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Litomyšl
moderní historické město

O Václavu Havlovi a jeho poselství
pro budoucnost se besedovalo v Kotelně 

Litomyšl přivítá 
jaro i začátek sezóny

Hovořilo se nejen o Václavu Havlovi, ale i o jeho
odkazu, myšlenkách i poselství pro budoucnost,
zazněly politické úvahy i vyjádření k aktuální situa-
ci v zemi. 
Na úvod besedy se diváci dozvěděli o první návštěvě
Václava Havla v Litomyšli. Hovořila o ní osoba nejpo-
volanější, emeritní starosta Litomyšle a přítel Václava
Havla Miroslav Brýdl. „Láďa Horáček přišel do Lito-
myšle a začal opravovat Portmoneum. Pozval mě také
do Prahy na narozeniny Olgy Havlové, a tak jsem se
seznámil s Havlovými. Láďa tehdy řekl, že je pozveme
do Litomyšle a já jsem s tím souhlasil. Jeli jsme na Hrá-
deček a domluvili setkání v Litomyšli. Pak Havel
opravdu přijel. U Černého orla měli zavřeno, tak jsme
ho vzali do Paseky a v Portmoneu na půdě jsme jedli
pstruhy,“ vzpomínal Brýdl a popsal i situaci, za které
vznikl nápad na setkání sedmi prezidentů: „Vzali jsme
Václava Havla také na zámek, a tam řekl, že bychom
tady mohli udělat setkání prezidentů. Říkal jsem mu,
že se na zámku ne-
topí a on, že to tam
nafoukáme. Říkal
jsem, že je dole
děsný bordel a on:
„No, tak to dodělá-
te.“ Pak to všechno
už nabralo spád
a prezidenti v roce
1994 přijeli.“ Se
vzpomínkami na pří-
tele se podělil i kněz
Tomáš Halík: „Vyza-
řovalo z něho něco
jiného, než na co
jsme zvyklí, a tím
také obrovsky oslovil
svět. Václav Havel

byl spíše naslouchající a mě potěšilo, když jsem
později slyšel v jeho projevech ozvuky řady myšlenek
z našich setkání.“
Od minulosti se však linie besedy nesla postupně
do přítomnosti. Události kolem Havlova úmrtí i jeho
pohřbu nutily k zamyšlení. K zamyšlení nad Havlovým
odkazem. „Dostali jsme impuls a je třeba na to navá-
zat. Události buď zapadnou nebo se stanou kolektivní
pamětí národa. Myšlenku je ale třeba spojit s tváří
a Havel tu sílu má. Má tu tvář a oslovil celý svět,“ mínil
Halík a pokračoval: „Jen dvakrát se v tomto století
stalo, aby něčí smrt zasáhla celý svět - při smrti Jana
Pavla II. a Václava Havla.“                                 > strana 5

Pokud se už těšíte na otevření památek, pak
litomyšlský zámek vám jistě udělá radost.
Opět zahajuje sezónu o týden dříve, tedy
o víkendu 24. a 25. března. Při této příleži-
tosti si pro veřejnost připravil na sobotu 24.
března vítání jara s programem, který bude
zajímavý a nabitý. Na zámku představí nejen
výstavu Byl jednou jeden domeček, ale také
novou vizáž „děsuplných“ strašidel v zámec-
ké věži. A připojí se i další subjekty jako
zámecké sklepení, regionální muzeum nebo
Portmoneum. Nebude chybět řemeslný trh
pod arkádami, občerstvení a dětem jistě udě-
lají radost i mláďátka. Vše se odehraje na II.
zámeckém nádvoří, v interiérech renesanční
památky a dalších místech od 10.00. Např.
tradiční jarní jarmark, od 11.00 koncert
pěveckého sboru Kvítek na zámeckém
nádvoří, ve 12.00 ukázka práce sokolníka
tamtéž, o dvě hodiny později pak koncert
pěveckého sboru Lilium v zámecké kapli.
Tak to je jen malá ochutnávka z programu.
„Otvíráme velkolepě,“ potvrzuje kastelánka
zámku Jana Sehnalová a pokračuje: „Spustí-
me dvě nové trasy, a to trasu Komu straší
ve věži a Byl jednou jeden domeček. První
jmenovaná je vlastně staronová, ale bude
vybavena úplně novými strašidly a novým
příběhem.“ A právě strašidla budou jistě vel-
kým lákadlem, protože pro litomyšlský
zámek je vytváří autor medvídka Kukyho.
Neméně zajímavé však budou i domečky
na II. prohlídkovém okruhu. „Bude se jednat
o výstavu domečků a pokojíčků pro panenky,
na kterých chceme ukázat historii bytové
architektury,“ vysvětluje kastelánka. Výsta-
va však bude mít dvě linie. Kromě miniatur se
bude věnovat také „domečku“ UNESCOvému.
„Lámali jsme si hlavu, jak přiblížit historii
zámku cílové skupině rodičů s dětmi, a nako-
nec to bude velice zajímavé. Vyrábíme tři
obrovské 3D modely. První je z období román-
ského a navazuje na zajímavé skutečnosti,
které nalezli archeologové při loňském prů-
zkumu na I. nádvoří. > strana 6

Připomínky starostů Litomyšlska k jízdním řádům
řešil 20. února v Evropském školicím centru v Lito-
myšli náměstek hejtmana pro dopravu, dopravní
obslužnost a investice Jan Tichý společně s technolo-
gy společnosti Oredo, která pro Pardubický kraj orga-
nizuje regionální veřejnou dopravu. Překvapením
pro mnohé zúčastněné byla informace o redukci
autobusové dopravy o 10 %. Pro Litomyšl se jako
naprostá novinka ukázalo trasování některých spojů,
které budou jezdit ulicí T. G. Masaryka a stavět pod
základními školami. Upravené autobusové jízdní
řády začnou platit od 1. dubna, ty vlakové budou

aktualizovány k 10. červnu. Pardubický kraj však
slibuje, že již 5. března by návrhy změn měly být
k dispozici na www.oredo.cz.
Od prosince platí nové jízdní řády, které však vyvola-
ly řadu otázek. Již začátkem ledna došlo k drobným
úpravám. Připomínky od cestujících však Městský
úřad Litomyšl přijímal až do 16. února. Velkým pro-
blémem nejen Litomyšle se ukázalo ranní dojíždění
do škol. Děti často přicházely pozdě. Důvodem však
nemusel být jen špatně zvolený čas linky, ale také
přeplněný autobus, který již nebyl schopný další ces-
tující pojmout.  > strana 4

Zástupci kraje a Oreda jednali se
starosty o změnách jízdních řádů

Litomyšl Václavu Havlovi - Václav Havel Litomyšli. Pod tímto názvem se 4. února uskutečnila beseda v Music
Clubu Kotelna. Na vzpomínkový večer, pořádaný Městem Litomyšl, přijali pozvání socioložka Jiřina Šiklová, kněz
Tomáš Halík, podnikatel a bývalý poslanec Tomáš Březina, mladou generaci zastupoval student třetího ročníku
Gymnázia Aloise Jiráska Jiří Sokol, moderovala Pavlína Kvapilová z České televize.
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze

„Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 - EFEKT
2012", vyhlášeného MPO ČR na projekt „Snížení ener-
getické náročnosti veřejného osvětlení v Litomyšli - I.
etapa". Maximální výše podpory může dosáhnout
40 %, doba návratnosti vložených finančních prostřed-
ků bude do 5 let od realizace akce.

RaM doporučuje, aby se příslušné státní instituce
(ministerstvo dopravy, ŘSD) zabývaly dopravní prob-
lematikou na průtahu I/35 v Litomyšli, s důrazem na
řešení stávajících křižovatek na této páteřní komu-
nikaci. RaM dává k dispozici veškeré studie, jež byly
hrazeny Městem za účelem zlepšení kapacity
křižovatek a souhlasí s tím, aby výše citované instituce
podnikly další kroky k jejich rozpracování tak, aby
došlo ke zlepšení plynulosti a dopravní propustnosti
nejen pro motorovou, ale také pro pěší dopravu.

RaM bere na vědomí předložený protokol o otevírání
obálek a zprávu o vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Územní studie „Na Prokopu“
Litomyšl". Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno, s.r.o.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo
s touto vybranou firmou. 

RaM bere na vědomí žádost svazku obcí Česko-
moravské pomezí a doporučuje, aby se Městská
galerie Litomyšl (včetně obrazárny), Městský bazén
Litomyšl a zámecké sklepy se stálou expozicí soch
Olbrama Zoubka zapojily do projektu „Bonus pas
Českomoravského pomezí". 

RaM souhlasí s připojením města k akci „Vlajka pro
Tibet", vyvěšením tibetské vlajky před budovou měst-
ského úřadu dne 10. 3. 2012.

RaM zřizuje Komisi pro kulturu, cestovní ruch a spol-
kový život a jmenuje předsedou komise pana Michala
Kortyše. RaM dále jmenuje tyto členy Komise pro kul-
turu, cestovní ruch a spolkový život: pí. Milena
Švábová, Mgr. Jana Kroulíková, Tomáš Koutný, Hubert
Stratílek, Vilma Petrová, Dana Kmošková, Ing.
Michaela Severová, Ing. Jiří Zámečník, Blanka
Brýdlová, Renata Kmošková. 

Ze zastupitelstva
ZaM ukládá RaM zajistit ve zpravodaji města Lilie

prostor k prezentaci názorů a postojů volebních stran,
které jsou zastoupeny v zastupitelstvu.
ZaM ukládá radě města na základě iniciativního
návrhu finančního výboru projednat možnost
navýšení příjmů města zvýšením nájemného v měst-
ských bytech min. o 20 %, max. o 30 % a prověřit další
možné zdroje příjmů.

ZaM schvaluje rozpočet města Litomyšl pro rok
2012 takto: 
Celkové příjmy ............................. 365.169,10 tis. Kč
z toho předpokládané úvěry .............. 5.603,00 tis. Kč
schválené úvěry ............................ 12.000.00 tis. Kč
financování ze zdrojů roku 2011 ......... 8.162,00 tis. Kč
Celkové zdroje ............................... 385.331,10 tis. Kč
běžné výdaje ............................... 156.778,10 tis. Kč
kapitálové výdaje ......................... 217.577,00 tis. Kč
splátky úvěrů ................................ 10.976,00 tis. Kč
Celkové výdaje .............................. 385.331,10 tis. Kč

ZaM stanovuje kompetenci starosty města k prove-
dení operace bez schválení zastupitelstvem města
v případě úhrady: výdajů vzniklých v souvislosti
sřešením nepředvídatelných událostí, např. havárie,
živelné pohromy, vynucených výdajů, např. úhrady
povolení, pokut, příp. penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů. ZaM si vyhrazuje právo
na informaci o každém takto schváleném výdaji na
nejbližším zasedání. 

ZaM stanovuje kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu: a) změny v rámci schválených závazných
ukazatelů rozpočtu města na rok 2012 (přesuny v rámci
kapitoly mezi organizacemi, položkami, paragrafy
a účty), b) rozpočtové zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů v případě, že
nedojde ke změně závazných ukazatelů.

ZaM schválilo toto usnesení: Město Litomyšl se
ztotožňuje se závěry posudku RNDr. Vladimíra Ludvíka
z prosince 2011 ve věci posouzení záměru „Rychlostní
silnice R35 v úseku MÚK Ostrov – MÚK Staré Město" dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí, v platném znění. Město Litomyšl vítá, že tyto
závěry respektují republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
mimo jiné i požadavek na umísťování tras rychlostních
silnic v dostatečném odstupu od obytné zástavby
hlavních center osídlení.

ZaM schvaluje seznam akcí hrazených z Programu
regenerace v roce 2012. Hlavní akcí letošního roku bude
rekonstrukce střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů.
Příjemcem dotace (70 % z Programu, 20 % z rozpočtu
města) bude Římskokatolická farnost - proboštství
Litomyšl. Doplňkovou akcí bude rekonstrukce objektu
MŠ čp. 95 na Jiráskově ulici ve vlastnictví města (50 %
z Programu, 50 % z rozpočtu města).

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Litomyšl č. 01/12, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška města Litomyšl č. 01/10, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech-
nické herní zařízení povolené ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu.

Únorové zastupitelstvo 

Pozastavení poskytování příspěvků

Zastupitelé odhlasovali pozastavení poskytování přís-
pěvků na zainvestování pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v roce 2012. „Bohužel, už na to nemáme
v rozpočtu peníze,“ zdůvodnil rozhodnutí starosta
Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Navíc si myslíme, že
trh je naplněný. Někteří stavebníci se domnívají, že
na příspěvek mají automaticky právo, ale dotace je
nenároková.“ Zároveň bylo vysvětleno, že jde pouze
o pozastavení vyplácení, v budoucnu se může radnice
opět k příspěvku vrátit. Radek Pulkrábek však podal
protinávrh. „Navrhuji pouze snížení dotace na 50 %,
ne její úplné zastavení. Litomyšl je dosti velkorysá při
účtování nájemného a jeho zvýšením bychom mohli
sehnat peníze na financování této výstavby. Vidím
tady prostor pro získání peněz na podporu investorů,“
uvedl Pulkrábek. Ovšem tento protinávrh neprošel
a odhlasováno bylo původní usnesení. Dotace byla
v minulosti poskytována investorům, kteří zamýšleli
v Litomyšli stavět rodinnou zástavbu nebo bytové
domy. Na individuální výstavbu město peníze nedá-
valo. 
Zvýšení nájemného

Na řešení nájemného však přišla řeč také. Zastupitel-
stvo uložilo radě města na základě návrhu finančního
výboru projednat možnost navýšení příjmů města zvý-
šením nájemného v městských bytech minimálně o 20
%, maximálně však o 30 %. „Připravujeme výstavbu
bytového domu u nemocnice a přitom se snažíme mys-
let na nájem, tedy komu by měly být byty určeny.
Shodli jsme se, že by to měly být mladé rodiny. Vzali
jsme všechny nájmy v Litomyšli a máme zde až 58 Kč /
m2 na Z. Kopala. V úplně novém domě by tedy mohl být
nájem 70 – 75 Kč,“ uvedl 2. místostarosta Litomyšle
Vojtěch Stříteský. „Tržní nájemné je 100 Kč u bytů,
které jsou nové. To, že dáme mladým lidem byt za nižší
nájemné, je hezké, ale všichni jsme začínali v něčem
skromnějším. Nižší nájemné bych dal u starších bytů
a u nových tržní,“ reagoval Radek Pulkrábek. „Musíme
se chovat tržně, ale také sociálně a bydlení lidem při-
způsobit. Dnes jsme totiž na 1 milionu dluhu za nájem-
né a nevíme, jak to řešit. Pokud naše nájemné bude
něco mezi, tak se už blížíme k tomu tržnímu,“ řekl sta-
rosta. Usnesení bylo nakonec přijato a rada tedy pro-
jedná zvýšení nájemného. Peníze by pak měly být
určeny na opravy bytového fondu. 
Cimbria získá pozemek zdarma

Dalším z bodů zasedání zastupitelstva byla společnost
Cimbria HMD, s.r.o., která hodlá stavět v průmyslové
zóně. Po kratší debatě zastupitelé rozhodli o tom, že
pro druhou etapu vybudování výrobního areálu dosta-

ne firma pozemek bezplatně. Podmínkou však je, aby
město nemuselo provádět výstavbu infrastruktury
pro tuto etapu a Cimbria naopak musí zvýšit počet
zaměstnanců nejméně o 50 osob. „Firma přišla s před-
stavou přemístit závod do průmyslové zóny a navíc jej
rozšířit. Od nového roku však platí jiné částky za vyně-
tí z pozemkového fondu,“ vysvětlil 1. místostarosta
Litomyšle Radomil Kašpar. „Rada sice snížila cenu
pozemku, ale Cimbria začala uvažovat o přesunu
do České Třebové nebo Poličky, kde byly pozemky
výhodnější. Nakonec jsme se dohodli, že nám jde
o pracovní místa v Litomyšli,“ dodal místostarosta.
„Přikláněl bych se k tomuto návrhu. Je to práce pro 60
současných pracovníků plus 50 nových. Tento podnik
nic neznečišťuje, nikomu nepřekáží a zaměstnává
naše občany, kteří jsou vysoce kvalifikovaní,“ uvedl
Vítězslav Hanzl. Odsouhlasením usnesení dali zastupi-
telé Cimbrii zelenou. Konečné rozhodnutí je však
na zahraničním vedení společnosti. 
Politika v Lilii

Posledním bodem jednání byl návrh Radka Pulkrábka,
aby rada města zajistila ve Zpravodaji Města Litomyšle
Lilii prostor pro prezentaci názorů a postojů volebních
stran, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu. „Chce-
me, aby se Lilie otevřela opozici. Všichni zastupitelé by
měli mít možnost se prezentovat,“ sdělil Pulkrábek.
„Na posledním jednání redakční rady Lilie jsem infor-
moval, že tento návrh předložím radě. Vláda nedávno
schválila novelu tiskového zákona a předala ji dál.
Někdy na podzim by mohli hlasovat poslanci. Pokud by
novelu schválili, tak ze zákona budou muset být zpra-
vodaje otevřeny všem volebním subjektů,“ reagoval
Vojtěch Stříteský, který však připustil, že paragrafové
znění novely nemá radnice k dispozici a stane se tak až
na podzim. „Můžeme čekat na zákon nebo si můžeme
vzít příklad z jiných radnic, kde už toto mají,“ řekl Pul-
krábek. Jako příklad pak Jaromír Odstrčil uváděl zpra-
vodaj Prahy 2. Ovšem všichni se shodli na tom, že je
třeba přesně definovat podmínky, rozsah a další zále-
žitosti, aby nedocházelo ke komplikacím či dokonce
k soudním sporům. Zazněl také názor, že pokud se
tento návrh připraví již nyní, pak se po odhlasování
novely zákona může stát, že bude třeba úprav či
dokonce kompletního přepracování. Proti politickým
příspěvkům se jasně postavil Vít Heblt: „Nejsem
pro politické články. Lidé, kteří chtějí znát názory
opozice, si je jistě najdou.“ Alena Červinková dokonce
podala protinávrh, aby k zavedení politických názorů
došlo až po odhlasování zákona. Protinávrh však
neprošel. Znamená to tedy, že rada začne pracovat
na pravidlech.                                                                 -bj- 

V úterý 21. února se sešlo Zastupitelstvo města Litomyšle, aby projednalo rozpočet na letošní rok. Na programu
však bylo také zvýšení nájemného nebo zrušení poskytování příspěvku na zainvestování pozemků pro výstavbu
rodinných domů. Jak se dalo čekat, diskuze se rozproudila i u bodu, týkajícího se městského zpravodaje Lilie. 
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Veřejné jednání o R35 na zámku
Na středu 8. února svolalo Ministerstvo životního pro-
středí České republiky na zámek v Litomyšli veřejné
jednání o záměru Rychlostní silnice R35 v úseku MÚK
Ostrov – MÚK Staré Město. Jak se dalo čekat, zájem
veřejnosti byl velký. Hovořilo se o samotném záměru,
posudku vlivu na životní prostředí (EIA), ale prostor
byl dán i připomínkám jednotlivých obcí, občanských
sdružení i jednotlivcům z řad veřejnosti. Ne vždy šlo
o spokojenost. 
„Hlavním cílem veřejného projednání bylo, aby byly
vlivy připravovaného záměru na životní prostředí pro-
jednány ze všech podstatných hledisek a aby byli
vyslyšeni zejména zástupci dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů,
veřejnosti a zástupci občanských sdružení a iniciativ,“
uvedl Petr Slezák z ministerstva životního prostředí,
pověřený řízením jednání. Beseda se týkala úseku
dlouhého jednašedesát kilometrů, který v Pardubic-
kém kraji prochází územím 27 obcí, z nichž největší
jsou města Vysoké Mýto a Litomyšl. Právě Litomyšl
může být spokojená, protože posudek EIA se přiklání
k vzdálenější variantě trasy procházející za Kornicemi.
„Litomyšlské zastupitelstvo se několikrát v této sou-
vislosti vyjadřovalo. Vždy jsme říkali, že preferujeme
vzdálenější variantu od Litomyšle. Posudek sice uvádí,
že možné jsou obě varianty, ale ta vzdálenější bude
ve prospěch zdraví obyvatel a rozvoj města,“ prohlásil
místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodal:
„Počítáme se zpracováním studie architektem Hrůšou,
která by nám řekla, jak v tomto trasování (základní
varianta) ochránit Kornice i Suchou. Závěry této stu-
die budeme uplatňovat při územním řízení.“ 
Zmiňované Kornice však patří k obcím, které nejsou
právě nejspokojenější, stejně jako Bohuňovice nebo
Strakov. „Udělali jsme v Kornicích průzkum a obešli
všechny obyvatele. Z těch 150 obyvatel bylo 143
pro variantu Sedliště-jih. Základní varianta je delší,
dražší, daleko více zasahuje do přírody. Byl posuzován
vliv mezi oběma variantami a rozdíl byl 4 procenta, což
se mi nezdá jako relevantní důvod, aby to bylo ze stra-

ny města zveličováno, že ochrání obyvatelstvo, když
prosadí základní variantu. Byla posuzována také vidi-
telnost silnice z lidských sídel a z Kornic bude souvis-
le vidět celé dva kilometry,“ sdělil předseda osadního
výboru Lubomír Maceček. Bohuňovice pak považují
základní trasu pro obec za likvidační z hlediska země-
dělské a podnikatelské činnosti a její vliv za negativní
na rozvoj myslivosti či společenského života. „Nemů-
žeme se ztotožnit s tím, že základní trasa je pro Bohu-
ňovice, Sedliště a Kornice výhodnější,“ řekla mluvčí
obce. Podle starosty Strakova Jana Janypky je nepo-
chopitelné trasování přímo kolem obce. „Považuji jed-
nání kolem R35 za nešťastné a necitlivé. Nepochopili
jsme, proč je silnice směřována k nám, když třeba
u Janova je možná subvarianta. Proč je komunikace
na hranici obce a ne katastru, což podpořila i petice,“
uvedl Janypka. 
Jako další problém se během jednání ukázala etapiza-
ce výstavby této rychlostní komunikace. Řada staros-
tů vyjádřila obavy, že se jejich obce stanou tranzitem
pro automobily. Ty se budou snažit najít pro ně nej-
vhodnější trasu a především kamiony mohou způsobit
obcím problémy. „Jsem pro to, aby se část obcházející
Vysoké Mýto a Litomyšl stavěla s větší prioritou, proto-
že jinak můžeme čekat velké problémy a kolony aut,“
řekl starosta Vysokého Mýta Miloslav Souček a dodal:
„Chápu, že je to nepříjemné, když silnice povede
někde blízko obce, ale teď vede Vysokým Mýtem
a Litomyšlí přímo středem. Žádám o toleranci, která
usnadní přípravu.“ Podobnou rétoriku použil Martin
Janeček z oddělení dopravní politiky ministerstva
dopravy. „Je zde možnost získat dotace na výstavbu.
Čím dříve získáme územní rozhodnutí, tím dříve
můžeme využít evropských fondů. Apeluji tedy na to,
aby příprava nebyla moc zdlouhavá.“ 
Ministerstvo životního prostředí všechny připomínky,
které byly na jednání vzneseny, zapracuje do doku-
mentace. Tím to ale nekončí, neboť poslední slovo
bude mít Zastupitelstvo Pardubického kraje. 

-bj-

Společnost Hochtief CZ, provádějící Revitalizaci
zámeckého návrší, převzala v únoru zámecký anglický
park, který rovněž projde stavebními úpravami. S tím
ovšem souvisí uzavření tohoto místa pro veřejnost.
„Firma Hochtief definitivně uzavřela přístup do ang-
lického parku. V důsledku toho není možné pro veřej-
nost používat spodní branku,“ upřesnila kastelánka
Jana Sehnalová. Lidé tedy již nemohou využívat vchod
ze Zahájské ulice. Park je nyní ohrazen a uzamčen.
„Pokud by došlo k jakékoliv události v areálu, je třeba
kontaktovat vedení Hochtiefu, neboť v současné době
je park v režimu „zařízení staveniště",” dodala kaste-
lánka.                                                                              -bj-

Zámecký anglický
park uzavřen

Na konci ledna schválila Rada Pardubického kraje  při-
jetí dotace na projekt Rekonstrukce Regionálního
muzea Litomyšl. To se již řadu měsíců nachází v sou-
sedství budov procházejících revitalizací, a samo jen
nedočkavě čeká na stavebníky. Letos se tak snad již
dočká přestavby za téměř 80 milionů korun, financo-
vané z evropských peněz. 
„Je to výrazná novinka pro muzeum i Litomyšl jako
takovou,“ uvedl ředitel muzea René Klimeš a dodal:
„V září roku 2010 nám byla přidělena dotace 74 milio-
nů z Regionálního operačního programu NUTS II Seve-
rovýchod a letos 26. ledna Rada Pardubického kraje
schválila přijetí dotace a rozjetí celého projektu. Dlou-
ho jsme na to čekali.“ Zpráva potěšila i litomyšlskou
radnici. Krajský projekt rekonstrukce muzea totiž
Litomyšl podpořila před vlastním projektem výstavby
parkovacího domu na Zahájské ulici. Není se proto
čemu divit, že i Město Litomyšl netrpělivě čekalo
na rozhodnutí kraje. „Jsme rádi, že projekt krajští
radní podpořili. Bude to další střípek do mozaiky
zámeckého návrší. Držíme palce,“ sdělil starosta Lito-
myšle Michal Kortyš. 
V současné době probíhá řada jednání. Podle slov ředi-
tele muzea je však zájem, aby se stavba rozjela co nej-
dříve. Na řadě je výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce. „Podle toho se bude odvíjet i uzavření
muzea a stěhování do jiných prostor. Zatím nevíme,
kolik toho stihneme ještě uskutečnit,“ řekl René Kli-
meš. Rekonstrukce bývalého piaristického gymnázia
by měla být hotová do konce roku 2013. Na jaře roku
následujícího by tak muzeum mohlo zahájit provoz
výstavou, která se zřejmě bude týkat 100. výročí naro-
zení litomyšlského rodáka, astronoma a astrofyzika,
Zdeňka Kopala.                                                              -bj-

Rekonstrukce budovy
regionálního muzea
konečně dostala zelenou 

Do redakce Lilie 
přichází zástup
Milí čtenáři a přispěvatelé,
přichází čas, abych se s vámi rozloučila. Po třech
letech ve Zpravodaji Města Litomyšle Lilii mě čekají
jiné povinnosti spojené s mateřstvím. Psaní článků
i přípravu Lilie tedy na nějakou dobu věším na hřebík
a redakci svěřuji osobě, kterou si ještě někteří pama-
tujete. Od března s vámi bude komunikovat Prokop
Souček, bývalý redaktor Lilie. Věřím, že budete
v dobrých rukou a budete s ním rádi spolupracovat.  
Kontakty na redakci se nijak nemění. Své příspěvky
můžete zasílat na e-mail: lilie@litomysl.cz. Telefonic-
ké spojení je rovněž stejné – pevná linka 461 653 307,
mobil 724 917 054. Po čase jsou opět obnoveny úřední
hodiny redakce – úterý 9.00-12.00 a středa 13.00-
17.00. Přetrvává i možnost nechat příspěvek společně
s kontaktními údaji na podatelně Městského úřadu
Litomyšl na ul. Bří Šťastných 1000, a to v úředních
hodinách radnice.
Přeji vám hodně příjemných chvil strávených s Lilií
a těším se na brzkou shledanou. 

