
Šampaňské už je pasé.
V Litomyšli se od ledna
křtí nové „projekty“
uhlím, nejlépe hnědým.
Tak totiž pokřtili v Gale-
rii Miroslava Kubíka
nový katalog, mapující
výstavu Zrození fauna –
Bohdan Kopecký. Ta
skončila 8. ledna, ale
ještě o den dříve se
uskutečnila dernisáž,
v jejímž rámci se tento
netradiční křest ode-
hrál. Nový katalog
pokřtili kromě souro-
zenců Miroslavy a Marti-
na Kubíkových také
emeritní starosta Lito-
myšle a přítel Bohdana
Kopeckého Miroslav
Brýdl, kurátor výstavy Martin Dostál, grafik Karel
Štědrý a za Nakladatelství Kant Karel Kerlický. 
Koncem září loňského roku se otevřely dveře „nové“
galerie, nesoucí jméno Miroslava Kubíka.
Pilotní výstava se věnovala dílu Bohdana
Kopeckého a jeho přátel. A aby tento uni-
kátní projekt nezapadl v zapomnění,
vydala galerie společně s Nakladatelstvím
Kant také katalog. „Podařilo se nám jej
vydat při příležitosti této výstavy
a zachycuje nejen výstavu samotnou
a dílo Bohdana Kopeckého zde prezen-
tované, ale i způsob instalace, kterou
provedl Petr Písařík,“ uvedl Martin
Kubík. Právě instalace, která vzbudila
určité názorové rozepře, je v katalogu
skvěle nafocena Martinem Polákem, jedním z nejlep-
ších fotografů v republice. „Tyto fotografie mají
mimořádnou kvalitu a přispívají celkově k tomu, že
by katalog mohl být považován za dobrý,“ dodal Mar-
tin Kubík a kurátor výstavy Martin Dostál pokračoval:
„Knížka je uživatelsky příjemná. Doufáme, že se bude

Dernisáž v Galerii Miroslava
Kubíka spojena s křtem

Oslavte Valentýna
v Litomyšli

v této edici pokračovat i při dalších výstavách. Každá
expozice by totiž mohla mít v tomto formátu svůj
vlastní katalog.“ Ta nejbližší se uskuteční už na jaře

s autory Jiřím Davidem, který svými
malbami s volným využíváním znaků
a politických symbolů významně for-
moval postmoderní program na pře-
lomu 80. a 90. let, kdy se také začal
věnovat instalacím objektů a psaní
textů ref lektujících pozici umělce
a umění ve společnosti, a Stanislavem
Divišem, jehož malířská abstraktně
geometrická tvorba byla po určitý čas
ovlivněna vědeckými informacemi,
systémy a schématy, jejichž zpracová-
vání ho vedlo k založení nového umě-
leckého směru – Vědecký realismus,

dnes je inspirována převážně krajinou a architektu-
rou.
Katalog Zrození fauna – Bohdan Kopecký je v Lito-
myšli k dostání v Infocentru na Smetanově náměstí
a zámeckém infocentru.          Text a foto Jana Bisová
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na zámku

Posudek vlivu R35 na životní prostředí
se přiklání ke vzdálenější variantě 

Litomyšl má alespoň malý důvod se radovat, neboť
Posudek  o vlivech  záměru  „Rychlostní  silnice  R35
v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní
prostředí (nazývaný též EIA) městu dává za pravdu
a jako vhodnější trasu doporučuje tu vzdálenější.
Je to však jen malé vítězství, neboť konečné roz-
hodnutí o bližší či vzdálenější variantě u Litomyšle
rozhodne  Zastupitelstvo  Pardubického  kraje.
Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek před

časem prohlásil, že výsledky odborné studie EIA
budou klíčovým podkladem pro rozhodování kraje
o trase R35. „Na závěr bude zvoleno nejlepší, kompro-
misní řešení. Hlavní úkol je, aby nedošlo k dalšímu
zdržení výstavby silnice R35, která je velmi důležitá
i pro město Litomyšl,“ řekl hejtman a dodal: „Nelze
najít řešení, které bude všemi vnímáno jako nejlepší,
protože se bude vždycky dotýkat zájmů a vlastnictví
některých osob.“                                               > strana 3
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Litomyšl
moderní historické město

V Litomyšli je pro zamilované připravena řada
akcí různého druhu, kterými si mohou proje-
vit svoji náklonnost. Vybere si jistě každý,
vždyť láska kvete v každém věku. 
Říká se, že láska prochází žaludkem, proto
mohou páry volit například mezi hotelem
Aplaus, kde mají od 10. do 14. února připrave-
né Valentýnské menu, restaurací U Kolji, která
od 11. do 14. února nabízí Valentýnský víkend
nebo hotelem Zlatá Hvězda, tam si od 10.
do 14. února nachystali akci s názvem Valen-
týnská Hvězda. Ovšem tělo je možné potěšit
i jiným způsobem nežli jídlem. Savitar nabízí
po celý únor masáže a wellness pro dva. Spíše
ženám pak může udělat radost akce 4. února
od 10.00 s názvem Láska s vůní parfému, která
se uskuteční v Galerii Sofia – Antik Hotelu
Sofia. Jedná se o předvalentýnské posezení
pro ženy věku všelikého, spojené s nadčaso-
vým povídáním o kráse, mužích, lásce a přá-
telství. Jak název napovídá, půjde
samozřejmě o setkání se světovými vůněmi,
které doplní módní přehlídka a možná... při-
jde i kadeřník. 
Již tradiční akcí je pak valentýnská Pusa
na zámku. Kdo po dvou předchozích ročnících
ještě neví, o co se jedná, pak zamilovaná dvo-
jice může využít prostor památky UNESCO
a vyznat si lásku. Partner či partnerka požádá
svůj protějšek o ruku. Zámek bude pro snou-
bence nachystaný 14. února a některé páry
mohou navíc získat svatební obřad v zámec-
kých prostorách zdarma. 
Valentýn však není pouze svátkem zamilova-
ných párů, ale je svátkem všech zamilova-
ných. A lásku mohou přeci projevit i děti,
třeba svým rodičům. Rodinné centrum proto
na 7. února od 10.00 přichystalo Výrobu
valentýnských přáníček, o den později
od 9.00 pak Zdobení valentýnských srdíček.
V zámeckém íčku je 12. února od 10.00
do 16.00 připravena Valentýnská dílna
na zámeckém návrší, kde bude možné vyrobit
si přáníčka, nechat si namalovat něco zajíma-
vého na obličej nebo koupit drobný dáreček. 
Oslavte tedy sv. Valentýna v Litomyšli. Nabíd-
ka je skutečně bohatá a potěší tělo i ducha. 

Jana Bisová, foto František Renza
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřej-

ného prostranství v prostoru Braunerovo nám. před
čp. 91 o velikosti 30 m2 v období od 1. 3. do 30. 9. 2012
za účelem zřízení předzahrádky. Žadatel Savitar s.r.o. 

RaM schvaluje na základě doporučení hodnocení
komise přidělení veřejné zakázky na dodavatele stav-
by pro projekt „Rekonstrukce ČOV a odkanalizování
místních částí města Litomyšl – Nedošín, Lány“ ucha-
zeči s názvem Rekonstrukce ČOV a odkanalizo-
vání místních částí města Litomyšl – Nedošín, Lány
s vedoucím účastníkem sdružení PROFISTAV Litomyšl,
a.s. a členem sdružení PKS INPOS a.s., se sídlem vedou-
cího člena sdružení Tyršova 231, 570 01 Litomyšl. RaM
pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o dílo
s tímto uchazečem.

RaM souhlasí s tím, že Ing. arch. Zdeňka Vydrová
bude do 30. 6. 2012 nadále provádět konzultační
a poradenské činnosti pro rozhodování na úseku roz-
voje města a zajištění architektonické úrovně při povo-
lování staveb.

RaM stanovuje cenu za poskytnutí stolů a následný
úklid prostoru při konání Starodávných jarmarků,
Adventních trhů a Farmářských trhů takto: Starodáv-
né jarmarky a Adventní trhy ve výši 300 Kč/stánek, Far-
mářské trhy ve výši 75 Kč/stůl. Od poplatku jsou
osvobozeny neziskové a charitativní organizace. 

RaM souhlasí s povolením uzavírky chodníku
v prostoru ulice Jiráskova před čp. 133 o délce 31 m
v období od 15. 1. 2012 do 25. 5. 2012 za účelem
odstranění možnosti úrazu chodců z důvodů rekon-
strukce střechy budovy. Žadatel Hochtief CZ a.s. 

RaM souhlasí s navrhovanými termíny akcí, pořáda-
ných odborem vnitřní správy a obrany v roce 2012: Far-
mářské trhy na Toulovcově náměstí - všechny soboty
od 26. 5. do 20. 10. s výjimkou 23. 6., 11. 8. a 22. 9.,
Starodávné jarmarky na Smetanově náměstí v sobotu
23. 6. a 22. 9., salaš U Franka na Smetanově náměstí
ve dnech 21. - 24. 6., rozsvícení vánočního stromu
na Šantově náměstí v neděli 2. 12., Adventní trh
na Smetanově náměstí v sobotu 8. 12., předvánoční
občerstvení v sobotu 15. 12. a 22. 12. RaM souhlasí
s uzavřením veřejného prostranství v místech, kde se
dotyčná akce pořádá.

RaM ruší Komisi pro rozvoj cestovního ruchu
a Komisi pro kulturu a spolkový život. Dále RaM odvo-
lává všechny členy těchto komisí.

RaM zřizuje Komisi pro kulturu, cestovní ruch
a spolkový život a jmenuje předsedou komise pana
Michala Kortyše. 

RaM nesouhlasí s požadavkem pana Radka Pul-
krábka, aby se členové zastupitelstva účastnili kon-
trolních dnů stavby „Revitalizace zámeckého návrší“.
RaM  souhlasí  v souladu  s jednacím  řádem  ZaM
s uspořádáním pracovního setkání členů zastupitel-
stva se zástupci dodavatele a stavebního dozoru přímo
na místě stavby. Termín do 30. 4. 2012. 

Návrh rozpočtu města je hotový 
Po měsících příprav, jednání a hlavně škrtání se letoš-
ní plán finančního hospodaření Litomyšle drží při
zemi. Provozní náklady a výdaje roku 2012 byly stano-
veny maximálně do výše 100 % schváleného rozpočtu
roku 2011. Závěr z jednání je následující. Celkové
výdaje, tedy provozní a investiční, jsou nižší o 32
mil. Kč oproti předcházejícímu roku a na pokrytí
schodku, tedy rozdílu mezi příjmy a výdaji, město pou-
žije přebytek z roku 2011 a úvěry. 
Letos poprvé se jednání o rozpočtu konalo ve třech
kolech. „Výdaje se krátily téměř na všech kapitolách.
Nejméně se krátilo na kapitolách, které vykonávají
státní správu. Na ostatních došlo ke krácení od pro-
vozních výdajů až po investice, tedy od kultury, škol-
ství, až po stavební investice,“ uvedla vedoucí
finančního odboru Městského úřadu Litomyšl Dagmar
Jůzová. V příjmech podle kapitol je letošní rozpočet
o zhruba 9 % nižší, výdaje podle kapitol pak o 7,6 %
nižší oproti loňskému roku. „Věci zbytné vypadly úplně.
Nakonec se do rozpočtu nedostala ani cyklostezka
do Cerekvice nad Loučnou, kdy bychom museli zaplatit
několikamilionovou částku za vyjmutí z půdního
fondu. V rozpočtu nejsou ani žádné větší investiční
akce, protože nechceme rozjíždět nic nového,“ uvedl
starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Nejvíce nás
zatíží podpora stavebních parcel, tedy výstavby rodin-
ných a bytových domů. Našli jsme ale prostředky
na projekt prodloužení ulice Matěje Kuděje, který se
loni odložil. Dále chceme investovat do chodníku
Na Lánech a začneme splácet úvěr na projekt odkanali-
zování Nedošína a Lánů.“ Město si rovněž ponechalo

finanční prostředky na případnou přípravu projektů.
Například by chtělo vypracovat návrh na úsporu energií
na veřejném osvětlení, protože nastartovaná cesta
úspor se začíná vyplácet. Kupříkladu jenom zateplená
Vertexová školka hlásí za rok ušetřených 100 tisíc
korun. 
Co však Litomyšl trápí je rozpočtové určení daní. To se
pro letošní rok změnilo pouze v procentu výnosu z
DPH, protože navýšený výběr jde na důchodový účet,
ale nastavený systém je pro město nevýhodný. „Stát
nám neúměrně nakládá další a další povinnosti, což
nám ubírá peníze, ale my od státu nedostáváme téměř
nic,“ sdělil starosta, který doufá, že se rozpočtové
určení co nejdříve změní. „Připravovaná změna by
mohla odstranit rozdíly mezi malinkými obcemi spo-
lečně s magistráty, protože tyto dvě skupiny na tom
jsou nejlépe, a obcemi kolem 10 tisíc obyvatel, jako
jsme my. Tyto obce jsou na tom nejhůře,“ řekla Dagmar
Jůzová. Pokud by prošla plánovaná úprava, pak by to
pro Litomyšl znamenalo nárůst daňových příjmů
o 18,5 milionů korun, což je již slušná částka. 
Návrh městského rozpočtu bude na úřední desce vyvě-
šen od 6. února. Odpoledne, téhož dne se uskuteční
jednání finančního výboru a 7. února bude návrh před-
ložen radě města. Ke konečnému odsouhlasení dojde
na zastupitelstvu 21. února. Veřejnost může své připo-
mínky uplatnit v souladu s § 11, odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., v platném znění, písemně nejpozdě-
ji do 17. hodiny 20. února na sekretariátu starosty,
případně ústně na zasedání zastupitelstva.  

-bj-

Litomyšl letos zaplatí o 1 milion 143 tisíc Kč méně za
dodávky elektřiny a plynu proti standardním ceníko-
vým cenám energií pro tento rok. „Rozhodli jsme se
nakoupit energie pro chod úřadu a městských organi-
zací centrálně co nejefektivnějším způsobem a zvolili
jsme k tomu energetický trh Českomoravské komodit-
ní burzy Kladno (ČMKBK),“ říká místostarosta Lito-
myšle Radomil Kašpar. Tato instituce se svým loňským
objemem 2,5 milionu megawatthodin zobchodova-
ných energií stala centrálním tržním místem pro náku-
py elektřiny a plynu veřejnými zadavateli. Litomyšl,
která se při nákupu musí řídit zákonem o veřejných
zakázkách, zvolila nejen moderní formu pořízení
energií, ale zejména nejekonomičtější řešení. 
Pro nákup elektřiny v hladině nízkého napětí město
sdružilo spotřebu 11 úřadoven a organizací a vytvoři-
lo jednu centrální poptávku 1.502 MWh. Pro nákup
zemního plynu v režimu maloodběr pak sdružilo spo-
třebu 5 úřadoven a organizací do poptávky zahrnující

2.093 MWh. Důvodem centralizace bylo učinit poptáv-
ku atraktivní pro dodavatele, kteří pak městu za
dodávky energií mohli nabídnout nižší cenu.
Nákup proběhl v úterý 24. ledna na energetickém
trhu ČMKBK. Díky centralizaci i silně soutěžnímu pro-
středí burzy dosáhla radnice ceny elektřiny v hladině
nízkého napětí 1.267 Kč/MWh, zatímco standardní
cena hlavního dodavatele v ČR je 1.504 Kč. Úspora
proti ceníkovým cenám tu představuje 16 % (cca 350
tisíc Kč). U zemního plynu v režimu maloodběr se pak
podařilo vysoutěžit cenu 640 Kč/MWh, zatímco cení-
ková cena hlavního regionálního dodavatele začíná na
1.016 korunách za megawatthodinu. Zde byla realizo-
vána dokonce úspora 37 % (téměř 800 tisíc Kč).
Dodavatelem elektřiny v hladině nízkého napětí se
stala společnost Lumen Energy, a. s., dodavatelem
zemního plynu pak společnost Pragoplyn. „Každá
uspořená koruna je pro nás důležitá,“ konstatuje
Kašpar.                                                                            -red-

Stravování v Scolarestu 
a školkách od ledna podražilo

Těsně před koncem loňského roku odhlasovala Rada
města Litomyšl zvýšení ceny oběda, polévky a salátu
v Scolarestem (přejmenovaný Eurest) provozovaných
školních jídelnách a také stravování v mateřských ško-
lách. Ke zdražení došlo od 1. ledna z důvodu inflace
a změny vyhlášky o školním stravování. V případě Sco-

larestu jde o zvýšení ceny o korunu, u mateřinek
o koruny čtyři. 
Výše ceny 1 menu (polévka, hlavní jídlo, nápoj) v Sco-
larestu pro žáka základní školy, studenta gymnázia či
střední školy, včetně zákonné sazby DPH je nyní 19 Kč
pro I. stupeň ZŠ (7 – 10 let), 21 Kč pro II. stupeň ZŠ (11
- 14 let), 22 Kč pro II. stupeň ZŠ (15 a více let). Výše
ceny hlavního jídla pro externího strávníka, včetně
DPH je pro zaměstnance ZŠ, SŠ, gymnázia, univerzity,
městského úřadu, studenty univerzity a strávníky
„z ulice“ 50 Kč. Polévka je pak za 8 Kč, stejně jako
salát, který stojí 8 Kč/100 g. 
U mateřských škol je zdraženo celodenní stravování
dětí. Cena se z původních 24 Kč přehoupla na 28 Kč.
V případě mateřinek již rodiče museli přistoupit k zvý-
šení limitu ve svých bankách.                                       -bj-

Víte, že se autobusem 
z Poličky dostanete přes
Litomyšl až do Chocně?
Od začátku ledna vešly v platnost další změny autobu-
sových jízdních řádů, které přinesly úpravy i na Svitav-
sku. Zasáhly mimo jiné do linky z Poličky do Chocně,
o jejíž existenci řada cestujících vůbec neví.
„V lednových úpravách jízdních řádů autobusové lin-
kové dopravy došlo ke změnám jízdního řádu linky
č. 810 Polička - Choceň. Tuto linku lze využít také při
cestách ve směru Pardubice a Praha s přestupem
na vlakové spojení,“ uvedl vedoucí odboru místního
a silničního hospodářství Městského úřadu Litomyšl
Pavel Jiráň. 
Jízdní řád této linky naleznete na www.oredo.cz,
www.litomysl.cz (Aktuality z městského úřadu) nebo
si spojení můžete vyhledat na www.idos.cz. -red-

Nákupem elektřiny a plynu na burze
ušetří město přes 1 milion korun

Zasedání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva města Litomyšl
se uskuteční v úterý 21. února od 16.00 v Lido-
vém domě. Na programu bude rozpočet města
na rok 2012 a majetkoprávní záležitosti. 
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Město Litomyšl v lednu obdrželo Posudek o vli-
vech záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku
MÚK Ostrov – MÚK Staré Město“ na životní pro-
středí. Do písemné formy posudku je možné
nahlížet v úřední hodiny na odboru životního
prostředí Městského úřadu Litomyšl nebo pro-
střednictvím Informačního systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české
informační agentury životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách  
Ministerstva životního prostředí
(http://www.nzp.cz/eia).
Každý může zaslat na ministerstvo životního
prostředí své písemné vyjádření k posudku
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informa-
ce o posudku na úřední desce Pardubického
kraje, které bylo 9. ledna. 

Jiří Randák, vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu Litomyšl

Studie parkovacího domu na ulici Kapitána Jaroše.

Parkovací domy jako
investiční příležitost
Hned tři vyhledávací studie na parkovací domy má
zpracované Město Litomyšl. Jedná se o parkingy
v lokalitách Zahájská, Komenského náměstí a pod
základními školami na ulici Kapitána Jaroše. Všechny
tři studie město nabízí na svých webových stránkách
www.litomysl.cz jako investiční příležitosti pro podni-
katele. Prozatím projevila zájem jedna firma, ale
k dohodě nedošlo. 

Studie parkovacího domu na Komenského náměstí.

Zveme vás na
veřejné projednání záměru
RYCHLOSTNÍ SILNICE
R35 V ÚSEKU
MÚK OSTROV –
MÚK STARÉ MĚSTO 
Středa 8. února 2012, 14.30 hodin
Kongresový sál 
Státní zámek Litomyšl 

Posudek vlivu R35 na životní prostředí se přiklání
ke vzdálenější variantě od Litomyšle

„Minulý rok se uskutečnilo jednání s firmou, která by
mohla postavit parkovací dům za určitých obchodních
podmínek a s jistou mírou návratnosti,“ potvrdil sta-
rosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Město se ale
snaží nastavit podmínky tak, aby cena parkovného
nebyla prioritou. Stále hledáme někoho, kdo by
do toho šel, třeba i s podporou města.“ Právě podpora
města, tedy vzájemná spolupráce veřejného a soukro-
mého sektoru nazvaná PPP (Public Private Partners-
hips), je podle starosty jednou z cest. PPP projekty
zvyšují kvalitu i efektivnost veřejných služeb, včetně
výkonu státní správy a urychlují realizaci významných
infrastrukturních projektů s pozitivním dopadem
na rozvoj ekonomiky.
Vizualizace všech tří parkovacích domů jsou
na www.litomysl.cz v sekci Podnikatel / Investiční pří-
ležitosti.              -bj-, vizualizace archiv Města Litomyšl
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Starosta Litomyšle Michal Kortyš pak
k posudku uvedl následující: „Tento
dokument mě utvrdil v tom, že důvo-
dy, které silnici přibližují k Litomyšli,
jsou spíše pocitového charakteru
a naopak ty, které hovoří pro vzdále-
nější variantu, jsou pragmatické.
Z dlouhodobého hlediska je rozhod-
nutí pro vzdálenější variantu jistě
lepší. Uvidíme, jaký názor na to bude
mít Pardubický kraj.“ 
Zpracovatel posudku RNDr. Vladimír
Ludvík se ve své zprávě zabývá dvěma
variantami R35 kolem Litomyšle –
základní (vzdálenější od města vedenou až za Korni-
cemi) a trasou nazvanou subvarianta Sedliště – jih,
která je blíže k Litomyšli. V posudku k vyhodnocení
vlivů „základní trasy“ a „subvarianty Sedliště – jih“
dle jednotlivých složek životního prostředí pak
uvádí: 
- „Z hlediska vlivů na ovzduší vykazuje jednoznačně
méně významné vlivy základní trasa (nižší vlivy z hle-
diska imisních limitů).
- Z hlediska vlivů hluku vykazuje jednoznačně méně
významné vlivy základní trasa (nižší vlivy z hlediska
hlukových limitů).
- Vlivy na povrchové vody jsou méně významné
u základní trasy, kde se předpokládá podlimitní vliv
na Končinský potok. Významnější vlivy jsou u subva-
rianty Sedliště-jih, kde je vedle Končinského potoka
ovlivněn i potok Kornický.
- Vlivy na podzemní vody obou variant jsou srovnatel-
né. Potenciálně větší riziko je v případě vlivu
na vodní zdroj Bohuňovice ve var. Sedliště-jih,
na druhé straně zdroj Cerekvice - Pekla je významněj-
ší. V obou variantách se však předpokládá splnění
takových podmínek, které možnost ovlivnění vodá-
renských zdrojů prakticky vyloučí.
- Vlivy na půdu jsou méně významné u subvarianty
Sedliště - jih, která vykazuje menší zábor půd
v I. třídě ochrany ZPF a v součtu I. a II. třídy ochrany
ZPF (dle Metodického pokynu ministerstva zeměděl-
ství č.j. 1067/96 k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochra-
ně zemědělského půdního fondu v platném znění).
U subvarianty Sedliště – jih vzniká poměrně velká
plocha obtížně obhospodařovatelných zemědělských
půd v úzkém pásu mezi uvažovaným záměrem a stá-
vající I/35.
- U vlivů na flóru a ekosystémy vykazuje méně
významné vlivy základní trasa, která vyvolá jeden
střet s lokalitou malého významu (lesní porost
ve svahu nad Končinským potokem). Významnější
vlivy vykazuje subvarianta Sedliště-jih, která vyvolá
jeden střet s lokalitou velkého významu (přemostění

Posudek dále obsahuje stanovisko ministerstva
životního prostředí, ve kterém se říká: „Na základě
oznámení, dokumentace, posudku, veřejného pro-
jednání a vyjádření k nim uplatněných vydává minis-
terstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle
§ 21, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v sou-
ladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů
na životní prostředí souhlasné stanovisko k záměru:
„Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK
Staré Město“ (z uvažovaných subvariant se na zákla-
dě procesu EIA považují za vhodnější k realizaci z hle-
diska menších vlivů na životní prostředí v prostoru
Litomyšle základní trasa, v prostoru Janova sub-
varianta Janov).“                                                         -red-

