
Slunečný víkend 24. a 25. března se v Litomyšli nesl
ve znamení vítání jara. Na řadě míst ve městě se totiž
rozhodli připojit k akci s názvem „Přivítejte s námi
jaro!“, která byla zároveň zahájením sezóny nejen
na zámku. Velká část programu se soustředila
na zámeckém návrší, a to především v sobotu 24.
března. Odehrála se zde řada akcí pro děti i dospělé,
jarmarkem počínaje a strašidly konče. 

Zámek lákal na nové

prohlídkové trasy

V regionálním muzeu
bylo možné navštívit
workshop s výtvarní-
kem Vladimírem Ví-
chem a fotografem
Milanem Dvořákem.
V zámeckém saletu
ochutnat víno. Naopak
na Veselce vítali jaro
pivem a Malou pivní
slavností. V Galerii
Miroslava Kubíka otev-
řeli novou výstavu
...probatum est a v Ate-
liéru Duke Bohemia již
vládla velikonoční
atmosféra. Ovšem
„dveře“ se netrhly pře-

devším na zámku. „Náš úvod sezóny je vítáním jara.
Máme tady proto žlutá kuřátka, mláďátka a všechno
to jarní hemžení. Zámek také otvíráme jarními trhy.
Program zpestřila vystoupení dětských pěveckých
sborů, ukázka práce kováře a sokolníka,“ uvedla kas-
telánka Jana Sehnalová. Krom toho lákaly dvě nové
prohlídkové trasy. „Na druhou prohlídkovou trasu
jsme umístili výstavu Byl jednou jeden domeček.

Návštěvníci uvidí historické domečky a pokojíčky
pro panenky od místní sběratelky Dobromily Filové
a sběratelky paní Landové.      
Na zámku máme nejen bydlení princezen, ale také
venkovských lidí nebo americké farmy. Jedná se
o průřez od renesance až po současnost. I panenka
Barbie se svými domečky se stává už dneska historií.
Odhadem lidé najdou v expozici na šest desítek těch-
to domků,“ prozradila kastelánka. Výstava má však
i svoji druhou linii s podtitulem „Byl jednou jeden
domeček UNESCOvý“. K vidění tak jsou 3D modely
objektů, které zámecké návrší zažilo kdysi a zažívá
dnes – románskou baziliku Panny Marie, hrad Kostků
z Postupic a známý sgrafitový renesanční zámek.
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Vítání jara i nové sezóny

Litomyšl otevírá
Lázně ducha

Společné tiskové prohlášení k projektu 
„Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli“

Vzhledem k periodicky se objevujícím nařčením týka-
jících se Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli
a snahám udělat z této akce mediální kauzu, vydá-
vají Město Litomyšl a stavební společnost HOCHTIEF
CZ a. s. následující společné prohlášení:
• Mediální aktivitu vznikající okolo uvedeného
projektu považujeme za účelovou a nejspíš inicio-
vanou osobami, které se snaží ovlivnit právě probí-
hající výběrové řízení na dodavatele, jenž má
provádět další archeologický výzkum;
• Jednání o dalším financování záchranného
archeologického výzkumu probíhají mezi zúčast-
něnými stranami korektně a spějí k závěru přijatel-
nému pro obě strany;
• Polemika o dostatečném či nedostatečném
financování záchranného archeologického výzku-
mu je z uvedeného důvodu zbytečná, poškozuje
jednání mezi stranami a navíc je v době probíhají-
cího výběrového řízení nevhodná;
• Veškeré stavební práce probíhaly a probíhají
v souladu s požadavky archeologů provádějících
záchranný archeologický výzkum. Jedinou výjim-
kou bylo odstranění betonových nožek z již roze-
braných lavic v amfiteátru. V tomto případě se

jednalo o nedopatření a práce byly po upozornění
archeologů ihned zastaveny, aniž by způsobily
jakékoliv škody. Domníváme se, že přístup objed-
natele i dodavatele k archeologickému průzkumu
je více než vstřícný;
• I přes potíže, které jsou obvyklé i na mnohem
jednodušších stavbách než je tato, se stranám daří
držet konečný termín realizace, tj. dokončení
a předání v 06/2013. Objednatel i dodavatel se
snaží řádně vypořádat se všemi vzniklými potížemi
tak, aby byl náročný termín dodržen. Naopak akti-
vita stran snažících se o zištné zvrácení a kompli-
kování výběrového řízení zbytečnou medializací
může způsobit zpoždění v úspěšném dokončení
rekonstrukce této významné kulturní památky.
• Výše uvedené strany se dohodly, že až do dokon-
čení výběrového řízení na další archeologický
výzkum a uzavření dohody o jeho dalším financo-
vání, nebudou k této problematice poskytovat
žádná další vyjádření. 

Za objednatele Michal Kortyš,
starosta města Litomyšl,

za dodavatele Kamil Vykydal, výrobní ředitel
divize Pozemní stavby HOCHTIEF CZ, a. s.

Litomyšl dýchá Praze na paty. Tak toto tvrzení  zhruba
od poloviny 19. století nikoho nepřekvapuje. Brzy
však bude „staroslávná krasavice město L.” o celou
délku napřed. Chystá se totiž Otevření první litomyšl-
ské lázeňské sezóny, a ne tak ledajaké. O víkendu 28.
– 29. dubna se zde otevírají první Lázně ducha
na světě!
Na různých místech Litomyšle budou mít lázeňští
hosté možnosti zhlédnout roztodivné kousky divadel-

ní a býti svědky hudebních výkonů
nejrůznějších interpretů a těles
rozdílných žánrů. 
V sobotu 28. dubna ve 14.00 se
Na máchadle, v místech, kde podle
pamětníků ústil pramen, který
vyvěral ze země kdesi u staré plo-

várny, otevře lázeňská promenáda. Na promenádě
budou defilovat až do 22. hodiny prvotřídní umělci.
Víkendový program je tak bohatý, že by vyplnil prostor
pro tento článek nejméně dvakrát, proto vám, milí čte-
náři, přinášíme jen krátkou ochutnávku několika pra-
menů. Podrobný program a vysvětlení Kde se vzaly
v Litomyšli Lázně ducha, naleznete uvnitř Lilie.
Od 17.30 zahraje Na máchadle pianista a zpěvák Jiří
Šlupka Svěrák, kterého někteří Litomyšlané znají
z legendární inscenace ochotnického spolku Filigrán
Krvavý román.  OPSO čili Originální pražský synkopic-
ký orchestr jistě není třeba představovat. Zcela jistě
vytvoří pravou atmosféru doby R. A. Dvorského.
Ve Smetanově domě zahraje Divadlo Járy Cimrmana
hru Švestka.
Xavier Baumaxa, svérázný písničkář, hobbylingvista
a buřič vystoupí od 20.00 na Toulovcově náměstí.
Na 21. hodinu je naplánována velká událost výtvarné-
ho světa, a sice: odhalení neonového DNA vodopádu
Jiřího Davida. Třetí z neonových realizací tohoto
umělce se spustí z budovy Galerie Miroslava Kubíka. 
Sobotní program bude zakončen po 22. hodině kon-
certem jazz-punkové kapely Krásné nové stroje
v Kotelně.                                                   Prokop Souček



Z důvodů postupujících prací
na akci „Revitalizace Zámeckého
návrší“ dojde v období od úterý
10. dubna do září 2012 k uzavírce
Jiráskovy ulice mezi křižovatkou
s ulicí Mariánská po vjezd do fran-
couzské zahrady. V uzavřeném
úseku budou probíhat práce
na sejmutí vrchních vrstev komu-
nikace, výstavbě kanalizace
a pokládce nového dláždění.
Po jednáních mezi dodavatelem,
Městem Litomyšl, městským úřa-
dem i subjekty sídlícími v prosto-
rách návrší bylo toto řešení přijato
jako kompromisní a jediné možné. 
V rámci uzavírky dojde k úpravě
provozu v ulicích Mariánská
a Váchalova. Ulice Mariánská se
stane komunikací s jednosměr-
ným provozem ve směru od ulice Jiráskova k ulici
Váchalova. Jednosměrný provoz v ulici Váchalova
bude otočen ve směru výjezdu do prostoru náměstí.
Průjezd ve směru Česká Třebová budou muset řidiči
volit průjezdem náměstím na křižovatku „U Vágnerů“.
Objízdné trasy značeny nebudou, neboť naprostá vět-
šina řidičů, která používala průjezd ulicí Jiráskova,
zná místní situaci. Na výjezdu z ulice Váchalova
do průjezdného profilu Smetanova náměstí bude
umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě.“ 
Průchod chodců ulicí Jiráskova bude umožněn
po zpevněném chodníku kolem zámecké zdi s provi-
zorním sestupem na komunikaci vedoucí do objektu
mateřské školy a výstupem kolem objektu pošty. Pří-
chod do budovy muzea a čajovny bude umožněn pouze

z ulice Mariánská a ulice B. Něm-
cové tzv. Fortnou.
V rámci těchto dopravních omeze-
ní lze očekávat zvýšenou intenzitu
provozu v ulicích Mariánská, B.
Němcové, Šmilovského a Zámecká
(alespoň v začátku jejího fungová-
ní, neboť předpokládáme, že prů-
jezd ve směru Česká Třebová
budou řidiči volit spíše prostorem
hlavního náměstí). Určitě se zvýší
také počet odbočujících vozidel
vlevo na výjezdu ze Smetanova
náměstí na křižovatce „ U Vágne-
rů“ , čímž bude ztížený průjezd
touto křižovatkou. 
Pokud to bude vedení zámku Lito-
myšl či Smetanovy Litomyšle,
o.p.s požadovat, je Město Litomyšl
připraveno také na dobu uzavírky

povolit stání autobusů v prostoru Smetanova náměstí.
Rada města Litomyšle i Městský úřad Litomyšl věří, že
se společnými silami a vzájemnou ohleduplností poda-
ří zvládnout tyto nevyhnutelné komplikace v systému
dopravy centra města. Městská policie, Městský úřad
a dopravní komise budou situaci trvale vyhodnocovat
a činit případné vynucené změny v přechodném
dopravním značení.
Omlouváme se občanům města, řidičům i návštěvní-
kům Litomyšle za nepohodlí, které jim tato dlouhodo-
bá uzavírka důležité komunikace způsobí. Prosíme
řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost změnám
dopravního značení v centru města.

Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství
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otevřená radnice

Z rady města
RaM souhlasí s přijetím sponzorských darů

na výstavu Julius Mařák (1832 - 1899), kterou pořádá
Městská galerie Litomyšl.

RaM bere na vědomí předložený protokol o vyhod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku "Instalování pro-
tipožárních čidel a základní rekonstrukce zastaralého
EZS v Městské galerii Litomyšl (dům U Rytířů)". Jako
nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy Karel Mach -
ELEKTRO-M, Nová 871, IČ 608 90 487. RaM pověřuje sta-
rostu města uzavřením smlouvy s touto firmou. 

RaM projednala výsledek konkurzního řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy
Litomyšl, U Školek 1117. RaM jmenuje na základě
výsledku konkurzního řízení, paní Mgr. Miroslavu
Jirečkovou od 1.8.2012 do 31.7. 2018  na pracovní
místo ředitelky Základní školy Litomyšl, U Školek 1117.

RaM bere na vědomí předloženou zprávu o vyhod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Služební vozidlo městské policie". Jako nejvýhodněj-
ší vyhodnotila nabídku firmy Boháč Milan s.r.o., IČ
25999966 se sídlem Obce Ležáků 814, 53701 Chrudim.
RaM pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dílo
s touto vybranou firmou. 

RaM souhlasí s umístěním 3 ks kontejnerů na elek-
troodpad v lokalitách ulice Z. Kopala, 17. listopadu
a Nová.

Jiráskova ulice bude do září uzavřena

Odbor výstavby a územního plánování Městského
úřadu Litomyšl oznamuje, že pořizuje územní studii
„Na Lánech“, která podrobněji než územní plán řeší
nezastavěné pozemky v prostoru mezi ulicemi
Na Lánech, Kornická a komunikací, která je prodlou-
žením ulice Družstevní a současnou severozápadní
hranicí zastavitelné plochy „obytná zástavba nízkopo-
dlažní – rodinné domy“. A dále pak plochy a koridory
mimo výše uvedené plochy nezbytné pro dopravní
a technickou infrastrukturu. 
Oznamujeme, že ve lhůtě do 20. 4. 2012 může každý
uplatnit své připomínky k této studii. Potom bude roz-
hodnuto o možnosti jejího využití. Územní studie „Na
Lánech“ je připravena k veřejnému nahlédnutí do 20.
4. 2012 na Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně
918, na odboru výstavby a územního plánování (kan-
celář č. 43) a na webových stránkách města Občan/
Město Litomyšl/Územní plánování.             Josef Filipi

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Územní studie
„Na Lánech“

Vybudování cyklostezky mezi Litomyšlí 
a Vysokým Mýtem odloženo

Rozpočet Města Litomyšle
na rok 2012 na webu
Podrobnou verzi rozpočtu včetně komentářů naleznete
na: www.litomysl.cz v sekci Občan/Město Litomyšl/
Hospodaření města.

Jednou z položek, která se nedostala do rozpočtu
na rok 2012, je i plánovaná cyklostezka. Ta v roce 2014
měla propojit Litomyšl s Vysokým Mýtem. „Rád bych
vyvrátil tvrzení, že se cyklostezka nedostala do rozpo-
čtu - pouze jsme věc odložili. Museli jsme se totiž vypo-
řádat se Zemědělským půdním fondem. Cena za vynětí
půdy z tohoto fondu mnohanásobně vzrostla a posu-
nula tak celý projekt v řádech milionů korun o několik
pater výš," vysvětluje starosta Michal Kortyš. Tato
skutečnost by neúměrně zatížila rozpočet města. To se
proto rozhodlo částečně změnit plánovanou trasu
a ušetřit tak nemalé prostředky. Kvůli tomuto kroku
by však město nestihlo zažádat ve stanovené lhůtě
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Je velká naděje, že podobný dotační titul bude vyhlá-
šen i na podzim tohoto roku. Pokud změny v plánova-
né trase stihneme do podzimu připravit, cyklotrasy
znovu oživíme," doplňuje starosta Litomyšle.

Realizaci cyklostezky připravuje Litomyšl ve spoluprá-
ci s Městem Vysoké Mýto, které prozatím není v přípra-
vách projektu tak daleko jako Litomyšl. Cyklostezka
by měla sloužit jako obslužná komunikace mezi městy.
„Pohybujeme se podle Loučné, kde je celá řada
významných technických památek, například mlýn
v osadě V Lukách. To by mohl být další rozměr plánova-
né trasy, která by mohla v budoucnu fungovat jako
naučná stezka," dodal Antonín Dokoupil.
Cyklotrasy propojí regiony

V minulém roce probíhala jednání mezi starosty Lito-
myšle a obce Trstěnice. „Naší vizí bylo zmapovat
a kopírovat historickou obchodní tepnu regionu, tzv.
Trstěnickou stezku a znovu tak napojit Litomyšl
na hlavní trasu - jih - sever, která vede z Vídně do Brna
a dále přes Letovice do našeho regionu," říká Michal
Kortyš. Cyklotrasa by měla dále směřovat na Vysoké
Mýto, Choceň a Ústí nad Orlicí.                                  -ps-

Nadace Proměny každý druhý rok vybízí města
a občanské iniciativy k tomu, aby usilovaly o grant
na úpravu nějakého druhu veřejného prostoru.
V letech 2010 - 2011 byla vyhlášena grantová výzva
na úpravy městského prostoru. V konkurenci 52 pro-
jektů zvítězil ten litomyšlský, nazvaný Nábřeží řeky
Loučné - Dialog mezi řekou a městem. 
„Využili jsme studie vypracované architektem Josefem
Pleskotem, která v minulosti řešila úpravy části nábře-
ží a přidali ji k žádosti jako podpůrný materiál pro roz-
hodování komise,“ uvedl starosta Litomyšle Michal
Kortyš. „Hranice území, o kterém se jedná, stále
upřesňujeme ve spolupráci s městským architektem,“
doplňuje Antonín Dokoupil z odboru rozvoje a investic
městského úřadu.
Otazník zatím visí nad tím, v jakém rozsahu bude
do projektu zahrnut park u Smetanova domu a travna-

tá plocha u splavu, v místech, kde je umístěna předza-
hrádka baru Garáž. 
Podkladem pro architektonickou soutěž, která bude
vyhlášena na začátku roku 2013, se stane výsledek
několika veřejných jednání s potencionálními uživate-
li. Ti všichni budou mít tento rok několik společných
workshopů. Ve zpravodaji Města Litomyšle Lilie pak
bude vydán dotazník.  „Byla sestavena pracovní skupi-
na, která připraví dotazník, na jehož základě budou
občané sami tvořit tento prostor. V pracovní skupině
jsou zástupci škol, seniorů i obyvatel Vodních valů,“
upřesňuje Dokoupil. Veškeré připomínky a náměty
občanů tak dostane vybraný architektonický tým
na stůl k případnému zapracování do projektu.
„Vyzývám občany, aby se na tvorbě prostoru aktivně
podíleli a účastnili se zmiňovaných wokshopů,“ říká
starosta Litomyšle Michal Kortyš.                             -ps-

Pomozte tvořit novou podobu Vodních valů

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle se
bude konat v úterý 24.dubna od 15.00 hodin v malém
sále Smetanova domu. Na programu jsou majetkopráv-
ní záležitosti, závěrečný účet města za rok 2011
a změny rozpočtu města na rok 2012.
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V anglickém parku řešíme díky evropské dotaci
také následky vichřice z roku 2008

Obnova a rekultivace zeleně je velmi důležitou součás-
tí projektu Revitalizace zámeckého návrší. Investor
projektu, kterým je Město Litomyšl, podal žádost
o odstranění 25 stromů a dvou keřových porostů o plo-
chách 200 a 80 m2 v zámeckém amfiteátru a jejich pod-
sadbu novými mladými stromy. Stromy byly vybrány
ve spolupráci s pracovištěm národního památkového
ústavu, specializovaným na historické parky a zahra-
dy, a s pracovištěm ochrany přírody. V zámeckém
parku bylo celkem zinventarizováno 157 dřevin. Něk-
teré z těchto dřevin byly již, kvůli svému špatnému
zdravotnímu stavu, odstraněny Národním památko-
vým ústavem nedlouho po vichřici v roce 2008. Připo-
meňme, že Město Litomyšl není majitelem pozemku.
Proto je součástí žádosti i smlouva o výpůjčce. Přílo-
hou je samozřejmě také závazné stanovisko státní
památkové péče k provedení sadových úprav v parku.
Orgán ochrany přírody (Odbor životního prostředí MěÚ
Litomyšl) vydal povolení ke kácení celkem 13 stromů
a 80 m2 keřů. V úvodu mnohastránkového rozhodnutí
orgán ochrany přírody uvádí: „Drtivá většina dřevin
nacházející se v zámeckém parku byla značně poško-
zena při vichřici v létě roku 2008. Tato vichřice poško-
dila především koruny dřevin, v kterých jsou ulomené
mohutné kosterní větve. Takto poškozené dřeviny byly
ponechány bez dalšího ošetření. Většinou se jedná
o dřeviny, jejichž stáří přesahuje 80 let a na kterých
v minulosti zcela absentovala jakákoli  péče. Takto
oslabené dřeviny, které investují energii do hojení

ran, jež kvůli svému rozsahu nejsou schopny zacelit,
se pak stávají biotopem pro celou škálu druhů xylofág-
ního hmyzu či patogenních dřevokazných hub, které
právě takto poškozené dřeviny vyhledávají. Tyto dřevi-
ny pak nejsou schopny se infekci či invazi hmyzu ubrá-
nit. Z tohoto důvodu došlo ke kolonizaci poškozených
dřevin mnoha druhy nejen bezobratlých živočichů.“ 
Většina dřevin disponuje dutinami, které představují
útočiště pro mnoho druhů ptáků či savců. Podle záko-
na o ochraně přírody a krajiny jsou chráněni nejen
zvláště chránění živočichové, ale i jimi užívaná sídla.
Odbor životního prostředí MěÚ Litomyšl proto zároveň
nevydal povolení ke kácení 12 stromů, v jejichž duti-
nách a puklinách se chránění živočichové usídlili.
Výjimku ze zákazu kácet „užívaná sídla“ chráněných
živočichů jako jsou např. veverka obecná, netopýr
rezavý, vousatý či severní nebo strakapoud prostřední
může dát pouze odbor životního prostředí a zeměděl-
ství Krajského úřadu Pardubického kraje. Důvodem
k udělení výjimky může být udržení provozní bezpeč-
nosti a odstranění dřevin v havarijním stavu ze zámec-
kého parku. Po udělení této výjimky je možné, aby
investor v budoucnu znovu požádal orgán ochrany pří-
rody o povolení kácení těchto dvanácti dřevin, které
jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, ale slouží
v tuto chvíli jako biotop pro zvláště chráněné druhy
živočichů.
Orgán ochrany přírody také nepovolil odstranění
200 m2 keřového porostu složeného z rybízu alpského

a jasanu ztepilého. „Keřový porost plní významnou kli-
matickou funkci tím, že zastiňuje přítok Gregorky,
ve kterém se nachází praménka rakouská vedená
v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako zranitelný
druh či blešivec potoční, kteří vyžadují zastíněná sta-
noviště,“ říká autor rozhodnutí Mgr. Vratislav Laška
a dodává: „Odstranění keřového porostu by bylo
možné po alespoň částečné změně náhradní výsadby
po odstranění tohoto porostu.“          
Na vybraných stromech, které jsou ve špatném zdra-
votním stavu, bude muset být proveden zdravotní řez.
Podle doporučení orgánu ochrany přírody by mělo
docházet k pozvolné obnově dřevin. V rámci projektu
budou do parku dosazovány převážně domácí druhy
stromů, které zde dnes rostou, 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 starých vykácených stromech
a na místech, kde již byly odstraněny stromy poškoze-
né vichřicí. Nově by mělo být vysazeno 43 kusů listna-
tých stromů, 15 kusů solitérních keřů, asi 3,5 tisíce m2

keřů a trvalek, založeno bude 3 tisíce m2 bylinných
trávníků a více než 2,5 tisíce m2 trávníkových ploch.
Dodejme, že kácení musí proběhnout v době vegetač-
ního klidu, tj. zpravidla od začátku listopadu do konce
března běžného roku.

Za projektový tým Michaela Severová

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu a tisková
mluvčí Města Litomyšl

Město Litomyšl v nejbližším období vedle úpravy
čistírny odpadních vod a budování kanalizace
Na Lánech a v Nedošíně žádné nové velké investice
nechystá. Finančně nejnáročnější projekty při
schvalování rozpočtu zůstaly pod čarou. V roce
2005 dosahoval majetek města 1 miliardy 700 mili-
onů korun, dnes čítá již dvě miliardy. „Tím, jak
roste majetek, zvyšují se i náklady na údržbu a pro-
voz. To všechno se záporně odráží v rozpočtu,“
vysvětlil na tiskové konferenci místostarosta
Radomil Kašpar.

Největší prioritu získávají úsporná opatření. Již
dva roky se investuje do snížení energetické
náročnosti. Zateplena byla budova školky, připra-
vuje se zateplení úřednického domu naproti
nemocnici v ulici J. E. Purkyně. „Na hlavním tahu
Litomyšlí chceme osvětlení vyměnit za účinnější.
Nová světla budou energeticky úspornější, osvět-
lení bude regulovatelné. Je podána žádost o dota-
ci, bude se dělat výběrové řízení na zhotovitele.
Pokud tyto peníze dostaneme, bude projekt reali-
zován," přibližuje starosta Kortyš.                     -ps-

Město investuje do úsporných opatření

Neničíme anglický park, vracíme mu původní podobu
Projekt revitalizace anglického parku vychází z jeho
původní podoby. Technická studie ateliéru HŠH
architekti, který navrhoval novou podobu zámec-
kých zahrad, se opírá o historickou dokumentaci.
Dnešní podoba anglického parku pochází z období
40. - 50. let minulého století. Dřívější tzv. vodní
prvky, které podtrhovaly „divoký ráz“ lokality, byly
v tomto období svedeny do potrubí a zakopány pod
zem.
„Přerostlé nekultivované stromy jsou dědictvím
minulých generací, které zeleň neudržovaly. Stro-
my, které byly staré jako naše republika, přežily bez
zásahu světové války - i pak se o ně nikdo nestaral.
To je můj názor i názor pana Jerie z Národního
památkového ústavu,“ vysvětluje starosta Litomyšle
Michal Kortyš.
Stejně silný osobní vztah, který mají někteří Lito-
myšlané ke stromům v anglickém parku, tak má řada
lidí i k zámeckému amfiteátru, kde prožila nezapo-
menutelné chvíle. „Když jsme žádali o zapsání Stát-
ního zámku Litomyšl na seznam UNESCO, ukázal se
být největší překážkou právě předimenzovaný amfi-
teátr z období socialismu, který zcela rozrušil
původní strukturu anglického parku. Museli jsme se

zavázat, že amfiteátr v této podobě necháme dožít,“
vzpomíná tisková mluvčí města Litomyšle Michaela
Severová.
Problémy s využitím zámeckého amfiteátru měla
i Smetanova Litomyšl. „Já se moc těším, až budeme
moci opery pořádat v nově upraveném prostoru.
V rozpadávajících se konstrukcích z padesátých let
už to nešlo, na pískovcové a betonové jeviště jsme
museli stavět kompletní druhé jeviště ze dřeva,
do betonových patek už nebylo možné instalovat
celou sadu laviček. Oprava nepřipadala v úvahu,
nevhodnou a necitlivou stavbu z doby, kdy se
památková ochrana podřizovala zájmům stranic-
kých rozhodnutí, nechávali památkáři existovat,
pro jakýkoli stavební zásah by však již nyní své sou-
hlasné stanovisko nedali. Po odstranění pevných
konstrukcí vznikne prostor, který bude možno vari-
abilně využívat s mnohem větší režijní kreativitou.
Představení už nebude vázáno jenom na jeviště,
ale scény se budou moci rozehrát přímo v parku
a diváka obklopit téměř ze všech stran. Mimo koná-
ní pořadů pak bude zatravněný prostor místem

pro odpočinek podobně jako Klášterní zahrady,
zatímco v současnosti zarůstal plevelem a betonové
obrubníky k posezení zrovna nelákaly. Variabilní
bude i kapacita, dosavadní rozložení laviček bylo
pevně dané, volný prostor ale umožní postavit tako-
vé hlediště, jaké bude pro typ pořadu vhodné. My
pro opery využijeme maximálně kapacitu zámecké-
ho nádvoří, abychom mohli pořad operativně přesu-
nout za nepříznivého počasí. Těším se ale
i na komorní pořady a naopak na koncerty pro mladé
publikum, kde volné sezení na trávníku umožní
kapacitu oproti současnosti i navýšit,“ spřádá plány
ředitel festivalu Jan Pikna.
Podle projektu umožní terasy do budoucna instalaci
mobiliáře hlediště o kapacitě asi 500 osob. Tato
kapacita bude moci být rozšířena ještě o mobilní
lavičky, s jejichž instalací se počítá v celé zámecké
zahradě. Maximální kapacita by tedy mohla být až
750 sedících diváků. Zbylí návštěvníci budou moci
využít přirozenou modulaci terénu," vysvětluje
starosta Michal Kortyš.  

