedy v jednodenním předstihu před
filipojakubskou nocí, jsme v naší mateřské škole osla-
vili příchod jara čarodějnickým rejem. Společně jsme
se převlékli do čarodějnických kostýmů, a tak jako
minulý rok jsme se vydali na kouzelnickou vycházku
na městský úřad. Zde se děti předvedly se svými pře-
vleky a společně jsme si zazpívali. Po tomto příjemném
setkání jsme ještě navštívili Dům respitní péče Jindra
pod správou Farní charity Litomyšl. I tam jsme opět
zazpívali pár písniček a snad se nám touto cestou
podařilo potěšit i nejedno srdíčko zdejšího seniora.
A protože nám přálo počasí, tak jsme na zahradě škol-
ky pro děti připravili pálení ohně spojené s upálením
čarodějnice. Jaro jsme tedy přivítali a již se s dětmi
těšíme na další akce, které si určitě hezky užijeme stej-
ně jako tento rej.     

za kolektiv II. mateřské školy Lenka Kovářová, 
foto Ivana Mlejnková 

Zkuste Praktickou školu dvouletou SVÍTÁNÍ ve Vyso-
kém Mýtě. Škola Svítání poskytuje ve své pobočce
v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě vzdělává-
ní a další služby dětem, které plní povinnou školní
docházku, ale také mladým lidem s mentálním a kom-
binovaným postižením, kteří již základní vzdělávání
ukončili. Pro ty je určena Praktická škola dvouletá. 
„Jedná se o formu navazujícího studia pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Zde se připravují
pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktic-
kého života, jako je praní, žehlení, vaření, ale také
nakupování, vyřizování na úřadech nebo práce v díl-
nách. Doplňují si a rozšiřují všeobecné vzdělání, které-
ho dosáhli v průběhu plnění povinné školní
docházky,“ uvedla Mgr. Markéta Hujerová, zástupkyně
ředitelky. Škola SVÍTÁNÍ žákům nabízí také fyziotera-
pii, logopedii, muzikoterapii a psychorelaxaci, které
jsou součástí výuky. Uchazeči neskládají přijímací
zkoušky. Vše podstatné se dozvědí na stránkách
www.svitani.cz nebo od Mgr. Markéty Hujerové na tel.:
466 049 916 nebo mob.: 733 569 422. 

Mgr. Hana Štráchalová, foto archiv školy

Stále jsme to my 
a stále jsme tu pro Vás!

smyslu slova budovy, prostory a prostředí, v němž
lidé žijí, pracují a tráví volný čas. 
Jak již napovídá sám titulek, stále jsme to MY!
ADFORS nejen navazuje na tradici, zkušenosti
a spolehlivost Vertexu, ale také zůstává stabilním
zaměstnavatelem, nabízejícím svým zaměstnan-
cům dobré pracovní podmínky a nadstandartní
zaměstnanecké benefity.  

PLACENÁ INZERCE

24. května na veletrhu technických tkanin Tech-
textil ve Frankfurtu nad Mohanem představil
Saint-Gobain Technical Fabrics, jehož součástí je
naše společnost Saint-Gobain Vertex, s.r.o.,
novou podobu své obchodní značky ADFORS.
K tomuto datu začne Saint-Gobain Vertex, s.r.o.
i jeho dceřiné společnosti pod touto novou
obchodní značkou vystupovat. Další změna, a tou
je nový název společnosti, nás čeká začátkem září
letošního roku. Saint-Gobain Vertex, s.r.o. pone-
se nové jméno  SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Tato změna se týká také dceřiných společností
VERTEX GLASS MAT, s.r.o. a VERTEX FABRICS,
s.r.o., jejichž názvy se změní na SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ Glass Mat s.r.o. a SAINT-GOBAIN
ADFORS CZ Fabrics s.r.o. 
ADFORS je novou obchodní značkou posilující
strategii skupiny Saint-Gobain, založenou na pro-
sazování silných a zvučných jmen v odvětví sta-
vebnictví a habitat. Habitat zahrnuje v širokém

SVÍTÁNÍ - vzdělávání
pro mládež a dospělé
s mentálním postižením
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Obchvat
Litomyšle
- zbytečné emoce
Každému je jasné, že výstavba rychlostní komunikace
R35 je nesmírně důležitá. Její dokončení velmi
významným způsobem prospěje rozvoji silniční sítě
celé České republiky a stane se nedílnou součástí
evropské silniční sítě. Toto mohutné dílo ovlivní velmi
významným způsobem na své trase jednotlivé regiony,
oblasti, vesnice a města. Silnice prostě někudy musí jít
a nikdy nebudou všichni spokojeni.  
Na jedné straně budeme mít lobbisty, spekulanty
pozemky, developery, budoucí průmyslové zóny, ben-
zinové pumpy. Všichni se budou snažit ovlivnit trasu
silnice ve svůj prospěch, sobecky a vypočítavě bez
ohledu na celospolečenské zájmy. Na druhé straně
budou nespokojení sedláci, vlastníci půdy, vesnice
a města, která se budou oprávněně obávat hluku,
emisí a celkového znehodnocení úrovně svého života.
Podobná situace je i v Litomyšli a integrovaných
obcích, kde existuje řada názorů na trasování obchva-
tu města. Vznikají občanská sdružení, petice, studie.
Každý má svoji pravdu. Jak z toho ven?
Domnívám se, že jedinou skutečně seriózní odpověď
mohou dát nezávislé, objektivní studie odborníků
na silniční dopravu, ekologii, geologii, urbanistiku,
faunu, flóru, ekonomii… Na základě výsledků studií
bude vybrána celospolečensky objektivní varianta.
Podmínkou objektivity je absolutní vyloučení vlivu
všech lobbistů, nátlakových a zájmových skupin
na všech úrovních. Jsme toho v české kotlině schopni?
Každá objektivně vybraná varianta bude pro občany
Litomyšle vždy o několik řádů lepší, prospěšnější, než
současná hrůza průtahu středem města.

Ing. Jaromír Odstrčil, zastupitel Města 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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Úspěchy, které těší, ale také zavazují
Smíšený pěvecký sbor KOS, který pracuje při litomyšl-
ské pedagogické škole, navazuje na více než padesáti-
letou tradici existence sboru na škole. V předchozích
letech fungoval převážně jako dívčí, od roku 2002, kdy
se sbormistrem stal Milan Motl, je sborem smíšeným.
Pěvecké těleso úspěšně reprezentuje svoji alma mater,
ale i Smetanovo rodiště na festivalech, sborových sou-
těžích, a to jak doma, tak v zahraničí. Právě v uplynu-
lém měsíci absolvoval sbor koncertní cestu
do Švýcarska, kde se mimo jiné zúčastnil mezinárodní-
ho festivalu sborového zpěvu, který se konal v Montre-
ux. Sbor KOS zde získal stříbrné pásmo. Umístil se
za profesionálním smíšeným filipínským sborem
ANTENEO DE MANILA COLLEGE GLEE CLUB, což je
pro Kosáky obrovským mezinárodním úspěchem.
Vždyť se neztratili v ostré konkurenci dvaceti špičko-
vých sborů z 12 zemí světa. Při této příležitosti jsme
požádali sbormistra KOSu Milana Motla o rozhovor.

Počítali jste před odjezdem, že přivezete tak vynikají-
cí umístění?
Samozřejmě, že jsme chtěli obstát se ctí, ale v takový-
to výsledek jsme snad ani nedoufali. Pro nás byl úspě-
chem již samotný fakt, že jsme byli do soutěže vybráni
jako zástupci České republiky, a to na základě nahráv-
ky a dosažených výsledků. To samo o sobě je pro nás
velká pocta.

Nebyl pro vás svazující fakt, že po minulých úspěších
se tak trochu přední místo očekává jako samozřejmost?

Vyniknout a dostat se na špici je vždy jednodušší nežli
se na tom pomyslném Everestu udržet a vykazovat
dlouhodobě vynikající formu. My se snažíme jako sbor
na sobě pracovat ať již se jedná o pěvecké výkony nebo
o repertoár. Například pro festival ve švýcarském Mon-
treux jsme nastudovali repertoár, který nebyl prvoplá-
nově líbivý, ale jeli jsme na soutěž, kde hodnotila
výkony odborná porota, nikoli publikum. Zdá se, že
naše taktika byla správná. Ale abych neuhýbal od odpo-
vědi, naším cílem není pouze jednotlivé vítězství či oje-
dinělý úspěch. Snažíme se onu pomyslnou laťku našeho
sborového zpěvu posouvat neustále milimetr po mili-
metru, centimetr po centimetru stále výš a z té výšky
pochopitelně nespadnout, ale udržet se tam. 