Jana Bisová, redaktorka Lilie 

Zastupitelé na staveništi
Na požadavek zastupitele Radka Pulkrábka, aby se čle-
nové zastupitelstva účastnili kontrolních dnů stavby
Revitalizace zámeckého návrší, reagovala rada města
zamítavým usnesením. V souladu s jednacím řádem
ZaM však radní navrhli uspořádání pracovního setkání
se zástupci dodavatelské firmy Hochtief CZ a stavební-
ho dozoru přímo v rekonstruovaných prostorách. Ter-
mín této „obhlídky“ byl stanovený na 15. února. Snad
nepřízeň počasí způsobila, že zastupitelů dorazila jen
hrstka. Ti, kteří se zúčastnili, se dozvěděli řadu infor-
mací o průběhu revitalizace, prohlédli si jednotlivé
objekty a dostalo se jim odpovědí na jejich dotazy. 
Kroky zastupitelů vedly na všechna revitalizovaná
místa na zámeckém návrší. Překvapením byl například
piaristický kostel Nalezení sv. Kříže, který je od podla-
hy po strop zarovnaný desítkami metrů lešení. „Prošli
jsme objekty, které jsou nyní v rekonstrukci, tzn.
kolej, kostel, pivovar, jízdárnu, konírnu a stáj,“ potvr-
dil manažer projektu Revitalizace zámeckého návrší
architekt Ivo Koukol a dodal: „Doprovázeli nás kolego-
vé z Hochtiefu, kteří popsali to, jak se postupuje a co
je v plánu v nejbližších dnech.“ Zastupitelé tak přímo
na místě dostali odpovědi na otázky, které se v jedno-
tlivých prostorách přímo nabízely. „Samozřejmě jsme
hovořili o tom, co bude, až to bude hotové. Co bude
v jednotlivých místnostech. Když se o tom hovoří
přímo na místech, která právě rostou, tak je to úplně
něco jiného, než když to bylo nad výkresy,“ uvedl dále
Koukol. „Zajímalo mě, co se tady děje a jak práce
postupují,“ řekl zastupitel Vítězslav Hanzl. „Já jsem
sem chodíval kdysi dávno, když jsem dělal starostu,
takže posuzuji, jak to postupuje teď. Kdyby se revitali-
zace nezačala a nepostupovala, za chvíli by se to tady
rozpadlo.,“ mínil zastupitel. I dalšího ze zastupitelů
Libora Vylíčila zajímal postup prací a současný stav
stavby. „Chtěl jsem se zeptat na problémy, které vznik-
ly v rámci rekonstrukce. Zajímal mě také vnitřek všech

budov. Například v kostele jsem byl podruhé za své
existence v Litomyšli a hodně to na mě zapůsobilo,“
řekl Vylíčil. A právě v kostele se zastupitelé dozvěděli
zajímavost, kterou se podařilo objevit. „Když se odkrý-
vala dlažba, která se bude po obnově opět pokládat,
tak se v jednom místě propadla podlaha. My jsme pak
zjistili, že je tam pravděpodobně třetí krypta. Nyní je
místo jenom zajištěno a není důvod ho zkoumat dále.
Už z pietních důvodů je vhodnější kryptu ponechat
tak, jak je. Ovšem ze statických důvodů, aby opět
nedošlo k propadnutí, bude muset po odstranění leše-
ní dolů nahlédnout statik,“ prozradil architekt Kou-
kol. Prozatím se vědělo pouze o dvou kryptách pod
kostelem. O té třetí  záznamy nehovořily, takže nikdo
netuší, co se v ní ukrývá.
Revitalizace zámeckého návrší tedy podle informací
z únorové „obhlídky“ pokračuje tak, jak má i z důvodu,
že práce probíhají uvnitř objektů. Nepřízeň počasí tak
působí minimálně. V současné době se rovněž připra-
vuje pokračování archeologického průzkumu, který
by měl začít hned na jaře, jakmile to podmínky dovolí. 

Text a foto Jana Bisová
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Zástupci kraje a Oreda jednali se
starosty o změnách jízdních řádů

Obnova zeleně je součástí 
projektu Revitalizace zámeckého návrší

Důležitým výstupem projektu Revitalizace zámecké-
ho návrší je také obnova a rekultivace zeleně v cent-
ru města - tedy zámeckého parku a předzámčí –
o celkové rozloze přibližně 20 tisíc m2.
„Projekt zpracovává ucelenou rekultivaci a obnovu
krajinářského zámeckého parku, včetně drobné
architektury. Projektové práce byly doprovázeny
dendrologickými průzkumy. Součástí projektu je
také odstranění nevhodných staveb, vybudovaných
v 50. letech pro otevřenou letní scénu, obnova par-
kových cest a vodních prvků,“ dočteme se v obsáhlé
Studii proveditelnosti, která byla důležitou součástí
žádosti o dotaci z Integrovaného operačního progra-
mu. Součástí projektu je také plocha tzv. předzámčí,
kde dojde především ke zhodnocení povrchů a úpra-
vě drobné architektury barokní kompozice hlavního
nástupního prostoru zámeckého návrší. Havarijní
stav některých stromů umožní i koncepční přeměnu
tohoto prostoru. Zeleň nebude obnovována ve stáva-
jících místech. Náhradní výsadba bude provedena
tak, že již nebude zakryto hlavní průčelí zámeckého
pivovaru. 

Předzámčí 

V únoru tohoto roku bylo vydáno rozhodnutí
ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
„Součástí žádosti bylo pokácení 7 stromů a 127 m2

keřových porostů," informuje Jiří Randák, vedoucí
odboru životního prostředí Městského úřadu Lito-
myšl a pokračuje: „Protože se dřeviny nacházely v
Městské památkové rezervaci Litomyšl, muselo být
nejprve vydáno závazné stanovisko státní památko-
vé péče, které možné kácení dřevin označilo za pří-
pustné. Některé dřeviny či keře ovšem nedosahovaly
stanovených parametrů, a tudíž jejich kácení
nepodléhá tomuto rozhodnutí." Z posuzovaných

dřevin byly z estetického a funkčního hlediska nej-
hodnotnější 3 jírovce, nacházející se u vchodu
do zámeckého areálu. „Tito tři jedinci plní význam-
nou estetickou funkci, pro kterou zde byli zřejmě v
půlce 19. století vysazeni. Dřeviny však mají vytvo-
řeny sekundární koruny. Bohužel, k řezům koruny
došlo až v pokročilém věku dřevin, a proto zesílené
sekundární větve vyrůstající z poškozeného kmene
výrazně narušují stabilitu dřeviny. Rozložité koruny
přesouvají její těžiště a tím dochází k vylamování
z kmene dřevin a celkovému rozpadu dřevní hmoty.
Tento pochod je patrný u prostředního jírovce, jehož
stav lze označit za havarijní. Důležitým aspektem je
také věk dřevin, který je asi 160 let. Kombinace věku
a špatného zdravotního stavu představuje závažné
důvody, pro které je možné tyto jírovce odstranit,“
dočteme se v odůvodnění k vydanému rozhodnutí,
jehož autorem je Vratislav Laška z odboru životního
prostředí Městského úřadu Litomyšl. Lípa pod sale-
tem byla naopak shledána jako perspektivní a její
kácení povoleno nebylo. Naopak třešeň, rostoucí
u máchadla, má silně prohnutý kmen, což bylo prav-
děpodobně způsobeno expozicí ve svahu a zhorše-
nými světelnými poměry v daném místě. Zdravotní
důvody a nebezpečí porušení stability jsou důvodem
pro povolení kácení. 

Anglický park

Zahájeno bylo také řízení ve věci povolení kácení v
anglickém parku. Stromy byly vybrány ve spolupráci
s pracovištěm národního památkového ústavu, spe-
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„Oredem bylo navrženo dostatek řešení vůči tomu
nejdůležitějšímu, tedy školám,“ uvedl Jaromír Drá-
bek z odboru místního a silničního hospodářství MÚ
Litomyšl. K celé řadě připomínek, které radnice
Oredu předala, bylo navrženo jedno a někdy i tři
možná řešení. Na zpoždění ranních autobusů, odvá-
žejících děti do školy, si stěžoval také starosta Choto-
vic Jiří Sádecký. „Máme s tím problém jak u spoje
do Litomyšle, tak u spoje do školy do Makova.“ Situ-
ace by měla být podle Oreda od dubna vyřešena díky
tomu, že ranní spoje budou vyjíždět o několik minut
dřív, takže ani případné zpoždění autobusu neohrozí
včasný příchod dětí na vyučování. Ovšem v tomto pří-
padě by se hodilo přirovnání o vyhrané bitvě, nikoli
však válce.
Jednejte pouze za Litomyšl 

Litomyšl, jako obec s rozšířenou působností, hodlala
projednávat i připomínky občanů z okolních obcí.
Zde však narazila kosa na kámen. „Chtěli bychom
během dneška nebo zítřka písemné odpovědi k námi
vzneseným připomínkám občanů z okolních obcí.
Rádi bychom věděli, jak s nimi bylo naloženo,“ řekl
Jaromír Drábek. Dostalo se mu však odpovědi: „Dělá-
me tato jednání, aby se nemuselo na vše odpovídat
písemně. Bylo by dobré, abyste jednali pouze za Lito-
myšl. Neznám žádnou trojkovou obec, která by takto
dublovaně žádala,“ reagoval Vladimír Záleský, jedna-
tel společnosti Oredo. Na stranu Litomyšle se však
v tu chvíli postavil starosta Tržku Miroslav Krýda
i starostka Morašic Hana Štěpánová, která řekla: „Je
dobré, že se Litomyšl o nás stará. Já se zase zabývám
Novými Sídly. Bylo by dobré, abyste jejich připomín-
ky vyřídili.“ Ovšem ještě studenější sprcha přišla

v případě připomínek jednotlivců. „Jsou to obecné
nářky jednotlivých lidí, to nemůžeme řešit,“ uvedl
Záleský. Litomyšl nepochodila ani v případě vlaků.
„Měla se zrušit celá trať. Dohodlo se se starosty, že se
počet spojů pouze omezí. Více vlaků se navyšovat
nebude. Zrušené vlaky nahrazují autobusy,“ vysvětlil
Záleský. Na dotaz místostarosty Litomyšle Vojtěcha
Stříteského, zda by mohlo Oredo říci, které spoje
hodlají od 1. dubna zredukovat, čekala přítomné
pouze neurčitá odpověď. „Toto není cílem dnešního
jednání. O redukci se uvažuje, ale nevíme, u kterých
spojů. My jsme se chystali na 15 jednání a řešili jsme
časy. Pak začneme řešit rušení,“ řekl jednatel Oreda
a technolog společnosti Pavel Matouš dodal: „Budou
to spoje, které jsou nejméně bolestivé.“ Místostaros-
ta Litomyšle na jednání rovněž kritizoval špatnou
informovanost cestujících. „Hovoříme tady o změ-
nách jízdních řádů k 1. dubnu, lidé si sotva zvykli
na to, jak autobusy jezdí nyní. Navíc budou některé

nevyužívané spoje redukovány. Chci vědět, kdy
budou upravené jízdní řády známy, kdy se dostanou
k dopravcům a s jakým předstihem se o nich dozví
cestující veřejnost,“ řekl Stříteský. Podle Vladimíra
Záleského bude podoba upravených jízdních řádů
známá k 5. březnu. „K tomuto datu budou známé
nejenom upravené jízdní řády, bude patrná i případ-
ná redukce některých spojů, u kterých se ukázalo, že
jsou nadbytečné.“ Náměstek hejtmana Jan Tichý pak
dodal: „Jasně jsme řekli, že autobusy mají tu výhodu,
že je můžeme měnit, takže je budeme měnit průběž-
ně, abychom odstranili neshody. Je to největší změna
za posledních čtyřicet padesát let. Nemohlo se to
povést hned napoprvé.“ 
Jiné trasování linek přes Litomyšl 

Technolog Oreda seznámil přítomné s komplikací,
na kterou společnost narazila v případě Litomyšle
a jež s sebou přináší změnu trasování. „U vás na Lito-
myšlsku vznikl problém se zpožďováním spojů, pře-
devším těch, které projíždějí centrálním sídlem, tedy
Litomyšlí,“ řekl starostům Pavel Matouš. „To nám
ukázala analýza prvních dvou měsíců fungování
nových jízdních řádů a chyby budou od dubna opra-
vené.“ Ke zpožďování prý dochází díky zajíždění
k Botaně. Oredo však považuje tuto zastávku za důle-
žitou, proto ji nechce v jízdních řádech opomíjet.
Společnost tak přišla s jiným řešením. „Pokud pojede
autobus například od Morašic, na autobusové nádra-
ží se dostane kolem základních škol, kde je již zříze-
na zastávka,“ uvedl Matouš. Ti cestující, kteří budou
chtít jet k Botaně, vydrží v autobuse trochu déle, pro-
tože ten by se měl zpět vracet právě přes tuto zastáv-
ku. Ze směru od Vysokého Mýta pak budou autobusy
k Botaně zajíždět téměř vždy – řidič tak projede trasu
Botana – autobusové nádraží – Botana a poté
na Vysoké Mýto. 
Konečná podoba jízdních řádů platných od 1. dubna
2012 bude zveřejněna 5. března na www.oredo.cz.
Kraj přislíbil včas občany informovat i jinými způso-
by.                                               Text a foto Jana Bisová 

cializovaným na historické parky a zahrady a s pra-
covištěm ochrany přírody. Ke kácení jsou nakonec
navrženi zejména jedinci poškození vichřicí v roce
2008, prosychající nebo jinak nebezpeční. Jedná se
o 25 kusů stromů a 280 m2 keřů. „Cílem je jak „udr-
žet“ krajinářský charakter parku, tak dokončit
obnovu tohoto místa po vichřici, která v přestárlé
vegetaci napáchala velké škody,“ vysvětluje archi-
tekt Ivo Koukol, manažer projektu Revitalizace
zámeckého návrší. Na vybraných stromech bude
proveden odborný řez (na cca 30 kusech)a zachová-
ny zůstanou také všechny stromy v dobrém zdra-
votním stavu. Do parku pak budou dosazovány
převážně domácí druhy stromů, které zde dnes ros-
tou, jako lípa, javor mléč, klen, babyka, jilm, jasan,
olše a vrba. K nové výsadbě dojde převážně podél
ohradní zdi a ve svazích, kde vzniká prostor po sta-
rých vykácených stromech a na místech, kde již byly
odstraněny stromy poškozené vichřicí. Nově bude
vysazeno 43 kusů listnatých stromů, 15 kusů soli-
térních keřů, asi 3,5 tisíce m2 keřů a trvalek, založe-
no bude 3 tisíce m2 bylinných trávníků a více než 2,5
tisíce m2 trávníkových ploch. Architektonický návrh
se snaží obnovit pocit, že hlavní dominantou parku
je zámek.  
Dodejme, že kácení musí proběhnout v době vege-
tačního klidu, tj. od začátku listopadu do konce
března běžného roku.       

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

a tisková mluvčí Města Litomyšl  



5

jakou mohou lidé v České republice žít.“ Tomáš Halík
pak k tématu uvedl: „Nejde o krizi demokracie, ale
o její nepochopení. Polis (město - stát) je důležitá
a Havel na ni kladl důraz, proto rád jezdím do Lito-
myšle. Tady se totiž lidé sdružují, povídají si. Učí se
tak demokracii a ta může žít jen v určitém klimatu,
v živosti, jaká je právě v tomto městě.“ 
Beseda postupně nabrala na obrátkách. Příležitost,
podělit se o své pocity a názory, dostala i veřejnost.
V jednu chvíli byla diskuze poměrně bouřlivá. „Věřili
jsme, že se bude mluvit i o významu myšlenek Václava
Havla pro současnost i budoucnost. Zajímavý byl pohled
mladých lidí, kteří euforii Sametové revoluce nezažili,“
uvedla tisková mluvčí radnice Michaela Severová.  
Ovšem besedou vzpomínání a pocta Václavu Havlovi
neskončily. Večer se Kotelna rozezněla koncertem
kapely The Plastic People of the Universe, jejímž byl
Václav Havel nehrajícím členem. 

Jana Bisová, foto František Renza

strana 1 > 

Podnikatel Tomáš Březina však vyjádřil obavy, aby
tento pocit sounáležitosti, odkaz jednoho člověka,
nevyšuměl. „Odkaz Václava Havla by pro nás pro kaž-
dého měl být jiný. My všichni sami v sobě musíme
tento odkaz nést a mám strach, aby se to nezměnilo
jen v pocit, že odešel Někdo. Odkaz by měl znít tak, že
my bychom se měli stát Václavy Havly.“ Socioložka
Jiřina Šiklová pak dodala: „V této republice patříme
k lidem, kteří si neumějí uvědomit, co se tady děje.
Musí nám to někdo říct.“ 
Zazněly však i stezky na dnešní dobu, ovšem pozvaní
hosté vyjádřili opačný názor. „Nářky na dnešní dobu
jsou jeden z pohledů, kterými bychom se neměli
řídit. My chceme situaci řešit, a ne říkat, že z té situ-
ace není východisko. Pokud tak pesimisticky budeme
myslet všichni, budeme stát na místě,“ řekl například
gymnazista Jiří Sokol a za svá slova sklidil uznání.
Tomáš Březina navázal: „Žijeme v nejlepší době,

Dárek Smetanovy 
Litomyšle čtenářům Lilie
Možná více než skutečné ekonomické starosti vyvolá-
vají obavy špatné zprávy, přicházející dennodenně
na titulních stranách novin. Rádi bychom špatným
zprávám čelili radostí, kterou může být návštěva Sme-
tanovy Litomyšle. Proto jsou v programu letošního
54. ročníku, konaného od 14. června do 8. července
a jehož předprodej začíná právě 7. března, především
pořady velmi oblíbené - známé opery i nejslavnější
orchestrální skladby. Jedním z nejoblíbenějších pořa-
dů bývá každoročně představení, určené dětským
návštěvníkům. Nabízíme proto jako dárek čtenářům
Lilie poukaz na 100% slevu při nákupu jedné dětské
vstupenky na premiéru muzikálu Čert a Káči aneb
Peklo v pekle, který bude uveden v pondělí 18. červ-
na od 18.00 na druhém nádvoří zámku. Příjemný záži-
tek přeje Smetanova Litomyšl, o.p.s.            Jan Pikna

Poukaz na nákup 1 ks
dětské vstupenky
se 100% slevou na představení
JIŘÍ TEML: ČERT A KÁČI
ANEB PEKLO V PEKLE
II. nádvoří zámku Litomyšl
18. června 2012, 18.00 hodin

POUKAZ 100%
SLEVA

O Václavu Havlovi a jeho poselství
pro budoucnost se besedovalo v Kotelně 

Poděkování občanům 
od Dagmar Havlové
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vašim prostřednic-
tvím všem občanům Vašeho města ze srdce
poděkovala za upřímné projevy soustrasti.
Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila
o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje
i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají
hodnotou pevně spojenou s našimi novodobý-
mi dějinami. Hodnotou, kterou - jak věřím -
nelze zapomenout, kterou nelze obejít a která
dokáže v důležitých okamžicích silně zaznít.
Bude-li to skutečně tak, považovala bych to
za nejlepší ocenění jeho díla a jsem dojata tím,
jak se občané Vašeho města k němu přihlásili.
Vaše

Památky UNESCO míří na ČT1
Lepší dárek si památky UNESCO ke svému
jubileu nemohly přát. Dvacet let od zápi-
su prvních tří památek na tento prestižní
mezinárodní Seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví oslaví třinác-
tidílným televizním seriálem s pracovním
názvem Rodinné zlato. Jeho natáčení
začalo na konci května ve Žďáru nad Sázavou, kde
stojí kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené
hoře. Kromě kamery a stativu si filmaři vozili
na památky UNESCO nespočet objektivů, filmové jeřá-
by, ale i leteckou techniku. 
„Jsou tu malé RC modely, které mají rozpětí asi 2,5
metru. Točili jsme různé oblety památek, stoupali jsme
podél věží a na to navazovala technika s velkými
helikoptérami. Chtěli jsme propojit jednotlivé památky
s krajinou, ve které jsou zasazeny," říká kameraman
Vít Bělohradský z nezávislé společnosti Frmol. Kromě
kvalitní kamery a propracovaného scénáře stojí ale
dokumenty ještě na třetím pilíři – na osobě herce
Miroslava Táborského. „Tvůrci se rozhodli, že s živým
průvodcem bude dokument lepší a zábavnější,“
vysvětluje Táborský a dodává: „Nabídli mi to a já jsem
rád, protože si tak trochu doplňuji vzdělání.“  
„Památky UNESCO jsou 26minutové filmy, které mají
přiblížit české památky UNESCO, protože jsme zjistili,
že lidé je moc neznají a málokdo je vyjmenuje,“ sdělu-
je režisér Otto Kallus a pokračuje: „Myslím si, že

pro hlavní vysílací čas v ČT by to mohla
být příjemná podívaná s populárním her-
cem v obraze. Dokumenty totiž natáčíme
lehce populárně tak, aby byly „zkousnu-
telné“ a nebyl to pořad pro ČT2, ale
pro ČT1.“
Na realizaci tohoto nákladného projektu

se finančně podílela i města, která mají na svém
území památku UNESCO. Nemalou finanční dotaci
poskytla také agentura CzechTourism. Díky této
finanční injekci mohla být použita nákladnější tech-
nika a vznikly také minutové spoty z jednotlivých
památek UNESCO. Minutky byly odvysílány na ČT1
koncem minulého roku. Naleznete je také
na www.frmol.com, www.unesco-czech.cz, ke stažení
na www.czechtourism.com.
Cyklus Památky UNESCO má ambice zamířit i do zahra-
ničí a tam české památky dostat do povědomí případ-
ných návštěvníků. Česká televize totiž hodlá projekt
nabízet jako svůj hlavní artikl na veletrzích, díky kte-
rým by se měly filmy dostat do celé Evropy, ne-li
do celého světa. Premiéru však bude mít seriál na ČT1
podle zde otištěného rozpisu. „Zcela jistě se dostaneme
do hlavního vysílacího času,“ říká Barbora Panovská
z firmy Frmol a dodává: „S největší pravděpodobností
půjdou památky UNESCO na obrazovky ČT1 mezi 20.
a 22. hodinou.“                                Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO 

26. března - Český Krumlov 
2. dubna - Telč
16. dubna - Holašovice
23. dubna - Kroměříž
30. dubna - Lednicko-valtický areál 
7. května - Kutná Hora 
14. května - Kostel sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře
21. května - Litomyšl 
28. května - Třebíč
4. června - Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci 
11. června - Vila Tugendhat 
18. června - Praha I.
25. června - Praha II. 

Soutěžte s Českou inspirací!
Česká inspirace - města plná života. Takový je název
soutěže, kterou vyhlásilo sdružení Česká inspirace.
K odstartování soutěže jsme si vybrali pražský veletrh
cestovního ruchu Holiday World. Za přítomnosti staros-
tů členských měst a dalších vzácných hostí byl prove-
den ve čtvrtek 10. února symbolický startovní výstřel.  
Do soutěže nejen o víkendové pobyty se může zapojit
každý. Stačí do 10. června vyplnit jednoduchý kvíz,
umístěný na webových stránkách www.ceskainspira-
ce.cz a pak si při troše štěstí užít některou z výher.
Vyrazit budete moci na víkendový pobyt do Chebu,

můžete strávit noc na hradě Svojanov u Poličky, láka-
vé jsou také vstupenky na Kutnohorský varhanní festi-
val na konci léta s 50% slevou na ubytování v Kutné
Hoře, čekají na vás i volňásky na Prázdniny v Telči, Hip
Hop Kemp v Hradci Králové, Mezinárodní operní festi-
val Smetanova Litomyšl, vychutnat si budete moci
i Carmen na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec
i slavná Třeboňská nocturna, včetně bonusu, kterým
budou lázeňské procedury.     
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné stra-
chy, všechny odpovědi naleznete na webu. Ale
pro představu vám několik otázek prozradíme a uvidí-
te, že se opravdu není čeho bát. Tak například, které-
mu městu se přezdívá Salón republiky? Který hudební
skladatel se narodil v Litomyšli? Který významný voje-
vůdce třicetileté války byl zavražděn v Chebu? Že už
znáte odpovědi? Tak hurá na další otázky.          
Předání cen proběhne v rámci telčského festivalu
Arts&film v polovině června. Výherci budou informo-
váni o své výhře předem tak, aby se mohli slavnostní-
ho předání cen osobně zúčastnit. 

Michaela Severová,
manažerka svazku obcí Česká inspirace  

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na:
• Napínavý hokej s Hlinskem 
• Praxe sociální reformy
• Zámecká valentýnská odměna pro snoubence
• Nejmladší basketbal ožívá
• Při zápisech do prvních třídy školy soutěží o přízeň
• Tisková konference města, 1. 2. 2012

litomyšlská TV na internetu
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Na dny 14. až 20. května připravuje Sme-
tanova Litomyšl, o.p.s. festival dobrého
jídla, pojmenovaný podle slavné hospo-
dyňky a velké litomyšlské buditelky Mag-
daleny Dobromily Rettigové. Od pondělí
do pátku se budou akce odehrávat přede-
vším v restauracích, v sobotu a neděli
pak na náměstích. 
V sobotu program zahájí průvod kuchařů
od hrobu M. D. Rettigové na Smetanovo
náměstí, kde budou po celý den prezen-
tovat své umění slovutní kuchařští mistři
i studenti hotelových škol Pardubického kraje,
ve stáncích se představí nejlepší restaurace, produ-
centi kvalitních regionálních potravin i výrobci nej-

různějšího sortimentu pro gastronomii.
Návštěvníci budou moci ochutnávat,
posuzovat, soutěžit, učit se kuchařským
dovednostem, speciální kuchařská ško-
lička bude připravena i pro nejmenší.
Na Toulovcově náměstí souběžně proběhne
oblastní kolo Mistrovství České republiky
ve vaření kotlíkového guláše. V neděli
festival uzavře společný oběd - sváteční
husička - v restauraci „s nejvyšším stro-
pem“ na Smetanově náměstí.
Slavností se mohou zúčastnit restaurace,

výrobci produktů a všeho, co s gastronomií souvisí.
Podmínky účasti naleznou na www.gastroslavnosti.cz.