Kornického potoka a průchod přes porosty vlhkých
luk).
- V případě vlivů na faunu a migraci živočichů nelze
rozhodnout, zda je vhodnější soustředění více bariér
do jednoho koridoru, či vytvoření nové bariéry
v dosud volném prostoru.
- U vlivů na krajinu a krajinný ráz lze konstatovat, že
základní trasa přináší větší vlivy v krajině dosud
nedotčené silniční stavbou většího rozsahu (uvažo-
vaná R35). Subvarianta Sedliště – jih přináší větší
vlivy ve formě rozsáhlejšího souběhu s další význam-
nou silniční stavbou (uvažovaná R35 a stávající I/35)
a vykazuje vyšší intenzitu vlivů na krajinu. Z hlediska
vizuálních vlivů na krajinu vykazuje méně významné
vlivy základní trasa, která je uvažována ve větší míře
v zářezech, zatímco subvarianta Sedliště – jih je
vedena ve větší míře po násypech a navíc vyžaduje
realizaci protihlukových stěn.
- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou
méně významné u základní trasy (průchod jednou
archeologickou lokalitou. Varianta Sedliště – jih
vykazuje větší vlivy (průchod 4 archeologickými
lokalitami).
- Z hlediska vlivů na rozvoj sídel vykazuje menší vlivy
základní trasa, která jednak vede ve větší vzdálenos-
ti od sídel, jednak nevykazuje konflikt s plánovanými
plochami rozvoje bydlení. Subvarianta Sedliště – jih
vykazuje větší vlivy na rozvoj sídel. Jednak vede
v menší vzdálenosti od sídel, jednak je v konfliktu
s plánovanými plochami rozvoje bydlení (Řídký,
Nedošín, Litomyšl).
Souhrnně pak je možné konstatovat, že:
- Z hlediska vlivů na obyvatelstvo, na ovzduší, vlivů
hluku, vlivů na povrchové vody, na flóru a ekosysté-
my, na hmotný majetek a kulturní památky a na roz-
voj obcí vykazuje menší vlivy základní trasa.
- U vlivů na podzemní vody, na faunu a migraci živo-
čichů a na krajinu jsou vlivy základní trasy a subvari-
anty Sedliště - jih srovnatelné.
- U vlivů na půdu vykazuje menší vlivy subvarianta
Sedliště – jih.
Závěrem k tomuto bodu je možno konstatovat, že cel-
kově menší vlivy na životní prostředí v prostoru Lito-
myšle vykazuje základní trasa a tím je také vhodnější
k realizaci. Subvarianta Sedliště – jih vykazuje celko-
vě větší vlivy na životní prostředí a tím je také méně
vhodná k realizaci.
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Pamětní desky by se měly na Komenského vrátit
Pamětní desky, připomínající židovskou synagogu
v Litomyšli a také osud místních obětí holocaustu,
byly na panelový dům na Komenského náměstí umís-
těny v roce 1992. Ovšem nyní bychom je zde hledali
marně.
„V roce 2011 se vlastníci bytového domu, na němž byly
desky umístěny, rozhodli objekt zrekonstruovat. Sou-
částí stavebních prací bylo i zateplení obvodových
konstrukcí bytového domu a z tohoto důvodu
a z důvodu ochrany pamětních desek byly tyto
na počátku prací v červenci 2011 demontovány,“
vysvětlil jeden z vlastníků Josef Filipi. Desky jsou
v tuto chvíli uloženy v budově městského úřadu
a čekají na návrat. „Dle našeho názoru by desky měly
být co nejdříve vráceny na předchozí místo, tj. na fasá-
du v blízkosti stojícího domu a souběžně s tím je naším
záměrem jednat se zástupci Města Litomyšl o výhledo-
vém zřízení samostatně stojícího památníku,“ uvedl
člen představenstva a vedoucí Správy budov a hřbito-
vů společnosti Matana a.s. (založena Židovskou obcí
v Praze jako společnost, jejímž úkolem je vykonávat
správu většiny nemovitostí ve vlastnictví Židovské
obce v Praze a od roku 2001 také Federace židovských
obcí v ČR) Mojmír Malý. Město Litomyšl se v dané zále-
žitosti již angažuje, ale prozatím hledá pouze vhodněj-
ší formu, než jsou samotné desky. „Zvažujeme možnou
náhradu těchto desek stélou, stojící v prostoru. Nesla
by stejné informace, které jsou uvedeny na pamětních
deskách. Nejedná se však o památník v pravém slova
smyslu.“ sdělil vedoucí oddělení rozvoje odboru roz-
voje a investic Městského úřadu Litomyšl Antonín
Dokoupil a dodal: „Samozřejmě případná realizace je
závislá na finančních prostředcích.“ Město původně

První miminka v litomyšlské porodnici
Zatímco někteří lidé ještě zůstávali opojeni oslavami
příchodu nového roku 2012, v litomyšlské porodnici
se již chystali na příchod prvního letošního miminka.
Ani tentokrát nebylo přímo z Litomyšle - první se na
svět přihlásil chlapeček z nedalekých Višňárů.
Malý Antonín Krejsa se narodil 1. ledna v 19.55 s vá-
hou 2 650 gramů a 49 centimentry. „Miminko se mělo
narodit 3. ledna, tak nám to v podstatě vyšlo,“ uvedla
šťastná maminka Jaroslava Krejsová, která rovněž
prozradila důvody výběru jména. „Toto jméno není

v dnešní době tak obvyklé, ale líbilo se nám. Otevřeli
jsme kalendář a procházeli ho,“ dodala maminka.
Na Toníčka doma čekala tříletá sestřička Lenička a ta-
tínek Zdeněk. 
První Litomyšlánek, respektive první Litomyšlanka se
narodila na Tři krále ve 13.07. Prvenství si pro rok 2012
vybojovala Adélka Rosypalová. Při narození vážila
3 200 gramů a měřila 48 centrimetrů. „Adélka se naro-
dila mimo termín, který byl původně stanovený na 17.
ledna. Bylo to deset hodin bolesti, ale stálo to za to.
Všichni byli moc fajn,“ řekla maminka Pavlína Češko-
vá. Stejně jako Krejsovi i rodiče malé Adélky sáhli při
výběru jména po kalendáři. „Jméno Adélka se nám
líbilo, tak jsme se pro něj rozhodli,“ potvrdila mamin-
ka, pro kterou je Adélka prvním potomkem. Na dceru
se doma těšil otec Petr Rosypal. 
Možná, že to vypadá, že se děti rodí jako na běžícím
pásu, ale statistika je jiná. Křivka porodnosti klesá
v celé České republice, litomyšlskou porodnici nevyjí-
maje. „V roce 2011 jsme přivedli na svět 615 dětí,
z toho bylo osm dvojčátek. Oproti roku 2010 se jedná
zhruba o 5,5% pokles, což je možná i menší pokles
ve srovnání porodnic v celorepublikovém měřítku,
které referují už 10% pokles porodnosti,“ sdělil primář
gynekologicko-porodnického oddělení Litomyšlské
nemocnice MUDr. Harald Čadílek a upřesnil: „Tenden-
ce je určitě klesající. Bohužel, demografické údaje
jsou v tomto nekompromisní a musíme počítat s tím,
že úbytek porodnosti bude jen pokračovat.“ Primář

Pohlednice: Synagoga v levém rohu.

Prvnímu miminku roku 2012 v litomyšlské porodnici, Anto-
nínu Krejsovi, i jeho mamince Jaroslavě přišel poblahopřát
starosta Litomyšle Michal Kortyš. Miminko dostalo pamětní
list od Ludmily Jandové a drobný finanční obnos.

Také na Adélku Rosypalovou a její maminku Pavlínu Češko-
vou se přišel podívat starosta Litomyšle. Holčičku opět
obdaroval pamětním listem, finančním obnosem a jako
první Litomyšlanku roku 2012 také knihou Litomyšl 1259-
2009. 

však zůstává optimistou a spoléhá na dobré jméno
porodnice. „Naši porodnici posledních pět šest let
vyhledává zhruba polovina maminek takzvaně spádo-
vých. Jde o maminky, které jsou z větší dálky, mají
jinou porodnici blíž a přitom přijedou porodit k nám.“
Lékař rovněž vyvrací spekulace o rušení porodnice.
„V tuto chvíli rozhodně není důvod k obavám. Žádné
oficiální rozhodnutí nepadlo. Šíří se různé fámy, ale
zatím je to vše právě na úrovni fám.“ 

Text a foto Jana Bisová

zvažovalo, že by na Komenského náměstí umístilo
sochu Aleše Veselého Ty a Já a ti, kteří již nejsou.
K dohodě s umělcem však nedošlo z finančních důvo-
dů. V nejbližší době by tedy mělo dojít k jednání mezi
radnicí a Matanou o opětovném umístění desek i o dal-
ším možném uctění památky litomyšlských Židů. 
Neorománsko-maurskou synagogu si vystavěla zdej-
ší židovská náboženská obec v letech 1909-1910.
Podle projektu architekta Čeňka Vaňka stavbu pro-
vedla firma stavitele Antonína Beba. Náklady
na výstavbu činily 46 tisíc tehdejších korun. Budova
měla hlavní loď, předsíň a dvě cibulovité věže a stá-
vala v ulici Bernardka u břehu Loučné (pozem. par-
cela č. 278/22 o rozloze 180 m2, katastr. území
Litomyšl, vedená jako ostatní plocha - zeleň, chrá-
něné území). U synagogy není známo působení žád-
ného rabína. Stěžejní badatelská publikace H. Golda
Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Ver-
gangheit und Gegenwart nepřináší, kromě pár foto-
grafií, žádné informace o litomyšlské židovské obci.
Po válce sloužila opuštěná stavba jako skladiště, její
vnitřní zařízení bylo postupně zničeno. Synagoga
byla zbořena v letech 1968-1969 z důvodů výstavby
panelového sídliště.

Židé z Litomyšle se většinou hlásili k české národnos-
ti a smýšleli vlastenecky. Konec tohoto soužití však
přinesla německá nacistická okupace. Postupné
šikanování a diskriminace židovského obyvatelstva
vyvrcholila dne 3. 12. 1942, kdy bylo do Terezína
a následně do dalších vyhlazovacích táborů deporto-
váno přesně 100 židovských obyvatel Litomyšle, pře-
žilo jen 13 osob.              

-bj- (zdroj: www.zanikleobce.cz)

V objektu zušky by mohly 
vzniknout nové učebny a sál

Spíše na hraně jsou prostorové možnosti Základní
umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli. Město
se proto rozhodlo využít 28. kola výzvy Regionálního
operačního programu NUTSII Severovýchod (Oblast
podpory 2.2. Rozvoj měst) a požádat o dotaci na pro-
jekt přestavby půdních prostor objektu na ulici R. Stří-
teského. Za 9 milionů 900 tisíc by zde mohly
vzniknout nové učebny a navíc prostorný sál. 
Projekt půdní vestavby by v případě realizace umož-
nil rozšířit kapacitu ZUŠ o další tři učebny a navíc
o sál pro zhruba 140 osob. „Hudebka“ má pouze sál
s 50 místy a pro větší akce si musí prostory pronají-
mat jinde. „Pokud by to dopadlo, tak nám to umožní
přesun učebny nauky z budovy Tunelu pod kostel.
Tím se nám otevře možnost vylepšení tamní zkušebny
pro kapely. Zároveň bychom získali svůj vlastní velký
sál,“ vysvětlil místostarosta Litomyšle a bývalý ředitel
ZUŠ Radomil Kašpar. S přípravou však byly spojeny

komplikace, které se nakonec podařilo vyřešit. „Nara-
zili jsme na problém s památkáři, jež nám nedovolili
ze strany do ulice zasahovat do střechy. Největším
oříškem však byl přístup na půdu,“ přiznal místosta-
rosta. Tam se totiž dá vejít pouze po malém schodišti.
Nabízela se možnost dostat se pod střechu z prvního
patra, ovšem tím by zuška přišla nejen o jednu učeb-
nu na tomto podlaží, ale zároveň i o učebnu plánova-
nou v podkroví. „Rozhodli jsme se nakonec pro vstup
ze dvorku. Ten se zastřeší prosklenou střechou a pod
ní se umístí schodiště,“ popsal řešení Radomil Kaš-
par. 
V případě kladného vyjádření o přidělení dotace by
stavební práce mohly začít na jaře roku 2013. Inves-
tice do nich má činit 8,7 milionů korun, 1,2 milionů
je určeno na dovybavení. Výše dotace může dosaho-
vat až 85 % z celkových způsobilých výdajů, zbytek by
byl hrazen z rozpočtu města. -bj-

Jedna z možných podob stély. Autor návrhu Jiří Mělnický.
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Rok 2012 ve znamení oslav UNESCO
aneb „2012 – 20 let, 12 památek, 1 země“ 

Rok 2012 bude pro památky UNESCO
ve znamení oslav. Spolu s ostatními
památkami, které jsou zapsány na pres-
tižním Seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví, si také památky z
Čech a Moravy budou připomínat 40.
výročí od podpisu Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví. Českou
republiku však v této souvislosti čeká ještě jedno
velké výročí – v roce 2012 to bude již 20 let od zápi-
su prvních tří českých památek UNESCO na tento
prestižní Seznam. Před dvaceti lety byla zapsána his-
torická jádra Prahy, Českého Krumlova a Telče. 
Od této doby se podařilo zapsat již neuvěřitelných 12
českých a moravských památek UNESCO a Česká
republika se tak stala UNESCO velmocí. 
V roce 2012 bychom rádi představili všech 12 pamá-
tek, které byly od přijetí Úmluvy v ČR zapsány
na Seznam světového kulturního a přírodního dědic-
tví, tak trošku jiným způsobem. Představení chceme
provést ve srovnávacím stylu v duchu hesla „v tako-
vé společnosti máme tu čest být“ - to znamená jedi-
né: pokusíme se nalézt ve světě slohově podobné

stavby, které jsou v širokém povědomí
potencionálních návštěvníků a předsta-
víme je jako svoje „známější kolegy“.   
Plánujeme osvětovou kampaň také mezi
poslanci a senátory. Na přátelské akci v
Senátu chceme založit Klub UNESCO.
Tímto krokem hodláme zahájit získávání

lidí – milovníků památek. Členy Klubu budeme pravi-
delně informovat o nejrůznějších akcích, které se
odehrávají na památkách UNESCO. Připravovat bude-
me také zajímavé bonusy v podobě například vol-
ných vstupů, víkendových pobytů apod. V
souvislosti s Klubem (a rozvojem sociálních sítí)
založíme na Facebooku  stránky  UNESCO,  které
propojíme s webem www.unesco-czech.cz. Pokud
získáme potřebnou finanční dotaci, rádi bychom
webovské stránky doplnili o novou fotogalerii
pro zaregistrované odborníky, kde budou k dispozi-
ci upravené fotografie v kvalitě pro tisk. 
S ohledem na výjimečná výročí plánujeme připravit
příležitostné pamětní razítko, turistickou známku
a korespondenční lístky s přítiskem.  
Stranou nenecháme ani budoucí potenciální

ních akcí, které se uskuteční v regionu
v letošním roce. Kalendář akcí není
určen pouze turistům. Inspiraci pro zají-
mavý výlet v něm jistě najdou i místní,
kteří mohou materiál získat na pultech
informačních center.

Brněnský veletrh byl pouze první letošní akcí,
na které byla prezentována pestrá nabídka regionu
ležícího podél historické hranice mezi Čechami
a Moravou. Již v únoru bude Českomoravské pomezí
a jeho atraktivity představeny na veletrhu Holiday
World v Praze. Prostřednictvím expozice Destinační
společnosti Východní Čechy se pak bude náš region
prezentovat na veletrzích v Olomouci, Hradci Králo-
vé nebo Plzni, ale i v několika slovenských, polských
a německých městech.
Další novinkou, která je nachystána pro letošní turis-
tickou sezónu, je slevový program nazvaný Bonus pas
Českomoravského pomezí. Projekt, jehož cílem je
podpora cestovního ruchu v regionu, nabídne
návštěvníkům možnost využít výhodných cen pro-
střednictvím slevové knížky, poskytovateli slevy pak
účinnou formu propagace a předpoklad zvýšeného
zájmu zákazníků o jeho služby. Dobrovolný svazek
obcí Českomoravské pomezí nabízí všem poskytova-
telům služeb v naší turistické oblasti možnost zdarma
se do tohoto projektu zapojit. Podrobné informace,
podmínky a pravidla projektu jsou k dispozici na por-
tálu www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem
„Bonus pas“. Text a foto Jiří Zámečník,

manažer Českomoravského pomezí

Zapojte se 
do Litomyšle lázeňské

O víkendu 28. a 29. dubna pro-
běhne ve Smetanově rodišti
Otevření 1. litomyšlské lázeň-
ské sezóny, akce kulturně-
recesního ražení, v jejímž
rámci se část města promění
v lázeňskou promenádu.
V duchu Váchalova odkazu se

tak zrodí první české lázně
ducha, kde vodu nikdo nepi-
je. Kromě toho, že všichni
občané města, jakož i
přespolní, jsou na tuto
akci srdečně zváni,
bychom vám rádi touto
cestou nabídli účast na
víkendovém programu.
Máte-li nápad, jak se otevře-
ní aktivně zúčastnit, neváhejte
nás v nejbližší době kontaktovat na e-mailu
marie.venclova@gmail.com či telefonním čísle 728
060 220. Dveře jsou otevřené veškerým kulturním ini-
ciativám, pouličnímu divadlu, hudebním vystoupe-
ním, zvláště pak s lázeňskými tématy, zasazenými do
20. a 30. let minulého století, jakož i finančním darům
a jiným způsobům hmotného přispění k organizaci
celé akce. Těšíme se na spolupráci. 

za Litomyšl lázeňskou Marie Venclová

návštěvníky památek UNESCO. V případě získání
dotace jsme připraveni zorganizovat soutěž pro žáky
a studenty a připravit metodickou pomoc pro učitele
základních škol na téma „Co je to UNESCO“. 
Ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj při-
pravujeme také odborný seminář. Řadu soutěží, spo-
lečenských či kulturních akcí připravují
i „dvacátníci“ - města Český Krumlov, Telč a Praha.   
Velmi si ceníme spolupráce s agenturou CzechTou-
rism, která si téma památek UNESCO vzala jako jedno
ze tří nosných témat pro rok 2012 i směrem do zahra-
ničí. Ing. Michaela Severová, 

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 

Také v letošním roce se za velkého zájmu
odborné i laické veřejnosti uskutečnil
na brněnském výstavišti mezinárodní
veletrh turistických možností Region-
tour. Na prezentační akci, která proběhla
ve dnech 12. – 15. ledna, ani letos nechy-
běli zástupci Českomoravského pomezí. Tato turistic-
ká oblast se po několika letech představila v rámci
samostatné expozice, jejíž realizace byla umožněna
díky projektu „Českomoravské pomezí – pět barevných
světů“.
Pestré barvy a velkoformátové fotografie nejvýznam-
nějších atraktivit, které byly v expozici použity, přilá-
kaly během čtyř veletržních dnů mnoho návštěvníků.
Na jejich dotazy odpovídali pracovníci informačních
center měst Českomoravského pomezí, tedy Litomyš-
le, Poličky, Svitav, Moravské Třebové a Vysokého Mýta.
Na stánku byly návštěvníkům k dispozici propagační
a informační materiály turistické oblasti i jednotlivých
členských měst. V rámci veletrhu byla představena
také novinka, kterou je Kalendář akcí Českomorav-
ského pomezí pro rok 2012. Skládačka představuje
více než padesát atraktivních kulturních a sportov-

Českomoravské pomezí
se prezentovalo v Brně

Další anketa Pardubického kraje ke stavu silnic
Již na jaře loňského roku uskutečnil Pardubický kraj
dotazníkové šetření, které mělo přinést názory obča-
nů na stav silnic a silniční dopravy v regionu. V obcích
Pardubického kraje byly umístěny schránky s anketními
lístky. Tyto tzv. komunikační schránky jsou opět zpět. 
„Anketa měla velký úspěch a přínos pro další rozhodo-
vání o silničním hospodářství, rozhodli jsme se ve spo-

lupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
realizovat druhé kolo kampaně,“ uvedl Jan Tichý, člen
Rady Pardubického kraje zodpovědný za dopravu,
dopravní obslužnost a investice. V Litomyšli tuto
schránku společně s anketními formuláři naleznete
v Infocentru na Smetanově náměstí. 

-red- 
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Výstava v muzeu představuje 150 let Vlastimilu
Pěvecký sbor Vlastimil snad není třeba představovat.
Kdo z vás však ví, kolik let v Litomyšli působí? Toto
číslo možná někoho překvapí, protože je tomu již 150
let. Není se proto čemu divit, že Vlastimil byl u všeho,
tedy skoro u všeho. A právě název Byli jsme skoro
u všeho nese výstava v regionálním muzeu, mapující
toto století a půl. Navštívit ji můžete až do 26. února
a kromě fotografií, plakátů či různých písemností, je
k vidění i unikátní prapor sboru starý 149 let. 
„Skutečně, zpěváci Vlastimilu byli u většiny událostí,
které byly významné v minulosti i současnosti Lito-
myšle. Byli u odhalení pomníků Šmilovského, J.
A. Komenského, B. Smetany, A. Jiráska, otevření Sme-
tanova domu, Růžového paloučku, gymnázia, soko-
lovny, muzea, naposledy odhalení pamětní desky J.
Metyšovi. Vlastimil zpíval při návštěvách císaře Fran-
tiška Josefa I., T. G. Masaryka i sedmi středoevrop-
ských prezidentů,“ potvrdil nejdéle „sloužící“ člen
Vlastimilu Petr Jonáš, který loni oslavil 50 let
ve sboru. Ustavující valná hromada pěveckého sboru
Vlastimil se konala 1. listopadu 1862. Účastnilo se jí 61
osob, které zvolily předsedou Antonína Šantu, lito-
myšlského děkana. Na založení spolku měli velký podíl
Josef Valouch, který se stal jeho prvním jednatelem
a Theodor Tomášek, kapelník ostrostřelecké kapely,
jenž se záhy stal i prvním sbormistrem Vlastimilu.
Samotná činnost spolku však začala již 8. března 1862,

kdy se na radnici na základě výzvy ke shromáždění 28.
února sešlo 103 přihlášených členů. Na této schůzi byl
zvolen prozatímní výbor, který vypracoval stanovy
spolku. 
Členy Vlastimilu byli prvních padesát let pouze muži
a šlo o nejvýznamnější osobnosti města. Sbor se
postupně rozrůstal, což mu záhy umožnilo předvádět
i tak náročná vystoupení, jako byly například opery.
Od roku 1912 měl sbor i ženský oddíl. V roce 1940 navíc

vznikl dětský oddíl, který byl o tři roky později rozší-
řen o dívčí část. „Členové sboru, neovlivněni médii,
měli více času na provozování své záliby, ale zpočátku
se omezovali na činnost ve svém městě a jeho nejbliž-
ším okolí a na zpěv jednoduchých vlasteneckých písní.
Později ambice sboru stoupají a Vlastimil ve spoluprá-
ci s dalšími organizacemi si troufl na provedení větši-
ny Smetanových oper, ale i oper dalších autorů,“ uvedl
Petr Jonáš. 
Po roce 1989 se sbor vrací k církevní hudbě, ke koncer-
tům v chrámovém prostředí. „Uspěchaná doba ale při-
náší nedostatek času střední generaci, mladí mají již
jiné hudební žánry. Narůstají i finanční nároky, které
limitují počty vystoupení,“ řekl s povzdechem Petr
Jonáš a dodal: „Dnes již Vlastimil není početným sbo-
rem, který se nevejde do autobusu. V Litomyšli vznik-
ly opět samostatné sbory mužů a žen, studentky
pedagogické školy již nezpívají ve Vlastimilu jako
v bývalých letech a zpívají v Kosu. Ve sboru již nezpí-
vají učitelé, kteří by přivedli své žáky, jako tomu bylo
v mém případě, kdy ve sboru zpívali čtyři moji pedago-
gové z gymnázia. Ani vyučující základní umělecké
školy nejsou našimi členy, aby nás po odborné muzi-
kantské stránce posílili a dopomohli s hudebním
doprovodem.“ 
Ovšem i přesto se může Vlastimil pochlubit celou
řadou vystoupení v zahraničí i v České republice.

Prapor, jehož svěcení se uskutečnilo 16. srpna 1863. Je ušit
z polohedvábné tkaniny, na které je provedena malba.
Na lícové straně je namalovaný chlapec, podpírající štít se
znakem města Litomyšle a držící žerď, na níž je upevněn
praporec s nápisem Vlastimil. Ve spodní části listu stuha
s nápisem: Litomyšle. Na rubové straně je vyobrazena lout-
na s vavřínovým věncem, kolem níž je bohatý ornament
ze stylizovaných květů, v dolní části stuha s nápisem: Zpěve-
vem Čechu ku předu.

Místo výkonu práce: Město Litomyšl

Platové podmínky:

- platový tarif - podle přílohy č. 1 k NV 564/2006
Sb., 12. platová třída,  
stupeň podle uznané praxe,

- příplatek za vedení,
- osobní příplatek - podle dosahovaných výsledků

Předpokládaný termín výběrového řízení:
duben 2012

Předpokládaný nástup do funkce:
1.9.2012

Jmenování na dobu určitou šesti let s možností
se o pozici ucházet znovu.

Předpoklady pro jmenování ředitele:

- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- vzdělání VŠ (případně SŠ s nejméně tříletou

praxí)
- znalost právních norem v oblasti činnosti

a hospodaření příspěvkových organizací
- zkušenosti s vedením týmu spolupracovníků
- dobrá uživatelská znalost práce na PC, znalost

elektronické komunikace, textového a tabul-
kového editoru

- řidičský průkaz skupiny B

Další preferované schopnosti, vlastnosti

a dovednosti:

- vysoké pracovní nasazení, iniciativa, flexibilita
- zodpovědnost, spolehlivost, časová disponibilita
- znalost jednoho světového jazyka
- dobré odborné znalosti a praktické zkušenosti

z oboru kultury
- všeobecný rozhled a znalosti
- orientace v místní a regionální kulturní sféře
- nepodjatost, morální bezúhonnost

Náležitosti písemné přihlášky:

- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- adresa pro doručování
- číslo telefonu
- e-mail

Přílohy k přihlášce:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosa-

vadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než

3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém

vzdělání
- koncepce činnosti Smetanova domu v horizon-

tu šesti let
- „čestné prohlášení“ a „lustrační osvědčení“

(postačí doklad o podání žádosti o vydání
osvědčení) v souladu s § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., tzv. „lustrační zákon“ (nevzta-
huje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

Podání přihlášky: 

Přihlášky s požadovanými doklady dodá uchazeč
v obálce označené „Výběrové řízení na ředitele
SD - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 16. 3. 2012
na adresu: 
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000,
570 20 Litomyšl

Bližší informace podají: 
Ing. Bohuslav Pulgret, tajemník MÚ Litomyšl,
461 653 310
Ing. Michaela Severová, vedoucí odboru KCR,
461 653 311

Schváleno usnesením rady města č. 23/12
ze dne 10. 1. 2012 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Město Litomyšl zřizovatel příspěvkové organizace Smetanův dům Litomyšl, vyhlašuje v souladu

s ustanovením čl. II odst. 8) organizační směrnice č. 11/11, (pravidla pro jmenování a odvolání ředitelů
příspěvkových organizací města, ev. č. řídící dokumentace OS/1318/R), výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel / ředitelka Smetanova domu Litomyšl

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.

Zazpíval třeba v Německu, Nizozemí, Francii či Sloven-
sku. Účinkoval v rámci festivalů Smetanova Litomyšl,
Janáčkovy Hukvaldy, Kociánovo Ústí, Novákova
a Tomáškova Skuteč, Musica sacra v Levoči, Křičkovo
Jevíčko, Otvírání studánek a dalších. Letos v květnu
bude koncertovat společně se zahraničními sbory
z Rodenu a Levoče v kostele Povýšení sv. Kříže, v pro-
sinci pak Vlastimil vystoupí ve Smetanově domě
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. „Rád bych
vás případně pozval do našich zkoušek, abyste se
aktivně podíleli na dalších desetiletích našeho sboru,“
pronesl na závěr pozvánku pro případné zpěváky Petr
Jonáš.                                            -red-, foto Jana Bisová



7

Galerie de Lara s novou majitelkou
Začátkem srpna 1990 zahájila činnost Galerie de Lara.
Předloni jsme si tak připomněli již 20 let, co v Litomyš-
li působí. Jméno de Lara si vysloužila podle bývalé
zámecké paní Marie Manrique de Lary, manželky Vrati-
slav z Pernštejna, která byla milovnicí umění. Majitele
Pavlu a Miroslava Brýdlovy v roce 2001 vystřídala
Marie Zoubková. Ta se však rozhodla „majitelské
žezlo“ také předat, a tak má galerie od letošního roku
novou majitelku – Alenu Dudychovou. Její manžel,
Jiří K. Dudycha odpověděl na několik otázek a nastínil
další směřování galerie. 

Přebíráte Galerii de Lara. Stáváte se novým
majitelem nebo jen provozovatelem?
Majitelkou galerie se stává moje manželka, Alena
Dudychová, ale je jisté, že bude zapojená celá rodina.