Obtížné je zřejmě i pracovat se souborem, kde se kaž-
dým rokem část zpěváků neustále mění.
Pochopitelně naše situace je v tomto ohledu nelehká.
Když se podaří z pěveckého pulce vychovat kvalitního
zpěváka, odejde.

Nepadá na vás pak určitá beznaděj a vyčerpání
z toho neustálého kolotoče?
Přiznám se, že někdy ano, ale vždy jen na malou chví-
li. Ta pozitiva vždy převáží nad těmi krátkými chvilka-
mi zmaru. Obvykle se dostaví v okamžiku, kdy je
člověk hodně vyčerpaný. Je těžké skloubit zábavu
a kvalitní práci. Na druhou stranu je to ale práce krás-
ná, stále v něčem nová. Kdyby mě nenaplňovala,
nedělal bych to.

Vraťme se ke kvalitě sboru. Kosáci dosahují velmi
dobrých výsledků i jako sóloví zpěváci a instrumenta-
listé.
Právě na těchto kvalitních sólistech můžeme stavět
i kvalitní sborový výkon. Mezi poslední úspěchy patří
například 1. místo Veroniky Kladivové v pěvecké sou-
těži Novopacký slavíček, která se uskutečnila letos
v dubnu, v kategorii sólový zpěv (dospělí i dospívají-
cí). Veronika byla již přijata na studium oboru sólový
zpěv na Univerzitu Hradec Králové. Z bývalých studen-
tů pedagogické školy, kteří se zpěvu věnují, či hodlají
věnovat profesionálně, jmenujme alespoň Veroniku
Němcovou, Miroslavu Renzovou či Lukáše Hrubeše,
který studuje hru na klavír v Pardubické konzervatoři
a Univerzitě Hradec Králové.

Sebekvalitnější pěvecké seskupení vyžaduje určitě
i dobré zázemí, včetně ekonomického zajištění.
To bezesporu. Bez podpory vedení školy, které pro naši
práci vytváří vynikající podmínky, bychom se nemohli
věnovat zpěvu naplno, a to by se zřejmě podepsalo
i na kvalitě. Shánění nemalých finančních prostředků
pro činnost KOSu tak náš zřizovatel z našich beder
sejmul. Je třeba říci, že velkou oporu nacházíme
i u představitelů města. Všichni, kdo se podílejí
na podpoře sboru, se větší či menší měrou podílejí
i na jeho úspěších.

Vraťme se na závěr k poslednímu obrovskému Kosác-
kému úspěchu ve Švýcarsku. V čem byl festival jiný,
náročnější nežli dosavadní akce, jichž jste se jako sbor
zúčastnili?
Ta obtížnost spočívala především v tom, že se soutěži-
lo napříč kategoriemi, tzn. smíšené, dívčí, ženské,
mužské i dětské sbory, a to jak profesionální, tak ama-
térské. To, že jsme se umístili na druhém místě hned
za smíšených profesionálním sborem z Filipín, je
pro nás dosud nevídaným oceněním. Na druhou stranu
také v mnohém zavazujícím. Pěvecký sbor KOS si vybu-
doval určité renomé a je velkou zodpovědností toto
dobré jméno udržet i do budoucnosti.

Ptala se Zuzana Fruniová, foto archiv festivalu

Farní charita Litomyšl pořádá

TANEČNÍ KURZY 
V LIDOVÉM DOMĚ

PODZIM 2011
Základní kurz pro mládež:

soboty od 10. září v 17,00 hod
12 lekcí a věneček, cena 1200,- / os.

Kurzy pro dospělé:
- zopakování společenských tanců

a nové taneční variace
8 lekcí, cena 1100,- / osobu / kurz

Pátky: učitel tance ing. Jan Lexman
od 30. září ve 20.00 hod        

Soboty: učitel tance Jan Bílek
od 1. října ve 20.00 hod

kontakty: 461 619 183 /117,
731 460 663 

lidovydum@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
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Filip Naiser uspěl ve městě andělů na Intel ISEFu
V neděli 8. května byla v kalifornském Los Angeles
oficiálně zahájena největší celosvětová soutěž
v oboru vědy a techniky určená pro studenty střed-
ních škol – Intel ISEF. Zúčastnilo se jí 1 537 nejlepších
studentů středních škol z šedesáti pěti zemí, mezi
nimi i sedm mladých vědců z České republiky, kteří
obhajovali svoje projekty v konkurenci dalších 1 200
projektů. Motivaci představovaly ceny v hodnotě pře-
sahující v přepočtu 80 milionů korun, ale zejména
otevřené dveře pro studium na nejlepších univerzi-
tách, jež s sebou případný úspěch na středoškolské
„vědecké olympiádě“ automaticky nese. Prestižnější
ocenění nakonec převzal student Filip Naiser z Gym-
názia Aloise Jiráska v Litomyšli, který se umístil
na druhém místě v kategorii počítačová věda. Jeho
práce nazvaná Eye-Controlled Cursor (ECC) se pohybu-
je v oblasti aplikovaného softwaru a umožňuje ovlá-
dání počítače bez klávesnice a myši. „Obrovskou
výhodou tohoto softwaru je, že k němu člověk nepo-
třebuje žádný složitý hardware. Stačí mu pouze klasic-
ká počítačová webkamera vhodně upevněná k hlavě,
tedy například připevněná na kšiltovku. Uživatel
pohybem očí pohybuje kurzorem myši," popsal svůj
projekt Filip Naiser, který na něm stále pracuje. Hlav-
ním přínosem projektu Eye-Controlled Cursor podle
jeho autora je, že poskytuje velice levné řešení
pro alternativní bezkontaktní ovládání počítače. Filip
Naiser těsně před maturitou odpověděl na několik
otázek: 

Před několika dny jste se vrátil z Los Angeles v Ame-
rice z prestižní soutěže Intel ISEF. Konkurence byla jistě
obrovská... 
Tím, že jsem měl zkušenosti už z loňského roku
ze soutěže I-SWEEEP v Hustonu, mohl jsem porovná-
vat dvě nejprestižnější soutěže světa. Musím říci, že
Intel ISEF je jednička, protože oproti původním šesti
set projektům na I-SWEEEPu bylo na ISEFu 1 600 stu-
dentů. Sice rozdělených do sedmnácti kategorií, ale
i tak člověk soutěžil s 90 až 100 lidmi ve svém oboru,
což je obrovská konkurence výborných projektů. Měl

připraveno na přechod do praxe ke skutečnému pou-
žívání. Teď se to tomu praktickému použití blíží mno-
hem více. Určitě mám nějaké nápady na vylepšení,
takže na tom budu dále pracovat. Většinou se jedná
o interface, tedy zpohodlnění pro uživatele a navíc
potřebuji doladit jednu část algoritmu.

Spolupracujete při vylepšování s postiženými lidmi?
Ozvala se vám nějaká firma s nabídkou spolupráce?
Je to teď na startu. Už to vypadalo, že se to povede
rozjet. Vyskytl se ale problém s webkamerou. Nebyl to
tedy problém s projektem, ale vyloženě s tím, že se
nepovedlo sehnat webkameru. Teď momentálně ECC
nikdo nepoužívá. Po maturitě bude více času a snad
ke spolupráci dojde. Ozvaly se mi nějaké firmy hned
na začátku, ale neměl jsem moc času, tak jsem to
odložil na neurčito. Software chci nechat vyloženě
na úrovni freeware. V budoucnu, až napíši dokumen-
taci, chci, aby měl každý možnost nahlédnout
do zdrojových kódů a případně navrhnout nějaké
zlepšení. Hlavně chci zachovat, aby si ECC hendikepo-
vaní mohli stáhnout a používat zadarmo. Budou si jen
muset sestrojit čepici s webkamerou.