Jan Pikna

Unikátní výstava litomyšlského rodáka 
Julia Mařáka v městské galerii 

V Městské galerii Litomyšl se od 30. března do 17. červ-
na uskuteční unikátní výstava litomyšlského rodáka,
významného malíře, Julia Mařáka. Vnitřní dispozice
výstavních prostor galerie v domě U Rytířů umožní roz-
členit Mařákovu osobnost na tři podstatné linie jeho
života. Kromě jeho vlastního příběhu
představí expozice samostatnou kapitolu
- Mařákův pedagogický odkaz v díle jeho
žáků, ale hlavním těžištěm výstavy bude
početný soubor Mařákových prací. Uni-
kátnost výstavy spočívá právě v rozsahu
zápůjček Mařákových děl i děl jeho žáků.
„Letos tomu bude 180 let, co se význam-
ný český krajinář Julius Mařák narodil.
Prostory domu U Rytířů nám umožnily
sestavit Mařákův příběh, jaký není
možné vždy vidět. Snažíme se ukázat
nejen jeho dílo, ale i jeho osobnost a život v trochu
jiných souvislostech,“ uvedl kurátor výstavy Michal
Šimek a dodal: „Vzhledem k tomu, že jsme v Litomyšli,
tak Mařáka představíme v hlubších souvislostech
s jeho rodištěm. Přiblížíme jeho vazbu na Litomyšl
i poměrně zásadní přínos kulturního litomyšlského
prostředí na jeho tvorbu.“ Rozdělení výstavy na tři
linie umělcova života tak přiblíží jeho osobnost oprav-
du komplexně. Mařák zde bude představen jako člo-
věk, umělec i jako pedagog. „Mařák je mnohým znám
jako malíř nebo virtuální kreslíř. My jsme se rozhodli,
že nebudeme žádnou z těchto poloh upřednostňovat.
Budou v tom dobrém slova smyslu konfrontovány, aby
si návštěvník mohl sám udělat představu. Rozdělení
výstavy nám navíc umožňuje představit kromě Mařáka
také jeho žáky jako byl Antonín Slavíček či František
Kaván, protože Julius Mařák, jako profesor na Akade-
mii výtvarných umění v Praze, je nepominutelný. To,
co udělal pro české krajinářství, je zásadní počin
i potom pro vývoj moderní krajinomalby,“ vysvětlil
Šimek, podle kterého bude výstava gradovat. To nej-
lepší návštěvník najde na konci. Řeč je o Mařákových
dílech, mezi kterými jsou skutečné vzácnosti. 
Kromě bohatého fondu litomyšlské galerie se podařilo
dojednat i velkorysé zápůjčky z pražské Národní gale-
rie, Východočeské galerie v Pardubicích a od soukro-
mých sběratelů, pro které je Mařák jedním
z nejvýznamnějších českých autorů 19. století. Největ-
ší sál tak zaplní na tři desítky Mařákových prací, z nichž
více než tucet budou olejomalby. Ty doplňují jeho mist-
rovské uhly, kterými proslul doma i ve světě. Jak mezi
oleji, tak mezi Mařákovými uhlokresbami diváci nalez-
nou slavné umělcovy realizace. To platí především
o Mařákově uhlu Kongres pod jilmy, který umělce
v druhé polovině 60. let předminulého století proslavil.
Zápůjčka tohoto mistrovského díla, jednoho z klenotů
českého umění 19. století, byla možná jen díky velko-
rysosti Národní galerie. Takto významné práce jsou
zapůjčovány jen na mimořádně důležité výstavy.
„Přímo pro účely připravované výstavy navíc proběhl
restaurátorský průzkum jednoho z olejů ze sbírek
Městské galerie Litomyšl, který odhalí způsob a tech-

niku Mařákovy malby. Dozvíme se, jakým způsobem
umělec vrstvil barvy a jaké finální úpravy používal k
dosažení, pro něho, tak typických vizuálních efektů.
Docent Jaroslav Alt, akademický malíř a autor průzku-
mu, k tomu využil nejmodernější nedestruktivní res-

taurátorské metody, jakými jsou např.
rentgen, UV kamera či infračervená
kamera. Tento rozbor Mařákovy techniky
výstavby obrazu nebyl doposud nikdy
prezentován,“ upřesnila k výstavě ředi-
telka Městské galerie Litomyšl Dana
Schlaichertová a doplnila: „Součástí
výstavy bude i filmový dokument o Juliu
Mařákovi, který přispěje k umocnění
a pochopení umělcovy tvorby a jeho
nelehkého životního osudu.“ 
Výstava bude doplněna o bohatý dopro-

vodný program. V pravidelných intervalech budou
probíhat komentované prohlídky. Připravuje se před-
náška hlavního kurátora výstavy o osobnosti a význa-
mu Julia Mařáka v kontextu doby, dále pak přednáška
o Antonínu Dvořákovi - umělci, který Mařáka přivedl
na dráhu malíře, či přednáška a vycházka s příznač-
ným názvem „Po stopách Julia Mařáka“, která se
zaměří na regionální souvislosti dobové atmosféry
Litomyšle a na místa, kde Mařákova rodina žila.

Po celou dobu výstavy budou probíhat tematické
výtvarné dílny pro děti a mládež. 

Julius Edvard Mařák, jak zní celé umělcovo jméno, se
narodil 29. března 1832 v Litomyšli. Jeho otec byl hos-
podářským úředníkem valdštejnského panství. Mamin-
ka, rozená Heřmanová, byla dcerou majitele místní
vinárny, kde se setkávali litomyšlští vzdělanci. Julius
Mařák pocházel z deseti dětí, kterým se dostávalo vzdě-
lání jak hudebního, tak výtvarného. Hudbě jej učil učitel
Antonín Chmelík, který také učil Bedřicha Smetanu.
V roce 1848 Valdštejnové panství prodali a Mařákův otec
zakoupil statek ve Mstěticích u Prahy, kam se s rodinou,
s výjimkou Julia, který začal studovat na místním gym-
náziu, odstěhoval. Syna Julia dal do péče svým přátelům
- rodině Faltysově, která měla také dva syny. Otec před-
pokládal, že by syn mohl být lékárníkem, ale v rodině
Faltysově byl Julius ovlivněn malířem žánrových obrazů
Antonínem Dvořákem, který docházel do rodiny oba
syny učit. Hudbu sice Mařák také miloval, ale Dvořák ho
ovlivnil natolik, že se rozhodl po maturitě studovat
malířství. Dal se zapsat v roce 1852 na pražskou malíř-
skou akademii, kde ale pod vedením profesora Maximi-
liana Haushofera studoval pouze jeden rok. Rozhodl se
totiž studovat malířství sám pozorováním přírody a jejím
zobrazováním.                                         -red-, foto archiv 

Tento poukaz může být vyměněn za platnou 
vstupenku pro děti do 15 let a studenty 

v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle
v prostorách informačního centra na zámku. 
Nevyměněný kupón neopravňuje ke vstupu

do hlediště! Stoprocentní sleva se vztahuje pouze
na vystřižený kupón z tištěné verze Lilie. 

Kupón nezaručuje přednostní nákup,
počet vstupenek je omezen kapacitou hlediště,

do něhož jsou prodávány v došlém pořadí
nakupujících. Doporučujeme proto nákup

neodkládat, případně si místa předem 
rezervovat on-line

na www.festival.smetanovalitomysl.cz/
objednavka-vstupenek/ 

nebo telefonicky 461 616 070.   
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Druhý model bude Kostkovský gotický palác, jenž
stál na návrší a třetí model představí náš novodobý
zámek,“ popisuje Jana Sehnalová. Celá expozice
bude navíc doplněna Krátkým filmem o dlouhé histo-
rii Litomyšle. Ten vznikl při příležitosti oslav 750 let
povýšení Litomyšle na město a jeho autoři, Honza
Švarc a Jiří Novák z firmy KLUCIvespolek Kolín, vsa-
dili na kontrast mezi mluveným slovem, animační
zkratkou a nadsázkou.
Druhé nádvoří však navíc ožije řadou zvířátek, která
na děti budou čekat v ohradách, ukázkami práce
kováře, linout se zde bude vůně grilovaných dobrot
a na III. nádvoří se představí záchranáři ze Záchran-
né stanice Pasíčka. Zámecké sklepení, jenž o zmiňo-
vaném víkendu zahajuje sezónu také, chystá
pro návštěvníky cosi nevšedního. Prohlídky potmě!
Nutností je však vlastní baterka. Prohlídky se usku-
teční po oba víkendové dny od 10 do 16 hodin. Salet
ve francouzské  zahradě  bude  již  tradičně  spojen
s ochutnávkou vína od 10 do 16 hodin. 
Ovšem i mimo zámek je možné zažít spoustu zajíma-
vého. Jaro přece zavítá všude. Regionální muzeum
otevírá sezónu workshopem s výtvarníkem Vladimí-
rem Víchem a fotografem Milanem Dvořákem v sobotu
od 13 do 17 hodin. Portmoneum pak nachystalo
novou expozici s Portmanem v obýváku. Otevřeno

bude od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin v sobotu i v neděli.
No, není toho málo. Tak nezapomeňte na víkend 24.
a 25. března a přijďte přivítat jaro nejen na zámecké
návrší.                                         Text a foto Jana Bisová

Litomyšl přivítá  jaro i začátek sezóny

Gastronomické slavnosti
Magdaleny Dobromily Rettigové

Město Litomyšl
vyhlašuje konkursní řízení

na pracovní místa ředitelů / ředitelek:

Základní škola Litomyšl,
Zámecká 496, okres Svitavy,

Základní škola Litomyšl,
T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, 

III. mateřská škola Litomyšl,
Dům dětí a mládeže, Litomyšl,

17. listopadu 905, okres Svitavy

Přihlášky přijímáme na adrese:
Město Litomyšl, Bří Š�astných 1000,

570 20 Litomyšl do 31. 3. 2012
v zalepených obálkách s označením

názvu konkursu.
Více informací na www.litomysl.cz.
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Na zámku se vzpomínalo na Horníčka. 
Vyprávěl i jeho dlouholetý přítel 

„Měl jsem tu čest být Miroslavovým „dvorním“ klavíris-
tou po dlouhých (ale vlastně tak krátkých) 12 let
od roku 1988 do roku 2000. Patřil jsem vlastně tak tro-
chu do rodiny (paní Běla mne měla velice ráda) a při
vystoupeních v Praze a okolí jsem obyčejně u Horníč-
ků přespal. Od roku 1993 jsem jezdil v létě pravidelně
do Kytlice, většinou na týdenní pobyt,“ upřesnil
Richard Pogoda svůj vztah k Horníčkovi a pokračoval
v záplavě informací:

Jak jste se s Miroslavem Horníčkem seznámil?
S Horníčkem jsem se osobně poznal už v roce 1967
na svatbě Pavla Dostála, kde byl Miroslav prvním svěd-
kem, já tím druhým. Pak Miroslav pravidelně hrával
v olomouckém Divadle hudby, kterému v 60. a 70.
letech šéfoval můj otec. Těsně před sametovou revolu-
cí jsem hrál předválečné písničky pro žáky gymnázia
v Havířově. Když se Miroslav, který tam měl večer
vystoupení, doslech, že já tam hraji Ježkovy písničky,
tak se mě zeptal, jestli bych tam nemohl vydržet
na jeho představení. Večer mě vtáhl na jeviště a tam
řekl: „To je můj přítel.“ A já jsem zahrál nějakou písnič-
ku, a pak mi řekl, zahraj tohle a tohle a já kupodivu
všechno uměl – Klobouk ve křoví, Baladu z hadrů.
Když představení skončilo, tak za mnou přišla Běla,
která všechno vždy kontrolovala. Řekla: „Horníčku,
tohohle chlapa bereme. Připiš mu honorář.“ A druhý
týden už mi volali, že mají vystoupení. 

Vy jste byl častým hostem u Horníčků v jejich
pražském bytě, který je nyní k vidění na litomyšlském
zámku...
Když jsme měli představení od Prahy na západ, tak
jsem přijel rychlíkem už před polednem a nastěhoval
se k nim do bytu. Často jsem tam byl, když se perlilo
a dokonce to bylo lepší než představení. Znal jsem tedy
jejich byt velmi podrobně. Věděl jsem, kdy a za jakých
okolností dostal ten či onen obraz, sochu, fotografii
apod. Když naopak přijeli do Olomouce, tak už potom
odmítali hotely, protože bydleli u nás. Vlastně ty dva
byty jsme spolu propojili. Když u nás spával, tak jsem
vytáhl obrázky od Jeníka Kanyzy, aby spal v tom, co
měl rád. 

Co tedy říkáte na to, že nyní má veřejnost možnost,
stejně jako vy před lety, nahlédnout k Horníčkům
do bytu?

Před měsícem jsem náhodou koukl na internet, kde
jsem se dozvěděl o této výstavě. Hned jsem volal paní
kastelánce, že je to dobrý nápad. Je to ohromné. Ještě
když žila paní Běla, tak za mnou přišla a řekla:
„Richarde, vidíš tu knihovnu? To už my nikdy nepře-
čteme. Vezmi si, co budeš chtít. Jak, co budu chtít? No,
třeba metr knížek, nebo dva.“ Tak mi dala dva regály
a doslova mi je nasypala do auta a až doma jsem zjišťo-
val, co je to za knížky. Jsou samozřejmě nádherné. 

Na čem jste se společně s Miroslavem Horníčkem
podílel? 
Byly to Hovory H o V + W. Odehráli jsme minimálně
těch 15 či 20 představení za rok, a to jsme dělali dva-
náct let. Těch večerů pak bylo minimálně dvě stě.
On mě pak zapojil, abych s ním komunikoval. Jsem
původní profesí typograf a korektor, takže jsme se
bavili tím, že jsem řekl: „Znáš větu, kde jsou za sebou

tři nebo čtyři -ti? Ti, ti, ti, tiká budík.“ A on přišel
a řekl: „Znáš větu, kde je za sebou sedm o? Molotovo-
vo hovno.“ On měl rád jazykový humor. 
Za další věc mohou naše ženy Eva a Běla. Běla měla
v šuplíku od Miroslava rozdělanou povídku, která se
mu nelíbila. Tak ji předala mé ženě, že by z toho mohlo
být dobré divadlo. Tajně to předala Dostálovi. On z té
povídky udělal něco mezi hrou a kabaretem jenom
pro dvě postavy a klavíristu. Když to bylo hotové, tak
jsme to Miroslavovi ukázali a on řekl: „Á, tak to udělej-
te.“ Tak jsme k tomu dopsali několik písniček sami, ale
na téma Horníčkových duetů a jmenovalo se to Sme-
tiště. Poprvé se to hrálo v roce 1990 v Olomouci. 

Co pro vás znamená přátelství s Miroslavem
Horníčkem?
Strašně moc. Společně s Pavlem Dostálem jsme byli
trio a najednou jsem já poslední, kdo zbyl. Pořád na ně
myslím a bez nich bych neudělal ani ránu. 

Na závěr se vás zeptám na nějakou společnou
vzpomínku na Litomyšl?
Bydleli jsme v Litomyšli týden asi v roce 1990 v hotelu
na náměstí. On tak jednou vylezl ven, svítilo sluníčko
a šel si stoupnout pod sochu Bedřicha Smetany. Lidi
čekali, co mistr řekne. „Béďo, Bedřichu,“ volal. A pak
se otočil na mě a jak nejhlasitěji mohl řekl: „Je to Sme-
tana. Je hluchej.“                           Ptala se Jana Bisová

Úryvek z Horníčkovy knihy, kde se zmiňuje

o Litomyšli:

Celý život spěcháme. Volíme vždycky nejkratší cestu k cíli,
měníme jej v geometrii a svoje krásné cesty v soustavu
úseček. Ale ne tak Vondra. Dovede nádherně zabloudit
i na takové trase, jako je Olomouc – Brno. Je to necelých
osmdesát kilometrů, cesta je to přímá a zabloudit tu, při-
znejme to rovnou, by bylo umění. Ale Vondra umělec je.
Usnul jsem trošku vedle něj, spím jako spolujezdec dosti
často, někdy skoro vždycky, a když jsem se uprostřed

noci probudil, ležela před námi Litomyšl. Litomyšl, jak
jistě každý ví, není na trase Olomouc – Brno. Ba ani
v opačném směru. Je jinde. A to dost daleko jinde.
Někdo by se zlobil, někdo by propadal panice, ale já
vyčkal Vondrova vysvětlení. „Podívej,“ řekl. „Viděl jsi
Litomyšl někdy v noci? Ne? Tak se dívej. Vidíš? Pro tento
pohled na noční Litomyšl sem mnozí přijíždějí z velikých
dálek. Je to slavná podívaná.“ Chvíli jsme hleděli, vzpo-
mněli Smetany i Jiráska a pak jsme otočili zpátky
k Brnu.                                                 Miroslav Horníček

„Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské...
...bohužel tamnější (pozn.: tamnější je
z Váchalova originálu) lázně vyhledávány
jsou pouze domorodci a také vodu tam
nikdo nepije.” Tato slova, vztahující se
k Litomyšli, nalezneme v Krvavém románu
Josefa Váchala z roku 1924. Odtud pochází
prvotní impuls a inspirace ke znovuobno-
vení litomyšlských lázní – tentokrát ovšem
jako lázní ducha. 
Celá idea spočívá v představení města jako místa,
které návštěvníkovi poskytuje širokou škálu lázeňské-
ho vyžití. Nejedná se ovšem o klasické procedury,
zaměřené na ozdravení těla, ale především o oblažení
duševní. Toho lze dosáhnout návštěvou některé
z místních galerií, muzeí, zahrad, parků a zákoutí
a v neposlední řadě pak množství sportovišť, kaváren
a restaurací. 
K lázeňskému pojetí města bude vydána mapa, která
bude shromažďovat konkrétní lázeňská místa, jež
budou rozdělena do třech oblastí – lázně ducha, lázně
těla a lázně pro oko. V první zmíněné nalezne návštěv-
ník místní kulturní objekty, druhá představí možnosti

aktivního trávení volného času a třetí bude
upozorňovat na objekty moderní architek-
tury. Mapa bude k dostání zdarma v info-
centru.
Tak jako správné lázně budou i ty lito-
myšlské svou první sezonu zahajovat
ve velkém stylu. „Otevření první lito-
myšlské lázeňské sezóny” bude probíhat
o víkendu 28. a 29. dubna a v jeho rámci

se celá trasa mezi máchadlem a Braunerovým
náměstím promění v lázeňskou promenádu s lavič-
kami, pódii a bohatým kulturním programem. Začá-
tek programu je naplánován na sobotu na 14.
hodinu. V jeho rámci bude Litomyšl přivítána mezi
lázeňská města, budou proneseny slavnostní zdravi-
ce, vystoupí Originální pražský synkopický orchestr,
Calssic Jazz Momorial nebo Xavier Baumaxa. Po celý
den budou na kolonádě probíhat drobná pouliční
vystoupení a do víkendového programu se s vlast-
ním programem zapojují i jednotlivé litomyšlské
podniky. Večer ve Smetanově domě zahraje Divadlo
Járy Cimrmana hru Švestka a v sobotu i v neděli se

mohou návštěvníci těšit  na další divadla pro děti.
V průběhu celého víkendu bude též probíhat bohatý
program na litomyšlském zámku, který, mimo jiné,
představí první zámecké obludarium. Mezi další
lákadla patří projíďky kočárem, procházka
po moderní architektuře, městské hry či autorská
čtení a výtvarné, literární a žonglovací dílny
pro děti. Vstup na celou akci dozorovanou prvore-
publikovým četnictvem je zdarma. Návštěvníci jsou
převelice vítáni v dobových kostýmech, s hůlkami
a paraplíčky. 
Detailnější informace o programu víkendu naleznete
průběžně na webových stránkách www.lazneducha.cz
a na stránkách města Litomyšl. Otevření první lito-
myšlské lázeňské sezóny pořádá Smetanova Litomyšl
o.p.s. za podpory Města Litomyšl, Pardubického kraje,
nakladatelství Paseka a hospody Na Sklípku. 
Máte chuť se zapojit? Vystoupit s hudební vložkou či
krátkým skečem? Pomoci s organizací celé akce? Nevá-
hejte kontaktovat organizátory. 

Marie Venclová

(lazneducha@gmail.com, tel. 728 060 220)

V prostorách kongresových sálů litomyšlského zámku je již od prosince k vidění zajímavá výstava s názvem
Miroslav Horníček – člověk, herec, spisovatel, výtvarník aneb odkrývání Dobře utajených houslí. Přibližuje
Horníčkův život prostřednictvím věcí z jeho pozůstalosti. Na zámku se tak můžete cítit jako u Horníčků v bytě.
Na 15. únor, den hercova úmrtí, pak organizátoři připravili vzpomínkový večer, kde se s o humorné, ale někdy
i smutné historky podělil Horníčkův dlouholetý kolega a přítel, klavírista a redaktor Richard Pogoda. Ten se navíc
postaral i o hudební složku večera, když hrál písničky z nejslavnější doby Semaforu. Richard Pogoda se stal
nepřebernou studnicí příhod a vzpomínek, o které se podělil i s redakcí Lilie.  

Dlouholetí přátelé - Miroslav Horníček a Richard Pogoda
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Na Valentýna se skládaly básně a rozdávaly pusy
Svatý Valentýn na litomyšlském zámku již zdomácněl.
Letos jej zde slavili už potřetí a opět akcí Pusa
na zámku. Ta 14. února přilákala páry, které chtěly
netradičně strávit tento svátek zamilovaných a přitom
připojit i žádost o ruku. Co na tom, že musely splnit
nelehké úkoly. 
„Jsme pro každou legraci, tak jsme si říkali, proč ne,“
uvedl jeden z účastníků akce Jan Kubica. Ovšem tako-
vá legrace to nebyla. Úkolem snoubence bylo složit
báseň, kterou nakonec požádal svoji milovanou
o ruku. Háček byl v tom, že v poetickém dílku musel
použít šest předem vylosovaných slov. No, posuďte
sami. Zamilovaná báseň například s těmito slovy -

pondělí, Litomyšl, ručička, prsten, hodiny, ruka?
„Legrace to skutečně nebyla. Hlavně když mi zbývalo
jedno slovo, které jsem do básně stále nemohl zakom-
ponovat. Navíc mi chodily vzkazy, že koláž je skoro
hotová,“ potvrdil Jan Kubica. Koláž byla úkolem
pro snoubenku. Po vzoru děl Miroslava Horníčka
musela vytvořit takovou, která by tento slavnostní den
připomínala. „Když jsem koláž porovnala s básničkou,
byla jsem ráda, že jsem to právě já, kdo ji vytváří,“
oddechla si partnerka Jana Kubiceho Adriena Franko-
vá. Za to vše byl prvním třem párům odměnou svateb-
ní obřad na litomyšlském zámku zdarma a sleva
od cestovní kanceláře.
Snoubenci navíc měli jednoho společného nepřítele –
čas. Každý totiž mohl svůj úkol plnit tak dlouho, jako
ten druhý. K tomu byl každý v jiné místnosti. Organi-
zátoři však mysleli na vše a pozvali jim spojku. Jme-
novala se, jak jinak, Valentýna. „Je svátek sv.
Valentýna, a tak jsme si pořídili čtyřletou Valentýn-
ku. Ta sloužila jako spojka mezi oběma snoubenci,“
řekla kastelánka Jana Sehnalová, která od doby co je
na litomyšlském zámku, tráví svatého Valentýna
s návštěvníky, mezi srdíčky a pusami. „Musím říct, že
si to užívám,“ sdělila ale s úsměvem. A svatého Valen-
týna si užívá i malá Valentýnka. „Mám sv. Valentýna
ráda, protože slavím svátek a dostávám dárečky,“
uvedla praktická dívenka. 

Třetí ročník Pusy na zámku se odehrával v bytě Miro-
slava Horníčka, protože organizátoři neodolali mož-
nosti využít prostor jako skvělé kulisy a rovněž některé
exponáty jim posloužily za rekvizity. Například slamák
Miroslava Horníčka byl povinnou součástí oděvu
snoubence, protože právě pod tímto kloboukem se
musely rodit skvělé myšlenky. Příležitost dostal i starý
psací stroj, na němž Miroslav Horníček tvořil a v Lito-
myšli na něm vznikaly zamilované básně. K dispozici
byla i hercova knihovna a pro inspirací desítky Mistro-
vých koláží.                                  Text a foto Jana Bisová

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

Litomyšlský zámek si v únoru vybral brněnský štáb
České televize, aby zde natočil další díl Záhad Toma
Wizarda. Hlavní hrdina pořadu pro děti tentokrát pát-
ral po tajemství 5 G, což je pět písmen, vypodobněných
nad postavou vousatého muže ve výšce druhých arkád
zámku. Kdo prý přijde na to, co písmena znamenají,
získá popis cesty k tak obrovskému pokladu, že si
bude moci koupit celé zámecké návrší! Nikomu se však
doposud nepodařilo mystérium vyřešit. Podaří se to
Tomu Wizardovi? 
Záhady Toma Wizarda jsou pořadem pro děti a náctile-
té a již pět let jej připravuje brněnské studio České
televize. Honza Vrabec alias Tom Wizard v každém díle
rozplétá novou záhadu. „Ta je spojena s českou nebo
moravskou historií a Tom se setkává s různými odbor-
níky. Pro děti je to pořad zajímavý tím, že kromě
odborných věcí jsou v něm i dobové scénky. V nich
vystupují princezny, princové, hraběnky, upíři apod.
podle toho, jak je daný díl nastavený,“ přiblížila pořad
vedoucí produkce České televize studia Brno Eva
Zacharová. 