Jaké důvody vedly k převzetí? Proč paní Zoubková
končí? 
Paní Zoubková končí kvůli narůstajícím zdravotním
problémům svého manžela Olbrama Zoubka. Jejími
slovy – nikdo nemládne. Chce mu být oporou a k tomu
potřebuje mít více času. V souvislosti s předáváním
galerie chci já i manželka paní Zoubkové poděkovat
za nezměrné úsilí, s kterým nám pomáhá. Kumšt je

sice náš obor, ale prodej v galerii je pro nás nová zku-
šenost.

V galerii byla nabízena díla různých umělců. Bude
tomu tak i nadále (třeba i s rozšířením nabídky) nebo to
bude „Dudychovská" galerie?
Nemám rád jakékoliv dramatické změny, zvlášť, když
galerie byla vedená tak, jak byla. I nadále zde bude
řada stejných oblíbených autorů - Olbram Zoubek,
Adolf Born, Jiří Kristen, Iva Hüttnerová, Jiří Dudycha
i jeho oblíbené návrhy pro Ateliér Duke Bohemia.
I nadále to bude galerie s širokým záběrem autorů.

Chystáte nějaké novinky?
Novinky pochopitelně budou. Díky tátovi mám mož-
nost představovat výtvarníky z Unie výtvarných uměl-
ců z Hradce Králové. Hned na začátku to bude malíř
Jiří Šindler. Do budoucna bych například rád posílil
nabídku replik historického skla.

Galerie má i své webové stránky. Budete je nějak
měnit?
Stránky bych rád pozměnil a více je propojil se strán-
kami Jiřího Dudychy i se stránkami Ateliéru Duke
Bohemia. Rád bych, aby stále odpovídaly momentální
nabídce v galerii.                             Ptala se Jana Bisová

Smetanova Litomyšl 2012:
Pocta Pernštejnům – Hudba v architektuře 

Při příležitosti 425. výročí svatby představitelů dvou
předních českých šlechtických rodin Polyxeny z Pern-
štejna a Viléma z Rožmberka byl rok 2012 vyhlášen
rokem Pernštejnským. Protože litomyšlský zámek,
architektonický skvost a poslední velká stavba tohoto
kdysi mocného rodu, přes šedesát let hostí a činí neo-
pakovatelným festival Smetanova Litomyšl, je Pern-
štejnský rok také tématem letošního ročníku. Každý
pořad, konaný v nádherném zámku, ve vynikající
akustice jeho nádvoří, v kouzelné atmosféře arkád,
bude vzdávat hold těm, kdo jej vystavěli. Pocta Pern-
štejnům je volný podtitul 54. ročníku
Smetanovy Litomyšle, a je také v názvu
jednoho ze stěžejních pořadů. Zvuk les-
ního rohu se v Mozartově koncertu Es
dur rozklene nad zámeckým nádvořím
v podání zřejmě nejlepšího hornisty
světa Radka Baboráka, který se však
v Beethovenově „Osudové“ a Haydnově
symfonii „Poledne“ představí i jako diri-
gent. Další část podtitulu Hudba v archi-
tektuře však připomíná, že pořady
Smetanovy Litomyšle se konají nejen
v renesančním zámku, ale i v dalších
stavbách s vynikající architekturou.
V gotickém chrámu Povýšení sv. Kříže bude koncert
Gloria Simony Šaturové se souborem Collegium Maria-
num a recitál varhaníka Jaroslava Tůmy, v barokním
kostele v Lanškrouně se představí houslista Ivan
Ženatý s ansámblem Barocco sempre giovane,
pro rokokový zámeček v Nových Hradech se chystá
inscenace opery Henryho Purcella Královna víl, v sece-
sním Smetanově domě Pražská komorní filharmonie
se Soňou Červenou uvede pořad Hudba a slovo se
skladbami Luboše Fišera, Jiřího Pauera, Sylvie Bodo-
rové a W. A. Mozarta, v soudobém kulturním centru
Fabrika ve Svitavách zazní recitál fenomenálního kla-
víristy Fazila Saye. Hlavní festivalovou scénou však
zůstává druhé nádvoří zámku Litomyšl, na němž bude
v roce 2012 uvedeno rekordních 23 pořadů. Mimořád-
ně bohatá je nabídka operních děl: hravou inscenaci
Prodané nevěsty režiséra Michaela Taranta představí
Moravské divadlo Olomouc, Státní opera Praha uvede
ve festivalové premiéře Pucciniho slavnou Bohému
v režii Ondřeje Havelky, téměř po dvaceti letech bude
na festivalu provedena Bizetova Carmen (NDM Ostra-
va), Národní divadlo Praha přijede s novým a velmi
úspěšným nastudováním Dvořákova Jakobína a s Ver-
diho Traviatou. Smetanova Litomyšl bude hostit hned
dvě mužské pěvecké superhvězdy. Poprvé se v České
republice „na živo“ představí vynikající tenorista new-
yorské Metropolitní opery Marcello Giordani, kterého

mnozí velmi dobře znají z oblíbených HD kino-přeno-
sů. Barytonista Thomas Hampson vystoupil v naší
republice s obrovským úspěchem již několikrát, tento-
krát jej však přivádí mimořádná příležitost. Objednal
si totiž u skladatelky Sylvie Bodorové cyklus písní,
který bude mít v Litomyšli svoji světovou premiéru.
Napsán je na téma doby císaře římského a krále české-
ho Rudolfa II. k připomenutí 400. výročí jeho úmrtí
pod názvem Lingua angelorum. 
Slavné i méně známé skladby uvedou orchestrální
koncerty. V zahajovacím koncertu České filharmonie

s dirigentem Jakubem Hrůšou a klavíris-
tou Fazilem Sayem se mohou posluchači
těšit na Čajkovského klavírní koncert b
moll, Dallas Greater Youth Orchestra
zahraje Musorgského Obrázky z výstavy,
nejslavnější symfonické maličkosti
budou náplní závěrečného koncertu,
jehož vyvrcholením bude Čajkovského
Slavnostní předehra 1812, doprovázená
skutečnou dělostřelbou. Naopak Pavel
Šporcl v koncertu barokní hudby před-
staví zcela neznámý houslový koncert J.
K. Vaňhala a přední japonský mládežnic-
ký orchestr Kanagawa University Symp-

honic Band uvede v české premiéře skladbu Modlitba
Masaru Kawasakiho, „žalozpěv pro orchestr“ každo-
ročně hraný v Hirošimě při připomínce výročí svržení
atomové bomby na toto město. Autor, který jako jeden
z mála tragédii přežil, bude litomyšlskému uvedení
přítomen.
Taneční pořad z výběru svých nejúspěšnějších choreo-
grafií pro Litomyšl chystá Bohemia balet, zejména
dětem a mládeži bude věnována premiéra muzikálu
Jiřího Temla Čert a Káča aneb Peklo v pekle, oblíbený
Koncert na přání bude tentokrát věnován hudbě a pís-
ničkám Jaroslava Ježka. Dvakrát bude uveden projekt
písničkáře Jaromíra Nohavici s Janáčkovou filharmo-
nií Ostrava, který je však dosud zahalený tajemstvím
i pro pořadatele.
54. ročník Mezinárodního operního festivalu Smeta-
nova Litomyšl se uskuteční od čtvrtka 14. června
do neděle 8. července. Na 31 pořadů bude připraveno
téměř 30 tisíc vstupenek, jejichž předprodej bude

zahájen ve středu 7. března od 10.00 v obou litomyšl-
ských informačních centrech a v internetové prodejně
www.smetanovalitomysl.cz. K dispozici pro objednáv-
ky bude také telefonické centrum na čísle 461 616 070,
oproti minulosti však již letos nebudou přijímány píse-
mné a e-mailové objednávky, jejichž vyřizování vždy
provázely problémy a od nichž většina zájemců
v posledních letech stejně ustoupila.             Jan Pikna 

Krátce
Rekonstrukce Regionálního muzea v Litomyšli

má konečně zelenou. S pomocí evropských peněz ho
opraví Pardubický kraj, který je jeho majitelem i provo-
zovatelem. Předpokládaná cena rekonstrukce je asi 80
milionů korun, částka se může ve výběrovém řízení
na dodavatele stavby změnit. Samotné revitalizaci
bude předcházet povinný záchranný archeologický
výzkum, který bude zahájen ještě v tomto roce.      

Litomyšl na veletrhu Holiday World. Nejvýznam-
nější veletrh cestovního ruchu v ČR se koná od 9.
do 12. února na Výstavišti v Praze. Naše město nalezne-
te v expozici Destinační společnosti Východní Čechy,
v rámci prezentace Českomoravského pomezí, v expo-
zici státní agentury CzechTourism spolu s dalšími
městy České inspirace a také již tradičně v samostat-
ném stánku svazku obcí České dědictví UNESCO. 

Soutěž Sdružení historických sídel Čech, Moravy

a Slezska. Cílem soutěže je podpořit putování po měs-
tech a obcích, které jsou držitelem titulu Historické
město roku. Litomyšl se jím stala v roce 2000. Hrací
knížky budou představeny na veletrhu Holiday World
a nejpozději během března budou distribuovány
do informačních center. Také letos se bude soutěžit
o poukazy na ubytování v hodnotě 5 tisíc Kč, věcné
ceny v hodnotě 2 tisíce Kč a prémiovou cenu.     

Rok oslav UNESCO zahájen. V úterý 10. ledna se
v Mediálním centru Orbis v Praze konala tisková kon-
ference u příležitosti zahájení roku oslav UNESCO.  Pří-
tomným novinářům byly předány i nové brožury,
prezentující akce sdružení v projektu Litomyšl 12x
jinak.     -ms-

Kontrola varhan
V pátek 20. ledna se v Kutné Hoře uskutečnil již třetí
kontrolní den k průběhu a aktuálnímu stavu restau-
rování varhan piaristického kostela Nalezení sv. Kříže.
Ty sem byly z Litomyšle převezeny poté, co ve výběro-
vé řízení na jejich restaurování uspěla kutnohorská
firma Organa, s.r.o. Jistým způsobem se jedná o histo-
rický návrat, neboť nástroj postavil v roce 1821
za sedm tisíc sedm set zlatých varhanář Josef Horák
právě z Kutné Hory.

Unikátní nástroj byl celý demontován a v současné
době probíhá průzkum a restaurování demontovaných
částí a jejich porovnání s archivní dokumentací. Bylo
konstatováno, že práce probíhají v souladu s pláno-
vaným postupem (jsou zhruba ve čtvrtině plánu)
a závazným stanoviskem Národního památkového
ústavu, který zastupoval organolog PhDr. Petr Koukal,
Ph.D. Za Litomyšl se kontrolního dne zúčastnili staros-
ta Michal Kortyš, místostarosta Vojtěch Stříteský
a Antonín Dokoupil z odboru rozvoje a investic měst-
ského úřadu. 
Byla diskutována další koncepce restaurování nástro-
je, směřující k návratu k úplně původnímu stavu –
varhany byly totiž v průběhu doby opakovaně upravo-
vány (např. velký zásah v roce 1885), a to ne vždy cit-
livě a kvalitně. Mimo jiné bylo na kontrolním dnu
dohodnuto vytvoření odborné komise, v níž budou
zastoupeni též varhaníci a která se bude vyjadřovat
zejména k finální fázi opravy i k budoucímu ladění
nástroje. Ten by se měl do Litomyšle vrátit na podzim
příštího roku až poté, co budou dokončeny stavební
a restaurátorské práce v celém chrámu. Po naladění
se rozezní v původní kráse.

-red-, foto Vojtěch Stříteský
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Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích
Pardubický kraj rozeslal v lednu do redakcí zpravodajů
následující informace: 

Co je IREDO?

Nově zavedený systém společné regionální dopravy,
který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní
doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včet-
ně přestupů. To znamená, že při přestupu předložíte
jízdenku již pouze ke kontrole.

Mohu jednu jízdenku využít pro cestování auto-

busem i vlakem?

Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libo-
volně přestupovat mezi autobusem a vlakem. 

Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku

IREDO?

Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při
koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete
jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vla-
cích IC, EC, Ex a Pendolino. 

Jak ušetřit při cestování po kraji?

Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá
veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku
IREDO.

Co je časová jízdenka IREDO?

Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupe-
né trase lze absolvovat neomezený počet jízd. Časovou
jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní
a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.

Jak funguje časová jízdenka v praxi?

Student z Holic, který dojíždí každý všední den
do školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednot-
livých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo
840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí
však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně
ušetří 25 % nákladů na cestování. Roční úspora v prů-
běhu školního roku přesáhne dva tisíce korun. 
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory mini-
málně 20 % a při použití devadesátidenní jízdenky
více než 30 % oproti nákupu jednotlivých jízdenek.

Co když bude student z Holic na cestě přestupo-

vat na vlak v Moravanech? 

To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou jízden-
kou.  

Je časová jízdenka přenositelná?

Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrét-
ní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské
Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jíz-
denku na trase Moravská Třebová – Svitavy se vrátila
odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku
využít a jet se podívat na basketbal do Svitav a zpět.
Nezaplatí ani korunu navíc.

Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?

Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?

Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách
Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit
již ve všech regionálních autobusech.

Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když

nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?

Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je
vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze cestovat
v celém systému IREDO. 

Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte

na výlet s rodinou? 

Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové
síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět
osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízden-
ky je 260 Kč. 
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se
rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski
areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je
vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťo-
vou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom
dostane na Dolní Moravu, ale i zpět. Případně si může
udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani
v tomto případě nezaplatí nic navíc.

Jak zjistit cenu jízdenky předem?

Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé
autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup
na internet, můžete si spočítat jízdné prostřednic-
tvím kalkulátoru na webových stránkách
www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem: je možno přepravit až
dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let
(třetí a další dítě s průvodcem – poloviční jízdné).
Zdarma se přepravuje kočárek s dítětem.

Děti do 15 let: mají nárok na zvláštní jízdné se sle-
vou 50 %. Děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk
jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydava-
tele, který obsahuje jméno, datum narození a foto-
grafii dítěte.
Žáci do 15 let: mají nárok na zvláštní jízdné se sle-
vou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.). Nárok se prokazuje plat-
ným žákovským průkazem vystaveným v pokladně
ČD nebo u autobusového dopravce.
Studenti do 26 let: mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytu-
je v období od 1. 7. do 31. 8.). Nárok se prokazuje
platným žákovským průkazem vystaveným
v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce.
Osoby ZTP a ZTP/P: mají nárok na zvláštní jízdné se
slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vzta-
huje též na přepravu průvodce zdarma. 
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí
v ústavech: mají nárok na zvláštní jízdné se slevou
50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrze-
né vykonání návštěvy v průkazu.    

Jakub Rychtecký, 
oddělení komunikace Pardubického kraje

Projekt na využití odpadního tepla
z bazénových vod hotový 

Městu Litomyšl se v loňském roce podařilo dokončit
projekt „Využití odpadního tepla, Krytý plavecký
bazén Litomyšl“, spolufinancovaný z prostředků
Evropské unie. Tato akce má v budoucnu přinést úspo-
ry finančních prostředků, vynakládaných na energie.
Bližší informace k projektu sdělil Miloslav Komárek,
jednatel společnosti K Mont Choceň, s.r.o., Vysoké
Mýto, která zajišťovala montážní práce. Jak sám uvedl,
věří, že projekt naplní svá očekávání a dlouhodobě
přinese požadované úspory. Z vlastní praxe s instalací
obdobných zařízení vyjádřil také kladnou dosavadní
zkušenost s obnovitelnými zdroji, zejména vzhledem
k jejich bezproblémovému provozu, poměrně dlouhé
životnosti a skutečným ekologickým i úsporným efek-
tem.

Kdy byl projekt „Využití odpadního tepla – Krytý
plavecký bazén v Litomyšli“ realizován a co konkrétně se
v krytém bazénu provádělo?
Projekt „Využití odpadního tepla – Krytý plavecký
bazén v Litomyšli“ byl realizován v roce 2011, rok před
tím byla podána žádosti o dotaci z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Zajímavostí je možná i to, že
Město Litomyšl v té době podávalo žádost o investici
do dosud nedokončené stavby. Projekt řeší úspory
energií, využíváním odpadního tepla z bazénových
a odpadních vod. Tyto vody jsou akumulovány a je
z nich zpětně získáváno odpadní teplo – to vše
za pomoci tepelného čerpadla. Samotná dodávka tech-
nologií pro využívání odpadního tepla z bazénových
vod byla prováděna v období od srpna do září minulé-
ho roku, tedy nedlouho po zprovoznění bazénu
pro veřejnost.

Co tento projekt bazénu přinese? Jsou nějak vyčísle-
ny předpokládané úspory? Jsou již nyní nějaká čísla,
která by ukázala užitečnost tohoto projektu?
Přínosem celého opatření je zejména využití potenciá-
lu bazénových vod k úspoře energií. Podle projektové
žádosti a energetického auditu by se roční úspora
mohla pohybovat, vyjádřena v korunách, kolem 250
tisíc korun, včetně DPH. Úspora je přímo odvislá
od počtu návštěvníků bazénu. Čím více jich bude, tím
úspora vzrůstá, protože se navyšuje produkce teplé
odpadní vody ze sprch a zvyšuje se množství odpouště-
ní vody z bazénů cca 30 l/osobu/den. Momentálně

však ještě není možné vyčíslit celkový přínos, vzhle-
dem k tomu, že vyhodnocení celkového efektu opatře-
ní se provádí po 12měsíčním provozu.

Můžete laikovi vysvětlit princip využití odpadního
tepla, a jaký je nyní provoz?
V součastné době je technologie většiny bazénů navr-
žena tak, že využitá voda je již v rámci technologické-
ho procesu vypouštěna přímo do kanalizace. Teplota
vypouštěné vody dosahuje v průměru cca 28 °C. Prin-
cip je v tom, že se tato voda nevypouští do kanalizace,
ale do akumulační nádoby, kde se akumuluje
a po vychlazení na teplotu 6 °C je poté vypuštěna
do kanalizace. Do této akumulační nádoby jsou také
svedeny i odpadní vody ze sprch, které mají poměrně
vysokou teplotu cca 38°C. Celkové množství těchto
odpadních vod z bazénu se pohybuje v průměru kolem
25 m3, což je zároveň velké množství energie, které by
se vypouštělo do kanalizace bez užitku. Chlazení je
řešeno primární stranou tepelného čerpadla a sekun-
dární strana produkuje topnou vodu o teplotě cca 35 –
38 °C. Ta předehřívá vstupní vodu do bazénové tech-
nologie, která by se jinak ohřívala přes bazénové
výměníky z plynové kotelny. Topný výkon tepelného
čerpadla je odvislý na teplotě vody v akumulačních
nádržích a pohybuje se od 35 do 48 kW. Tedy odpadá
teplo na dohřev této vstupní vody a zbývající část vyro-
beného tepla slouží pro dohřev bazénů, respektive
spíše jen pro udržování jejich teploty. Takto je cyklus
vody v bazénu uzavřen.    

Jak byl projekt financován?
Žádost o dotaci byla předkládána v rámci 17. výzvy
Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose
3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti pod-
pory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního
tepla a podoblasti podpory 3.2.2 – Využívání odpadní-
ho tepla. Celková výše investice byla ve výši 2 439 583
Kč, z toho způsobilé výdaje projektu byly stanoveny
ve výši 1 193 170 Kč. Dotace z Fondu soudržnosti před-
stavuje 85 %, tj. 1 014 194 Kč a dotace ze Státního
fondu životního prostředí činí 5 %, tj. 56 658 Kč. Zbý-
vajících 10 % způsobilých výdajů, včetně celkových
neuznatelných nákladů, uhradilo Město Litomyšl
ze svých zdrojů.  

Ptala se Jana Bisová

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

BRAMBOROVÉ
HODY

ve dnech 23. - 26. února.
Přijďte ochutnat masové i bezmasé

variace jídel z brambor.
Rezervace na recepci nebo tel. čísle

461 615 338.

Vás srdečně zve na
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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. 2. - MUDr. Paseková
Ne 5. 2. - MUDr. Paseková
So 11. 2. - MUDr. Slavík
Ne 12. 2. - MUDr. St. Tomek
So 18. 2. - MUDr. Koza
Ne 19. 2. - MUDr. Jindrová
So 25. 2. - MUDr. Bromová
Ne 26. 2. - MUDr. Bromová
So 3. 3. - MUDr. Paseková
Ne 4. 3. - MUDr. Paseková

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 4. 2. - MUDr. Reifová
Ne 5. 2. - MUDr. Hájková
So 11. 2. - MUDr. Švábová
Ne 12. 2. - MUDr. Filová
So 18. 2. - MUDr. Beňová
Ne 19. 2. - MUDr. Mareš
So 25. 2. - MUDr. Filová
Ne 26. 2. - MUDr. Pilařová
So 3. 3. - MUDr. Švábová
Ne 4. 3. - MUDr. Jung

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 4. 2. - Lékárna U Anděla strážce

tel. 461 615 457
Ne 5. 2. - Ústavní lékárna

tel. 461 655 530
So 11. 2. - Lékárna Na Špitálku

tel. 461 615 034
Ne 12. 2. - Ústavní lékárna 

tel. 461 655 530
So 18. 2. - Lékárna U Nemocnice

tel. 461 615 617
Ne 19. 2. - Ústavní lékárna

tel. 461 655 530
So 25. 2. - Lékárna U Slunce 

tel. 461 612 678
Ne 26. 2. - Ústavní lékárna

tel. 461 655 530
So 3. 3. - Lékárna U Anděla strážce

tel. 461 615 457
Ne 4. 3. - Ústavní lékárna

tel. 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
4.-5. 2. - MUDr. Ševčík Stanislav

Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
11.-12. 2. - MUDr. Ševčíková Pavla

Polička, 1. máje 607, tel. 461 724 423
18.-19. 2. - MUDr. Švecová Dagmar

Litomyšl, Šmilovského 1122, tel. 461 613 663
25.-26. 2. - MUDr. Veselíková Ivana

Litomyšl, Smetanovo nám. 97, tel. 461 614 569
3.-4. 3. - MUDr. Zeman František

Litomyšl, Smetanovo nám. 132, tel. 461 613 827

Rozpis služeb

S platností od 1. února přistoupilo gynekologicko-
porodnické oddělení Litomyšlské nemocnice, a.s.
k zrušení poplatku za otce, resp. osobu blízkou,
u porodu. Otázka poplatku za samotnou přítomnost
u porodu byla již delší dobu celospolečensky disku-
tována. Jelikož se naše oddělení vždy snažilo vychá-
zet nastávajícím rodičům co nejvíce vstříc,
nečekáme nyní, až bude tento poplatek zrušen
v celé republice, ale činíme tento krok již nyní. Před
mnoha lety byla litomyšlská porodnice první v širo-
kém okolí, která umožnila přítomnost tatínkům
u porodu. Rovněž v alternativním porodnictví jsme
hledali neustále cesty, jak zůstat na špici dění
v rámci humanizace porodnictví (např. porody

do vody). Velmi oceňují již několik let čerství rodiče
neomezené návštěvní hodiny. Před více než půl
rokem jsme na celém oddělení zavedli posunutí ran-
ního buzení (odběry krve, rachot uklízeček…), což
vítají ženy jak na porodnici, tak na gynekologii.
I přes velké množství nadstandardních pokojů jsou
tyto prakticky neustále vytíženy a zájem o ně stále
roste. Bezplatnou přítomnost osoby blízké
na porodním sále zajisté ocení nastávající rodiče,
kteří jsou v nelehké finanční situaci a budou tak
moci dosavadních 500 Kč za tuto službu využít
k nákupu potřebných věcí pro miminko. 

za kolektiv gynekologicko-porodnického oddělení 
prim. MUDr. Harald Čadílek

Otcové u porodu v Litomyšli zdarma

Radnice se připojila k Antimemorandu
proti rušení nemocnic

Asociace českých a moravských nemocnic, Lékařský
odborový klub – Svaz českých lékařů, Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče České republiky, Profesní
a odborová unie zdravotnických pracovníků, Svaz
pacientů ČR a Asociace Krajských nemocnic se spojily
a zareagovaly na Memorandum zdravotních pojišťoven
a ministerstva zdravotnictví. Vznikl tak materiál
s názvem Antimemorandum k záměru zdravotních
pojišťoven a ministerstva zdravotnictví rušit nemocni-
ce a jejich části. K tomuto dokumentu se připojilo
i Město Litomyšl a stalo se tak dalším signatářem. 
„Podle našeho názoru by v Litomyšli měla zůstat
nemocnice se základními obory jako doposud. Ve zdra-
votnictví se nedá ekonomika stavět na první místo,
na tom je pacient,“ uvedl starosta Litomyšle Michal
Kortyš. Samotný dokument hovoří o tom, že „snaha
o prostou redukci lůžkového fondu zdravotnictví
České republiky je naprosto neodůvodněná a nepodlo-
žená. Snaha o restrukturalizaci lůžkového fondu smě-
rem k centralizaci zdravotní péče a k rušení malých
a středních nemocnic nebo jejich částí náklady
na poskytování nemocniční péče nesníží. Naopak,
péče, kterou je nutné poskytnout, se pouze přesune
z nemocnic levnějších do nemocnic dražších.“ Antime-
morandum se dále zabývá porušováním Ústavy ČR.
„Postup zvolený zdravotními pojišťovnami, zaštítěný

ministerstvem zdravotnictví, obchází a porušuje prin-
cipy demokratického právního státu. Zajištění základ-
ního ústavního práva občanů ČR na zdravotní péči
vyjímá nejen z působnosti a odpovědnosti zastupitel-
ských orgánů, zejména krajů, ze zákona odpovědných
za zajištění zdravotní péče na svém území, ale i orgá-
nů výkonných a svěřuje je kartelové dohodě institucí,
které nikdo nevolil a které vůči občanům nenesou žád-
nou odpovědnost. Je porušována Ústava České repub-
liky, která státu (tj. i ministerstvu) dovoluje zasahovat
do činnosti územně samosprávních celků (tj. i jejich
nemocnic) jen k ochraně zákona a jen způsobem sta-
noveným zákonem. Žádný zákon, který by rušení
nemocnic chránilo, neexistuje, stejně jako zákon,
který by to umožňoval.“
Signatáři se dohodli, že použijí právní prostředky
ochrany proti nezákonnému jednání a že seznámí
veřejnost i zastupitelské orgány krajů, měst a obcí
s požadavky zdravotních pojišťoven na rušení nemoc-
nic nebo jejich částí v příslušných územních celcích.
Antimemorandum je otevřené pro přistoupení krajů,
měst, obcí, organizací a sdružení, působících ve zdra-
votnictví, jednotlivých nemocnic a dalších zdravotnic-
kých zařízení, stejně jako všech dalších účastníků,
kteří nesouhlasí s plánovaným rušením nemocnic,
dalších zdravotnických zařízení a jejich částí.      -red- 

Deset let Parkinson klubu Litomyšl
Ano, v září to bude neuvěřitelných 10 let od založe-
ní našeho regionálního klubu. Smyslem naší činnos-
ti je pomáhat lidem s Parkinsonovou nemocí
v našem okolí. V Pardubickém kraji jsou pouze dva
kluby - v Pardubicích a v Litomyšli. Náš klub jako
mnoho dalších v republice zaštiťuje Společnost Par-
kinson o.s.
Scházíme se každé liché úterý od 15 do 17 hodin.
Kromě cvičení máme i další aktivity: cvičení paměti,
výtvarné dílny, logopedii, různé přednášky a na konci
roku vánoční posezení. Každoročně jezdíme na zájezd
a pořádáme výlet do krásné přírody Toulovcových maš-

talí. Společnost Parkinson pořádá každoročně rekon-
diční pobyty pro parkinsoniky a jejich doprovod, mimo
to dostáváme cenově výhodné nabídky rekondičních
pobytů (Janské Lázně, Velké Losiny apod.). Společ-
nost vydává také vlastní časopis s mnoha informacemi
a radami.
V klubu nalézáme nové přátele a na chvíli zapomínáme
na naše trápení. Jsme otevřený klub pro všechny,
kteří mají zájem přidat se k nám. Kontakt: Marta Skři-
vanová, tel.: 723 148 356 nebo e-mail: martaskrivano-
va@seznam.cz.
Celých deset let nás finančně podporuje Společnost
Parkinson Praha a Město Litomyšl, bezplatné zázemí
máme v Rodinném centru na Toulovcově náměstí.
Velmi si toho vážíme a touto cestou děkujeme.                