Co na váš projekt říkají ti, kteří měli možnost si jej
vyzkoušet? 
Projekt má dva módy – profesionál a začátečník. Toho
profesionála může člověk používat, pokud ECC použí-
vá neustále. Pro začátečníky je lepší ta snížená citli-
vost, jenom možnost pohybu nahoru, dolů, doprava,
doleva. V podstatě člověku ten začátečnický mód dělá
to, co po něm chce. Je to pro něj potom povzbudivé,
že už hned od začátku vidí pokrok. Postupně si to
může stěžovat a zároveň usnadnit ovládání počítače.
Devadesát procent lidí se dokázalo s novou verzí
poprat a v pohodě ji využít. Do pěti minut docílili
toho, co chtěli.

Už víte, na jakou školu zamíříte po maturitě?
Měl bych být přijatý na ČVUT, fakultu elektrotechniky
– obor otevřená informatika, kde se do budoucna
budu zabývat tím, co dělám nyní. To znamená image
processing a obecně analýza obrazu a software. 

S druhým místem na Intel ISEF je spojená možnost
nastoupit na vysokou školu v Americe. Uvažoval jste
o tom?
Předtím jsem o tom vůbec neuvažoval. Ani jsem nevě-
děl, jestli ocenění získám. Teď se to seběhlo během
několika dní. Myslím si ale, že bude lepší to nechat
uležet v hlavě. Rád bych dokončil projekt do výsledné
podoby a myslím si, že bude rozumnější nastoupit
v Česku, nechat některé věci uklidnit a pak by neměl
být problém přejít na rok do Ameriky. A třeba mít
některé zkoušky mezinárodně uznané. To se uvidí.

Máte v hlavě už nějaký další projekt?
Dneska ráno jsem se s ním probudil, ale nebudu více
prozrazovat. Projekt by měl mít blíž do fyziky. Musím
ale udělat rešerši, jestli je to vůbec možné, jestli to už
někdo nedělal, aby nebyl nějaký problém. Nemá však
cenu říkat více o něčem, s čím se člověk probudí a moc
o tom zatím neví. Možná se pustím i do nějaké
komerční sféry, mám nějaké nápady vyloženě na soft-
ware. To jsou ale spíše drobné věci. 

Dokázala vás litomyšlská škola a učitelé nasměrovat

Filipovi osobně poblahopřál i místostarosta Radomil Kašpar,
který má oblast školství na starosti.

jsem možnosti si projít ostatní projekty a osmdesát
procent mělo srovnatelné šance získat cenu. Určitě
ale byla konkurence neskutečná a úspěch je, že se
člověk na takovou soutěž vůbec dostane.

Co je spojeno s druhým místem? Získal jste kromě
medaile nějaké další výhody?
Pokud se umístíte na prvním nebo druhém místě, je
s tím spojeno stipendium a možnost jít studovat
na libovolnou americkou školu. Samozřejmě s tím
souvisí také finanční odměna a medaile.

Projekt stále vylepšujete, jaké změny jste na něm
provedl? Čím se liší původní projekt od toho vylepšené-
ho?
Rozdíl je obrovský. Předtím byla zdlouhavá kalibrace,
to znamenalo, že na začátku člověk musel kalibrovat
asi dvě minuty. Teď jen nasadí čepici na hlavu, klikne
na dvě tlačítka a může Eye-Controlled Cursor ovládat.
Došlo také k velkému urychlení, zvýšení spolehlivosti
a naopak snížení výpočetní náročnosti. Ve všech smě-
rech jde o výrazný krok dopředu.

Budete projekt ještě nějak vylepšovat, zdokonalo-
vat?
Vylepšovat je vždycky co. Ta úplně první verze byla
taková, že fungovala v hodně ideálních podmínkách.
Dalo by se říci až laboratorních, ale nebylo to vůbec

nebo jde čistě o váš osobní zájem o fyziku a výpočetní
techniku?
Programování byl můj osobní zájem. Litomyšlské gym-
názium já osobně beru jako jedno z nejlepších, proto-
že je tu velmi dobrý kolektiv mezi studenty i kantory.
Učitelé dokážou studenta motivovat, a když má oprav-
du zájem, věnují se mu. Když něčemu člověk nerozu-
mí, v něčem plave nebo chce něco nad rámec, jsou
vstřícní. Myslím si, že takový ten prvotní impulz, že
jsem byl nasměrovaný do fyziky a přírodních věd místo
na dějepis a humanitní vědy, přišel v primě od fyzikář-
ky Martiny Kunderové, která namotivovala plno lidí
do projektu The GLOBE. Později byl dalším impulzem,
proč jsem vůbec dostal odvahu dělat na tomto projek-
tu, úspěch kluků (Marka Votroubka, Honzy Krále
a Petra Bubeníčka) s robotem též na Intel ISEFu,
čemuž předcházel postup z Festivalu vědy a techniky
pořádaném AMAVETem. Kluci mě do projektu přizvali
a já jsem mohl s nimi začít spolupracovat a něco se
naučit. Hodně mi dal i kamarád Jiří Giesl ze Zlína,
který mně pomohl s programováním. Jedna věc je
umět myslet v té oblasti programování a druhá je
vůbec vědět, co kde na počítači zapnout, co použít, jak
myšlenku zesumírovat. 
Gymnáziu určitě vděčný jsem, protože odsud vzešly
prvotní impulzy a později i podpora v tom, že člověka
donutili jít do projektů a účastnit se soutěží. Například
na festivalu vědy a techniky má gymnázium největší
úspěchy za dobu konání. To asi nebude jen tak. Úspě-
chy studentů pak motivují další děcka. 

Počítače jsou váš koníček. Jak ale strávíte prázdniny?
U počítače snad sedět nebudete?
To asi fakt ne. Kromě počítačů mě baví focení. To je
dobrá věc, která člověka vytáhne do přírody. Rád jez-
dím na kole. Samozřejmě trávím čas s kamarády. Urči-
tě vyrazíme na nějaké hudební festivaly, protože
muzika je můj další koníček, hraji v kapele na kytaru.
Snad budeme mít nějaké koncerty, budeme zkoušet
a nahrávat. Myslím, že program budu mít dost pestrý
a počítač na chvíli šoupnu někam do kouta. 
Filip Naiser rád poskytne bližší informace ke svému pro-
jektu Eye-Controlled Cursor. Kontaktovat jej můžete
na e-mailu: filip@naiser.cz. Případně se dozvíte více
na připravovaných webových stránkách http://ecc.nai-
ser.cz. -bj-, foto Jana Bisová a Michaela Severová

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

• školení řidičů profesionálů
i referentů

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

www.autoskolalitomysl.cz
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Vítězem
minikopané
Slavoj Ahoj
Po více než třicáté se sešli příznivci minikopané
na „Wembley“ v Litomyšli. V Jarním poháru se ve třech
skupinách utkalo třináct celků z Litomyšle a okolí.
Pohár vyvrcholil ve středu 27. dubna, kdy se ve finále
utkaly týmy Slavoj Ahoj a FC Smeták. V utkání hraném
na 2 x 20 minut zvítězil Slavoj 3:0. Třetí místo na tur-
naji získal celek Sokol Tokyjo, který vyhrál kontumač-
ně nad SK Litomyšl. 
Čtvrtfinále: SK Litomyšl - Gambrinus 2:1, Sokol Tokyjo
- Dárečci 9:0, Slavoj Ahoj - Sedliště 2:0, FC Smeták -
AMI 2:1. Semifinále: FC Smeták - SK Litomyšl 4:1,
Sokol Tokyjo - Slavoj Ahoj 0:2. 3. – 4. místo: Sokol
Tokyjo - SK Litomyšl 3:0 kontumačně. Finále: Slavoj
Ahoj - FC Smeták 3:0. 
Sestavy finalistů: Slavoj Ahoj - Ryba P., Ryba L., Karal,
Fiala, Gyömber, Veselý, Mikulecký P., Rozum, Nezbeda.
FC Smeták – Krejčí, Nešpor, Beneš O., Coufal O., Kris-
tek, Kašpar, Pala, Gult P., Kovář, Novák P.