Díl, natáčený v Litomyšli, nese název Záhada 5 G
a pro rozuzlení neváhal Tom Wizard sestoupit třeba
do zámeckého podzemí, zamířil do ratejny, do fran-
couzské zahrady, na arkády či věž a záběry točil i ces-
tou od pošty k zámku. Na pátrání však nebyl sám.
„Kromě Toma Wizarda je tu ještě vedlejší hrdinka,
jeho kamarádka Magda, a spolu celou dobu hledají
záhadu a mezi sebou si povídají,“ upřesnila produkč-
ní a dodala: „Zajímavostí bude, že díl obsahuje i scén-
ku o marnivé hraběnce, která měla šaty z perníku.“ 
Po dvoudenním natáčení se Wizardovi nakonec poda-
řilo tajemství objasnit. „Myslím, že Litomyšlané a ti,
co záhadu 5 G znají, budou překvapeni, na co Tom
Wizard přišel,“ prozradila kastelánka zámku Jana
Sehnalová a její slova doplnila produkční takto:
„Ano, odhalí tajemství a najde poklad, ale rozhodně
nepůjde o hrnec s penězi.“ Nechte se tedy překvapit
rozuzlením. Díl z Litomyšle by na druhém kanále
České televize měl běžet 21. března.

Text a foto Jana Bisová

Záhadolog Tom Wizard
odhalil na zámku
tajemství 5 G

Prodej bytu 2+1
po celkové rekonstrukci, Litomyšl.
Cena dohodou. Tel. 724 303 818. 
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
So 10. 3. - MUDr. Večeřa
Ne 11. 3. - MUDr. Večeřa
So 17. 3. - MUDr. Jungová
Ne 18. 3. - MUDr. Jindrová
So 24. 3. - MUDr. Fenclová
Ne 25. 3. - MUDr. Řemínek
So 31. 3. - MUDr. Tišlerová
Ne 1. 4. - MUDr. Paseková
So 7. 4. - MUDr. Dvořáková
Ne 8. 4. - MUDr. Hrouzek
Po 9. 4. - MUDr. Slavík

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 10. 3. - MUDr. Laštůvková
Ne 11. 3. - MUDr. Filová
So 17. 3. - MUDr. Reifová
Ne 18. 3. - MUDr. Jílková
So 24. 3. - MUDr. Filová
Ne 25. 3. - MUDr. Pilařová
So 31. 3. - MUDr. Mareš

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
So 10. 3. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 11. 3. - Ústavní lékárna 

Tel.: 461 655 530
So 17. 3. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 18. 3. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 24. 3. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 25. 3. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 31. 3.  - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 1. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 7. 4. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 8. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
Po 9. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
10.-11. 3. - MUDr. Zeman Oldřich

Polička, 1. Máje 606, tel.: 733 152 435
17.-18. 3. - MUDr. Adamcová Markéta

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
24.-25. 3. - MUDr. Adamcová Silva

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
31. 3. - 1. 4. - MUDr. Adamec Stanislav

Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
7.-8. 4. - MUDr. Cacek Tomáš

Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
9. 4. - MUDr. Drdová Anna

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236

Rozpis služeb

Charitativní koncert Sunplugged vynesl „Kláře” 117 tisíc
Sunplugged for LDN byl název charitativní akce, která
se uskutečnila v Music Clubu Kotelna 11. února. Par-
tička hudebníků Sunplugged zde vystoupila na pod-
poru místní léčebny dlouhodobě nemocných. Podařilo
se vybrat 117 tisíc 300 korun, což umožní zakoupit dva
zvedáky do koupelen. 
Příznivci Sunpluggedu dobře vědí, že koncertování
jejich oblíbené kapely je doslova svátkem. Sunplugged
totiž obvykle vystupuje pouze jednou ročně mezi
Vánocemi a silvestrem. „Hodně lidí se na náš koncert
nedostalo a byly tlaky na kapelu, jestli bychom
nechtěli koncert zopakovat. U piva nakonec padlo roz-
hodnutí, že ano, ale za nějakým závažnějším účelem,
než si jenom zahrát. Pak už to šlo ráz na ráz. Domluvi-
li jsme se, že uděláme výběrovou akci,“ popsal zrod
myšlenky, uspořádat charitativní koncert, zpěvák
a kytarista Sunpluggedu „Komár“ a dodal: „První
nápad byl vybrat peníze pro LDN a u toho jsme zůsta-
li.“ Ovšem členové kapely nechtěli sedět se založený-
ma rukama a čekat, až co se na koncertu vybere. Ještě
před ním tedy obešli své známé podnikatele a živnost-

níky s tím, zda by nepřispěli nějakou částkou. A snaha
se vyplatila. K řediteli Litomyšlské nemocnice, a.s.
Liboru Vylíčilovi tak kapela nešla s dvěma tisíci, ani
s deseti či padesáti, ale se 117 tisíci 300 korunami.
„Potěšila nás tato iniciativa a já osobně jsem nevěřil,
že se podaří vybrat takovou částku. Klobouk dolů,“
řekl ředitel. „Peníze budou použity na zakoupení dvou
zvedáků do koupelen v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných, aby manipulace s nepohyblivými pacienty byla
pro personál i pro samotné pacienty podstatně snad-
nější,“ upřesnil Vylíčil. „Chtěla bych poděkovat
za kolektiv ošetřovatelského personálu. Byl velmi mile
překvapený až zaskočený vybranou částkou. Slza
přímo na koncertu upadla vrchní sestře Anně Brdíčko-
vé. Díky penězům se vylepší prostředí LDN,“ řekla hlav-
ní sestra Litomyšlské nemocnice Jana Filová, která si
ovšem posteskla nad technickým stavem budovy.
„Prostředí na LDN ale není o budově, ale o personálu,
který ho vytváří. Podle mého názoru je personál skvě-
lý a odvádí perfektní práci,“ sdělila Filová. 

Pomáháme pečujícím
Farní charita Litomyšl provozuje už více než 7 let malé
zařízení Respitní péče Jindra, které sídlí na Dukelské
ulici v Litomyšli v přízemí tzv. Jindrovy vily (na síd-
lišti nad autobusovým nádražím). Snahou zařízení je
pomáhat rodinám, které doma pečují o seniora či člo-
věka se zdravotním postižením, jenž je dlouhodobě
závislý na jejich pomoci. Rodina může svěřit svého
blízkého do péče našeho zařízení na přechodnou dobu
(tzn. na několik dnů či týdnů) v případech, kdy si
pečující potřebuje odpočinout, nastupuje do nemocni-
ce či rehabilitačního zařízení, odjíždí mimo domov (z
důvodu služební cesty nebo dovolené) nebo provádí
stavební úpravy bytu, které nelze sladit s péčí (malo-
vání, výměna oken, bezbariérové úpravy) apod. Pobyt
lze také domluvit z důvodu rekonvalescence po pro-
puštění seniora ze zdravotnického zařízení, kdy rodi-
na obvykle hledá řešení, jak zajistit další péči o něho.
Zařízení je rodinného typu – jeho kapacita je 9 lůžek.
Přijímáme osoby, které mají pohybová omezení (pohy-
bují se s nějakou kompenzační pomůckou nebo jsou
upoutáni na invalidní vozík) i osoby s poruchami
paměti, které potřebují pomoc či dohled v různých
oblastech péče o vlastní osobu. O klienty se stará 24
hodin denně tým pracovníků, složený z pečovatelů,
sociálních pracovníků a aktivizační pracovnice, kteří
zajišťují klientům pomoc na základě jejich individuál-
ních potřeb.

Ve středu 21. března 2012
v době od 10 do 16 hodin se v Lékárně U anděla Strážce koná

poradenský den Eucerin.
Po dobu akce platí sleva 10% na nákup této kosmetiky. 

K dispozici bude také přístroj na měření hydratace a elasticity pleti.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lékárna U anděla Strážce Litomyšl, tel. 461 615 457

Jak to ale vypadá, kapela Sunplugged nehodlá lito-
myšlskou LDN „opustit“. Již padl návrh, že až se
U Kláry opět budou opékat buřty, což bývá tradičně
během dnů otevřených dveří, pak Sunplugged nebude
chybět.                                                            Jana Bisová, 

foto Jana Bisová a Martin Pelikán (snímek vlevo)  

V loňském roce jsme tímto způsobem pomohli 59 rodi-
nám z Litomyšle a okolí. Vzhledem k tomu, že rodiny
využívají naši službu i vícekrát do roka, uskutečnilo se
v našem zařízení v roce 2011 celkem 92 pobytů. Prů-
měrná délka jednoho pobytu byla 24 dnů. Starali jsme
se převážně o osoby vysokého seniorského věku - prů-
měrný věk klienta byl 80 let.
Pokud i vy pečujete doma o své blízké, jste unaveni
a nemá vás kdo v péči vystřídat, obraťte se na nás (tel.
731 598 890). Zveme vás k osobní návštěvě a pro-
hlídce zařízení!         za pracovníky Respitní péče Jindra

v Litomyšli Ludmila Chadimová
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z dopisů čtenářů

Maminka by nevěřila
vlastním očím
Je to již 16 let, co mě opustila moje drahá maminka.
Kdyby tu dnes byla s námi, Litomyšl by nepoznávala. 
Je toho mnoho, ale vezmu pohled na malebné náměs-
tí s upravenými domy, nepřeberné množství obchůd-
ků, kde si koupíte vše, nač si vzpomenete. Úchvatné
Klášterní zahrady s fontánou, krytý plavecký bazén,
koupaliště, sportovní areál v Líbánkách, nový areál
nemocnice, upravené chodníky s lampami pro pohodlí
nejen starších, ale i výletníků, zavedená MHD, kterou
se dostanete po celém městě. Nyní se provádí Revitali-
zace zámeckého návrší a různě se zvelebuje zámek. Je
toho opravdu moc, až po novotou zářící, kdysi omšelá,
sídliště, která se pyšní různými barvami. 
Je to především velká zásluha pánů Brýdla, Janečka,
Kortyše a všech zastupitelů, architektů a všech sta-
vebních firem, které jsou příkladem umu našich lidí.
Dnes Litomyšl znají nejen v Evropě, ale i v zemi vychá-
zejícího slunce Japonsku, za oceánem v USA, Kanadě
i dalších zemích. 
Myslím si, že každý občan Litomyšle může být na své
město právem hrdý.                                     Jára Stratílek

Smutné litomyšlské projekty
Tištěný Zpravodaj Města Litomyšle Lilie uveřejnil
ve svých dvou posledních číslech různé budoucí sta-
vební projekty, z nichž některé vyvolávají rozporuplný
dojem. Jeden z nich už k mému velkému a nepříjemné-
mu překvapení dokonce obdržel grant, druhý je
na štěstí stále ještě ve stádiu úvah. Nesdílím patrně
všeobecné nadšení zejména z prvního z nich, totiž
z projektu Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Ačkoli
mám respekt k vynaloženému úsilí všech zúčastně-
ných, přičemž vždy v podobných záležitostech oceňu-
ji práci dobrovolníků, mám silný pocit, že v tomto
případě nebyla práce investována pro dobrou věc. Pos-
láním projektu je prý rozvíjení „životního prostředí
měst“ a nadace Proměny, která už dokonce přislíbila
grant udělit, chce „zakládat a udržovat veřejnou
zeleň“ či „proměňovat zanedbaná a opuštěná místa
v prostor pro život…“. Jsem hluboce přesvědčen, že
v tomto případě nadace i Město Litomyšl docílí pravé-
ho opaku. Vodní valy představují už v současné podo-
bě klidnou zónu s překvapivě bohatou zelení
a dokonce i faunou. Nedovedu si představit, v čem
prospěje městskému životnímu prostředí a stavu zdej-
ší zeleně likvidace vzrostlých jírovců, lip a hlavně
vzácného jinanu dvoulaločného, který je ozdobou
Vodních valů už léta. Nezapomínejme také, že stavbou
bude jistě na čas výrazně poškozeno prostředí kolem
pstruhového pásma řeky Loučné, kde byli v minulých
obdobích pozorováni i vzácní zástupci vodních savců
nebo ptáků. 
Jako historika se mne také dosti dotýkají jakékoli bez-
hlavé stavební práce v historickém jádru města či
v jeho blízkosti a rád bych v této souvislosti upozornil,
že se to dlouhodobě městu nemusí vyplatit, jak už je
na příklad dnes vidět v problémech kolem zámeckého

návrší. Orientační náklady na projekt Nábřeží řeky
Loučné šplhají k, dle mého názoru, šílené částce třice-
ti milionů korun, jež zde budou vyhozeny za zhola
nepotřebnou úpravu nenápadného místa, které je však
už v současné podobě působivé zajímavým geniem
loci. Jsem přesvědčen, že už teď mohou Vodní valy
slovy nadace Proměny „motivovat děti i dospělé
k aktivnímu využití volného času a relaxaci v městské
zeleni“ (Lilie č. 1, str. 3) a určitě je nemusíme draze
upravovat.      
Nejen z historického úhlu pohledu považuji též
za značně barbarskou vizualizaci parkovacího domu
před pedagogickou školou, která byla uveřejněna jako
jedna z investičních možností v Lilii č. 2 a která jaksi
nepočítá s existencí pomníku Jana Amose Komenské-
ho a samozřejmě ani s jediným stromem či květinou
parčíku, které jedinečný monument obklopují. Připo-
mínám, že v minulosti pomník vadil jen nacistům
a nechápu, že někomu vadí dnes. 
Domnívám se, že oba projekty zapadají do způsobu,
jakým občas Město Litomyšl postupuje v rámci své sta-
vební činnosti. Nedostatečný respekt k minulosti
našeho města se často snoubí s pohrdáním k životní-
mu prostředí, jehož bohatost v Litomyšli a jejím okolí
není vůbec zanedbatelná. Nechci být jen kritický,
velmi oceňuji, že se na příklad konečně přistoupilo
k restaurování varhan v piaristickém kostele Nalezení
sv. Kříže. Přesto se velmi přimlouvám, aby se zastavily
necitlivé a drahé projekty, jejichž výsledkem bude jen
postupná sterilizace centra města. Také bych byl velmi
rád, kdyby město konečně více dbalo na zdejší životní
prostředí a jen nepřihlíželo či snad tiše nepodporovalo
projevy blízké vandalismu, jako je bezbřehé mýcení
všech vzrostlejších dřevin. Škody, jež v minulých

letech město dopustilo v Nedošínském háji či na Staré
plovárně, jsou jen těžko nahraditelné a stály by
za samostatný článek. Nejen odpovědným lidem by
snad mohlo být známo, že trvalé hodnoty se nenachá-
zejí v krátkodobých ziscích na příklad z prodeje dřeva
či ze stavebních zakázek, ale v uchovávání historic-
kých a přírodních památek, čímž se v Litomyšli sice
občas holedbáme, ale v praxi nám tato střízlivá uměře-
nost chybí.                    Mgr. Václav Nájemník mladší



11

Poděkování, blahopřání a vzpomínky 
Když v roce 1977 na Smetanově

Litomyšli Národní divadlo provedlo
dvakrát Dvořákova Jakobína, velmi
zaujal nový představitel hlavní role
Bohuše z Harasova Jaroslav Majtner.
Bylo mu tehdy 30 let a do Prahy přišel

ze souboru olomoucké opery, když jej doporučil sám
Eduard Haken. V Národním divadle vytvořil řadu čel-
ných rolí, jako Tomše v Hubičce, krále Vladislava
v Daliboru, knížete Jeleckého v Pikové dámě či Petra
Voka v Zuzaně Vojířové. Z blíže nespecifikovaných
mimouměleckých důvodů se však po necelých pěti
sezónách vrátil do Olomouce, kde pokračoval v úspěš-
né kariéře. Na našem festivalu jsme ho viděli ještě dva-
krát právě s olomouckým souborem - ve Verdiho
Maškarním plese (Renato, 1992) a v Mozartově Idome-
neovi (Arbake, 1997). Dožil se jen svých čtyřiašede-
sátin. Čest jeho památce!                        Zdeněk Vandas, 

foto archiv Moravského divadla Olomouc 
Dne 15. března si připomeneme

smutné páté výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička Helena Kociánová.
Děkujeme všem, kdo jste ji znali a
vzpomenete s námi.

manžel a synové s rodinami
Dne 18. března tomu bude deset let, co nás náhle

navždy opustil náš milovaný tatínek a manžel pan Vla-
dimír Cápal. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi na
tohoto skvělého, dobrosrdečného člověka. Vzpomínají
manželka Gerda a dcery Monika a Kamila s rodinami 

Dne 23. března oslaví pan Josef Kaisrlík své 90.
narozeniny. Milý tatínku a dědečku, k životnímu jubi-
leu Ti přejeme, jak to zvykem bývá, aby se splnilo vše,
co srdce skrývá. Máme náruč plnou květů a blahopřání
na tisíc, vždyť co je štěstí v lidském věku, to je zdraví
a nic víc. Ať radost a štěstí Tě provází, zdravíčko ať
neschází,  to vše Ti přeje celá Tvoje rodina

Dne 13. března oslaví man-
želé Svobodovi z Litomyšle 60
let společného života. Ještě
hodně životního optimismu,
zdraví a lásky
přejí dcery a vnučky s rodinami

Děkuji záchranné službě, doktorům a sestřičkám
na interním oddělení i na LDN za odbornou péči
o mého manžela. Jindřiška Šmahelová

Měla jsem úraz a léčila jsem se ve zdejší nemocni-
ci na chirurgii. Byla jsem velmi překvapena vstřícnos-
tí, organizací a perfektním chodem tohoto oddělení.
Myslím si, že vysoká profesionalita všech zaměstnan-
ců, jejich snaha pomoci pacientům i možnosti násled-
ní péče není dost doceněna. Zvlášť a velmi děkuji
MUDr. Serbákovi za jeho lidský přístup, jeho jednání
a odbornost. „Pane doktore, máte můj obdiv a mou

úctu a nejen mou.“ Za chod a úspěch celého oddělení
má samozřejmě velkou zásluhu i jeho primář
MUDr. J. Vlach.               Blanka Lenochová

Děkuji MUDr. Elišce Leichterové, obvodní lékařce,
za vzornou péči a ochotu, se kterou se věnovala mému
manželovi v době jeho nemoci. Ještě jednou moc
děkuji a přeji jí hodně zdraví, pracovních a osobních
úspěchů.                                                     Jarmila Štiková

Je to již více jak rok, co naše děti vzaly poprvé
do rukou basketbalový míč. První tréninky se basketu
příliš nepodobaly, ale díky veliké trpělivosti, šikovnos-
ti a umění trenérů děti motivovat, dnes vidíme pokro-
ky jejich snažení. Víme, že to mnohdy není
jednoduché, přesto se jim podařilo neuvěřitelné - při-
pravit děti natolik, aby zvládly své první opravdové
zápasy. Děkujeme tímto trenérům nejmladšího mini-
žactva Martinu Šorfovi, Marku Martiníkovi a Danu
Brýdlovi za jejich práci a obětavost.

Leona Plešingerová a Petra Poláčková

Díky za dobrý nápad
i za vybrané peníze
Ze všech stran dnes slýcháme: „Doba je zlá, lidé jsou
k sobě nevšímaví.“ Jistě i toto tvrzení má svou plat-
nost, ale o to raději slyšíme zprávy o dobrých lidech,
dobrých nápadech. To je také důvod pro napsání toho-
to dopisu.
V litomyšlském Music Clubu Kotelna se dne 11. února
uskutečnila akce pod názvem Sunplugged for LDN.
Pro ty, jenž se jí nezúčastnili, byl to úžasný večer plný
výborné hudby v podání chlapů, kteří umějí skvělou
muziku, ale mají k tomu něco navíc – srdce a hlavy
otevřené dobrým myšlenkám. Pro ty, kteří se zúčastni-
li, netřeba nic dodávat! Pánové ze seskupení Sunplug-
ged pojali nápad uspořádat koncert pro Léčebnu
dlouhodobě nemocných Litomyšlské nemocnice, a.s.
a také jej ve spolupráci s vedením Kotelny zrealizova-
li. Ale nejen to, nečekali jen, kolik peněz do kasičky
přinesou návštěvníci klubu, ale sami aktivně požádali
několik sponzorů a nutno říci, že byli velmi úspěšní.
Jako zaměstnanci oddělení LDN, jak se říká „U Kláry“,
se hluboce skláníme před tímto počinem a vyjadřuje-
me velikou vděčnost, jistě i jménem všech pacientů,
jimž je celý výtěžek věnován a bude použit na zkvalit-
nění péče o ně.
Ještě jednou tedy děkujeme. Děkujeme všem, kteří
akci uspořádali i těm, kteří přispěli. A neodpustím si
malý dovětek. Děkujeme i jménem tvým, milý čtenáři,
protože jednou možná i ty využiješ služeb našeho
oddělení. 

za zaměstnance oddělení LDN Litomyšlské nemocnice,
a.s. Anna Brdíčková, vrchní sestra

Slova moudrých: Chování je zrcadlo,ve kterém
každý ukazuje svou podobu.                      Goethe

Své významné životní jubileum oslavili naši

spoluobčané:

80 let - Marie Vostřelová, Blanka Nádvorníko-
vá, Eliška Novotná, Libuše Köderlová, Bohusla-
va Bálská, Milena Svobodová, Jaroslav Novotný
85 let - Marie Kekelová, Libuše Štiková
90 let - Josef Kaisrlík
91 let - Jan Betlach
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli svá manželství:

Milan Mikolecký, Česká Třebová - Iva Špínová,
Česká Třebová, Jaroslav Šimek, Třebovice
- Alena Husáková, Litomyšl, Jiří Beránek, Lito-
myšl - Libuše Herynková, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a štastného domova.

Jubilejní zlatou svatbu oslavili manželé Zde-

něk a Marie Šteybovi z Litomyšle a manželé

Jaroslav a Anežka Faltysovi z Litomyšle -

Pohodlí.

Do dalších společných let přejeme hodně zdra-
ví a pohody.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Jarmilou Valachovou (78 let), Hanou Vostruho-
vou (82 let), Václavem Štikou (71 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika

Příspěvky, které se do tohoto čísla Lilie nevešly, najde-
te na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.
Přečíst si můžete: • Žáci se letos připravují na přijíma-
cí zkoušky téměř ve všech krajích • Jak jsme si užili
masopust • Uvítejme jaro tancem! • Tomáškova
a Novákova hudební Skuteč začíná začátkem března •
Gymnazisté slaví úspěchy v technice i historii • Daru-
jí krev, zdarma. Kraj přispěje na jejich ocenění • MAS
Litomyšlsko informuje • Lesní mateřská školka
i pro Litomyšlánky • Hasiči občanům: Jak si zapama-
tovat, které složce patří které číslo? • Závody seriálu
ORION – SHIVA KTM CUP v motoskijöringu • Hypersle-
vy.cz pro zvířata

co se do Lilie nevešlo

Krátce
Koncem února vypsalo Město Litomyšl výběrové

řízení na poskytovatele služeb na zakázku Revitalizace
zámeckého návrší v Litomyšli - Záchranný archeolo-
gický výzkum. Předmětem plnění veřejné zakázky je
provedení výzkumu v prostoru dotčeném stavebními
a souvisejícími terénními pracemi na těchto objektech:
kočárovna, stáj, park a předzámčí.  Veřejná zakázka je
součást projektu Revitalizace zámeckého návrší v Lito-
myšli, financovaného z Integrovaného operačního
programu. Lhůta pro podání nabídek končí 11. dubna.

27. února proběhlo první jednání nově ustavené
Komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život.
Hlavním výstupem jednání je doporučení pro radu
města o možné výši poskytnutých dotací na činnost či
akce, které pořádají spolkové a kulturní organizace.

Celý březen bude v Senátu k vidění výstava, připo-
mínající dvacet let od zápisu prvních tří památek
na Seznam UNESCO. Chybět nebude ani panel věnovaný
zámeckému areálu Litomyšl, který byl na Seznam
UNESCO zapsán v roce 1999. V dubnu se výstava pře-
sune na měsíc do informačního centra na Staroměst-
ském náměstí. V jednání je i její pokračování v areálu
Letiště Ruzyně, případně Hlavního nádraží v Praze.       

Masopustní veselí pro dříve narozené

Letos v únoru je to přesně rok od chvíle, kdy Ruka
pro život – občanské sdružení začala v Litomyšli
poskytovat Sociálně aktivizační služby pro seniory.
Doplnila  tak  nabídku  služeb  denního  stacionáře.
V  přízemí  domu  na adrese  J. E. Purkyně 1150  se
v odpoledních hodinách schází senioři nejen z domů
a bytů v blízkém okolí a tráví společně svůj volný čas.

Cílem našich setkání je především nabídnout příleži-
tost k navazování nových sociálních kontaktů, začle-
nění do komunity a aktivní prožití volného času.
V rámci Sociálně aktivizačních aktivit jsme 15. února
uspořádali Masopustní posezení. Pozvání na něj přija-
ly také členky Sboru paní a dívek, které nám zpestřily
program zpěvem. Přidal se k nám také pan Vlastimil
Čermák, který nám zahrál pěkné písničky a doprovodil
náš zpěv hrou na harmoniku. Bylo opravdu veselo.
Zpívali jsme a kdo chtěl, mohl si i zatančit. Společně
s našimi uživatelkami jsme si napekli masopustní
koláčky, které všem moc chutnaly. Všichni se už moc
těšíme na posezení v příštím roce, na kterém možná
uspořádáme i soutěž o nejkrásnější masku.

za pracovníky o.s. Ruka pro život
text a foto Ria Slušná

Prodám garáž v Litomyšli - Cihelně
Cena dohodou. Tel. 605 147 805
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Po stopách let minulých - díl 3. Havlíčkova ul. 
seriál

Kaplička, která stála při vjezdu do Vognerovy ulice, ustoupi-
la nové budově banky.

Levá část Havlíčkovy ulice od pošty. Byly zde různé obchody,
holičství, kartáčnictví, pekařství, hodinářství, řeznictví.

Z Tomíčkovy ulice je dobře vidět na kapličku a umístění celé
části předměstí před budovou Smetanova domu a pedago-
gické školy.

Na odbočce k Smutnému mostu stál asi do roku 1927 tak
zvaný Bratrský dům - modlitebna českobratrského sboru.
Značně vadila dopravě, a proto byl dům odstraněn. 

V zadní části ulice byly zahrady a pomocné budovy.
Po zahájení stavby byla část v řadě odstraněna, aby auta
a bagry mohly domy odstraňovat zevnitř.