Marta Skřivanová, foto Jindřich Kolář 

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Výstava Bohdana Kopeckého skončila křtem katalogu
• První občánci Litomyšlska roku 2012 jsou tu!
• Byt Miroslava Horníčka přestěhován na zámek
• Rok 2011 jinak, aneb co ve vysílání nebylo
• Z tiskové konference města, leden 2012

litomyšlská TV na internetu

Farní charita Litomyšl 
Vás zve na

Odpolední čaje 
pro dříve narozené

v Lidovém domě
neděle od 14 do 18 hodin

26. února, 25. března, 22. dubna,
27. května, 24. června

K tanci a poslechu hrají:
MTO Česká Třebová

kapela p. Škvařila Chrudim



10

Třetím rokem nabízí občanské sdružení Naděje
maminkám s malými dětmi pravidelné hlídání jejich
nejmenších ratolestí. Každou středu od 8.00 do 12.00
je pro děti v přizpůsobené herně připraven vyvážený
program, který zajišťují kvalifikované pracovnice. 
Tuto fakultativní službu dosud využily desítky rodin z
Litomyšle i integrovaných obcí pro bezproblémové
naplánování pochůzek po úřadech, lékařských vyšet-
řeních nebo nákupech. V současnosti středisko nabízí
volnou kapacitu této služby. Vhodná je pro děti od 2 do
6 let. Služba je zpoplatněná minimální částkou (100
Kč). 
Další informace nebo nejlépe osobní návštěvu středis-
ka je možné si domluvit na tel.: 775 868 275 (Jitka
Nádvorníková, vedoucí střediska Naděje Litomyšl),
ulice M. Kuděje 14 (tzv. „Gregorka“).

Text a foto Martina Soukupová

Knihovna nabízí své služby 
i hůře pohyblivým spoluobčanům

Je tomu už téměř rok, co městská knihovna nabídla
hůře pohyblivým občanům Litomyšle nový typ služby -
rozvoz u nás zapůjčených knížek a časopisů přímo
domů. 
V praxi to funguje následovně. Zájemce se v knihovně
zaregistruje a zaplatí roční registrační poplatek (pro
důchodce 50 korun na rok). Poté vyplní malý dotaz-
ník, zjišťující jeho čtenářské zájmy, oblíbené autory,
žánry, množství knih k zapůjčení a příp. další speciál-
ní požadavky (např. text tištěný větším písmem,
„lehčí“ knihy, které i starý člověk snadno v ruce udrží,
obrazové publikace s množstvím obrázků atd.). Podle

těchto informací mu vybíráme zapůjčené dokumenty.
Nakonec se domluví hodina pravidelné rozvážky knih.
A pak už nezbývá než počkat si na první pondělí kaž-
dého měsíce, kdy se knihy autem rozvážejí. 
Zatím o tuto službu projevilo zájem 16 osob, bydlících
v domě s pečovatelskou službou, a 4 další osoby. 
Pokud máte v rodině či ve svém okolí seniora, který má
rád knížky, zajímá se o dění kolem sebe a chce se udr-
žovat duševně fit, kontaktujte nás. Rádi budeme
knihy a časopisy rozvážet i dalším seniorům nebo
vozíčkářům.

Jana Kroulíková

Litomyšl na starých stezkách 
i v současnosti 

Dávné děje na území, na němž leží Litomyšl, se týka-
jí časů, kdy  se o Litomyšli nikomu ještě ani nezdálo.
Ale už tenkrát tudy vedla stará stezka.
Spojení území Čech a Moravy se ve starověku a ještě
dříve dělo jen na jednom prostupném hraničním
místě. V pásmu pahorkatin a vrchovin (Českomorav-
ská vrchovina, Svitavská pahorkatina, Podorlická
pahorkatina, Orlické hory, Zábřežská vrchovina),
na nichž leží hranice  Moravy a Čech, se nalézá jediné
snadno průchozí místo ve Svitavské pahorkatině. Je
to trasa tak řečené České stezky. Na straně Čech je její
prastarý průběh jasně vymezen tokem Loučné. Podél
jejího toku vzniklo  mnohem později, až v době slo-
vanské, pozdější město Litomyšl a také Vysoké Mýto.
Z moravské strany je trasa mnohem méně zřetelná.
Česká stezka od Brna vedla přes Moravský kras,
nynější lokalitu Boskovice, pak podél říčky Jevíčky
a Třebůvky přes současné lokality Městečko Trnávka,

Staré Město a Opatovec na současný Janov. A pak
zamířila přes nynější obec Benátky k Litomyšli.
Později vznikla tak zvaná Trstenická stezka. Ta vedla
z Litomyšle v době velkomoravské podél Loučné přes
Trstěnice přes nynější obce Karle a Vendolí, potom
podél Svitavy přes dnešní lokality Březová nad Svita-
vou a Březina, míjela Mařín s velkomoravskou lokali-
tou a přes Konice vedla k Olomouci. 
Litomyšl vznikala před koncem 10. století na význam-
né komunikační trase v poloze před vstupem do čle-
nitého území jako opěrný branný bod. Dodnes
zůstává to dávno vzniklé město důležitým centrem
východních Čech.
Pro zájemce o podrobnější seznámení s průběhem
jmenovaných starých stezek může posloužit Atlas
starých stezek a cest na území České republiky (autor
Radan Květ, místo vydání Brno 2011).                       

Radan Květ

V souvislosti s článkem Radana Květa přinášíme
informaci o společném projektu Litomyšle a Svitav –
cyklotrase, která by spojovala obě města. Cyklotrasa
by měla vést přes Benátky, Trstěnici, Ostrý kámen,
Březovou nad Svitavou a směřovala by na Moravu
a k Vídni. 
„Snažíme se co nejvíce kopírovat Trstenickou stezku.
Tím bychom chtěli oživit historii kupeckých stezek,“
uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Ve
spolupráci s Regionálním muzeem Svitavy zjišťuje-
me, jaké zajímavé body bychom na trase mohli umís-
tit a vytvořit tak naučná zastavení.“ Podle
starostových slov by náklady na cyklotrasu neměly

být nijak závratné, protože investice by šly do znače-
ní, odpočívadel a do míst s vyšší hustotou provozu.
Nutnost výstavby stezky odpadá, protože by cyklotra-
sa využívala stávající komunikace. 
Za Litomyšlí by trasa navazovala na plánovanou cyk-
lostezku do Vysokého Mýta. Ta však v této chvíli
zůstává na mrtvém bodě z důvodu vysokých nákladů
za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. „Pro
podání žádosti je třeba mít v ruce stavební povolení,
jehož součástí je i potvrzení o vyjmutí z pozemkové-
ho fondu,“ upřesnil starosta. Výdaje s tím spojené
v řádech milionů korun však letos Litomyšl v rozpo-
čtu nenašla.                                                                  -bj- 

Úlevová služba
pro maminky

Farní charita Litomyšl pořádá

POKRAČOVACÍ 
TANEČNÍ KURZ

Vhodné pro mládež i pro dospělé.

od 24. února od 20 hod.
v Lidovém domě v Litomyšli

Přihlášky:
tel.: 461 619 183, 731 460 663

email: lidovydum@lit.cz
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Poděkování, blahopřání a vzpomínky 
Bydlím v Litomyšli u sokolovny a ráda se procházím

po Trstěnické ulici směr Benátky. Koncem minulého
roku se mi však přihodila nemilá příhoda: Do kovové
mříže kanálu, která byla zafoukána listím, se mi zaklí-
nila hůlka. Upadla jsem a částí těla jsem dokonce leže-
la na vozovce. Bylo to hrozné. Nemohla jsem si pomoci
vstát. Okolo jedoucí motoristé (a bylo jich několik)
nezastavili. Až jeden. Pomohl mi, byl přitom milý
a velmi ochotný. Nakonec odjel směrem na Benátky. 
Byla jsem otřesena a nestačila jsem zjistit, kdo mi
pomohl. Byla jsem mu moc vděčná a děkuji mu. Tako-
vých lidí moc není! Můj známý, pan Jiráček, mi pomo-
hl zjistit, kdo že ten dobrý člověk je – nový občan
Benátek pan Doubrava (čp. 128). Moc mu děkuji!

Miluška Klabíková
Dne 9. února oslaví 55. výročí svatby manželé Jind-

řich a Jana Kličkovi z Litomyšle. Do dalších společných
let vám přeje hodně lásky, štěstí a zdraví 

dcera Jana s rodinou

Dne 27. února oslaví naše mamin-
ka, babička a prababička, paní Milena
Svobodová, své 80. narozeniny. Touto
cestou jí ještě jednou přejeme hodně
zdraví, lásky a životní pohody. 

manžel Milan, dcery Ivana 
a Olina s rodinami

U příležitosti významného životního jubilea paní
Věry Kučerové se připojujeme k řadě gratulantů.

Děkujeme za dlouholetou práci v komisi Sboru
pro občanské záležitosti, za vzorné vedení městské
kroniky a do dalších let přejeme zdraví, štěstí, poho-
du, úsměv ve tváři a stálý životní elán. 

za komisi SPOZ Dana Kmošková
Dne 12. února by se dožila 85 let

paní Zora Slonová, rozená Moravcová.
Mnoho let pracovala v administrativě
v Litomyšlské nemocnici. Opustila nás
náhle v únoru roku 1993.       vzpomíná 

dcera Zora Limberská s rodinou
Během celé doby adventní až do prvního týdne

nového roku probíhala na třech místech v Litomyšli
prodejní výstava panenek ušitých pro projekt
UNICEFu. Kolik se celé akce zúčastnilo lidí ani nedoká-
žeme spočítat, v každém případě vám ale chceme
poděkovat! Vám, kteří jste panenky ušili, celkem jste
připravili 29 panenek. Děkujeme i vám, kteří jste
panenky ve třech obchodech na náměstí prodávali -
v infocentru paní Brýdlové, v prodejně svíček DaRK
pana Klímy a ve Zdravé výživě paní Chladové. Hlavní
poděkování ale samozřejmě platí vám, kteří jste si
panenku zakoupili - adoptovali. Našlo se vás 22, a to
tedy znamená stejný počet zachráněných dětských
životů. Dvaadvaceti dětem jste uhradili očkování vak-
cínou proti šesti smrtelným nemocem. Díky, že pomá-
háte s UNICEFem a jeho projektem „Adoptuj panenku
a zachráníš život“.Další informace o projektu najdete
v příštím březnovém čísle Lilie.             Elena Kociánová

Věřím v Boha, Otce všemohoucího

Věřím v Boha, Otce všemohoucího. Stvořitele nebe
i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána naše-
ho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie
Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován,
umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne
vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha
Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých
obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení
a život věčný. Amen.
Nejsou jen kostely a církevní restituce. V církvi pulzu-
je život. Křesťané svůj život, svoje naděje, svou
budoucnost shrnují do vyznání víry. Dohodli jsme se
v litomyšlské ekumeně, že po několik čísel budeme
společně v Lilii uvažovat nad Apoštolským vyznáním
víry. Chceme se o to podělit s vámi, abyste věděli,
na čem nám záleží.
Čemu člověk věří? Že ho druhý člověk nezklame? Že ho
auto doveze do cíle? Že budou platit lidské sliby?
V církvi má sloveso věřit, na rozdíl od světské společ-
nosti, užší význam. Lidé ani věci nejsou předmětem

víry. Věříme jen a pouze Bohu a v Boha. Celé církevní
dějiny a většina dogmat jsou dokladem toho, že se
věřící lidé snažili vysvětlit, co víra v Boha vlastně je.
Dnes nám to působí problémy, protože nám lidé přes
spoustu historického nánosu často nerozumí a někdy
se i ozvou: „Kéž byste alespoň trochu mluvili srozumi-
telným jazykem!“ Snažíme se, mějte s námi trpělivost.
Co to tedy znamená věřit? Každá církevní tradice má
svoji poučku. Reformovaní (neboli Kalvinisté) mají
ve svém vyznání: „Srdečná víra jest plná jistota, že
pro Ježíše Krista jsou i mně všecky mé hříchy odpuště-
ny, a že jsem u Pána Boha zas v milosti.“ Tedy víra je
spolehnutí se na Pána Boha, že celý můj život má
ve své péči, a to i tehdy, když mně se zrovna nedařilo.
Víra je naděje, že mohu znovu začít. Víra je pro nás
radostí, že to není všechno jen na nás, ale hlavně
na Bohu, v Boží ruce a v Božích plánech.
Věříme v Boha, který je všemohoucí. Jiná víra by ani
neměla smysl. Spoléhat se dá jen na toho, který sku-
tečně všechno může a zmůže. Víra v toho, který by
na naše záležitosti nestačil, je předem odsouzena
k zániku. Avšak pozor, Bůh není naší pojišťovnou štěs-
tí. Být věřícím neznamená, že život bude snazší a že
nám Bůh dá všechno, nač jen pomyslíme. Víra má širší

horizont, vždyť ve své víře odevzdáváme Bohu celé
stvoření – nejenom sebe.
Věříme ovšem také v Boha, který je naším Otcem.
Nechápeme Boha jen jako nejvyšší Bytí, ale věříme, že
Bůh se k nám sklání, jako se sklánějí laskaví lidští
otcové ke svým dětem. Věříme, že nás má rád. Bůh -
Otec není pouhý princip, je mnohem víc.
Mít víru neznamená mít světonázor, ale mít někoho,
na koho se můžeme spolehnout. Takovým je pro nás
Bůh a nikoliv člověk. Víra k Bohu se uskutečňuje
ve vztahu, nikoli ve slovech.
Může se zdát, že když se víra upíná jedině k Bohu, bliž-
ní přichází zkrátka. Není tomu tak. Jen počítáme s lid-
skými chybami, že člověk není Bůh. Kde dojde ke
zklamání mezi lidmi, je vždy prostor k novému začát-
ku. 
Apoštolské vyznání mluví o víře v Trojjediného Boha –
Otce, Syna a Ducha svatého. A ani víra nechodí
po světě sama, ale podle Písma ji doprovází naděje
a láska. Jestliže mezi lidmi chybí láska a naděje, pak je
to zřejmě proto, že se ztratila víra. Jestliže se na každý
nový den mračíme a nemáme jeden druhému co říct,
pak hledejme víru, aby v nás probudila, co k člověku
patří.             Petr Peňáz, evangelický farář ve Sloupnici

k zamyšlení...

Slova moudrých: Právo se tolikrát zmenšuje, koli-
krát se zvětšuje moc.                                    Tacitus

Své významné životní jubileum oslavili naši

spoluobčané:

80 let – Stanislav Boštík, Milan Svoboda, Věra
Kučerová
85 let – Jiří Nejezchleb, Jarmila Paťavová
95 let – Milada Prokopová
96 let – Vlasta Bahníková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví. 

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Marií Zerzánovou (80 let), Klárou Bartošovou
(82 let), Miladou Kovářovou (82 let) – Pohodlí,
Annou Wagnerovou (91 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Gratulujeme dlouholeté spolupracovnici paní
Věře Kučerové k jejímu životnímu jubileu. Stálý
úsměv na tváři přeje redakce Lilie.

Společenská
kronika

Tříkrálová sbírka vynesla přes tři sta tisíc korun
První lednovou sobotu se v Litomyšli a okolních obcích
konala Tříkrálová sbírka. I přes páteční obavu
z nepříznivého počasí bylo sobotní ráno klidné, bez
známky větru či deště, a tak mohlo celkem 77 Tříkrálo-
vých skupinek vyrazit do ulic. Přímo v Litomyšli kole-
dovalo 28 skupinek. V přidružených obcích (Kornice,
Nedošín, Nová Ves, Pazucha, Pohodlí) koledovalo 6
skupinek. V ostatních obcích pak dalších 43. Kolední-
kům se podařilo vybrat úctyhodných 322 035 Kč.
Koledníci malí i velcí naladili své hlasy a někteří
i s doprovodem hudebních nástrojů chodili
po domech a křídou psali na dveře domů K + M + B
s letošním letopočtem. Milé překvapení zažila sku-
pinka, kterou u dveří bytu čekala obálka s nadpisem
Pro tři krále. Když ji koledníci otevřeli, našli v ní
vzkaz: „Nejsme doma, ale doufáme, že i takto se dá
přispět do Vaší sbírky. Děkujeme, že děláte tuto

peníze vložila do pokladničky. Jiní zase byli pozváni
na čaj a něco dobrého k zakousnutí. Děkujeme
za tato milá přijetí do vašich domovů a pohostinnost
vůči našim koledníkům. Děkujeme koledníkům
i jejich vedoucím za účast na sbírce. Děkujeme všem
dárcům, kteří svými finančními příspěvky podpořili
činnost Charity.
Z vybrané částky, která činí 322 035 Kč, se do Farní
charity Litomyšl vrátí 65 %. Tato částka bude použita
na opravu vstupních prostor do Střediska charitní
ošetřovatelské služby. Část vybraných peněz je určena
na podporu vzdělání nebo volnočasových aktivit dětí
ze sociálně slabých rodin. 
Těšíme se spolu s vámi, až za rok znovu zazní v ulicích:
„My Tři králové jdeme k vám…“

Lucie Šteflová, koordinátor Tříkrálové sbírky 2012,
foto Martina Soukupová

záslužnou činnost na pomoc lidem, kteří nemají tolik
štěstí.“ U zmíněného vzkazu byla přiložena bankov-
ka. Vedoucí skupinky tedy splnila přání a přiložené
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Po stopách let minulých - díl 2. Bělidla a okolí
seriál

Z Bělidel vedla ještě další cesta. Vpravo jsou zahrady domů
na Mařákově třídě.

Stará stodola na Mařákově třídě byla proti dnešnímu vjezdu
do autobusového nádraží.

Stodoly městských sedláků byly také na pokračování Mařá-
kovy třídy k Osíku. Vlevo je bývalý internát podniku Vertex
a jídelna. Dnes je zde budova finanční správy.

Zatáčky od Osíka k městu také doznaly změn. Na otáčce
zmizel dům pana Šponara, také nové činžovní domy tam
nebyly.

Těsně za starým mostem se silnice rozdělovala k Bělidlům
a kolem řeky k transformátoru a na Mařákovu třídu. Celá
pravá část byla zbořena. V popředí restaurace Na Růžku.

Nad světelnou křižovatkou k městu byl starý Konšelský
mlýn. Náhon k němu vedl až od Markova mlýna.

Současný pohled od světelné křižovatky. Současný pohled od finančního úřadu směrem k autobuso-
vému nádraží. 

Současný pohled na Mařákovu ulici směrem na Osík. 

Toto máchadlo prozatím přežilo. Voda přicházela shora
a napájela několik máchadel menších u domků a byla z pra-
mene u malé vodárny, odkud byla zásobována nemocnice.

Takto se budoval podchod pro pěší od řeky k sídlišti Vertex. Dnes nad podchodem vede silnice na světelnou křižovatku.

Připravil Miroslav Škrdla, současnost Jana Bisová

Vánoční kamion pro speciální školu
V prosinci se na Smetanově náměstí konala akce
Vánoční kamion Coca-Cola. Speciální základní škola
a mateřská škola v Litomyšli byla vybrána jako příjem-
ce výtěžku této akce. Částka, kterou jsme obdrželi,
činí 13 853 Kč a bude použita na aktivity a potřeby
žáků naší školy.  

V loňském roce jsme z obdržených darů přispěli
na zakoupení žaluzií do rehabilitační třídy, kde v let-
ních měsících teplota stoupala nad únosnou míru.
Zakoupili jsme pilu a vrtačku do školní dílny, přispěli
jsme žákům 2. stupně při víkendové akci Sněžka,
finančně i personálně jsme se podíleli na pořádání let-

ního tábora pro děti z 1. stupně na Budislavi a část zís-
kaných prostředků byla investována do ZŠ a MŠ při
nemocnici na nákup výtvarných potřeb a nových her.
V letošním roce se soustřeďuje naše úsilí na přípravu
akce Těšíme se na moře a další prostředky investujeme
podle potřeb našich žáků v kmenové škole i ve škole
při nemocnici. Děkujeme pořadatelům Vánočního
kamionu i všem, kdo nás podporují, každé pomoci si
velmi vážíme.                                         Ludmila Sršňová
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Hillenbrand – Nezlomený, Gilbert - Poslední americký
muž, Franklin - Relikvie mrtvých, Franklin - Vrahova
modlitba, Jackson Lisa - Absolutní strach, Nesvadbová
– Borůvky, James Syrie - Dracula, má láska, Deaver –
Lovec, Jordan Nicole - Milovat zhýralého vévodu, Köpp
Gabriele - Proč jsem jen byla dívka? McNab Andy – Prů-
střel, Aston - Strastiplné peníze paní…, Jackson Lisa -
Temný smaragd, Whyte Jack - Zpívající meč, Ach, ty
matky, Connolly John - Brána do pekla, Stiefvater –
Splynutí, Smith L. J. - Stefanovy deníky, Charleson -
Stopy pohřešovaných, Tajemství stržené masky, Sand-
ford John - Temný měsíc, Reichs Kathy – Virus, Harvey
- Srdce v sázce, Karon Jan - Z Mitfordu do staré…,
Šmoldas Ivo - Co vy na to, pane…, Szczygiel – Libůst-
ka, Klvaňa Tomáš – Marina, Urbaníková - Vztahová

níže, Láska a čas, Weldon Fay - Deník macechy, Potter
- Není přání jako přání, Knight India - Šťastné
a (nejen) veselé, Nykänen Harri - Cesta černých ovcí,
Rottová Inna - Krásna netýkavka, Willett - Mít
pro koho žít, Grisham John – Přiznání, Müller Herta -
Srdce bestie, Kurka - Architektura knihoven, Dvořáko-
vá - Originální výtvarné…, Bednářová - Mezi námi
předškoláky, Keller Jan - Nová sociální rizika…, Baxter
Ian - Velitel Osvětimi, Koudelková - Čtení o Českém
koutku, Cílek Václav - Kameny domova, Redl Vlasta -
My tři a já, Riebauerová - Podivuhodné osobnosti,
Dobrovolníci mění svět, Město Litomyšl - Současnost
a perspektiva…, Skřivánek - Růžový palouček, Pomezí
Čech, Moravy…, Knihovny, Langmeier - Psychická
deprivace…

únor 2012

kalendárium Litomyšle

195 let - 16. 2. 1817 se narodil v Němčicích ANTONÍN

DVOŘÁK, malíř, který se věnoval malbě portrétů, ves-
nického prostředí a zvyků obyvatel. Stěžejní jeho díla
jsou v městské galerii.
120 let - 14. 2. 1892 se v Praze narodila BOŽENA

VEJRYCHOVÁ – SOLAROVÁ, malířka. Pobývala
ve volných chvílích na Kozlově. Ilustrovala různé
knihy a publikace o Litomyšli milými obrázky, některé
její obrazy jsou v litomyšlské galerii.
110 let - 25. 2. 1902 zemřel ANTONÍN SAUTNER star-
ší, bývalý majitel Karlova, hostince a kulturního stře-
diska města. Na tomto místě je dnes Smetanův dům. 
100 let - 18. 2. 1912 se narodil v Chotěnově u Litomyš-
le BEDŘICH DVOŘÁK, důstojník československé
armády. Za 2. světové války letec ve Francii a v Anglii.
Byl nad Francií sestřelen a vězněn, podařilo se mu
uprchnout a válku tak přežil.
85 let - 25. 2. 1927 zemřel v Praze JAN HILLER, stře-
doškolský profesor v Brně a v Praze. Byl také prvním
vzdělavatelem České obce sokolské, jak dokládá
pamětní deska na Šantově náměstí proti tiskárně.
65 let - 9. 2. 1947 se narodila v Litomyšli JITKA

KARLÍKOVÁ, několikanásobná mistryně  ve stolním
tenisu. Po sportovních začátcích v Litomyšli přešla
do vrcholového sportu v Praze.
10 let - 11. 2. 2002 zemřel v Litomyšli MIROSLAV

MLEJNEK, oblíbený učitel, všestranný sportovec
a cvičitel, sokolský funkcionář.

--------------------------------------------------------------------------------------

665 let - Majestát krále Karla IV. v roce 1347 udělil

biskupství litomyšlskému různé svobody, rozhodl
o činnosti kapituly a řešil některé spory.
605 let - Král Václav IV. v roce 1407 potvrdil nadaci

Vavřince Toulovce pro litomyšlský špitál.
580 let - Vilém Kostka z Postupic a jeho rod získal

držení hradu a města Litomyšle roku 1432. Vláda
rodu trvala 115 let do roku 1547.
185 let - Roku 1827 byla zbořena Horní městská

brána, která stála přibližně v místech při výjezdu
z dnešního Braunerova náměstí (směrem na Svitavy).
50 let - Je to již polovina století, co byl litomyšlský
zámek zapsán roku 1962 do seznamu Národních

kulturních památek.
Připravil Miroslav Škrdla

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

Co se dělo v litomyšlské knihovně
v roce 2011

I když se dočítáme a slyšíme z médií o poklesu zájmu
o čtení a knížky, nemůžeme tuto informaci potvrdit.
Počet registrovaných čtenářů v uplynulém roce v Měst-
ské knihovně Litomyšl sice poklesl, ale za sledované
období si našich téměř 3 000 čtenářů půjčilo o 4 079
knih a časopisů víc než v roce 2010. Vzrostl i počet
návštěvníků knihovny, ať už fyzických, tak virtuál-
ních. Tento trend, kdy si čtenáři sami prodlužují
výpůjční lhůtu nebo rezervují žádané tituly, je rok
od roku víc zřejmý. Ze statistiky, kterou každým rokem
zpracováváme, vyplývají i další zajímavé informace,
např.:
• Roste počet vypůjčených knih
• Klesá počet vypůjčených časopisů
• Z finančních důvodů poklesl počet odebíraných titu-

lů časopisů
• Jen mírně vzrostl počet výpůjček zvukových knih
• Vzrostl počet vzdělávacích a kulturních akcí, které

knihovna uspořádala
• Studenti středních škol si více půjčují literaturu,

doporučenou k maturitě
• U široké veřejnosti klesá zájem o přístup k internetu

z prostor knihovny
• Roste zájem o tisk dokumentů v barvě
• Největší zájem je o nové tituly, které uveřejňujeme

v Lilii
• Děti a mládež tvoří téměř 32 % našich čtenářů
• Školy z Litomyšle a okolí se ještě víc zapojily do pro-

jektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ 
• Vzrostl počet školení „Základů práce na PC pro seniory“.