Text a foto Petr ŠilarDivoká karta pro Tomáše Kabrhela
První triatlonové závody v nové sezóně má za sebou
triatlonista Tomáš Kabrhel. Již koncem dubna starto-
val v belgickém Tournai v úvodním závodě seriálu
Evropského poháru (EP) juniorů. V Belgii se sešlo
opravdu nabité startovní pole a závodu se zúčastnili i
závodníci z mimoevropských zemí, např. z JAR nebo
Kazachstánu. Tomáš zde výborně vyplaval na čtvrtém
místě a jezdil ve vedoucí skupině. Na kole se však na
rovinaté trati nechtělo nikomu moc jet a tak se na čelo
dotáhly další skupiny a na závěrečný běh tak vybíhalo
společně asi padesát závodníků. Tomáš nakonec obsa-
dil 27. místo.
Další závod absolvoval 21. května v Brně. Opět se jed-
nalo o EP juniorů a pro české závodníky byl navíc

kvalifikačním závodem na mistrovství Evropy (ME).
Tomáš se nechal na plavání zavřít a vyplaval kolem
desátého místa. Na kole jezdil ve skupině mezi 5. až
15. místem. Potkala ho však velká smůla, když jeden
ze závodníků ve skupině způsobil pád čtyř závodní-
ků, do kterého se dostal i Tomáš. Naštěstí se pád
obešel bez zranění, pouze s mnoha odřeninami a
poškozením kola, takže nemohl dále pokračovat a
závod pro něj předčasně skončil. Dosavadní posta-
vení v závodě by mu bezpečně zajistilo přímý postup
na ME. Nakonec však byla Tomášovi přidělena divo-
ká karta a koncem června na ME ve španělské Pon-
tevedře nebude chybět.

Zdeněk Kabrhel

inzerujte v Lilii!
ceník na www.litomysl.cz

Zahraniční delegace v Kornicích
Dne 30. dubna přijela do Kornic u Litomyšle na první
přátelskou návštěvu delegace z Kornic v Polsku. Pol-
ské Kornice jsou částí obce Pietrowice Wielkie v okre-
se Racibórz v kraji Slezsko. Delegace dorazila v počtu
devíti lidí v čele s předsedkyní tamního osadního
výboru paní Elzbietou Hermet. Po prvním přivítání
a seznámení jsme obdrželi dárkový koš, publikace

o Pietrowicích a Kornicích a následoval slavnostní
společný oběd. Poté jsme naše polské přátele provedli
po právě kvetoucích Kornicích, ukázali jim kapli
na návsi i poutní kapli v Končinách.
Odpoledne patřilo prohlídce města Litomyšle, kdy jim
průvodce dělal předseda osadního výboru pan Mace-
ček. Z návštěvy města byli všichni unešení a dle jejich
slov se cítili jako v pohádce. Nejvíce se jim líbily Kláš-
terní zahrady, litomyšlský zámek a výhled na město
z věže kostela Povýšení sv. Kříže.
Celý den probíhal ve velmi přátelské atmosféře a večer
následovalo pálení čarodějnic, které v Polsku neznají.
Všichni byli ohromeni velikostí ohně a užívali si zába-
vu a tanec. Před půlnocí se s námi velmi srdečně roz-
loučili a děkovali za pozvání, jehož iniciátorem byl pan
Petr Chaloupka – člen osadního výboru Kornic.
Na závěr nás srdečně pozvali do polských Kornic
na májovou slavnost 29. května. O této návštěvě vás
budeme informovat. Fotografie, které u nás polští přá-
telé pořídili, si můžete prohlédnout na www./korni-
ce.pl/galeria.        Lubomír Maceček, foto Josef Karlík
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
11. června od 14.00 do 18.00 / park J. Palacha
•Den dětí - program pro malé a velké děti
a mládež. Od 20.00 vystoupení skupiny Kowal-
ski
12. června od 20.00 /nám. Míru u fontány
•Bratři Ebenové servírují Chlebíčky - koncert
pod širým nebem
17. června od 19.00 / Fabrika
•Jiří Stivín a Jazz Quartet - jazzové skladby
inspirované lidovou hudbou a světovými ever-
greeny
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
4. června od 19.00 / Centrum B. Martinů a další
místa ve městě
•Čas pro neobyčejné zážitky - 12. ročník
netradiční noční prohlídky Poličky věnovaný
divadlu
6. června od 19.00 / Tylův dům
•Hvězdy, jak je neznáte … - herečka J. Bohda-
lová a rocker P. Janda se sejdou v putovní talk
show
18. června od 14.00 do 17.00 / Tylův dům
•Dětské odpoledne - zábavné odpoledne
pro děti na ukončení školního roku

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
18. června od 13.00
•Městské slavnosti - vystoupení pro děti,
hudba různých žánrů… Od 20.00 koncert sku-
piny Laura a její tygři
25. června – 31. srpna / muzeum
•Fotofestival Moravská Třebová - 12. ročník
výstavy, přednášky workshopy
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
10. června – 6. července / Městská galerie,
výstavní síň J. Jušky
•Bohuslav Reynek - výstava
11. června / náměstí Přemysla Otakara II.
Sodomkovo Mýto - festival, setkání příznivců
nejen automobilových veteránů
6. – 26. června / regionální muzeum
•Hoří! - výstava modelů hasičské techniky

Českomoravské
pomezí zve

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 92Prodám použité sekací čtyřkolové traktůrky
zn. MTD, WHITE v dobrém stavu, levně. Mobil: 736 210
918. • Prodám výborný telefon Nokia 6230i, fotoapa-
rát, bluetooth, infraport, diktafon, FM rádio, MP3 pře-
hrávač, email, internet, paměť. karta aj., perf. stav, jen
990 Kč. I na dobírku. T.: 733 211 952. • Prodám sběra-
telské modely několika různých pistolí a revolverů,
měř. 1:2,5, staré i současné, výborný stav, cena 150
Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Dále prodám kvalitní daleko-
hled zn. Bresser, triedr – binokulár 10 x 50, spec. optic-
ké sklo, těžké nárazuvzd. tělo, nový v orig. bal., jen
900 Kč. I na dobírku. Tel.: 733 211 952. • Prodám sta-
vební komplet = kvalitní míchačka na 1 kolečko + leše-
ňový žebřík + nářadí + síta + sud s vápnem + písek +
cihly, celková cena 7500 Kč. Tel.: 736 790 421. • Pro-
dám rohovou vanu Ravak se zástěnou a baterií, velmi
málo používanou. Dále dva velmi málo používané ply-
nové sporáky. Cena dohodou. Tel.: 723 303 476. • Pro-
dám zahradní lavici, kuchyňskou lavici rozkládací,
stůl, dvě židle, rozkládací gauč, dvě křesla. Vše levně.
Tel.: 461 614 876. • Prodám sekačku Vari, rotační,
na vysokou trávu, používaná pouze na malou plochu,
za 1/3 původní ceny. Tel.: 736 275 567. • Nabízím zdar-
ma za odvoz  starou, roubenou chalupu u Litomyšle
(pálené tašky, trámy, prkna, lícový kámen, staré cihly,
veteš) tel. 737777845. Prodám masérské lehátko,

kovové nohy = velká nosnost, cena 6 000,- dohoda, tel.
605 246 834. • Prodám permanentku do fitness FILA
Litomyšl za 50 % ceny. Kovový šroubovaný regál 198 x
93 x 42, 5 polic, 2 ks, dají se spojit, cena 490 Kč – doho-
da. Dále prodám levně staré dekorační malířské váleč-
ky. Tel.: 737 777 845. • Prodám levně staré malířské
dekorační válečky, včetně příslušenství. Email:
OK1@email.cz. • Prodám 1,5 m3 tvrdého palivového
dřeva. Kdo má zájem natrhat si višně na kompot,šťávu
apod. budou zralé koncem června a je to v Litomyšli.
Tel. č. 607 744 568. • Nabízím krásný starožitný obraz
většího formátu za 6 000 Kč. Sběrateli krabice mincí
I. rep., soubor kvalita 1/1 - 0/0.Cena dohodou. Tel.:
739 307 646. • Z důvodu stěhování do budoucna nabí-
zím spoustu věcí levně: křeslo na kolečkách kůže – 50
Kč, lustr – 50 Kč, garnyž masiv + poličku -150 Kč, křes-
lo modré čalounění 600 Kč, téměř novou polici masiv -
antik za 650 Kč, křišťálový lustr šestiramenný - zlacená
mosaz 650 Kč, noční stolek 50. léta – 50 Kč, lampu 150
Kč, soubor broušeného skla 3 000 Kč, 2 televize retro
bílá, červená funkční 50 Kč, krabice různého skla +
porcelánu + drobností na chalupu starož. 200 Kč, kra-
bice knížek za 200 Kč atd. Tel.: 739 307 646. • Prodám
2 sady pneumatik na Fabii na diskách a to 4 ks POLARIS
185/60 R14 zimní nové a 4 ks MATADOR ELITE 2 165/70
R14 letní málo jeté. Dále prodám střešní nosič na Fabii
příčný PICCOLA-M Přerov. Vše levně. Tel. 775 653 315.