První budova vpravo je hostinec U Kábrtů. Naproti je dům
s prodejnou Karla Josefy.

Současný stav Havlíčkovy ulice.  

Pohled z bývalé obytné budovy. Je dobře vidět zvětšený pro-
stor po odstraněné modlitebně. Za kovárnou vlevo byl hosti-
nec U Syvaltrů a Hanusův dvůr (později Uhelné sklady).

Dům bývalé Botany v místech, kde je dnes vztyčena Dvojh-
vězda na paměť, že se v tomto domě narodil Zdeněk Kopal,
vynikající astronom.

Památník na paměť obětem 1. světové války byl postaven
v roce 1930 vedle Kašparova domu. V sedmdesátých letech
byl přemístěn k sokolovně.

Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro), současnost Jana Bisová

Pronájem kanceláře 30 m2,
vlastní sociální zařízení, blízko centra.
Tel. 736 184 890  nebo  461 316 070.

Blízký pohled na prodejnu v domě pana Josefy. Vpravo je
částečně vidět Šponarova pekárna.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

DNY
SLOVENSKÉ

KUCHYNĚ
Halušky i neobvyklá slovenská jídla
osobně připraví rodačka z Oravska 

paní Julia Obrtáčová.
Srdečně zve personál hotelu.

pořádá ve dnech 23. - 25. března 2012

STAROŽITNOSTI
LITOMYŠL

na Partyzánské ulici vedle bývalého KOVOPOLU

vykoupí z pozůstalostí, půd a chalup
a v hotovosti vyplatí starožitný nábytek

z měkkého i tvrdého dřeva, nábytek kovový
a chromový z ohýbaných trubek. Až do r. 1960. 

Dále máme zájem o starožitné obrazy, sklo,
porcelán, lustry, lampičky, trakaře, kolovraty,

staré pohledy, hračky, hodiny,
dětské proutěné kočárky, staré motorky,

hudební nástroje a jiné věci starožitného charakteru. 

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

kdykoliv na telefon: 604 243 579.
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Halík Tomáš - Úvahy na prahu tisíciletí, Randall Lisa -
Tajemství skrytých…, Fry Helen P. - Z Dachau do Dne
vítězství, Montessori - Od dětství k dospívání, Toušlo-
vá - Toulavá kamera, Horn Roland - Magické osobnos-
ti, Hardo Trutz - Objev své minulé životy, Gao Zhisheng
- Za Čínu spravedlivější, Caioli L. Messi – Bratislava,
Krzemieňová - Síla myšlenky II., Kohn Pavel - Zámky
naděje, Jarkovský - Příběh českých Vánoc, Denková -
Bludiště lásky, Collins - Bohyně pomsty, Fox Victoria -
Hollywoodští hříšníci, Whitton Hana - Krásná Anna,
Morrell David - Na ostří, Ayotte - Oběť, Patterson -
Okamžik překvapení, Clark Mary - V náručí nepřítele,

Wallentin Jan - Strinbergova hvězda, Dogar Sharon -
Láska Anny Frankové, Pratchett - Obléknu si půlnoc,
Nejlepší americké, Mead Richelle - Pokrevní pouta,
Baldacci - Poslední na odstřel, Robb J. D. - Smrtící
posedlost, Cast P. C. - Škola noci 8., Haenel - Tajný
posel Jan Karski, Dickey James – Vysvobození, Wolf
Otto - Deník Otty Wolfa, Vaculík - Koza na trati, Erick-
son - Královnina sokyně, Steel - Rodinné pouto,
Janečková - Temnota, Harris - Pravá krev, Neomillne-
rová - Doušek věčnosti,   Neomillnerová - Past
na medvěda, Bobák Jindřich - Dávné pověsti národa 

březen 2012

kalendárium Litomyšle

420 let - 28. 3. 1592 se narodil JAN AMOS

KOMENSKÝ, biskup jednoty bratrské, pedagog. Jeho
slavná díla připomíná pomník na Komenského náměs-
tí z roku 1921.
205 let - 21. 3. 1807 se narodil ve Vysokém Mýtě
ALOIS VOJTĚCH ŠENBERA, historik a filozof, spiso-
vatel. Studoval na litomyšlském gymnáziu.
180 let - 29. 3. 1832 se narodil v Litomyšli JULIUS

EDVARD MAŘÁK, významný český malíř, krajinář.
První rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
155 let - 25. 3. 1857 se narodil v Litomyšli QUIDO

ŠIMEK, obchodník, sběratel starožitností, kreslíř lito-
myšlských událostí.
150 let - 13. 3. 1862 zemřel v Březinách u Poličky
JOSEF VÁCLAV JUSTIN MICHL, kněz, spisovatel,
národní buditel. Hlavní postava románu Terézy Nová-
kové DRAŠAR.
130 let - 17. 3. 1882 zemřel ve Spojených státech ame-
rických FRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL, filozof, novi-
nář, spisovatel. Studoval gymnázium v Litomyšli,
důvěrný přítel Boženy Němcové.
130 let - 22. 3. 1882 se narodil v Osíku JAN MARIO

KORBĚL, českoamerický sochař. Tvořil busty umělců
(E. Destinová, B. Martinů), zemřel roku 1954 v USA.
100 let - 22. 3. 1912 se narodil VÍT NEJEDLÝ, hudeb-
ní skladatel, dirigent, syn Zd. Nejedlého.
80 let - 31. 3. 1932 zemřel v Litomyšli JAN LAUB,
lékárník, purkmistr města, poslanec zemského sněmu.
60 let - 11. 3. 1952 zemřel v Litomyšli LADISLAV

VACH, obchodník, divadelní ochotník, praporečník
Sokola.
50 let - 9. 3. 1962 zemřel v Praze ZDENĚK NEJEDLÝ,
litomyšlský rodák, spisovatel, hudební vědec,  univer-
zitní profesor a politik. Autor velkých výstav v zámku
v letech 1931-1934, historik dějin Litomyšle.
25 let - 20. 3. 1987 zemřel v Litomyšli KAREL

FALTYS, učitel hudební školy, dirigent, harmonikář.
Autor  písně Litomyšl – město snů.

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

245 let - Robotní povinnosti byly uvaleny v letech
1765-1767 na stavbu lepší, kamenem štětované silnice
k obci Gajer a směrem k Moravské Třebové. Silnici
později převzal do správy stát, když vznikla nová stát-
ní cesta od Vysokého Mýta přes Litomyšl do Svitav
a do Brna.
145 let - Soudní ulice v roce 1867 se stala skutečnos-
tí. Do té doby zde stál ještě jeden dům, který se dotý-
kal věže. K řece se procházelo pod věží malou branou.
130 let - Spolek paní a dívek připravil v roce 1882
deklamátorský večer, na kterém hovořila Teréza
Nováková o Magdaleně Dobromile Rettigové a také
o Karolině Světlé.
Zdroj: Od Trstěnické stezky, ročník XVI

Připravil Miroslav Škrdla

Zásadní studie o Růžovém paloučku
Jako každoročně vydalo i na sklonku minulého roku
Regionální muzeum v Litomyšli nové, v pořadí již 12.
číslo sborníku Pomezí Čech, Moravy a Slezska, obsa-
hující řadu historických studií z širšího regionu. Ten-
tokrát bychom chtěli veřejnost upozornit zejména
na rozsáhlou a velmi svědomitou studii PhDr. Milana
Skřivánka nazvanou Růžový palouček. Pojednání
o proměnách historického vědomí. 
Autor v ní podává komplexní rozbor tohoto pozoru-
hodného jevu (včetně botanické charakteristiky růží)
a jeho místa v duchovních dějinách českého národa.
Postupuje se sobě vlastní precizností – analyzuje
všechny dostupné prameny, v nichž je o něm zmínka,
podává jeho obraz v krásné literatuře, zabývá se vzni-
kem legendy o loučení českých bratří a snaží se dobrat
k historickému jádru této pověsti. Neméně zajímavý
je však i jeho popis Růžového paloučku jako veřejného
shromaždiště, a to od poloviny 19. století přes období

první republiky, kdy měl sloužit jako jakési „kultovní
místo oficiálního vyznání víry v ideu státu českoslo-
venského“, až po naše dny.  
Fenomén Růžového paloučku je významnou součástí
našeho národního povědomí a nedílnou součástí naší
legendární dějinné tradice. Zmiňovaná studie dr. Skři-
vánka – přinášející kritický náhled na jeden z velkých
obrozeneckých mýtů – je v tomto směru zcela zásad-
ním příspěvkem soudobé historiografie ke konstituci
českého historického vědomí. I proto si jistě brzy
najde své čtenáře z řad zájemců o regionální historii
i mezi odborníky, zabývajícími se touto problemati-
kou. 
Všechny zájemce o tuto studii odkazujeme na místní
knihkupectví či přímo na pokladnu regionálního
muzea, kde si lze zakoupit nové Pomezí za základní
cenu 100 Kč. 

Martin Boštík

Prodej vyřazených knih 
Přijďte si obohatit domácí knihovnu nebo si jen
zakoupit pár knížek, které vám ukrátí dlouhou chvíli
namísto drahých časopisů. Knihovna připravuje na 6.
a 7. března od 9.00 do 16.30 prodej vyřazených knih
a knižních darů. Vyberete si z beletrie i naučné litera-

tury, knížek pro děti i obrazových publikací. Ceny jsou
dostupné všem a představují zlomek cen knih, které
v současné době vycházejí. Jistě i vy souhlasíte s tím,
že je přece škoda, když knížky končí v popelnici...

-red-

Přihlaste se do soutěže Eurobabička
Jste babičkou? Máte smysl pro humor? Není pro vás
problém vystoupit před obecenstvem a kamerami?
Používáte internet? Jste kreativní? Pokud jste
na všechny tyto otázky odpověděla kladně, gratuluje-
me. Jste to právě vy, která jste splnila základní pod-
mínky pro přijetí do již sedmého ročníku soutěže
Eurobabička 2012 České a Slovenské republiky. 

Eurobabička je soutěž zábavná, pohodová, ale také
přiměřeně náročná. Určena je pro aktivní babičky,
dámy v nejlepších letech. Těšíme se na setkání s vámi
na úvodním castingu. Přihlásit se ale musíte nejpozdě-
ji do 30. dubna. 
Další informace a přihlašovací formulář najdete
na www.eurobabicka.cz. -red-
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Události ve fotografiích

Výtvarnice Jitka Lustik mluví obrazama. V pátek 3.
února se v Městské galerii Litomyšl uskutečnila vernisáž
k výstavě Povím to obrazama – Spoken by Pictures Jitky Lus-
tyk. Tato malířka s vřelým vztahem k Litomyšli ztvárňuje
na svých obrazech lidské tělo, prostřednictvím něhož vyjad-
řuje myšlenky a odpovědi na otázky lidského bytí. Výstava
v domě U Rytířů potrvá do 18. března. Foto -bj-

Valentýna slavili i v zámeckém íčku. V sobotu 11.
února dali v zámeckém infocentru možnost výtvarně se pro-
jevit i těm nejmenším. Uskutečnila se zde výtvarná dílna,
která se nesla v duchu svátku zamilovaných – sv. Valentýna.
Děti, které dorazily, si mohly vyrobit různá přáníčka, srdíč-
ka, náramky či náušnice z barevných korálků. Nechybělo ani
malování na obličej rovněž v duchu Valentýna, tedy se srdíč-
ky a kytičkami. Vyrobená dílka mohly děti věnovat třeba
svým rodičům nebo... tajným láskám. Foto -bj-

O masopustní průvod se postaraly děti. Město Lito-
myšl letos neuspořádalo masopustní průvod. Postarat se tak
o něj musely alespoň děti z mateřské školy na Zámecké
a žáci speciální školy. Připojily se však i další děti, které se
sešly v úterý 21. února na zahradě zámecké mateřské školky
a vyrazily, vybaveny nejen masopustními maskami a různý-
mi rachotícími předměty, na Smetanovo náměstí. Dlouhý
had zajímavých postaviček prošel kolem pošty k Hvězdě
a přes Toulovcovo náměstí se vrátil zpět do školky. Tato akce
pobavila nejen samotné děti, ale úsměv vyloudila i na tvá-
řích dospělých, kteří přihlíželi hemžení drobotiny. Foto -bj-

Na dvojce vydávají Dvojku, na besedu k nim přišly
redaktorky Lilie. Ve středu 15. února se na II. základní
škole U Školek v Litomyšli uskutečnila beseda, jejíž náplní
byla debata o městském zpravodaji Lilii. Zájem o ni projevi-
lo přes dvacet mladých redaktorů od 3. do 9. třídy, kteří se
podílejí na tvorbě školního časopisu. Na „dvojce“ totiž zača-
li vydávat „Dvojku“, a proto si pozvali redaktorky Lilie, aby
jim pohovořily o tom, jak měsíčník vzniká. Žáci se dozvěděli
něco málo o historii zpravodaje, redakční práci, sazbě a pro-
stor byl i na zvídavé dotazy. 
Časopis Dvojka vzniká především „srdcem", ve volném čase
žáků i jejich učitelky Daleny Beníškové. Je tedy třeba smek-
nout klobouk před jejich snahou a popřát jim mnoho
dobrých zpráv. Foto Miroslava Jirečková

Z Expozice svazku obcí České dědictví UNESCO byla

na veletrhu Holiday World nepřehlédnutelná. Souse-
dila s prezentací agentury CzechTourism, jež si památky
UNESCO vybrala jako téma pro rok 2012, se kterým navštíví
minimálně 25 světových veletrhů cestovního ruchu. Foto -ms-

Další jednání s Oredem. Litomyšlská radnice si na 3.
února pozvala k jednání zástupce společnosti Oredo, která
pro Pardubický kraj organizuje veřejnou dopravu. První část
schůzky byla zaměřena na připomínky ke spojům, jenž
zajišťují dopravní obslužnost pro žáky základních škol
v Litomyšli a jejím správním obvodu. Město Litomyšl zde při-
pravovalo podklady přímo s vedením jednotlivých škol.
V této fázi jednání byly probrány přes dvě desítky podnětů.
Druhá část schůzky byla zaměřena na některé z připomínek
od občanů, využívajících denně spoje především do zaměst-
nání. Foto -bj-

Smlouva o rekonstrukci odpadních vod podepsána.
Veřejná zakázka na dodavatele projektu „Rekonstrukce ČOV
a odkanalizování místních částí města Litomyšl – Nedošín,
Lány“ má svého vítěze. Nejvýhodnější nabídku předložilo
sdružení Profistav Litomyšl s členem PKS Inpos Žďár nad
Sázavou. Zástupci radnice a vítězného svazku v úterý 28.
února podepsali smlouvu o dílo. Hned druhý den byla tato
smlouva společně s ostatní dokumentací předána Státnímu
fondu životního prostřední České republiky, kde Litomyšl
žádá o dotaci na tento projekt. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky činí 95 milionů Kč bez DPH plus rezerva na
pokrytí nepředvídatelných událostí ve výši 6 milionů 153
tisíc 654 korun bez DPH. Foto -bj-

Také v Benátkách slavili masopust. Jedenáctý ročník
masopustu se uskutečnil v sobotu 18. února  v Benátkách
u Litomyšle. Sešlo se zhruba čtyřicet masek a jako každoroč-
ně průvod doprovázeli také dva harmonikáři, díky kterým
bylo veselo. Foto Jitka Bálská

Vladimír Vích a Milan Dvořák představují své obra-
zy, grafiky a fotografie. Ve čtvrtek 23. února se v regio-
nálním muzeu  uskutečnila vernisáž výstavy obrazů, grafik
a fotografií Vladimíra Vícha a Milana Dvořáka s názvem
Reminiscence. Během vernisáže vystoupil i smíšený pěvecký
sbor KOS místní pedagogické školy. Výstava potrvá do 25.
března, ale ještě před jejím ukončením můžete 24. března
navštívit workshop, zaměřený na předvádění fotografických
a malířských technik. Foto Iveta Nádvorníková, Deník  

Na Veselce bylo veselo. Měsíc únor se každoročně nese
ve znamení masopustního veselí, společenských plesů
a také dětských karnevalů. Ani III. mateřská škola Lidická
v letošním roce nezklamala a ve čtvrtek 9. února uspořáda-
la pro svoje děti v sále na Veselce karnevalové odpoledne.
Myslím si, že nejen pro paní učitelky, vtipně převlečené
za barevné pastelky, ale pro všechny rodiče, byla podívaná
na plejádu nejrůznějších kostýmů a masek radostnou podí-
vanou. O hlavní program se postaral Honza Krejčík a jeho
kamarád špendlík Nesmyslík. Připravili dětem dvě hodiny
plné her, soutěží, tance a smíchu, při nichž se nikdo nenu-
dil. Milou vzpomínkou na veselé odpoledne dětem zůstane
drobný dárek v podobě pexesa či omalovánek.
Poděkování patří celému kolektivu MŠ Lidická, včetně paní
kuchařek, které dobrou náladu provoněly domácími koláč-
ky. Za rodiče Markéta Hegrová, foto -bj-
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Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o. 
Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670 –1, 728 080 947
e-mail: reality@consultvk. cz
www.consultvk.cz

Polička – prodej novostavby bytů v pěkné lokalitě
města. Byty jsou ve zděných domech z velmi kval.
materiálů – nízké náklady spojené s bydlením.
Rychlé jednání – snížené ceny!
Ceny od 998.000,–Kč.  Č.682. 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, balkon, lodžie. Nová kuch. linka, koupelna,
vlastní plyn.kotel. Č. 674. Cena: 1 500 000,– 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 krbová
kamna. Č. 671. Při rychlém jednání zajímavá cena
Litomyšl – prodej dvoupodlažního domu na hlavní
ulici blízko náměstí. V přízemí obchod. prostory,
v patře byt 2+1 s příslušenstvím, zahrada. Možno
k bydlení i podnikání. Částečná rekonstrukce.
Č.668. Cena: info v RK
Janov u Lit.– prodej hrubé stavby domu mezi starší
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
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. SLEVA! Cena k jednání 1 990 000,– 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
Litomyšl – prodej zděného bytu 2+1 (55 m2) ve III.
NP blízko centra. Rekonstrukce bytu v r. 2003,
nové elektro, rozvody vody, odpady, nová koupel-
na, ÚT s plyn. kotlem, nová kuchyňská linka.
Č.629 Cena: info v RK
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
Vidlatá Seč – prodej řad. domu 4+1 s garáží
a zahradou. Dům je celý podsklepený, vytápění
na tuhá paliva, nová plast. okna, kuchyňská linka.
Č.640. Cena: 1 300 000,– 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
Litomyšl – prodej panel. bytu 1+kk ve IV. NP, 22 m2

vč. příslušenství.. Místnost s kuch. koutem, chod-
ba, koupelna, WC a sklep. Vhodný pro studenty.
Č.614. Cena: info v RK
Litomyšl – prodej 23 zainvest. staveb. parcel pro
stavbu rod. domů v lokalitě U Prokopa – II. etapa.
Inž. sítě jsou kompletně zainvestované, 3 parcely
jsou již prodané. Č.588. Cena: 1 250,– Kč/m2

Litomyšl - pronájem obchodu v přízemí s výlohou
při výjezdu z hlavního náměstí  (cca 30 m2), vstup
z ulice, vytápění akumulačními kamny, možnost
světelné reklamy. Č.686. Cena: 8 000,– Kč/měs.

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

Jak se učit k maturitě 
Již druhým rokem spolupracuje Střední škola zahradnic-
ká a technická Litomyšl s místní městskou knihovnou
a společnými silami připravují semináře pro čtvrté roční-
ky na téma „Jak se připravit k maturitě“. Letos tento
kurz proběhl v první polovině února a byl zaměřen
na souvislost paměti, pozornosti a učení. Další část před-
nášky byla orientována na zjištění, jaký kdo preferuje
styl učení (auditivní, vizuální, haptický...). Následující
část byla věnována tomu, jak zvládnout didaktický test
státní maturity. V závěru jsme se zaměřili na přípravu
ústní  části maturity  a na to,  jak  si  učivo  opakovat
v návaznosti na mechanismus zapomínání. Seminář
vedla knihovnice z Litomyšle Ing. Iva Pekníková, člen-
ka České společnosti pro trénování paměti a mozkový
jogging, která se této problematice věnuje dlouhodobě. 
„Hezky tam bylo popsáno, jak se kdo učí, to jsem moc
nevěděla,“ uvedla Tereza Danková, studentka 4.TC.
„Překvapilo mě, že se dá také mozek vycvičit. Bylo
zajímavé, že jsme si mohli podobné testy zkusit a při
tom nás rušilo ťukání pingpongového míčku, těžko

jsem se soustředila,“ podotkla Lea Trávníčková, stu-
dentka téhož ročníku.
Jako výchovný poradce mohu tuto službu městské
knihovny vřele doporučit i ostatním středním školám,
přednáška měla u studentů kladný ohlas a účastnili se
jí i pedagogové.                     Text a foto Eva Klabanová

Sněhová kalamita zasáhla Litomyšl
v podobě kolabující dopravy

Sněhová kalamita zasáhla v únoru Českou republiku,
Pardubický kraj nevyjímaje. Dokonce zasedl krizový
štáb kraje, aby tento stav řešil. Zejména na Orlickoús-
tecku a Svitavsku byly uzavřeny některé úseky silnic,
jinde je blokovaly kamiony či havarovaná osobní auta.
Kalamita se samozřejmě nevyhnula ani Litomyšli,
která více než sněhem trpěla kolabující dopravou.  
Ve spolupráci s Policií ČR a technikou Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje se krajským
silničářům postupně dařilo „čistit“ jednotlivé úseky
silnice I/35 v úsecích průtah Litomyšle – Lačnov
a Lačnov – křižovatka Koclířov. Ovšem i přes veške-
rou snahu zažili řidiči a obyvatelé Litomyšle zcela
uzavřené silnice na několika výjezdech z města.
„Tam, kde byly úseky uzavřeny, byly problémy přede-
vším v neukázněnosti některých řidičů kamionů.
Jeden zapadl, druhý se ho snažil objet a silnice byla
okamžitě neprůjezdná,“ řekl jeden ze zasahujících
policistů. V Litomyšli se kamioňáci rozhodli využít
jednu stranu průtahu městem jako odstavené parko-
viště a ve směru od Vysokého Mýta na Svitavy jej
zablokovali. Řidiči nebyli schopni vyjet a často
zaparkovali vedle sebe. Někteří spali a čekali, až se
situace vyřeší. „Silnice I/35 byla z Litomyšle neprů-
jezdná. Objízdná trasa neexistovala, protože byla
zavřená silnice i na Strakov,“ sdělila policejní mluvčí
Anna Štegnerová.
Vzhledem k přetrvávajícím povětrnostním podmínkám
a s tím spojeným problémem průjezdu silnice I/35

v úseku Litomyšl – Svitavy – Moravská Třebová rozho-
dl Krajský operační štáb zimní údržby o opatřeních
pro hasiče. „HZS Pardubického kraje povolal posily
těžké vyprošťovací techniky ze Záchranného útvaru
Hlučín v počtu dvou těžkých vyprošťovacích jeřábů.
Kromě této povolané techniky byly v pohotovosti
a v nasazení další čtyři těžké jeřáby. HZS Pardubické-
ho kraje byl připraven provést evakuaci osob, které
uvízly v dopravní zácpě,“ uvedla mluvčí krajských
hasičů Petra Malátková Hofmanová a dodala: „Za tři
dny od 15. do 17. února vyjížděly hasičské jednotky
HZS Pardubického kraje k celkem 99 dopravním neho-
dám a 53 technickým pomocem. Většina z nich se stala
na komunikacích Svitavska a Orlickoústecka.“
Neprůjezdné úseky z Litomyšle nebo v okolí města: 
II/360 Polička - Litomyšl uzavřena, I/34 Polička - Svi-
tavy uzavřeno pro kamiony. Litomyšlsko uzavřena sil-
nice I/35 Litomyšl – Lačnov, III/03530 Litomyšl –
Strakov, III/36025 Sebranice - II/360 silnice Litomyšl
– Polička. Policisté odkláněli nákladní dopravu, smě-
řující po silnici I/35 na Svitavsko už v Pardubicích
a v Holicích. Policejní hlídky řidiče nákladních vozidel
na hlavní tah nepouštěly. „Snažili jsme se odklánět
dopravu po silnicích nižší třídy, ale i tam doprava kola-
bovala.  Někteří řidiči byli skutečně neukáznění,
neboť tyto zákazy porušovali, o několik metrů dál
uvízli a volali na tísňové linky s tím, že potřebují
pomoc," sdělila krajská policejní mluvčí Eva Matu-
rová.                          -red-, foto Iveta Nádvorníková, Deník

Pardubický kraj na konci února s potěšením přijal
zprávu, která se objevila na webových stránkách Nej-
vyššího správního soudu v Brně. Podle těchto infor-
mací soud 23. února odmítl návrh soukromého
zemědělce Jana Vaňouse z obce Bohuňovice u Lito-
myšle na zrušení části Zásad územního rozvoje Pardu-
bického kraje. Ty se týkaly vymezení koridoru
rychlostní silnice R35. 
„Mám z toho radost,“ prohlásil hejtman Radko Martí-
nek. „Opačné rozhodnutí by nás totiž postavilo zase
na úplný začátek celého procesu a vše by se značně
protáhlo. Takhle se můžeme plně soustředit na hledá-

Soud dal kraji za pravdu s R35
ní řešení zbývajícího sporného úseku trasy R35 kolem
Litomyšle, mezi obcemi Řídký a Strakov.“ Zmíněné
rozhodnutí ještě nebylo Pardubickému kraji písemně
doručeno, proto se zatím jeho zástupci nemohou
k dalším podrobnostem vyjádřit.

Magdalena Navrátilová,

tisková mluvčí Pardubického kraje
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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

v Kulturním domě v Němčicích 

Restaurace s vybavenou kuchyní, výčepem,
jídelnou, salonkem a zázemím - 80 míst,
u silnice II/358 mezi Litomyšlí a Českou Třebovou.

Možnost pronájmu navazujícího sálu v objektu. 
Objekt je napojen na inženýrské sítě.
Pronájem od 1. 4. 2012, případně po dohodě.

Místo a termín pro doručení nabídek v zalepené
obálce označené „Nabídka-restaurace KD":
kancelář OÚ Němčice do 16.00 hod. dne 20. 3. 2012.