Stále se ovšem potýkáme s některými nedostatky,
které naši práci výrazně ovlivňují či limitují. Je to pře-
devším:
• Nedostatek prostoru v půjčovnách pro dospělé i dět-

ské čtenáře, a také v čítárně a s tím související malý
počet studijních míst pro čtenáře a čtenářských kout-
ků

• Menší počet knih ve volném výběru a převaha knih
ve skladech, což negativně ovlivňuje obrat knižního
fondu

• V roce 2010 jsme na nákup knih dostali od zřizova-
tele o 100 000 korun méně. V roce 2011 nám sice při-
dal 13 tisíc, ale s ohledem na rostoucí ceny knih
a časopisů je to jen nepatrné zvýšení

• Vozíčkářům a hůře pohyblivým lidem je dobře pří-
stupné pouze přízemí, tj. čítárna a přednáškový sál.

Závěrem bych chtěla poděkovat místním i přespolním
školám za dobrou spolupráci. I my máme zájem
na tom, aby mladší generace více četla a dál se vzdě-
lávala. Proto se zapojujeme do celostátních akcí jako
např. Noc s Andersenem, Březen - měsíc čtení, Král
čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu
nebo projektu Kde končí svět. Nově jsme se v loňském
roce zúčastnili i projektu Škola naruby a Čtenářské
pasy.
Radost máme ovšem i z toho, že knížkám a knihovně
jsou stále věrní senioři. Ti především navštěvují před-
nášky v knihovně a právě jim je určena litomyšlská
univerzita 3. věku, jejíž organizaci jsme převzali
v roce 2007.                                              Jana Kroulíková
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Události ve fotografiích

Divadelní společnost Jožina Janouška opět pobavila.

Plný sál diváků zhlédl v pátek 13. ledna v Lidovém domě
představení Divadelní společnosti principála Jožina Janouš-
ka. Úsměv na tvářích vyloudila hra českého velikána Járy
Cimrmana Sláva císaři aneb České nebe a scénka Ivana
Mládka Das ist bordel. Poté následoval písničkový koktejl,
který nebyl ničím jiným než parodií na populární písně.
No a nakonec došlo i na taneční zábavu. Oblíbená divadelní
společnost svůj um předvedla v lednu ještě jednou, a to
sedmadvacátého. foto -bj-

Do Litomyšle zavítal držitel prestižní Nušlovy ceny -

Jiří Grygar. V úterý 17. ledna se na Městském úřadě v Lito-
myšli již podruhé jednalo o chystané akci, která se v Lito-
myšli bude konat při příležitosti 100 let od narození Zdeňka
Kopala. V rámci roku 2014 se totiž uskuteční mimo jiné
odborná konference, přednášky, semináře, pozorování
pro veřejnost a vyjde rovněž publikace o Zdeňku Kopalovi,
připravovaná Milanem Skřivánkem nebo také známka či
pamětní mince. Jednání se mimo zástupců Univerzity Karlo-
vy, Masarykovy univerzity, místního gymnázia či zástupců
královéhradecké hvězdárny zúčastnili také členové České
astronomické společnosti Pavel Suchan a Jiří Grygar. Právě
druhý jmenovaný obdržel na sklonku loňského roku nejvyš-
ší ocenění České astronomické společnosti – Nušlovu cenu.
K jejímu udělení mu jménem Litomyšle poblahopřál místo-
starosta Vojtěch Stříteský. foto -bj-

Obří model litomyšlského zámku byl k vidění na letoš-
ním ročníku veletrhu Regiontour, který se konal v polovině
ledna na brněnském výstavišti. Majitelé Parku Boheminium
v Mariánských Lázních se snaží získat finanční prostředky
na realizaci sgrafit. Maketa zámku je v měřítku 1:25.  

foto -ms-

Vzpomínka 150. výročí úmrtí Boženy Němcové. V Praze
se 21. ledna více jak dvě stovky občanů poklonily památce
spisovatelky Boženy Němcové. Ten den jsme vzpomněli 150.
výročí od jejího úmrtí. Smuteční slavnost na vyšehradském
Slavíně zorganizovala Společnost Boženy Němcové z České
Skalice a další pražské organizace. Přítomny byly také dvě
pravnučky z rodiny B. Němcové.   Text a foto Miroslav Škrdla

Kostel Povýšení sv. Kříže rozezněly písněmi spojené

litomyšlské pěvecké sbory. V závěru loňského roku si
Rybovu vánoční mši poslechli spokojení návštěvníci. O vyni-
kající přednes se postaraly spojené litomyšlské pěvecké
sbory a Litomyšlský symfonický orchestr. Byly to pěvecké
sbory Vlastimil, Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor.
V sólových výstupech se představila Veronika Kladivová,
Petra Boštíková a Václav Boštík s Leošem Krejčím.

Text a foto Miroslav Škrdla

Číňané opět projevili zájem o Litomyšl. Na litomyšlskou
radnici zavítala 11. ledna pětičlenná čínská delegace z pro-
vincie Jün-nan. Jednalo se již o třetí návštěvu Číňanů v Lito-
myšli. Zástupci veřejné správy i podnikatelských subjektů
projevili zájem o informace z oblasti investičních příležitos-
tí v Litomyšli, ekonomické politiky města, především pak
v době finanční krize, zajímala je plánovaná či již navázaná
mezinárodní spolupráce, ale také zásobování města elek-
trickou energií či využití alternativních zdrojů. Provincie
Jün-nan je hornatá jižní část Číny. Severozápad je historic-
kou částí Tibetu. Na jihu sousedí s Vietnamem a Burmou.
Provincie je jednou z nejnavštěvovanějších provincií jak čín-
skými turisty, tak zahraničními návštěvníky. Protékají zde
tři z největších asijských řek – Dlouhá řeka, Salwin
a Mekong. Oblast těchto řek byla v roce 2003 zapsána
na Seznam  UNESCO.                                                      foto -bj- 

Město ocenilo část vítězů výtvarné soutěže: Ve čtvrtek
26. ledna předal místostarosta Radomil Kašpar společně
s vedoucí odboru školství a sociální péče Miladou Nádvorní-
kovou ceny některým vítězům výtvarné soutěže pro mateř-
ské a základní školy na téma Bezpečně do školy, kterou
vyhlásil Městský úřad Litomyšl pro odbor dopravy. V katego-
rii mateřská škola prvenství vybojovaly děti z II. mateřské
školy na ulici 17. listopadu Karin Kmošková (vlevo) a Daniel
Klement (uprostřed). Od radnice dostaly za své výtvarné
práce permanentku na 10 vstupů do městského bazénu,

soupravu pastelek, barevné rollery a blikačku na kolo.
Ze stejné školky byly oceněny ještě děti Adriana Míková
(uprostřed) a Štěpán Mikulecký (vpravo). Ty získaly soupra-
vu pastelek, sadu rollerů a blikačku na kolo. Vítězové v dal-
ších kategoriích jsou Jan Boštík, Vlastimil Vostřel a Kateřina
Švecová ze Základní umělecké školy v Dolním Újezdu a Jan
Kašpar, Ludmila Škeříková, Pavel Kovář a Anna Kašparová
z 2. základní školy U Školek v Litomyšli. Tito šikovní umělci
na své ceny zatím čekají.  Oceněné práce budou vystaveny
v prostorách odboru dopravy na ulici J. E. Purkyně.

foto -bj-

Kominictví
a klempířství
Zdeněk Doležal, Dolní Újezd
Tel. 737 027 632
oznamuje, že přebírá po panu
Tomanovi domácnosti s plynovými
spotřebiči. V případě potřeby volejte. 
Dále firma provádí vymetání komínů,
povinné kontroly, prohlídky kamerou.

Firma

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



3. 2. Pá 18.00 Jitka Lustyk: Povím to obrazama, Spoken by pictures - vernisáž výstavy • Městská galerie - Dům U Rytířů tel. 461 614 765
19.00 Trance Euphoria - Dj Boxi + Dj Rossignol, Dj Jean Elamortt, trance music, 100 Kč páni, dámy zdarma • Dance club U Kolji ww.clubukolji.cz
19.30 Ples Trading Centre Litomyšl - maturitní ples • Smetanův dům tel. 734 322 314
20.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
celý den Plastikové modelaření • Dům dětí a mládeže tel. 461 615 270

4. 2. So 10.00 Láska s vůní parfému - povídání o parfémech, líčení, oblékání a účesech s odborníky • Antik Hotel Sofia tel. 461 613 191
18.00 Václav Havel Litomyšli - beseda s promítáním dobových fotografií a filmů, vstup zdarma • Music Club Kotelna tel. 461 653 333
19.00 Tanga Night - Dj Paul Bulva, dance music, 100 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Ples tiskárny H.R.G. - ve stylu 30. let, hraje Lucky band z Hradce Králové, vstup 150 Kč včetně večeře • Lidový dům www.hrg.cz
21.00 Adam Katona - recitál českého písničkáře, vstupné 80 Kč (koná se v nekuřácké restauraci) • Lidový dům www.bclit.org
21.00 The Plastic People of the Universe - koncert + oldies party s dj Wolfem, předprodej 150,- na místě 190,- • MC Kotelna www.mckotelna.cz

6. 2. Po 12.00-16.00 Zeměpisná sazka - 6. kolo na téma Rusko • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
7. 2. Út 10.00 Vyrábíme s dětmi valentýnská přáníčka • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

17.00 Putování po Kyrgyzstánu - beseda s bratry Kutlvašrovými o sjíždění řeky Naryn, promítání • městská knihovna tel. 461 612 068
17.00 S panem Popelkou za zvířátky – povídání o kočkách • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 4. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

8. 2. St 9.00 Zdobení valentýnských srdíček • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
14.30 Veřejné projednání záměru „Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK Ostrov - MÚK Staré Město • kongresový sál zámku
19.00 Wednesday Night Fever - Dj Pears, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

9. 2. Čt 19.00 Jazz Night - živá hudba, saxofonový kvartet, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Kloboukový večírek – soutěž o nejlepší klobouk a strhnutí rekordu v počtu klobouků na rest. zař. • Cafebar Underground tel. 725 605 373
19.00-22.30 Kurs tance a společenské výchovy - 5. lekce, 1. prodloužená, reprodukovaná hudba • Smetanův dům tel. 461 613 239

10. 2. Pá 18.00 Bolívie, Ekvádor, Peru očima reportéra MF Dnes Tomáše Nídra - s promítáním • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
19.00 Commercial Party - Dj Ohayo, dance music, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Music mix • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz
10.00-14.00 Sociální služby, aktuality a praxe - seminář, Mgr. I. Kolářová - odbornice MPSV ČR, 500 Kč • internát nemocnice tel. 461 653 350 
19.30 Ples VOŠ a SPgŠ Litomyšl - maturitní ples IV.C, hraje Vepřo knedlo zelo • Smetanův dům tel. 461 614 550

11. 2. So 19.00 Leoš Mareš + Dj Paul Bulva - dance music, vstup 150 Kč pro všechny • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Sunplugged pro LDN - charitativní koncert pro LDN Litomyšl • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

12. 2. Ne 10.00-16.00 Valentýnská dílna na zámeckém návrší - výroba přáníček, malování na obličej, prodej dárečků • zámecké íčko www.esclitomysl.cz
13. 2. Po 20.00 Litomyšlská „otevřená" skupina mužů - náhled na budoucnost muže, muž a práce, sexualita, vize • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz

12.00-16.00 Dějepisná sazka - 6. kolo na téma I. světová válka • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
14. 2. Út 10.00 Výroba chrastítek a škrabošek na Masopustní průvod • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz

12.00 Valentýnská pusa na zámku - první tři přihlášené páry získají svatební obřad v roce 2012 zdarma! • zámek tel. 461 615 067
17.00 150. výročí úmrtí B. Němcové - vzpomínkový večer, úryvky ze spisovatelčiny korespondence • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00 Valentine´s Night - Dj Pedro, valentýnská výzdoba, rock-and-roll, jive, sektu pro 2 osoby, 50 Kč páni, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 6. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

15. 2. St 9.00 Povídání na téma masopust u nás doma s ukázkou smažení koblih • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
15.30 Masopustní posezení - pro uživatele Sociálně aktivizačních služeb • Denní stacionář Ruka pro život tel. 461 312 412
17.30 Láska a vztahy - přednáška psychologa a léčitele Ing. Pavla Poloka • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
19.00 Wednesday Night Fever - Dj Jozy, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

16. 2. Čt 17.00 KJČ: Kateřina z Ludanic a Petr Vok - přednáška H. Slepičkové, i pro nečleny kroužku • restaurace U Slunce - salónek tel. 461 612 068
19.00 Gentleman´s Night - Dj Styx, dámský striptýz, klubová music, pokerový turnaj, vstup 150 Kč pro pány • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
21.00 Dub step • Cafebar Underground tel. 725 605 373
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 7. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

17. 2. Pá 16.00 Karneval v Pohádkovém lese - z důvodu omezené kapacity nutná rezervace místa předem • rodinné centrum www.rc.litomysl.cz
19.00 Oldies party - Dj Pedro, 80-90ky, dress code: oldschool aneb co nosili naši rodičové, 50 Kč páni, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 Ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl- maturitní ples • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 AC/DC Czech Revival + Nirvana Revival - koncert • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

18. 2. So 11.00 Zabíjačkové hody - výroba a prodej čerstvých zabíjačkových specialit • restaurace Veselka tel.776 887 719
19.00 Mafia Crew - Djs Mario, Rodrigo, Styx, Glenn, Pafka; house music, soutěže, welcome drink, 150 Kč páni, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 Farní benefiční ples - hraje Combo 2 • Lidový dům tel. 461 612 263
20.00 Country Western Saturday Night - hraje TrioLit, vstupné dobrovolné • nekuřácká restaurace Lidový dům www.bclit.org
20.00 Diskotéka 80s-90s • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

Nuda v Litu - Joker • Cafebar Underground tel. 725 605 373
19. 2. Ne 9.00-18.00 Koncovkové veselení - hudebně-holistické hraní (si), P. Jasanský a A. Melkusová Jasanská • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
20. 2. Po 12.00-16.00 Přírodovědná sazka - 7. kolo • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

16.00 Vosková batika - výtvarná dílna • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270
21. 2. Út 9.40 Masopustní průvod - sraz na zahradě I. MŠ zámecká, masky, řehtačky, vařečky apod. vítány • Smetanovo náměstí www.rc.litomysl.cz

10.00 Setkání s masopustem - pro účastníky Denního stacionáře o.s. Ruka pro život • Městská knihovna Litomyšl tel. 461 612 068
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 8. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.30 Standa a Honza magic quitars • Cafebar Underground tel. 725 605 373

22. 2. St 9.00-17.00 Výklad z ruky - osobní konzultace, chiromant Martin Dobrev, nutná rezervace předem • Faltysovo knihkupectví tel. 461 612 667
10.00 Zpíváme spolu, ladíme spolu - výjimečně přesunuto na středu • Rodinné centrum Litomyšl www.rc.litomysl.cz
19.00 Wednesday Night Fever - Dj Čoko, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

23. 2. Čt 14.30 Jak si navzájem porozumíme prarodiče-rodiče-děti-vnoučata - přednáška PhDr. D. Klevetové, v rámci U3V • Lidový dům tel. 461 612 068
17.00 Reminescence - Obrazy, grafiky a fotografie V. Vícha a M. Dvořáka - vernisáž výstavy • regionální muzeum www.rml.cz
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 9. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
20.00 Na Stojáka live - účinkují Lukáš Pavlásek, Petr Vydra, Tomáš Měcháček, vstup 150 Kč • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz

24. 2. Pá 18.00 Nemocné vztahy jako příčina nemocí - etikoterapie, MUDr. Vladimír Vogeltanz • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
19.00 Commercial Party - Dj Rodrigo, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
19.30 Ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl - maturitní ples IV.TB, II.S • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Pokračovací taneční kurz pro mládež i dospělé - učitel tance J. Bílek, přihlášky v Lidovém domě • Lidový dům tel. 461 619 183
20.00 Fast Food Orchestra - koncert + afterparty • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

25. 2. So 19.00 Pavel Callta Live + Dj Pears - finalista soutěže Česko-Slovensko má talent, 100 Kč páni, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
20.00 11. společenský ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo zelo, tombola, teplá večeře • Kulturní dům Pohodlí
20.00 Hudební klystýr - Djka Baquš • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

26. 2. Ne 14.00-18.00 Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené - hraje Malý taneční orchestr z České Třebové • Lidový dům tel. 461 619 183
27. 2. Po 12.00-16.00 Zeměpisná sazka - finále • Dům dětí a mládeže Litomyšl tel. 461 615 270

16.00-19.00 Neklidné a zbrklé dítě a co s tím doma i ve škole - seminář s PhDr. L. Pekařovou, 60 Kč • internát nemocnice tel. 461 653 350

V LITOMYŠLI V ÚNORU 2012 



28. 2. Út 17.00 „Uganda - perla, která se zvedá z prachu" - beseda s F. Krampotou, ředitelem Acet ČR • městská knihovna tel. 461 612 068
19.00-22.30 Kurs tance a společenské výchovy - 10. lekce, 2. prodloužená, hraje Combo 2 • Smetanův dům tel. 461 613 239

29. 2. St 19.00 Wednesday Night Fever - Dj Pears, vstup 50 Kč pro pány, dámy zdarma • Dance club U Kolji www.clubukolji.cz
10.00-12.00 Knihovna pro batolátka a předškoláky - téma Zimní radovánky a sníh • Městská knihovna Litomyšl www.rc.litomysl.cz

1. 3. Čt 9.00-15.00 Motivace nemotivovaného - seminář s PhDr. Janem Svobodou, 300 Kč • Internát Litomyšlské nemocnice tel. 461 653 350
18.00 Mantry a bhadžany - přijďte si zazpívat a ulevit své duši • Čajovna v muzeu tel. 604 737 483
19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 11. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239

2. 3. Pá 19.30 Ples Střední školy zahradnické a technické Litomyšl - maturitní ples IV.TA, IV.TC • Smetanův dům tel. 461 313 611
20.00 Trio de Janeiro, Propaganja - koncert + afterparty • Music Club Kotelna www.mckotelna.cz

Drinkový večírek • Cafebar Underground tel. 725 605 373
3. 3. So 19.00 Společenský večer M. D. Rettigové - zazpívá Sbor paní a dívek a Ženský komorní sbor Canzonetta • Smetanův dům tel. 777 895 897
5. 3. Po 19.30 Oskar a růžová paní - představení Klicperova divadla z H. Králové, vstupné 120 Kč /80 Kč studentské • Nový kostel 
6. 3. Út 19.00-21.30 Kurs tance a společenské výchovy - 12. lekce • Smetanův dům tel. 461 613 239
7. 3. St 19.00 Techtle mechtle - zábavný pořad travesti skupiny Hanky Panky z Prahy • Smetanův dům tel. 774 657 774 

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

3. 2. Pá I ženy mají své dny - Film ČR. S tímto příběhem má Alice Nellis dlouhodobou zkušenost, komedii podle předlohy skotské dramatičky Lizy Loch-
head režírovala v roce 2003 v Divadle Na zábradlí. Hrají: I. Chýlková, V. Kotek, O. Sokol, B. Klepl aj. 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let

5. 2. Ne Le Havre - Film Finsko, Francie, Německo. Kino Art. Kultovní finský režisér Aki Kaurismäki natočil svým typickým stylem snímek plný optimis-
mu a jemného humoru. Hrají: André Wilms, Kati Outinem, Blondin Miguel aj. T., 90 min., vstupné 70 Kč

7., 8. 2. Út, St Muži v naději - Film ČR. Nová česká komedie se Simonou Stašovou, Jiřím Macháčkem a Boleslavem Polívkou. Režie Jiří Vejdělek. 115 min., vstup-
né 70 Kč

9., 10. 2. Čt, Pá V peřině - Film ČR. Nový film režiséra a kameramana F. A. Brabce je působivou, „trojrozměrnou“ podívanou, chytrou zábavou pro celou rodinu. 
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Bolek Polívka aj. 100 min., vstupné 65 Kč 

12. 2. Ne 17.00 Alvin a Chipmunkové 3 - Film USA. Chipmunkové jsou zpět a pořádně to rozpiští! 
Režie: Mike Mitchell. 90 min., vstupné 70 Kč

12. 2. Ne West side story - Film USA. Projekt 100. Muzikálová adaptace Romea a Julie, s deseti Oscary, co navždy změnila dějiny žánru! Hrají: Natálie 
Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn aj. Režie: Jerome Robbins, Robert Wise. T., 150 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 

14.,15. 2. Út, St Labyrint - Film ČR. Labyrint přináší do českého filmu ojedinělý žánr mystery thrilleru. Napsal ho i režíroval scenárista extrémně úspěšného Gym-
16.,17.,19. 2. Čt, Pá, Ne plu Tomáš Houška. Hrají: L. Vondráčková, J. Zadražil, M. Coronado, M. Zbrožek aj. 90 min., vstupné 80 Kč • od 12 let
21., 22. 2. Út, St Twilight sága: Rozbřesk - 1. část - Film USA. Věčností to teprve začíná. Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick
23., 24. 2. Čt, Pá aj. Režie: Bill Condon. T., 110 min., vstupné 65 Kč • od 12 let
26. 2. Ne 15.00 Kocour v botách - Film USA. Nebýval žádné koťátko. Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se zeleným zlob-

a 17.00 rem. Režie: Chris Miller. 90 min., vstupné 65 Kč
26. 2. Ne Poupata - Film ČR. Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji drsných pravidel. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Mari-

ka Šoposká, Josef Láska, Aneta Krejčíková aj. Režie: Zdeněk Jiráský. 95 min., vstupné 60 Kč • od 12 let 
27. 2. Po 9.30 Kamarádi III. - Pásmo dětských pohádek pro nejmenší.

Vstupné 25 Kč
28., 29. 2. Út, St Mission: Impossible IV. - Film USA. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance. Hrají: Tom Cruise, P. Patton, Jeremy Renner, Simon Pegg, Tom Wilkin-

son aj. Režie: Brad Bird. T., 110 min., vstupné 70 Kč • od 12 let 
1., 2. 3. Čt, Pá Sherlock Holmes: Hra stínů - Film USA. Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Noomi Rapace, aj. Režie: Guy Ritchie. T., 125 min.
4. 3. Ne • od 12 let

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

od 4. 2. do 18. 3. Jitka Lustyk: Povím to obrazama, Spoken by pictures / výstava / Městská galerie - Dům U Rytířů / Út - Ne 9-12 a 13-16
do 21. 3. Radozo: Druhá dimenze aneb Epidemie paměti / výstav surrealistického malíře, fotografa a sochaře / Galerie - Antik Hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 26. 2. Byli jsme skoro u všeho / výstava / Regionální muzeum Litomyšl / do konce února: Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
od 24. 2. do 25. 3. Reminiscence / obrazy, grafiky a fotografie V. Vícha a M. Dvořáka / regionální muzeum / do konce února: Út - Pá 8-12 a 13-16, So - Ne 9-12 a 13-17
do 31. 5. Odkrývání dobře utajených houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spisovatel, výtvarník / výstava / zámek Litomyšl / So - Ne 10-15
do 31. 12. Interiérové sochy Jiřího Šimka / výstava / ve vnitřních prostorách - Galerie - Antik hotel Sofia / denně / tel. 461 613 191
do 4. 2. Václav Boštík: Monografie - obrazy známé i neznámé / výstava / Galerie Zdeněk Sklenář / pouze v So 10-17 nebo po tel. domluvě 603 866 959
od 10. 2. do 14. 2. Valentýnská Hvězda / valentýnské menu / hotel Zlatá Hvězda
od 23. 2. do 26. 2. Bramborové hody / hotel Zlatá Hvězda
od 10. 2. do 14. 2. Valentýnské menu / hotel Aplaus
od 17. 2. do 26. 2. Dny francouzské kuchyně / zimní francouzská alsaská jídla / hotel Aplaus
od 10. 2. do 14. 2. Valentýnské menu U Kolji / restaurace U Kolji
od 24. 2. do 26. 2. Zvěřinové hody / divočák, srnčí, daněk a bažant / restaurace Karlov 
od 13. 2. do 22. 3. Voda nad zlato / výstava fotografií Alžběty Jungrové, zachycující problémy v Etiopii / Evropské školicí centrum / denně 9-16
do 29. 2. „Jiří Trnka” a „Život a dílo Boženy Němcové” / výstavy / městská knihovna / ve výpůjční době 

VÝSTAVY A VÍCEDENNÍ AKCE

aktuální info o akcích na www.litomysl.cz

INFOCENTRUM LITOMYŠL

Informační centrum na náměstí otevřeno:

Po - Pá  8.30-18.00  
So          9.00-14.00

V prodeji: 

parkovací známky 2012, dálniční známky 2012, kalendáře 2012,
diáře 2012, nové čokoládové pozdravy

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

hudba, tanec

divadlo, promítání

přednáška, seminář, vzdělání

výstava, vernisáž

tvorba, vaření, soutěže
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Hasiči museli do zámeckého podzemí
Litomyšlská jednotka dobrovolných hasičů JPO II
dorazila v pondělí 23. ledna na zámek. Nešlo však
o žádný ostrý zásah, ale pouze o cvičení, v jehož rámci
se hasiči vydali do podzemních chodeb i do interiérů
renesanční památky. 
„Cílem dnešní odborné přípravy bylo seznámit se se
zámkem jako takovým. Jedná se o památku nejvyššího
významu, proto jsme se chtěli obeznámit s jejím provo-
zem a vzhledem k probíhající rekonstrukci si také
nacvičit nájezdy s technikou,“ uvedl velitel jednotky
Miroslav Vacek a dodal: „V podzemí jsme nacvičovali
použití dýchací techniky a práci ve stísněném prosto-
ru.“ Do podzemí se celá jednotka vydala poprvé a sami
hasiči přiznali, že případný zásah by nebyl vůbec jed-
noduchý. „Určitě by bylo těžké odsud někoho vynést.
Jsou tam stísněné prostory, nízké stropy a různé trub-
ky, což by byl problém. Nicméně je nás dost, takže
bychom si s tím poradili,“ řekl Vladimír Klofanda. 
V podzemí však dostali hasiči ještě jeden úkol. „Spoji-
li jsme důležité s užitečným a hasiči nám z chodeb
vynesli spoustu mrtvých holubů. Letos tak už nemu-
sím řešit, kdo nám připraví chodby na sezónu,“ sdělila
kastelánka Jana Sehnalová, která potvrdila, že podze-
mí skutečně není procházkou růžovým sadem. „V
chodbách by se mohlo stát cokoli, takže nácvik byl
na místě,“ souhlasila, a jako příklad popsala případ
dvou chlapců: „Už se nám stalo, že se do chodeb

dostali dva školáci, kteří se tam ztratili. Musela nám je
pomoci dostat ven hlídka městské policie.“ Miroslav
Vacek však uvedl ještě další možnou situaci. „Díky
rekonstrukci se může něco uvolnit, někoho to zavalit
apod. To jsou případy, kdy bychom tady zasahovali.“
V interiérech zámku pak hasiče zajímalo především
technické zázemí, umístění přívodů energií a vody,
hydranty, ale i přístup do půdních prostor. 
Lednové cvičení by nemuselo být pro litomyšlské hasi-
če posledním. Kastelánka je prý ráda přivítá
i v budoucnu, budou-li ochotni přijet. 