Atleti poprvé ve své
historii bojují v 1. lize
Litomyšlští atleti zažívají svoji historicky nejúspěšněj-
ší sezónu. Po loňském kvalifikačním úspěchu se pro-
bojovali do jedné z nejvyšších ligových soutěží a bojují
v 1. lize spolu s týmy AC Slovan Liberec, Slavoj Stará
Boleslav, Sokol Hradec Králové, Sokol Kolín, AC Mladá
Boleslav, SK Nové Město nad Metují a Jiskra Ústí nad
Orlicí. Cílem atletů je zabojovat a svoji účast v první
lize pro další roky neztratit. 
Největšími oporami jsou Pavel Baar, loňský mistr České
republiky v desetiboji, překážkář Jiří Jakoubek (host
z týmu AC Pardubice), vytrvalec Michal Horáček (host
z ISCAREXu Česká Třebová), koulař Tomáš Kozák, který
již předvedl zlepšení až na 16,86 m a další. 
Atleti v nové soutěži nastoupí s novými dresy, které
sponzorsky nechala potisknout firma Story Design,
a.s., za což jí touto cestou děkujeme. 
Přijďte povzbudit naše závodníky při druhém kole
prvoligové soutěže, které se bude konat v sobotu
4. června v Litomyšli.                        Zuzana Valentová

Žákyně Základní školy U Školek
jdou do finále ve vybíjené

Dne 19. května se žákyně 5. tříd Základní školy
U Školek Litomyšl účastnily krajského finále ve vybí-
jené a stejně jako loni a předloni dokázaly obhájit 1.

místo. Postupují do celostátního finále, které se
koná 6. – 7. června v areálu kempu Pecka u Nové
Paky.
Děvčata budou reprezentovat nejen naše město, ale
celý Pardubický kraj. Tak nám, prosím, přejte štěstí
a držte pěsti. 
Žáci a žákyně na 1. stupni ZŠ U Školek dosahují i dal-
ších sportovních úspěchů, např. žáci 4. - 5. tříd se
mohou pochlubit 2. místem v okresním kole ve vybí-
jené, žákyně 1. - 3. tříd obsadily 1. místo v oblastním
kole ve vybíjené, žáci 1. – 3. tříd získali 2. místo
v oblastním kole ve vybíjené, žáci 1. - 3. tříd se umís-
tili na 5. místě v okresním finále McDonald´s Cupu
ve fotbale, žáci 4. - 5. tříd mají 5. místo v okresním
finále McDonald´s Cupu ve fotbale.
Těší nás, že pohyb a sport přinášejí našim žákům
radost.                 Ilona Krejbychová, foto archiv školy

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

Pronajmu byt 2+1 
v centru Litomyšle. Mobil 774 114 934.
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Litomyšlští fotbalisté bojují o postup do krajského přeboru
Jarní část mistrovské fotbalové sezóny se blíží ke
svému vrcholu. Litomyšlští příznivci jej prožívají s vel-
kým napětím, protože A tým mužů je ve hře o návrat
do krajského přeboru. Za nedostižnou Cerekvicí ataku-
je druhé místo, které rovněž znamená jistotu přímého
postupu. Ovšem i případné udržení třetí příčky bude
s velkou pravděpodobností znamenat právo účasti
v příštím ročníku nejvyšší fotbalové soutěže Pardubic-
kého kraje. Projděme si ve stručnosti dosavadní jarní
zápasy mužstva Jiskry v I. A třídě.  
Litomyšl – Slatiňany 2:0. Branky: Sršeň, Holec. První jarní
výhra se nerodila jednoduše. Z počáteční převahy vytěžil
náš celek jedinou branku a dlouho se pak klepal o hubený
náskok. Potvrdit jej dokázal až těsně před koncem.
Litomyšl – Choceň B 4:1. Branky: Urban, Zeman,
Černý, Holec. Proti jednomu z nejslabších účastníků
soutěže to nebyla žádná úchvatná podívaná. Kvůli
neproměňování vyložených šancí se podařilo zvýraznit
vítězství znovu až v závěrečných minutách.
Morašice – Litomyšl 0:3. Branky: Urban 2, Košín.
V tradičním derby využilo naše mužstvo v prvním polo-

čase podpory silného větru a třemi brankami rozhodlo
o osudu utkání. Po přestávce si pak další tři body bez
větších komplikací pohlídalo.
Litomyšl – Moravany 0:0. První zaváhání proti nepří-
jemnému soupeři, který se na stadionu Černá hora
představil v dobrém světle. Šancí na obou stranách

nebylo mnoho a pokud už, tak byli na místě výborní
gólmani, nebo se rozezvučely brankové konstrukce.  
Letohrad B – Litomyšl 1:1. Branka: Radimecký. Domá-
cí béčko se v soutěží potácí ve spodní polovině tabulky,
ale předvedený výkon tomu neodpovídal. Martin Radi-
mecký vyrovnával na 1:1 hlavou v poslední minutě
naprosto vyrovnaného střetnutí.
Litomyšl – Valy 1:1. Branka: Košín. Naprosto zbytečná
ztráta bodů, která může v konečném účtování mrzet.
Domácí celek tak dlouho hazardoval s nevyužíváním
jasných gólovek, až logicky přišel trest a hosté byli
s remízou velmi spokojeni.
Moravská Třebová – Litomyšl 2:3. Branky: Černý,
Adamča, Malý. Domácí Slovan podával na jaře zlepšené
výkony, ale v tomto zápase tahali za delší konec naši
tentokrát velmi dobře hrající fotbalisté. O vítěznou trefu
se postaral Petr Malý, věkem ještě mladší dorostenec.  
Litomyšl – Načešice 1:0. Branka: Košín. Proti posled-
nímu celku I. A třídy to měla být hladce splněná povin-
nost, která se však změnila v devadesátiminutové
trápení. Když už to vypadalo na pořádnou ostudu,
podařilo se Martinu Košínovi vstřelit rozhodující gól.
Heřmanův Městec – Litomyšl 0:2. Branky: Černý,
Košín. Nesmírně důležité vítězství nad silným soupe-
řem po velice kvalitním výkonu ve všech řadách zkalilo
vážné zranění Pavla Urbana, který musel být se zlome-
nou nohou odvezen do nemocnice. 
O tom, jestli se postupový sen podaří proměnit v reali-
tu, se rozhoduje v posledních čtyřech kolech. Jasno
bude nejpozději o víkendu 18. a 19. června.
Ještě pár slov k dalším kategoriím. B mužstvo mělo
v okresním přeboru problémy a až teprve výhry v Byst-
rém, nad Linharticemi a Mladějovem mu zajistily
záchranu v soutěži. Ta je letos nesmírně vyrovnaná, ale
dosáhnout na umístění v horní polovině pořadí by se
ve zbytku sezony snad mohlo podařit. Starší dorost
nepodává na jaře v krajském přeboru tak excelentní
výkony jako na podzim, ale pozice mezi elitní trojkou
mu dozajista neunikne a i o první místo se pořád ještě
může porvat. Velmi dobře hrají mladší dorostenci, kteří
se již posunuli mezi nejlepší pětici přeboru. Starší žáci
střídají lepší výsledky s horšími, což jim stačí na střed
tabulky KP. Mladší dokonce bojují o „stupně vítězů“,
a to je výborná vizitka. Oba týmy elévů odehrály dlou-
hodobou část krajské ligy se ctí, když vítězství převažo-
vala nad porážkami.        Radek Halva, foto Petr Šilar

Utkání Letohrad B – Litomyšl.