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

Obec Němčice
pronajme restauraci

VÝPRODEJ 
SKLADOVÝCH ZÁSOB

Sleva 50-80%
Dámské konfekce ve velikostech 36 – 52

KDE: HOTEL ZLATÁ HVĚZDA LITOMYŠL
KDY: 8. – 14. března 2012, od 10.00 do17.30

Sobota 10. března od 9.00 do 12.00

VI.ASTROVÍKEND
DNY TAJEMNA A ZDRAVÍ

Zámek Litomyšl, 31. března a 1.dubna.
SO od 9 do 18 h, NE od 10 do 17 h.

Porady s léčiteli, astrology,
diagnóza zdravotního stavu,

automatická kresba, irisdiagnostika,
výklad z ruky a karet, su-jok, byliny atd. 

Shaman spirit – C. P. Gomez,
peruánský šaman. Přednášky nonstop.

Informace 739 018 692. 
www. ASTROVIKEND.cz

Lyžovačka pod Pradědem
pro osmáky z dvojky

Na lyžařský výcvikový kurz odjížděli žáci osmých tříd
Základní školy U Školek Litomyšl 5. února na chatu
Barborku pod Pradědem v Jeseníkách. Ubytování bylo
na dobré úrovni, většinou ve dvou a třílůžkových
pokojích. Musíme pochválit velmi chutná jídla, která
nám připravovali kuchaři chaty. 
Další výhodou byla nedaleká, snadno dostupná sjez-
dovka, ze které se dalo dojet na další sjezdové tratě Ski
areálu Figura. Vlastní výcvik lyžařských dovedností
proběhl na sjezdovkách všech obtížností podle pohy-
bové úrovně jednotlivých žáků. Během výcviku jsme
měli kvalitní sněhové podmínky, ráno byly svahy vždy

velmi dobře připraveny. Dny byly slunečné, dvakrát
chumelilo, hodně mrzlo a občas silně zafoukalo, pře-
sto jsme výcvik uskutečnili podle připraveného pro-
gramu. Lyžovat se naučili i ti žáci, kteří ještě lyžovat
neuměli. Během výcviku se všichni velmi rychle zdo-
konalovali a někteří působili jako zkušení sjezdaři.
Třetí den odpoledne někteří žáci odpočívali na chatě,
ale většina se rozhodla užít si legrace na krátkých
lyžích (snowblade). Také jsme využili slunečné dny
a dvakrát jsme jeli na běžkách na Praděd a na chatu
Švýcárnu, kde jsme se občerstvili a pokračovali zpět
na chatu. 
Večery byly mimo jiné věnovány přednáškám o techni-
ce a metodice lyžování, přípravě a mazání lyží, nebez-
pečí hor, historii lyžování a zdravovědě. Někteří žáci
měli připravené zajímavé prezentace o lyžování. Uči-
telé poslední večer ocenili všechny žáky za jejich
pokroky a aktivní přístup k lyžování. 
Celkové hodnocení kurzu je výborné, protože jsme se
zlepšili ve svých dovednostech a strávili jsme sedm dní
v krásném zimním horském prostředí Jeseníků. A co se
týče třídních kolektivů? Společně prožitý týden posílil
naše kamarádské vztahy a určitě budeme po letech
rádi vzpomínat na své zážitky.

za třídu 8.A a 8.B Daniel Fikejs a Lukáš Koukola,
Základní škola U Školek Litomyšl, foto Vítězslav Vích

Jana Věnečková osobností Dětské porty
Sedmnáctiletá houslistka a autorka alternativní folko-
vé hudby Jana Věnečková z Litomyšle se už řadu let
účastní celostátních hudebních soutěží. Pravidelně si
z nich přiváží nejrůznější ocenění, často ta nejvyšší.
I v letošním ročníku Dětské porty, jehož finále pro-
běhlo první únorový víkend, vynikla. Porotou slože-
nou z hudebních redaktorů, pedagogů a muzikantů
byla ohodnocena mimořádnou cenou „Osobnost Dět-
ské Porty“. 
Členka poroty, hudební redaktorka folkového serveru
Folktime, Jana Džexna Tipmanová o finále Dětské
porty napsala: „Jana Věnečková během let rozvinula
svůj talent k osobitosti a originalitě, vyhovující nej-
přísnějším „dospělým“ měřítkům.“ Kromě tohoto oce-
nění si Jana letos přivezla z Prahy i 1. místo v kategorii
kapel do 20 let se skupinou Věndy, v níž hraje i její
sestra Iva na klávesy a Jan Krásný na trubku a perku-

se. V autorských skladbách Jany zazněly propracované
trojhlasy i zajímavá nástrojová sóla.

Text a foto Josef Věneček

V Litomyšli hořel kamion plný výbušné látky
O obrovském štěstí může hovořit řidič, jehož kamion
začal večer 14. února hořet. Nebýt včasného zásahu
hasičů, mohlo dojít k tragédii. Pod plachtou se totiž
skrývalo 26 tun ledku, což je látka klasifikovaná jako
výbušnina. Při prudkém zahřívání se sám o sobě roz-
kládá explozivně za vývoje jedovatých zplodin, které
způsobují bolesti hlavy a dechové potíže.
„V 18.20 vyjížděli hasiči ze stanice v Litomyšli k po-
žáru kamionu na Moravské ulici. Při příjezdu hasičů

hořel návěs, tahač se podařilo včas odpojit,“ potvrdila
tisková mluvčí hasičského záchranného sboru Vendu-
la Horáková. Oheň se podařilo zlikvidovat během osmi
minut pomocí vysokotlakého proudu vody a ochlazo-
váním hliníkové vany ochránit samotný náklad.
„Následně byl kamion hasiči a strážníky městské poli-
cie odtažen, aby mohl být provoz na frekventovaném
tahu co nejdříve obnoven,“ sdělila Anna Štegnerová,
mluvčí Policie ČR.                                                         -red-
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Lego město - 400 tisíc kostiček a tři dny hraní
Město Litomyšl bude letos už podruhé hostit putovní
kreativní akci pro děti ve věku 6 - 12 let, tzv. Legopro-
jekt. Společně s Církví bratrskou v Litomyšli jej organi-
zuje občanské sdružení Naděje. Konat se bude
ve dnech 29. března (čtvrtek) až 1. dubna (neděle)
v Novém kostele.
Smyslem projektu je podpora dětské kreativity a před-
stavení důležitých životních principů hravou formou.
Legoprojekt je nekomerční, ryze dobrovolnickou akti-
vitou. Malým stavitelům jsou během stavby k dispozi-
ci dobrovolníci, kteří jim se složitějšími konstrukcemi
rádi pomůžou. Legoprojekt má své kořeny v sousedním
Německu. Nyní putuje po České republice a Slovensku.
Kde se právě nachází a kde je možné se k němu připo-
jit a také další zajímavé informace, včetně fotografií
a videozáznamů najdete na www.cb.cz/legoprojekt/. 
Jak to vlastně probíhá? Organizátoři přivezou téměř
půl milionu lego kostek. Děti společně během tří dní
(29. a 30. března 15.00-18.30 - 2 bloky kreativní
práce, občerstvení, story telling, 31. března 9.00-
12.30 - 2 bloky kreativní práce, občerstvení, story tel-

ling) vybudují unikátní obří městečko. Každé z nich je
originálem, který je čtvrtý den slavnostně představen
veřejnosti (1. dubna od 9.30 - slavnostní odhalení spo-
lečně vytvořeného díla v rámci bohoslužby, uzpůsobe-
né s programem především pro rodiny s dětmi).
Po nedělní rodinné bohoslužbě městečko díky svým

Velikonoční šití
panenek pro UNICEF
Zveme všechny dospělé i děti, kteří chtějí ušitím
panenky přispět k záchraně dětí v rozvojových zemích.
Každá ušitá panenka představuje skutečné dítě, které
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám
(spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza,
dětská obrna). Šití panenek se uskuteční opět v pro-
storách Nového kostela v Litomyšli ve dnech 7. a 21.
března od 17.00 do 20.00. K dispozici budou šicí stro-
je, střihy i textilní látky.
Kdo si netroufne na šití, může přispět k záchraně dítě-
te tím, že si panenku „adoptuje“ za 600 Kč. Panenky
budou k adopci od 2. dubna v Prodejně voskových sví-
ček, umělecké keramiky a olejů na Smetanově nám.
75, kde také bude od dubna zřízen trvalý registrovaný
prodej panenek UNICEF.
Vše o projektu Panenka naleznete na www.unicef.cz.
Informace k šití panenek v Litomyšli získáte také
na tel. čísle 732 791 959.                    Halina Krapková

Výstava Místa utrpení, 
smrti a hrdinství v muzeu

Od 3. března do 29. dubna proběhne v Regionálním
muzeu v Litomyšli výstava, věnovaná životu vězňů
v koncentračních táborech. Jde o expozici putovní,
kterou před Litomyšlí od roku 2005, kdy ji bylo možné
poprvé spatřit v Liberci, hostilo již 49 měst. Její před-
stavení u nás je tedy jubilejní, padesáté. Produkčním
výstavy je Historická skupina Osvětim při Sdružení
osvobozených vězňů a pozůstalých, o. s., pro kterou ji
vytvořil docent Vojtěch Blodig z Památníku Terezín. 
Výstavní soubor 28 mobilních panelů má trvale plat-
nou historickou i výchovnou hodnotu. Seznamuje se
vznikem koncentračních táborů v Německu bezpro-
středně po uchopení moci Adolfem Hitlerem. Ukazuje,

kdo tábory připravoval a z jaké ideologie – postavené
na nenávisti, potlačování lidských práv, antisemitis-
mu, xenofobie – při tom vycházel. Seznamuje s osudy
jednotlivců i celých etnických skupin z českých zemí
pronásledovaných a vězněných po roce 1939 pro jejich
politické smýšlení, náboženské přesvědčení, barvu
pleti či rasový původ. Jakýmsi epilogem k výstavě je
několik posledních panelů, jejichž záměrem je varovat
před rozmáhajícími se neonacistickými, xenofobními
a antisemitskými projevy. Doplňkem této obecné pro-
blematiky bude krátká rekapitulace (hlavně pomocí
fotografií) průběhu 2. světové války v Litomyšli. 
Výstava je provázena besedami s pamětníky, bývalými
vězni, oběťmi nacistického útlaku, případně těmi,
kteří zásluhou sira Nicolase Wintona přežili, díky
odchodu do Anglie. Debaty s pamětníky mají nezastu-
pitelnou hodnotu pro poznávání určitých jevů jaksi
zblízka. Mnoha mladým lidem může kontakt s nimi
otevřít oči, o čemž svědčí zkušenost jednoho z disku-
tujících pamětníků:  „Snad nejvíce nás potěšil student
klatovské střední školy, o němž ve škole věděli, že
inklinuje k neonacistickým myšlenkám, že se schází se
sympatizanty tohoto hnutí. Když jeho ředitel viděl, jak
se zájmem prodléval u jednotlivých panelů a pak se
zúčastnil i besedy, tak se ho zeptal: ‚Tebe to zajímá?‘
A on odpověděl, že to neznal, nic o tom nevěděl, a že
to musí říct svým kamarádům - skinům a doporučit jim
návštěvu výstavy.“     Martin Boštík, foto archiv muzea

Duke Velikonoce 
představí novinky ateliéru
i křehký svět kraslic
Ateliér Duke Bohemia ve spolupráci se sochařem Jiřím
Dudychou i letos na jaře pořádá oblíbenou akci
s názvem Duke Velikonoce. Během tří dnů od 23.
do 25. března vždy od 9.00 do 17.00 mohou návštěvní-
ci obdivovat keramické novinky, ale zhlédnout také
doprovodný program s ryze velikonoční náplní. 
Sochař Jiří Dudycha přichystal pro Duke Velikonoce
nový cyklus. „Jde o velké vázy – plastiky a plastiky –
torza. Zároveň představíme otcovy návrhy pro Ateliér
Duke Bohemia, kterými je pokračování cyklu reliéfů
z Litomyšle, jako je Smetanův dům nebo dům U Rytířů.
K vidění budou rovněž nové jarní vázy,“ prozradil Jiří
K. Dudycha. Chybět však nebude ani doprovodný pro-
gram, na nějž jsou již návštěvníci ateliéru zvyklí. Ten-
tokrát půjde o výstavu kraslic i o ukázky tvorby těchto
malých křehkých dílek. „V pátek od 9.00 do 13.00
a v sobotu od 10.00 do 15.00 bude přítomna Jana
Jonáková, majitelka Síně řemesel v Poličce, která
předvede tvorbu různých typů kraslic a toho, kdo si
přinese vejdunek (vyfouknuté vajíčko), naučí ho
kraslice dělat. Tato činnost by mohla být zajímavá pře-
devším pro školy,“ uvedl Jiří K. Duchycha. Nesmíme
však zapomenout na stálici výstav v Ateliéru Duke
Bohemia, střední zahradnickou školu. Její studenti
opět připraví aranžmá, kterými podtrhnou půvab
vystavené keramiky.
Chcete-li tedy načerpat velikonoční náladu ještě před
samotnými Velikonocemi, potěšit oko pohledem
na krásu keramiky i kraslic a přitom se něčemu přiučit,
rozhodně nesmíte chybět na Duke Velikonocích.      -bj-

malým tvůrcům totiž ožívá - vlaky jezdí, větrné mlýny
se točí, na hřišti se hraje fotbal. Z důvodu omezené
kapacity sálu je nutné své dítě předem včas přihlásit.
Udělat to můžete mailem na adrese: litomysl@nade-
je.cz nebo telefonech: 775 868 275, 775 868 101. Další
informace na www.novykostel.cz.

Martina Soukupová, foto S. Beňa

Němci procházejí zámeckou branou. 

Koncert Adamusova tria 
ve Smetanově domě

Srdečně vás zveme na koncert Adamusova tria (Jan
Adamus – hoboj, anglický roh, Jitka Adamusová –
housle, Květa Novotná – klavír), který se bude konat
ve středu 28. března  v 19.30 ve Smetanově domě
v rámci Litomyšlských hudebních večerů. 
Adamusovo trio založil vedoucí souboru Jan Adamus
v roce 1985. Jedním z cílů tohoto tria je hledání
nových zvukových možností a nových kombinací
nástrojů. V tomto malém obsazení jsou vlastně
zastoupeny nejdůležitější skupiny hudebních nástro-
jů. Hoboj a anglický roh jako představitelé dechových
nástrojů, housle z řady smyčcových nástrojů a klavír
z nástrojů klávesových. Soubor se orientuje jak
na hudbu barokní či klasickou, tak na hudbu roman-
tickou a moderní. V oblasti hudby barokní se zabývá
Adamusovo trio vyhledáváním dosud neznámých skla-

deb, přičemž vrcholem této činnosti bylo natočení 6
Suit G. Ph. Telemanna pro hoboj, housle a cembalo,
které byly vydány jako komplet vůbec poprvé (1993).
Druhým pólem působení tria je uvádění skladeb nověj-
ších. Ovšem zejména skladby z období romantismu je
nutno upravit, a proto se umělecký vedoucí Jan Ada-
mus zaměřuje na transkripce, které sám provádí. Něk-
teré skladby byly komponovány přímo pro Adamusovo
trio.
Adamusovo trio koncertovalo ve většině evropských
zemí, např. v Německu, Rakousku, Španělsku,
ve Francii a ve Spojených arabských emirátech. Soubor
spolupracuje také s rozhlasem a televizí a natočil
několik CD, zahrnující široký repertoár (Bach, Haydn,
Mozart, Brahms, Schumann, Viklický, Odstrčil). 

Jiřina Macháčková

Třetí schůzka Kroužku Jihočechů v roce 2012 se koná
ve čtvrtek 22. března od 17. 00 v salónku restaurace
U Slunce. Na programu je přednáška paní Jany Kroulí-
kové „Josef Čapek“, kterou si připomeneme, že uply-
nulo už 125 let od narození tohoto malíře a spisovatele.
Srdečně zveme i případné hosty.       Jana Kroulíková

Schůzka Jihočechů
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Hard Burger level 6
Další pokračování indoorového minifestivalu tvrdé
muziky se koná 16. března od 20.00 a opět v litomyšl-
ské Kotelně. Tentokrát účast přislíbili hardcore-meta-
loví Detoxy ze Zámrsku a metalcoroví Desperate Times
z Hlinska. Dále pak dvě seskupení z Vysokého Mýta:
těžkotonážní mix hardcoru a metalu s hutným zpěvem
Morrow a taneční goregrind Rectal Biopsy Forceps.
Za hlavní tahák se dá považovat kapela Hannibal Lec-
ter z Kojetína, která působí na tuzemské metalové
scéně od roku 1997 a v jejich hudbě je patrná zásadní
inspirace ranými Korn s významnou dávkou hrubozr-
ného hardcoru, díky čemuž je výsledek o něco syrověj-
ší, hrubší a špinavější. Jejich videoklipy jste mohli
zhlédnout na ČT 1 a TV Óčko.
Všichni fanoušci tvrdé muziky (a nejen ti) jsou zváni
a rozhodně by si tuto akci neměli nechat ujít. Podrob-
né info na bandzone.cz nebo na facebooku.

Milan Bartoš

Probatum est v Galerii
Miroslava Kubíka
Jarní výstava s názvem Jiří David – Stanislav Diviš:
…probatum est v litomyšlské Galerii Miroslava Kubíka
představí dvojici umělců, kteří jsou spjati s nástupem
postmoderny v Čechách v 80. letech minulého století.
Jiří David a Stanislav Diviš dnes patří k nejrenomova-
nějším domácím vizuálním tvůrcům, jsou iniciátory
a spoluzakladateli legendární skupiny Tvrdohlaví, oba
mají za sebou úspěšná pedagogická působení. Verni-
sáž výstavy se uskuteční v sobotu 24. března v 16.00
a samotná výstava potrvá do 27. května. Otevřeno
bude vždy v pátek a v neděli od 12.00 do 17.00, v sobo-
tu od 10.00 do 17.00. Pro organizované skupiny dle
individuální domluvy na telefonním čísle: 602 642 058,
případně e-mailu: info@galerie-mk.cz.
Výstava nazvaná latinským výrazem …probatum est
(což v překladu znamená ...je vyzkoušeno, dokázáno)
přinese díla obou umělců z různých časových period
v rozmezí od 80. let až do současnosti. Výběrová insta-
lace obrazů, kreseb, fotografií a objektů reaguje
na specifický prostor galerie, zajímavá bude i vzájem-
ná interakce díla obou umělců. Expozice rovněž svým
způsobem prozkoumá, do jaké míry jsou oba umělci
pokračovateli české poválečné výtvarné tradice, kodi-
fikované slavnou generací 60. let a do jaké míry ji pře-
kračují. Každopádně čeká Litomyšl a její návštěvníky
vzrušující postmoderní jaro, které zaujme všechny
uměnímilovné generace. 
Během výstavy se uskuteční, dá-li příroda i lidé, jedno
velké neonové překvapení, které by mohlo obohatit
zejména noční podobu litomyšlského náměstí.

Martin Dostál, kurátor výstavy

Karibari aneb čínské menu 
v litomyšlské kavárně Mandala

Kavárna Mandala 1. března slavnostně otevřela první
bránu do čínského umění v Litomyšli výstavou: „Kari-
bari aneb čínské menu v Mandale“. Až do 31. března
tak zde můžete zhlédnout netradiční výstavu umělec-
kých děl. Tato expozice je úžasnou příležitostí pouká-
zat na tradice a krásu čínského umění očima Evropana. 
Tradiční svitek, tak jak jej všichni známe, v sobě skýtá
spoustu drobných tajemství. My jsme se je pokusili
odkrýt za pomoci zkušené lektorky Lin Zhang Freund
a kurzu „Karibari a jiné tradiční systémy podlepování
papíru“, pořádaného Fakultou restaurování Univerzi-

ty Pardubice za podpory projektu „Restaurátoři
pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijní-
ho programu Fakulty restaurování“. Práce, které byly
na tomto litomyšlském kurzu vytvořeny, jsou ojedině-
lým příkladem tradičního čínského umění, které
vzniklo přímo zde v centru Evropy.
Přijďte ochutnat netradiční dávku umění – čínské
svitky po litomyšlsku. Kavárnu Mandalu najdete
na Smetanově náměstí 129. 

Mgr. art. Veronika Kopecká, 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Dejte si pozor na loupežníky, kata
a čarodějnici! Zjevují se v Litomyšli 

Litomyšl se na jeden podvečer stane domovem pohád-
kových bytostí. Po jejich stopách se můžete vydat
po náměstí a okolo zámku v pondělí 2. dubna
od 19.00 do 21.00. Pohádkovou stezku odvahy připra-
vilo místní občanské sdružení Dobré divadlo a střední
pedagogická škola. Pohádková stezka se uskuteční
za každého počasí. V případě zájmu se bude tato akce
opakovat každé první pondělí v měsíci. 
„Nad jezírkem u máchadla uvidíte vodníka a na hladi-
ně víly. V nedaleké chalupě bude lakomý Trautenberk
poroučet laskavému hajnému a hned vedle v temném
průchodu budou loupežníci mastit karty. V Klášter-
ních zahradách děti překvapí čarodějnice, zatímco
z druhé strany půjdou trpaslíci s lucernami. Hej hou,

hej hou… Z kláštera bude mávat na zamilovaného
trubadúra princezna. Zámecké sklepení se sochami
Olbrama Zoubka se změní v peklo,“ prozrazuje detaily
ředitel Dobrého divadla Tomáš Langr. Celkem 70
nadšenců už nyní připravuje kostýmy, scény, light
designér světelné a zvukové efekty. „Zážitkové prová-
zení jsem viděla v Třeboni. Tam byli průvodci v histo-
rických kostýmech, ale tato litomyšlská pohádková
stezka je snad ještě zajímavější. Divadelníci využívají
opravdové památky a historická místa jako kulisy.
S vnoučaty si to podle mapy projdeme. Hlavně, aby-
chom se nebáli. V Umrlčí uličce se prý chystá překva-
pení,“ směje se paní Černá z Litomyšle.
Pochod pohádkovou Litomyšlí usnadní mapa s vyzna-
čenými místy. Tu si zájemci vyzvednou v infocentru
na Smetanově náměstí. „Diváky“, kteří však nechtějí
chodit samostatně podle mapy, provede ve skupince rytíř
Toulovec. Sraz s ním je v 19.00 u infocentra na náměstí. 
Pořadatelé se akci věnují bez nároku na odměnu, ale
aby se zaplatily náklady na techniku, propagaci
a kostýmy, je vstupné stanoveno na 50 Kč za dítě,
100 Kč za dospělého nebo 200 Kč za rodinu (dva
dospělí + jedno a více dětí). Vstupenky je možné již
od začátku března koupit v předprodeji v informačním
centru. V den konání akce pak bude infocentrum
mimořádně otevřeno až do 19.00. Bez předem koupe-
né vstupenky v IC nebude vstup na akci možný. 

-red-, foto Tomáš Černý

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

Výstavba inženýrských sítí

Firma LBtech a. s.
Moravská 786, Litomyšl

Tel.: 461 353 501, mobil: 604 245 455
přijme

ŘIDIČE
Požadujeme: skup. C, profesní průkaz

STROJNÍKA
obsluha zemních strojů

Požadujeme: strojní průkaz

Nabídka pro ochotnické
divadelní soubory
V říjnu se v Tylově domě v Poličce uskuteční 2. ročník
nesoutěžní přehlídky amatérských divadelních soubo-
rů s názvem Zákrejsova Polička. Organizátoři akce
nabízejí ochotnickým souborům možnost zúčastnit se.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku Tylova domu
Alenu Báčovou (e-mail: bacova@tyluvdum.cz, tel.
461 725 204, 604 446 824). 
Zákrejsova Polička je koncipována jako přehlídka
dospělých i dětských amatérských divadelních soubo-
rů. Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích
osobností a divadelních souborů, prezentaci a kon-
frontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat
poznání a inspiraci. Hlavními cíli přehlídky pak jsou
podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti
i dospělé s náležitou vážností a odpovědností.     -red-
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pozvánky

Jak se vaří doma pivo?
Dozvíte se na Veselce

Dokázali byste uvařit pivo doma? Nebo už jste to
někdy zkoušeli a chcete se zdokonalit? Jste sběrate-
lem pivních tácků, etiket, skla nebo jiných pivních
suvenýrů? Co vše víte o pivu? Víte, že se pivo v gastro-
nomii staví na úroveň vína? Na všechny tyto otázky
najdete odpověď v jeden den na jednom místě. Jak se
vlastně vaří pivo v domácích podmínkách a mnoho
dalších zajímavých věcí kolem pivní kultury se dozvíte
24. března od 10.00 v restauraci Veselka v Litomyšli.
Koná se zde totiž Malá pivní slavnost. 
Součástí programu bude setkání domácích vařičů piva
s ukázkou vaření piva společně s přednáškou a degusta-
cí piv, kteří se přijedou pochlubit svými výtvory. Pro sbě-

ratele proběhne na sále od 10.00 burza pivních suvenýrů.
Pivo je nejen skvělé jako osvěžení v jakémkoliv roč-
ním období, ale i jako kulinářský doplněk při vaření.
Zázraky z pivní gastronomie budou v naší restauraci
k dispozici v průběhu celého dne. Dobré jídlo budete
moci zapít jedním z osmi druhů piv, která budou
tento den na čepu. Jako digestiv na dobré trávení se
výborně hodí pálenky rovněž vyrobené z piva. 
To vše budete moci zažít a ochutnat v naší restauraci
v sobotu 24. března od 10.00. Přijďte se dozvědět více
o nejoblíbenějším českém nápoji. Program a další
informace průběžně aktualizujeme na stránkách
www.veselka.lit.cz.                                  Lenka Seklová

Kousek Tibetu 
v Čajovně v muzeu
Jako loňský rok, tak i letos do Litomyšle zavítá kousek
z Festivalu ProTibet, který každoročně v březnu pořá-
dá občanské sdružení M.O.S.T., věnující se především
pomoci Tibeťanům v Tibetu i exilu. První akcí, na kte-
rou bychom vás rádi pozvali, je cestopisná beseda
s projekcí fotografií o horách, lidech i klášterech
v Ladaku. Petra Orálková a Štěpánka Pecháčková vám
ve středu 14. března v 18.00 v Čajovně v muzeu před-
staví krásný kout Himalájí a život v buddhistických
klášterech, kde v létě 2011 pobývaly s o.s. M.O.S.T.
Dozvíte se také o projektech pomoci Tibeťanům, může-
te ochutnat místní specialitu, tradiční kořeněný čaj
nebo si koupit výrobek z tibetských dílen. 
Přijďte se také do Čajovny v muzeu podívat na pokra-
čování příběhu tibetských dětí z dokumentu Útěk přes
Himaláj. Ve čtvrtek 15. března v 18.00 budete moci
spolu s dětmi po šesti letech života v Indii zavzpomí-
nat na jejich rodiče a domov, ale i oslavit tibetský Nový
rok. Poté vás unikátní dokument „Uvedení Jeho Sva-
tosti dalajlámy do řádu” vtáhne do Tibetu v době před
okupací v roce 1959. 
Na obě akce je vstupné dobrovolné. Výtěžek z celého
letošního festivalu bude věnován dětem ze školy Gyal-
ten v Tibetu. Budeme se na vás těšit!