-ps- foto archiv Smetanovy Litomyšle

Na počátku padesátých let nebyl problém vykácet zdravé
staleté stromy v zámeckém parku a do prostoru bez jakých-
koli archeologických průzkumů zasadit trvalou stavbu.
Improvizované lavičky z prken pak umožnovaly sezení až
3000 návštěvníkům, dalších 1500 bylo vpuštěno do areálu
na stání.
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Projekt Proměny nábřeží řeky Loučné v Litomyšli
Základní informace o projektu, harmonogramu pro-

jektu a zapojení veřejnosti

Město Litomyšl zvítězilo na konci loňského roku
v grantové výzvě nadace PROMĚNY, a může díky tomu
realizovat projektový záměr úpravy nábřeží řeky
Loučné. Příprava a realizace projektu proběhne
v letech 2012 – 2015. V letošním roce se uskuteční
místní šetření, které by mělo poskytnout souhrnný
přehled názorů a potřeb vás, místních obyvatel,
ve vztahu k řešené lokalitě. Výstupy z místního šetře-
ní se stanou součástí podkladů pro architektonickou
soutěž na návrh proměny nábřeží. Díky tomu budou
mít architektonické ateliery k dispozici podněty
od budoucích návštěvníků a budou s nimi moci pra-
covat při zpracování návrhu. Příprava soutěže pro-
běhne letos na podzim, vyhlášena bude na začátku
příštího roku. Ze soutěže vzejde vítězná studie, která
bude dále rozpracována do projektové dokumentace. 
Navazovat budou zákonem stanovená územní a sta-
vební řízení, poté budou zahájeny stavební a vege-
tační úpravy území. Otevření nábřeží po proměně se
předpokládá v prvním pololetí roku 2016. Projekt
bude financován z grantu nadace PROMĚNY ve výši
až 25 milionů Kč a z podílu 5 milionů Kč Města Lito-
myšl. Nadace PROMĚNY, která je soukromou nezis-
kovou organizací a prostředky na podporu projektů
získává od soukromých dárců, poskytne městu

kromě finanční podpory také podporu odbornou
a konzultační v průběhu přípravy a realizace projek-
tu. Nadace městu napomáhá při zapojování veřej-
nosti do projektu, organizuje architektonickou
soutěž, pomáhá při přípravě výběrového řízení
na dodavatele stavby, účastní se všech jednání
k projektu a poskytuje rady a doporučení pro úspěš-
nou realizaci projektu. Pokud město splní stanove-
né podmínky, může navíc získat od nadace také
příspěvek na zajištění údržby území ve třech letech
následujících po proměně.
Během jarních měsíců letošního roku proběhne
v rámci místního šetření podrobnější dotazníkový
průzkum zaměřený na proměnu nábřeží. Anketa, kte-
rou někteří z vás vyplňovali v loňském roce, byla zací-
lena na dvě lokality současně: na nábřeží řeky Loučné
a park u Smetanova domu. Cílem bylo zjistit zájem
veřejnosti o proměnu obou lokalit a základní předsta-
vu lidí o jejich využití. Připravovaný průzkum už
bude zaměřený pouze na nábřeží řeky Loučné (Vodní
valy), jehož proměna bude realizována v následují-
cích letech s podporou nadace PROMĚNY. Průzkum
bude zjišťovat podrobněji návštěvnost místa, jeho
nedostatky, problémy a náměty na zlepšení stávající
situace. Kromě dotazníkového šetření se uskuteční
na podzim setkání s veřejností za účelem představení
výstupů z dotazníků a zjištění názorů a připomínek

lidí k zájmovému území. O všech připravovaných
akcích budete podrobně informováni v dalších vydá-
ních městského zpravodaje Lilie. Vaše podněty
a názory jsou důležité proto, aby nábřeží po proměně
poskytovalo prostor odpovídající současným potře-
bám. Výstupy budou následně vyhodnoceny, zapra-
covány do soutěžních podkladů pro zpracování
architektonického návrhu a posouzeny k realizaci dle
finančních možností a limitů území.
Díky přípravě projektu a zjištění potřeb budoucích
návštěvníků by se z území přiléhajícího k řece Louč-
né mohl stát příjemný prostor pro trávení volného
času dětí i dospělých v Litomyšli. Využití potenciálu
přirozených vodních prvků ve veřejném prostoru
a jejich zpřístupňování lidem ve městech České
republiky stále velmi chybí. Právě dialog řeky
a města je hlavní myšlenkou projektového záměru
úprav nábřeží Loučné v Litomyšli. Společným cílem
Města Litomyšl, nadace PROMĚNY a občanského
sdružení, které pomáhalo s přípravou projektového
záměru, je zpřístupnění řeky lidem a zvýšení rekre-
ační hodnoty území. Po dokončení realizace by se
projekt mohl stát modelovým příkladem funkčně
řešeného prostoru nábřeží, který bude sloužit lidem
a který může navíc inspirovat další města k následo-
vání. Jolana Říhová, 

projektová manažerka nadace Proměny

Od roku 2009 potkávají občané v centru Litomyšle
osoby v reflexních oranžových vestách s emblémem
města Litomyšl. Dbají na čistotu veřejných prostran-
ství, nebo pomáhají s jarním úklidem ve školkách
a jiných zařízeních. Institut veřejné služby funguje
v Litomyšli poměrně úspěšně. V současnosti pracuje
v ulicích města 33 lidí. Do konce loňského roku jich
bylo evidováno 57.
Dlouhodobě nezaměstnaným není poskytována žádná
podpora v nezaměstnanosti, ale pouze tzv. dávky
hmotné nouze, případně dávky státní sociální podpo-
ry (přídavky na děti, příspěvek na bydlení) atd.
V úterý 20. března proběhlo v Litomyšli jednání s Úřa-
dem práce, který doporučil deset nových pracovníků.
Vesměs se jedná o osoby, které jsou v evidenci úřadu
vedeny dlouhodobě. Podle smlouvy mohou odpracovat
až 20 hodin týdně. Většinou tedy pracují čtyři hodiny
denně.
Podle koordinátora veřejné služby Václava Černého se
mezi těmito lidmi v poslední době objevují stále častě-

Veřejná služba, už
tři roky v Litomyšli

Konkurzní řízení na ředitele škol
Rada Města Litomyšle se na svém zasedání rozhodla,
že využije novely zákona a vyhlásí konkurzní řízení
na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení,
kteří jsou ve funkci déle než 6 let a jejich funkční
období končí 31. 7. 2012. 
Na konci března vypršela lhůta pro podání přihlášek
do konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů: 
Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, Základní školy
Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, Domu dětí a mládeže,
Litomyšl, 17. listopadu 905 a III. mateřské školy Lito-
myšl.
„Princip šestiletého obhajování chceme uplatňovat
u všech ředitelských míst, učinili jsme tak v případě
Městské galerie a Smetanova domu. Díky novele
můžeme tak učinit v případě škol, školek a ostatních
příspěvkových organizací města. Myslíme si, že je to
pro stávající vedoucí zaměstnance a jejich práci dobrý
motivační prvek," vysvětluje první místostarosta Lito-
myšle, zodpovědný za oblast školství Radomil Kašpar
a zdůrazňuje: „Nemáme v úmyslu zpochybňovat práci
současných ředitelů a ředitelek. V konkurzních komi-
sích jsou zastoupeni jak zástupci zřizovatele, tak

odborné veřejnosti, školní inspekce, krajského úřadu,
ale i zástupce z řad zaměstnanců daného zařízení. To
podle mého názoru zabezpečuje objektivitu konkurz-
ního řízení." 
Podle zákona číslo 561/2004 Sb. § 166 ředitele škol,
ředitele příspěvkových organizací nebo vedoucí orga-
nizační složky státu nebo její součásti jmenuje
na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím
vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy
a školská zařízení zřizované obcí  zavádí pravidlo jme-
nování ředitelů do pracovního poměru na dobu urči-
tou 6 let („funkční období”).
Zákon nově umožňuje automatické prodloužení „funkč-
ního období” o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem sta-
novené lhůtě k vyhlášení konkurzu. Konkurz zřizovatel
vyhlašuje na základě vlastního uvážení, nebo na návrh
školské rady nebo Česká školní inspekce.   -ps-

Projednání návrhu zadání změny územního plánu
V souladu s usnesením zastupitelstva města Litomyšl
z 21. 2. 2012 je pořizována změna č.1 územního plánu
Litomyšl. Odbor výstavby a územního plánování Měst-
ského úřadu Litomyšl oznamuje, že ve lhůtě do 16. 4.
2012 může každý uplatnit své připomínky k návrhu
zadání. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Lito-

myšl je připraven k veřejnému nahlédnutí do 16. 4.
2012 na Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918,
na odboru výstavby a územního plánování (kancelář
č. 43) a na webových stránkách města v sekci Občan /
Územní plánování.                                         Josef Filipi, 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Proč památky v Litomyšli zhasly?
V sobotu 31. března mezi 20.30 do 21.30 pohasla svět-
la všech litomyšlských památek. Tento stav však nebyl
způsoben výpadkem proudu. Litomyšl se tímto gestem
připojila k největšímu celosvětovému happeningu
na podporu ochrany životního prostředí Hodina Země.
Památky, veřejná osvětlení a další instituce zhasla svá
světla v 85 obcích v České republice. Stejně tak zhasla
světla v dalších 5000 městech po celém světě.
První ročník Hodiny Země se datuje k 31. březnu 2007,
kdy v australském Sydney zhasla svá světla více než
2,2 miliónu domácností a firem. O rok později se rozší-
řila do 370 měst a obcí ve 35 zemích v 18 časových pás-
mech. Kampaň se proměnila z události v Sydney

v celosvětové hnutí. Od roku 2009 pak v rámci Hodiny
Země každoročně zhasínají svá světla světově známé
dominanty jako pyramidy a Sfinga v Gíze, Eiffelova věž
v Paříži, most Golden Gate v San Franciscu, Stolová
hora v Jihoafrické republice či londýnský Big Ben.
Litomyšl je tedy v dobré společnosti. 
„Po celém světě neustále vzrůstá počet lidí, kteří
berou vážně zhoršující se stav životního prostředí
a mají chuť s tím začít něco dělat. Hodina Země je
poselstvím, že každý může přispět ke změně. Jedině
společně můžeme dosáhnout zlepšení, “ říká koordi-
nátor Hodiny Země v ČR Jan Labohý z Ekologického
institutu Veronica.                                                        -red-

ji středoškoláci nebo mladé ženy s dětmi, které mají
potíže s hledáním zaměstnání. Najdou se však i lidé,
kterým se do práce příliš nechce, proto vymýšlejí
různé finty, jak se výkonu veřejné služby vyhnout.
"Někteří pracovníci jsou ale velmi zodpovědní, kdy-
bych měl soukromou firmu, neměl bych problém je
zaměstnat," chválí část svých svěřenců Václav Černý.
V případě Litomyšle je velkou nevýhodou její velikost.
Lidé, kteří se veřejné služby účastní, tak nejsou tolik
anonymní jako jejich kolegové ve velkých městech.
Práce v ulicích, kde potkávají své známé, jim je často
nepříjemná.                                    -ps- foto Václav Černý
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Památky UNESCO slavily v Senátu Parlamentu ČR
správu a životní prostředí. Záštitu pře-
vzal 1. místopředseda Senátu Přemysl
Sobotka a partnerem akce byla také
agentura CzechTourism. Kromě Přemysla
Sobotky a Miloše Vystrčila přítomné
pozdravil také předseda spolupořádající-
ho výboru Ivo Bárek, první náměstek

ministryně kultury František Mikeš, jménem náměst-
ka Janeby z Ministerstva pro místní rozvoj promluvil
ředitel odboru cestovního ruchu Aleš Hozdecký. Vel-
kou radost nám udělalo slovo generální ředitelky
Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové
i ředitele agentury CzechTourism Rostislava Vondrušky.   
Kromě jiného byla na tomto setkání založena Společ-
nost přátel památek UNESCO s názvem UNES&CO.
a spuštěna nekonečná soutěž pro návštěvníky pamá-
tek UNESCO. Prvními V.I.P. členy společnosti
UNES&CO. se stali ti, kteří stáli u zrodu svazku obcí
České dědictví UNESCO, případně nám velmi pomáhali
či pomáhají v našem snažení prezentovat dvanáct čes-
kých a moravských perel. 

Historicky prvními V.I.P. členy společnosti UNES&CO.
jsou: Michal Beneš, vedoucí útvaru pro UNESCO
na Ministerstvu kultury ČR • Miroslav Brýdl, emeritní
starosta Litomyšle, autor myšlenky založit svazek obcí
• Václav Jehlička, emeritní starosta Telče, později
senátor a ministr kultury, čestný předseda svazku obcí
• František Mikeš, emeritní starosta Českého Krumlo-
va, čestný předseda svazku obcí, dnes 1. náměstek
ministryně kultury • Pavel Horák, emeritní náměstek
primátora města Olomouc, čestný předseda svazku

obcí • Libor Kabát, dlouholetý starosta Lednice, sou-
časný předseda svazku obcí • Rostislav Vondruška,
ředitel agentury CzechTourism, za všechny spolupra-
covníky z agentury, kteří prezentují kulturní dědictví
s důrazem na památky UNESCO po celém světě • Dag-
mar Zvěřinová, senátorka a starostka Žďáru nad Sáza-
vou • Hana Müllerová, dlouholetá místopředsedkyně
sdružení, místostarostka města Telč • Miloš Vystrčil,
emeritní starosta Telče i bývalý hejtman Kraje Vysoči-
na, dnes senátor. 
Členem Společenství přátel památek UNESCO se může
stát úplně každý. Stačí se přihlásit na www.unesco-
czech.cz. Členství je zdarma a přináší celou řadu
výhod, bonusů, možnost vyhrát víkendové pobyty
a řadu dalších skvělých cen.      

Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO,
foto František Renza

UNES&CO. – zapojte se do nekonečné soutěže!
12. března byla v Senátu Parlamen-
tu České republiky slavnostně zalo-
žena Společnost přátel památek
UNESCO s názvem UNES&CO.
a spuštěna nekonečná soutěž
pro návštěvníky českých a moravských památek
UNESCO. Členem Společnosti UNES&CO. se může stát
každý zájemce zdarma. Stačí se zaregistrovat
na www.unesco-czech.cz. Na zadanou mailovou
adresu dorazí vaše osobní hrací karta. Pokud navští-
víte do konce roku minimálně tři města UNESCO
z celkových dvanácti a získáte v informačním centru

razítko do příslušného hracího
pole, máte vyhráno! Poté již stačí
hrací kartu naskenovat a vložit
do systému (případně poslat poš-
tou či e-mailem) a stáváte se VIP

členem UNES&CO. Tato úroveň s sebou nese automa-
tické zaslání klubového odznaku a zařazení do loso-
vání o velmi zajímavé ceny. VIP členové získávají
zároveň 10% slevu v e-shopu na www.unesco-
czech.cz.
V roce 2012 slavíme 20 let od zápisu prvních tří pamá-
tek na Seznam UNESCO. Hrát tedy budeme celkem

Rok 2012 je pro památky UNESCO ve zna-
mení oslav. Spolu s ostatními památka-
mi, které jsou zapsány na prestižním
Seznamu světového kulturního a přírod-
ního dědictví, si také památky z Čech
a Moravy letos připomínají 40. výročí
od podpisu Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví. Českou republiku
však v této souvislosti čeká ještě jedno velké výročí –
v roce 2012 je to již 20 let od zápisu prvních tří čes-
kých památek UNESCO na tento prestižní Seznam.
Před dvaceti lety byla zapsána historická jádra Prahy,
Českého Krumlova a Telče. Od této doby se podařilo
zapsat již neuvěřitelných 12 českých a moravských
památek UNESCO a Česká republika se tak stala
UNESCO velmocí. 
Rok oslav byl zahájen v lednu tiskovou konferencí
v Mediálním centru Orbis, pokračoval prezentací
na brněnském Regiontouru a pražském veletrhu Holi-
day World. Březen je ve znamení oslav v Senátu Parla-
mentu České republiky. Od začátku měsíce je zde
nainstalována výstava představující všech dvanáct
českých a moravských perel. Výstava není pouze pro-
pagací památek UNESCO, ale má výrazné prvky osvěty.
Pod heslem „Sloh se nepíše, na sloh se kouká“ ukazu-
jeme na příkladech jednotlivých památek UNESCO cha-
rakteristické znaky stavebních slohů. 
V pondělí 12. března se v Senátu konalo přátelské set-
kání k 20. výročí zápisu prvních českých památek
na Seznam UNESCO. Akci pořádal svazek obcí České
dědictví UNESCO ve spolupráci se senátorem Milošem
Vystrčilem a Výborem pro územní rozvoj, veřejnou

Nostalgické loučení s amfiteátrem
První představení Smetanovy Litomyšle v zámeckém
amfiteátru se odehrálo 5. června 1949. Poslední pak
20. června 2009. Mezi tím tedy leží přesně šedesát let
a patnáct dnů. Dnešní pohled do někdejšího sva-
tostánku litomyšlské kultury je nostalgický a neobvy-
kle smutný. Rozhodnuto bylo o jeho likvidaci, která
právě probíhá. Chce-li tam zavítat „obyčejný“ člověk,
musí se podívat přes zámeckou zeď. Pracují zde těžké
stroje, mizí hlediště i jeviště, místo orchestřiště zeje
velká jáma. Amfiteátr nezmizí z mapy města úplně,
dostane jen jinou podobu.
Tím prvním představením byly Smetanovy Dvě vdovy
pod taktovkou Karla Nedbala a první sólistkou festiva-
lu byla Marie Budíková v roli Karoliny. Posledním titu-
lem byla Dvořákova Rusalka. Hrála se zde třikrát,
dirigentem byl Jakub Hrůša, v závěrečném třetím
představení se zde odehrálo jen první jednání, pak se
provedení přesunulo do krytého nádvoří. Posledním,
kdo v amfiteátru tudíž sólo zpíval, byl Aleš Briscein
jako princ („Pohádko má!“)
Vzpomínám na zvlášť významná představení v tomto
prostředí. Na první vystoupení Slovenského Národné-
ho divadla Bratislava, které hrálo Prodanou nevěstu
s Mařenkou Margity Česányiové. Na brněnskou Čerto-
vu stěnu v roce 1957 se skvělým Rarachem Zdeňka
Kroupy. Na poslední ročník v r. 1965 před devítiletou
pauzou: Libuše s bratislavským Přemyslem Bohušem

Hanákem. Znovu vidím a slyším tehdy mladého Miro-
slava Švejdu (Jeník) a Marcelu Machotkovou (Mařen-
ka) při obnovení festivalu v r.1974. Nejslavnější
Prodaná v historii „Smetanky“ se hrála nepochybně
v roce 1979 s hvězdným obsazením: Gabriela Beňačko-
vá, Peter Dvorský, Eduard Haken. Nádherné výkony
zde podali Daniela Šounová a Václav Zítek v hlavních
rolích Pauerovy Zuzany Vojířové (1982). O rok později
svým jediným litomyšlským vystoupením jako Dalibor
oslnil Vilém Přibyl (hrálo se opravdu v zahradě - tehdy
se ještě neříkalo amfiteátr). Exceloval  zde i Verdi,
Nabucco (1992), či Rigoletto (1995) - obou případech
v titulních rolích skvělý Pavel Kamas. A tak bychom

mohli pokračovat až do onoho června 2009.
Amfiteátr byl dějištěm nejen oper, ale i akci lehčího
žánru. Velmi si toto prostředí oblíbil například Jaromír
Nohavica. Svého času tam existovalo i letní kino. Teď
se s amfiteátrem loučíme definitivně, existovat bude
dál, ale už v jiné, komornější podobě.

Zdeněk Vandas, foto archiv Smetanovy Litomyšle

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.

o dvacet cen, z toho o tři víkendové pobyty. A proč
nekonečná soutěž? Každý rok přijde automaticky všem
členům UNES&CO. na zadaný mail nová hrací karta
a můžete začít hrát znovu. Dodejme, že všem členů
UNES&CO. bude pravidelně zasílán newsletter s aktuál-
ními informacemi a pozvánkami na akce do všech měst
UNESCO.
Památky UNESCO se v těchto dnech otevírají veřejnos-
ti. Věříme, že největší radost jim udělá právě vaše
návštěva. Proto neváhejte a nahlédněte i vy do duše
našich památek.                                Michaela Severová,

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO
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Smetanova Litomyšl 2012: Během první hodiny
prodali či rezervovali 12 tisíc vstupenek!

Jednadvacet tisíc vstupenek na pořady 54. ročníku
Smetanovy Litomyšle bylo dáno do předprodeje, který
vypukl úderem desáté hodiny dopolední 7. března.
Dalších 7 tisíc vstupenek bylo zarezervováno
pro sponzory. Během první hodiny zaznamenal inter-
netový portál 55 tisíc přístupů a prodáno či zarezervo-
váno bylo 12 tisíc vstupenek! 
Lístky bylo možné kupovat přes internet, ale někteří
lidé raději přišli osobně na prodejní místo. „Jsem tady
od čtyř hodin a deseti minut, ale koupila jsem si lístky
na vše, co jsem chtěla. Půjdu na balet, na zahajovací
i na závěrečný koncert. Na Královnu víl do Nových
Hradů. S vnoučaty půjdeme na Jakobína, s vnučkou
na Čerta a Káči,“ řekla Marie Soukupová z Nových
Sídel, která první březnovou středu zamířila na pro-
dejní místo v zámeckém infocentru. Větší podíl kupu-
jících však volil internet. Po počátečním náporu se
nakonec prodej zpomalil a odpoledne zbývalo v nabíd-
ce 6 500 vstupenek. „Na serveru bylo v jeden okamžik
asi dvacet tisíc unikátních přihlášení. Co se týče zátě-
že, je festival Smetanova Litomyšl srovnatelný jen se
začátkem velkých sportovních akcí, s play off. Ve srov-
nání s festivaly nebo muzikály je Smetanova Litomyšl
zátěžově největší,“ uvedl Martin Lokaj, jednatel spo-
lečnosti Ticketportal, která zajišťuje prodej vstupe-
nek. 
Nohavica vyprodán hned dvakrát

Zájem diváků Smetanovy Litomyšle je rozprostřen
napříč pořady, a tak i v průběhu března byla k dispozi-
ci většina titulů, a to i přesto, že po prvním dnu prode-
je byly některé vyprodány, jako recitál Jaromíra
Nohavici, externí koncert v Lanškrouně nebo opery
Traviata a Bohéma. „Vstupenky jsou rezervovány na 5
pracovních dní, případné nevyzvednuté rezervace se
automaticky uvolnily do prodeje o půlnoci ze 14.
na 15. března,“ vysvětlil ředitel festivalu Jan Pikna.
„Nejžádanější lístky na recitál Jaromíra Nohavici si sice
ihned rozebrali ponocující nedočkavci, prakticky
na vše ostatní je však možno opět vstupenky zakoupit.
Do prodeje se vrátila místa na všechny opery a dokon-

ce i na oba Koncerty na přání. Počty vstupenek jsou
však omezené a zájemci by se svým nákupem neměli
otálet,“ upřesnil Pikna, který však rovněž prozradil, že
další šance, kdy získat lístky na vyprodané pořady, je
2. května. To se do prodeje vrátí nevyužitá rezerva
pro sponzory. 
Festival opět přidával představení

V první den prodeje byla vyprodána také všechna před-
stavení opery Královna víl v zámečku Nové Hrady,
proto pořadatelé operativně přidali do nabídky další.
Od 15. března se pak navíc vrátily vstupenky
i na vyprodané termíny této barokní opery. „Vzhledem
k nízké kapacitě pouhých 150 míst na představení se
jedná o exkluzivní záležitost a vstupenky musejí být
poměrně drahé, přesto se všechna tři plánovaná pro-
vedení prakticky vyprodala během několika hodin,
a proto jsme nasadili titul po čtvrté i na 4. července.
Inscenace, připravovaná speciálně pro prostředí
zámku Nové Hrady, si takový zájem skutečně zaslouží.
Nejenže bude provedena v bohaté kostýmní výpravě

špičkovým obsazením sólistů Národního divadla, Čes-
kého chlapeckého sboru Boni Pueri a souboru histo-
rických nástrojů, ale unikátní přírodní divadlo
z rostlých keřů v barokním slohu bezpochyby vytvoří
dokonalou kulisu pro „rej“ postav ze Snu noci svato-
jánské, který je literární předlohou opery. Části díla
však budou situovány i do jiných prostor zámku, takže
návštěva pořadu bude skutečným Večerem na zámku
Nové Hrady s hudbou, divadlem a také občerstvením,
které k barokním produkcím vždy neodmyslitelně pat-
řilo,“ řekl ředitel festivalu. 
Kromě hudby i vizuální umění

Letošní festival Smetanova Litomyšl se uskuteční
od 14. června do 8. července. Během 25 dní se odehra-
je 30 pořadů pro bezmála 28 tisíc návštěvníků. Drama-
turgie je záměrně volena tak, aby v době plné starostí
přinesla návštěvníkům především radost a odpočinek.
Jsou v ní proto zahrnuty pořady co nejpřijatelnější
pro široké spektrum posluchačů, převažují známé
opery, oblíbené orchestrální skladby, ale přesto
nechybí ani hudba pro náročnější publikum a zazní
i několik premiér. Také letos doplní hudební festival
cyklus výstav vizuálního umění Smetanova výtvarná
Litomyšl. „Ústředním tématem bude Julius Mařák,
další velký litomyšlský rodák, od jehož narození uply-
ne právě 180 let,“ přiblížil náplň osmého ročníku ředi-
tel Pikna. Juliu Mařákovi a jeho žákům budou
věnovány hned tři expozice, další pak představí sou-
dobé umění. Podařilo se získat výstavu snímků foto-
grafa Oldřicha Škáchy, které pořídil během
dlouholetého přátelství s Václavem Havlem. Zachytil
jej jako disidenta, prezidenta i občana, cyklus však
završil zdokumentováním jeho posledních dní
a pohřbu. Ucelený soubor bude v Litomyšli vystavený
poprvé a doplní jej další významný umělecký počin –
do Litomyšle bude z Prahy přemístěno Srdce pro Václa-
va Havla autorů Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy,
vytvořené ze zbytku svící svezených z pietních míst
pro prvního českého prezidenta z celé republiky.

-red-, foto Tereza Dolinová, Deník 

Výstava v Regionálním muzeu připomíná hrůzy
holocaustu i litomyšlské válečné události

Osvětim, Birkenau, Treblinka, Buchenwald, Dachau,
Mauthausen, Majdanek jsou symbolem utrpení, smrti
a hrdinství. A právě o těchto místech i lidech, kteří
jimi byli poznamenání či se z nich již nikdy nevrátili,
pojednává putovní výstava v litomyšlském regionál-
ním muzeu. „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, jak se
expozice o tragickém úseku historie 20. století jmenu-
je, je k vidění až do 29. dubna. Vedle nacistických kon-
centračních táborů a osudů českých vězňů zachycuje
i 2. světovou válku v Litomyšli. 
Za zrodem výstavy, která vznikla v roce 2005 a v Lito-
myšli má svoji padesátou reprízu, stojí Historická sku-
pina Osvětim při Sdružení osvobozených vězňů
a pozůstalých, o. s. Pětadvacet let však trvalo, že se ji
podařilo zrealizovat. „Ota Kraus, osvětimský vězeň,
který přežil, napsal knížku Továrna na smrt a byl auto-
rem scénáře dvou putovních výstav naší expozice
v Osvětimi. V 80. letech usoudil, že by bylo dobré, aby
i v Československu bylo muzeum, kde by otázka Osvě-
timi, koncentračních táborů a lidských práv byla pre-
zentována,“ řekla ke zrodu myšlenky architektka Olga
Zárubová z Historické skupiny Osvětim a pokračovala:
„V 80. letech ale nebyl zájem. Teprve až v roce 1989
nebo 1990, kdy byla myšlenka putovní výstavy stále
aktuální, si osvětimské sdružení osvobozených vězňů
vzalo za úkol expozici udělat. Od myšlenky po první
otevření to však nakonec trvalo 25 let.“ Autorem scé-
náře výstavy je docent Vojtěch Blodig z Památníku
Terezín. Ten na 28 mobilních panelech seznamuje se
vznikem koncentračních táborů a s osudy jednotlivců
i celých etnických skupin z českých zemí pronásledo-

vaných a vězněných po roce 1939. „V určité zkratce
výstava ukazuje, do kterých míst byli vězni deporto-
váni z rasových nebo politických důvodů. Vypovídá
o lidech, jež byli oběťmi nacistické okupace českých
zemí,“ uvádí Vojtěch Blodig. „Těmi hlavními klienty
výstavy by měli být hlavně mladí lidé - školní mládež,
protože ta dostává mnoho informací o minulosti, ale
v různé kvalitě a často v deformované podobě. Zejmé-
na na internetu se mohou setkat s materiály, které pře-
krucují dějiny 2. světové války a té rasové a politické
perzekuce zvláště. Tato putovní výstava je malý, ale
důležitý krok k podpoře výchovy mladé generace
k demokracii,“ dodal Blodig. Jeho slova doplnila Olga
Zárubová. „Spousta mladých lidí si ani neuvědomuje,
že byly postiženy miliony lidí. Často se nechají svést
partami skinů a věnují svůj elán a myšlenky tomuto
scestnému hnutí. Měli by se proto seznámit s touto
historií, která ukazuje, kam až to vede,“ sdělila archi-
tektka. A právě k žákům, studentům a především osví-
ceným pedagogům směřují slova ředitele regionálního
muzea „Budeme ve spolupráci s tvůrci výstavy organi-
zovat besedy se studenty, takže věřím, že i v Litomyš-
li bude mít výstava svůj dopad,“ řekl René Klimeš.
K výstavě je proto možné pro školy, především
pro vyšší třídy druhého stupně, středoškoláky a učně,
zorganizovat besedy s Asafem Auerbachem, jedním
z tzv. Wintonových dětí. Zájemci o ně se mohou přihlá-
sit u pracovníka muzea Martina Boštíka
(bostik@rml.cz, 461 615 287). Není však vyloučeno,
že by na besedu dorazil také někdo z Historické skupi-
ny Osvětim. 

Putovní výstavu Místa utrpení, smrti a hrdinství však
doplňuje také část věnovaná Litomyšli. „Na jedenácti
panelech návštěvník uvidí připomínky událostí 2. svě-
tové války, které se zde přihodily. Je to v podstatě
výstava složená z fotografií, případně některých
autentických předmětů a krátkého popisu. Není to ale
nijak informačně přesyceno, spíše je to pro doplnění,“
popsal kurátor výstavy Martin Boštík. Některé z pane-
lů se věnují židovské problematice, jiné odboji, ale
třeba také obětem holocaustu. Další z panelů uvádí:
„Od října 1939 existovala ve městě německá škola,
která však měla problémy s naplněním svého stavu.
V dubnu 1942 byla v budově Hášovy pily zřízena
německá četnická stanice. Ve městě přechodně pobý-
valy také německé vojenské jednotky. Do služeb oku-
pantů vstoupili i někteří Litomyšlané.“ 

Text a foto Jana Bisová

Vstupenky bylo možné kupovat přes internet, někteří lidé
přesto přišli na prodejní místo osobně.
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Asaf Auerbach: Winton byl jeden z milionu.
Většina lidí by si řekla, že to nezvládnou... 