Text a foto Jana Bisová

z dopisů čtenářů

Potěmkinova spořitelna
Tak nám opravili spořitelnu, komentoval by možná
poslední stavební úpravy litomyšlské pobočky České
spořitelny Švejk. Zašla jsem a nestačila jsem se divit.
Své dojmy shrnu do několika bodů: 1. Vchodové
dveře a za nimi schody - v době odstraňování bariér
pro hendikepované lidi to je vskutku přátelské
gesto, kterým peněžní ústav hýčká své klienty. 2.
Nový interiér, ale soukromí pro výběr a příjem hoto-
vosti žádné - místo toho jste i se svou peněženkou
pěkně všem na očích, každý může podle času, který
strávíte u přepážky, odhadnout, kolik že si odnášíte,
zda se mu vyplatí si na vás za rohem počkat. Zatím-
co prostor k jednání o smlouvách můžeme decentně
skrýt, na peníze musí být vidět, usoudil zřejmě
investor. Samozřejmě ne na naše, ty si schováme
za desatero zdí. 3. V patře se můžete sejít se svým
soukromým poradcem, i tam jsou pro vás ochotni
v době konkurence udělat první poslední. Výtah
pro špatně chodící a pro kočárek? Ale jděte. Kdo si
nevyšlape, ten tu nemá co pohledávat. Jsme tu
pro zdravé (mladé, bohaté, svěží....), je to jasné? 4.
Bankomaty sice dva, ale jeden výš než druhý, jako
bonus úzké schůdky - vozíčkáři a maminky s malými
dětmi toho stejně moc nenašetří, co by u nich tedy
dělali, že. Česká spořitelna o takové chudáky nestojí,

ale protože jim to nechce naservírovat na rovinu,
zkouší to marketingovým jinotajem. Suma sumárum
- Česká spořitelna toho o sobě v Litomyšli prozradila
mnohem víc, než chtěla. Bohužel? Bohudík? 

Dagmar Burdová

odpověď
Pobočka České spořitelny v Litomyšli se nachází
v památkově chráněném objektu. Při rekonstrukci
poboček je naší snahou uzpůsobit přístupy do objektů
tak, aby nečinily obtíže hendikepovaným občanům,
bohužel v tomto případě to nebylo vzhledem k výše
uvedenému charakteru objektu možné. Naši zaměst-
nanci navíc rádi hendikepovanému klientovi na požá-
dání pomohou s překonáním bariér.
Hotovostní pracoviště je nyní více otevřené, ale to
neznamená, že by oproti minulému uspořádání
na konci haly bylo více nebezpečné. Naopak. Navíc,
délka času strávená u přepážky automaticky nezname-
ná výběr většího finančního obnosu.
Výtah jsme vzhledem k charakteru objektu nemohli při
rekonstrukci do pobočky umístit. Je samozřejmostí, že
hendikepovaný klient může veškeré své záležitosti
vyřídit v přízemí.

Petr Podzimek, Tiskové centrum České spořitelny

Poděkování za novoroční přání
Vážený pane starosto a vážení páni místostarostové,
dnes se mi dostalo do rukou Vaše novoroční přání
z titulní stránky lednové Lilie. Musím se přiznat, že
mne velice dojalo a chci Vám za tato pěkná slova,
určená Litomyšlanům, poděkovat. Velice ráda bych
na Vaše přání zareagovala i kraťounkou úvahou.
Přeji si, aby k tomuto roku co nejvíce lidí vzhlíželo
s nadějemi a v očekávání nejkrásnějších zázraků,
které se budou postupně manifestovat v projeveném
světě. Na tento rok není třeba hledět s obavami
a nejistotou. Obavy mohou být na místě pouze tam,
kde se vědomě nežije čestně a nejedná se poctivě.
Vůči světu i sobě samým. Ale i tam zazáří milost,
dojde-li ke změně či k rozhodnutí ke změně. Vesmír-
ná síla založená na lásce, která je alfou i omegou
všeho stvoření a bytí a od které se naše výjimečná

a překrásná planeta zdánlivě na dlouhá tisíciletí
oddálila, skýtá nekonečné množství milosti. A tato
milost se nyní na Zemi vylévá v nekonečné míře. Je
na nás, kolik jí budeme chtít přijímat a vytvářet s její
pomocí novou realitu pro nás všechny.
Věřím, že pouze tam, kde bude přetrvávat zatvrzelé
setrvávání v negaci, bude cesta přeměny trnitější.
Nikoliv jako projev jakéhosi „trestu“, ale čistě proto,
že v nově se tvořícím paradigmatu už nebude
pro vědomou negaci a s ní spojené jednání místo. 
Je čas tvořit krásné. Máme pro to nyní plnou podpo-
ru.
S přáním spousty naděje a láskyplných a radostných
tvůrčích sil ve Vašich osobních životech i při spravo-
vání města Litomyšle.  

srdečně Dana Colledge

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 poloviny dvojdomku s garáží
a zahradou v okrajové části města. Byt 2+1 s pří-
slušenstvím, pokoj v podkroví, nový plyn. kotel.
Částečná rekonstrukce. Č.669.Cena: 2150 000,- Kč
Litomyšl – prodej dvoupodlažního domu na hlavní
ulici blízko náměstí. V přízemí kancelářské prosto-
ry, v patře byt 2+1 s příslušenstvím, zahrada.
Možno k bydlení i podnikání. Částečná rekonstruk-
ce. Č.668 Cena: info v RK
Litomyšl – prodej družstevního bytu 3+1 (76 m2)
blízko centra v klidné lokalitě. Byt je v 2. np v panel.
domě, nová kuch. linka, koupelna, vlastní plyn.
kotel, balkon a lodžie. Č. 674. Cena: 1 550 000,- Kč
Osík – prodej bytu 2+1 (50 m2) v I. NP ve zděném
domě v obci s veškerou obč.vybaveností. Vytápění
akum. kamny, plyn.přípojka v domě, možná
krb.kamna.  Č.671. Cena: 790 000,- Kč
Janov u Lit. - prodej nového bytu 2+kk s výstu-
pem z obýv.pokoje na terasu. Byt je ve zděném
domě o rozloze 65 m2 v I.NP, vlastní plyn.kotel
s ohřevem vody. Č. 659. Cena: 990 000,- Kč
Hrušová – prodej většího domu 3+1 s vnitřním
dvorem a zahradou. Dům je po částečné rekon-
strukci přízemí, kde je nově vybudována koupelna
a kuchyň, v patře jsou dva menší pokoje a větší
půda. Č.657. SLEVA! Cena: 1 900 000,- Kč
Sebranice u Lit. – prodej většího domu s využitým
nově zbudovaným podkrovím, rekonstrukce stře-
chy, větší zahrada, studna s čerpadlem. Možno
k trvalému bydlení i rekreaci.
Č.627. SLEVA! Cena: 1 980 000,- Kč
Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 (55) m2

ve III.NP blízko centra. Rekonstrukce bytu v r.
2003, nové elektro, rozvody vody, odpady, nová
koupelna, ÚT s plyn.kotlem, nová kuch.linka.
Č.629. Cena: 1 400 000,- Kč
Čistá u Lit. – prodej pěkného bytu 2+1, 64 m2

ve zděném domě. V bytě nová okna, podlahy, kou-
pelna. Vytápění bytu lokálními plyn. kamny
a kamny na tuhá paliva. Č.611. SLEVA! Cena:
699 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi star-
ší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2), pův. stud-
na, napojení domu na vodu, elektro, čističku, plyn
u pozemku. Č.630. SLEVA! Cena: 1.290 000,- Kč
Strakov – prodej starší dřevěné chaty na okraji
obce u lesa. Chata se nabízí s vlastním pozemkem
s možností napojení na vodu ze studny, elektra-
oboje v dosahu 20 m. Č.642 Cena: dohodou
Karle u Svitav – prodej menšího domku 2+1 se
zahradou mírně ve svahu a zděnou garáží poblíž
domu. Napojen na elektro, vodu, pevnou linku,
vytápění lokál. kamny.
Č.560. SLEVA!. Cena: 590 000,- Kč
Litomyšl – prodej autodílny a dřevěného skladu
v průmyslové zóně města. Dílna, kancelář, sklad,
soc.zázemí, kotelna, rampa. Možno přikoupit
pozemkovou parcelu kolem autodílny.
Č.518. Cena: info v RK
Litomyšl – pronájem obchodu bývalé prodejny
byt. doplňků (cca 150 m2) v okrajové části města. 2
výlohy, prodejní plocha cca 50 m2, rampa, sklady,
parkoviště. Č.672. Cena: 12 000,- Kč/měs.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Co zajímavého prožily děti 
z III. mateřské školy na Lidické 

Běžné činnosti jsme dětem v Mateřské škole na Lidic-
ké ulici obohatili o výlet do EKO centra Oucmanice,
kde se jedna skupina dětí seznámila se životem včel
a zhotovila si svíčku z včelího vosku, druhá skupina
ochutnala vlastnoručně vyrobené pšeničné vdolky.
Úspěch měla chovaná zvířátka na této farmě. Další
výlet jsme uskutečnili do Záchranné stanice Pasíčka,
kam děti zvířátkům na přilepšenou dovezly dobroty.
Začátek adventu jsme zahájili výzdobou 2 vánočních
stromků na zámeckém nádvoří. Každé oddělení v MŠ
navštívil Mikuláš, anděl a čerti a všechny děti obdaro-
val. Před mateřskou školou jsme všichni u vánočního
stromu a betlému zazpívali vánoční písně s doprovod-
ným programem základní umělecké školy. Po vystou-
pení se vydal lampionový průvod andělíčků
do Klášterních zahrad, kde byl rozsvícen velký advent-
ní věnec, a všichni účastníci průvodu si zazpívali
vánoční písně. Cestou skupina dětí navštívila domov
důchodců s adventním poselstvím. Jako každý rok, tak
i letos se na jednotlivých odděleních konaly vánoční
besídky s programem pro rodiče a následovalo poseze-
ní s občerstvením u vánočního stromečku.
Vrcholem adventu byl výlet do Perníkové chaloupky
pod Kunětickou horu, kde se děti účastnily akce

V nebíčku a peklíčku, viděly zde zvyky a tradice čes-
kých Vánoc.
Ani v novém roce nehodláme zahálet a začneme nav-
štěvovat solnou jeskyni, posléze pak plavecký výcvik.
Přejeme si, aby již napadl sníh a mohli jsme uspořádat
Polární expedici na Černé hoře se psy – samojedy pana
Lněničky. A pak nás bude čekat uspořádání celoškol-
kového karnevalu na Veselce.

Stanislava Kusá, ředitelka MŠ a Miluše Lopourová,
zástupkyně ředitelky MŠ, foto archiv školky

Simona Stašová patronkou 
a oficiální tváří speciální školy

Vynikající česká herečka Simona Stašová
se stala počátkem roku 2012 patronkou
litomyšlské Speciální základní školy
a mateřské školy. Na otázku, proč se věnu-
je i charitativním projektům, odpovídá:
„Celý svůj umělecký život na sebe beru
ve filmu, divadle či v rozhlase tváře růz-
ných postav, které někdo vymyslel
a napsal. Dnes bych však chtěla využít svoji
vlastní tvář pro jinou dobrou věc. Velmi
ráda jsem přijala nabídku Speciální základ-
ní školy a mateřské školy v Litomyšli, abych se stala
patronkou školáků, kteří ji navštěvují. A proč jsem to
vlastně udělala? Ráda bych vahou své osobnosti pomo-
hla získat této škole, která se tak nadstandardně stará
o své svěřence, morální i hmotnou podporu dobrých lidí,
institucí a podnikatelského sektoru. Všichni si uvědo-
mujeme, že zapojení dětí s různými dysfunkcemi do nor-
málního života může přinést v širším pohledu prospěch
nejen jim, ale především celé naší společnosti.“
Simona Stašová se stala od poloviny devadesátých let
jednou z našich nejvytíženějších hereček současnosti.
Ztvárnila několik desítek postav především v televizních
filmech a seriálech, ale velké role hraje i ve filmu.
Nemluvě o dalších rolích na divadelní scéně, které v sou-
časnosti dává přednost a kde hraje životní role v několi-
ka inscenacích. Rovněž je i velmi obsazovanou herečkou
v Českém rozhlase.
Simona Stašová se narodila doktoru přírodních věd,
seismologovi a geofyzikovi Břetislavu Stašovi a herečce
Jiřině Bohdalové 19. března 1955 v Praze. První divadel-
ní angažmá získala v roce 1976 v Českých Budějovicích
v tamějším Jihočeském divadle. Po roce odešla do teh-
dejšího pražského divadla E. F. Buriana, kde v angažmá
zůstala dlouhých čtrnáct let a mj. zde ztvárnila postavu
Agáty ve hře Ženitba či Varju v Čechovově Višňovém
sadu. Mezitím absolvovala DAMU. V roce 1991 se stala
členkou Městských divadel pražských. Nejprve působila
v Divadle K a současně hostovala v Divadle za branou II,
v Činoherním klubu a v neposlední řadě i v soukromých
divadelních produkcích. O dva roky později se její
domovskou scénou stalo Divadlo ABC, kde působí
dodnes. Můžeme ji vidět mj. v inscenacích Ideální man-
žel (jako paní Chevelyovou), Taxi na věčnost nebo Tři-
krát život. Další postavy ztvárnila např. v inscenacích
Sestup Orfeův od amerického dramatika Tennessee Wil-
liamse, ve Veselých paničkách windsorských jako Pazou-
rová, či v anglické detektivní komedii od Normana
Robbinse Do hrobky tanečním krokem.

Ve filmu se poprvé objevila v polovině
sedmdesátých let a její role Wandy měla
poněkud dramatický ráz - válečné drama
Mys dobré naděje. Následovaly role ve fil-
mech Neúplné zatmění (1982), Pětka
s hvězdičkou (1985) či Nemocný bílý slon
(1989). Jedna z nejlepších rolí přišla ale až
v roce 1998, kdy natočila film Jana Hřebej-
ka Pelíšky a byla nominována na Českém
lvu za nejlepší herecký výkon ve vedlejší
roli. O rok později hrála i v dalším Hřebejko-

vě filmu Musíme si pomáhat. Ve filmu Babí léto (2001)
režiséra Vladimíra Michálka si zahrála květinářku, či
ve filmu Štěstí (2005) od Bohdana Slámy ztvárnila ved-
lejší postavu paní Součkové. Za film Román pro ženy
(2005) získala další nominaci na Českém lvu za vedlejší
roli. Zahrála si v mnoha televizních inscenacích či
pohádkách. Je často obsazovanou seriálovou herečkou.
V roce 2004 byla nominována na Cenu Elsy za herecký
výkon v seriálu Karla Smyczka Místo nahoře.
V současné době hostuje v Divadle v Řeznické ve dvou
inscenacích, a to v Baladě o smutné kavárně jako slečna
Amélie a v Římské noci od Franca D´Alessandra jako
Anna Magnani. Jako host působí i v Divadle Antonína
Dvořáka v Příbrami, kde hraje postavu Evy Mearové
ve hře Neila Simona Drobečky z perníku. Právě za tuto
roli byla v lednu 2008 nominována na cenu Thálie
v kategorii činohra. Od roku 2008 můžeme Simonu Sta-
šovou vidět v divadle Rokoko, v inscenaci Shirley Valen-
tine, v hlavní roli v příběhu o stárnoucí ženě, v režii
Zdeňka Kaloče.                    Pavel Sršeň, foto promo foto

„Náhradní manžel“
Tel. 725 812 005

provádím úklid, služby, servis, opravy
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HRADEC KRÁLOVÉ

• 19. února
Masopust na statku - Šrámkův statek - Piletice
- staročeská zabíjačka, obchůzka maškar, pečení
chleba, ukázky technik lidové tvorby a řemeslnic-
ký minitrh.

CHEB

• 18. února
Chebský masopust - od 10.00 do 17.00 v Muzeu
Cheb, na nádvoří, v mázhausu, výstavním sále
a na chebském historickém náměstí. Můžete se
těšit na staročeské zabíjačkové hody, pekařský
a cukrářský masopustní trh, masopustní průvod
a živou hudbu. 

JINDŘICHŮV HRADEC

• 19. února
Masopustní průvod městem a Dětský karne-

val - KD Střelnice + centrum města

KUTNÁ HORA

• do 1. dubna
„Obraz, v kterém žijeme“ - Galerie Středočeské-
ho kraje (GASK) - výstava představující práce
studentů studijních programů a oborů fotografie
realizovaných na českých a slovenských vysokých
uměleckých školách.

POLIČKA

• do 22. dubna
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková
výstava v Centru Bohuslava Martinů, která vám
hravou formou přiblíží život ve středověku. Doz-
víte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si
vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí
i na bitevním poli. K dispozici jsou seříznuté husí
brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž
ze skleněných čtverců, řada dalších zajímavých
předmětů. 

TELČ

• 18. února
Masopust v Telči - v 13.00 přivítáme průvod
masek všeho druhu a každého věku v čele se sou-
borem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé
vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvé-
ho ovaru, tlačenky. O příjemnou atmosféru se
postará hudba Antonína Kernstocka.

TŘEBOŇ

• 11. února
Třeboňský masopust - od 10.00 na Masarykově
náměstí - 14 koledníků s obrovskými klobouky
ozdobenými stovkami růžiček, konšele, rybníká-
ře, tancmajstry a spoustu maškar přiveze do Tře-
boně Matka Masopustu a hejtman v čele
Růžičkové koledy. Při dvouhodinové obchůzce
Třeboní je bude doprovázet jihočeská dechovka.
Zapojit se mohou místní děti i dospělí, pro ně
bude připravena soutěž o nejvtipnější masopust-
ní masku. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Inspirace
z České inspirace 

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo. Pře-
číst si můžete: Turistický portál kraje je nejlepší
v republice • Studovna a čítárna je v městské knihovně
již pět let • Legoprojekt i letos v Litomyšli • Firemní
školky se pomalu rozjíždějí • Televizní magazín Zkraje
týdne skončil • Kraj vyhlásí konkurzy na ředitele 54
škol • Český film stále žije! • Projekt 100 v novém
kabátě • Francouzský velvyslanec zavítal do Litomyšle
• Hasiči občanům • Jiný způsob výuky čtení – Sfuma-
to • Žáci III. základní školy si zalyžovali v Čenkovicích
• Expedice do Himalájí odstartovala z Litomyšle •
Lyžařský výcvik aneb Mamutí výprava 2012 • Gymna-
zisté na Taiwanu • Pardubický kraj školákům

co se do Lilie nevešlo
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Žáci ZŠ U Školek bojují
v soutěži Eurorebus
Díky Michalovi Kapounovi jsme se my, žáci osmé třídy
Základní školy U Školek, přihlásili do soutěže Eurore-
bus. Jedná se o vědomostní klání, určené pro žáky 2.
stupně základních škol a studenty středních škol.
Soutěžní otázky vyžadují znalosti hlavně z oblasti
zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a část z nich se zamě-
řuje také na aktuální světové dění. Hlavní cenou je
týdenní expedice po Evropě pro vítězné třídy jednotli-
vých kategorií. Vítězná škola dostane putovní Pohár
České spořitelny.
Letošní ročník je již 17. v pořadí a probíhá v něm sou-
časně soutěž jednotlivců, školních tříd a škol. Účastní-
ci se dělí do tří kategorií (6.-7. třída a 8.-9. třída a
střední školy). Systém soutěží, probíhajících převážně
přes internet, pokračuje v krajských kolech, odkud
nejúspěšnější školní týmy a jednotlivci postupují do
celostátního kola, které se uskuteční v Praze. V kraj-
ských kolech soutěžící vyplňují testy už bez cizí pomo-
ci, a to jako tříčlenné týmy v soutěži školních tříd nebo
samostatně v soutěži jednotlivců. Krajská kola se
budou konat celkem v jedenácti městech České repub-
liky. Konkrétní termíny jednotlivých kol budou ještě
upřesněny. 
Kolektiv naší třídy 8.A ZŠ U Školek soutěží od začátku
školního roku v soutěži tříd. V ní se sčítají body, které
dosáhnou jednotlivci z naší třídy v jednotlivých soutě-
žích. V současné době se naše třída pohybuje do 10.
místa mezi všemi třídami v České republice. 
V průběhu 1. pololetí roku 2012 budou nadále probí-
hat soutěže na internetu, které jsou důležité mj. pro
vítězství v Soutěži škol o Putovní Pohár České spořitel-
ny. Veškeré soutěže pak budou ukončeny 15. května a
proběhne vyhodnocení výsledků, na jejichž základě
budou vytvořeny seznamy pozvaných jednotlivců do
Celostátního finále. Školní třídy postupují do Celostát-
ního finále na základě úspěšnosti v Krajských kolech.
Na začátek měsíce června je naplánované Celostátní
finále 17. ročníku soutěže Eurorebus, v září se pak
uskuteční Expedice Eurorebus pro nejúspěšnější
účastníky.  

za kolektiv třídy 8.A při ZŠ U Školek Litomyšl
Lucie Kurková, Michal Frank, Daniel Fikejs, 

Michal Kapoun, Marek Šulc, Daniel Ondráček a -red-

Saint-Gobain Adfors se má rozšířit
Společnost Saint-Gobain Adfors CZ Fabrics, dřívější
Vertex Fabrics, chystá v Litomyšli výrazné rozšíření své
výroby. Její kapacita by měla vzrůst z 200 miliónů
metrů čtverečních sklovláknitých tkanin s tzv. perlin-
kovou vazbou za rok na dvojnásobek. Výroba bude roz-
šířena o tři nové linky shodné s již provozovanými,
uvádí se v oznámení pro posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Nové zařízení bude umístěno v pří-
stavbě existující haly v areálu podniku. Rozšíření by
mělo být dokončeno v průběhu roku 2015. Firma při
plné kapacitě předpokládá uplatnění 84 pracovníků ve

dvousměnném provozu. Vedení společnosti se nechtě-
lo k záměru vyjadřovat. Nová pracovní místa by mohla
snížit nezaměstnanost, na Svitavsku tradičně nejvyšší
v Pardubickém kraji. Na konci prosince dosáhla míra
nezaměstnanosti v okrese hodnoty 11,7 procenta, což
je o 3,3 procentního bodu více než průměr kraje.
Podle výroční zprávy dosáhla společnost v roce 2010
hrubého zisku zhruba 269 miliónů korun a zaměstná-
vala 273 lidí. Prostřednictvím svého stoprocentního
vlastníka Saint-Gobain Adfors CZ je součástí nadná-
rodního koncernu Saint-Gobain.                               ČTK

Krajský radní navštívil
Litomyšlskou nemocnici
Pardubický kraj bude mít dvě centra pro cévní příhody
(iktová centra) 2. stupně. Jedno ze zařízení, kde
najdou pacienti postižení  cévní mozkovou příhodou
kvalitní péči, je v Pardubické krajské nemocnici,
druhé vzniká na neurologii v Litomyšli. Pro pacienty
zde počítají i s rehabilitační péčí. O úhradách od zdra-
votních pojišťoven na provoz oddělení, ale také
o úhradové vyhlášce a budoucnosti vily Klára diskuto-
val minulý týden při pracovní návštěvě radní zodpo-
vědný za zdravotnictví Martin Netolický s vedením
Litomyšlské nemocnice, a.s. 
„Hovořili jsme také o tom, jak v Litomyšli využívají
pracoviště dlouhodobé intenzivní péče v Chrudimské
nemocnici, které má krajskou působnost,“ říká radní.
Zjistil, že pro převoz z litomyšlského oddělení ARO
do Chrudimi musí být splněno několik základních pod-
mínek současně, což nastává omezeně. „Zhodnocení
stavu pacienta musí posoudit příslušný lékař a poté
záleží na tom, jak se dohodnou primáři obou odděle-
ní,“ vysvětlil postup ředitel Litomyšlské nemocnice
Libor Vylíčil. „Úzká spolupráce obou pracovišť je
nezbytná. Budu po ředitelích požadovat intenzivnější
koordinaci péče,“ dodal radní Netolický. 
Dalším bodem jednání byly podle Martina Netolického
dopady úhradové vyhlášky na hospodaření nemocnic,
které se zatím dají jen obtížně předvídat: „Dohodli
jsme se, že vedení nemocnice předloží do konce ledna
ekonomický výhled, stejně jako jejich kolegové
z ostatních čtyř zařízení.“ Zlepšení hospodářského
výsledku očekává kraj od centrálních nákupů léčiv
a zdravotnického materiálu. Organizace společných
nákupů se postupně rozbíhá ve zdravotnických zaříze-
ních na východě kraje.  
Léčebna dlouhodobě nemocných ve vile Klára byla dal-
ším místem, kam osobně zamířil radní Netolický. „Exi-
stuje několik variant, kde bychom umístili
dlouhodobě nemocné, ale všechny záměry vyžadují
vysoké náklady na rekonstrukci, ať už ve vile Klára,
na bývalém kožním oddělení nebo přesunem interny
do monobloku,“ shrnul radní Netolický možnosti,
na jejichž realizace by kraj potřeboval stovky milionů
korun.                                        Magdalena Navrátilová, 

tisková mluvčí Pardubického kraje
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SVITAVY

• 4. února od 14.00 / náměstí Míru
Masopust a staročeská zabíjačka - tradiční
masopust masek a muzikantů z Vortové a zabí-
jačkové hody
• 9. února od 19.00 / Fabrika
Garcia - mimořádná zpěvačka Kateřina Garcia
představuje absolutní špičku interpretace
irského zpěvu v našich zemích. Žije v Irsku,
působila ve skupině Dún an Doras.
• 11. února od 19.00 / Fabrika
Večer pod lucernou… s Iuventusem - Iuventus
v Jižní Koreji - vypravování o atmosféře festiva-
lu v jihokorejském Busanu i o putování po Jižní
Koreji. Zazní písničky, prezentované v soutěži,
promítání fotografií
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• do 22. dubna / Centrum B. Martinů
Doba měst a hradů, husitské války - vydejte
se s námi do středověku. Dozvíte se řadu zají-
mavostí a vyzkoušíte si, jak se žilo na hradě,
v podhradí i na bitevním poli
• 6. února od 19.00 / Tylův dům
B. Thomas: Charleyova teta - Poličský ochot-
nický soubor nastudoval divadelní hru B. Tho-
mase o dvou studentech oxfordské univerzity
a jejich tetě
• 25. února od 14.00 / Tylův dům
Dětský maškarní karneval - pohodové sobot-
ní odpoledne nabité soutěžemi, tancem a zába-
vou, vyhodnocení a ocenění nejlepší masky

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 21. února od 19.00 / dvorana muzea
Z. Izer a Š. Vaňková: Ve dvou se to lépe táhne

- hudebně-zábavný pořad, ve kterém se diváci
setkají s nezaměnitelným humorem Z. Izera
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 18. února od 20.00 / městský klub
Photolab - koncert na klubové scéně
• 25. února od 20.00 / městský klub
Krausberry - koncert legendární blues/rocko-
vé kapely v čele s expresivním M. Krausem

Českomoravské
pomezí zve

Jan Mikulecký  Autoškola Motorservis
Kpt. Jaroše 405, Litomyšl

AUTOŠKOLA, KTERÁ VÁS NAUČÍ ŘÍDIT
Provádí výcvik na všechny skupiny řidičského oprávnění

AKCE PRO JARNÍ KURZY:
Zajímavá prémie pro úspěšné absolventy naší autoškoly

Úřední den: čtvrtek 14.00 - 18.30 hod.
Kontakt: tel 602 462 175 • www.autoskolamikulecky.cz

e-mail: autoskolamikulecky@seznam.cz
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pozvánky

Reminiscence Vladimíra Vícha
a Milana Dvořáka

Od 23. února do 25. března se v Regionálním muzeu
v Litomyšli uskuteční výstava obrazů, grafik a fotogra-
fií Vladimíra Vícha a Milana Dvořáka s názvem Remi-
niscence. Slavnostní zahájení výstavy proběhne
ve čtvrtek 23. února od 17.00. 
Výstava představí díla fotografa Milana Dvořáka
a malíře a grafika Vladimíra Vícha, kteří v loňském
roce oslavili významná životní jubilea – 75 resp. 80 let.