Křížem krážem prázdninami 2011
Také o letošních prázdninách se mohou rodiče žáků
prvních až pátých tříd těšit na program projektu Kří-
žem krážem prázdninami, který již sedmým rokem při-
pravuje odbor školství Městského úřadu v Litomyšli. 
Děti se setkávají každé ráno v prostorách Rodinného
centra na Toulovcově náměstí a odtud podnikají výle-
ty do přírody, za sportem i za poznáním. Zajímavý pro-
gram je připravený na 37 prázdninových dní.
Zahajujeme 7. července a poslední setkání je 26. srpna
vždy od 7.30 do 15.30. 
Výhodou programu je, že dítě může být přihlášeno
pouhý jeden den předem, ale vzhledem k omezené
kapacitě je výhodné děti přihlásit dříve. Pokud se
rodič rozhodne, že své dítě chce zapojit do projektu,

stačí, aby navštívil městský úřad, odbor školství (Pur-
kyňova ulice - 3. NP) anebo přímo pokladnu MěÚ Lito-
myšl. Zde si vyzvedne přihlášku (k dispozici bude
i v Lilii č. 6 nebo na webových stránkách města – zprá-
vy z městského úřadu), vyplní ji a zaplatí úhradu. Cena
činí za pobyt jednoho dítěte 60 Kč na den a sourozenci
hradí po 50 Kč denně. V letošním roce je stravování
zajištěno ve školní jídelně Eurest u Základní školy
Zámecká. Platba za stravu je stanovena na 25 Kč
za hlavní jídlo a 7 Kč za polévku. Oběd si dítě musí
zaplatit přímo v jídelně v hotovosti. 
Projekt je podpořen z rozpočtu Města Litomyšl. 

Milada Nádvorníková,
vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Přihlašuji svoji dceru, syna

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

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

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

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

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

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

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

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

Celkem dní: ...................

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

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

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v Rodinném centru na Toulovcově nám.
v Litomyšli bude zajištěn  od 7. 7. 2011  do 26. 8.
2011 vždy od 7.30 hod. do 15.30 hod. včetně  oběda
ve školní  jídelně  I. ZŠ. 
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo
u pokladny v jídelně. Cena hlavního jídla – 25,00 Kč
+  cena polévky  - 7,00 Kč. Rodiče hradí  za dítě 60
Kč/den, sourozenci platí 50 Kč/den. 
Úhradu  je možné provést současně s podáním přihlášky
na pokladně MÚ Litomyšl, nejpozději den před nástu-
pem do programu. 
S sebou: přezůvky, pokrývku hlavy, plavky, ručník, sva-
činu, pití a peníze. V případě potřeby můžete použít
telefonní číslo - 605 929 273.

Projekt je podpořen z rozpočtu Města Litomyšl. 

Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu u pojišťovny
Generali.

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

Křížem krážem prázdninami 2011 

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský
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Jubilejní
30. otevření Košíře

Příznivce windsurfingu, jachtingu, současné i bývalé
členy oddílu a širokou veřejnost zveme v neděli 12.
června od 13.30 k tradičnímu Otevření Košíře a k přá-
telskému setkání u vody.
Před třiceti lety vyplula na Košíři první windsurfingo-
vá prkna a byl založen jachetní oddíl v Litomyšli.  
Součástí tohoto svátku windsurfingu v Litomyšli je
i otevřené odpoledne pro veřejnost: Novinkou v letoš-
ním programu bude soutěž v pádlboardingu pro pří-
chozí. Pro začátečníky bude připraven windsurfingový
trenažér. Můžete si vyzkoušet pět windsurfingových
kompletů v různých velikostech plachet, ale i jízdu
na katamaránu nebo plachetnici pod kormidlem zku-
šených instruktorů. Ukázky ovládání windsurfingo-
vých funboardů budou zařazeny v průběhu odpoledne.
Pro děti připravujeme řadu soutěží a her.
Odpolednem vás budou provázet členové jachetního
oddílu.      Mgr. Pavel Saqua, YCL, foto Jakub Tajovský

Author cyklo maštale 

Dům sportu Stratílek a Sdružení obcí Toulovcovy Maš-
tale vás srdečně zvou na 11. ročník prestižního bikové-
ho maratonu na horských kolech v pískovcových
skalách, který se pojede v rámci seriálu Author mara-
ton tour 2011. Závody se uskuteční v sobotu 11. červ-
na v Proseči u Litomyšle.
Tento MTB maraton je určen pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie. Je specifický tím, že jsou zde
startující od předškoláků po dospělé, profi jezdci,
hobíci, rodinné týmy s dětmi, zkrátka závod pro kaž-
dého. Všechny potřebné informace najdete na
www.mastale.cz, www.stratilek.cz a www.author.cz.
Každoročně se tohoto závodu účastní 600 až 800 star-
tujících. Letošního ročníku se navíc zúčastní elitní
jezdci české reprezentace v běhu na lyžích a Dukly
Liberec v čele s Lukášem Bauerem, Jiřím Magálem,
Dušanem Kožíškem, Martinem Jakšem a mnoha další-
mi. 
Přijďte i vy strávit příjemný den, ať už v sedle vašeho
kola či povzbudit závodníky. Těšíme se na vás.

Veronika Stratílková, foto Matěj Samek

Stiga-hokej - sál DDM
Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga.
So 18. 6. od 14.00 - 6. kolo Litomyšlského poháru
2011
So 9. 7. od 14.00 - 7. kolo Litomyšlského poháru
2011
www.litomysl.cz/ddm
Jízdárna - Hřebčín Suchá
So 4. 6. od 11.00 - Drezurní veřejný trénink - Z-L +
pony
www.stajmanon.cz
Fotbal - stadion Černá hora
Ne 5. 6. od 17.00 - Litomyšl x Čistá - Muži B
So 11. 6. od 17.00 - Litomyšl x Přelouč - Muži A
Ne 12. 6. od 9.30 a 11.15 - Litomyšl x Přelouč - Žáci
Ne 12. 6. od 10.15 a 12.30 - Litomyšl x Přelouč -
Dorost
Ne 19. 6. od 17.00 - Litomyšl x Jevíčko - Muži B
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.
Atletika - stadion Černá hora
So 4. 6. od 10.00 - 2. kolo 1. ligy v atletice mužů.
Přijďte povzbudit naše závodníky.
Leteční modeláři - letiště Vlkov
každou sobotu a neděli -  samozřejmě za příznivé-
ho počasí, se návštěvníci mohou podívat na lety
mnoha modelářů. Scházíme se obyčejně odpoled-
ne po 13. hodině. Létá se tak dlouho, dokut nás to
baví, což je zhusta k západu slunce. Tato informa-
ce platí celoročně pro víkendy a svátky.

od 1. do 3. 7. - 3. velká maketářská spolu
(http://velkamaketarska.webnode.cz/) s modelá-
ři z různých koutů naší republiky. Jedná se o pře-
hlídku těch nejpodobnějších maket, které
nerozeznáte na fotografiích. Spolu s lety proběhne
soutěž mezi maketáři a vyhlášení výsledků. 
od 29. do 31. 7. od 9.00 - 3. ročník Setkání kluzáků
v Litomyšli. Sjede se dost litomyšlských i ostatních
modelářů se svými (často i maketami) veskrze
obřími modely, které jsou do vzduchu vlečeny
motorovým letadlem. Tyto aerovleky jsou
pro veřejnost poměrně atraktivní. Je na co se kou-
kat. Létá se do pozdních večerních hodin. Ve vzdu-
chu se často nachází 5 - 7 modelů naráz. 
Na všech výše uvedených akcích je zajištěna pitná
voda, občerstvení a chemické WC. 
Parkur - Primátorská hráz
Pá - Ne 10. – 12. 6. - 15. ročník Velké ceny Litomyš-
le 2011. Začátky soutěží: pátek 13.00, sobota
a neděle 10.00. Zábavný program.
Více na www. ceskyskokovypohar.cz.
Windsurfing a jachting - Košíř
Ne 12. 6. od 13.30 - Otevření Košíře, soutěž v pádl-
boardingu, pro začátečníky připraven windsurfin-
gový trenažér. Můžete si vyzkoušet pět
windsurfingových kompletů v různých velikostech
plachet, ale i jízdu na katamaránu nebo plachetni-
ci. Hry a soutěže pro děti.
Broková střelba - střelnice na Černé hoře
St 22. 6. od 16.00 do 18.00 - cvičná střelba, lovec-
ké kolo 
Ne 26. 7. od 8.30 - Velká cena Města Litomyšle - 34.
ročník soutěže v brokové střelbě na lovecké kolo
2x20. Prezentace od 8.00. Občerstvení zajištěno. 
Šachy - internát pedagogické školy
So 11. 6. od 8.30 - Biskupské věže Litomyšle - 3.
ročník soutěže v rapidu

Kam za sportem DŮM SPORTU STRATÍLEK
přijme pracovníka / pracovnici

na pozici
na prodej a nákup

do oddělení sportu.
Podmínkou je vztah k tomuto oboru, snaha
učit se novým věcem, příjemné vystupování,
zkušenost z oblasti prodeje, komunikativní,
prodejní dovednosti, orientace na zákazníka,
kreativita, flexibilita, organizační schopnosti,

bezúhonnost. Dobrá znalost práce na PC.
Znalost cizího jazyka výhodou.