Štěpánka Pecháčková, Petra Orálková 

a Kamil Kopecký

Dům dětí a mládeže připravuje
Dům dětí a mládeže Litomyšl připravil na 24. a 25.
března víkendový workshop FotoAnimace. Workshop
se uskuteční v budově DDM po oba dny od 10.00, před-
pokládaný konec v sobotu je v 17.00, v neděli pak
v 16.00. Tato dílna se hodí pro dospělé a děti z druhé-
ho stupně základních škol. 
Účastníci se naučí pracovat s fotoaparátem a s jedno-
duchou animací s využitím rozličných předmětů.
Vyrobí si autorský animovaný filmeček a filmeček,
na kterém se budou podílet všichni účastníci worksho-
pu. Lektorka je absolventka uměleckého oboru propa-
gační výtvarnictví Lea Řeháková. Kapacita je omezena
na 10 účastníků. Cena celého kurzu je 250 Kč a jde
o výhodnou zavádějící cenu, tak neváhejte.
Přihlaste se můžete do 20. března na e-mailové adre-
se: safarikova@ddm.litomysl.cz.
Na březen si dům dětí a mládeže dále připravil:
5. března - Dějepisná sazka finále

6. a 7. března od 8.00 - Okresní kolo v recitaci SY
12. do 16. března - Jarní prázdniny v DDM
19. března - Přírodovědná sazka – osmé kolo
28. března - Poznávání živočichů pro žáky 4. – 9. tříd
29. března - Biologická olympiáda okresní kolo kat. C
V dubnu se pak můžete těšit na: 
5. dubna - Velikonoční dílnička 
6. dubna - Celodenní plastikový modeláři
10. dubna - Přírodovědná olympiáda kat. D
11. dubna - Poznávání živočichů 
21. dubna - Rodinné odpoledne v Nedošíně
Ke dni země DDM připravuje 9 akcí pro širokou veřej-
nost, děti, mateřské a základní školy. Novinkou bude
Jarní jarmark na náměstí ve čtvrtek 19. dubna
od 13.00 do 17.00. Pokud máte zájem přidat se k pro-
dejcům na Jarním jarmarku, přihlaste se na adrese
safarikova@ddm.litomyšl.cz.

Hana Plíhalová Šafaříková

Aprílově v zámeckém
infocentru
Informační centrum na zámku zahájí turistickou sezó-
nu stejně jako většina litomyšlských pamětihodností
o víkendu 24 a 25. března. Hned o týden později,
1. dubna, se v zámeckém infocentru uskuteční téma-
ticky k „aprílu“ vernisáž výstavy kresleného humoru
„Srandy kopec“ od autora vtipů Vladimíra Točníka.
Součástí vernisáže bude autogramiáda stejnojmenné
knihy a ochutnávka piva. Obrázky budou k vidění
do konce dubna. Během celé turistické sezóny budou
v prostorách zámeckého infocentra, stejně jako v před-
chozích letech, vždy jedenkrát měsíčně připravena
tvoření pro děti a vystřídají se zde různorodé výstavy.   

Blanka Brýdlová, Informační centrum Litomyšl

Klub filmových amatérů
opět zve na promítání
Klub filmových amatérů bude opět promítat filmy
ze svého archivu dne 14. března od 18.00 v horním sále
hotelu Zlatá Hvězda. Objeví se například film z osvo-
bození Litomyšle v roce 1945, a také film z druhé lito-
myšlské potopy v roce 1984.
za klub filmových amatérů Litomyšl Stanislav Wagner

Národní týden trénování paměti 
V termínu od 12. do 18. března opět probíhá „Národní
týden trénování paměti“ (NTTP), který pořádá Česká
společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si
mozku“ (Brain Awareness Week). Do této akce se jako
každoročně zapojuje i Městská knihovna Litomyšl.
Letošní program je věnován především seniorům,
i když zúčastnit se může kdokoliv.
První přednáška nazvaná „Může za to naše paměť?“
bude v pondělí 12. března ve 13.00  v přednáškovém
sále městské knihovny pro Svaz důchodců ČR.
Hned v úterý 13. března v 15.00 se na tomtéž místě
sejdou členové Regionálního klubu Parkinson Lito-
myšl a budou se věnovat „Hrátkám pro pravou a levou
mozkovou hemisféru“. Poslední přednáška organizo-
vaná naší knihovnou, která v rámci této akce proběh-
ne, je na téma „Paměť je slovo, které znepokojuje
i láká“ a uskuteční se v rámci sociálních aktivizačních
služeb v Denním stacionáři pro seniory občanského

sdružení Ruka pro život. Navštívit ji můžete ve středu
14. března v 15.30.
Cvičení paměti a ostatních kognitivních (poznávacích)
funkcí může absolvovat každý. Tyto programy motivují
a baví v každém věku, rozvíjejí osobnost a sebepozná-
ní, udržují a zvyšují naši kognitivní zdatnost a mají také
preventivní a rehabilitační účinky. Jedná se o zážitko-
vou formu práce s informacemi - individuální prožívá-
ní, cvičení koncentrace, schopnosti postřehu, fantazie
a tvořivosti, asociačního i logického myšlení.
Cílovými skupinami, na které je zaměřeno trénování
paměti, jsou studenti, maminky na mateřské dovole-
né, senioři i ostatní veřejnost. Speciálními klienty,
kteří vyžadují od trenérů individuální přístup, jsou
mentálně postižení a pacienti po CMP či úrazu mozku.
Pokud by kdokoli z vás měl o trénování paměti zájem,
nejen v rámci NTTP, informujte se v městské knihov-
ně nebo na adrese: peknikova@knihovna.litomysl.cz.

Iva Pekníková

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

Floristické kurzy
Střední škola zahradnická a technická Litomyšl v tom-
to školním roce nově připravuje  floristické kurzy
pro veřejnost. Tyto kurzy jsou určeny pro všechny
zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květi-
ny.  Po velmi úspěšném adventním kurzu jsme pro vás
připravili jarní pracovní floristický kurz, na kterém si
vyrobíte jarní vítací věnec na dveře, přizdobíte si jarní
hrnkovou rostlinu a vytvoříte si netradiční jarní aranž-
má do interiéru. Sejdeme se v budově bývalé zahrad-
nické školy na ulici T. G. Masaryka 527 v sobotu 31.
března v 9.00. Bližší informace získáte u Ing. Evy Kla-
banové na adrese eva.k@tiscali.cz nebo na webových
stránkách školy.                    Text a foto Eva Klabanová
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY

• 12. března od 19.00 / Fabrika
Brněnský komorní orchestr Czech virtuosi - s
americkou houslistkou Esther Yoo, diriguje C.
Richter – Rak. Zazní díla W. A. Mozarta.
• 20. března od 19.00 / Fabrika
Robert Křesťan & Druhá tráva - koncert.
Legenda folk, country a bluegrassové scény.
• 28. března od 19.00 / Ottendorferův dům
Kateřina Englichová - koncert. K. Englichová
– harfa, V. Veverka - hoboj.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA

• do 8. dubna / Centrum B. Martinů
Jarní očista Velikonoce přichystá - výstava
ve třídě B. Martinů s jarní tématikou.
• 10. března od 19.00 / Tylův dům
Radůza - koncert.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

• 31. března / zámek
Zahájení turistické sezóny na zámku - zábav-
ný program spojený s otevřením zámeckých
expozic. Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

• 10. března od 20.00 / městský klub
Mňága a Žďorp - koncert. 
• 24. března od 20.00 / městský klub
Toxique - koncert v rámci turné s novou deskou.
• 27. března od 19.30 / Šemberovo divadlo
Václav Neckář a Bacily - koncert.

Českomoravské
pomezí zve

www.LevnePNEU.com

TYTO CENY PLATÍ POUZE V BŘEZNU!
PNEUSERVIS Kpt. Jaroše 405, Litomyšl, tel. 777 339 009

Nové i použité pneu a disky.
Využijte akční nabídky na letní pneu!

KORMORAN KLEBER MICHELIN
165/70/13 820,- 185/60/14   845,- 165/65/14  1.395,-
155/80/13 795,- 195/65/15  1.285,- 185/65/15 1.659,-
165/70/14  845,- 205/55/16 1.669,- 205/55/16  2.125,-

Podnikatelé mohou opět žádat o dotace
na nemovitosti i podnikatelské zóny

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
vyhlásilo prodloužení druhé výzvy k podávání žádostí
o podporu v programu Nemovitosti z Operačního pro-
gramu Podnikání a inovace. Program Nemovitosti
umožňuje získat dotaci na přípravu podnikatelských
zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu
nájemních objektů v sektoru zpracovatelského prů-
myslu, dále také strategických služeb a technologic-
kých center. Příjem elektronických registračních
žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 1. března
a ukončen bude 30. dubna prostřednictvím interne-
tové aplikace eAccount.
„Program je zaměřen na podporu projektů, realizova-
ných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovi-
tosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje
i regenerace nemovitostí, přičemž důraz bude kladen
zejména na rekonstrukci nemovitostí,“ vysvětlil
Michal Svoboda, ředitel regionální kanceláře CzechIn-
vest, která je kontaktním místem k získání komplex-
ních informací o formách podpory podnikání.
Konkrétně je tedy možné žádat o dotaci na přípravu
podnikatelské zóny, tedy na realizaci nové investičně
připravené plochy, ale také na zvýšení kvality a rozvoj
stávající podnikatelské zóny. Peníze lze získat rovněž
na rekonstrukci budovy na podnikatelský objekt (veli-
kost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci pro-
jektu). Program finančně podporuje i vytvoření
dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce nebo
regenerace podnikatelské nemovitosti. Právě podni-
katelská zóna by mohla být předmětem žádosti o dota-
ci litomyšlských podnikatelů či podnikatelů, kteří by
chtěli v Litomyšli do průmyslové zóny. „Do dnešní

doby jsme do průmyslové zóny investovali především
peníze získané z prodeje pozemků, ale také peníze
z vlastních zdrojů. Finanční možnosti města se, bohu-
žel, zmenšují, a proto uvažujeme o možnosti nabízet
pozemky nezainvestované za výrazně nižší prodejní
cenu,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prodloužení výzvy,
šance na získání finančních prostředků je poměrně
velká. Navíc, kladem tohoto programu je „dvoukolo-
vost“ podání žádosti. „Za výhodu tohoto systému se dá
považovat to, že do 30. dubna se předkládají „pouze“
registrační žádosti, tzn., že se se nemusí dodávat pro-
jektové dokumentace, položkové rozpočty atd. Ty se
podávají až v návaznosti po tomto kroku, tzn.
od 1. května do 7 měsíců od data přijatelnosti (regist-
race) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí. To
se odvíjí podle toho, co nastane dříve,“ vysvětlil Jaro-
mír Drábek o odboru místního a silničního hospodář-
ství Městského úřadu Litomyšl. Žadatel o dotaci může
získat finanční podporu ve výši od 1 do 500 milionů
Kč, 60 % pro malé podniky, 50 % pro střední a 40 %
pro velké podniky z celkových způsobilých výdajů pro-
jektu. Přerozdělena by měla být 1 miliarda korun.
Informace k programu Nemovitosti jsou zveřejněny
na webových stránkách ministerstva průmyslu
a obchodu a agentury CzechInvest. Více se také dozví-
te v regionální kanceláři agentury CzechInvest
pro Pardubický kraj. Kontaktovat ji můžete telefonic-
ky na číslech 466 616 705 a 466 616 147 nebo pro-
střednictvím e-mailu: pardubice@czechinvest.org.
Veškeré služby agentury CzechInvest jsou poskytová-
ny bezplatně.                                                                 -bj-

Prodám stavební parcelu v Benátkách,
600 nebo 1200 m2 dle dohody.

Kompletně zasíťované. Tel. 728 023 751.

Kdo jsou hasiči a co dělají
Když slyšíme jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás
přeženou hasičské vozy, každého hned napadne, kde-
pak nám zase co hoří. Pro většinu lidí jsou hasiči jedni,
ale ve skutečnosti se určitým způsobem rozdělují na ty,
kteří si práci hasiče vybrali za své povolání a ty, kteří
tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém volném
čase. Všem dohromady ale jde o jedinou věc, rychle
a kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do nebezpečí a je
ohroženo jejich zdraví, životy nebo jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech,
kterými se hasiči řídí. Jedná se zejména o zákon
o Hasičském záchranném sboru České republiky, který
upravuje podmínky profesionálních hasičů a dále zákon
o požární ochraně, ve kterém je provedeno členění jed-
notek požární ochrany na čtyři základní skupiny:
hasičské záchranné sbory (HZS) kraje a HZS podniku –
to jsou ti, kteří vykonávají práci hasiče jako své zaměst-
nání, jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
podniku a JSDH obce – to jsou hasiči, kteří svoji čin-

nost vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání.
Když se vás zeptáme, co dělají hasiči, nejčastěji uslyší-
me odpověď, že hasí požáry. Ano, je to pravda, mají to
již ve svém názvu „hasičský záchranný sbor“. V názvu
se však objevuje i druhé slůvko „záchranný“ - tato čin-
nost hasičů – záchranářů je v dnešní době velmi roz-
manitá a tvoří již více jak 2/3 všech zásahů. Jedná se
zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se pro-
vádí vyprošťování osob z havarovaných vozidel a před-
lékařská pomoc. Mezi další činnosti patří práce na vodě,
čerpání vody z objektů, likvidace olejových havárií
a úniků nebezpečných látek. V mnoha případech je
nutná technická nebo technologická pomoc. Bohužel
se mezi zásahy také jedná o plané poplachy, kdy nezod-
povědní občané a jejich děti z rozmaru zavolají hasiče.
Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní složka.
Vy se ale setkáváte i s hasiči z odboru prevence, kteří
se zabývají schvalováním projektové dokumentace
a účastní se kolaudací objektů. Další provádějí kontro-
ly u právnických a podnikajících fyzických osob
a u obcí. Po požáru zase zjišťují příčiny vzniku požáru.
Jak jistě sami uznáte, prevence je velice důležitá
i v oblasti požární ochrany a neměla by se zanedbá-
vat, protože díky nedodržování předpisů a díky nedba-
losti lidí ročně vznikají tisíce požárů.
K dalším a především novým činnostem u hasičských
záchranných sborů krajů je ochrana a výchova obyva-
tel, krizové a havarijní plánování. Tyto činnosti byly
na HZS krajů převedeny z referátů obrany a ochrany
okresních úřadů a regionálních úřadů CO. Ochrana
obyvatel velice úzce s činností hasičů souvisí. Jen si
třeba vzpomeňme na povodně a pak je nám jasné, že
potřebujeme plány varování, evakuace. Pro případy
havárií plány havarijní a krizové, které se zabývají
řešením havárií a živelných pohrom.
Přejme všem hasičům, aby měli co nejméně výjezdů. 

Karel Zeman

Zemědělské družstvo
v okrese Svitavy

přijme AGRONOMA VŠ
i absolventa. Tel. 605 186 756.

Maškarní veselice na Pohodlí
Sbor dobrovolných hasičů Pohodlí srdečně zve v sobo-
tu 24. března do kulturního domu na tradiční maškar-
ní veselici. Přijďte se pobavit v maskách a převlecích,
k tanci zahraje skupina HIT. Občerstvení zajištěno.        
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

• 16.-17. března 
Infotour a cykloturistika - Kongresové centrum
Aldis - 13. ročník regionálního veletrhu cestovního
ruchu.

CHEB

• 20. března 
Napalm Death - BRUTAL ASSAULT Tour 2012 -
Kulturní centrum Svoboda Cheb - v čele s britskou
legendární kapelou NAPALM DEATH (UK), jako
support vystoupí HYPNOS (CZ), BRUTALLY
DECEASED (CZ). 

JINDŘICHŮV HRADEC

• 20. března
Koncert Brněnského kytarového kvarteta -
od 19.00 v kapli sv. Maří Magdaleny - soubor se
vyznačuje výbornou technickou úrovní hráčů,
souhrou a citlivým, promyšleným přednesem. 

KUTNÁ HORA

• 31. března
Probouzení Kutné Hory - 7. ročník slavnostního
zahájení turistické sezóny na Horách Kutných,
tentokrát o lidech hříšných a činech ohavných
ve stříbrném městě! Formou hraných scének
návštěvníky seznámíme s těmi nejproslulejšími
kriminálními případy Hor Kutných.

POLIČKA

• do 8. dubna
Jarní očista Velikonoce přichystá… - v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce - výstava ve třídě
Bohuslava Martinů s jarní tematikou o tom, jak
v době před více než sto lety lidé prožívali předve-
likonoční období. Jaké prostředky a úkony užíva-
li k očistě svých příbytků, těla i ducha a jaké
symboly svátek jara provázely. 

TELČ

• 31. března
Vítání svátků jara - s vystoupením horáckých
folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavoři-
čan Telč a s předváděním tradičních řemesel
od 14.00 na náměstí Zachariáše z Hradce. Zahá-
jení výstavy Venkovské stavby na Moravském
Horácku ve vstupní síni radnice po skončení akce
na náměstí cca v 15.30.

TŘEBOŇ

• 16.-18. března
Třeboň poetická - Divadlo J. K. Tyla - Jihočeská
postupová přehlídka divadla poezie a umělecké-
ho přednesu na Wolkrův Prostějov 2012.

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

Inspirace
z České inspirace 

Smutné loučení s postupem do II. ligy
špatný výsledek. Mladíci z České Třebové slavili postup
do II. ligy již dvě kola před koncem. Sportovně jsme jim
popřáli hodně úspěchů. 
V hospodě v hale jsme si přehráli naše nedělní partie.
Všichni jsme najednou viděli, jak snadno mohli Martin
a Karel ubránit pozici a díky materiální převaze zvítě-
zit. Ale to je to kdyby…, které neplatí ani v šachu a ani
v životě. Ještě více jsme si uvědomili, jak stále velký
lesk má náš postup do II. ligy před třemi lety.
Pokud spadne z druhé ligy Akis Pardubice, Vysoké
Mýto a Zaječice, bude krajský přebor v příští sezóně
pěkně nabitý.                       Text a foto Jaromír Odstrčil,

předseda šachového oddílu TJ Jiskra Litomyšl.

Litomyšl x Česká Třebová (3:5)
V neděli 26. února odehráli litomyšlští šachisté beze-
sporu zápas roku a zápas pravdy. Jedině vítězství jim
mohlo uchovat naději k návratu do II. ligy. 
Družstvo České Třebové je v letošním roce k nezasta-
vení. Doposud vyhrálo všechny zápasy. Základ tohoto
družstva tvoří parta 6 mladých mužů ve věku 23 - 26
let. Jde o absolventy třebovského gymnázia, kteří
dokázali 2x vyhrát nesmírně silné mistrovství České
republiky středních škol. Díky svým výborným výko-
nům tito hoši tvoří již 6 let páteř A týmu. V minulosti
jsme je vždy poráželi, ale vše jednou končí. Kluci se
stále lepšili, u nás kmetů platí spíš opak. Přesto jsme
nastoupili k zápasu s odhodláním zvítězit a zlomit
a v neposlední řadě zkusit již pošesté pokořit zpupné
mládí. Zápas pro nás začal dost nešťastně. Velmi rychle
prohrál s jedním z mladíků Láďa Zeman, nečekaná byla
i snadná prohra jedné za našich opor a nosiče bodů
Jirky Doseděla. A bylo to 0:2 v náš neprospěch...
V ostatních partiích se úporně bojovalo a vypadalo to,
že máme v pěti z nich šanci na výhru a jedna partie je
remízová. Naprosto profesorsky a stylově vyhrál Jirka
Šváb a snížil náskok soupeře. Martin Zeman měl celou
figuru navíc a musel jen odrazit útok soupeře. Karel
Škeřík měl kvalitu a tak jsem se těšil na dva body.
V časových tísních ale přišla studená sprcha. Martin
špatně bránil a po chybě prohrál. Karel podcenil souhru
bílých figur a přišla další prohra. Bylo po zápase. Lucka
Bartošová ještě spolehlivě korigovala výsledek a remí-
zy Vaška Pekaře a Martina Daniela jen potvrdily pro nás

150 roků od založení Sokola

Inzerce
Prodám rozkládací gauč (modrá kostka). Velmi pěkný.
Cena dohodou. Prodám dámské kolo (starší). Levně.
Tel.: 732 688 037. • Prodám sbírku Julius Mařák
výběr z pozůstalosti. Jedná se o 30 světlotisků, 15
barevných a 5 černých autotypů na zvláštních listech a
7 autotypů v textu. Info na tel.: 721 128 932. • Pro-
dám hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající
astronomy, kompletní souprava, včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604 961 269. Pro-
dám mobilní telefon Nokia 6070, barevný displej,
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organi-
zér, hry, s nabíječkou, jako nový, ve 100% stavu, jen
800 Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Dvě dlouholeté opory litomyšlského týmu RNDr. Jiří Šváb
a Ing. Karel Škeřík.

Oslovil mě článek v denním tisku. Určitě vystihuje vše, co
Sokol znamená: „Je to jedinečný duch kamarádství,
hrdosti na svoji zem i na její hrdiny! Je to snaha být čest-
ným člověkem a spojit duševní i tělesné zdraví!“

Dne 16. února 1862 bylo v Praze založeno jedno z nejvý-
znamnějších hnutí. SOKOLové se věnují sportu i kultuře.
Dnes je více než 180 tisíc členů tohoto spolku. Jsou to
členové aktivní i přispívající. Litomyšl má to štěstí, že
naši předkové vybudovali v nepřehlédnutelném místě
sokolovnu, kterou obdivují návštěvy města. Pokud
mohu, svěřím se s některými podrobnostmi i s osobním
a rodinným vztahem k tomuto hnutí i sokolovně.
Celý svůj život jsem chodil okolo sokolovny s úctou
a obdivem. Opukové sokly jsou ze skály našich předků
z Benátek. Tento kvalitní kámen do dnešních dnů
nezaznamenal ani působením povětrnostních vlivů

jakýchkoliv změn. Moje maminka byla aktivní členkou
Sokola a byla místonáčelnicí Pipichovy župy v Pardu-
bicích. S dalšími kamarády jsem se zúčastnil v roce
1948 XI. Všesokolského sletu v Praze. Cvičební sestavy
s námi nacvičil a na slet nás vedl nezapomenutelný
bratr Miroslav Mlejnek. Poté nastala odmlka. S velikou
radostí jsme po roce 1989 jeli na další slet. Byl v roce
1994 a ještě na Strahovském stadionu. Další slety byly
v roce 2000 na Rošického stadionu - také na Strahově.
Radost nám udělali i naši potomci, kteří zde také cvi-
čili. Poslední slet byl v roce 2006, kde pan prezident
Havel prohlásil: „Zdravím vás a doufám, že tento slet
nebude poslední.“ A nebude! Dne 1. července 2012
na stadionu Eden bude cvičit přes 15 tisíc cvičenců.
Těšíme se!
Přeji Sokolu, aby se mu dařilo! A hlavně litomyšlské
jednotě!                                               Jaroslav Jiráček 
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Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl 
So 10. 3. od 10.00 - 7. kolo Českého poháru
2011/2012 v Lidovém domě
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 

So 10. 3. - 12. turnaj - Zápasy 3. tříd 
Ne 18. 3. - Litomyšl x Pardubice 1 - 11. kolo -
Krajská liga přípravek 2002
Jízdárna - Hřebčín Suchá

So 17. 3. a 31. 3. od 13.00 - Veřejný trénink -
jezdectví
Ne 25. 3. - Skokové soustředění s J. Skřivanem
Pá 30. 3. - Drezurní soustředění s D. Čápovou
www.stajmanon.cz
Potápění - Městský bazén Litomyšl

So 24. 3. od 18.30 do 20.30 - Potápěčská škola
Pisces Diving World a Městský bazén Litomyšl
zvou na potápěčskou exkurzi zdarma v bazénu.

Kam za sportem

Potápění opravdu
pro každého

I děti chtějí rybařit
Kdo četl příběh od Oty Pavla Jak jsem potkal ryby, dá
mi určitě za pravdu, že pro dospívající chlapce, ale
i děvčata je rybaření dobrodružstvím. Touží po něm,
přestože nemají dědečka rybáře s chalupou na břehu
Berounky. Prožitky z rybaření uprostřed přírody
mohou mladí rybáři absolvovat i v okolí svého bydliště
u rybníků a ostatních vodních nádrží v dostupném
okolí svého bydliště. 
Aby se chlapci a děvčata rybáři stali, umožňuje Český
rybářský svaz (ČRS) organizováním kroužků mladých
rybářů. V nich se seznamují se základy rybolovné tech-
niky, s životem jednotlivých druhů ryb a ostatních
živočichů žijících ve vazbě na rybníky, vodní toky
a jejich okolí. Nelze opomenout i zákony, vztahující se
k rybolovu a ochraně přírody. Vrcholem činnosti je slo-
žení zkoušek ze znalostí rybářských řádů a následně
získání státního rybářského lístku a povolenky k rybo-
lovu. Během pravidelných vycházek k vodě si mladí
rybáři prakticky vyzkouší, co se v kroužku naučili
z rybolovné techniky. Učí se také, jak se chovat v pří-
rodě a jak zacházet s ulovenou rybou. Na závěr krouž-
ku se mladí rybáři zúčastňují rybářských závodů, které
pořádá naše Místní organizace Českého rybářského
svazu v Litomyšli.
Kroužky mladých rybářů provádějí svou činnost pod
záštitou Domu dětí a mládeže v Litomyšli. Pracují zde

3 kroužky s celkovým počtem 74 členů. Z celkového
počtu jeden kroužek v domě dětí a mládeže pod vede-
ním p. Drobného. V Morašicích vede kroužek p. Vavřín,
v Horním Újezdu p. Chadima a kroužek při školním
klubu III. základní školy vede p. Coufal. Je třeba zdů-
raznit, že práce dospělých členů ČRS ve vedení mláde-
že je bezplatná a dobrovolná. Všem, kdo věnují svůj
volný čas těmto aktivitám mládeže, je třeba vzdát díky
za jejich čas a dobrou vůli. Rovněž za hmotnou podpo-
ru činnost kroužků můžeme poděkovat p. Hendrycho-
vi a p. Vavřínovi z ARS Strakov.
Můžeme vyzvednout činnost kroužků mladých rybářů
v Morašicích pod vedením p. Václava Vavřína. Jen
z jejich činnosti: účast a prezentace činnosti rybář-
ských kroužků na rybářském festivalu ForFisch
v Praze, účast v krajském přeboru v rybolovné techni-
ce - soutěž rybářských kroužků 2011 (žáci Ondřej
Bačík 4. místo, Tomáš Sonnewend 5. místo, junioři
Václav Vavřín 1. místo), za juniory krajský přebor
v plavané 2. místo v soutěži družstev, závody v plava-
né Mostika - Lukavice 2011, Vaclav Vavřín ml. 3. místo,
2x 1. místo v rybářských závodech.
Všem mladým rybářům přejeme do další sezóny hodně
rybářského štěstí a dobré úlovky.

za Český rybářský svaz Místní organizace Litomyšl
Pavel Saqua

Dobré divadlo z Litomyšle
hledá grafika / grafičku

na výrobu plakátů a brigádníka
na pořádání kulturních akcí. Plat brigádníkům

50-100 Kč a další výhody.
Ozvěte se nezávazně na info@dobredivadlo.cz

nebo na telefon 777 637 888.