Vladimír Vích je
bývalý pracovník
propagace, kde
však nemohl napl-
no uplatnit svoji
touhu po volné
tvorbě. Sám k tomu
říká: „Černé nebo
barevné nosné
linie jsou nejvlast-
nějším prostřed-
kem mé tvorby
a mluvy. Zobrazuji
především moji
reálnou sídelní
městskou nebo

příměstskou krajinu s domy a občas nějakým stromo-
vím. To je terén, který je mi vnitřním potěšením,
ve kterém se cítím doma.“ Kromě krajin maluje ale
i portréty nebo zátiší. Milan Dvořák fotí skoro padesát
let, přes třicet let se podílí na činnosti litomyšlského
fotoklubu. Dlouholetým koníčkem je mu dokumenta-
ce nepřetržitého toku prchavých okamžiků života,
dojmů z míst, kde bylo mile na duši, a vůbec všechno
to pinožení na tomto zajímavém světě. 

-red-, foto promo foto

Dětský masopustní
průvod projde náměstím
Tradiční masopustní průvod I. mateřské školy, rodin-
ného centra a speciální školy se bude konat 21. února
v 9.40. Sejdeme se na zahradě I. MŠ v masopustních
maskách. Projdeme se náměstím - a nezapomeňte si
s sebou vzít řehtačky, vařečky nebo plechovky na pro-
vázku - vše co dělá hluk.
Zveme všechny, kdo máte chuť, do našeho společného
průvodu.         Vítězslava Borovičková, I. MŠ Litomyšl

Skupina Hanky Panky 
a její Techtle mechtle
Techtle mechtle, to je název zábavného pořadu traves-
ti skupiny Hanky Panky z Prahy. S ním přijíždí
i do litomyšlského Smetanova domu, kde vystoupí 7.
března od 19.00. Připravena bude stolová úprava
s možností občerstvení. 
Na jevišti se představí slečny Stefany, Dolores, Sofia
a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a Aleš,
kteří tentokrát připravili zcela nový pořad plný zná-
mých hudebních melodií, vtipů nadsázky a komických
scének. Pobaví se při něm všechny věkové generace
od nejmladších až po ty nejstarší. Nebude chybět řada
nestárnoucích zpěvaček a zpěváků, jako jsou Petra
Janů, Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá,
Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková babička
Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou Franklin,
George Michael a řada dalších. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Infocent-
ru Litomyšl za 240 Kč nebo na místě před představe-
ním za 250 Kč.                                                              -red- 

Trio de Janeiro 
a Propaganja v Kotelně
Litomyšlskou world music kapelu Trio de Janeiro není
třeba Litomyšlanům dlouze představovat. V místním
klubu Kotelna vystupuje pravidelně již od svého vzni-
ku a pravidelně se také snaží zvát si k sobě na pódium
zajímavé hosty. V loňském roce na stejném místě Trio
pokřtilo za podpory svitavské kapely Los Hongos svoji
již druhou desku s názvem Tingo. V letošním roce
padla volba na jihomoravskou kapelu Propaganja,
která za své domovské město označuje Hrušovany
u Brna. Skupina ve své tvorbě mísí vlivy moravského
folkloru s arabskými motivy, afro rytmy s tibetskými
zvonky, svahilštinu se slovenštinou a další rafinované
a někdy až nepředstavitelné kombinace vlivů, motivů
a nástrojů. 
Na výsledek se můžete jít podívat v pátek 2. března
od 20.00 do Music Clubu Kotelna.            Milan Bartoš

Co pro vás připravil dům dětí 
a mládeže na druhé pololetí

Kdo si nestihl vybrat v září svůj zájmový kroužek, má
ještě další šanci. Za poloviční školné můžete začít nav-
štěvovat kroužek, který si zvolíte z naší nabídky.
Máme volná místa pro šikovné modeláře, pro zvídavé
kutily v pravěkém kroužku a pro holky nad devět let
v kroužku šperků nebo pro mladší v tvořivé dílně. Bliž-
ší informace a fotografie najdete na našich webových
stránkách.
Připravujeme pro vás tábory na jarní i letní prázdniny.
Od 12. do 16. března otevíráme příměstský tábor,
na kterém si vaše děti mohou pohrát, zasoutěžit,
vyzkoušet pár pokusů, prostě si „zablbnout“ venku
i v místnosti. Nabízíme výtvarné dílny pro všechny
smysly, keramiku, voskovou batiku, hravou výtvarku,
artyčokovou techniku. V pátek bude plastikové mode-
laření a turnaj ve stolních hrách. Můžete své dítě při-
hlásit i na jednotlivé dny. Cena za den je 150 Kč. V ceně

je celodenní program, oběd v II. MŠ u DDM, pití
a odpolední svačina. 
Na letní prázdniny připravujeme již tradiční příměst-
ské tábory: přírodovědný od 16. do 20. července
a keramický od 30. července do 3. srpna. Čtrnáctiden-
ní tábor na Řadově se uskuteční od 30. června do 13.
července. Máme pro vás dvě novinky, a to rodinný
tábor na Seči na téma Afrika od 14. do 22. července
a týdenní jezdecké prázdninové kurzy v Jezdeckém
klubu Alice a Lukáše Machových v Květné u Poličky
v termínech 1.-7. července, 8.-14. července, 15.-21.
července, 12.-18. srpna, 19.-25. srpna a 26. srpna - 1.
září.
Všechny podrobnosti a přihlášky najdete na našich
webových stránkách www.litomysl.cz/ddm. Těšíme se
na setkání s vámi, a nezapomeňte, že kdo si hraje,
nezlobí.                             Hanka Plíhalová Šafaříková

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

Sbor paní a dívek zve na Večer 
Magdaleny Dobromily Rettigové

Po úspěšné šňůře vánočních a novoročních koncertů
připravuje Sbor paní a dívek své první letošní vystou-
pení. Bude to tradiční Večer Magdaleny Dobromily Ret-
tigové, ve kterém krom Sboru vystoupí jako host
ženský pěvecký sbor Cansonetta z Letohradu. A pro-
gram? Náš zpěv jsme nazvaly Lidová píseň v ročních
obdobích. Pořadem bude provázet Mgr. D. Burdová.
Koncert se bude konat v malém sále Smetanova domu.
Drobné občerstvení je součástí vstupenky. Srdečně
zveme naše příznivkyně - i příznivce. Večer se usku-
teční 3. březen od 19.00.
Krom přípravy na toto vystoupení nacvičujeme na spo-
lečné zpívání s dalšími sbory a s Litomyšlským symfo-
nickým orchestrem, které bude koncem dubna,
sledujte proto Lilii. A v měsíci květnu se účastníme
akce zvané Litomyšl gurmánská - vždyť naší patronkou
je paní Magdalena, jejíž recepty poslouží k přípravě
jídel v četných litomyšlských restauracích. V repertoá-
ru máme dosti písní o pečení a vaření.
Dlužno podotknout, že náš poměrně malý sbor se
úspěšně rozšiřuje - dojíždí mezi nás milovnice zpěvu

ze Sloupnice, České Třebové a Svitav. A zcela nedávno
se stala naší členkou i pěvkyně ze vzdálených Oucma-
nic. Rády bychom uvítaly „stálice" z Litomyšle. Je to
na každé z vás, která je ochotná ve středu večer oželet
televizi a jít si zazpívat. Věřte, je nám všem mezi
sebou hezky - pod výborným vedením naší mladé sbor-
mistryně.                    Marie Paříková, foto Jana Bisová
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Valentýnská pusa na zámku
opět láká zamilované páry 

Letos již potřetí se na litomyšlském zámku uskuteční
akce s názvem Pusa na zámku. Na sv. Valentýna, 14.
února, zde dávají prostor zamilovaným párům, aby si
vyznaly lásku a došlo i na žádost o ruku. První tři při-
hlášené dvojice získají svatební obřad v letošním roce
na zámku zdarma. První pár pak ještě navíc 20% slevu
na zahraniční svatební cestu od cestovní kanceláře. 
Po jednoduchém prvním ročníku, kdy se o ruku žáda-
lo v komnatách, přišel ročník druhý s nutností vybojo-
vat si milou v udatném klání s drakem ve věži. Letos
zámečtí vymysleli další důmyslné úkoly pro zamilova-
né páry. Pusa na zámku se totiž bude odehrávat v bytě
Miroslava Horníčka. „Juste Roman Cyril Pécuchet
ze seriálu Byli jednou dva písaři, kterého ztvárnil
Miroslav Horníček, nosil na hlavě slamák. Tento sla-
mák dáme na hlavu snoubenci, aby se mu v hlavě rodi-
ly samé skvělé myšlenky, jako onomu písaři a navíc
dostane šest indicií. Z těch bude muset složit báseň
pro svoji milou. Tuto báseň ale musí napsat na psacím
stroji Miroslava Horníčka,“ vysvětluje úkol kastelánka
Jana Sehnalová a dodává: „Slečna zatím ve vedlejší
místnosti dostane výstřižky z koláží Miroslava Horníč-
ka a bude z nich muset složit svoji vlastní koláž, která
bude vystihovat tuto akci.“ Zdá se to jednoduché? To

Od 13. února do 22. března se v prostorách zámeckého
pivovaru v Litomyšli uskuteční výstava fotografií
přední české fotografky Alžběty Jungrové. Její snímky
zachycují aktuální problémy v Etiopii, jedné z nej-
chudších zemí světa. Organizátorem výstavy je
o. s. Pontopolis www.pontopolis.cz a www.rozvojov-
ka.cz a je součástí kampaně Cena vody společnosti
Člověk v tísni.
Víte, co se stane, když v Etiopii dlouho neprší? Nebo
jak daleko musí Afričané chodit pro vodu? I o tom je
výstava fotografií Voda nad zlato. Fotky pořídila v Eti-
opii Alžběta Jungrová, oceněná třeba na Czech Press
Photo. Fotografie ukazují etiopskou realitu, ale výsta-
va obsahuje i informační bannery o pěstování květin
a bavlny v rozvojových zemích. Právě kvůli tomu totiž
vysychá řada důležitých zdrojů pitné vody, např. jeze-
ro Naivasha v Keni.             -red-, foto Alžběta Jungrová

Jak se učit efektivně –
nový kurz v knihovně
Městská knihovna Litomyšl otvírá nový kurz pro veřej-
nost na téma: Učení a paměť. V kurzu se budeme zabý-
vat tím, co je učení, jaký je rozdíl mezi učením
a opakováním, co je paměť, jestli má nějaká omezení,
jak zapomínáme, kde nám mohou pomoci mnemotech-
niky. Dozvíte se, jaký styl učení komu vyhovuje, kte-
rým ze čtyř kanálů (čtení, poslech, vidění, hmat) se
vám informace nejlépe dostává do paměti. Z toho se dá
odvodit, které způsoby učení budete sami pro sebe
s úspěchem kombinovat. Řekneme si, co to jsou myš-
lenkové mapy a jak se tvoří. Naučíme se techniky čtení
odborného textu. Nedílnou součástí jednotlivých lekcí
budou různá cvičení koncentrace. 
Kurz bude mít čtyři lekce - vždy v pondělí od 17.00
do 18.30. Začínáme 13. února. Cena kurzu je 300 Kč
pro pracující a 200 Kč pro studenty, rodiče na rodičov-
ské dovolené a nezaměstnané. Přihlásit se můžete
v čítárně Městské knihovny Litomyšl Po, Út, Čt a Pá
od 8.00 do 16.00 nebo na emailové adrese: pekniko-
va@knihovna.litomysl.cz.                       Iva Pekníková

by však nesměli organizátoři přidat ještě jednu pod-
mínku. Každý bude moci na svém úkolu pracovat jen
po ten čas, co druhý z dvojice. Dorozumívat se mohou
pouze přes zavřené dveře, a pokud bude jeden rychlej-
ší, má ten druhý smůlu a jeho úkol končí. 
Plánujete-li letos svatbu a navíc si troufnete na připra-
vené úkoly, pak se můžete přihlásit na telefonním čísle
461 615 067 (paní Kruisová). 

Jana Bisová, foto Iveta Nádvorníková, Deník

Jitka Lustyk mluví obrazama, 
nyní v městské galerii

„Někdy třeba i týden nemluvím. Ne
proto, že bych nemohla, ale proto, že
se mi nechce. Vyjadřuji se hlavně
obrazem,“ říká výtvarnice Jitka Lus-
tyk, která svou tvorbu představí lito-
myšlskému publiku na výstavě
s příznačným názvem: Povím to obra-
zama – Spoken by Pictures. Návštěv-
níci Městské galerie Litomyšl ji
mohou zhlédnout v době od 4. února
do 18. března v Domě U Rytířů, a to
denně kromě pondělí od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Plné
vstupné na výstavu je 20 Kč. 
Jitka Lustyk (1975) se narodila
v Hlinsku, na Vysočině. Už jako malé
dítě snila o tom, že je malířkou.
Střední školu začala studovat v Litomyšli a nakonec
zde strávila s malými přestávkami téměř 15 let. Absol-
vovala zde restaurátorskou školu, začala hrát divadlo
s divadelním spolkem Filigrán, pracovala pro Museum
Josefa Váchala - Portmoneum. Svou profesní dráhu
restaurátorky nástěnné malby a restaurátorky malby
na papíře vždy propojovala vlastní volnou tvorbou.
S jejími pracemi jsme se pravidelně mohli setkávat
na Litomyšlském salonu. 
Od počátků své tvorby Lustyk nehledá možnosti
po výtvarném výrazu ve formálním experimentování.
Jejím hlavním tématem je lidské tělo. Tělo chápe jako
výraz, jako prostředek, cestu naplněnou obsahem. Její
obrazy umožňují nahlédnout divákovi dál než jen
na malířsky dokonale zvládnutou formu. Tělo je pro ni
možností k formování myšlenek a odpovědí na ty nej-

základnější otázky lidského bytí.
Jsou to příběhy o lidském hledání,
touze, vášni, osudu, bolesti i radosti. 
Její rozměrná plátna a kresby uchvátí
diváka malířským mistrovstvím, zís-
kaným pečlivým studiem nástěnných
maleb barokních mistrů, ale přede-
vším razancí a hloubkou jejího sděle-
ní. 
I když Lustyk již několik let žije
v Praze, Litomyšl vnímá stále jako
svůj druhý domov, do kterého se vždy
ráda navrací. Nyní právě svou výsta-
vou, na kterou si vás Městská galerie
Litomyšl, příspěvková organizace
města, dovoluje co nejsrdečněji
pozvat.  

Výstava je doplněna doprovodným programem zamě-
řeným na děti a školní mládež. Galerijní lektorka
pro školy připravila program, který vychází z konceptu
a tématu celé výstavy. Právě název výstavy ovlivnil
i směřování náplně edukačního programu. Jak tělo
mluví a co nám pohyb, gesto říká? Co naznačují barvy?
Jak se kreslí lidská postava, obličej? Co je to perspek-
tivní zkratka? Na obrazech Jitky Lustyk, které jsou
prostředkem k přemýšlení, se na tyto a mnoho dalších
otázek pokusíme odpovědět. V případě zájmu o dopro-
vodné programy, členěné pro 3 věkové skupiny (MŠ,
ZŠ, středoškoláci), prosím, kontaktujte přímo Měst-
kou galerii Litomyšl (tel.: 461 614 765, e-mail:
horska.jana@tiscali.cz). Velmi se těšíme na vaši
návštěvu.           Dana Schlaichertová, foto promo foto

Jitka Lustyk: Anděl, 2009, olej
na plátně, 120 x 100 cm.

www.bclit.org

Jsme tu pro vás:
Po – Čt:
17.00 – 24.00
Pá, So:
14.30 – 01.00
Ne:
14.00 – 22.00

Billard Centrum
Litomyšl

50%
sleva
na kulečník

o víkendech

v Lidovém domě

kulečníková
herna

Oscar a růžová paní v Novém kostele
Litomyšlská pobočka České křesťanské akademie vás
zve na obnovenou premiéru hry Oskar a růžová paní,
která se odehraje v Novém kostele Církve bratrské
v Litomyšli v pondělí 5. března od 19.30. Herci Klicpe-
rova divadla v Hradci Králové, Jan Sklenář a Martina
Eliášová, představí příběh francouzského dramatika
Erica Emmanuela Schmidta, pojednávající o hlubokém
přátelství desetiletého Oskara a jeho ošetřovatelky

babi Růži. Příběh o umění žít i umírat, příběh plný
moudrosti a laskavého humoru. Režijní taktovky se
ujal Ivan Balaďa.
Předprodej vstupenek již od února v Informačním
centru na Smetanově náměstí v Litomyšli. Cena vstu-
penky 120 Kč, studentská cena 80 Kč.

Anna Klusoňová

Voda nad zlato
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Cyklus přednášek Poznání 2012 otevře
MUDr. Vogeltanz s Etikoterapií

Únorovým setkáním s MUDr. Vogeltanzem
se opět rozbíhá cyklus veřejných přednášek
Poznání, již s přívlastkem 2012. Stejně jako
loni tedy do Litomyšle zamíří respektované
osobnosti na širokém poli poznání, a to jak
české, tak i ze zahraničí. První přednášku
Etikoterapie nám svými slovy přiblíží sám
MUDr. Vogeltanz: 
„Etikoterapie je pomocí pro ty z vás, kteří
už přestali hledat příčiny svých nemocí
a životních obtíží ve hmotě a začali je hledat ve své
duši. I já jsem hledající, stejné přitahuje stejné. Pat-
náct let jsem pracoval jako lékař v nemocnici. Operoval
jsem a léčil farmaky nemocná těla svých bližních
metodami oficiální medicíny. Od roku 1990 jsem záro-
veň zkoušel i mnohé metody tzv. alternativní medicí-
ny. Studoval jsem je, praktikoval a postupně opouštěl
a ponechával si jen esenci poznání a intenzivně studo-
val ezoterní prameny. Došel jsem k závěru, že medicí-
na vědecká i většina metod alternativních má jednoho
společného jmenovatele - aktivitu léčícího a pasivitu
nevědomého nemocného.
V roce 1993 jsem se dvěma atestacemi opustil místo
zástupce primáře a odešel z oficiální medicíny. Vědo-
mosti a zkušenosti o trojí podstatě člověka (duch -

duše - tělo) získané do té doby, nedovolily
mému svědomí zůstat v systému pouze
materialisticky orientované medicíny, jejíž
představitelé odmítali i jen uvažovat o pri-
oritě ducha před hmotou a o duševně
duchovních příčinách nemocí těla vůbec.
Ale já už jsem za ty roky vyslechl stovky
životních příběhů lidí, jejichž pokřivené
vztahy jednoznačně vyústily do nemoci
těla. Už jsem dokázal „předvídat" z nemrav-

ných vztahů diagnózu a naopak z diagnózy nemrav-
nost vztahů. Začal jsem chápat, že odoperováním
příznaků nemoci jen v těle neřeším skutečnou nemoc
ukrytou v duši. Odložil jsem skalpel, přestal aktivně
operovat v tělech bližních a stal jsem se „pouze" pasiv-
ním poradcem tam, kde se nemocný rozhoduje sám
ve své duši odoperovat skutečnou příčinu nemoci těla.
I já jsem se rozhodl k radikálnímu řezu ve svém životě
a začal jsem dělat naplno jenom to, o čem jsem pře-
svědčen, že je správné, a to čemu věřím. A tak se
od roku 1993 společně s klienty noříme do hlubin
sebepoznání a hledáme perlu, která je ukryta v kaž-
dém z nás.“
Setkání s Etikoterapií začne v Čajovně v muzeu v pátek
24. února od 18.00.    Kamil Novotný, foto promo foto

PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ SEZÓNA 2012 V OKOLÍ

Masopust 
v Benátkách
Spolek žen Benátky s ochotnickým souborem Vostře-
bal zve na tradiční masopustní průvod. Tentokrát se
uskuteční v sobotu 18. února. Všichni masopustníci se
sejdou ve svých maskách v 13.00 v Benátkách u kapličky. 
Přijďte s námi podpořit tuto zvyklost, zatančit si
s medvědem v rytmu harmonik nebo ochutnat, co hos-
podářka napekla. Během průvodu si můžete zakoupit
lístky na maškarní ples, který se koná 25. února.

Šárka Pakostová

Trstěnický masopust
V sobotu 25. února ve 14.00 začíná v Hospodě u Květy
Trstěnický masopust. Těšit se můžete na hudbu, kob-
lížky a jiné mňamky, soutěže pro děti, pavoučí síť
s pavouky nebo věnčení hospody. Kolem 16. hodiny se
průvod vydá na obecní úřad, kde se bude v masopust-
ním veselí pokračovat. Hraje jako tradičně Frgál. Tom-
bola a občerstvení zajištěno.           Miriam Holubcová 

Velevážené publikum, do obce Morašice zavítá světoz-
námý Cirkus Hubertus se svým karnevalovým progra-
mem! Nevídané uslyšíte a neslýchané uvidíte v neděli
26. února od 14.00 na Rychtě v Morašicích.
Pozor, do našeho programu rádi zapojíme masky z cir-
kusové manéže! Proběhne také krmení hladové Helgy,
proto neváhej a přines s sebou suchý rohlík!
Hudba, občerstvení, tombola, soutěže a jiné ptákovi-
ny, to je Cirkus Hubertus. Srdečně zve Školní klub
Morašice.                                       Stanislava Coufalová 

Pá 3. 2. Ples SDH - hraje Vepřo knedlo zelo • KD Skalka, Lubná
So 4. 2. Obecní ples - hraje Akcent • Kulturní dům, Horní Újezd

Hasičský ples • Sokolovna, Sloupnice
Sokolský ples • Kulturní dům, Osík
Hasičský ples - hraje skupina Kapky • Hospůdka V okliku, Benátky
Ples Letka Jehnědí • Kulturní dům, České Heřmanice

Pá 10. 2. Ples SDH Sebranice •Kulturní dům, Sebranice
Muzikantský ples - hraje Dolnovanka a Mix • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle

So 11. 2. Ochotnický ples - pořádá Divadelní spolek Šlégl • Kulturní dům, Němčice
So 18. 2. Ples SDH Netřeby - hraje Vepřo Knedlo Zelo • Kulturní dům, České Heřmanice

Ples lubenských žen a TJ Sokol Lubná - hraje Medium • KD Skalka, Lubná
od 13.00 Masopustní průvod - od kapličky, zakončení v Hospůdce V okliku, kde se od 16.00 budou konat rybí hody • Benátky

Pá 24. 2. Obecní ples - hraje Melodie Trpín • Kulturní dům, Poříčí u Litomyšle
Veteran car retro bál - hraje Big band ZUŠ Litomyšl a Flumen, dobové oblečení ve stylu 20. a 30. let doporučeno a vítáno • KD Němčice 

So 25. 2. Ples A-klubu - hraje Vepřo knedlo zelo • Kulturní dům, Pohodlí u Litomyšle
od 14.00 Dětský maškarní ples • KD na Rychtě, Janov

Maškarní ples • KD na Rychtě, Janov
Obecní ples - hraje Medium • KD na Rychtě, Morašice
Sportovní diskoples • Sokolovna, Sloupnice
Maškarní ples - hraje Renonc • Hospůdka V okliku, Benátky

od 14.00 Trstěnický masopust - začíná se v Hospodě u Květy, v 16.00 se vydá průvod k obecnímu úřadu • Trstěnice 
Ne 26. 2. od 14.00 Dětský karneval Cirkus Hubertus • Rychta, Morašice 
So 3. 3. Dětský sportovní karneval • KD Skalka, Lubná

smluvní přeprava
Taxi Litomyšl

Miloš Leksa

TAXI

tel. 602178 401

Cirkus Hubertus
v Morašicích
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Krajská hokejová liga vrcholí
Letošní ročník Krajské ligy mužů má oproti letům
předchozím zcela jiný systém, v němž se sloučením
dvou soutěží (Krajská liga mužů - KLM a Krajská sou-
těž mužů - KSM) utkala desítka hokejových týmů
z Pardubického kraje, doplněná o tým Světlé nad Sáza-
vou z kraje Vysočina. Nováčkem soutěže se stala
Závodní hokejová Pardubice. Zpočátku se zdálo, že
výkonnostní rozdíly mužstev budou natolik velké, že
soutěž ztratí na atraktivitě, ale postupem času začaly

některé týmy velmi tvrdě trápit favorizované celky.
Soutěž je rozdělena na tři části, v první hrály dvouko-
lově všechny týmy, v části druhé si to rozdá první šes-
tice mužstev o titul krajského přeborníka a druhá
pětice bude spolu hrát o Pohár Vladimíra Martince.
Hokejové mužstvo Litomyšle začalo soutěž velmi dobře.
Po první fázi vzájemných jsme okupovali druhou příč-
ku, ale po velkých problémech s brankáři jsme nakonec
skončili po 1. části pátí. Do druhé části jsme opět vstou-
pili výborně. Vyhráli jsme v Chrudimi 4 : 2 a doma pora-
zili Světlou nad Sázavou 4 : 0. Na čtyři postupová místa
do semifinále Play Off je pět kandidátů. Téměř jistým
favoritem je Choceň, která má kádr prošpikovaný hráči
z vyšších soutěží a za ni se řadí čtveřice mužstev: Svět-
lá n. S. – Chrudim – Litomyšl – Moravská Třebová s mini-
málními bodovými rozdíly, mezi nimiž se rozhodne.
Pro nás je hlavním cílem postup do semifinále a nejlépe
z třetí nebo druhé příčky, abychom se vyhnuli semifiná-
lovému duelu s Chocní. 