Zahájení výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství,
která je v Regionálním muzeu Litomyšl k vidění až
do 29. dubna, se zúčastnil i Asaf Auerbach. Nenápadný
starý pán, jehož osud se však na začátku 2. světové
války spojil s osudem sira Nicholase Wintona. Díky
tomuto setkání Auerbach přežil, neboť patří mezi 669
dětí převážně židovského původu, zachráněné skrom-
ným Britem z Československa. Winton pro tyto děti
totiž zorganizoval vlakové transporty z Prahy
do Británie. První vlak odjel 14. března 1939, den před
obsazením zbytku českých zemí nacistickým
Německem. Poslední, osmý vlak, odcestoval 2. srpna
1939. Tehdy jedenáctiletý Asaf společně s bratrem
Rubenem dali rodičům sbohem 18. července 1939,
aniž by tušili, že je vidí naposledy. Asaf Auerbach se
o své vzpomínky podělil i s redakcí Lilie. 
Narodil jste se v kibucu Bet Alfa v dnešním Izraeli.

Vaši rodiče však pocházeli z Československa

a do Izraele se vystěhovali v roce 1922, o osm let

později se vrátili zpět. To vám byly dva roky. Jak

jste jako malý vnímal začátek války?

Před válkou jsem skoro celou dobu žil v Praze.
Na začátku války mi bylo jedenáct let, tak to člověk
prožíval. Navíc rodiče byli dost politicky angažovaní,
takže o tom všem, co se dělo kolem nás, co se dělo
v Německu – počínaje převzetím moci a třeba soudem
s Dimitrovem a těmi ostatními, požáru Říšského
sněmu - jsme byli informovaní. Člověk to ale stále
viděl jako něco vzdáleného za československými hran-
icemi. Mysleli jsme, že sem to nemůže nikdy dojít. 
Popište svůj odjezd do Anglie...

Byla to událost, na kterou se nezapomíná. Původní
datum odjezdu bylo 1. srpna, ale potom se z nějakého
důvodu část transportu odtrhla. Jeli jsme už 18. čer-
vence. Asi proto, že jsme měli všechny papíry vyřízené
a ti ostatní zřejmě ne. Z těch zhruba tří set dětí, co
měly odjet 1. srpna, nás odjelo asi 70. Jednou přišel
telegram, že jedeme dříve. Muselo se tak všechno
uspíšit – příprava, balení, nakupování všelijakého
oblečení apod, a pak nás už rodiče odvedli k vlaku.
Tam jsme se rozloučili. Ono to u nás nebylo zase tak
srdceryvné, protože jednak jsem jel se starším bra-
trem, takže se člověk necítil tak osamocený, a navíc
jsme spolu jeli na stejné místo a dokonce k přítelkyni
našich rodičů. Tu jsme znali z předválečné doby
a věděli jsme, že se o nás postará. Rodiče nám řekli, že
za námi brzo přijedou, že už mají vyřizování na dobré
cestě. Neměli sice cestovat do Anglie, ale tuším
do Ekvádoru a tam se s námi setkat. To bylo
pro jedenáctiletého kluka velké dobrodružství. 
A jaké to pro vás bylo v Anglii?

To nebyla žádná hrůza. Naopak. Žili jsme si tam
v klidu. Výhoda byla, že jsme byli ve městě, které ani

nebylo bombardované. Pouze přes nás každou noc
přelétala letadla, takže jsme museli den co den, někdy
i dvakrát, třikrát za noc, lézt z teplé postele a jít
do protiletadlového krytu. No, a ráno jsme normálně
šli do školy, i když jsme toho moc nenaspali. I ty
potravinové příděly v Anglii byly lepší než tady. 
Když jste se po válce vrátili do Československa,

čekal vás však šok...

Ano, šokovaní jsme byli, když jsme zjistili, že jsme
zůstali sami bez rodičů. Ovšem zase jsem na tom byl
lépe než mnozí. Našel jsem tu příbuzné, kteří byli
ochotni se o mě postarat. Řada z dětí příbuzné sice
našla také, ale nechtěli se o ně postarat. Pak byli ti, jež
vůbec nikoho nenašli a skončili v nějakém sirotčinci.
A teď si vezměte děti z koncentráku... Ti prckové
vůbec nepoznali, co je domov, co rodina. Z koncen-
tráku přešli rovnou do sirotčince. To muselo být hodně
zlé. Já si tolik stěžovat nemůžu.  
A váš bratr?

Bratr byl o 3,5 roku starší, tak skončil
v Československé armádě. Domů se vrátil právě
s armádou už někdy v květnu. Já přijel až koncem srpna.
Měl jste po návratu z Anglie a posléze během života

problémy s tím, že jste „Wintonovo dítě“ nebo

židovského původu?

Dodělával jsem si maturitu, pak jsem vystudoval
vysokou školu. Oženil jsem se, zplodil dvě děti, pracov-
al jako všichni. Žádné zvláštní problémy v životě kvůli
tomu, že jsem byl v Anglii nebo že jsem Žid, jsem neměl.
Spíš byl člověk omezen v kariéře tím, že jsem nebyl
v partaji. To byl větší problém než všechno ostatní. 
Jak na vás působil Nicholas Winton?

Působil na mě jako milý starý pán. Byl vtipný, zře-
jmě díky tomu židovskému humoru v něm. On to ale
nebyl žádný hrdina, i když někdo ho za hrdinu
považuje. Pro mě je však hrdinou ten, kdo je ochotný
obětovat nebo riskovat život, své zdraví za záchranu
někoho jiného. Na druhou stranu, on byl ale jeden
z milionu. Většina lidí by si řekla, že to nezvládnou. Je

to prostě úkol, který si na sebe nemohou vzít. Takto
uvažuje milion lidí a on byl milion první. Řekl si: „Co se
dá dělat! Když je to na mně...“ Založil výbor, ve kterém
byl sám, a tak se jmenoval předsedou a ředitelem. Dal
si natisknout dopisní papír a šel na ministerstvo vni-
tra. Tam mu sdělili: „Když chceš a zorganizuješ to...
Najdeš lidi, kteří se o ty děti postarají a složí 50 liber
jako kauci, kdyby si to dodatečně rozmysleli, že je
nechtějí, tak aby byly peníze na jejich návrat
zpátky...“ A 50 liber byly tehdy velké peníze, běžný
dělník vydělával 5 liber týdně. To byla ta obtížnější
část úkolu – sehnat lidi a pro ty, kteří by si chtěli dítě
vzít a neměli těch 50 liber, sehnat peníze. Většina lidí
by to vzdala. Navíc to musel všechno zvládnout pouze
s pomocí matky a několika lidí. 
Pozn. red.: Winton byl za své činy několikrát vyzna-
menán a povýšen do rytířského stavu. Václav Havel mu
v roce 1998 udělil vysoké české státní vyznamenání - Řád
Tomáše Garrigua Masaryka. V roce 2007 ho čeští studen-
ti navrhli na Nobelovu cenu za mír. Jeho činy připomněl
slovenský režisér Matej Mináč, když natočil film Všichni
moji blízcí (1999). Podruhé vzdal Mináč hold britskému
zachránci o tři roky později v dokumentu Síla lidskosti -
Nicholas Winton. Zachránce téměř sedmi set dětí stále
žije - v polovině května oslaví úctyhodné 103.
narozeniny.

Jana Bisová, foto Iveta Nádvorníková, Deník

Dobrá zpráva pro milovníky stříbrného plátna. Kon-
cem března přiznal Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie Městu Litomyšl na digitalizaci
kina Sokol nejvyšší možnou dotaci ve výši 550 tisíc Kč.
Místostarosta Litomyšle Vojtěch Stříteský k tomu
uvedl: "Vypisujeme ihned výběrové řízení na zhotovi-
tele díla. Pokud se nám podaří vysoutěžit takovou
cenu, která digitalizaci umožní, v což věříme, proběh-
ne tato o prázdninách, kdy bude kino uzavřené. Od září
bychom tak mohli chodit do kina Sokol na představení
v neporovnatelně lepší technické kvalitě." 
V dubnu vyvrcholí výběrové řízení na ředitele

Smetanova domu. Do výběrového řízení podalo přih-
lášku celkem deset zájemců o práci ředitele
příspěvkové organizace Smetanům dům. V polovině
dubna čekají všechny zájemce psychologické a vědo-
mostní testy. Na základě výsledku testů budou
úspěšní řešitelé pozváni na ústní pohovory.   
Památky UNESCO zamířily na obrazovku ČT1

Každé pondělí patří obrazovka ČT1 od 22 hodin jedné
památce UNESCO. V dubnu se můžeme postupně těšit
na Telč, Holašovice, Kroměříž a Lednicko-valtický
areál. Litomyšl přijde na řadu v pondělí 21. května.
Litomyšl na dalších dvou regionálních veletrzích.

Ve stánku svazku obcí Česká inspirace prezentovala
Litomyšl svoje nabídky na Infotouru v Hradci Králové,
který se konal v polovině března. Na konci dubna
zamíří litomyšlské materiály také na veletrh Cestování
2012, který se koná v Pardubicích.
Výstava UNESCO na Staroměstském náměstí.

Informační centrum Litomyšl bude 5. a 6. dubna 2012
prezentovat město Litomyšl v rámci propagace
památek UNESCO v prostorách informačního centra
CzechTourismu na Staroměstském náměstí v Praze.
Prezentace je součástí výstavy představující všech
dvanáct českých a moravských památek UNESCO.
Do prostor staroměstského infocentra byla přemístěna
ze Senátu Parlamentu ČR.
Novináři z Latinské Ameriky na zámku. Na konci
března uspořádalo CzechTourism Mexico ve spolupráci
s Infocentrem Litomyšl presstrip pro novináře
z Latinské Ameriky. Odborníci navštívili zámek
UNESCO, absolvovali prohlídku historickým jádrem
Litomyšle, jejich ohlasy na město i nabízené služby
byly velmi kladné. Akce je dalším z mnoha výstupů
cílené prezentace památek UNESCO v zahraničí
do které plánuje agentura CzechTourism investovat
v letošním roce asi 25 milionů Kč.  

Krátce

Životní podmínky 2012 
Výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2012 v soula-
du se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření
o životních podmínkách domácností v České republice
– EU-SILC 2012 (Životní podmínky 2012), které nava-
zuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30
evropských zemích. Dalším cílem je získat data
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky
v 10 712 domácnostech, z nichž se 7 112 zúčastnilo
šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výbě-
ru počítačem.
Vlastní šetření bude probíhat do 13. května 2012 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetře-
ní budou zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném místě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem opravňují k prove-
dení šetření Životní podmínky 2012 a které jim vydává
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjiš-
těných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osob-
ních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčen-
livostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy, týkající se tohoto šetření, zodpoví
pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Dagmar Páblová,
tel. 495 762 325, 737 280 439.

Ing. Petr Matoušek, 
ředitel Krajské správy ČSÚ v Pardubicích
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Kde se vzaly v Litomyšli Lázně ducha?
Myšlenka založit v Litomyšli lázně není recesistickým
výstřelkem posledních dnů. Vznikla již před čtrnácti
lety na schodech před hostincem U Černého orla. Jed-
noho slunečného dne roku 1998, těsně po otevření
Váchalovy ulice, zdobené sgrafity z Váchalova Krvavé-
ho románu, seděl před touto památnou litomyšlskou
hospodou nakladatel Ladislav Horáček spolu s tehdej-
ším starostou Miroslavem Brýdlem. Pili pivo. Bylo
horko.
Usnesení zastupitelstva o vzniku lázní

„Protože se ve Váchalově Krvavém románu píše, že
Litomyšl je město lázeňské, chtěl jsem, abychom
postavili lázeňskou promenádu Na Bělidlech, v mís-
tech, kde se mělo rušit dřívější velké autobusové nád-
raží," vzpomíná na tehdejší den majitel nakladatelství
Paseka Ladislav Horáček.
Oba pánové se tehdy rozhodli dát podnět radě a zastu-
pitelstvu města, aby se vznikem lázní v Litomyšli zabý-
valy. „Šel jsem za jedním geologem, který říkal, že by
se teplý pramen v těchto místech dal najít, ale bude asi
tak kilometr a půl hluboko," popisuje emeritní lito-
myšlský starosta Miroslav Brýdl. Rada Města  usnesení
schválila. „Abychom naplnili odkaz Josefa Váchala,
dali jsme návrh také do zastupitelstva," doplňuje
Miroslav Brýdl. Zastupitelé usnesení o založení lázní
a naplnění Váchalova odkazu přijali a tehdejší staros-
ta Brýdl musel několik dní vyhýbavě odpovídat
na dotazy novinářů, kdy že přesně se budou v Litomyš-
li otvírat lázně. 
Lázeňská promenáda Na Bělidlech však nevznikla.
Pouze zkušební vrt by totiž stál několik milionů
korun. „Kdybychom vrt opravdu zkusili a nebylo by to
tak hluboko, jak tvrdil tenkrát pan geolog, šlo by to,
bylo by to možné," vysvětluje Miroslav Brýdl a dodává,
že usnesení stále platí, neboť nikdy nebylo zrušeno.  
Rok 2012 - Když nemůžeme mít lázně skutečné,

budeme mít lázně ducha!

Před třemi lety přišel do Litomyšle Jaroslav Vencl,

který od nakladatele Ladislava
Horáčka koupil dům ve Váchalově
ulici. „Ten, kdo přijede do Lito-
myšle, je nadšen. Kdo v Litomyšli
žije, jedinečnou atmosféru města
často nevnímá, " vysvětluje Jaro-
slav Vencl fakt, o kterém píše již
Josef Váchal v Krvavém románu
slovy: „Bohužel, tamnější lázně
vyhledávány jsou jen domo-
rodci..." 
„Tři roky jsem rekonstruoval tento dům a do Litomyšle
dojížděl. Bylo mi líto, že zde návštěvníci nejsou častě-
ji, například po skončení festivalu Smetanova Lito-
myšl...," říká Jaroslav Vencl, autor myšlenky
a projektu založení Lázní ducha. 
Projekt se neustále vyvíjí, a jak svorně říkají jeho
architekti: napůl je to recese, napůl je to myšleno
vážně. 

V první řadě dole sedí pánové M. B. a L. H., kteří lázně v roce
1998, odvolávající se k dílu Josefa Váchala, založili. Nad
nimi v druhé řadě, první zprava i zleva, J. V., který jejich
myšlenku v roce 2012 realizuje.

Programem bude provázet moderátor Jaroslav Zvára,
dramaturgie Radovan Lipus. Celá akce bude probíhat
pod bedlivým dohledem prvorepublikového četnictva.

Sobota 28. dubna 2012

•11.00  Velký swingový orchestr Česká Třebová

(Hotel Zlatá hvězda)
•14.00  Slavnostní zahájení u máchadla v Mariánské

ulici průvod promenádou na Toulovcovo náměstí,
proslovy a zdravice

•15.30  Singin' Bass Trio (Hotel Aplaus)
•16.00  Classic Jazz Memorial (Toulovcovo náměstí)
•16.00  Loutkové divadlo Ančí a Fančí (Savitar)
•16.30  Jan Smigmator Swinging Trio (Máchadlo)
•17.00  Krvavý román - čtení a zpěvy (Toulovcovo

náměstí)
•17.30  Jiří Šlupka Svěrák (Máchadlo)
•18.00  Originální pražský synkopický orchestr

(Toulovcovo náměstí)
•19.00  Autorské čtení – Petr Šabach (Na sklípku)
•19.30  Divadlo Járy Cimrmana – Švestka (Smeta-

nův dům, předprodej od 17. dubna v IC)
•20.00  Xavier Baumaxa (Toulovcovo náměstí)
•21.00 Odhalení Neonového DNA vodopádu Jiřího

Davida (Galerie Miroslava Kubíka)
•21.30 Vyhlášení soutěže “Lázeňské prameny”

(Toulovcovo náměstí)
•po 22.00  Afterparty v klubu Underground a v Kotel-

ně s kapelou Krásné nové stroje (vstup zdarma).
Koncert proběhne při příležitosti výstavy Stanislava
Diviše a Jiřího Davida v Galerii Miroslava Kubíka.

Dále na promenádě:

Emil a Jakub, Pepíček Čečil, Lázeňské kvarteto, diva-
dlo T.E.J.P, Elena Kubičková, lázeňské občerstvení,
malování na tváře, dílna výroby mýdel, herci na chů-
dách, harmonikář, masáže, městské hry, patchworko-

vá dílna, alternativní, litomyšlské prameny, stánky
s lázeňskými produkty, míchané nápoje, komentované
prohlídky v galeriích, herna pro děti s hlídáním, lázeň-
ské lavičky, knihy na promenádě (projekt Najdi - přečti
- předej viz strana 13), lázeňská menu a lázeňská hra
o hodnotné ceny. 
Zámecké návrší

Klavírní maraton v podání japonských klavíristek
(zámecké infocentrum), noční prohlídky zámku (ve
20, 21 a 22 hodin, nutno rezervovat předem na 461 615
067), projížďky kočárem (jízdné se platí v pokladně
zámku), hry v zámeckých zahradách, zámecké obludá-
rium na nádvoří zámku

Neděle 29. dubna 2012

•11.00  Lichožroutí dílna pro malé i velké (zámecké
infocentrum)

•13.00  klavírní program Radka Škeříka (restaurace
Karlov)

•14.00 Architektury města Litomyšle - procházka
s architektem Ondřejem Synkem (začátek v zámec-
kém infocentru)

•14.30 divadelní představení O všetečném zvědavci

(II. zámecké nádvoří)
•16.00 divadelní představení Milenec a sok v jedné

osobě v barokním zámeckém divadélku
zámecké obludárium na nádvoří zámku, prohlídky
pro rodiče s dětmi, noční prohlídky zámku (ve 20, 21
a 22 hodin, nutno rezervovat předem na 461 615 067)
Víkendový program litomyšlských galerií a muzeí:

•Výstava Julius Mařák, básník lesa (Městská galerie
– dům U Rytířů)

•Výstava Miroslav Horníček, “Byl jednou jeden

domeček” výstava na druhé prohlídkové trase,
expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém skle-
pení. (Zámek Litomyšl)

Jediná lázeňská sezóna, která nikdy nekončí

Organizátoři chtějí, aby se Litomyšl dostala do pově-
domí širšího okruhu lidí. Právě proto pořádají  jedno-
rázovou akci Otevření první litomyšlské lázeňské
sezóny. Aktivita, která je podporována Městem,
vychází však z občanské iniciativy. „Nejedná se
o komerční podnik - nikdo nic neprodává. Děláme to
pro radost, pro lidi, pro město a pro efekt, který to
v budoucnu přinese," říká Marie Venclová, která jed-
notlivé aktivity spojené se zahájením Lázeňské sezony
koordinuje. „Pokud se ale název Lázně ducha komerč-
ně ujme, bude z něho profitovat i poslední prodejce
ponožek," upozorňuje Jaroslav Vencl. 
„Litomyšl je jedno z nejkulturnějších měst, co znám -
i když to někteří jeho obyvatelé pozapomněli. Mezi
dlažebními kostkami vyvěrá pramen ducha Bedřicha
Smetany, Aloise Jiráska, Boženy Němcové, Terézy
Novákové, Josefa Portmana, Josefa Váchala, Magdale-

ny Dobromily Rettigové...  Ten
duch tady vždycky byl - v 19. stole-
tí Litomyšl válcovala Prahu," upo-
zorňuje Ladislav Horáček.
Pramen ducha, který nekontrolo-
vatelně tryská mezi dlažebními
kostkami, tedy zastavit nelze.
Snad proto lázeňská sezóna v Lito-
myšli nikdy neskončí a Lázně
ducha jí zůstanou navěky.
Zahájení lázeňské sezóny

Dramaturgie se chopil Radovan
Lipus. Sami organizátoři akce byli nakonec překvape-
ni, jak bohatý program se podařilo sestavit. U jednoho
stolu se totiž sešlo sedmnáct litomyšlských podnika-
telských subjektů. „Každý něco vymyslel a rozsah akcí
neustále narůstá. Vše bude natáčet student dokumen-
tu z Bratislavy. Materiál bude dostupný na internetu
a bude použit k další propagaci města.“ 

Text a foto Prokop Souček

Program Otevření první litomyšlské lázeňské
sezóny ve dnech 28. a 29. dubna 2012

•Nová součást stálé expozice “S Portmanem v obý-

váku” (Portmoneum – Museum Josefa Váchala)
•Výstava ...probatum est. Jiří David – Stanislav

Diviš (Galerie Miroslava Kubíka)
•Výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství

(Regionální muzeum Litomyšl)
•Výstava Mandal Jany Staňkové, v exteriéru sochy

výtvarníka Jiřího Šimka a akademického sochaře
Arnolda Bartůňka. (Galerie Sofia)

•Výstava Karel Malich – Lázně ducha. Galerie Zde-
něk Sklenář

•Výstava Bohdan Kopecký – S pařížskou modrou

(Kavárna Mandala)
•Výstava Václav Cigler: Krajinné rozvrhy (1959-

1965), Grafická alba (White Gallery v Osíku)
Vstup na pouliční akce je zdarma, do výstavních prostor,
na divadelní představení, projížďky kočárem a prohlídky
zámku je třeba zakoupit si vstupenky.
Akci podporují Město Litomyšl, nakladatelství Paseka,
hospoda Na Sklípku a Smetanova Litomyšl o.p.s. Akce se
koná pod záštitou náměstka hejtmana Pardubického
kraje ing. Romana Línka. www.lazneducha.cz

2. zasedání Zastupitelstva města
konané dne 23. 6. 1998 v Litomyš-
li: MěZ souhlasí s jednáním a zahá-
jením přípravných prací s možností
získání pramenů teplé vody v oblas-
ti Litomyšle a okolí na zřízení léčeb-
ných lázní v Litomyšli v duchu
odkazu Josefa Váchala z Krvavého
románu. 

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

Přebývají Vám liché ponožky? Přineste je (čisté!)
do pátku 27. dubna do knihkupectví Paseka a v neděli
29. se přijďte do zámeckého infocentra přesvědčit, jak
se s nimi dá v Lichožroutí dílně naložit! Těšíme se
na Vás!                                                       Marie Venclová

Řádí vám doma Lichožrouti?
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LSPP – dospělí
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Budova ředitelství Litomyšlské nemocnice, a.s. 
tel. 461 655 397
Ne 1. 4. - MUDr. Paseková
So 7. 4. - MUDr. Dvořáková
Ne 8. 4. - MUDr. Hrouzek
Po 9. 4. - MUDr. Slavík
So 14. 4. - MUDr. Sláma
Ne 15. 4. - MUDr. Sláma
Út 1. 5. - MUDr. Kašparová
So 5. 5. - MUDr. Večeřa
Ne 6. 5. - MUDr. Večeřa

LSPP – děti a dorost
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
Ambulantní trakt dětského oddělení
tel. 461 655 269
So 7. 4. MUDr. Laštůvková
Ne 8. 4. MUDr. Reifová
Po 9. 4. MUDr. Beňová
So 14. 4. MUDr. Filová
Ne 15. 4. MUDr. Jung
So 21. 4. MUDr. Pilařová
Ne 22. 4. MUDr. Mareš
So 28. 4. MUDr. Švábová
Ne 29. 4. MUDr. Filová
Út 1. 5. MUDr. Jung
So 5. 5. MUDr. Laštůvková
Ne 6. 5. MUDr. Jílková

Lékárny v době LSPP
(soboty, neděle, svátky 8.00–13.00)
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
So 14. 4. - Lékárna U Nemocnice

Tel.: 461 615 617
Ne 15. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 21. 4. - Lékárna U Slunce 

Tel.: 461 612 678
Ne 22. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 28. 4.  - Lékárna U Anděla strážce

Tel.: 461 615 457
Ne 29. 4. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
Út  1. 5. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530
So 5. 5. - Lékárna Na Špitálku

Tel.: 461 615 034
Ne 6. 5. - Ústavní lékárna

Tel.: 461 655 530

Stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00–11.00)
7.-8. 4. - MUDr. Cacek Tomáš

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

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
14. - 15. 4. - MUDr. Eliáš Adolf

Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
21. - 22. 4. - MUDr. Hebltová Vladimíra

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
28. - 29. 4.- MUDr. Joukl Jan

Litomyšl, J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
9. 4. - MUDr. Drdová Anna

Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
1. 5. - MUDr. Kašparová Leona

Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
5.-6. 5. - MUDr. Kočí Jiřina

Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126

Rozpis služeb
Množství zadlužených domácností roste

Problematika předlužených domácností a konkrétní
možnosti pomoci. Přednášku s tímto názvem uspořá-
dal v polovině března odbor školství a sociální péče. 
Přednášející Andrea Běhálková se tématu věnuje
od roku 2005. Žila v Německu, kde dva roky pracovala
v poradně pro dlužníky. „Právní džungle je stejná jako
u nás. Finanční gramotnost obyvatelstva je však mno-
honásobně větší. Není tam tak velký prostor pro neka-
lé praktiky firem. Lidé jsou tam hodně zadluženi, ale
nenechají se nachytat tak často," popisuje lektorka,
podle které počet nařízených exekucí v České republi-
ce vloni přesáhl dva miliony. 
Lidí, kteří své dluhy nezvládají, přibývá. Jaká je jejich
charakteristika? „Mohu mluvit jen za vzorek z poradny
pro dlužníky. Jsou to tedy lidé s poměrně slušným pří-
jmem, zhruba kolem 18 000 čistého," vysvětlila Běhál-
ková. Část klientely tvoří i lidé pobírající sociální
dávky nebo zcela bez příjmů. Množství lidí, které své
dluhy nezvládají se podle Běhálkové zvyšuje i mezi
bohatými. 
Typickými dlužníky dneška jsou mladí manželé 25-26,
kteří dluží  3 - 4 miliony korun. Mají dvě auta, dům,
zařízení i slušné příjmy. Míra zadlužení je však tak
vysoká, že je neudržitelná. „Nejčastější příčinou jsou
životní události - ti lidé mají tzv. rozumné zadlužení,
přijdou o práci, rozvedou se, mají úmrtí v rodině...
Extrémně přibývá lidí, kteří neodhadnou své možnosti
a chtějí mít vše okamžitě. Také přibývá nekalých prak-
tik firem, které chtějí lidi dostat do problémů, " popi-
suje česká specifika Běhálková. 
Jako velký problém vidí rozhodčí doložky. Špatně
informovaní lidé podepíší mimosoudní vyrovnání
a neuvědomují si, že už nemohou jít dále k soudu.

„Vše bude řešit nějaká osoba, která nemusí být
nestranná." 
Poslední fáze, kdy lidé přicházejí do poradny pro dluž-
níky, je, když jim hrozí exekuce. „Myslím, že hlavní
problém je, že se lidé stydí komunikovat. Žijí v domně-
ní, že jim nikdo nedokáže pomoci - proto řeší půjčku
další půjčkou," popisuje nejčastější chybu, kterou lidé
dělají, Běhálková.  
Na koho se tedy zadlužení lidé mají obracet s prosbou
o pomoc? „Sdružení obrany spotřebitelů, občanské
poradny... Ti všichni skvěle pomáhají - já bych to však
zobecnila: ať se obrací na poradnu, která jim poskytne
pomoc zdarma! Je spousta firem, které se přiživují
na lidech, kteří mají problémy. Ať už to jsou firmy
vymáhací nebo poradenské. V poslední době přibývá
firem, které chtějí za pomoc s osobním bankrotem 15
000 korun. Existuje spousta organizací, které pomá-
hají zdarma," uzavírá Andrea Běhálková. 

Text a foto Prokop Souček

Jarní svozové akce biologického odpadu
Městské služby Litomyšl, s.r.o. budou zajišťovat v ter-
mínu od 13. dubna do 27. dubna na základě osobní
a písemné objednávky občanů města pouze odvoz
nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad
ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být
i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá
vytříděný biologický odpad do přistaveného kontej-
neru v předem stanovenou dobu pracovníkům Měst-
ských služeb Litomyšl, s.r.o., bude tento odvoz nebo
likvidace zcela zdarma. Pokud objednatel nezajistí,
aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru
nenacházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo
odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle
platného ceníku Městských služeb Litomyšl, s.r.o.
Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu bio-
logického odpadu jsou Josef Čejka, Michal Konečný,
Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461
614 797). 
Občané, kterým tento systém nebude vyhovovat,
mohou k odložení biologického odpadu využít také
služeb sběrného dvora v ulici Mařákova vedle areálu
Městských služeb Litomyšl, s.r.o. 

Provozní doba sběrného dvora

od       do (zimní čas)   do (letní čas)
pondělí       12.00           16.30           17.30
úterý            9.00            15.00           15.00
středa           9.00            16.30           17.30
čtvrtek         9.00            15.00           15.00
pátek            9.00            16.30            17.30
sobota          8.00            12.00           12.00

V prostoru sběrného dvora mohou občané města
odkládat také ostatní složky komunálního odpadu
(nebezpečný odpad, elektrozařízení a velkoobjemový
odpad). V případě většího množství velkoobjemového
odpadu je nutno jeho odložení předem domluvit s pra-
covníkem firmy LIKO Svitavy, a.s. na tel.: 605 246 545.
V tomto případě bude zřejmě využito překladiště odpa-
dů v Kornicích, které je otevřeno v pracovní dny
od 6.00 do 13.30. Dále je možno využít každoročně
organizovaných mobilních svozů. Kompletní přehled
o možnostech likvidace odpadů je součástí tiskového
materiálu, který si je možno vyzvednout na podatelně
nebo na odboru místního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Ve dnech 11. až 12. dubna bude firma LIKO Svitavy
v Litomyšli a integrovaných obcích provádět mobilní
svoz nebezpečného odpadu.