Potápěčská škola Pisces Diving World a Městský bazén
Litomyšl zvou 24. března od 18.30 do 20.30 na potá-
pěčskou exkurzi zdarma uvnitř plaveckého bazénu.
Chcete si vyzkoušet dýchat pod vodou a stát se
na chvíli potápěčem, ale ještě z různých důvodů váhá-
te? Právě pro vás je připravena potápěčská exkurze
neboli ponor na zkoušku. Uvidíte, jaký je svět pod
vodou, vyzkoušíte si jak „chutná“ stlačený vzduch
anebo jaké to je být oblečen v „potápěčském“. Mimo
jiné okusíte kolik celá výstroj váží a také jak moc voda
nadnáší. Chcete…, ale stále máte obavy, protože vás
při ponoření bolí uši a nevíte jak na to? Vůbec ničeho
se nemusíte obávat, protože po celou dobu u vás bude
vyškolený instruktor, který má obrovské zkušenosti
s tím, jak překonat počáteční obavy, co dělat, aby ouška
nebolela a hlavně jak všechna ta „hejblata“ ovládat.
Po absolvování exkurze máte možnost nastoupit
do kurzu přístrojového potápění a začít si užívat pod-
vodního světa…

Mgr. Michal Otýpka, foto promo foto 
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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, tel. 724 033 548
Rezervace na tel. 724 033 548
Po 10.00, 17.OO - Spin Flex, 19.00 
Út 8.00, 16.00, 17.45 - 60 minut, 19.30 
St 6.30, 10.00, 17.00, 19.00 
Čt 8.00, 16.00 - Spin Flex, 17.45 - 60 minut, 19.30 
Pá 17.30 - 120 minut 
So 10.00, 17.00,  Ne 10.00, 18.00 
Možnost objednání i mimo uvedené lekce
pro kolektivy minimálně 6 osob. 
•www.stratilek.cz
FIT-LINE Lucie Jandíková
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 
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, Ne - individuální rezervace
St 16.00-19.00 - muži / 19.00-22.00 - bez omezení
(do konce března)
Čt 16.00-20.00 - ženy / 20.00-23.00 - bez omezení
(do 12. dubna)
Pá 16.00-19.00 - muži / 19.00-22.00 - bez omeze-
ní (do 13. dubna)
Poslední vstup 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 - předškolní děti
Čt 18.00-19.00 - ženy - zdravotní cvičení
Čt 19.00-20.00 - muži
Zimní stadion Litomyšl, tel. 461 612 179
Veřejné bruslení končí 18. 3.:
Každou So a Ne + o jarních prázdninách 12.-16. 3.
- 13.30–15.30

Sport, cvičení

HLEDÁTE LEPŠÍ CENU?

KAMENICTVÍ POLIČKA

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

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

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

dlažby, meliorační žlaby.

Volant versus
řídítka v Kartaréně
Zima se pomalu blíží ke konci a všichni automobiloví
i motocykloví závodníci se chystají na start nové moto-
ristické sezóny. Jak už se stalo dobrou tradicí udělali si
mnozí ve svých horečných přípravách na novou sezónu
čas a přijeli 18. února na setkání mistrů motorových
sportů do litomyšlské Kartarény. Majitel Kartarény
Litomyšl pan Savčuk spolu s organizátorem setkání
Janíkem připravili napínavý a náročný čtyřhodinový
závod družstev. Na programu však nechybělo ani pří-
jemné zpestření v podobě módní přehlídky plavek.
Samozřejmostí byl i velmi bohatý raut a široký výběr
míchaných nápojů na baru.
Setkání se svými soupeři a dobrá nálada. To byl hlavní
úkol litomyšlského setkání, jehož vrcholem pak byl
čtyřhodinový závod šesti týmů na motokárách. Při
samotném startu závodu museli nejmladší členové
týmů oběhnout závodní trať po svých a až následně
mohli vystartovat piloti motokár. Už v tomto startov-
ním kole došlo k několika šťouchancům, které se

následně přenesly i za volanty motokár na závodní trať.
Nebyla nouze o drobné karamboly po celý průběh závo-
du, ovšem nic nepřekročilo hranice fair play. Poděko-
vání patří především mechanikům Kartarény, kteří
připravili motokáry tak precizně, že přežily celý závod
a všechny karamboly na trati bez potřeby servisního
zásahu.
Vítězství si nakonec odvezl tým Okruháři MONROE
ve složení David Vršecký, Michael Vorba, Michal Matě-
jovský , Tomáš Mičánek, Roman Krejčí a Ondřej Koubek,
následován týmem Motorkářů Orlimex, kde startoval
Michal Votroubek, Martin Žerava, Václav Rozehnal, Erik
Provazník, Milan Špičák, Karel Kusý a Sergej Pavlovec.
Třetí se umístil tým Vrchařů Nutrend ve složení Václav
Janík, Dan Michl, Jan Čermák, Lukáš Tomeček, Otakar
Krámský, Pavel Malý a Tomáš Hajro. Čtvrté místo obsa-
dil tým Autocrossařů RSAS s jezdci Václavem Fejfarem,
Vítem Nosálkem, Vladislavem Štětinou, Martinem Švá-
benským, Vojtěchem Károu, partnery Jiřím Svobodou
a Kamilem Vokasem, následován týmem Rallye AMItec,
složeným z Jaromíra Tarabuse, Davida Spisara, Martina
Hudece, Pavla Lunga, Jana Suleka a Ondřeje Kováře.
Startovní pole uzavřel tým Výběr Orion, sestavený
ze členů různých motoristických disciplín, kteří se
pro velký zájem do své kategorie nevešli. Týmová sesta-
va byla Pavel Jelínek, Petra Vykydalová, Jiří Koubek
a dále pánové Bulva, Rozehnal, Burget a Melicherík.
Hlavním partnerem akce byla společnost MONROE, dal-
šími partnery pak společnost NUTREND D.S.,
AMItec:autoservisni-technika.cz, RSAS, LIQUI MOLY,
PAS Zábřeh na Moravě a.s., BMW Power, Orion a Orli-
mex.                           Rostislav Boušek, foto Radek Kočí



26

Do Litomyšle putovalo devět ocenění
za sportovní výkony

Ocenění litomyšlských sportovců:
V kategorii Jednotlivci – dospělí si cenu převzali:
1. místo: Martin MICHEK, motokros (Orion Litomyšl

- RS Petrol Team). 3. místo v mistrovství světa třídy
MX3 (první medaile pro český motokros z MS po 35
letech), mezinárodní mistr ČR ve třídě MX3-Open, 2.
místo v mezinárodním mistrovství ČR družstev s Orion
Teamem. (Cenu převzala Martinova maminka.)           n

Nejlepší sportovci roku 2011 regionu Svitavska byli oceněni na slavnostním večeru v Tylově domě v Poličce 2.
února. Z nominací v jedenácti kategoriích se ceny dočkalo čtyřiatřicet jednotlivců a kolektivů, pětatřicátým byl
sportovec, kterého zvolili v hlasování čtenáři Svitavského deníku.  Mezi oceněnými samozřejmě nechyběli
zástupci Litomyšle. Název města zazněl během večera celkem devětkrát. Dalších jedenáct nominací se na ceny
neproměnilo.
Cílem projektu Nejlepší sportovec roku je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků, dosažených
v jednotlivých okresech a krajích České republiky. Jde o ohodnocení talentů, dospělých, jednotlivců i kolektivů,
handicapovaných sportovců, veteránů, trenérů cvičitelů, ale také připomenutí činů fair play či uvedení těch nej-
lepších do síně slávy. Na pořádání ankety se spolupodílejí Regionální sdružení sportů Svitavy, Svitavský deník,
města Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebová, Jevíčko, Březová nad Svitavou a s nimi i reklamní a marke-
tingová agentura ČOK CZ.

Z kategorie Jednotlivci – dorost byli úspěšní tito lito-
myšlští zástupci:
2. místo: Tomáš KABRHEL, duatlon a triatlon (DTC

Litomyšl). Mistr ČR v duatlonu juniorů, vicemistr ČR
v triatlonu juniorů, 3. místo v závodu Evropského
poháru juniorů v Bulharsku, účastník mistrovství
Evropy ve Španělsku a mistrovství světa v Číně, pro rok
2012 díky svým výborným výkonům získal angažmá
v německé bundeslize. n

Stejně jako loni si v kategorii Veterán (Masters) přišli
pro ocenění:
Jiří BOŠTÍK, cyklistika (Cyklo Stratílek Litomyšl).
V kategorii Masters trojnásobný mistr ČR, 2 x 3. místo
mistrovství ČR, 7. a 8. místo na mistrovství Evropy,
vítěz extraligy Masters.                                                n

Vladimír NOVOTNÝ, atletika (Jiskra Litomyšl). Troj-
násobný vítěz Evropských veteránských her (European
Masters Games) v disku, kladivu a vrhačském pětiboji.

Na slavnostním galavečeru vystoupili zpěváci Jaromír
Adamec a Monika Agrebi, která mimo jiné zazpívala
hymnu soutěže. Trojici doplnil Martin Kovář z Poličky,
vítěz okresního kola Šance pro talent. Celou akci
moderoval Ondřej Krátoška, komentátor programu
Eurosport.                                    Text a foto Jana Bisová

4. místo - Veronika JANDOVÁ, karate (Jiskra Lito-

myšl). Mistryně České republiky v kumite dorostenek
ve váze nad 59 kg, členka vítězného družstva juniorek
v české lize družstev, nominace na mistrovství Evropy
kadetů a juniorů. n

v roce 2011 k medailovým úspěchům v rámci mistrovství
světa a Evropy, v mezinárodním mistrovství ČR jednot-
livců a v mezinárodním mistrovství ČR družstev. n

4. místo: Jiří SKŘIVAN,

jezdectví (Stáj Manon

Litomyšl). Vítěz finále
Skokového poháru České
pojišťovny 2011, nejpres-
tižnějšího českého seriálu
v parku- rovém sportu.    3

3. místo: Petr BARTOŠ, motokros (Orion Litomyšl –

RS Petrol Team). Mistr Evropy ve třídě Open, meziná-
rodní vicemistr ČR ve třídě MX3-Open, 2. místo v mezi-
národním mistrovství ČR družstev s Orion Teamem. n

V kategorii Kolektivy – dospělí cenu získala:
Jiskra Litomyšl (atletika muži). Jako nováček 1. ligy
družstev obsadil tým v premiérové sezóně 5. místo
a zajistil si tak prvoligovou příslušnost pro další rok. n

Mezi trenéry byl za Litomyšl nejúspěšnější:
Petr KOVÁŘ, motokros (Orion Litomyšl - RS Petrol

Team). Manažer a motokrosový trenér dovedl svoje svě-
řence z Orion Teamu Martina Michka a Petra Bartoše

Inzerujte
v Lilii!

ceník na
www.litomysl.cz
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Stiga hokej se hrál v Litomyšli i Kladně
Litomyšlská stiga liga ve druhém kole

V sobotu 4. února do Domu dětí a mládeže Litomyšl
dorazilo 11 účastníků na 2. kolo Litomyšlského pohá-
ru 2012 ve stiga hokeji. Nedorazil sice překvapivý
semifinalista z ledna Josef Malý, ale zase poprvé
od prosince 2009 přišel Daniel (Dáda) Polák a mile pře-
kvapil: ze základní skupiny postoupil do play-off
a nechal za sebou i Milana Zemana. 
Ve čtvrtfinále neměli favorité velké starosti, jen Michal
Boštík získal první vítězství nad Jiřím Junkem až
v prodloužení. Velmi snadno 3:0 na zápasy porazil v
semifinále Patrik Petr Zdeňka Lopaura, Robert Jež měl
s Michalem práci jen o zápas delší. Ve finále pak Pat-
rik Robertovi dovolil jen 1 prodloužení. V boji o 3.
místo Michal dobře začal, ale Lopy 3 výhrami rozhodl.
Skupinu o 5. místo vyhrál Tomáš Halama a skupinu
útěchy Dominik Kubík. Celkově vede P. Petr 80 b., 2.
Z. Lopaur 65 b., 3. R. Jež (THC Stiga Svitavy 93) 57 b.,
4. M. Boštík 56 b. atd.
Český pohár v šestém kole

Středočeské Kladno v sobotu 11. února poprvé hos-
tilo turnaj o Český pohár 2011/2012 a na 6. kolo
tohoto mezinárodního podniku se z České republi-
ky, Slovenska, Německa a Velké Británie sjelo 79

hráčů. Klub Stiga HC Benátky oproti plzeňskému tur-
naji výrazně zvýšil počet svých účastníků na sedm:
do elitní A-skupiny postoupil Patrik, Béčko si zajistil
Michal, v Céčku se překvapivě ocitl Jindřich Petr
s Pepou Malým, kteří za sebou v Déčku nechali bra-
try Halamovy a v Éčku Milana Zemana. 
Patrik si 3. místem v Áčku zajistil pro osmifinále
přijatelného soupeře a Jiřího Váchu (SHC Cheb)
porazil 3:0. Ve čtvrtfinále však padla kosa

na kámen. S Tomášem Zamutovským ze Slovenska
prohrál 1:3 (1:6, 3:1, 2:4, 3:6) a obsadil své obvyklé
5. místo. I Michal se v Béčku probil do play-off, ale
protože postoupil až z 8. příčky, čekal na něj vítěz
skupiny Tomáš Lahučký (Absolut Desperation),
porážka 0:3 a 32. místo. Poslední body pro klub
prvně od turnaje v Chebu v březnu 2010 přidal
Jindra, který se na neklouzavých stolech Céčka
na 53. místo neskutečně nadřel, 55. skončil Pepa,
62. Ivan a 64. Tomáš Halamovi a 76. Milan. Zvítězil
Lukáš Turoň (THC Třinec) před Zdeňkem Matouš-
kem ml. (HCS Žabka Praha) a Janem Dryákem (Big
Band). 
V průběžném pořadí jsou druhé 2 příčky prohozené,
4. P. Petr, 40. T. Halama, 41. J. Malý, 44. M. Boštík
atd. V hodnocení klubů jsme 6. příčkou o 1 bod
stáhli ztrátu na celkově 6. THC Stiga Elites. Tabulku
juniorů vede Patrik, Pepa je 6. a Michal 7. Mezi vete-
rány je Tomáš 12.
Teď už nezbývá než poctivě připravit 7. turnaj seriá-
lu, který se v Lidovém domě v Litomyšli uskuteční
v sobotu 10. března, což je i vaše šance zúčastnit se
aktivně i pasivně – vstup diváků je volný!

Text a foto Jindřich Petr

Seminář karate na Veselce
přestože tuto katu cvičím 20 let. Nové poznatky, pře-
devším ve správném nafázování boků, mi daly jasně
najevo, že karate se učíme celý život. To ostatně potvr-
dil i Kamil Guzek při společném obědě. Vyprávěl nám

nejen o karate, ale i o životě v Japonsku, které poměr-
ně často navštěvuje. Vitální Japonce cvičící karate
v šedesáti či sedmdesáti letech najdete v každém
japonském dojo a vždy se na vás budou usmívat. 
Postavení karate v Japonsku není vůbec špatné, patří
tam dokonce mezi tři nejvyšší příčky oblíbenosti. Což
vyvrací domněnku u nás zakořeněnou, že karate je
záležitostí dělnické třídy. Techniky karate totiž sku-
tečně vycházejí z přirozených pohybů a z pohybů
vycházejících ze zemědělských činností (sekání
kosou, sekerou…).
V odpoledním tříhodinovém tréninku jsme probrali
zbylé čtyři základní kata. Nahlédli jsme do u nás zane-
dbávané oblasti anatomie pohybu a ještě zbyla trocha
času probrat si správný výklad nového zkušebního
řádu.
Seminář nebyl vyloženě fyzicky náročný, to ostatně
nebylo účelem, ale v hlavách nám to bude šrotovat
ještě dlouho. Teď už je jen na nás, abychom neustálým
cvičením přenesli poznatky z hlavy do celého těla.

Květa Ramešová, foto Petr Osecký

Na sobotu 11. února pozval náš trenér Jirka Kohák (2.
dan) do svého dojo na Veselce senseie Kamila Guzka
(3. dan Shotokan karate) z královéhradeckého Spar-
taku. Kamil je zároveň předseda sportovně-technické
komise Českého svazu karate. Účelem semináře bylo
sjednocení cvičení základních kata, která se ve většině
oddílů v různých bodech mírně liší. Vycházeli jsme z
učení Hirokazu Kanazawy (10. dan, prezident Meziná-
rodní federace Shotokan karate – SKIF) a konfronto-
vali drobné rozdíly v podání JKA – Japan Karate
Association.
V dopoledním tréninku jsme se nejprve věnovali
správnému nácviku dýchání v jednotlivých techni-
kách. Některé známé praktiky (nádechy v pozici
rukou nahoru a dozadu, výdechy dopředu a dolů) byly
doplněny novými poznatky, např. ve frekvenci dýchání
u rychle navazujících technik. Plynule jsme přešli k
cvičení základní kata Heian Shodan, kterou jsme roze-
bírali dvě hodiny a mám pocit, že to bylo stále málo,
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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

Druhá část Krajské hokejové ligy o postup do semifinále
Do druhé části hokejové ligy Pardubického kraje naši
hokejisté vstoupili s tříbodovým mankem na čtvrtou
Moravskou Třebovou. Soutěži kraluje Choceň, stíhaná
Světlou nad Sázavou a Chrudimí.
Čekalo nás 10 zápasů, do nichž jsme vlétli jako torpé-
do a postupně jsme vyhráli 4 utkání v řadě, první
v Chrudimi 2:4 , druhé doma se Světlou nad Sázavou
4:0, třetí v Moravské Třebové 3:5 a čtvrté v Hlinsku
2:10. Tato série vítězství se ziskem 12 bodů nám vytvo-
řila velice slušný 9bodový náskok nad Slovanem, který
se trápil a jeho naděje na semifinále se ztrácela. 
V posledním zápase první série nás čekala doma Cho-
ceň. Ještě ani v jednom utkání na hřišti soupeře
neprohrála a i v Litomyšli vyhrála i když těsně 2:3 až v
samém závěru. Obdobně nešťastně jsme prohráli
i druhé domácí střetnutí s Chrudimí 4:5, když stejně
jako s Chocní byl stav ještě pár minut před koncem
vyrovnaný. Poté jsme odjeli do Světlé nad Sázavou
a ani zde jsme nezískali jediný bod.  Prohrou 6:4 se
slibný náskok pomalu rozplýval. Černou sérii proher
dovršila Moravská Třebová, která nám vrátila předcho-
zí porážku i s úroky 4:6.  

Dva zápasy před koncem základní části soutěže jsme
měli stejný počet bodů s Moravskou Třebovou a navíc
ve středu 15. února zasáhla vyšší moc - přívaly sněhu
zabránily mužstvu z Chocně dorazit do Moravské Tře-
bové a zápas byl odložen. My jsme sice s problémy, ale
přece, porazili Hlinsko 5:3. Tehdy jsme netušili, co
na nás naši soupeři ušijí, a jak nás mohou zbytečně
ztracené domácí body mrzet.
Poslední kolo jsme odehráli v Chocni, kde jsme
ve velmi dramatickém zápase drželi až do 49 minuty
naději na zisk bodu, ale pak jsme neproměnili trest-
né střílení a Choceň nám nakonec radost překazila
a vyhrála 8:3. Moravská Třebová prohrála v Chrudi-
mi 6:0, a tak o čtvrtém postupovém místě rozhodl až
odložený středeční zápas, který se hrál v pondělí
20. února v Moravské Třebové. Choceň i bez největ-
ších hvězd dokázala v Moravské Třebové zvítězit
1:2, a tak v konečné tabulce zůstáváme čtvrtí, čímž
se jako poslední mužstvo kvalifikujeme do semifi-
nále spolu s Chocní, Světlou nad Sázavou a Chrudi-
mí. Již samotný postup do semifinále je vcelku
úspěchem. V mužstvu dochází ke generační výměně

a pomalu, ale jistě v něm zakořeňují nové tváře
z juniorky - bratři Štěpán a Matěj Švecové, Radim
Skalník, Ondřej Dvořák, Jiří Štěrba, Jan Krutina,
Josef Hynek, Petr Pakosta. Na druhé straně mužstvo
opouštějí k naší lítosti Petr Pešina, Lukáš Matys,
David Šedivý.

Jiří Mlejnek, foto František Renza 

Štěpán Švec

Motoskijöring v samém závěru
Seriál Mezinárodního mistrovství České republiky
(MMČR) v motoskijöringu „Orion – Shiva KTM Cup
2012“ vyvrcholil posledním 8. podnikem 19. února
na závodišti Pod hradem v Dobřanech v Orlických
horách. Historicky byl už 96. mistrovským závodem
v motoskijöringu. Dobřanským pořadatelům ale při-
pravila paní zima svými vrtochy hodně starostí. Sně-
hové přívaly si dokonce vynutily použití sněhové frézy
nejen na obnovu předem připravené trati, ale
i na vlastní příjezd do Dobřan i do místního motoristic-
kého areálu. 
Všude v nižších polohách v neděli ráno vydatně prše-
lo, a to i několik kilometrů od Dobřan. Při příjezdu
na závodiště ale čekalo jezdce vzorně připravené závo-
diště s velkým množstvím sněhu, který prakticky
po celý den přibýval. Trať byla samozřejmě rozměklá
a těžká, hlavně pro jezdce. Záleželo na technice jízdy,
některým dvojicím působil problémy i výjezd před
poslední zatáčkou u cíle. 
Podobně jako v Nekoři se s tratí v kvalifikačních jíz-
dách nejlépe vypořádali Sládek s Čížkem a Mohaupt
s Hotovým, jejich tempu stačili i bratři Šrolerové.
A tak mohli diváci očekávat zajímavé boje ve finále,
kde měli všichni z nich šanci na mistrovský titul. Už

po startu ale byli z tohoto boje předčasně vyřazeni
klášterečtí bratři. I když jezdec Patrik Šroler měl per-
fektní start, jeho bratr a lyžař Miroslav měl vedle sebe
prostě málo místa a při kolizi s Jindřichem Luxem si
poškodil lyži. Zdá se, že pobyt na stupínku nejvyšším
se zalíbil Mohauptovi s Hotovým, když opět perfektně
odstartovali. Za nimi se objevili Sládek s Čížkem a J.
Mňuk s Langrem. Mohaupt s Hotovým jeli podobně
jako v Nekoři bez chyb a s velkým nasazením. Vůbec
jim nevadila těžká trať s vyjetými kolejemi. Sládek

s Čížkem jeli blízko za nimi, ale bylo jasné, že při
jejich zkušenostech se spokojí s 2. pozicí, která jim
bohatě zaručovala obhájení mistrovského titulu.
Nevadilo jim, když je 2 kola před cílem ještě předjeli
Mňuk s Langrem. 
Mistrovský titul v Dobřanech obhájili Sládek s Číž-
kem, kteří podávali po celou sezónu nejstabilnější
výkony a jejich nejhorším umístěním bylo 5. místo
v jihočeské Rodné. Do své sbírky tak přidali k titulům
z let 2009 a 2011 3. mistrovský titul. V počtu titulů
tím dostihli své největší soupeře bratry Šrolery. 
I v Dobřanech vypsali pořadatelé závod pro jezdce
hobby o pěkné a hodnotné ceny. Zvítězili Kavka se Sabo-
tou ze Žamberku, kteří si tak spravili chuť po nepříliš
vydařeném sobotním závodě v Nekoři. Na 2. pozici
skončili Rous s Regnardem z Lukavice. Na stupních
vítězů je doplnili jilemničtí jezdci Jerie s Rumlem.
Celkové výsledky seriálu MMČR v motoskijöringu
2012: 1. Josef Sládek – Petr Čížek, Dukla Racing,
Honda, 128 bodů • 2. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový,
SMS motokrosu Benátky n. J., Honda, 123 bodů • 3.
Josef Mňuk – Filip Langer, Mňuk Motokros Team,
Yamaha, 114 bodů • 4. Patrik Šroler – Miroslav Šroler,
SMK Klášterec nad Orlicí, Yamaha, 107 bodů • 5. Mar-
cel Hock – Jonáš Berger, SMS motokrosu Pardubice,
Suzuki, 91 bodů • 6. Michal Roušavý – Lukáš Mareš,
Orion Team Litomyšl, Honda, 86 bodů.

Josef Vašíček, foto Miroslav Jireček

TJ Jiskra Litomyšl
pořádá tradiční nákupní

jarní zájezd do Polska
Kudowa Zdroj.

Sobota 14. dubna 2012, 
odjezd v 7.00 hod.,

návrat kolem 15. hodiny,
cena Kč 140,- 

závazné přihlášky: tel. 775 913 400,
461 618 672 do 10. 4. 2012.

Valná hromada TJ Sokol
Valná hromada pro všechny dospělé členy Tělový-
chovné jednoty Sokol Litomyšl se uskuteční ve středu
21. března v tělocvičně sokolovny od 17.00.

Dana Kmošková 