Máte-li zájem, stát se členem příjemného
kolektivu a splňujete požadavky, zašlete Váš

životopis na personalni@stratilek.cz.

• piva všeho druhu
• sud není zálohován 

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD

SUDOVÉHO PIVA

kontakt: Milan Lím
sklad: Kornice u Litomyšle čp. 45
mobil: 776 317 647
e-mail: LimMilan@seznam.cz
web: www.pivo-lim.cz

DŮM SPORTU STRATÍLEK s. r. o.
přijme pracovníka

na pozici
opravy, servis, stavby kol

a v zimním období servis lyží.
Podmínkou je snaha učit se novým věcem.

Manuální, technická zručnost
a praxe v oboru výhodou.

Žádost a životopis zašlete na adresu
personalni@stratilek.cz
Nástup možný ihned.

Pronajmu byt 3+1 
na ulici Dukelská. Garáž v blízkosti

k dispozici. Kontaktní telefon 736 691173. 

Velká cena
Litomyšle 2011
Ve dnech 10. – 12. června zveme všechny příznivce jez-
deckého sportu do přírodního jezdeckého areálu u Pri-
mátorské hráze na 15. ročník Velké ceny Litomyšle
2011.  Třídenní závody nabízí divákům devět skoko-
vých soutěží od 110 cm až po nedělní Velkou cenu Lito-
myšle 2011, která je zároveň pátým kolem extraligové
soutěže Český skokový pohár České pojišťovny 2011. 
Srdečně vás zveme ke sledování špičkových výkonů
našich nejlepších jezdců a koní v těch nejobtížnějších
soutěžích. V rámci show programu můžete vidět
v sedle i známého herce Václava Vydru, nebude chybět
zábavný program pro rodiny s dětmi, včetně jízdy
na ponících zdarma. A pozor! Losování vstupenek
o plazmovou televizi! Zpravodajský záznam hlavní
soutěže zajišťuje televize ČT 4. Začátky soutěží: pátek
13.00, sobota a neděle 10.00. Více na www.ceskysko-
kovypohar.cz.                                      Mirka Skřivanová



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. Od 1. 7. do 31. 8.
zavřeno.
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
- od 4. 6. otevřeno denně 8.00-20.00 - bazén 50 m,
bazén 25 m, tobogán, plážový volejbal
In-line bruslení pro veřejnost, tel. 461 612 179
- do 14. 8. vždy v neděli a ve středu od 17.30
do 19.30. Podmínkou pro vstup na in-line plochu
jsou in-line brusle bez brzdy a se silikonovými
kolečky. Doporučujeme: helmu, rukavice, chráni-
če na lokty a kolena. Možnost pronájmu plochy:
info na tel. 461 612 179, 605 252 045, 605 328 961.

Sport, cvičení

Wozembouch zahájil (nejen) 1. místem 
v Mistrovství České republiky

Po zimním odpočinku a horečnatých úpravách závod-
ních strojů vyrazil team na první závody letošního seri-
álu Shock Cupu, konané 30. dubna - 1. května
v pražském Hummer centru u dálnice D11. Jelikož se
jednalo o začátek sezóny umocněný novou neznámou
lokalitou, nikdo nevěděl, co nás čeká. Jaký bude
terén, co připravila „konkurence“ na svých vozech,
kolik bude startujících?
W.O.T. nastoupil takřka v kompletní sestavě, kterou
tvoří již sehrané a závodnicky zdatné posádky a jejich
doprovody. Terén byl podle očekávání a možností pro-
storu, vesměs se jednalo o krkolomné výjezdy v boč-
ních náklonech z uměle vybudovaných děr a několik
sekcí bylo umístěno po obvodu místního náspu, kde se
běžně prohánějí pouze vozidla s H v názvu. Žádná
ze sekcí nenechala nikoho v klidu a neustále bylo
možno vidět, jak se autům a jejich posádkám daří více
či méně zvládat krizové okamžiky při boji o co nejlep-
ší výsledek v dané sekci.
Naše posádky si s nástrahami závodních sekcí poradily
skvěle! Ač jako „venkovani“ (citace z jednoho sociál-
ního serveru), tak jsme v Praze slavili obrovský úspěch
a speciálně „domácí“ posádky jsme postavili do role
přihlížejících statistů.
Ve třídě O2 opět s obrovským náskokem zvítězila naše
známá posádka Cihelka – Linek s vozem Suzuki Samu-

rai Long, 4. místo v téže kategorii již tradičně odvezl
Bednařík se Šmídovou, která je jedna z mála spolu-
jezdkyň a navíc pochází přímo z Litomyšle.
Obrovský boj se rozhořel ve třídě O3, kdy naší posádce
Nečesal – Černický utekla první příčka pouze o 21 tr.
bodů, což je pro představu čtenářů pouze jedna zlome-
ná branková tyčka! Brali tedy 2. místo a hned za nimi
se umístila další naše posádka Kvasnica – Vejlupek,
kteří byli bronzoví. Takže v O3 jsme brali na stupních
vítězů „dabl“!

Cihelka - Linek ve výjezdu.

Teď už nezbývá než doufat, že se tyto výsledky podaří
minimálně udržet a potvrdit. Jak se to povede, ukážou
hned další závody, na které zavítáme v termínu 11. -
12. června do krásného offroadového areálu u středo-
českých Bratronic. Držte nám všichni pěsti! 

Vašek „Pechy“ Pechanec, foto Martin „Drix“ Pelikán

Biskupské věže Litomyšle 
Zveme všechny příznivce královské hry na otevřený
turnaj v rapidu s názvem Biskupské věže Litomyšle,
který se uskuteční 11. června od 8.30 v prostorách
domova mládeže pedagogické školy na Strakovské
ulici. Turnaje se účastní přibližně 100 hráčů z celé
České republiky.
Jde již o 3. ročník šachového turnaje v rapidu, tedy
partie, kde má soupeř 15 minut na jednu partii
do spadnutí praporku. Rapid je divácky velmi atraktiv-
ní a má i svou sportovní hodnotu proti bleskovým par-
tiím (5 minut na partii). 
První ročník byl uspořádán jako malý příspěvek
šachistů našeho města k 750. výročí povýšení Litomyš-
le na město. Dnes je z toho krásná tradice a turnaj zau-
jal pevné postavení v rámci šachových akcí v České
republice.                                        Ing. Jaromír Odstrčil

Jezdecké hry pro děti
letos již druhé

Dne 21. května proběhly v areálu Jízdárny Suchá
letos již druhé Jezdecké hry pro děti. Z průběhu měli
pořadatelé velkou radost - počasí vyšlo na jedničku,
výkony dětí byly perfektní. Vysoká účast dětí svědčí
o tom, že v době počítačů snad nadšení pro sport
začíná vítězit. 
Jízdu zručnosti (43 startujících) ovládl jediný startu-
jící chlapec Leošek Černohorský na Shine (SK Černo-
horský). Druhá soutěž, jízda zručnosti se skoky (39
startujících), měla již tradičně vítěze v podobě dívky –
Bára Chladová  s Love is the price (Stáj Nováková Teu-
ner) předvedla mezi 37 dvojicemi opravdu vybrouše-
nou jízdu. Svůj hattrick, tři vítězství v řadě za sebou,
slavila v parkuru 40 cm (23 startujících) domácí jezd-
kyně Veronika Hrudová s Lili Fee (JK Hřebčín Suchá).
Parkur 60 cm měl také bohaté startovní pole – z 24
účastníků si prvenství odnesla velmi šikovná dvojice
Pavla Benešová s Indiánem (JK Vysoké Mýto). Velmi
líbivý výkon předvedla vítězka již náročnějšího parku-
ru 80 cm Šárka Černá s Moorkieker Gawain (Hřebčín
Karlen) a hlavní soutěž dne, parkur 90 cm, se nejlépe
povedl Vandě Tmějové – Labe James (JK Hřebčín
Suchá).                     Více najdete na www.stajmanon.cz.