Vlevo nahoře: David Šedivý, Pavel Kosejk, Ondřej Šeda, Vojta
Lustyk, Jan Šafář, Miroslav Uhlíř, Radim Hudousek, Michal
Šedivý, Radim Skalník, Milan Fikejz. Zleva uprostřed: Vlasti-
mil Flach, Marek Jankovský, Ondřej Čapek, Martin Ač,
Michal Fajfr, Michael Kučera, Jan Peška, Ondřej Dvořák,
Bóďa Jakubec, Jarda Lustyk. Zleva dole: Jiří Štěrba, Rado-
van Skalník, Ondřej Dospěl, Jan Svatoš, Jiří Portlík

Další ročník Litomyšlské Stiga ligy začal.
Český pohár s výpadkem Stiga HC Benátky

Poslední úterý roku 2011 skončila pouť dalším roční-
kem Litomyšlské Stiga ligy. Na předních příčkách už
bylo dlouho před koncem roku jasno, ale posledním
kolem se Ondřej Maloch dostal na 12. a Dominik Kubík
dokonce na 9. místo, což dokazuje, že každá účast se
počítá. Konečné pořadí: 1. Patrik Petr, 2. Zdeněk
Lopaur, 3. Robert Jež, 4. Michal Boštík, 5. Jindřich
Petr, 6. Josef Sedláček, 7. Jan Sedláček, 8. Barbora
Petrová, 9. Dominik Kubík, 10. Ondřej Lopaur (kromě
Ježe všichni Stiga HC Benátky) a dalších 12 hráčů.
V sobotu 7. ledna se v Domě dětí a mládeže Litomyšl
hrálo 1. kolo Litomyšlského poháru 2012, které si nene-
chalo ujít 12 hráčů z Litomyšle, Benátek, České Třebo-
vé, Mohelnice, Líšnice (u Mohelnice) a Brna. Základní
skupina „každý s každým“ rozhodla, že do play-off
postoupilo 8 nejlepších dle světového žebříčku, ale
zdaleka ne v očekávaném pořadí. Čtvrtfinálové dvojice
proto byly zajímavé: rodinný souboj Petrových vyhrál
jasně syn nad otcem, Lopy si také 3 : 0 poradil s Jiřím
Junkem, v mohelnickém derby překvapivě vyhrál Josef
Malý nad Tomášem Halamou 3:1 a Michal nečekaně
vyřadil Roberta Ježe 3 : 0 (6 : 5, 4 : 3p, 3 : 2p). V semi-
finále se favorizovaní Patrik s Lopym snadno prosadili,
stejně jako ve finále Patrik přehrál Lopyho a v zápase
o 3. místo Michal Pepu. Skupinu o 5. místo vyhrál
Robert a skupinu o 9. místo Dušan Vítám vás.

Zklamání přinesl 5. turnaj o Český pohár 2011/2012
14. ledna v Plzni, kde klub Stiga HC Benátky reprezen-
toval pouze Kryštof Herold, který v poli 51 hráčů obsa-
dil 34. místo. Zvítězil J. Dryák (Big Band) před L.
Turoněm (THC Třinec) a Z. Matouškem ml. (HCS Žabka
Praha), v průběžném pořadí jsou však první 2 příčky
prohozené. Kryštof si polepšil na 32. příčku, ale klub
klesl až na 7. příčku. Nezbývá než v dalších kolech
nahradit tento výpadek, který se nesmí opakovat!

Jindřich Petr, foto Zdeněk Lopaur

Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl 
So 4. 2. od 14.00 - 2. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2012 v DDM Litomyšl
www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Lední hokej - zimní stadion 

Pá 3. 2. od 19.30 - Litomyšl x Choceň - dorost
So 4. 2. od 9.00 - Litomyšl x HBL - žáci
So 4. 2. od 17.00 - Litomyšl x Skuteč - junioři
Ne 5. 2. od 17.00 - Litomyšl x Chrudim - muži 
Ne 5. 2. - Litomyšl x Česká Třebová - 5. kolo -
krajská liga přípravek 2002
St 8. 2. od 9.00 - Litomyšl x PEL - žáci
Ne 12. 2. od 17.00 - Litomyšl x Moravská Třebo-
vá - muži 
Ne 12. 2. od 17.00 - Litomyšl x Moravská Třebo-
vá - muži  
St 15. 2. od 18.30 - Litomyšl x Hlinsko - muži
Ne 19. 2. - Litomyšl x Lanškroun - 7. kolo - kraj-
ská liga přípravek 2002
So 3. 3. od 9.00 - Litomyšl x LED - žáci
Ne 4. 3. - Litomyšl x Chrudim - 9. kolo - krajská
liga přípravek 2002
Stolní fotbálek - Cafebar Underground

Ne 26. 2. od 16.00 - Turnaj ve stolním fotbálku,
tel. 725 605 373
Plavání - Městský bazén Litomyšl

Pá 3. 2. v provozní době -  Když jsi pilný na samé
jedničky, máš vstup zdarma a užívej vodičky -
školáci, kteří přinesou ukázat vysvědčení či
jeho kopii se samými jedničkami, mají vstup
do bazénu zdarma!
Jízdárna - Hřebčín Suchá

So 4. 2., 18. 2. a 3. 3. od 13.00 - Veřejný trénink
- jezdectví
So 25. 2. od 13.00 - Drezurní veřejný trénink -
jezdectví
www.stajmanon.cz

Kam za sportem

Prodej bytu 2+1
po celk. rekonstrukci, Litomyšl.

Cena dohodou. Tel. 724 303 818. 

Čeká nás tedy přibližně desítka velmi dramatických
zápasů, v nichž bychom chtěli co nejlépe uspět. Co ale
celý klub trápí nejvíce, je pokles divácké návštěvnosti.
Litomyšl byla před pár lety vždy na špici diváckého
zájmu, ale v poslední době tomu tak není, a tak může-
me hokejistům např. Chocně nebo Moravské Třebové
tiše závidět kulisu, kterou jim diváci vytvoří. To
bychom měli všichni společně napravit. 
V únoru se dohrává druhá část soutěže, po níž násle-
dují zápasy Play Off: 
• Ne 5. února, 17.00 - HC LITOMYŠL x HC CHRUDIM
• St 8. února, 18.30 - HC SVĚTLÁ N. SÁZ. x HC
LITOMYŠL
• Ne 12. února od 17.00 - HC LITOMYŠL x HC SL. MOR.
TŘEBOVÁ
• St 15. února od 18.30 - HC LITOMYŠL x HC HLINSKO
• Ne 19. února od 17.00 - HC SP. CHOCEŇ x HC
LITOMYŠL  
Play Off začíná 26. února a náš soupeř je zatím ukryt
v rébusu hokejových výsledků. Všechny informace
o hokejovém dění naleznete na stránkách www.hclito-
mysl.cz.                      Jiří Mlejnek, foto František Renza



24

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. 2012:
Fitbox - Po a Čt 18.00-19.00 
Aikido - St 17.00-18.30 
Karate - Po 17.00-18.00, Pá 17.00-18.30
Jóga - Út 18.30-19.30
Sport. přípravka pro malé děti - Po a St 16.00-17.00
Zumba - Pá 19.00-20.00 - rezervace na tel.
721 124 087 (cvičí se jednou za čtrnáct dní),  
Ne 17.00-18.00 - rezervace na tel. 721 124 087 -
Lenka Kubíková 
Kickbox - St a Pá 19.30-20.30 - tel. 728 421 115
• více info na www.samuraiklub.cz
Spinning Centrum Stratílek
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 
So 10.00, 17.00,  Ne 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
rezervace na tel. 724 033 548 • www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková
ve Fitcentru FILA u zimního stadionu:
K2 HIKING:
Po 16.30, 18.00, 19.30,
Út 16.30 (senioři), 18.00, 19.30 
St 8.30, 16.30, 18.00, 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30, Pá 8.30, 18.00, Ne 18.30
Rezervace na tel. 776 288 774
JUMPING®
Po 18.00, 19.30, Út 18.00, St 18.00, 19.30
Pá 18.00, Ne 18.30
JUMPING PRO DĚTI
Út 16.30 - pro děti od 9 do 15 let 
Rezervace na tel. 773 288 001
ZUMBA
Út 18.00, 19.30 (jen lichý týden) • Čt 16.30
Rezervace: zumba.litomysl@jandikova.cz
ZUMBATOMIC – Zumba pro děti
Po 15.15 (děti 5 – 8 let) • St 15.15 (děti 9 – 13 let)
Informace: lucie.jandikova@tiscali.cz
HATHAJÓGA
Po 8.30, Čt 18.00
Info na tel. 608 834 129
MIX PRO ŽENY
cvičení na hudbu pro dříve narozené, začínající 
sportovce, lidi s nadváhou apod.
St 16.30
Info: lucie.jandikova@tiscali.cz, 777 288 770
--------------------------------------------------
v tělocvičně II. ZŠ na ulici T. G. Masaryka:
AEROBIK + BODYSTYLING
Po 19.00 • Info na tel. 777 288 770
BODYLATES 
St 19.00 • Info na tel. 608 229 159

ZUMBA • Čt 19.00 
Info: zumba.litomysl@jandikova.cz
• více info na www.jandikova.cz
Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době na www.lito-
mysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Kajmánek - plavání kojenců a batolat, dětí před-
školního věku a rodiče s dětmi - pí. Šmerdová, tel.
737 389 797
Pá a So 8.00-10.00
Ádéčko - plavání kojenců a batolat, pro těhotné
a rodiče s dětmi - pí. Dostálová, tel. 605 146 642
Po 8.00-10.00
Aquarobic - pí. Soušková, tel. 606 415 698
Út 19.00-20.00
Více informací na www.bazenlitomysl.cz.
Plaváčci kurz pro nejmenší (3 - 5 let), Sportovní pří
pravka I (5 - 7 let), Sportovní přípravka II (6 - 9 let),
Zdravotní a kondiční plavání (8 - 15 let) - p. Kocou-
rek, tel. 606 051 995
Út 16.00-17.00 - od 4. října
Po - Pá 15.00-21.00 
So - Ne 10.00-21.00 (dle počasí)
Mimo uvedenou dobu dle domluvy na tel. 777 947 718
Zumba + posilování, tel. 732 985 603
Po a St 18.00-19.00 - tělocvična Gymnázia Lito-
myšl, Mgr. Adriana Vítková
• více na www.zumbasadrianou.wz.cz
Cvičení Karate-do,
info na www.karatelitomysl.cz nebo Petr Janda
(tel. 604 521 864)
dvě kategorie – děti (9 - 14 let – mladší po dohodě
s trenérem), 15 let a více 
St 17.00–19.00, Pá 17.30–19.30
Sportovní hala TJ Jiskra (vedle zimního stadionu)
Karate-do pro dospělé, základy sebeobrany, info
www.karate-litomysl.cz
Po a Čt 17.30-19.00
tělocvična II. základní školy Litomyšl
Sauna Litomyšl, za sokolovnou, tel. 774 848 053
Po, Út, So - individuální rezervace
St 16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Čt 16.00-20.00 ženy / 20.00-23.00 bez omezení
Pá 16.00-19.00 muži / 19.00-22.00 bez omezení
Ne 17.00-19.00 rodiče s dětmi
Poslední vstup do sauny je 1 hod. před zavírací
dobou.
Pravidelná cvičení v Sokole - tělocvična v soko-
lovně, tel. 608 615 747, Kamila Kapounová
Po 16.00-17.00 - rodiče a děti
Po 17.00-19.00 - mladší a starší žákyně
Po 19.00-21.00 - ženy - volejbal
Út 17.00-18.00 - žáci
Út 18.00-19.00 - ženy - aerobic
Čt 17.00-18.00 - přeškolní děti
Čt 18.00-19.00 - ženy - zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 - muži
Zimní stadion Litomyšl, tel. 461 612 179
veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli od 13.30 do 15.30

Sport, cvičeníMěstské služby
Litomyšl s.r.o.
vypisují výběrové řízení na místo

Vedoucí technik 
provozu
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání
• praxi s vedením kolektivu na stejné

nebo podobné pozici
• řidičský průkaz minimálně „B“
• samostatnost
• komunikační a organizační schopnosti
• časová flexibilita
• vysoké pracovní nasazení
• zodpovědnost za svěřené úkoly
• smysl pro týmovou práci
• komunikace se zákazníkem
• všeobecná znalost práce na PC
• pečlivost, odpovědnost a loajalita

Předpokládaný termín nástupu:
k 1. 6. 2012 nejpozději k 1. 7. 2012

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• kontaktní telefon
• strukturovaný životopis
• stručný popis dosavadní praxe
• datum, podpis uchazeče

Způsob podání přihlášky:
pouze písemné nabídky zasílejte na adresu: 
Městské služby Litomyšl s. r.o. 
Mařákova 376
Litomyšl 570 01
lze doručit osobně

Pronájem skladu 
170 m2, temperovaný, s regály, vytápěná

kancelář 24 m2, rampa, ihned volný.
Litomyšl, T. G. Masaryka, tel. 608 711 968.

Pronajmu garáž u sokolovny
od 1. 3. 2012. Cena dohodou. Tel.: 737 128 193.
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Přiměřená obrana
při napadení
Poslední dobou je čím dál častěji skloňované téma při-
měřená obrana. Bohužel, málokdy se také dozvíte, co
to přiměřená obrana vlastně je. Víte, jaké jsou vaše
reálné možnosti při napadení? Jak můžete účinně
ubránit sebe a své blízké před fyzickým útokem? Může-
te útoku předejít? Buď slovní domluvou či rychlým
útěkem? Nebo je fyzický konflikt skutečně nevyhnu-
telný? V takové chvíli se musíte okamžitě rozhodovat,
závisí na tom vaše zdraví a někdy i život.
Jak v takové situaci nejlépe reagovat a jak se účinně brá-
nit se dozvíte při cvičení Karate-do pro dospělé. Nezáleží
na vašem věku ani fyzické kondici, cvičit může opravdu
každý. Pravidelný trénink Karate-do a nácvik sebeobran-
ných situací tak, jak je vyučují přední odborníci na sebe-
obranu, vám pomůže úspěšně zvládnout případné
napadení. Posílíte své tělo i mysl a budete sebejistější.
Pokud by na vás někdo skutečně zaútočil, nebudete se
zdržovat panickým „Co teď?“ Budete jednat instinktivně,
bez zdržování a s protivníkem si lépe poradíte.
Přijďte si nezávazně vyzkoušet Karate-do s prvky
sebeobrany. Cvičíme každé pondělí a čtvrtek od 17.30
do 19.00 v tělocvičně II. základní školy Litomyšl. Cvi-
čení Karate-do a sebeobrany pro dospělé začínáme
v pondělí 13. února ukázkovým tréninkem. Přijďte se
podívat a zacvičit si, rádi vám vše vysvětlíme a pomů-
žeme vám s prvními krůčky.
Pokud by vás cvičení přestalo bavit, můžete se podí-
vat, jak vypadá Karate-do na vrcholné úrovni. Naši nej-
lepší závodnici, Veroniku Jandovou, totiž čekají
poslední přípravné tréninky před odjezdem na mist-
rovství Evropy v hlavním městě Ázerbájdžánu, Baku.

Martin Šauer, www.slovotepec.cz,
www.karate-litomysl.cz

Inzerce 
Prodám Izolaci Isover Unirol Profi, tloušťka 160 mm,
7 balení (27,72 m2), cena celkem: 4 500 Kč - při
rychlém jednání sleva. Tel.: 604 523 521. • Hvězdář-
ský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy,
kompletní souprava včetně hledáčku, kompasu, sta-
tivu, nový v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269. • Mobil Nokia
6070, fotoaparát/kamera, MP3, FM rádio aj. funkce,
s nabíječkou, výborný stav, jen 800 Kč. I na dobírku.

Tel.: 604 961 269.• Koupím pánské lední brusle nebo
lyžáky vel. 45 – 46, kontakt: email: OK1@email.cz. •
Prodám vlašské ořechy loupané i neloupané, kon-
takt: email:  OK1@email.cz. • Prodám biolampu
Zepter, zcela novou, cena dohodou, tel.: 605 060
742. • Prodám rozkládací gauč – zánovní, pěkný,
modrá kostka. Cena dohodou. Mobil: 732 688 037. •
Prodám dámské kolo – starší, dobrý stav. Levně.
Mobil: 732 688 037

Lednový šachový zpravodaj
Zápas roku o postup do II. ligy - Tj Jiskra Litomyšl A x
TJ Chrudim B (4 : 4)
Dne 15. ledna se uskutečnil pro šachisty Litomyšle
zápas, který můžeme bez nadsázky nazvat zápasem
roku. Na Chrudim nemáme nejlepší vzpomínky. Před
třemi roky, když jsme postoupili do II. ligy, to byla
právě Chrudim, kam jsme zajížděli v roli jasného
favorita. V případě výhry mohly bouchat šampusy
a mohl se slavit postup. Chrudim nás tehdy v poměr-
ně slabé sestavě deklasovala 6 : 2. Museli jsme se
do poslední chvíle rvát o postup. V historickém
a slavném zápase jsme hráli i za těžce nemocného
Honzu Motáčka a nakonec jsme smetli v posledním
zápase Lanškroun 6 : 2 a slavně postoupili. Nyní to
byla ale jiná Chrudim, na prvních 5 šachovnicích měli
hráče ze svého ligového A týmu, kteří převyšovali
naše ELA o 100 - 200 bodů. Byli favority. Papírově
vyrovnané šance jsme měli na třech zadních šachov-
nicích. Šlo o hodně .Vítěz zápasu by si otevřel cestu
k téměř jistému postupu do II. ligy.
Na všech šachovnicích se hrály ostré nekompromisní
šachy. Po třech hodinách jsme vedli 3 : 0, připadal
jsem si jak Alenka v říši divů. Martin Daniel konečně
chytl formu a úplně deklasoval jednoho z nejlepších
hráčů Chrudimi Pavla Němce, Jirka Doseděl si podob-
ně poradil s Jaromírem Krysem a Karel Škeřík rovněž
s přehledem zvítězil. Když Martin Zeman a Lukáš Jirsa
udrželi remízy se silnými soupeři, bylo to 4 : 1. Stači-
lo půl bodu. Hrál jsem s postarším pánem Bohoušem
Němcem. Věděl jsem, že stačí remíza. Nic jsem neris-
koval, měnil jsem figury až nám nakonec zůstali kaž-
dému 2 pěšáci a věž. No, prostě jasná remíza. Stále
jsem pozoroval partie Vaška Pekaře a Lucky Bartošo-
vé a své „ jasně remízové partii“ jsem nevěnoval
pozornost a najednou poslední hospodská finta...
soupeř obětuje věž, vidlička je po partii. Následně
prohrává Lucka jasně lepší pozici i Vašek. Z jasné
výhry je hořká remíza. Měl jsem chuť spolknout parti-
ář, figurky, šachovnici i soupeře, ale hlavně sebe.
Šance na postup stále zůstávají otevřené. Do konce
soutěže zbývá 5 kol. Se čtyřmi výhrami a dvěma remí-
zami jsme na 2. místě a stíháme první Českou Tře-
bovou.
Nečekané drama - TJ Jiskra Litomyšl B x Česká Tře-
bová B (4,5 : 3,5)

Dne 22. ledna jsme zajížděli do České Třebové na vzá-
jemné utkání našich béček. Když jsme s první skupi-
nou odjížděli autem domů, vedli jsme už 3 : 2.
V překrásné partii vyhrál na 8. šachovnici náš talent
Jakub Nešpor (11 let), který porazil kdysi jednoho
z nejlepších hráčů České Třebové, pana Jiřího Vencla
(ELO 1 621, 76 let). Gratulujeme. Dále zvítězil spoleh-
livě Láďa Zeman. Jirka Šváb a Jaromír Odstrčil remi-
zovali a Milan Krejčí prohrál. Při našem odjezdu stáli
Lucka Bartošová, Vašek Pekař a Petr Jonáš jasně
na výhru a vypadalo to na vysokou výhru 6 : 2. Svou
daň si vybral čas. V časových tísních tak Vašek nena-
šel výhru a remizoval a Lucka partii nečekaně prohrá-
la. Zápas a 3 body nakonec zachránil Petr Jonáš,
který profesorsky uplatnil převahu pěšce v koncovce.

Text a foto Jaromír Odstrčil, 
předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl

Souboj generací: Šachový talent Litomyšle Jakub Nešpor (11
let) poráží Jiřího Vencla (76 let) z České Třebové.
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Za menu razítko,
za razítka bowling

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

Václav Jílek 
trenérem ve Spartě

Česká fotbalová veřej-
nost sledovala na sklon-
ku minulého roku se
zájmem jednání o slože-
ní nového realizačního
týmu pražské Sparty.
Velmi často a ve všech
pádech se v této souvis-
losti skloňovalo jméno
Václava Jílka. Jméno,
které příznivcům lito-
myšlské kopané rozhod-

ně není neznámé. Jeho otec působí v oddíle řadu let
jako organizační pracovník, on sám je rodákem z naše-
ho města a odchovancem zdejšího klubu, v jehož dresu
nastupoval do zápasů v mládežnických i dospělých
týmech. Zranění mu v další kariéře zabránilo, takže se
při studiích v Olomouci vrhl na trénování mladých fot-
balistů Sigmy a postupně s nimi prošel všemi kategori-
emi až do reprezentačních výběrů. 
A právě tady zaujal Jaroslava Hřebíka, kouče české
devatenáctky a nově jmenovaného generálního spor-
tovního manažera Sparty, který si jej vybral jako dru-
hého trenéra letenského mužstva k Martinu Haškovi.
Jednání o jeho uvolnění z Olomouce přitom nebyla
vůbec jednoduchá, protože Sigma s ním počítala jako
s asistentem Petra Uličného u ligového áčka. Nakonec
ale k dohodě, i díky hráčské kompenzaci ze Sparty
na Hanou, došlo a Václav Jílek dostává coby mladý tre-
nér tuto mimořádnou profesní příležitost. 

Radek Halva, foto archiv Sigmy Olomouc

Litomyšl x Světlá - další souboj o postup do semifinále
Ve středu 18. ledna bylo sehráno hokejové utkání mezi
HC Litomyšl a HC Světlá nad Sázavou. Na konci zápasu
na světelné tabuli svítilo skóre 4 : 0 pro Litomyšl. 
Počáteční oťukávaná první třetiny skončila aktivní
útočnou snahou našich již ve čtvrté minutě 3:35, Šeda
1:0. Po buly jsme zamkli hosty a několik střel ukončil až
faul Didiáše. Přesilovka skončila záhy vyloučením Fikej-
ze, ale Vomela nám dal šanci krátké přesilovky 4 na 3.
Bez úspěchu. V čase 10:15 hosté sice dotlačili puk

do sítě, ale nebyl uznán, protože byl bruslí. Druhý gól
vstřelil Fikejz z kruhu a Novák neudržel puk v lapačce
(11:35 – 2 : 0). Další vyloučení hostí přišlo ve 14. minu-
tě, ale bez úspěchu. Vyloučení Dospěla v 18:29 také
nevedlo k brance.
Jiskření ve 2. třetině započalo již v 23:54 potyčkou
u naší brány, vzájemné vyloučení Šedivý M. - Špatenka.
Hosté byli ve čtyřech lepší, ale poté vyloučení Beránka
v 26:53 a Kubáta v 30:44 nám dalo šanci zvýšit v 31:38 -
Šeda 3 : 0 po střele Kučery. Jak jsme od Světlé zvyklí,
začali provokovat a vyvolávat šarvátky, druhá přišla
v 33:26 Venc - Šafář. Pak byl ale vyloučen Fikejz v 34:08
a převaha 4 na 3 přinesla hostím obrovské šance, ale
chybělo jim štěstí. Ke konci třetiny po vyloučení Lusty-
ka v 38:50 a pak Šedivého hráli hosté 5 na 3 a ještě
do další třetiny šli ve třech proti pěti.
Sedmačtyřicet sekund oslabení 3 na 5 a poté ještě 2
minuty 4 na 5, to byl úvod poslední třetiny. A aby toho
nebylo dost, v čase 46:43 vyfasoval Kučera 5 + OK. Hosté
dělali všechno možné, aby konečně skórovali. Téměř
celou první desetiminutovku třetiny hráli hosté přesi-
lovku a jak narůstal čas, vznikala okénka v jejich obra-
ně a šance na naše úniky. Jeden z nich potrestal Šafář

střelou pod vingl (53:50 - 4 : 0). Reakce na sebe nene-
chala dlouho čekat. Bratři Včelové prohrávat neumějí.
Zcela zbytečně Petr  Včela dohrál surově souboj u man-
tinelu. Započala hádka, na kterou jsme od obou bratrů
již zvyklí, ovšem nafilmovaný pád Petra Včely, jenž
upadl jak podťatý při kontaktu s bruslemi Ondry Dospě-
la, jedoucího kolem něj a před zraky všech sudích, by
zasloužil cenu trapnosti. Dostal 2 + 10. Jeho bratr Ond-
řej však nezůstal nic dlužen a za další minutu hry šel
i on na trestnou s neuvěřitelným pocitem křivdy a...
keců. Utkání se dohrálo v poklidu a za ovací diváků...
V dalších zápasech kola byla jen překvapení. Chrudim
sehrála v Chocni nečekaně vyrovnané utkání, kde dlou-
ho vedla, aby remizovala 5 : 5 a prohrála až těsně před
koncem prodloužení. Tím ztratila další dva body. Nao-
pak Slovan, který byl favorizován (hlavně svými fanouš-
ky), sice vlétl do utkání jako raketa,  celé dvě třetiny
vedl 3 : 0, ale Hlinsko dokázalo, že s ním musíme počí-
tat. Dotáhlo na konečný stav základní hrací doby 3 : 3.
Bohužel, Slovanu stačilo 13 sekund prodloužení, i tak
však ztratil bod. Suma sumárum, na Morku jsme získali
bod, na Chrudim dva. No, nebyl to hezký večer?

Jiří Mlejnek a -red-