Druhy odebíraných odpadů: Akumulátory (včetně
elektrolytu), monočlánky, upotřebené oleje, olejové filt-
ry, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie z domác-
ností, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné nebo
plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mraz-
ničky, televizory, rádia, zářivky, pneumatiky.

Harmonogram svozu

středa 11. dubna:

15.00 - 15.15 Nedošín
15.25 - 15.40 Kornice
16.00 - 16.15 Pazucha (Keralit)
16.20 - 16.35 Suchá (požární zbrojnice)
16.45 - 17.10 Litomyšl - parkoviště u koupaliště

čtvrtek 12. dubna:

15.00 - 15.15 Pohodlí (autobus. zastávka)
15.20 - 15.35 Nová Ves (požární zbrojnice)
15.45 - 16.00 Litomyšl - parkoviště u nemocnice
16.05 - 16.20 Litomyšl - u výkupu
16.25 - 16.40 Litomyšl - Lány (Hášova pila)

Josef Gestinger

Reportáže litomyšlské televize můžete zhlédnout také
na internetových stránkách www.cms-tv.cz. Podívejte
se například na: • Smetanova Litomyšl 2012: Tisíce
prodaných vstupenek během několika minut • Nejvěr-
nější čtenáři Městské knihovny • U zámku se kácejí
staleté stromy • Festival pro Tibet v Čajovně v muzeu
• Rady pro zadlužené domácnosti

litomyšlská TV na internetu
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Městská galerie
vyhlašuje soutěž
a anketu

Kolektiv Městské galerie Litomyšl myslí i na dětské
návštěvníky. Už při minulé výstavě Jitky Lustyk se
pracovníci galerie s dětmi zaměřovali na přemýšlení
o pocitech, které v nich obrazy vyvolávají, a to více,

než na formální zpracovávání uměleckých děl. V sou-
časnosti jsou pro děti přepraveny výtvarné dílny
a vzdělávací programy. 
Děti, které na výstavu přijdou, se dozví, kdo byl pan
Mařák, co vytvořil a čím byl výjimečný. Postava Julia
Mařáka je bude dokonce v pracovních listech symbo-
licky doprovázet. „Vše je samozřejmě rozděleno podle
věkových skupin. Pokud přijdou malé děti, budeme
hledat na obrazech zvířátka, povídat si o pocitech,
které v nich obrazy vyvolávají. Na základě zkušeností,
které během programu získaly, pak budou samy malo-
vat. Připraven je zbrusu nový dětský koutek, kde si
děti budou moci složit puzzle nebo použít celou řadu
výtvarných potřeb,“ uvedla ředitelka Městské galerie
Dana Schlaichertová. 
Pro dospělé návštěvníky je připraven bohatý dopro-
vodný program. Komentované prohlídky výstavy
a přednášky odborníků.                                               -ps-

Vezměte své děti na výstavu,
v domě U Rytířů myslí i na ně!

Dana Schlaichertová: Čím více Mařáka jako člověka
studuji, tím více rozumím jeho obrazům

Jak je výstava koncipována?

Koncepci výstavy jsme tvořili spolu s kurátorem
Michalem Šimkem. Od začátku jsem chtěla, aby byla
výstava zaměřena především na Litomyšl.
„Litomyšlská“ je tedy první místnost expozice, kde
prezentujeme Julia Mařáka, člověka. Právě zde v Lito-
myšli se Mařák rozhodl, že bude malířem. V litomyšl-
ských sbírkách tak vedle Mařákových prací, které měla
veřejnost možnost vidět již ve stálé expozici
na zámku, je i jedna z prvních kreseb umělcova skicá-
ře, pravděpodobně nejstarší dochovaná kresba z roku
1848. Tento unikát však nemůžeme prezentovat dlou-
hodobě. Abychom jej mohli vystavit, museli jsme spl-
nit některé velmi přísné podmínky. Do oken galerie
byly instalovány speciální fólie, které zabezpečí, že
intenzita slunečního světla nebude vysoká. Folie eli-
minuje UV záření na 98%. Dalším stupněm ochrany je
roleta, která nám napomůže omezit sluneční záření
na požadované LUXy. I tak platí určitá omezení
a na ostrém světle tak může být dílo prezentováno jen
tři měsíce.
Je v městských sbírkách velká část Mařákova díla?

Z Mařákova díla toho v Litomyšlských sbírkách
není mnoho. Dochovala se řada kreseb, grafik a asi
desítka olejomaleb. Patří mezi ně Průhled bukovým
lesem, Otázka, Odpověď, Horská krajina, Bouře,
U plotů a další. 
Litomyšl se vždy k odkazu svého Julia Mařáka hlásila
a snažila se do městské obrazárny skupovat umělec-
ká díla. Obrazy, které ve svých sbírkách máme, zde
našly své místo především díky této aktivitě. Bohužel
si troufám tvrdit, že v současné době, s prostředky,
kterými disponujeme, se naší galerii již koupit obraz
od Mařáka nepodaří. Díky velkorysé podpoře Města
Litomyšle a mnoha sponzorů jsme však mohli uspořá-
dat tuto výstavu. Hluboce si vážím této pomoci, bez
ní by i sebelepší koncepce výstavy a velkorysá ochota
zapůjčovatelů výstavu nezrealizovala.
V litomyšlských depozitářích je však i zajímavá

Mařákova pozůstalost…

V roce 2004 došlo k rozdělení Muzea a galerie
v Litomyšli na dva samostatné subjekty. Původní
sbírka byla také rozdělena na dvě části. Výtvarná
díla přešla do majetku Městské galerie Litomyšl,
archivní fond zůstal v muzeu. Čítá několik obsáh-
lých složek z Mařákovy pozůstalosti i dokumentaci
z později pořádaných výstav. Najdeme zde napří-
klad staré Mařákovy fotografie, na kterých zachy-

coval krajinu – tímto způsobem nejspíš vyhledával
témata, která pak použil ve svých obrazech. Jsou
zde také fotografie uměleckých děl, pořízených
právě z toho důvodu, aby se do Litomyšle dostala
jeho celá kolekce. V muzejním fondu se nachází
i ukulele či Mařákova stolička, na které nejspíš
sedával při práci v plenéru.
V muzeu je také uložena Mařákova korespondence.
Do archivních fondů ji předal bratr malíře Jan, který
začernil některé části intimního charakteru. Na teh-
dejším řediteli muzea si pak vymohl slib, že dopisy
nebudou nikomu půjčovány a jejich obsahu nebude
nikdy použito pro publikaci. Toto přání jsem plně
respektovala a nedovolila si dopisy zapůjčit pro naši
výstavu.  
Cítíte, že má Litomyšl vůči Juliu Mařákovi nějaký

dluh?

Smetana a Mařák byli nejvýznamnější umělci, kteří
se narodili v Litomyšli, takřka ve stejné době. Oba
zásadním způsobem formovali českou kulturu. Smeta-
na po stránce hudební, Mařák výrazně zasáhl do teh-
dejšího výtvarného světa. Opravdu každý ví, kdo byl
Bedřich Smetana.  Vyslovíte-li v Litomyšli jméno Juli-
us Mařák, dostane se vám často odpovědi: Mařákovu
ulici znám, ale nevím, proč se tak jmenuje. To bych
ráda, aby výstava v Městské galerii Litomyšl pomohla
změnit.
Umění 19. století, krajinářství, není pro velkou část

publika příliš atraktivní... 

Na druhou stranu je zde velká část lidí, pro kte-
rou je krajina oproti současnému výtvarnému umění
velmi příjemnou výtvarnou formu.
Čím více Mařáka jako člověka studuji, tím více rozu-
mím jeho obrazům. Vidím také, jak dobře je tato
výstava koncipována. V současném způsobu instala-
cí výtvarných výstav není příliš časté, že by se vedle
příběhu umělce představoval také příběh člověka.
Citlivého člověka, který měl velmi těžký život, člově-
ka, jehož žena a dcera byly neustále nemocné... 
Ačkoliv za svého působení na akademii nebyl Mařák
nijak dobře finančně zajištěn, dohledával a získával
zakázky pro své studenty, aby mohli tvořit dál. Říká-
val jim: „Když jsem vás přijal, musím se o vás starat.“
V tomto období se tedy nevěnoval vlastní tvorbě, ale
staral se o své studenty. Jako autor nebyl příliš prů-
bojný. Zvláštní atmosféra je cítit i v jeho obrazech -
nemohu říct smutek, ale jakási harmonie, mám
pocit, že právě zde nacházel radost a štěstí. Když si
znovu dovolím porovnávat Smetanu a Mařáka, tak
pro mne osobně oba dokázali totéž. Při poslechu
Smetanovy Vltavy mám pocit, že ji vidím téct, když
se dívám na Mařákovy obrazy, jako by zněla hudba,
zvuky, které se slévají v harmonii.  

Ptal se Prokop Souček, foto -ps-

Anketa: 

Litomyšl si vždy velmi vážila svých významných rodá-
ků a osobností. Je zde socha Bedřicha Smetany, Aloi-
se Jiráska, Zdeňka Nejedlého, Dvojhvězda věnovaná
Zdeňku Kopalovi... Myslíte si, že by měl mít i Julius
Mařák v Litomyšli svou sochu?
Anketní lístky vhoďte do připraveného boxu ve vstup-
ní chodbě domu U Rytířů.

Městská galerie vyhlašuje také soutěž:

Julius Mařák se narodil v Litomyšli dne 29. března
1832. Bedřich Smetana 2. března 1824. Oba tito
významní rodáci, téměř vrstevníci, se spolu se svými
rodiči v poměrně útlém věku z Litomyšle odstěhovali.
Avšak něž se tak stalo, potkali se zde, a mohli se zde
vůbec potkat?
Poslední den výstavy proběhne losování. Vítěz obdrží
celoroční volnou vstupenku na všechny výstavy a akti-
vity Městské galerie Litomyšl a publikace vydávané
Městskou galerií Litomyšl. 
Hlasovací lístky obdrží návštěvník u pokladny galerie.

Nedávno otevřená výstava s titulem Julius Mařák (1832 – 1899), pořádaná k 180. výročí od narození slavného malí-
ře, představuje pro Městskou galerii Litomyšl jeden z největších a finančně nejnáročnějších podniků posledních let.
Na rozdíl od minulých velkých výstav je expozice k vidění v domě U Rytířů, nikoliv v městské obrazárně na zámku. 
Díky podpoře Města, mnoha sponzorů a skutečnosti, že autoři koncepce výstavy vzbudili zájem jak u veřejných insti-
tucí (Národní galerie, Východočeská galerie Pardubice aj.), tak u soukromých sběratelů, máme tak v Litomyšli mož-
nost spatřit sedm desítek výtvarných děl věhlasného krajináře a jeho žáků.
„Mařákovy obrazy se na výstavě potkávají v oleji i kresbě. To je pro odbornou veřejnost zcela mimořádné. Když se sou-
kromí sběratelé dozvěděli, které obrazy se na výstavě setkají, sami ochotně podpořili naši snahu a svolili také
k zápůjčce svých skvostů,“ prozrazuje ředitelka Městské galerie Dana Schlaichertová.

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

Zveme Vás ku příležitosti otevření 
první litomyšlské lázeňské sezóny na 

MENU
HISTORICKÝCH

OSOBNOSTÍ
našeho města. 

Ve dnech 28. - 29. 4. přijďte ochutnat
menu M. D. Rettigové, A. Jiráska, 

B. Smetany, J . Váchala a B. Němcové.

Litomyšl - lázně Ducha... ale i žaludku
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Poděkování, blahopřání, vzpomínky 
Před čtvrtstoletím, 23. dubna 1987

zemřel dlouholetý litomyšlský sporto-
vec a funkcionář Rudolf Junger. Před
vojenskou základní službou pracoval
v Rumburku a Varnsdorfu, po jejím
absolvování v r. 1951 přesídlil do Cho-

těboře. Po návratu do našeho města v r. 1953 byl před-
sedou OV ČSTV tehdejšího okresu Litomyšl a kromě
toho aktivně hrál především hokej a fotbal. Po nástu-
pu do Vertexu organizoval mimo jiné i podnikové
sportovní hry, populární Vertexiády. Jako předseda TJ
Jiskra uměl svou družnou povahou získávat lidi,
ochotné zdarma pracovat v tělovýchově a sám v tom
šel vždy příkladem. Čest jeho památce! Zdeněk Vandas

Dne 5. dubna 2012 uplyne 5 let, co
nás náhle opustil náš milovaný man-
žel, tatínek  a dědeček pan Miloslav
Jandera. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.  S láskou vzpomínají manželka
i děti s rodinami

V únoru navštívila transfuzní oddě-
lení v Litomyšli skupina studentů litomyšlského gym-
názia se svými profesory, rovněž dárci krve, paní
Mgr. Kunderovou a panem Mgr. Hanusem. Děkujeme
jim za všechny pacienty, kterým tento dar mohl
zachránit život nebo přispěl ke zlepšení jejich zdra-

votního stavu. Oceňujeme, že si v době přípravy
na maturitu udělali čas a našli odvahu krev darovat.
Někteří se také zajímali o dárcovství kostní dřeně.
Přejeme jim mnoho štěstí při maturitní zkoušce.

Za HTO Litomyšlské nemocnice Simona Leníčková
Upřímný dík patří panu primáři ortoped. odděl.

MUDr. Miroslavu Vlachovi, paní MUDr. Pavle Piknové –
ARO, paní vrchní na operačním sále Marušce Šauerové
a celému kolektivu JIP a ortopedického oddělení!
Počátkem března t. r. jsem byla ve zdejší nemocnici
operována a moc děkuji za vše, co pro mne udělali.
Lidský přístup, bezproblémový operační zákrok
i následná péče. A nemocnici Litomyšl držím palce, ať
má co nejméně problémů! Kopii tohoto poděkování
zasílám i do Pardubic. Nemocnice Litomyšl si to
zaslouží!                                                     Anna Jiráčková

20. dubna uplyne pět let od doby,
kdy jsme se rozloučili s panem Milosla-
vem Vodehnalem z Pohodlí. Kdo jste
ho znali a měli jste ho rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka Blanka a děti Milan
a Iveta

Dne 17. dubna 2012 se dožívá krásného životního
jubilea - 80. let - paní Emílie Podaná z Litomyšle. Do
dalších let jí jen to nejlepší a hlavně hodně zdravíčka
přejí: dcera Jana, zeť Miroslav a vnučky Yvona a Daniela.

Kdo je Kristus? – „Boží vládce.“

Zamyšlení nad dalším článkem z Vyznání víry
„Věřím... v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána
našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se
z Marie panny.“ 

Položil jsem jedněm svým známým otázku: ,,Kdo je
Ježíš Kristus?“ a dostal jsem od nich velmi zajímavé
odpovědi:,, Ježikriste, co Ti mám na to odpovědět?“
- „Nevím, prostě Ho musíš v sobě cítit.“ 
Moderní sekulární lidé přestávají rozumět zavede-
ným křesťanským pojmům, zvykům a kostelnímu

chování.  Církev vnímají jako skanzen duchovního
života a boha zakouší spíše v individualistickém
prožitku v přírodě, v extázích či v „nenásilných“
náboženstvích a kultech. 
Ježíše Krista pak často ztotožňují s tím „malým“
na seně, či s tím „utrápeným“ na kříži.
I my křesťané bychom měli nově přemýšlet nad Ježí-
šovou otázkou, kterou kdysi položil svým učední-
kům (Mt 16, 15) „A za koho mne pokládáte vy?“
abychom mohli při správném porozumění tomuto
pojmu vyznat ( Mt 16, 16): „Ty jsi Kristus, Syn Boha
živého.“ 
Kristus je řecký překlad hebrejského Mesiáš, který
neoznačuje Ježíšovo příjmení, nýbrž jeho titul. Je to

jako bychom jakéhosi Jana titulovali jeho povolá-
ním „kazatel“ a ve zkratce bychom o něm hovořili
jako o Janu Kazateli. Takto hovoříme o Ježíši Kristu
jako o tom, který  je „Pomazáným“, či jinými slovy
„Pověřeným Božím vládcem“. Ježíš jako Boží Syn byl
Bohem pověřen k tomu, aby vykonal dílo spásy. Byl
pověřen, aby vstoupil do tohoto světa skrze naroze-
ní z Marie panny, učinil skutky lásky, zemřel
a vysvobodil  lidstvo z hříchu a věčné záhuby.
Po svém vzkříšení a nanebevstoupení byl Ježíš již
jako oslavený nebeský vládce  pověřen k tomu, aby
i nadále působil na dějiny tohoto světa a na konci
časů přivedl lid víry do prostředí nebeské slávy. 
V této souvislosti jsou  křesťané, neboli Kristovci,
též  jakýmisi Božími pověřenci. Věří-li v Krista jako
v Pána ve smyslu jeho svrchované autority, pak cítí
královské  pověření k růstu ve víře a k rozsévání
dobra a spásy ve svém okolí.
Krista lze nejen pochopit, ale lze Ho i cítit. V nitru,
v upřímném společenství církve, či v kráse neposkvr-
něné přírody.                                           Daniel Smetana,

kazatel Církve bratrské v Litomyšli

k zamyšlení...

Slova moudrých: Bez činu zůstává i nejkrásnější
myšlenka bezcennou.                             M. Gándhí

Slavnostně byli přivítáni noví občánci

našeho města:

Laura Nezbedová, Vendelín Hanus, Filip Jadr-
ný, Jakub Pokorný, Jakub Fulík, Matěj Zítka.
Rodičům přejeme hodně radosti nad dětskými
úsměvy.

Své významné životní jubileum v březnu

oslavili naši spoluobčané:

80 let – Jarmila Holomková, Eliška Metyšová,
Jan Klejch
85 let – Milada Trávníčková, Marie Fidrichová 
91 let - Věra Drahošová
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:

Martin Svečula, Zámrsk – Petra Koudelková,
Mor. Třebová; Luboš Jiskra, Janov – Pavla Duš-
ková, Dol. Dobrouč; Pavel Řehák, Česká Třebo-
vá – Veronika Šmejdová, Litomyšl. 
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoře-
ní krásného a šťastného domova.

Jubilejní zlatou svatbu oslavili manželé

Bohuslav a Zdenka Říhovi z Litomyšle.

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

Rozloučili jsme se s občany našeho města:

Ivanem Jelínkem (69 let), Marií Zachařovou
(78 let), Annou Štindlovou (78 let), Ladislavem
Březinou (92 let), Jarmilem Paťavou (88 let),
Miloslavou Vaňkovou (85 let).
Vzpomínáme. 

Věra Kučerová - SPOZ

Společenská
kronika

Z činnosti Sboru paní a dívek
V měsíci březnu proběhl tradiční Večer Magdaleny
Dobromily Rettigové – v pořadí již sedmnáctý.
Tentokrát měl komornější ladění, v malém sále Smeta-
nova domu a bez soutěže o pekařský výrobek.
Přesto jsme koláčky, jako sladkou tečku na závěr před-
ložily, jinak bychom „neobstály“ před naší patronkou
paní Magdalenkou.
Pořad konferovala paní učitelka Burdová a my ji za to
děkujeme. Nezvaly jsme hereckou osobnost jako jiné
roky, ale ženský pěvecký sbor Cansonetta z Letohradu.
Dlužno podotknout, že je to o něco početnější a mlad-
ší těleso než my. Jejich zpívání bylo svižné, písňový
repertoár různorodý a s klavírním doprovodem velmi
pěkné. Když jsme s nimi po koncertu poseděly, dově-
děly jsme se, že často vystupují v cizině.
Zpěv SPD doprovodily roztomilými verši naše vlastní
děti a vnoučata, která sklidila pěkný potlesk. Vyvrcho-

lením a úplnou novinkou Večera bylo vystoupení
„Heblat“. Jsou to žáci LŠU Bedřicha Smetany, zatím
v počtu sedmi hráčů (housle, kytara, klarinety a kon-
trabas). Zaměřuji se výhradně na lidovou hudbu a mají
k tomu odpovídající oblečení. Výkony byly zdařilé
a moc se líbily. Pod střechou Smetanova domu vystu-
povaly poprvé. Jejich zakladatelka, vedoucí a součas-
ně i spoluhráčka paní učitelka Ladislava Blajdová říká:
„Lidový soubor Heblata vznikl v r. 2011 při litomyšlské
LŠU. Název vychází ze staročeského litomyšlského
nářečí a znamená kvasnice. Chceme prezentovat lido-
vou hudbu, zvyklosti a lidový oděv Litomyšlska a tím
oživit pozapomenuté folklorní tradice našeho regio-
nu“. Co k tomu dodat? Jen dík, obdiv dětem i jejich
paní vedoucí a přání, aby naše společné účinkování
nebylo poslední. V to doufáme. Vždyť lidová hudba,
lidová píseň je Sboru paní a dívek nejvlastnější.
Myslíme si, že Večer dopadl dobře. Chvála nás potěšila
a částečná pohana nás nezarmoutila a ani neodradila.
A tak jdeme vstříc dalším vystoupením v tomto roce
a koncertům na počest M.D. Rettigové. Tradici zůstá-
váme věrny!
A příští program? Především pravidelné středeční
zkoušky a do konce školního roku nás čekají tři akce.
V květnu zpíváme na „Litomyšli gurmánské“, koncem
téhož měsíce zapějeme na malé slavnosti ve Vlčkově
na počest Studánek a v polovině června odcestujeme
prozpěvovat do Všeradic u Berouna. S obyvateli vesni-
ce, kde spatřila světlo světa Magdalena Ahmanová,
provdaná Rettigová nás váže již několikaleté srdečné
přátelství.              Marie Paříková, foto Prokop Souček

KKuurrzz  llííččeenníí  aa  ppééččee  oo  pplleeťť
SSaalloonneekk  rreessttaauurraaccee  KKaarrlloovv
1133.. dduubbnnaa  oodd  1188..0000
Rezervace na tel. 737 719 155
www.kosmetickestudio.xf.cz
Skupinový kurz pro všechny ženy, které se chtějí
naučit správně pečovat o svoji pleť a samy sebe líčit.
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Po stopách let minulých - díl 4. ul. Na Bernardce 
seriál

Starší mapa s částí ulice Na Bernardce.
Není zakreslena Vandasova vila,postavená později.

Silnička kolem domu směřovala na Smutný most. Cesta
doleva se upravila po roce 1960, kdy se postavil betonový
most u továrny.

Ve dvoře u Vandasů byly také městské lázně, které byly často
navštěvovány, protože vlastní koupelny v běžných bytech
v té době nebyly běžné.

Pohled na domek pana R. Tomana, vedle něho blíže k mostu
měl dílničku, kde tvořil krásně kované ploty.

Vandasova olejna na výrobu surovin do barev, po roce 1948
sídlo stavebního a průmyslového podniku.

Na Loučné je vidět tzv. Smutný most. Přes něj bylo možno jít
k nádraží a k Nedošínu.

Tři domy měly své vchody proti pedagogické škole. Uzavíra-
ly tak cestu k řece

Bernardka dnes. Pohled na místo, kde stávala synagoga.

Mezi domy Havlíčkovy ulice a Bernardky byl prostor
pro zahrady a hospodářské zázemí domů. Na obrázku je
jeden z těch rohových. V pozadí je vidět škola.

Synagoga obce židovské
byla postavena podle
maurského slohu asi
v roce 1910. Po druhé svě-
tové válce byla využívána
jako průmyslový sklad,
nebyla udržována a chát-
rala. Po roce 1969 byla
zbourána, neboť židov-
ská obec pro malý počet
věřících zanikla. Na dru-
hém obrázku: Detaily
stavby a pohled na vnitř-
ní modlitební část.

Před mostem k Smetanovu domu ulice začínala rohovým
komplexem asi šesti starších budov, které byly rovněž strže-
ny, jak dokazují snímky z demontáže.

Byly to domy od Smetanova domu dolů k mostu po pravé straně řeky. Spolu s Havlíčkovou ulicí byla i tato část
zbourána po roce 1970. Zůstal pouze jediný, který stojí dodnes proti lávce k zubní ambulanci. 

Připravil Miroslav Škrdla (foto vlastní a repro), současnost Prokop Souček

Prodej bytu 2+1
po celkové rekonstrukci, Litomyšl.
Cena dohodou. Tel. 724 303 818. 

Pronajmu zařízený byt 1+kk
22 m2, internet, cena 5500/měs.

tel. 731 300 352

Dobré divadlo přijme brigádníka
na roznos a lepení plakátů.

Odměna 50-100 Kč, info@dobredivadlo.cz
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Nové knižní tituly v městské knihovně
Kubíček - Bibliografie okresu, Egghardt - Vyděděnci
Habsburků, Bednářová - Rozvoj grafomotoriky, Nejde-
lík Jan Chcete se dostat na…, Kopecký - Zrození
fauna…, Šmikmátorová - Hrajeme si na pohádky, Palá-
tová Eva - Ola lama, Donald Erin – Debordelizace, Gato
Martin -  Hry v místnosti pro malé…, Šmolka Petr - Jak
přežít mateřskou, Kosíková Věra - Psychologie ve vzdě-
lávání, Sborník Národního…, Dobrovolníci pro kulturu,
Kutálková - Budu správně mluvit, Duka Dominik -
Dominik Duka, Kate Lauren – Pád, Kate Lauren – Muka,
Fossum Karin - Indická nevěsta, Enquist Anna – Kon-

trapunkt, McCarthy - Vnější tma, Moník Josef - Schweik
it easy, Stránský Jiří – Tóny, Vargas Llosa - Keltův sen,
Vigan Delphine - No a já, Novák Jan - Hic a kosa v Chi-
cagu, Oliver Lauren - Chvíle před koncem, Shan Darren
- Na horizontu pekla, Cohn Rachel - Nick a Norah, Sov-
ják – Oběti, Sniegoski - Padlí andělé, Knitlová Jana -
Pátý list čtyřlístku, Pawlowská - Velká žena z Východu,
Harris Lee - Vražda na Den matek, Christie - Plavý kůň,
Jennings - Případy detektiva, Poledňáková - Líbáš jako
ďábel, Drake Shannon - Smaragdové objetí, Ross Carlo -
Terezín, tři roky v…, Steel - Záležitost srdce.

Kam s knihami?
I když se v Čechách stále ještě čtou knížky, přece
jenom je asi „odzvoněno“ velkým domácím knihov-
nám, obsahujícím tisíce svazků. To, co starší generace
po léta budovala a pořizovala si ze svých omezených
příjmů, mladší generace někdy bez milosti vyhodí
do sběru či popelnice. 
Že má každý nárok na vlastní literární vkus, je jasné.
Ale zbavovat se takhle kulturního dědictví mi připadá
barbarské. Naštěstí stejný názor mají i někteří Litomyš-
lané, kteří řeší problém „kam s knihami“ (po babičce,
dědečkovi aj.). A tak se čas od času obracejí na naši
knihovnu s nabídkou: „Nechcete nějaké knihy?“Moje
odpověď zněla:“Ano, pokud to není literatura z 50. let,
staré knížky s malými písmenky nebo knihy potrhané
a špinavé.“. Utekl prosinec, leden a téměř i únor a já
na tuhle nabídku zapomněla, když k nám ona slečna
spolu s maminkou dovezla asi 12 přepravek knížek.
Byla to radost, probírat se jimi a kontrolovat, zda ty
naše jsou v horším stavu nebo jestli je vůbec máme.
Tyhle knížky prošly jen několika páry rukou… 
Protože se blížil termín naší knižní burzy, tedy prode-
je vyřazených knih a nepotřebných knižních darů,

bylo potřeba darované knížky urychleně rozdělit,
zpracovat, vyřadit naše „očtené“ exempláře a ty oce-
nit. Spoustu knih jsem předala kolegyni pro výměnný
fond obecních knihoven (však na jeho doplňování
máme v letošním roce necelou polovinu financí, co
v roce 2011), něco jsem se rozhodla nabídnout
na burze. Malou část jsme dali našim čtenářům k bez-
platnému rozebrání…
A teď se i naši čtenáři mohou radovat z pěkných
nových knížek, které bychom si jinak nepořídili, pro-
tože na obnovu stávajícího knižního fondu, často už
různě slepovaného a opotřebovaného, nemáme pro-
středky. 
A ještě malý dodatek. Z tohoto daru jsme získali i řadu
publikací, týkajících se 3. odboje. Věřím, že i tahle
tematika si rychle najde „své“ čtenáře, přestože to je
neradostné čtení. Jde o příběhy, při jejich čtení nám
běhá mráz po zádech a říkáme si: “Je možné, že se
i takhle choval člověk k člověku?“ Zkrátka si myslím,
že by si je měla určitě přečíst mladá generace, která
tuto dobu nepamatuje.        Jana Kroulíková

ředitelka Městské knihovny Litomyšl

duben 2012

kalendárium Litomyšle

340 let - 10. 4. 1672  zemřel v Praze MAROUS MARCI

z KRONLANDU, lékař a filozof. Dětství a studie prožil
v Litomyšli. Rektor Univerzity Karlovy v Praze.
140 let - 20. 4. 1872 se narodil v Litomyšli ANTONÍN

METYŠ, hudební pedagog, autor Houslové školy
a překladatel.
130 let - 7. 4. 1882 se narodil JAROSLAV ŠEJNOHA,
diplomat, malíř, francouzský legionář, pracovník Čes-
koslovenské Národní rady ve Paříži a pozdější velvysla-
nec.
125 let - 27. 4. 1887 zemřel v Litomyšli ANTONÍN

ŠANTA, děkan litomyšlský, spisovatel, kulturní orga-
nizátor, člen Vlastimilu a Sokola.
110 let - 4. 4. 1902 se narodil v Litomyšli JOSEF

FORMÁNEK, člen brigády čs. vojska ve Španělsku.
Za 2. sv. války pracoval v odbojové organizaci, byl
zatčen a popraven.
105 let - 8. 4. 1907 zemřela v Praze HANA

KVAPILOVÁ, dramatická herečka. Při otevření Smeta-
nova domu v představení Vojnarka hrála hlavní posta-
vu a k tomu k studiu své role navštívila Trstěnici.
100 let - 3. 4. 1912 se narodil v Litomyšli PRAVOŠ

NARTÍNEK, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na gym-
náziu v Třeboni. Syn profesora a malíře Václava Martín-
ka z Litomyšle.
100 let - 25. 4. 1912 se narodil v Litomyšli ZDENĚK

DOSTÁL, studující. Popraven  v červnu roku 1942
v Pardubicích.
70 let - 16. 4. 1942 zahynul JOSEF SEDLÁČEK, rotný
čs. letectva v Anglii v bojích 2. světové války.
45 let - 3. 4. 1987 zemřel v Praze JOSEF KORÁB, malíř,
grafik, žák Maxe Švabinského. V námětech jeho obra-
zů byla často Litomyšl, kde se narodil.
25 let - 21. 4. 1987 zemřela MARIE VLADYKOVÁ, pro-
vdaná ROGALLOVÁ. Byla operní sólistkou divadel
v Čechách a v Německu, zpívala také na operním festi-
valu v Litomyšli. Zde se také v roce 1939 narodila.