Text a foto Mirka Skřivanová

Prodám pozemek 300 m2

v rekreační oblasti Strakov. Na pozemku je chata
na zbourání nebo k rekonstrukci. Cena pozemku

160 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 739 232 931
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Motokrosaři Orionu začali doma
sezónu výborně

V Pacově na Pelhřimovsku odstar-
toval domácí sedmidílný meziná-
rodní „mistrák“ v motokrosu
prvním dílem. Na rozbité trati se
v hlavní třídě Open dařilo v první
jízdě maďarskému jezdci Kornélu
Némethemu, který po boji s Jir-
kou Čepelákem nakonec tuto
jízdu vyhrál. Třetí dojel Martin
Michek (zatím třetí jezdec MS
MX3) a čtvrtý jeho stájový kolega
z Orionu Petr Bartoš (ten je zase
naopak druhý v Evropě), který
po dvou pádech musel čelo dota-
hovat ze zadních pozic. 
Petr dokázal, že je stále velký
bojovník a skoro pět tisíc přízniv-
ců motokrosu, kteří se do Pacova
sjeli, tleskali jeho stíhací jízdě.
Druhá runda byla pohromou pro přední závodníky,
Michek s Čepelákem lehli k zemi hned po staru, navíc
Németh se také někde na dráze zdržel. Vepředu tak
ujížděl všem Slovák Martin Kohút, Bartoš jezdil v tu
chvíli čtvrtý. Ovšem nyní začal ten pravý boj a diváci se
nestačili divit. Prostě krásný motokros. Michek
s Neméthem se ke konci závodu doslova přeřítili přes

všechny soupeře a dokonce před-
jeli i Kohúta, na kterého se tlačil
i Bartoš. Krásný souboj, v jednu
chvíli to vypadalo dokonce
na tvrdý střet závodníků Orioňáků
a LRáků. Cílem nakonec po skvělé
stíhačce projel jako první Michek
na KTM, druhý Németh, třetí
Kohút a čtvrtý opět Bartoš. Celko-
vě bylo pořadí 1. Németh 47 b., 2.
Michek 45 b., 3. Čepelák 38 b., 4.
Bartoš 36 b., 5. Kohút 33 b. 
Ve slabší třídě MX2 jasně domino-
val závodu Francouz Florent
Richier, druhý skončil Marek
Sukup a třetí Josef Kulhavý.
Ve Veteránech udělal radost naše-
mu týmu Jan Mrázek, který vyhrál
suverénně obě své jízdy. Na bednu

ho ještě doprovodili Roman Heinrich a Petr Dokoupil. 
Závody se tak v Pacově museli divákům líbit, vyšlo
i počasí, občerstvení na každém rohu, super ozvuče-
ní… Prostě pořadatelé to zvládli na jedničku. Šampio-
nát pokračuje dalším podnikem, tentokrát 5. června
na dráze v severomoravských Petrovicích u Karviné.

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

Jakub Nešpor z Litomyšle postoupil 
do celostátního finále v šachu

O víkendu 14. - 15. května se v Kuněticích u Pardubic
konalo finále krajského přeboru mládeže v kategoriích
H10, H12, H14 a H16. V každé kategorii si postup
do uzavřeného turnaje vybojovalo 8 nejlepších žáků
nebo mládežníků z kraje. Litomyšlská šachová škola se
nám rozjíždí pouze pozvolna, a proto jsme ve finále
měli pouze jednoho zástupce v kategorii H12 - Jakuba
Nešpora.
Během roku se konaly čtyři krajské přebory, z čehož tři
nejlepší výsledky se počítaly do celkového pořadí.
Jakub v prvním vybojoval vynikající druhé místo.
V dalších dvou turnajích se mu dařilo trochu méně

a jednoho se zúčastnit nemohl. Do finále tedy postou-
pil až ze šestého místa. Přesto jsme doufali v medaili
a postup na mistrovství Čech (MČ) jsme považovali
za téměř jistý.
Kategorie H12 byla velice vyrovnaná a kromě toho
nebylo dlouho jasné, kolik vlastně bude postupů
na MČ. Houževnatou hrou si Jakub Nešpor vybojoval
postup do finále Mistrovství České republiky v šachu. 
Jakube, je to výborné. Gratulujeme. Veliká pochvala
a obdiv patří rovněž vedoucímu trenérovi šachové
školy Vaškovi Pekařovi.                Ing. Jaromír Odstrčil,

předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

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

Jan Mikulecký 
Autoškola Motorservis

Kpt. Jaroše 405, Litomyšl
zajišťuje přípravu žadatelů

o řidičské oprávnění všech skupin

AKCE
PRÁZDNINY 2011!!!

CENA ŠKOLNÉHO SKUPINA B
(osobní automobil) 7700 Kč

Nejstarší, nejlevnější,
kvalitní a solidní autoškola

www.autoskolamikulecky.cz
e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz

tel. 602 462 175
úřední den: čtvrtek 14.00 –18.30 hodin

Prodám řadovou garáž 
v lokalitě bývalé cihelny (směr Osík).

Cena dle odhadu. Telefon: 732 988 660 

FESTIVALOVÁ
RESTAURACE
10.6.– 5.7. 2011
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Litex Aerobic Show nejen 
s latinsko-americkými rytmy Zumby

V sobotu 7. května se v Městské sportovní hale v Lito-
myšli uskutečnila akce s názvem Litex Aerobic Show.
Pořádal ji místní výrobce sportovního oblečení firma
Litex. Společnost si tak nadělila dárek k narozeninám
a navíc udělala radost všem milovníkům zdravého
pohybu. Na účastníky čekaly rozmanité cvičební lekce
- Dance aerobic, House Moves, Total Body Workout,
Aerobic Mix, Body Balance a Power Core, Port de Bras
a navíc hned dvě lekce Zumby. Celou akcí provázel
výborný moderátor a herec Miroslav Šimůnek, známý
zejména hlavní rolí v Troškově pohádce Z pekla štěstí.
Zahájení si vzal pod taktovku pražský Nike Elite
instruktor Lukáš Kolek. Jeho Dance Explosion byla
opět skvělá, protože Lukáš je výborný lektor i bavič.
Druhá hodina se nesla v duchu posilovacím. Vždyť
zpevnit tělo a svaly chce jistě každý z nás. Lekci
s názvem Total Body Workout s vynikajícími a výživný-
mi bloky předvedla brněnská lektorka Simona Vlacho-
vá, která předcvičuje v prestižních fitcentrech Bosu,

Body Form a Spinning. Nechyběl ani hit cvičebních sálů
a tělocvičen zumba a její latinské-americké rytmy.
Ivana Sotolářová svou zábavnou a taneční hodinou
nenechala nikoho v klidu. 
Tance není nikdy dost, a tak kombinaci Aerobicu
a tance zvolila do své lekce s názvem Aerobic Mix spolu-
organizátorka a lektorka Zita Svobodová. Známé hitov-

ky z rádií a současná pop music byla pro mnohé účast-
nice opět dílkem sportovního vyžití. Snad nikdo z pří-
tomných si nenechal ujít netradiční a úžasný House
Moves v podání bratislavského lektora Milana Ondruše,

který je také instruktor Miss Slovenské republiky a pre-
zentérem mezinárodních kongresů. Milan působí
skromně a nenápadně, ale co dokáže předvést na podiu
je skutečný skvost a zábava. Jeho hodina byla originál-
ní a závěrečný Port de Bras ladný a pohodový. 
Milan byl také přizván moderátorem Miroslavem
Šimůnkem na pomoc při losování 1. části bohaté tom-
boly, a tak příjemně obdaroval nejednu cvičenku.
Po oddychu a rozdání věcných cen od partnerů akce se
opět zumbilo, a to s místní lektorkou Zitou Košnaro-
vou. Závěr patřil pomalé lekci Body balance a Power
Core - lekci protahovací, posilovací a uvolňovací
s další brněnskou lektorkou Evou Vajnrajchovou, která
předcvičuje výhradně hodiny Body and Mind a vede
také dětský aerobic. Pomalý závěr ocenili po tak
náročném dni všichni účastníci.
Ale tím den nekončil. To nejlepší na závěr! Hlavní
dárky tomboly čekaly na své vítěze.

-red-, foto Jiří Ježek a Zdena Hanusová

GRILOVÁNÍ
O VÍKENDECH

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

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ