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

110 let - V únoru roku 1902 byli vybráni tři zástupci
města k jednání s majitelem hostince Karlov o zakou-

pení a zbourání stávajícího domu. Setkání proběhlo
úspěšně a pak již začaly přípravy na vybudování nové-
ho kulturního domu- budoucího Smetanova domu.
80 let - Pro oslavy sedmdesáti let od vzniku souboru
Vlastimil nastudovali jeho členové v roce 1932 Che-

rubiniho operu Vodař. Pro velký úspěch byla ve Sme-
tanově domu provedena celkem třikrát.
50 let - Konala se ustavující schůze Jednotného

klubu pracujících (JKP). Vznikl jako organizace míst-
ních závodů a jejich odborových složek. Řízením byl
pověřen největší závod Vertex. Jeho činnost trvala až
do roku 1989.                         Připravil Miroslav Škrdla

Co si s sebou vozíte, když cestujete do lázní?
Kromě jiného samozřejmě dobrou knížku.
Proto ani na naší lázeňské promenádě
knihy chybět nebudou. Budeme zde pokra-
čovat v projektu s názvem Najdi – přečti –
předej, který byl zahájen v roce 2010 díky
svazkům obcí České dědictví UNESCO
a Česká inspirace. Smyslem tohoto projektu, který
má kořeny v severských zemích, bylo a je podpořit
četbu. Mnozí z nás máme jistě doma celou řadu
knih, které již podruhé číst nehodláme, a někdo jiný
by si je však možná rád přečetl. Proto tímto vyzývá-
me všechny milovníky četby, přineste, prosím, tyto
knihy na lázeňskou promenádu, kde bude probíhat
v sobotu 28. dubna akce Otvírání první litomyšlské

lázeňské sezóny. Knížky můžete již s před-
stihem nosit do Informačního centra
na Smetanově náměstí či do zámeckého
infocentra, případně je můžete zanechat
na podatelně městského úřadu nebo
v městské knihovně. Všechny knihy opatří
organizátoři samolepkou s pokyny

a návštěvníci Lázní ducha si, kromě zajímavých
zážitků, mohou domů odnést také vaši knihu.
Po přečtení doporučujeme zanechat knihu na něja-
kém vhodném místě, případně předat další osobě.
Vhodným místem může být čekárna u lékaře, auto-
bus, vlak, úřad, knihovna, kino či galerie apod.        

Michaela Severová,

tisková mluvčí Města Litomyšl

„Najdi – přečti – předej“ součástí Lázní ducha
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Nejvěrnější čtenářky litomyšlské knihovny převzaly ocenění

1984, kdy do knihovny nastupovala jako knihovnice,
byly oceněné dámy majitelkami čtenářských průkazů
již několik desítek let. Naprostou litomyšlskou rekord-
mankou je paní Kasalová, která byla oceněna již v loň-
ském roce jako nejpilnější čtenářka. 
Sex, víno a cigarety

Důkaz, že časté čtení pomáhá trénovat mysl a udržo-
vat dobrou náladu a psychickou kondici, podala i paní
doktorka Marie Bromová, pravděpodobně nejstarší
čtenářka registrovaná v litomyšlské knihovně:  „V Lito-
myšli jsem od roku 1950, kdy jsem začala chodit
do knihovny, to si nemohu vybavit. Půjčuji si knihy,
o kterých se dozvím v rozhlase, v televizi, nebo mi
někdo řekne: toto si vypůjč, toto je báječné!“ A půjču-

je si opravdu doslova všechno – různé druhy beletrie,
mezi které patří třeba i sci-fi, literaturu faktu a další
žánry. „Snažím se. Buďto mě to vyhovuje, nebo nevy-
hovuje - pak už si to nevypůjčím. Když se mne někdo
zeptá na názor, řeknu, že s ním nesouhlasím. Zrovna
dnes jsem odevzdala knihu současné české autorky
Petry Hřívalové Sex víno a cigarety, která vypráví
o životě dnešních vysokoškolaček. Je to jenom sex,
kouření a víno. Ovšem je to tak krásně napsáno! Zača-
la jsem se zajímat, zda-li autorka ještě něco napsala...“
Je to tak krásně česky napsáno! Pokud jsou nějaké
knihy překládány z cizích jazyků, jako z francouzštiny
nebo němčiny, chybí překladatelům takový ten odpich
- je to unavené, nedobře vyjádřené." 
Jak to dříve vypadalo v knihovně?

Čtenářský deník si poctivě vedla od roku 1938 další
z vášnivých čtenářek, paní Alena Randáková, která
zavzpomínala na své první návštěvy litomyšlské kni-
hovny a tehdejší knihovníky. „Chodili sem moji rodiče,
tak jsem samozřejmě chodila s nimi. Zažila jsem ještě
pana Portmana, pana Metyše - byli vždycky velmi
ochotní, doporučili mi, co si můžu přečíst, co je hezké,
co zrovna teď vyšlo. I když jsme měli doma hodně
knih, chodila jsem stejně ještě do knihovny - trochu se
to ale zvrhlo a na školní vyučování nebyl čas, poněva-
dž jsem musela pořád číst. Četla jsem do noci - to se
vždycky tatínek strašně zlobil...“
Knihovna - trafika pro vysloužilé úředníky

Od roku 1951 chodí do knihovny paní Věra Kasalová.
„Všechno bylo úžasně primitivní - lístečky, volný výběr
nebyl. Byl pouze seznam, další knihy byly pod sklem
na pultě,“ vzpomínala paní Kasalová, která pamatuje
knihovníka Portmana, i jeho předchůdce Brachtla.
„Byla to taková trafika pro úředníky z městského
úřadu, když šli do důchodu, tak šli do knihovny,“
poznamenala paní Kasalová. „Tak v knihovně bych
skončil rád,“ reagoval pobaveně II. místostarosta Voj-
tech Stříteský.   
V současnosti chybí nejvíce výtah

Volný výběr, počítače i toalety v obou podlažích jsou
dnes již samozřejmostí. Co tedy chybí litomyšlské kni-
hovně roku 2012? „Nejvíce nám chybí peníze na výtah,
ten bych uvítala úplně nejvíc. Zpřístupnili bychom
i těm méně pohyblivým přístup do prvního patra. Pot-
řebovali bychom také vylepšit interiér oddělení
pro dospělé, nové regály, linoleum... To je docela velká
investice,“ upozorňuje ředitelka Jana Kroulíková. 

Text a foto Prokop Souček

Romantický májový večer
s vynikající Yvonne Sanchez 
V polovině loňského května měli milovníci šansonů
možnost prožít na zámku v Litomyšli neopakovatelný
večer s Radkou Fišarovou. Přesně po roce zde pro vás
máme pozvánku na další výjimečný koncert. 
V pátek 18. května 2012 nás čeká na druhém zámec-
kém nádvoří koncert v rytmu jazzu, latinské hudby,
jazz-rocku a groove. Jazzové standardy jsou v módě,
vydávají je velikáni populární hudby jako Eric Clapton
i Paul McCartney. Mezi „české velikány“ v tomto žánru
patří známá polsko-kubánská zpěvačka žijící v Praze,
Yvonne Sanchez. Výhodou Sanchez je podle kritiků
i to, že ji mají rádi i jazzem nepolíbení posluchači.
Hudební kritik Daniel Mareš v recenzi na novou desku
Yvonne Sanchez uvádí: „Deska Songs About Love by
fungovala jako soundtrack k nějakému z filmů Woody-
ho Allena. Je jak dělaná k romantickému večeru při
svíčkách.“ Neopakovatelnou atmosféru koncertu ještě
umocní romantické prostředí renesančního zámku, ale
také slibované pohoštění. Samozřejmostí je welcome
drink a malý snack na začátek večera. O přestávce čeká
návštěvníky občerstvení v audienčním sále a dalších
reprezentačních prostorech zámku. Po koncertu je
připraven závěrečný snack.
Akci organizuje Mega Promotion, s.r.o. ve spolupráci
s Hotelem Aplaus a Státním zámkem Litomyšl. Jde
o příkladnou spolupráci, která může mít za cíl to, že se
návštěvník v našem městě zdrží přes noc, bude Lito-
myšl chválit a v ideálním případě se sem vracet.

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl 

Cenu pro nejvěrnější čtenáře Městské knihovny v Lito-
myšli převzaly 9. března z rukou ředitelky Jany Kroulí-
kové a místostarosty Litomyšle Vojtěcha Stříteského
dámy: Marie Bromová, Alena Randáková, Růžena
Kábrtová a Věra Kasalová. Diplom a speciální čtenář-
ský průkaz s nápisem nejvěrnější čtenář čekal ještě
na Jaroslava Kučeru, Jiřího Krále, Václava Simona,
Vlastu Jirouškovou, Miladu Pavlišovou. Ti všichni se
slavnostního dopoledne nezúčastnili.
Akce, při které se oceňují výjimeční čtenáři, je celo-
státní. Již druhým rokem ji pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků. V loňském roce byli odmě-
něni lidé, kteří přečetli nejvíce knih a časopisů. Letos
ocenění, na které přispěla i společnost Skanska, obdr-
želi čtenáři nejvěrnější, tedy ti, kteří chodí do knihov-
ny nejdéle. „Oslovili jsme osm čtenářů, abychom
zjistili, zda jsou ochotni ocenění přijmout. Tyto čtyři
dámy přislíbily účast a já jsem moc ráda, že i v takto
vysokém věku, je jim hodně přes osmdesát let, mají
zájem vzdělávat se a zajímat se o to, co se kolem nich
děje,“ uvedla Jana Kroulíková. Pokud některá z oceně-
ných čtenářek bude skutečnou rekordmankou,
postoupí do krajského kola, které se bude konat
v Hradci Králové, případně pak do kola celostátního. 
Jak dlouho chodí do knihovny dnes však nikdo přesně
nezjistí. V počítači jsou totiž záznamy pouze od roku
2000. Ředitelka Kroulíková však potvrdila, že v roce
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Vítání jara i nové sezóny
strana 1 >

Na tvorbě prvních dvou se podíleli Jan Červenka
a Petr Mrázek. „Šířku objektů a všechno kolem jsme si
dotvářeli postupně v měřítku 1:87, aby to navazova-
lo na třetí, papírový model renesančního zámku,“
řekl Jan Červenka, který navíc prozradil, že například
vzhled baziliky vychází z dobové literatury. „Našli
jsme několik vhodných tvarů, které jsme přizpůsobili
té době. Tato bazilika je navíc podobná jedné fran-
couzské katedrále, která se nám líbila,“ sdělil dále
modelář. Oba modely jsou vytvořeny z polystyrénu.
„Práce na nich nám trvala dva měsíce, denně tak pět
hodin. S každým detailem si totiž člověk musí pohrát,
a když není jasná předloha, tak zbývá jen fantazie.
Navíc kolega i já jsme vyložení amatéři. Nikdy jsme
takové modely nedělali, s výjimkou objektů z doby
laténské a slovanského osídlení,“ dodal Červenka. 
Druhá trasa pak vede návštěvníky do věže. Tam nara-
zí na „profesionální“ strašidla. „Vloni jsme do věže
přidali amatérsky vyrobená strašidla a návštěvnost se
zvedla o osm set procent. Letos jsme proto trasu oži-
vili strašidly profesionálů. Spojila jsem se se sdruže-
ním KLUCIvespolek, kteří jsou tvůrci Krátkého filmu
o dlouhé historii Litomyšle a spolutvůrci filmu Alois
Nebel. Na návštěvníky tak čekají nová strašidla, nový
příběh, nová zápletka a jako bonus bude každý
návštěvník pasován na Rytíře kamenné věže a dosta-
ne speciální listinu. Tentokrát se zde děti něčemu
naučí. Vysvětlíme jim, co je to pět rytířských ctností,
tedy našich 5 G,“ uvedla kastelánka. 
Milým zpestřením celodenního programu na zámku
pak byla dražba třiceti žlutých kuřátek. Vydražila se
za 300 korun ve prospěch Záchranné stanice Pasíčka,
která na III. nádvoří prezentovala svoji činnost a při-
vezla i několik zvířat. 
Sklepení zůstalo potmě, ale záměrně

Součástí zámku je však i sklepení, které nechtělo při
zahájení sezóny zůstat pozadu. Zde lákali
na neobvyklé prohlídky - potmě. „Chtěli jsme zahájit
netradičně, a protože celou sezónu svítíme, tak teď
jsme se rozhodli zhasnout. Od rána jsme se
nezastavili, nenajedli a nenapili, stále chodí
návštěvníci,“ řekla vedoucí expozice Ivana Baarová
ze Smetanovy Litomyšle, o.p.s. a dodala: „Ve sklepení
je tma běžně, je to takové tajemné. Na zahájení
sezóny jsme k tomu přidali reflexní prvky. Ty jsme
umístili po sklepení i po sochách a děti s baterkami
v té tmě hledají obrázek, který si před vstupem vylo-

sovaly. Když se jim podaří jej najít, dostanou odměnu.“
S Portmanem v obýváku

Také v Portmoneu zahájili sezónu. Stálou expozici
doplnil projekt S Portmanem v obýváku. „Místnost je
upravena do podoby obývacího pokoje, v němž mají
návštěvníci možnost pohodlně se usadit do křesla či
na pohovku, prolistovat si některou z novodobých
reprodukcí Váchalových knih či dalších titulů místní
knihovničky. Ta obsahuje díla, týkající se sběratele
i umělce a publikace, věnující se dobové výtvarné
scéně, grafice a umění knihy obecně. Kromě toho je
možné si v prostorách obýváku pustit některý
z dokumentárních filmů, jež pojednává o vzniku
Portmonea, životě a díle Váchalově a dalších příbuz-

ných tématech. Nechybí ani možnost výtvarného
vyžití pro nejmenší návštěvníky a nově jsou na stě-
nách obývacího pokoje vystaveny ukázky z Váchalova
bohatého grafického díla,“ popsala novinku Marie
Venclová z Portmonea. 
Návrší ožije i v dubnu

Akcí Přivítejte s námi jaro! však aktivity Národního
památkového ústavu, Smetanovy Litomyšle i provo-
zovatelů Portmonea nekončí. Již na konec dubna
společně s Městem Litomyšl připravují zahájení první
lázeňské sezóny. Na zámeckém návrší se v sobotu 28.
dubna uskuteční klavírní maraton v podání japon-
ských klavíristek (zámecké infocentrum), noční pro-
hlídky zámku (ve 20.00, 21.00 a 22.00, nutno
rezervovat předem na 461 615 067), projížďky kočá-
rem (jízdné se platí v pokladně zámku), hry v zámec-
kých zahradách a zámecké obludárium na nádvoří.
„Rýsuje se i světelná show, ale více prozrazovat nebu-
du,“ uzavírá Jana Sehnalová. Program až do večer-
ních hodin se však bude odehrávat i v „podzámčí“
na lázeňské promenádě. V neděli 29. dubna se
na zámeckém návrší od 11.00 uskuteční Lichožroutí
dílna pro malé i velké (zámecké infocentrum),
od 14.00 v zámeckém infocentru začne procházka
s architektem Ondřejem Synkem pod názvem Archi-
tektury města Litomyšle, v 16.00 můžete navštívit
divadelní představení Milenec a sok v barokním
zámeckém divadélku, opět bude k vidění zámecké
obludárium, přichystány jsou prohlídky pro rodiče
s dětmi a noční prohlídky zámku (ve 20.00, 21.00
a 22.00, nutno rezervovat předem na 461 615 067). 

Text a foto Jana Bisová

Smetanovo náměstí 95 • Litomyšl • tel. 461 615 678

si Vám dovoluje oznámit, 
že rozšiřuje svůj stávající 
sortiment o nabídku 

dárkového skla
za příznivé ceny. 
Navštivte nás, srdečně Vás zveme.

PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA DÁREK: NEHTY ZDARMA!!! Akce platí od 6. do 9. dubna 2012 

HEZKÉ – LEVNÉ – TRVANLIVÉ!  UDĚLÁME KRÁSU DOKONALEJŠÍ!

NOVÉ NEHTOVÉ STUDIO
Braunerovo náměstí 495, Litomyšl

CENY SLUŽEB:
Manikúra klasik – 150 Kč
Manikúra francouzská (lakování) – 200 Kč
Modelace umělých nehtů:
Gelová klasik – 249 Kč
Gelová francouzská – 299 Kč
Gelová vícebarevná – 399 Kč
Doplnění umělých nehtů:
Gelové klasik – 199 Kč
Gelové francouzské – 249 Kč
Odstranění umělých nehtů:
Odstranění a lakování – 299 Kč

OTEVŘENO:
Po – Pá   9 h – 19 h
So  9 h – 16 h
Ne a svátky 10 h – 16 h

OBSLOUŽÍME VÁS IHNED
I NA OBJEDNÁNÍ
tel. 720 304 626
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Dům dětí a mládeže Litomyšl pořádá ve spolupráci se
Střední školou zahradnickou a technickou za podpory
Města Litomyšl řadu akcí na oslavu Dne Země.
V letošním roce přibylo několik nových akcí s cílem
pomoci našemu krásnému městu. Chceme zís-
kat peníze na zakoupení a vysazení nového
stromu v Litomyšli. Zatím jsme vybrali lípu,
která bude růst na Šantově náměstí pod koste-
lem Povýšení svatého Kříže. Pokud se nám
podaří získat větší částku, budeme hledat další
místa vhodná k výsadbě stromů. Záleží i na vás,
jakým způsobem naše akce podpoříte. Budeme rádi,
když se zúčastníte a tím dáte najevo zájem o zeleň
v Litomyšli.
27. 2. byla vyhlášena fotografická soutěž 

STROM S PŘÍBĚHEM.

Soutěž bude zakončena na podzim 20. října 2012
výstavou vybraných fotografii, vyhlášením a oceněním
nejúspěšnějších jednotlivců a kolektivů. Tento den je
DNEM STROMŮ V ČR a oslavíme ho i zasazením stromu
Dne Země. Posláním této soutěže je nejenom upozor-
nit na jednotlivé stromy, ale i konfrontace tvorby ama-
térských fotografů, kolektivů i jednotlivců
od nejnižšího věku až po dospělé. Každý soutěžící má
za úkol fotografovat pouze jeden strom v různých
obdobích, z různých úhlů, jako celek nebo detail.
Každý autor svoje snímky doplní drobným textem,
pohádkou, úvahou, popisem… 
Své práce můžete zasílat do DDM do 5. 10. 2012. Pod-
mínky soutěže a přihlášku můžete získat na www.lito-
myšl.cz/ddm, nebo v informačním centru. 
Jarní úklid Litomyšle

Základní školy se již po několikáté spojí s Městskými
službami, s. r.o. a uklidí veřejná prostranství našeho
města. Žáci zapojí své síly a pracovníci Městských slu-
žeb, s. r.o. jim zapůjčí nářadí, kontejnery a pomohou
úklid organizovat. Tato spolupráce se velmi osvědčila
oběma stranám a Litomyšl se může začít těšit na jarní
dny bez odpadků kolem škol.
16. 4. Hledáme přírodovědce XXI. století

Již tradiční soutěž je určena pro všechny žáky základ-
ních škol v oblasti Litomyšle a odpovídajícím ročníkům
gymnázia. Od 12.00 do 15.30 v budově DDM
17. 4. Přírodovědná stezka pro MŠ

V areálu DDM a II. MŠ si děti z mateřských škol vyzkou-
ší svoje znalosti o přírodě. Projdou si stezku plnou
obrázků s úkoly, s jejich plněním jim budou pomáhat
žákyně pedagogické školy. Nejlepší družstva získají
odměnu a diplom. 
19. 4. od 13.00 do 17.00 Jarmark na náměstí

Doufáme, že se nám podaří tímto prvním ročníkem
zahájit pěknou tradici Jarmarků ke Dni Země. Výtěžek
z akce bude věnován na zasazení STROMU DNE ZEMĚ.
Nabízíme vám širokou paletu zboží: jarní sadbu,

semena, české ekologické výrobky, zdravou stravu,
šperky od prodejců, ale i výrobky dětí z MŠ, ZŠ
a Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.
Podpořte náš Jarmark svojí návštěvou. Udělejte si

radost zakoupením sadby na svou zahrádku,
nebo si vyberte drobnost vyrobenou dětskou
rukou. Přejeme vám jarní náladu. Hromadnou
městskou dopravu v tento den hradí MěÚ Lito-
myšl.
19. 4. Přírodovědná exkurze do Nedošínského

háje 

Pod vedením ornitologa Lubora Urbánka projdete
stezky v Nedošínském haji.  Poutavým vyprávěním
a konkrétními ukázkami živočichů a rostlin vám při-
blíží tuto lokalitu. Exkurze je určena pro širokou veřej-
nost, hodí se i pro seniory. Větší skupina se musí
přihlásit v DDM.  Hromadnou městskou dopravu
i v tento den hradí MěÚ Litomyšl
21. 4. Zábavné rodinné odpoledne v Nedošíně

Na hřišti u Žabárny od 13.00 do 17.00 pro vás máme

soutěže, hádanky a hry o přírodě. Samozřejmě nesmí
chybět již tradiční stavění z kostek a různé hry zamě-
řené na zručnost celé rodiny. Každý, kdo projde všemi
stanovišti, dostane diplom a medaili. Občerstvit se
můžete v hospodě Na Žabárně, která má otevřeno celé
odpoledne. Dostat se za námi můžete vlakem, na kole,
koloběžce, v kočárku, nebo třeba přijít pěšky. Těšíme
se na vás.  Vstupné 20,- Kč
22. 4. Zaktivování geocachingových skrýší

DDM ukrylo v okolí Litomyšle několik „kešek“ s malými
dárky pro první nálezce a tím se zapojilo do mnoho
tisícičlenné skupiny nadšenců na celém světě. Geoca-
ching je dobrodružství a hra pro všechny majitele GPS,
spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém
světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů
a možnosti výměny informací o nově založených skrý-
ších mezi účastníky hry. Ti pak mohou s GPS souřadni-
cemi skrýše vyrazit na lov. Odměna za nalezení se

Den Země 2012
většinou ukrývá uvnitř krabičky, která bývá schovaná
v nenápadné skrýši. Přejeme vám štěstí při lovu.
23. 4. Finále přírodovědné sazky

V budově DDM od 12.00 do 15.45 proběhne soutěž
pro ty nejlepší, kteří se celý školní rok účastnili příro-
dovědných sazek. Seznam postupujících do finále
bude rozeslán na jednotlivé školy.
24. 4. Den Země pro ZŠ

V letošním školním roce se sejdeme k oslavě Dne
Země v parku za II. ZŠ od 8.00 do 13.00 hodin.
Pro žáky základních škol a letos nově i pro předškolá-
ky z MŠ jsme připravili 20 stanovišť, na kterých si
mohou celé třídy vyzkoušet své znalosti, šikovnost,
postřeh a schopnost řešit úkoly jako tým. Podpoří nás
EKO-KOM s nabídkou soutěží a otázek Tondy Obala.
Pět stanovišť je bodovaných a nejlepší třídy dostanou
dort, medaile a věcnou cenu.  Při vstupu do parku
každá třída obdrží mapu s označením bodovaných
stanovišť a ostatních soutěží. Záleží na třídě, na koli-
ka místech se zastaví. Kdo bude chtít získat dort,
musí obejít všechna bodovaná stanoviště, ale nene-
chte si ujít nízké lanové lávky, hádanky a stavění
z kostek.  Prosím držte nám pěsti, ať je krásné počasí.
Podzim 2012

Nově jsme si prodloužili oslavy Dne Země až do podzi-
mu. Od 28. 9. do 5. 10. přijímáme soutěžní fotografie
a texty do fotografické soutěže STROM S PŘÍBĚHEM. 
10. 10. Proběhne vyhodnocení nejúspěšnějších účast-
níků soutěže.
20. 10. Vernisáž výstavy fotografické soutěže STROM
S PŘÍBĚHEM
Na výstavě budou autorům slavnostně předány ceny
za nejlepší práce.
20. 10. Vysazení STROMU DNE ZEMĚ na Šantově
náměstí a beseda s dendrologem.
Den stromů se v ČR slavil poprvé v roce 2000, kdy jej
na 20. říjen vyhlásily brněnská Nadace Partnerství
společně s Botanickou zahradou UK a Národním
muzeem v Praze. Od tohoto roku se slaví Den stromů
po celé České republice. Oslava spočívá ve výsadbě
nových stromů. Do akce se zapojují obyvatelé měst,
kterým záleží na životním prostředí a svém městě
a mají chuť něco pro něj udělat. 
Věříme, že se nám podaří i z nových akcí vytvořit tra-
dici a každý rok vysadit v Litomyšli několik nových
stromů. Těšíme se na vaši aktivní návštěvu některé
z nabízených akcí. 

Text a foto Hana Plíhalová - Šafaříková

Zdá se vám, že o nás nebylo v minulém roce moc sly-
šet? A máte pravdu. Udělaly jsme si tak trochu odpo-
činkový rok. O to více energie nám zbylo na letošní
rok, který pro nás bude hodně nabitý.
Poprvé jste se s našimi výrobky mohli setkat na výsta-
vě Kreativity v historické budově Špejcharu v Praze -
Dubči 30. 3. - 1. 4. 2012. Ve stejném termínu některé
naše členky vystavovaly na 6th Prague Patchwork
Meeting 2012 ve Wellness Hotelu STEP také v Praze. 
V Litomyšli se můžeme setkat v sobotu 19. května při
Gastroslavnostech M. D. Rettigové na Smetanově
náměstí i v Klášterních zahradách a o víkendu 28. a 29.
dubna při Otevření 1. litomyšlské lázeňské sezony. 
V létě vystavíme práce našich členek na společné
výstavě s holandskými přítelkyněmi partnerském
městě Rodenu v Holandsku.
Na podzim se opět vydáme do Alsaska ve Francii
na největší evropskou výstavu patchworku 18th Euro-
pean Patchwork Meeting v Sainte-Marie-aux-Mines
a okolí. Termín našeho výletu je 12. -16. září. Chtěly
bychom tímto srdečně pozvat všechny příznivce
a obdivovatele patchworku, aby si nenechali tento
jedinečný zážitek za příznivou cenu ujít a jeli s námi.
Více informací na tel. 603 902 347 u paní Beránkové,
popř. na našich webových stránkách patchwork.lit.cz.
Naposledy se letos s námi a našimi výrobky budete
moci sejít na naší výstavě v poličském muzeu a to
od konce listopadu do půlky ledna následujícího roku.

Za Spolek patchworku Litomyšl
Monika Rambousková

Co chystá
Spolek patchworku
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Události ve fotografiích

Více než stopadesátileté jírovce před zámeckým info-

centrem byly plánovaně pokáceny. Na místě bude pro-
vedena náhradní výsadba sedmi stromů - lip a platanů.
Po kácení podepisovali někteří občané petici proti kácení
a uspořádali tryznu za padlé stromy. -ps- foto J. Bisová

Asociace hudebních festivalů České republiky zase-
dala v Litomyšli ve dnech 22. - 23. března. Na valné hro-
madě si zástupci všech velkých hudebních festivalů zvolili
nového prezidenta. Stal se jím ředitel festivalu v Českém
Krumlově Jaromír Boháč.                                 -ps- foto F. Renza

Domácí pivo na Veselce. V sobotu 24. března patřila
Veselka milovníkům zlatavého moku. Po domácku se
vařilo pivo, prodávaly se pivní suvenýry a vodu tady
opravdu nikdo nepil.                                     foto P. Souček 

Vlajka pro Tibet. Litomyšl se 9. března tradičně připojila
k akci s názvem Vlajka pro Tibet. Vyvěšením tibetské vlajky
před obecním úřadem tak dala najevo, že nesouhlasí s poš-
lapáváním lidských práv. Na snímku pracovník MěÚ Ivan
Čech.                                                                     foto P. Souček

Vernisáž výstavy Jiřího Davida a Stanislava Diviše

(na snímku) se uskutečnila 24. března v Galerii Miroslava
Kubíka. Zábavnou a hravou výstavu zahájila legendární
skupina 80. let Ženy, která připravila nezapomenutelný
zážitek většině přítomných. foto P. Souček

Cimbálová kapela Réva zahrála 12. března v zaplněné
tělocvičně ZŠ U Školek. Výchovný koncert skončil tancem
a zpěvem rozjásaného žactva.   foto V. Vích

V Ateliéru Duke Bohemia přívítali tradiční Duke
Velikonoce. Letošní kolekce Dudychovy keramiky pomalu
opouští  tradiční bílou a obrací se k jarním barvám. Na sním-
ku žáci a žákyně ZŠ U Školek.                            foto P. Souček

Zasedání destinačních společností. Zástupci výcho-
dočeských destinačních společností měli 20. března spo-
lečné zasedání v hotelu Zlatá Hvězda.        foto P. Souček

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

Stěhování – Autodoprava   Tel. 777 000 136

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

Morašice – prodej staršího podsklep. domu (nyní
2+1) v centru obce s garáží. Provedena výměna
střechy, odpadů, podlah a částečně oken. Velký
využitelný prostor v podkroví.
Č.687. Cena: 1 200 000,- Kč
Polička – prodej nových moderních bytů s garáží
v ceně v klidné lokalitě města. V domě je 6 bytů,
z toho 2x 2+kk, 4x 4+kk. Byty v patře 4+kk mají
menší terasy. Č.683. Cena: info v RK
Litomyšl – Lány – prodej pozemku 1301 m2 v okra-
jové části města vhodný pro stavbu RD. Inženýrské
sítě v dosahu, pozemek z části oplocený, rovinatý,
slunný. Č.694. Cena: 1 250,- Kč/m2

Litomyšl – prodej pozemku pro stavbu rodinného
domu. Výměra 160 m2, zahrada 129 m2. Klidná
lokalita, cca 2 min. do centra. Sítě u pozemku. 
Č.698. Cena: 1 050 000,- Kč
Makov – prodej zachovalého původního vesnické-
ho stavení s uzavř.dvorem a zeměd. částí s podstá-
jemi. U domu menší zahrada a prostorná půda.
Č.635. Cena: 560 000,- Kč
Svitavy – prodej bytu 2+1 ve II. NP rod. domu
v klidné části města s přísl.podílem na sklepě, půdě
a zahradě. Prodává se jedna ze dvou byt. jednotek.
Č.695. Cena: 1 300 000,- Kč
Osík – prodej bytu 2+1 ve zděném domě v obci
s možností využívat zahradu. Byt má 50 m2, je
v I.NP a je vytápěn akum. kamny, plyn.přípojka
v domě, možná krb. kamna. 
Č.671. SLEVA!. Cena: 750 000,- 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: 1 990 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej pěkného bytu 2+kk s výstu-
pem z obýv.pokoje na terasu. Byt je ve zděném
domě o rozloze 64 m2 v I. NP vytápěn vlastním
plyn.kotlem s ohřevem vody. 
Č.659. SLEVA!. Cena: 950 000,- Kč
Janov u Lit. – prodej hrubé stavby domu mezi
starší zástavbou. Slunný pozemek (2000 m2),
pův.studna, napojení domu na vodu, elektro, čis-
tičku, plyn u pozemku. 
Č.630. SLEVA! Cena: 1.290 000,- 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 – pronájem obchodu bývalé prodejny
byt. doplňků (cca 150 m2) v okrajové části města. 2
výlohy, prodejní plocha cca 50 m2, rampa, sklady,
parkoviště. Č.672. Cena: 12 000,- Kč/měs.
Karle u Svitav – prodej menšího domku 2+1 se
zahradou. Dům leží ve středu obce a je napojen
na elektro, vodu, pevnou linku, plyn není, vytápění
lokál. kamny. Č.560. SLEVA!. Cena: 520 000,- Kč
Svitavy – pronájem komerčních prostor v nové
administrativní budově v centru města ve II.
NP. Prostor o výměře 146 m2 je rozdělen na něko-
lik menších kanceláří.
Č.699. Cena: 16 500,- Kč/měs.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz
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Jarní koncert dechových orchestrů
Dechový orchestr Smetanova domu v Litomyšli srdeč-
ně zve příznivce hudby na každoroční jarní koncert,
který se koná v úterý 17. dubna 2012 od 19.30 hodin
ve Smetanově domě. Program celého večera zahájí
hostující Dechový orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany
v Litomyšli vedený Janem Kratochvílem. Mladí muzi-
kanti přednesou nastudované skladby jak v lidovém
tónu, tak i od současných moderních autorů. V jejich
podání budete moci uslyšet díla B. Smetany, L. Kube-
še, P. Staňka a dalších. V druhé polovině večera zazní
skladby již v podání Dechového orchestru Smetanova
domu v Litomyšli pod vedením pana Jiřího Tomáška.
Posluchačům budou představeny instrumentální
skladby cizích autorů – např. Andrew Loyd Weber -

směs melodií z muzikálu „Evita“. Zároveň zazní i díla
domácích skladatelů. Mimo jiných skladeb uslyšíte
polku pro 4 klarinety Františka Uhlíře „K dobré nála-
dě“, od Karla Svobody „Electrowox“ nebo od Václava
Maňase „Pozdrav Venuši“. Celý večer bude svým slo-
vem provázet pan Vladimír Šauer.
Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že dvě hudební
generace na jednom podiu vás mile potěší a příjemně
naladí do dalších povelikonočních uspěchaných dnů.

Za vedení orchestru Šárka Hrubešová, 

foto archiv DOSD

Výstava mandal v Galerii Sofia

Dechový orchestr Smetanova domu

Výstava mandal vysokomýtské autorky
Jany Staňkové bude slavnostně zaháje-
na vernisáží 27. dubna v 17.00 v Galerii
Sofia. Jana Staňková tvoří své mandaly
podle umělecké tradice tantrického
buddhismu - jedinečný vzor sestavuje
ze zrnek barevného písku... Kromě
mandal se zabývá výrobou vitráží
i výzdobou interiérů. 
Úvodní slovo slavnostního večera před-
nese Alois Macháček, v jehož podání
zazní i Koncert tibetských mís.
Vernisáž výstavy se uskuteční v předvečer Otevření
litomyšlské lázeňské sezóny. „Vzhledem k tomu, že
Otevření lázeňské sezóny proběhne v sobotu a v nedě-
li, hodláme se připojit k této akci tím, že po tyto dny

bude Galerie Sofia otevřena po celý den,
od božího rána do božího večera,“ uved-
la Vilma Petrova z Galerie Sofia.
Lázeňští hosté si tak budou moci kromě
mandal prohlédnout i interiérové a exte-
riérové sochy výtvarníků Jiřího Šimka
a akademického sochaře Arnolda Bar-
tůňka. „Po setmění se budou moci
návštěvníci galerie kochat artefakty
v osvětlené zahradě a altánu, dokud
budou mít náladu a my síly,“ říká Vilma
Petrova a upozorňuje: „Vchod na tuto

akci je zahradní branou. Pokud bude někdo mít hudeb-
ní nástroj, může si u nás i zahrát, barové piano máme!“
Výstava potrvá do 2. června. Více informací o autorce
mandal na www.fler.cz/jana-stankova.                  -red-

Melodická Litomyšl - Hudební náměty
na obrázcích Quidona Šimka

Výstava v Rodném bytě Bedřicha Smetany představí
obrázky s hudebními náměty z Litomyšle, jejichž auto-
rem je charismatický litomyšlský kupec Quido Šimek
(1857–1933). Ten se do dějin svého rodného města
zapsal především jako kreslíř, kronikář, sběratel, spo-
luzakladatel městského muzea, majitel soukromého
muzea a velký humorista. Byl dobrým duchem měš-
ťanské Litomyšle, přítelem studentů, vtipným glosáto-
rem života, ale také dlouholetým členem městské
samosprávy a řady spolků. Jeho láskou bylo sběratel-
ství a svobodná tvůrčí činnost, kterým zasvětil celý
svůj staromládenecký život. Reprodukce jeho děl
budou doplněny krátkými humornými komentáři, a to
i v anglické verzi. Otevřeno od 1. dubna do 28. října
2012. Martin Boštík

Velikonoce
v knihovně
Přijďte se ve středu 4. dubna od 8. do 16.00 inspirovat
výrobky, které zkrášlí váš byt a připomenou, že se blíží
Velikonoce. Pokud se vám nedostává času,materiálu
nebo odvahy k výrobě vlastních kraslic, jarních vazeb
nebo jiných doplňků, oznamujících příchod jara,
můžete si tyto výrobky na naší akci zakoupit. Tak jako
v předchozích letech je pro vás připraví studenti a stu-
dentky zahradnické školy a klienti o. s. Berenika
z Vysokého Mýta a Ruka pro život z Litomyšle.

Jana Kroulíková

Skleněné kraslice
v Zámeckém sklepení
Křehká krása, něžné symboly jara a nového života, to
bude první z letošních doprovodných výstav v zámec-
kém sklepení. Mezi sochami Olbrama Zoubka se totiž
objeví velikonoční kraslice vytvořené speciální techni-
kou ze skla. Program připravili majitelé firmy Ozdoba
CZ, kteří pokračují v mnohaleté rodinné tradici výroby
skleněných velikonočních a vánočních ozdob. V sobo-
tu 7. dubna navíc srdečně zveme děti i dospělé
na workshop, na kterém si připraví vlastní velikonoční
ozdoby. Výstavu můžete navštívit o víkendech
od 31. 3. do 15. 4., ale můžete se také objednat
na prohlídku ve všední dny od 10 do 16 hodin na tel.
čísle 461 612 575, 724 063 041.

Za Smetanovu Litomyšl Iva Voříšková
Mandala...
foto archiv Jany Staňkové

Za živými zvířátky
do zámeckého sklepení
Zámecké sklepení v Litomyšli už tradičně chystá milé
přivítání jara o velikonočních svátcích – v neděli 8.
i v pondělí 9. dubna od 10 do 16 hodin. 
Návštěvníky láká na velikonoční zvířátka – králíčky,
kuřátka, možná ale zahlédnete i sklepního netopýra. 
Sklepení rozzáří velikonoční výzdoba, malovaná vajíč-
ka, rozkvetlé větvičky a provoní jej tradiční pečivo.
Na děti také letos čeká soutěž o ceny. 
Program doplní výstava kraslic ze skla.

Za Smetanovu Litomyšl Iva Voříšková

Výstava: Keltové v Regionálním
muzeu Litomyšl

„Význam Keltů pro evropskou civilizaci nemá obdoby
v nejstarších dějinách Evropy. V nejstarší době patří
jim zásluha o přiblížení barbarské Evropy‘ zdrojům
pokročilé jižní kultury a civilizace rodícího se antické-
ho  světa. Později Keltové využili svých organizačních
schopností, smyslu pro technickou dokonalost a umě-
leckou náplň tvorby a vytvořili podivuhodnou hospo-
dářskou základnu, která vtiskla své podstatné rysy
celému prostředí. Obohatili evropskou civilizaci  doko-
nalejšími výrobními metodami a procesy, zavedli větší
specializaci ve výrobě a vytvořili tak předpoklady
pozdějšího středověkého  vývoje. Pravěký civilizační
proces jimi ve střední Evropě vyvrcholil.“ (prof. Jan
Filip, Keltská civilizace a její prostředí, Praha 1959)

Výstava představuje život Keltů v období mladší doby-
železné, kdy pomalu končil pravěk a blížil se nástup
raných středověkých dějin. Návštěvník se dozví, kdo
vlastně byli Keltové a odkud se na našem území obje-
vili.  Prostřednictvím hmotných pozůstatků pozná, jak
Keltové žili, jak se oblékali, čím se živili a jaké nástro-
je vyráběli.  Málokdo ví, jaké „vynálezy“, které dodnes
známe a používáme, k nám přinesli. Součástí výstavy
bude i rekonstrukce keltského obydlí a možnost
vyzkoušení některých keltských výrobních technik. 
RML se na výstavě podílí s Regionálním muzeem
v Kolíně a Středočeským krajem. Otevřeno od 28.
dubna do 24. června.

Martin Pospíšil, RML

Poběžte s námi 
Černou horou!
Jubilejní 40. ročník lesního Běhu Černou horou se
bude konat v sobotu 28. dubna. Start od 10 do 11.30
hodin. Tratě vedou po trvale značených lesních
cestách v areálu Černá hora.
Vybrat si tedy můžete podle vašich možností: 1,2 km
červená, 3 km – žlutá a 6 km – 2 x žlutá. Všem běžcům
bude změřen čas, který bude zapsán do účastnického
diplomu. U příležitosti jubilejního ročníku připraví
pořadatelé nejen drobné občerstvení, ale i další pře-
kvapení.
Akci pořádají přátelé běhání z Litomyšle a okolí ve spo-
lupráci s atletickým oddílem JISKRA Litomyšl.      -red-
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Mezinárodní festival outdoorových filmů se, jak se
zdá, v Litomyšli dobře zabydlel. Největší putovní festi-
val outdoorových, sportovních, dobrodružných, adre-
nalinových a cestopisných filmů si i v našem městě
našel řadu stálých příznivců. Také proto se Město Lito-
myšl rozhodlo ve spolupráci s Music Clubem Kotelna
uspořádat Echo uplynulého ročníku festivalu a před-
stavit vám osm vítězných loňských snímků. Projekcí
Echa se letos účastní celkem třináct měst. 
V Litomyšli se festival zastaví v neděli 22. dubna 2012.
První blok filmů je naplánován na 18.00 hodin, druhý
začne v Music Clubu Kotelna ve 20.30 hodin. A na co se
můžete těšit? První filmový blok čítá celkem 121
minut napětí a tyto filmy: 
• Adam Raga v Tichu (1. cena v kat. A – sportovní ),
• Trabantem napříč Afrikou (1. cena v kategorii D –

cestopis a zvláštní cena diváka pořadu ČT 4) a
• Tatras Wild Ride (2. cena v kat. C – vodní sportovní).

ECHO – 9. Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů 2011 v Kotelně

Ve druhém bloku, který začne ve 20.30 hodin, budou
ve 128 napínavých minutách promítnuty tyto filmy: 
• Psyche - The Prophet (3. cena v kategorii B – horole-

zecký a horský film), 
• Řeka divokých koní (3. cena v kategorii C – vodní

sportovní film), 
• Insomnia (3. cena v kategorii A – sportovní film), 
• SugarBeat (2. cena v kategorii A – sportovní film) 
• The Swiss Machina (2. cena v kategorii B – horole-

zecký a horský film).
Již dnes známe termín desátého ročníku Mezinárodní-
ho festivalu outdoorových filmů. V Litomyšli se bude
konat od 4. do 6. listopadu 2012. Věříme, že také letos
bude přihlášena řada kvalitních filmů ve všech čtyřech
kategoriích, kterými jsou: A) dobrodružný a extrémní
sportovní film, B) horolezecký a horský film, C) dobro-
družné vodní sportovní filmy a D) cestopisné filmy.

Michaela Severová

Krásné nové stroje
zahrají v Kotelně,
vstup zdarma!
Jazz-punková formace Krásné nové stroje zahraje
v sobotu 28. dubna po 22. hodině v Music Clubu Kotel-
na. Vystoupení kapely se uskuteční v závěru 1. dne
Otevření 1. litomyšlské lázeňské sezóny. „Absolutně
živá hudba! Texty jsou od několika básníků, jako je
Jan Balek nebo Jiří Olič. Nečekejte lyrické, uplakané
textíky o lásce, ale jenom symbolické slogany a výště-
ky,“ říká frontman sedmičlenné kapely, malíř, peda-
gog, zpěvák a performer Stanislav Diviš. Tento
všestranný umělec vystavuje svá díla na společné
výstavě výtvarníkem  Jiřím Davidem v Galerii Mirosla-
va Kubíka na Smetanově náměstí v Litomyšli.
V sobotu 28. dubna ve 21 hodin, tedy hodinu před kon-
certem Krásných nových strojů, bude slavnostně
odhaleno umělecké dílo Jiřího Davida - neonový DNA
vodopád, který rozsvítí budovu Galerie Miroslava
Kubíka. „Chtěl jsem, abychom v Litomyšli měli s Jiřím
Davidem oba nějakou akci, ne jen jeden – to by se mi
nelíbilo!“ vysvětluje důvody vystoupení své kapely
Stanislav Diviš, který v Litomyšli hrával především
v 90. letech. Tehdy totiž na Vyšší odborné restaurátor-
ské škole učil jeho bývalý spoluhráč z kapely Aleš
Ogoun. „Chodili na nás především lidé ze školy, bylo
jich tam dost a atmosféra byla dobrá. Je ale pravda, že
potom, co tady Aleš Ogoun skončil, než se sem po svém
angažmá v Hradci zase vrátil, nikdy nás už do Kotelny
jako kapelu nepozvali,“ posteskl si Stanislav Diviš.
Krásné nové stroje fungují už od roku 1982. Vloni
vydaly u Indies Records novou desku „Nechtěné dote-
ky“ (nazváno podle obrazu, který visí v Galerii M.K.,
pozn. red.) a objeli řadu festivalů. „Letos nás vybrali
i na Colours of Ostrava! Teďka hrajeme úplně nejlíp,
jak jsme kdy hráli,“ uvedl docent Stanislav Diviš.  -ps-

Jarní koncert Litomyšlského
symfonického orchestru

Stejně jako v minulých letech, tak i letos provede Lito-
myšlský symfonický orchestr v jarní době svůj tradiční
velký symfonický koncert v rámci cyklu Litomyšlských
hudebních večerů. Tentokrát se uskuteční v kapitul-
ním kostele Povýšení sv. Kříže ve středu 25. dubna
2012.
Na programu bude jediné, ale rozsáhlé dílo Felixe Men-
dellsohna Bartholdyho Symfonie č. 2 (Op. 52) z roku
1840, která nese název Lobgesang (Chvalozpěv). Lito-
myšlští muzikanti měli už v minulosti možnost zahrát
si (a s velikou chutí) mnohé Mendellsohnovy skladby –
alespoň pro připomínku – Koncertní předehra Hebri-
dy, Slavnostní předehra k Shakespearově hře Sen noci

svatojánské, houslový koncert e moll atd. Teď tedy
zazní Symfonie č. 2, což je vlastně vokální symfonie
pro sóla (tenor, 2 soprány), smíšený sbor a orchestr
na texty Martina Luthera a Bible. Má tedy na rozdíl
od dalších autorových symfonií výrazně duchovní
obsah. Sóla zazpívají Miroslav Urbánek, Ivana Lukášo-
vá a Kristina Cupasová. Sborové party provedou Ota-
kar, Mužský sbor a další. Za dirigentským pultem se již
podruhé představí litomyšlskému publiku David
Lukáš. Zveme srdečně k účasti všechny hudbymilovné
posluchače a příznivce nejen z Litomyšle. Celý koncert
bude ještě reprizován ve Vysokém Mýtě 3. května 2012
v kostele sv. Vavřince.                              Václav Knettig

Přineste svoji bábovku a rodinný recept! 
Na gastronomických slavnostech, připravovaných
na 19. května, vystoupí řada známých a oceňovaných
profesionálních kuchařů, kteří představí své mistrov-
ství, a naučí něco ze svého umění také diváky.
Aktivně se však mohou zapojit také amatérští kuchaři,
hospodyňky a domácí kutilové. Spolek paní a dívek
pro slavnosti připravuje Soutěž o nejlepší bábovku
a Burzu rodinných receptů. Soutěž o nejlepší domácí
kulinářský výrobek bývala pravidelnou součástí kaž-
doročních Večerů Magdaleny Dobromily Rettigové
pořádaných Spolkem, a právě ta „bábovková“ měla
největší ohlas. Již nyní tedy mohou zájemci začít pře-
mýšlet o tom pravém receptu, aby v sobotu 19. května
mezi 10. a 13. hodinou přinesli soutěžní bábovku
do stánku Sboru paní a dívek na Smetanově náměstí.
Dobroty bude hodnotit pětičlenná porota složená
z laiků i odborníků, mezi nimiž bude i vyhlášený Mistr
cukrář Tomáš Krofta z Francouzské restaurace Obecní-

AUTO MOTO DÍLY ŠTOREK s.r.o.

Smetanovo nám. 29, Litomyšl, tel. 461 615 610 
www.autostorek.cz

Pneuservis a pneumatiky za internetové ceny
Sleva na nové akumulátory 20%
Výkup použitých aku za 10 Kč/kg (do 10. 4.)

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

ho domu v Praze, hodnotit se bude zvlášť chuť a vzhled
výrobku. Vítězové, v kategorii nejkrásnější, nejchut-
nější a celkově nejlepší bábovka, budou samozřejmě
odměněni, recepty oceněných bábovek budou zveřej-
něny na stránkách Gastroslavností a vítězný v časopise
F.O.O.D.
Do „Burzy rodinných receptů“ můžete přinést návod
na jakýkoli váš oblíbený pokrm, ať již zděděný
po generacích předků, nebo vynalezený právě vámi,
o nějž jste ochotni se podělit s ostatními. Recept bude
během slavností vyvěšen na tabuli, zájemci si jej
budou moci opsat nebo na místě okopírovat a ty
opravdu zajímavé zveřejníme opět na internetových
stránkách, vybrané dokonce i spolu s profilem autora
otiskneme v připravované tištěné kuchařce.
Více informací a podrobné propozice naleznete
na www.gastroslavnosti.cz

Jan Pikna, Smetanova Litomyšl, o.p.s.

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

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

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

• roční prohlídky
• diagnostika motorových vozidel

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Prodám pěknou řadovou garáž
v objektu bývalé Cihelny Litomyšl.

Cena dohodou, tel. 606 708 223 
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AUTOSERVIS STRAKOV
U LITOMYŠLE
Nové, použité pneu a disky kol

• Nové pneu 13 “ od 550 Kč
• Disky kol 13“ od 250 Kč
• Alu sady – od 3000 Kč za sadu
• Použité pneu 13“ – 18“
• Většina pneu skladem

Výprodej skladových zásob
tel. 605 180 397

GLOBE Games se blíží!
V termínu  4. - 7. května 2012 se v Litomyšli uskuteční
každoroční setkání GLOBE studentů a učitelů z celé
republiky. Spolupořadatelem v pořadí již 15. GLOBE
Games je Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli . Naše
město přivítá přibližně tři stovky mladých lidí
ze základních i středních škol z celé České republiky
a zahraničí zapojených do projektu GLOBE.
Součástí GLOBE Games bude již tradičně studentská
i pedagogická konference, festival pro veřejnost,
doprovodné programy a terénní hra v areálu Černé
hory. Zde musí studenti předvést své znalosti z oblasti
hydrologie, pedologie, meteorologie, zoologie, bota-
niky i jiných oborů.
Veřejnost srdečně zveme na slavnostní zahájení, které
proběhne v pátek 4. května 2012 ve Smetanově domě
od 20.00 hodin. V neděli se rozloučíme společným
„Koulením Zeměkoule“ ve 14.30 hod. na Smetanově
náměstí a od 14.45 hod. budou probíhat doprovodné
programy Festivalu GLOBE na Toulovcově náměstí.

Ivana Hynková ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska

Festival pro Tibet v Čajovně
Litomyšlská Čajovna v muzeu hostila ve dnech 14. -
15. března Festival pro Tibet. Letošní ročník akce
se konal více než ve dvaceti městech v ČR. „Jako
dobrovolnice a pracovnice občanského sdružení
M.O.S.T. jsem chtěla přivést kousek festivalu k nám

do Litomyšle. Výtěžek celého festivalu bude věno-
ván dětem z tibetské školy Gyalten,” říká organizá-
torka akce Štěpánka Pecháčková z Litomyšle, kterou
těší velký zájem místních o dění v Tibetu. Diskuse
první den festivalu totiž zcela zaplnila čajovnu.

Množství lidí odhadují organizátoři na 60 - 70.  Fes-
tival pro Tibet se v Litomyšli koná již druhým rokem.
Vloni jeho organizátoři uspořádali promítání filmů
v Kotelně. 
Občanské sdružení M.O.S.T. můžete podpořit na inter-
netové adrese www.protibet.org. Zde se můžete stát
příznivci klubu, nebo „kmotrem na dálku" konkrétní-
ho tibetského dítěte.                                                    -ps-

HOTEL ZLATÁ HVĚZDA

STEAKOVÉ
HODY

Přijďte ochutnat steaky z hovězího,
vepřového, kuřecího a krůtího masa.

Vás ve dnech 20. - 22. 4. 2012 zve na

Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme
ZŠ Zámecká se v letošním školním roce znovu zapojila
do týmového projektu společnosti Člověk v tísni, který
se jmenuje Příběhy bezpráví – z místa, kde žijeme.
Jeho smyslem je vést mladé lidi k poznání života
za komunismu, a to přímo v místě jejich bydliště. To se
děje tak, že se žáci setkávají s lidmi, kteří tuto dobu
prožili, a vedou s nimi rozhovory. Ty si zaznamenávají
na videokameru či diktafon. Rozhovor je pak podkla-
dem pro sepsání životního příběhu pamětníka.
V loňském školním roce jsme se věnovali době sameto-
vé revoluce v Litomyšli. Letošním tématem je doba
pražského jara 1968 a následné normalizace. Společně
s žáky jsme oslovili deset pamětníků, mezi kterými je
například bývalý starosta Litomyšle Ing. Miroslav
Brýdl, spoluzakladatel Klubu angažovaných nestraní-
ků v Litomyšli v roce 1968, či prof. Hans Renner, který
v roce 1968 emigroval a v současné době přednáší
na jedné holandské univerzitě. Ze známých osobností
můžeme jmenovat ještě kupříkladu Olbrama Zoubka,
jenž v roce 1969 odlil posmrtnou masku Jana Palacha. 
V druhé polovině února žáci prezentovali svoji práci
v Praze na setkání zástupců týmů z celé České republi-
ky. Výsledkem projektu by měla být multimediální pre-
zentace, kterou profesionálním způsobem zpracuje
společnost Člověk v tísni. Ta pak bude k dispozici

základním a středním školám jako vzdělávací materiál
o době komunistické diktatury v Československu.
Zároveň bychom ve škole chtěli jednotlivé příběhy
zpracovat i knižním způsobem. Pokud se nám to poda-
ří, stane se taková knížečka nejen další vzdělávací
pomůckou pro výuku moderních dějin našeho regio-
nu, ale bude i skromným poděkováním našim pamět-
níkům za to, že byli ochotni se o své zkušenosti
podělit s generací, která již naštěstí dobu komunismu
nezažila.                              Text a foto Stanislav Švejcar
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LITOMYŠL - viz kalendář akcí

HRADEC KRÁLOVÉ

•29. dubna
Hradec neznámý: Po stopách knihy Starý

Hradec Králové dům od domu

Hradec Králové – staré město 
Návštěvníci mají již potřetí možnost poznat
zákoutí starého města. Při netradičním putování
si mohou projít  i dvorky, sklepení a domy očím
běžného návštěvníka jinak ukryté. Program
doplní korzo v historických kostýmech, jarmark
a kulturní vystoupení.

CHEB

•31. března – 7. dubna
Velikonoční trhy

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
Turistické infocentrum, www.cheb.cz
Každý víkend pohádka pro nějmenší.

JINDŘICHŮV HRADEC

•11. dubna v 19.00 hodin
Koncert Karla Plíhala

Koncert legendárního písničkáře se uskuteční
v KD Střelnice Jindřichův Hradec.

KUTNÁ HORA

•1. dubna - 30. června
Project Room/Marek Číhal - Stříbrná

Výstava v Galerii Středočeského kraje představí
velkoplošné malby volně inspirované kutnohor-
skou iluminací
(frontální list z chorální knihy z 15. století) a his-
torií Jezuitské koleje především jejich zakladate-
lů, řádem jezuitů, kteří přišli šířit do Kutné Hory
katolickou víru.

POLIČKA

•5. - 18. dubna
Festival Polička Jazz 2012

Jana Koubková Quartet, Martin Brunner Trio,
Eternal Seekers, Jan Spálený & ASPM, Filip Gon-
dolán Quartet, Kryštof Marek Orchestra, Veronica
Harcsa Quintet 
Tmavomodrý svět (NARUBY) – Divadlo YPSILON
Praha
www.jazz.policka.org

TELČ

•26. dubna - 31. ledna 2013
Jízda králů

Městská galerie Hasičský dům, vernisáž výstavy
ve čtvrtek 26. 4. v 16.00 hod.
Prezentace nehmotného kulturního dědictví
zapsaného na seznam UNESCO.

TŘEBOŇ

•7. duben, 9 -15 hod.
Velikonoční hospodářský trh a trh chráně-

ných dílen

Třeboň, Masarykovo náměstí 

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

Inspirace
z České inspirace 

KNIHAŘSTVÍ
• vazby absolventských a diplomových prací

• rámování obrazů

Šantovo nám. 154, Litomyšl
461 613 101  nebo  604 950 665
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Nejlepší němčinář
kraje je z Litomyšle!
Ve středu 7. března se konalo v Pardubicích krajské
kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž se sklá-
dá z poslechu, popisu obrázku a konverzace. Před-
sedkyní a hlavní zkoušející byla rodilá mluvčí, což je
pro žáky velmi náročné na porozumění. Maximální
počet bodů z celého průběhu soutěže bylo 25 bodů.
Naši školu reprezentoval žák 9.A ZŠ U Školek, Josef
Toman. Se ziskem 22 bodů z maximálních 25 svoji
kategorii jednoznačně vyhrál a postoupil do celo-
státního kola, které se koná v Praze 11. dubna
v Goethe-Institutu. Je to výborný úspěch a Pepa si
zaslouží naši velkou gratulaci. Patří mezi žáky, kteří
se aktivně podílejí na partnerské výměně žáků
s německým Burgsinnem a Gemündenem. 11.dubna
budeme všichni držet Pepovi palce, ať v celostátním
kole uspěje co nejlépe.                            

Mgr.Lenka Ondráčková, foto Josef Toman

Jarní tvoření
Ve čtvrtek 22. března, za krásného slunného počasí, se
sešli žáci z odborného učiliště Střední školy zahradnic-
ké a technické v Litomyšli na projektovém dnu s názvem
„Jarní tvoření“. Učitelé odborného výcviku pro ně při-
pravili jarní soutěž o nejhezčí osázený truhlík.
Žáci tvořili skupiny po čtyřech nebo pěti jednotlivcích.
Výběr do skupin si žáci vytvořili sami. Bylo velmi milé
vidět, jak si vybírají své kamarády do skupiny a nevy-
nechávají ani ty, kteří mají větší motorické postižení.
Vzájemně se při práci podporovali a pomáhali si. Každá
skupina vytvořila originální aranžmá. Všechny truhlí-
ky zářily jarními cibulovinami, jarními barvami a dopl-
ňovaly je zvířátka vyrobená ze sena. Porota měla
nelehký úkol vyhodnotit nejlepší výrobek. Ocenění
dostaly všechny práce.
Nyní osázené truhlíky zdobí okna a vchod do domova

mládeže. Celé odpoledne nás všechny provázela dobrá

nálada a úsměvy na rtech. Všichni pedagogové máme
velkou radost z tak pěkných výsledků práce právě
u dětí se speciálními potřebami. Je potřebné zapojovat
tyto žáky do běžného života, socializovat je, učit je
hodnotám a učit je vážit si své práce.

Mgr. Jarmila Soušková, foto Barbora Jílková 

• Prodám: telefon na pevnou linku oranž. kulatý,
dveře vnitřní plné 60/197, hudební skříň Humoreska –
rádio, gramofon, barový pult mahagon, dřevěnou
poličku -  vhodná na chalupu, cep z roku 1940, chod-
ský kompl. Kávový servis z r. 1960 /černý podklad,
polní květiny/, starožitný plyšový koberec s modrými
květy, mušelínový přehoz přes manž. postele, bílé kva-
litní nepoužité damaškové povlečení+bavl. prostěra-
dla, dřevěné žebříky, kruhadlo na zelí, umyvadlo bílé
– délka 140cm+sifon, páková nerez. baterie – rozteč
10cm+šroubení, motorovou řetězovou pilu Oleo-Mac
935X, zn. Mountfield – velmi zachovalá. Tel.:
607744568•Prodám zánovní rozkládací gauč – pěkný,
modrá kostka. Cena dohodou. Prodám starší dámské
kolo – levně. Tel: 732 688 037•Prodám levně LP desky
recitály zpěváků (Haken, Machotková, Zítek a j.)
a komplety oper (Nabucco, Jakobín, Don Giovanni
a j.). Dále gramorádio s reproduktory. Tel.
603165233.•Prodám zachovalé naladěné piáno, cena
dohodou, foto na vyžádání. Tel. 775653306.

Inzerce

NEBANKOVNÍ
PŮJČKY

Bez poplatků!!
Od 5.000 – 150.000,-
Půjčujeme:
• zaměstnancům
• podnikatelům
• ženám na MD
• důchodcům

Tel. 605 915 572

Nemocnice otevírá obezitologickou poradnu
Obezita je nemoc! Litomyšlská nemocnice nabízí
pro obézní pacienty komplexní péči. V rámci trom-
bofilní ambulance (sklon ke zvýšenému srážení krve)
při hematologickém oddělení otevírá od dubna obezi-
tologickou poradnu pro dospělé. Klinicky vás
vyšetříme, nutriční terapeut vám zhodnotí a naplánu-
je jídelníček, v případě zájmu vám rehabilitační lékař
navrhne individuální cvičení či jinou vhodnou fyzick-
ou aktivitu. U komplikovaných případů možnost

konzultace na vyšším pracovišti s indikací operační
léčby. Ordinační doba od dubna každé úterý od 13.00
do 15.00. Objednávky na tel. 461 655 437/436 od 6.30
do 14.00. Je vhodné si s sebou přinést od vašeho prak-
tického lékaře přehled vašich diagnóz a pravidelnou
medikaci. Zkuste zasáhnout včas!  Pomůže vám kolek-
tiv Litomyšlské nemocnice.             Adrián Nemšovský

manažer kvality, Litomyšlská nemocnice, a.s.

Přijmeme vyučeného číšníka
Kontakt: ewes@volny.cz • tel. 731 173 543
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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,-

Žáci ZŠ U Školek spustili vlastní televizní vysílání
Na začátku března zahájila na základní škole U Školek
své vysílání Školní televize. Štáb tvoří čtveřice žáků
ze třídy 9. A: Dominik Kalivoda, Daniel Krajbych, Kate-
řina Kočí a Veronika Kovářová. "Natáčíme různé škol-
ní akce, například sportovní úspěchy: florbal, fotbal,
ale i lyžařský kurz, zápis do prvních tříd - prostě vše,
co se děje na škole," vysvětluje Daniel Krajbych. Nej-
větším úskalím v přípravách nového vysílání byla tech-
nika. Z původně zamýšlených přímých přenosů
nakonec sešlo. Pořízená videa nyní umisťují žáci
na server You Tube. "Nejtěžší bylo dokázat si stoup-
nout před kameru a nebát se do ní mluvit. S počítačem
umíme - jak to děláme, ale neprozradíme, je to naše

výrobní tajemství," říká Dominik Kalivoda, autor pro-
jektu. Vedení školy uvažuje do budoucna o tom, že by
v případě trvajícího zájmu žáků zařadilo podobné akti-
vity do individuálně volitelného předmětu mediální
výchova. "Tento předmět letos neučíme, pokud by byl
příští rok o mediální výchovu zájem, zařadíme
do předmětu tvorbu školní televize i časopisu," upo-
zorňuje Mirka Jirečková, zástupkyně ředitele školy,
která vysílání materiálně podporuje, ať již zapůjčením
školní kamery nebo částí nábytku z ředitelny. Základ-
ní škola U Školek, chcete-li II. ZŠ, tedy již ovládá vel-
kou část mediálního spektra. V zimě spustila nový
web, představila vlastní časopis i televizi. Nyní chybí

už jen rozhlasové vysílání. "O tom jsem také přemýšlel,
ale ještě jsem to nikomu neřekl," dodává Dominik
Kalivoda. "Dominik je velmi akční osoba, každých čtr-
náct dní chodí s novým nápadem. Z některých nápadů
jej zrazujeme - například módní přehlídka konaná
ve Smetanově nebo v Lidovém domě by byla velmi
organizačně náročná, těžko zvladatelná i na úkor
výuky," doplňuje zástupkyně Mirka Jirečková. Televiz-
ní vysílání je totiž čistě soukromou aktivitou žáků,
kteří nad jeho tvorbou často tráví ve škole svůj volný
čas. Vysílání si lidé mohou naladit na školním webu
www.litomysl.cz/2zs/ ve složce školní televize. Přís-
pěvky se obměňují jednou za dva nebo za tři týdny -
v závislosti na počtu aktualit. Žáci se však neomezují
pouze na činnost dokumentární - natáčet hodlají
i vlastní televizní pořady. "Chtěli bychom udělat tele-
vizní vědomostní soutěž, a to nejen pro studenty, ale
také pro učitele a také sportovní soutěže - něco jako
Nikdo není dokonalý nebo Bludiště,"dodává Kateřina
Kočí. Připravuje se také internetový televizní maga-
zín, ve kterém se potenciální divák dozví o minulých
i budoucích televizních programech. O dráze profesio-
nálních novinářů nebo televizních pracovníků žáci
z 9.A prozatím neuvažují, nyní směřují k přijímacím
zkouškám na litomyšlské gymnázium. "Neříkám, že mě
to nebaví, ale můj sen je být dopravním pilotem. Psaní
článků mě moc neláká, ale před kameru se klidně kdy-
koliv postavím," říká Dominik. Daniela Krajbycha by
bavilo být fotbalovým komentátorem, Kateřinu Kočí
zase učitelkou v mateřské školce. 
Tvůrci Školní televize děkují za vstřícnost vedení školy
a všem učitelům, dále pak panu školníkovi Karlu Bene-
šovi za trpělivost a Vladimíru Šauerovi za cenné rady. 

Text a foto Prokop Souček

Standing ovation pro smíšený pěvecký sbor KOS
V pátek 23. března uspořádal pěvecký sbor KOS ples
s podtitulem „od sopránu po bas“. Akce se odehrávala
v prostorách Smetanova domu, a to vše pod taktov-
kou sbormistra Milana Motla. Na své si přišli nejenom
samotní Kosáci, ale i všichni návštěvníci této spole-
čenské akce, která se nesla ve znamení pokračujících
letošních  oslav  10.  narozenin  smíšeného  sboru.
K tomuto jubileu vydal KOS i dvojalbum s názvem
„GUFO.“ „Gufo v italštině znamená vejr,“ upřesňuje
původ nezvyklého slova Milan Motl. Právě skladba
Jana Vičara Vejr je jednou z písní, které lze najít
na zmiňovaném dvojalbu. O dva dny později, v pondě-
lí 26. března si mladí hudebníci vyzpívali zlaté pásmo
na přehlídce  středoškolských  sborů.  Vzhledem
k tomu, že sbor svým výkonem jasně převyšoval
vystoupení ostatních konkurentů, byl KOS vyhlášen
i absolutním vítězem přehlídky. „Jsem docela rád, pro-
tože zpěváci ve sboru se teď hodně obměnili a navíc
jsme měli s ohledem na vánoční turné po Francii
pouhé necelé tři měsíce na nastudování nových skla-
deb,“ hodnotí úspěch sbormistr. Ostatně za vystoupe-
ní  v katedrále  Saint  Louis  pařížské  Invalidovny

v rámci zmiňovaného turné po Francii si sbor vyslou-
žil dlouhotrvající potlesk ve stoje. Jen málokterý sólo-
vý zpěvák či pěvecké těleso se může pochlubit
standing ovation  od šesti stovek posluchačů. Vystou-
pení pořádalo české velvyslanectví a chválou nešetřila
ani velvyslankyně České republiky ve Francii Marie
Chatardová, která koncert osobně uvedla. „Kvalitně
přednesený repertoár umožnil významným francouz-

ským hostům, jakož i zástupcům diplomatického
sboru a českých krajanských organizací,vychutnat si
nezaměnitelnou atmosféru našich Vánoc,“ píše mimo
jiné velvyslankyně ve svém děkovném dopise, v němž
litomyšlské hudební těleso vyzdvihuje jako přínos
česko-francouzských kulturních vztahů.V dubnu při-
vítá KOS orchestr OLDA z francouzského města
Angers, který vedle Prahy a Hradce Králové navštíví
i Smetanovo rodiště či Vídeň. Jedná se o mládežnické
hudební  těleso,  které  uspořádá  společný  koncert
s Kosáky, a to již v pátek 13. dubna od 18. hodiny.
Akce se uskuteční v Kapitulním kostele sv.Kříže.
Mladí zpěváci z Litomyšle i Angers se tak pokusí zlo-
mit tradici nešťastné páteční třináctky. V dubnu plá-
nuje pěvecký sbor KOS také provedení skladby
Celebration Jazz Mass Karla Růžičky na mezinárodním
festivalu ve Svitavách. Skladba již také zazněla ve spo-
lupráci s ostatními tělesy v nedávných dnech v Praze,
v Olomouci, Znojmě, Litovli či v sále Filharmonie Hra-
dec Králové. Zde byla určena pro studenty gymnázií
a královéhradeckou veřejnost.

Zuzana Fruniová

Příspěvek „Wozembouch zahájí sezónu v Žamberku“,
který se do tohoto čísla Lilie nevešel, najdete
na www.litomysl.cz/lilie v rubrice Co se nevešlo.

co se do Lilie nevešlo
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Majáles
litomyšlských
studentů 2012
Předběžný program:

Úterý 1. května.

•19.30 hod. – Rocková noc (MC Kotelna) 
Středa 2. května

•16.30 hod. – průvod studentů přes Smetanovo
náměstí 

•17.00 hod. – vyhodnocení nejlepších masek, taneční
rej (Smetanovo náměstí)

•17.30 hod. – soutěž (Smetanovo náměstí)
•17.30 hod. – vernisáž výstavy výtvarných prací stu-

dentů VOŠP a SPgŠ (půda VOŠP a SPgŠ)
•18.00 hod. – zpívání na schodech. Vystoupení

pěveckého sboru KOS a dětského pěveckého sboru
ZUŠ (Šantovo náměstí)

•19.30 hod. – soutěž Miss-ák 2011 (MC Kotelna)
Čtvrtek 3. května

•8.00 hod. – utkání v kopané VOŠ a SOŠT – Gymnázi-
um + VOŠP a SPgŠ + TC (areál VOŠ a SOŠT)                    

•8.00 hod. – turnaj ve streetballu (hřiště Vodní vale)
•8.00 hod. – 9.00 hod cvičení Jumping (Městská spor-

tovní hala)
•9.30 hod. – 16.00 hod. turnaj ve florbalu – Experien-

ce Floorball Cup 2011 (Městská sportovní hala)
•9.30 hod. – finálové utkání v minikopané dívek

(areál VOŠ a SOŠT) 
•10.00 hod. – utkání v minikopané KANTORKY –

STUDENTKY (areál VOŠ a SOŠT)
•11.00 hod. – turnaj ve volejbalu (Gymnázium) 
•16.00 hod - divadelní představení ZUŠ Litomyšl

(Klášterní zahrady)
•17.00 hod. – vernisáž k fotografické výstavě
•19.30 hod. –  majálesová dance party, volba MISS

MAJÁLES 2011 
Pátek 4. května

•10.00 hod. –  fotografická výstava   
více informací na http://majales.lit.cz/

Za Majáles, o.p.s. Renata Šulcová

Soutěžení v ZUŠ
Období zimních měsíců se v „zuškách“ nese ve znamení
soutěžení. V letošním roce MŠMT vyhlásilo soutěž nejen
pro dechové, pěvecké, lidové oddělení a pro smyčcové
soubory, ale i pro taneční obor. Okresní přehlídka taneč-
ního oboru se uskutečnila 15. 2. 2012 v Tylově domě
v Poličce. I když si žádná z připravených choreografií
nepřivezla cenný postup do krajského kola, velkým vítěz-
stvím pro nás byla skutečnost, že se nám v nečekané sně-
hové kalamitě všichni žáci vrátili v pořádku domů.
Žáci dechového oddělení reprezentovali naši ZUŠ
na okresním kole ve Svitavách už 6. 2. 2012. Z celkového
počtu 18 žáků si postup do kola krajského vybojovala
téměř polovina (8 soutěžících). Protože v tuto chvíli již
známe výsledky i kola krajského, můžeme se pochlubit
těmito úspěchy: ve hře na klarinet pro nás bylo 5. 3. 2012
příjemným překvapením v 0. kategorii první místo Jana
Kazdy, který byl nejmladším soutěžícím ve svém oboru.
Bohužel, vítězové 0. kategorie dle pravidel soutěže již
nepostupují do celostátního kola. Klarinetista Štěpán
Bartoš obdržel pěkné 3. místo. Protože pořádající škola
ZUŠ Vysoké Mýto vytvořila perfektní podmínky pro sou-
těžení a hlavně příjemnou atmosféru, musím konstato-
vat, že nejen klarinetisté, ale všichni naši soutěžící
podali velice dobré výkony. Obě „příčné flétnistky“ Jana
Holubová a Hana Jindrová si vybojovaly 2. místo. Ve hře
na dechové žesťové nástroje, která se uskutečnila o dva
dny později, se v konkurenci hráčů na trubku obhájili
Zdeněk Bydžovský se 3. místem, Jan Kašpar s čestným
uznáním a Martin Švarc ve hře na baryton obsadil také 3.
místo. Organizací okresního kola v sólovém a komorním
zpěvu jsme se v letošním roce ujali my. Za pomoci našich

šikovných výtvarníků jsme školu vyzdobili novými plát-
ny a výtvarnými dekoracemi, které podpořily výjimeč-
nost akce. Pěvecký maraton odstartoval už v 9.00 hodin
ráno, ukončen byl v 19.00 hodin a byl velice náročný.
Ve škole hostovalo celkem 71 soutěžících žáků a samo-
zřejmě jejich korepetitoři a pedagogové. Naši žáci měli
výhodu domácích a z nejcennějšího ocenění se radovali
hned několikrát. První místo s postupem získali Zuzana
Bisová, Vladimír Kykal a Barbora Bednářová, která si
svým výkonem zasloužila titul absolutního vítěze soutě-
že. Krajské kolo ve zpěvu se uskuteční 21. 3. 2012 a já
věřím, že naši žáci obhájí svými výkony jméno litomyšl-
ské ZUŠ a prokáží výborné pedagogické vedení.

Markéta Hegrová, zástupce ředitele školy
foto L. Kratochvílová

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
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Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pondělí 30. 4. 2012 9 - 12 a 13 -16 hod.
případně do vyprodání 

Cena:  35,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 39,- Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741, 777 006 433

Seznam sociálních služeb v krajipřehledně na internetu
Pardubický kraj spustil internetové stránky o sociál-
ních službách působících na území kraje. Jejich cílem
je nabídnout široké veřejnosti informace o dostup-
ných sociálních službách, které mohou pomoci s řeše-
ním nepříznivé sociální situace. 
„Na území Pardubického kraje je poskytováno přibliž-
ně 290 sociálních služeb, které nabízí péči nebo pod-
poru například seniorům, osobám se zdravotním
postižením či chronickým onemocněním, rodinám
s dětmi, lidem ohroženým užíváním návykových látek,
lidem žijícím na okraji společnosti nebo lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci,“ uvedl Jiří Brýdl, radní
Pardubického kraje odpovědný za sociální péči.
„Pro člověka, který potřebuje pomoc, může být orien-
tace v systému sociálních služeb obtížná. V rámci pro-
jektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb

v Pardubickém kraji jsme proto vytvořili interaktivní
přehled sociálních služeb, ve kterém je možné najít
vhodnou službu výběrem životní situace, v níž se člo-
věk nachází,“ doplnil Brýdl.
Přehled sociálních služeb je dostupný na interneto-
vých stránkách www.socialnisluzbypk.cz. Návštěvník
zde má možnost vyhledat vhodnou službu podle
několika kritérií, které zúží nabídku dostupných slu-
žeb. Podle životní situace, v níž se dotyčný nachází,
způsobu, jakým chce službu využívat, nebo napří-
klad podle místa bydliště lze najít pomoc, kterou
dotyčný potřebuje. Místo poskytování vybrané služ-
by si lze navíc jednoduše prohlédnout na mapě nebo

si  vybrané informace vytisknout či poslat e-mailem.
„Podrobné informace o poskytování sociálních služeb
získá zájemce vždy komunikací s příslušným poskyto-
vatelem služby. Elektronický katalog je pomocníkem,
který má lidem výběr vhodné služby usnadnit. Věříme,
že jej při své práci ocení i pracovníci poskytovatelů
sociálních služeb a úřadů,“ upřesnil Brýdl.
Projekt Podpora dostupnosti a kvality sociálních slu-
žeb v Pardubickém kraji je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu a rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Magdalena Navrátilová

tisková mluvčí Pardubického kraje

Canisterapie v Respitní péči Jindra
V dnešní době už na některých místech není pojem
canisterapie tak neznámý. Pro ty, kteří tápou, jde
o terapii s použitím psa.
I když jsem svůj rodný Lanškroun vyměnila za Němči-
ce, rozhodně jsem nechtěla opustit tuto činnost. Proto
jsem na konci roku oslovila litomyšlskou Farní charitu
s nabídkou spolupráce. Ozvala jsem mi paní Ludmila
Chadimová z Respitní péče Jindra, která shodou okol-
nosti právě chtěla začít hledat vhodný canisterapeu-
tický tým.
Po pár informativních emailech jsme se na začátku
ledna vydaly s fenkami Jessie a Terezkou na první
návštěvu. Prostředí v Respitní péči Jindra se nám hned
zalíbilo. Malé zařízení pro seniory s individuálním pří-
stupem a velkým gaučem – což Terezka velmi ocenila.
V úvodu, kdy holčičky „musely“ vše prozkoumat, jsme
si s klienty povídali o canisterapii, o psech a o tom jaký
původ fenky vlastně mají. Tradičním dotazem všude
kam vejdeme je, jestli jsou příbuzné a co je to za ple-
meno. Pak následuje vyprávění o tom že Jessie je polo-
viční jezevčík a ve 2,5 měsících jsem si ji přivedla
z útulku a Terezka je zachráněná z karanténní stanice
– kde se nechtění psi často po lhůtě 1 měsíce utrácejí.
Tím se rozpoutává debata o tom, jak to může někdo
udělat a postupně se přechází k vyprávění o tom, kdo
má, nebo měl, psa doma. I to je vlastně terapie - klien-
ti zapomenou na všední problémy a pes je prostřední-
kem jak navázat hovor, přináší radost a pokud se k nim
ještě přitiskne a mohou se mu probírat srstí prohřívají
si tím ruce a relaxují.
Teď, na konci března, kdy už máme za sebou víc
návštěv, je povzbuzující slyšet od pracovníků jak se
na nás klienti těší. U těch se kterými se setkáváme čas-
těji, je vidět pokrok a už nejsou tak ostýchaví. 

Jessie a Terezka jsou netrpělivé už před bránou zaříze-
ní a mohou si uvrtět ocásky, ještě nemám zuté boty
a už slyším jména holčiček. Nezdržují se ani průzku-
mem místnosti. Terezka se hned od dveří skokem plav-
mo aranžuje na gauč a Jessie vyskakuje na židli
přistavenou vedle klientů. Často nepoužíváme ani
pamlsky, někdy mám totiž pocit, že jsou spíš rušivý
element. Psí láska a radost je zkrátka bezmezná...

Text a foto Jana Vokálová, Canisterapie o.s.

Chovatelská
přehlídka trofejí

VZORKOVÁ PRODEJNA
ZDRAVOTNÍ OBUVI SANTÉ

Najdete nás v Proseči 93 (směr Borová).
Prodáváme obuv domácí, letní, celoroční i zimní.  
Ale také sportovní a trekovou obuv. 

BEZKONKURENČNÍ CENY
• možnost nákupu za Unišeky, Ticket MULTI a Ticket MEDICA
• sleva pro majitele Rodinných pasů 5%

Otevírací doba:
Po 9.00 - 11.00 zavřeno
Út 9.00 - 11.00 13.00 -16.00
St 9.00 - 11.00 13.00 -16.00
Čt 9.00 - 11.00 13.00 -16.00
Pá 9.00 - 11.00 13.00 -17.00
So 9.00 - 11.00
Mimo otevírací dobu volejte
na číslo: 777 908 270 www.obuv-sante.cz 

Městské úřady Litomyšl, Svitavy, Polička, Moravská
Třebová ve spolupráci s ČMMJ - Okresním mysliveckým
spolkem ve Svitavách pořádají Chovatelskou přehlíd-
ku trofejí ulovené zvěře v honitbách okresu Svitavy
za rok 2011. Přehlídka trofejí se uskuteční v kulturním
domě v Opatovci ve dnech 20. až 22. dubna. 
Program: 
pátek 20. dubna

12.00 – 15.00 hod - přejímka trofejí zvěře od uživatelů
honiteb
15.00 – 18.00 hod - hodnocení trofejí zvěře hodnoti-
telskou komisí
sobota 21. dubna 

8.00 – 18.00 hod - zpřístupnění chovatelské přehlídky
trofejí pro veřejnost 
neděle 22. dubna

8.00 - 14.00 hod. - prohlídka trofejí účastníky konfe-
rence. Konference věnovaná problematice chovu
a lovu zvěře v roce 2011, myslivecký sněm.
sobota 21. dubna na louce pod kulturním domem
v Opatovci proběhne od 8.00 hod. do 11.00 jarní svod
mladých psů loveckých plemen.
neděle 12. dubna od 8.00 hod.
Oficiální hodnocení přehlídky pro myslivecké hospo-
dáře a zástupce jednotlivých honiteb, hodnocení odlo-
vu pracovníky státní správy myslivosti, odboru
životního prostředí městských úřadů ORP. Po ukonče-
ní hodnocení proběhne okresní myslivecký sněm
zúčastněných zástupců všech mysliveckých sdružení
v okrese Svitavy.                                              Jiří Randák
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7. ročník florbalové ligy žáků ZŠ
V průběhu měsíců (únor, březen) 2012 proběhla závě-
rečná kola této soutěže, která byla obohacena zajíma-
vými zápasy s tímto celkovým pořadím:
Celkové pořadí – ml.žáci

1. II. ZŠ Litomyšl (18:7 .. 15 b.); 2. ZŠ Dolní Újezd

(23:7 .. 12 b.); 3. I. ZŠ Litomyšl (14:10 .. 10 b.); 
4. III. ZŠ Litomyšl (11:22 .. 7 b.); 5. ZŠ Lubná (12:18 ..
6 b.); 6. ZŠ Sloupnice (1:25 .. 0 b.)
nejlepší střelec: Žák (II. ZŠ Litomyšl); nejlepší nahrá-
vač: Tobek (ZŠ Dolní Újezd); nejlepší brankář: Zvěřina
(2.ZŠ Litomyšl)
Celkové pořadí  – st.žáci

1. III. ZŠ Litomyšl (23:3 .. 20 b.); 2. ZŠ Lubná (19:3 ..
18 b.); 3. II. ZŠ Litomyšl (11:9 .. 14 b.); 4. ZŠ Dolní
Újezd (16:12 .. 14 b.); 5. ZŠ Morašice (13:16 .. 11 b.);
6. I. ZŠ Litomyšl (12:19 .. 7 b.); 7. Gymnázium Litomyšl
(3:33 .. 0 b.)
nejlepší střelec: Frank David (ZŠ Dolní Újezd); nejlepší
nahrávač: Křivka David (II. ZŠ Litomyšl); nejlepší

brankář: Josef Kolda a Radim Kuře (III. ZŠ Litomyšl)
Poděkování též patří i rozhodčím, kteří se podíleli
na zdárném průběhu turnaje.

Milan Břeň (III. ZŠ Litomyšl) foto Vítězslav Vích

Turnaj Dona Bosca v Lubné
Minulý týden se v Lubné ve dnech 16. a 17. března ode-
hrál již devátý florbalový turnaj konaný pod záštitou
vicehejtmana Pardubického kraje pana Romana Línka.
Tento turnaj patří k největším v regionu a akce to byla
velice úspěšná. 
Vše začalo v pátek ráno, kdy se do víceúčelového zaří-
zení Skalka sjelo 7 týmu mladších žáků a 10 týmu star-
ších žáků. O akci a napětí nebyla nouze, celý den se
obešel bez zranění a nechyběli ani nadšení fanoušci,

takže v tělocvičně vládla správná sportovní atmosféra.
Zlatou medaili z tohoto dne si nakonec odvezl tým
Peak Sport Litomyšl za mladší žáky a lubenský tým
Kardiaci Juniors za starší žáky. 
Stejně tomu tak bylo i v sobotu, kdy si do tělocvičny
přijelo zahrát 16 týmů v kategorii muži. Atmosféra
během dne byla příjemně napjatá, obzvláště ke konci,
kdy se bojovalo o přední místa. Mezi třemi nejúspěš-
nějšími nakonec skončil tým Krotitelé puchů, který
obhájil místo třetí a před nimi se na druhé příčce umís-
til tým Warriors z Poličky. První místo letos získal
domácí tým z Lubné – Lubenská smršť, a tak byla
radost publika opravdu velká.
Letošní dvoudenní turnaj slavil opět velký úspěch, to
by ovšem nebylo možné bez obětavé práce lidí, kteří se
na organizaci podíleli. Velký dík tedy patří organizáto-
rům, sponzorům, ale také profesionálním rozhodčím
a v neposlední řadě také panu místostarostovi Vojtě-
chu Stříteskému, který do soutěže věnoval dárkový
koš pro nejlepšího střelce.
Všichni, fanoušci i hráči, se můžou těšit na příští rok,
který bude ve znamení jubilejního, desátého ročníku
tohoto úspěšného turnaje Dona Bosca.

Text a foto Iveta Klusoňová

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
• 4. dubna od 19.00 hod. / Fabrika
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
+ host: písničkářka Žofie Kabelková - koncert
•10. dubna od 19.00 hod. / Fabrika
Jana Koubková Quartet -  koncert
•11. dubna od 18.00 hod. / klub Tyjátr
Jiří Dědeček - Autorské čtení s písničkami.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•6. dubna od 20.00 hod. /Divadelní klub
The Switch + NIL -  koncert
•13. – 14. dubna od 19.30 hod. / Tylův dům
Polička Jazz Festival
Martin Brunner Trio, Eternal Seekers, ….
•18. dubna od 20.00 hod. / Divadelní klub
Tmavomodrý svět (naruby)
Divadelně hudební koláž na motivy života
a písní J. Ježka.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•7. dubna – start od 7.00 hod. / nám. T. G. M.
před radnicí - cíl do 17.00 / zámek
Vandr skrz Maló Hanó
44. ročník dálkového turistického pochodu.
•19. – 24. dubna na různých místech ve městě
Dny slovenské kultury
Festival česko-slovenské vzájemnosti.
19. dubna v 19.00 slavnostní zahájení 
Více na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO

•14. dubna od 20.00 hod. / Městský klub
VOLANT – křest CD : „(s) HITS“

Punkový večírek, jehož zlatým hřebem bude
vystoupení Volantu.
•20. dubna od 20.00 hod. / Městský klub
Robet Křesťan a Druhá tráva - koncert
•27. dubna od 20.00 hod. / Městský klub
THE SWITCH

Večírek s tvrdou hudbou v rámci turné kapely.

Českomoravské
pomezí zve

LITEX AEROBIC SHOW 2012
Předprodej vstupenek zahájen

Jandík, manažer firmy Litex, která akci pořádá.
Celým programem bude provázet herec a moderátor
Miroslav Šimůnek.
„Připraven je také bohatý doprovodný servis: mnoho
hodnotných dárků pro každého účastníka, po celou
dobu konání akce je zajištěn pitný režim, ochutnávky,
losování vstupenek o velice hodnotné ceny, či prodej-
ní a prezentační stánky, které jsou jako vždy nezbyt-
nou součástí,“ dodává Karel Jandík.
Omezený počet vstupenek je k zakoupení ve značkové
prodejně LITEX na Smetanově náměstí v Litomyšli.
Info a předprodej: Michaela Štorková, Infolinka: 800
150 550, E-mail: storkova@litex.cz. Cena v předpro-
deji 380 Kč (do 11. května), na místě 480 Kč. 

-red-, archiv firmy Litex

Kdo bude stotisící
návštěvník bazénu?
V měsíci dubnu očekáváme v krytém bazénu stotisící-
ho návštěvníka. „Stotisící návštěvník Městského bazé-
nu získá od provozovatele bazénu Městských služeb,
s. r. o. zdarma permanentku, čip na deset vstupů,“
uvedl místostarosta Litomyšle a člen dozorčí rady
Městských služeb, s.r. o. Radomil Kašpar.  
Absolutní rekord v návštěvnosti padl 29. prosince
2011, kdy Městský bazén navštívilo 848 lidí. 
Jsme rádi, že návštěvnost Městského bazénu je solid-
ní. Můžeme konstatovat, že i přes počáteční problémy
s kluzkým povrchem dlažby si návštěvníci bazén oblí-
bili," řekl Radomil Kašpar.      -ps- foto František Renza

Již třetí ročník - LITEX AEROBIC SHOW, jedné z největ-
ších akcí svého druhu ve Východních Čechách, se
uskuteční v sobotu 12. května. Od 9.30 tak bude patřit
Městská sportovní hala T.G. Masaryka všem přízniv-
cům aktivního a zdravého životního stylu.  
Ti si budou moci zacvičit či zatančit pod vedením
špičkových lektorů, ať už z domácí nebo zahraniční
scény. „V několika lekcích, zahrnujících různé styly
zumby, aerobiku i tanečního aerobiku, se předsta-
ví skutečně ti nejlepší. Do Litomyšle přijedou
předcvičovat hvězdy jako je Zuzana Švíková, Milan
Ondruš, Lucie Tvrdoňová, Jana Uhlířová, Martin
Hybš, Zita Svobodová a další,“ upozorňuje Karel

Inzerujte
v Lilii!
ceník na
www.litomysl.cz
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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, 18.00, 19.30
Čt 16.30, 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
Rezervace na tel. 776 288 774
JUMPING®
Po 18.00, Út 16.30 (Jumping pro děti), 18.00
St 18.00, 19.30, Pá 18.00, Ne 18.30
ZUMBA
Čt 16.30, Rezervace: 777288770,
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,777288770
JÓGA
Po 8.30, Čt 18.00
Info na tel. 608 834 129 (Petra Bálská)
MIX PRO ŽENY
cvičení na hudbu pro dříve narozené, začínající 
sportovce, lidi s nadváhou apod.
St 16.30
Info: 605318711 (Jana Filová)
--------------------------------------------------
v tělocvičně II. ZŠ na ulici T. G. Masaryka:
BODYLATES 
St 19.00 • Info na tel. 608 229 159

ZUMBA 
Čt 19.00 
Info: zumba.litomysl@jandikova.cz, 777288770

Krytý plavecký bazén Litomyšl, tel. 461 315 011
Informace o aktuální provozní době
na www.litomysl.cz nebo na tel. 461 315 011.
Kajmánek - plavání kojenců a batolat, dětí
předškolního věku a rodiče s dětmi - p. Šmerdová,
tel. 737 389 797, www.kajmanek.cz
Pá 8.00-10.00, Po 16.00-17.00
Ádéčko - plavání kojenců a batolat, pro těhotné
a rodiče s dětmi - p. Dostálová, tel. 605 146 642
www.adecko.cz
Po 8.00-10.00
Aquarobic - p. Soušková, tel. 606 415 698
www.bazenlitomysl.cz
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),
Zdokonalovací a kondiční plavání (8-15 let) -
p. Kmošek, tel. 606 051 995,
plaveckaskola@mslit.cz
www.mslit.cz/bazen.php
Út 16.00-17.00
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 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 (do 13.
dubna)
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 sokolovně, 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

Sport, cvičení
Volejbalisté zakončili
úspěšnou sezónu 
přebornickým titulem

Litomyšlští muži po dvouleté odmlce opět vyhráli Kraj-
ský přebor 1. třídy a zahrají si kvalifikaci o postup
do II. národní ligy. Rozhodující dvojutkání sehráli 25.
2. v Pardubicích. K definitivnímu potvrzení 1. místa
stačilo jedno vítězství. V dramatické koncovce 1. zápa-
su byl ale šťastnější soupeř z krajského města, které-
mu již o nic nešlo a svým uvolněným výkonem dokázal
favorita z Litomyšle udolat v tie-breaku 5. sady 15:13.
V druhém zápase už litomyšlské „áčko“ neponechalo
nic náhodě a po bezchybném a koncentrovaném výko-
nu se stalo mistrem Pardubického kraje. Zkušený tým
úspěšně doplněný mladšími hráči tak dostane další
šanci znovu vybojovat účast v národní lize, kterou
dobrovolně opustil v roce 2004, po zařazení do morav-
ské skupiny. V krajském přeboru od té doby nikdy
neskončil na horším než druhém místě, přičemž mist-
rem Pardubického kraje se během této výjimečné série
stal hned třikrát. Vítej zlatý hattricku! Kvalifikace se
uskuteční od 20. do 22.4. /místo bude určeno/.Kádr,
který bude bojovat o ligovou budoucnost:Novotný
Radek /kapitán/,Novotný Karel, Fiala, Vodehnal,
Tuček, Švec, Jindra, Radimecký, Menc, Kadlec, Vaní-
ček, Fila.

I další mužstva našeho klubu byla velmi úspěšná.
Junioři, pod trenérem Karlem Novotným, obsadili 2.
místo v Pardubickém kraji a především jsou na mla-
dých hráčích vidět hráčské pokroky, což je v této kate-
gorii často důležitější než výsledky. Svědčí to o tom, že
hráči jdou správnou cestou k „dospělému“ volejbalu.
Kádr tvoří: Novotný Jan, Kuta Matěj, Kubík Milan, Šulc
Marek, Hrubeš Vojtěch, Hospůdka Tomáš,Kapoun Vác-
lav,Vondráček Radek.
Také v kategorii starších žáků získala Litomyšl v rámci
našeho kraje stříbrnou medaili. Tento úspěch svěřen-
ců Pavla Šulce je o to cennější, že celý tým zůstane
v této kategorii i příští rok, kdy bude hrát, kromě kraj-
ského přeboru, taktéž Český pohár žáků, což je nejvyš-
ší republikové měření sil. Jelikož v minulých letech
tato úspěšná parta získala přebornické tituly v katego-
riích elévů a mladších žáků, budou cílem znovu nej-
vyšší příčky. Sestava: Šulc Marek, Šulc Radim,
Vondráček Radek, Novák Matěj, Chadima Vojtěch,
Kapoun Michal, Frank Michal, Krejbych Daniel, Ondrá-
ček Daniel.
Dále pracují v litomyšlském klubu úspěšně volejbalové
přípravky, jak pro chlapeckou složku-trenérka Renata
Šulcová, tak pro dívčí volejbal-trenérky Aneta Motyč-
ková a Dana Voleská. Dveře jsou otevřeny pro všechny
zájemce ročníků 1999 a mladší.

Břetislav Fiala, předseda VK 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, žulové schody.
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Soutěže Letecko-modelářského klubu 
Litomyšl v dubnu a květnu

• Náš klub zahajuje soutěžní sezonu
roku soutěží kategorie F3F rychlých
kompozitových větroňů řízených radiem.
Soutěž je vypsána jako „Litomyšlský
svah“ a uskuteční se v neděli 15. dubna
v okolí Litomyšle, dle momentálního
směru a síly větru, který modely pro let využívají.
Odjezd na určené místo konání je od nemocnice v 9.00
pro soutěžící i zájemce. Bližší informace podá organi-
zátor soutěže Zdeněk Tměj, mob.: 777 119 956, e-mail:
zdenek.tmej@unet.cz.
• Letecko-modelářský klub Litomyšl pořádá již čtvrtý
ročník soutěže pro volně létající modely větroňů
a modely s gumovým pohonem. Soutěž nese název
Memoriál bratří Klejchů. Akce, která navazuje na dob-
rou tradici z 80. let minulého století, se uskuteční
v úterý 8. května na letišti Aeroklubu Polička. Požado-
vaný prostor pro tyto modely letiště plně vyhovuje.

Začíná se v 8.00 a předpokládané ukon-
čení je v 16.00. Vjezd na soutěžní plochu
bude označen směrovkami na komunika-
ci od Poličky i od Litomyšle. Vedení letiš-
tě si nepřeje, aby vozidla vjížděla
do areálu plochy letiště u budov. 

Občerstvení zajišťuje pan Valenta. Přejeme návštěvní-
kům a soutěžícím pěkné počasí. Na májovou akci
srdečně zvou členové Letecko-modelářského klubu
Litomyšl.
• Další májovou akcí klubu na stejné ploše letiště
Polička je náborová soutěž pro RC (radiem řízené)
modely větroňů s rozpětím 150 cm a váhou do 50 dkg.
Tato soutěž se uskuteční v neděli 27. května za podpo-
ry DDM Polička a Městského úřadu v Poličce. Organiza-
ce soutěže se ujal Láďa Hloušek, vedoucí
modelářského kroužku Polička.

Za LMK Jindřich Krčmář

Martin Doubek a jeho jubilejní 10. sezóna v kartingu
Motokárový závodník Martin Doubek z Litomyšle se
kartingu věnuje již deset let. Při svém dnešním věku
osmnácti let je jasné, že s motokárami začal mezi
nejmenšími v dětských kategoriích. V podstatě se dá
říci, že k prvnímu usednutí do motokáry a následnému
nástupu na závodní dráhu měl ideální podmínky. Jeho
otec, Jiří Doubek, je majitelem známého a úspěšného
závodního týmu Orion Racing v Litomyšli. Takže sku-
tečně ideální podmínky jen urychlily výkonnostní růst
Martina v motokáře a podpořily talent mladého lito-
myšlského závodníka. Od samých začátků se talent
Martina Doubka rozvíjel pod odborným dohledem
hlavního manažera motokárového týmu Martina Slaví-
ka. Pan Doubek svého syna svěřil člověku, který měl
v kartingu již bohaté zkušenosti, a tak dílčí výsledky
nedaly na sebe dlouho čekat. První velký a významný
výsledek přišel v roce 2009, kdy se Martinu Doubkovi
podařilo vyhrát nabytou kvalifikaci na Mistrovství
Evropy, která se tehdy jela na domácí půdě v Sosnové.
V tomto roce se také Martinu Doubkovi podařilo své
kvality podtrhnout domácím titulem a vítězstvím v M
ČR.  V následujícím roce 2010 se vedení týmu rozhodlo

pro přestup do nejsilnější motokárové kategorie KZ.
A hned první rok v této kategorii přinesl krásný výsle-
dek na Mistrovství Evropy kategorie KZ2 ve francouz-
ském Varannes v podobě 10. místa. Jako odměna,
za dosažené výsledky v roce 2010, přišla možnost star-
tovat na konci sezóny v prestižním motokárovém
závodu v Monacu, kde Martin ukázal, že jeho nomina-
ce k tomuto závodu nebyla náhodná. Následující rok

2011 neměl Martin Doubek jen za úkol bojovat
na významných mezinárodních závodech, ale také se
soustředit na boj o co nejlepší umístění v domácím
šampionátu. Podařilo se získat 3. místo v konečném
hodnocení M ČR. Na konci roku 2011 vstoupila na svě-
tovou kartingovou scénu česká firma Praga. Orion
Racing team obdržel nabídku k angažmá v tomto
týmu, a tak došlo k rozhodnutí o “přesedlání“ z dosa-
vadních italských podvozků Tony Kart na české pod-
vozky Praga. I v tomto novém týmu zůstává Martin
Doubek v péči Martina Slavíka. Ještě v závěru roku
2011 se Martin Doubek zúčastnil v nových týmových
barvách významného motokárového závodu v americ-
kém Las Vegas. V úvodu letošní sezóny má Martin Dou-
bek za sebou již dva závody. Prvním závodem byl
významný mezinárodní závod v italském Lonátu –
Winter Cup – který již tradičně zahajuje každou mezi-
národní sezonu a druhým závodem byl zahajovací
závod nejvýznamnějšího motokárového seriálu
na světě - WSK. Hlavním cílem Martina Doubka v letoš-
ní sezoně je „se porvat“ o domácí titul v kategorii KZ2.

Text a foto Vráťa Ondráček

Splněný sen cyklisty CK Cyklo Stratílek
Dlouholetým snem Jiřího Boštíka, cyklisty CK Cyklo
Stratílek Sport, bylo absolvovat Vasův běh ve Švédsku
- 90 km klasicky. Oslava 50. narozenin byla tím pra-
vým, co rozhodlo, že si sen pokusí splnit. Na podzim se
přihlásil na tento závod. I přes zdravotní problémy
a zranění svůj sen nechtěl vzdát, a tak když to jen tro-
chu zdraví dovolilo, se na „vasák” připravoval. Koleč-
kové brusle s holemi, s příchodem zimy běh na lyžích
a posilovna - tak vypadala příprava na závod. Konečně
příchází první březnový víkend a odjezd do Švédska.
Po dlouhé cestě autem a trajektem příjezd do Mory -
cílového města závodu. Sněhové podmínky nenasvěd-
čovaly, že se v neděli pojede tento závod, ale ve vzdu-
chu bylo cítit, že se něco děje. 
Dvoudenní závěrečná příprava na tratích „vasáče”,
zkoušení mázy, seznamování se závěrečnými kilomet-
ry trasy - tak proběhly závěrečné dny před závodem.
V neděli budíček ve 3.00 a odjezd na start do Sälenu.
Příjezd na místo už nenechal nikoho na pochybách, že
se zde bude konat velká akce. Poklidná atmosféra, plá-
polající ohně, perfektní organizace na každém zane-
chá nezapomenutelný dojem. Perfektně připravené
stopy, teplota -15°C, vycházející slunce, osvětlující
údolí v Sälenu navozuje skvělou atmosféru před star-
tem. Přesně v 8.00 se přibližně 15000 závodníků
v poklidu dává do pohybu vstříc 90 km. Krásný třpyti-
vý sníh protíná had lyžařů v 5-7 stopách vedle sebe
a probíhá každých 10 km bohatou občerstvovačkou
a ochutnává pověstnou borůvkovou polévku. Ohledu-
plnost všech zúčastněných je až neuvěřitelná a nedá

se na ni zapomenout. Věž kostela v Moře značí, že se
blíží závěr závodu. Síly docházejí, ale pocit sebeuspo-
kojení, že vytoužený sen se blíží, vás pohání dopředu.
Cílová rovinka lemovaná stovkami diváků, vonící
oplatky, brána borců a obrovská úleva, že 90 km
v nohách je za vámi. 
Vzhledem k tomu, že to byl první start na tomto vel-
kém lyžařském maratonu, umístění na 2709 místě
z 15000 závodníků je velkým úspěchem. Pořadatelé se
vás ujímají a nasměrují vás do sprch smýt únavu
a doplnit tekutiny a potraviny. Setkání s ostatními
účastníky zájezdu, sdělení prvních dojmů, příprava
na odjezd domů. Mohlo by se zdát, že je všemu konec,
ale není tomu tak, protože pocity a dojmy ze závodu
ve vás zůstanou hluboko vryty a vyvolávají touhu vrá-
tit se zpět.                      Jiří Boštík, foto Hubert Stratílek

Stiga-hokej - sál DDM

Každé úterý od 17.30 Litomyšlská Stiga-liga
v DDM Litomyšl 
So 7. 4. 2012 od 14.00 4. kolo Litomyšlského
poháru 2012 v DDM Litomyšl
www.litomysl.cz/ddm
Letečtí modeláři - letiště Vlkov

každou sobotu a neděli -  za příznivého počasí
se návštěvníci mohou podívat na lety mnoha
modelářů. Scházíme se obyčejně odpoledne
po 13. hodině. Tato informace platí celoročně
pro víkendy a svátky.
Letecko-modelářský klub Litomyšl

Ne 15.4. od 9.00 Soutěž svahových modelů RC,
sraz na parkovišti u nemocnice
Út 8.5. od 9.00  Veřejná modelářská soutěž
volně létajících modelů - koná se na letišti
v Poličce!
Areál Černá Hora

10.00-11.30 Běh Černou horou - 40.ročník
populárního lesního běhu, tratě 1.2km (červe-
ná), 3km (žlutá) a 6km (2x žlutá) 
Jízdárna - Hřebčín Suchá

So 7. 4. od 13.00 Drezurní veřejný trénink
So 14. 4. od 11.00  Jezdecké hry pro děti - sou-
těže pro děti na pony a velkých koních
So 21. 4. od 13.00 Hobby závody - čtyři skoko-
vé soutěže od 70 do 110 cm
So 28. 4. od 13.00  Drezurní veřejný trénink
Na všechny akce občerstvení zajištěno, letní
terasa.www.stajmanon.cz

Kam za sportem

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

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

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

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

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

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

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

KAMENICTVÍ
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Lidový dům hostil 7. kolo Českého poháru ve Stiga hokeji
Klub Stiga HC Benátky v sobotu 10. března v Litomyšli
opět uspořádal celostátní turnaj ve stolním táhlovém
hokeji - 7. kolo Českého poháru. Po několika letech
jsme se vrátili do krásného prostředí Lidového domu
a spokojenost byla patrná i na 63 účastnících z Česka
a Slovenska. Výrazně méně jí však měl Tomáš Behr
(Kamax K.Újezdec), který pro potíže s dopravou zmeš-
kal celou základní skupinu. Nevyužili toho však Pepa
Malý, debutant této soutěže Josef Sedláček ani Jiří
Junek, kteří se pro pořadatelské starosti nestihli kon-
centrovat na hru a skončili v Céčku. Ze 2. skupiny
do Béčka prošel Michal Boštík a na skóre před bráchou
proklouzl Ivan Halama, Tomáš s Lukášem Musilem
nepostoupili. Ve 3. skupině si Béčko zajistil Kryštof
Herold, na Milana Zemana zbylo jen Céčko. Vítězstvím
ve 4. skupině si Patrik Petr udělal výbornou výchozí
pozici pro Áčko, zatímco jeho otci s Patrikem Halamou
muselo stačit Céčko. P. Petr v elitní A-skupině zabojo-
val a do play-off postoupil ze 4. příčky. Jeho soupeřem
se stal 13. Tomáš Waclawek (THC Třinec), který se
v této sezóně teprve potřetí dostal do Áčka. Papírové
předpoklady však bohužel neplatily a P. Petr se
po výsledcích 1:4, 5:2, 7:1, 1:3, 3:4 rozloučil s turna-
jem 9. místem. V Béčku chyběly Michalovi (35.) k play-
off jen 2 body, bodový součet klubu (7.) doplnil

Kryštof Herold (39.), Ivan přes maximální bojovnost
skončil předposlední (43.). V Céčku přes zmíněnou
účast favorizovaného T. Behra na med za vítězství měli
zálusk i naši zástupci, ale marně: nejlepší Tomáš (46.)
skončil o jediný bod zpět, J. Malý 49., L. Musil 52., J.
Junek 53., J. Petr 54., J. Sedláček 56., M. Zeman 57.,
P. Halama 58. Krásné poháry si odvezli Lukáš Turoň
(THC Třinec), Jan Dryák a Kryštof Lebl (oba Big Band).
V průběžném pořadí jsou první 2 příčky shodné, 3.
Zdeněk Matoušek ml. (HCS Žabka Praha), 6. P. Petr,

41. T. Halama, 42. J. Malý, 43. M. Boštík atd. V hodno-
cení klubů jsme si upevnili 7. místo, nezi juniory
P. Petr spadl na 2. příčku, Tomáš je 12. veterán pořadí.
Zajímavá je situace mezi nováčky, kde by letos L.
Musil, J. Sedláček i P. Halama mohli reálně pomýšlet
na poháry, což je výzva i pro ostatní. Za podporu děku-
jeme Pardubickému kraji, městu Litomyšl, obci Benát-
ky a knihkupectví Paseka – bojujeme i za Vás!
Závěrem stručně o stavu domácích soutěží, pořáda-
ných v DDM Litomyšl. Po 2 měsících v Litomyšlské
Stiga lize vede Robert Jež před Jindřichem Petrem
a Michalem Boštíkem. Třetí kolo Litomyšlského pohá-
ru se konalo dne 3. března za účasti 10 hráčů. Ve finá-
le se proti Patriku Petrovi postavil Robert Jež, který
vyhrál 3. zápas, ale přesto Patrik získal už 18. vítězství
v řadě a 32. celkově. V zápase o 3. místo vydřel Michal
Boštík vítězství nad Pepou Malým 3:1 a skupinu o 5.
místo vyhrál Tomáš Halama. Celkově vede P. Petr
120b., 2. R. Jež (THC Stiga Svitavy 93) 92, 3. M. Boštík
86, 4. Z. Lopaur 65, 5. T. Halama 63 atd. Poprvé od 14.
6. 2003, kdy mj. Patrik obsadil poslední 6. místo, se
tohoto turnaje nezúčastnil jeho zakladatel Zdeněk
Lopaur, kterému v tom zabránila hospitalizace. Přeje-
me mu pevné zdraví a brzký návrat k táhlům!

Text a foto Jindřich Petr

Volejbalistky a volejbaloví veteráni
se loučí s halovou sezónou

V ženském volejbale probíhá v Litomyšli generační
výměna. A-tým tvoří děvčata s věkovým průměrem
kolem dvaceti let. Je pro ně velice těžké skloubit stu-
dium s výkonnostním volejbalem, proto obsadila děv-
čata v přeboru Pardubického kraje poslední místo.
Přesto v nich dřímá, vzhledem k jejich mládí velká per-
spektiva do budoucna. Na palubovce se střídaly: Kva-
pilová Eva, Novotná Tereza, Voleská Michaela, Voleská
Dana, Drimlová Zuzana, Čejková Kateřina, Doležalová
Lenka, Dušková Simona, Lipavská Denisa, Kusá Ivana,
Šmejcová Eva. Trenéři Novotná a Kusý. Naopak B-tým
žen tvoří hráčky, které v uplynulých sezónách držely
prapor ženského volejbalu v Litomyšli. Jejich kvality
a zkušenosti je po dvě sezóny přivádí na 1. místo kraj-

ské soutěže. Nastupují v sestavě: Pecháčková Eva, Šul-
cová Renata, Vondráčková Markéta, Kopecká Olga,
Mencová Lenka, Lammelová Zdena, Karalová Hana,
Lustyková Hana, Lammelová Eva. Trenérskými radami
přispívá Vaníčková Jana.
Mládežnická  dívčí družstva  vede trenérsky Břetislav

Fiala. Děvčata nastupovala v kategoriích žákyň
a kadetek a obě družstva obsadila v rámci Pardubické-
ho kraje shodně šestá místa. Vzhledem k velké konku-
renci jsou to solidní výsledky. A hlavně výkony
některých hráček jsou příslibem do budoucna.
Děvčata nastupovala ve složení: Adamcová, Kopec-
ká, Vomáčková,Hanusová, Hánělová, Koukolová,
Kramářová, Ludvíčková, Žatečková, Ondráčková,

Lněničková, Šišková, Němcová, Brůnová, Veselá.
Paradoxně nejkratší dobu působí v soutěžích tým vete-
ránů nad 40 let. Účastní se již tři sezóny Mistrovství
České republiky,kde letos skončili v semifinálové sku-
pině.Velkého úspěchu dosáhli na největším volejbalo-
vém turnaji v Dřevěnicích, kde v celorepublikové
konkurenci skončili na pátém místě. Tým tvoří: Novot-
ný Karel, Hanč Miroslav, Ondráček Vladimír, Šulc
Pavel, Beneš Martin, Král Lumír, Radimecký Karel,
Kadlec Michal, Novák Martin.
Volejbalový klub Litomyšl děkuje tímto Městu Litomyšl
za vydatnou podporu a také všem větším i menším
sponzorům. Bez této pomoci se v dnešní době nelze
obejít.                                   Břetislav Fiala, předseda VK
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Basketbalistky U19 vyhrály základní část a míří do finále
Přímý souboj o první místo po základní části oblastní-
ho přeboru juniorek se odehrál v neděli 4. března v hale
TJ Jiskry Litomyšl. Vedoucí Litomyšl hostila druhý
Jičín a k zajištění nejlepší pozice před play-off stačilo
našim dívkám vyhrát alespoň jeden ze dvou zápasů.
TJ Jiskra Litomyšl – BSK TJ Jičín 71:55 a 69:78

Do prvního zápasu jsme vstupovaly bez zraněné pivot-
manky Báry Křapové, ale naštěstí ji pod košem doká-
zala částečně nahradit Anička Jeřábková, která se

společně s Martinou Jirkovou postarala o většinu
našich košů. První tři čtvrtiny utkání byly hodně
vyrovnané, avšak stále jsme si udržovaly mírný
náskok, většinou kolem deseti bodů. V úvodu závěreč-
né periody jsme šňůrou 13:2 odskočily na dvacetibo-
dový rozdíl, který jsme již s přehledem pohlídaly.
Všechna děvčata dala do hry veliké úsilí a byla na nich
vidět obrovská touha po vítězství, která nakonec slavi-
la úspěch.

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

Ve druhém duelu dostala více prostoru děvčata z lavič-
ky, a byť jsme již měli splněno, mohly jsme i v tomto
klání zvítězit. Bohužel jsme si ale nechaly soupeře
utéct hned v úvodu až na 25 bodů, z nichž jsme sice
postupně ukrajovaly až na rozdíl pouhých sedmi, ale
na více nám již nezbývaly síly.
Po těchto zápasech máme bilanci 10 vítězství a 2
porážky a do play-off tak vykročíme z první pozice. Ta
znamená, že nás v semifinále čeká Vysoké Mýto, které

je v soutěži nováčkem a nemělo by pro nás znamenat
větší překážku. Vždyť v základní části jsme Mýto
ve všech čtyřech duelech suverénně porazily průměr-
ným rozdílem 76 bodů. Ve finále bychom se pak měly
utkat s Jičínem, a jak naše vzájemné duely ukázaly,
mohou se fanoušci těšit na kvalitní a vyrovnaná střet-
nutí.         Martin Šorf, předseda basketbalového oddílu

Na Černé hoře počtyřicáté...
Stadión na Černé hoře je dobře situován do blízkosti
zalesněné části předměstí Litomyšle, které již za první
republiky sloužilo jako výletní a rekreační místo míst-
ních občanů. Za minulého režimu byl les dost zanedbán,
ale už tehdy jej využívali hlavně aktivní sportovci ke
kondičním tréninkům. Především běžci atletického
oddílu zde měli dobrou příležitost běhat měřené úseky,
které byly základem budoucích běžeckých stezek.
V roce 1973 vzali do ruky pily a sekyry a po odstranění
největších pařezů byly připraveny tři běžecké okruhy.
Tento rok se také uskutečnil první organizovaný závod

s pozvanými závodníky z okolních měst. Současně se
běhalo a závodilo po tratích různých délek ve všech
věkových kategoriích. V té době stál už na Černé hoře
autocamping a tak jsme po několik následujících let
využívali ke spolupráci i jeho pohostinnost pro start
a cíl s vyhlašováním nejlepších na stupních vítězů. Pro-
tože se každoročních závodů, pořádaných brzy na jaře
účastnilo stále více neregistrovaných, změnili jsme
v roce 1980 charakter závodu na kondiční běh. Tehdy
velice propagované akce „Buď fit“ měly v podtextu
i jistý druh svobodného počínání mimo režimní kontro-

lu. V lese na Černé hoře byly barevně vyznačeny tři
tratě, které využívali běžci nejen při každoroční akci,
ale po celý rok ke kondičnímu běhání. Také vlastní sou-
těž již nebyla zápolením o prvenství mezi svými vrstev-
níky, ale během k dosažení cíle na předem zvolené trati.
V tomto duchu přicházejí dodnes na start předškoláci se
svými rodiči, žáci litomyšlských škol, dospělí až
do vysokého věku, aby v cíli dostali ještě něco navíc,
účastnický diplom se změřeným časem a malé občer-
stvení. V posledních letech i díky sponzorům je většina
účastníků obdarována různými užitými reklamními
dárky. Lesní běh Černou horou v Litomyšli má již svou
tradici a určitě i letos příznivce zdravého pohybu
nezklame. Jan Kubíček


